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EINO RAUNIO: Government Budget Proposal Jor 1969. Mr. RAUNIO, Minister of Finance, reviews some
essential aspects of economic development and the management of government finances in 1969.
The approximative total of the budget had already been determined in March in connection with
the stabilization programme for incomes and prices. The Government had promised not to raise
tax rates and the amount of new borrowing was also pegged, so that budgetary policy had to
opera te within a very narrow margin. Although a considerable upswing - which would broaden
the tax base - is anticipated, there may be difficulties in balancing cash revenue ahd expenditure
because of the many categories of law-bound and rapidly growing expenditure. The growth pressure
of expenditure seems to be continuously too great in comparison with tax yields. Raunio describes the
special fiscal and monetary policy measures taken in order to create more room for private investment
and to promote exports. The Government estimates that total investment could increase by 13 per
cent and GNP by 6 per cent in 1969.
Page 6

JUHANI RISTIMÄKI: Government Support and Incomes Policy. The concept of incomes policy involves all
kinds of income, but in most discussions only wages policy and its connection with developments in
productivity has been incIuded. Incomes poliey, more widely interpreted, may have effects on pricing, resource allc)cation and income distribution, and it should also cover e.g. the study of and other
activities concerning labour dispute arbitration.
The writer reviews the report'of a study group set up by the Economic Council which, while taking
into account both earned and disposable income, restricted its study to the measurement of income
transfers and did not discuss the above mentioned effects. He compares this study to another report
by the Subvention Committee, whichalso used a rather limited concept of incomes poliey, and
suspects that a new study group set up by the Economk Council will also investigate incomes policy
only at the earning stage and that therefore fiscal policy measures, e.g. transfers, will remain unconsidered. The writer emphasizes that all the reIevant effectH of financial policy should be incIuded. He
refers to a decision of the British Government to use fiscaI poliey, e.g. tax poliey, if business profits
grow too much as compared with wages or vice versa. FiscaI measures would be more effective in aIl
the phases of the business cycIe, even during the upswing and the boom when Iabour market organizations do not have any great desire to negotiate.
There are four stages' at which the Government may have an effect on income formation: a) In
the production stage by granting aid and by applying favourable terms of lending and taxation;
b) with income transfers in both directions the Government determines disposable income; c) by
using indirect tax es and su bsidies the Governmen t opera tes on prices a t the stage of income disposal;
d) the Government sells goods and services below cost or completely free of charge.

The planning and realization of this kind of broadened incomes policy requires among other things
increasing information. Therefore, a great effort must initially be directed to the clarifying of concepts
and the coIlection of statistics.

Page 27
JOUKO PAAKKANEN: The Developing Countries and Development Aid. The number of studies concerning
developing countries has considerably increased during recent years. The flood of literature has revealed the complex problem of development. However our krowledge of the development problem
still Iacks organization. We may need new theories of economic and social development, new development plans and strategies and even a whole new philosophy of development.
The situation of the developing countries as we near the end of the »decade of development» is
not too promising. The average growth rate of GNP in these countries between 1960 and 1965 was
4.5 per cent while in the Western industrialized countries it was 5.1 per cent. The absolute difference
is not very great, but the base Ievels are very far apart and even if the growth rates of the developing
countries accelerated above that of the industrialized countries, it would take many decades before
the gap could be essentially narrowed. Even more pressing is the population problem in the developing countries.
During earlier years the »i1lusion of industrialization» was perhaps too central in development
programmes. The writer emphasizes that the key problem is to develop the agricultural sector and
try to promote a market system to replace the self-sufficient economy. If the market system were
made more general in agriculture, it would at the same time promote the formation of a basis for
industrialization.
Unless the amount of aid can be radically increased, in a few years all development aid will have
to be used for the paying and servicing of debts. The writer dweIls on ethical, economic and political
reasons for increasing aid. The weighting of aid must be changed from industrialization aid to marketing aid. The quality of the aid must also he lp the developing countries to progress themselves. The
commodities exported or given to them must be especialIy suited to their purposes. Perhaps the most
important export article is human capital.
Finally the writer describes the possibilities open to Finland to increase development aid. A committee report has recently been published on this subject (see e.g. the Bank ofFinland Monthly Bulletin
No 11, 1968).

Page 41
KYÖSTI RENKO: The Theory of Second Best. The aim of the article is to elucidate the problems of the
theory of second best. The writer attempts to treat the theory as an independent economic principle
and to give it a practical interpretation. He claims that the theory of second best is not exclusively
an interpretation of welfare economics.
We can understand the nature of the theory by interpreting it as a search for optimal results in
given circumtances. The policymakers cannot usually change these, even if they differ from ideal
circumstances.
The heart of the theory of second best is therefore to study in a systematic way the circumstances
of the economic units involved. The best means to achieve optimaI results have to be examined, too.
This necessitates the setting up of economic models, which Ieads us into the theory of economic policy.

*
Page 57
JAAKKO ILONIEMI criticizes PENTTI PAJUNEN'S impressions of Asian Drama by GUNNAR MYRDAL published in the previous issue of this journal. Iloniemi concentrates especiaIIy on the task of the UN economists who must take into account political realities in different countries. These economists cannot
ignore the political and administrative drawbacks existing in the developing countries; nor can they
change the situation but only try to remove hindrances to development by using measures having
smaII and gradual effects.

*
Page 63
For literature reviewed, see the front cover.
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Näkökohtia vuoden 1969 budjettiesityksestä
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun 22 päivänä 1968 piti

EINO RAUNIO

Kansantaloudellisen Yhdistyksen nimenomaisesta toivomuksesta rajoitan esitykseni koskemaan pääasiassa ensi vuoden tulo- ja n1enoarvioesitystä sekä eräitä kokonaistaloudellisia ja valtiontalouden hoitoon liittyviä keskeisiä näkökohtia, jotka esitystä laadittaessa oli tällä kertaa
otettava huomioon.
Budjetin likimääräinen loppusummahan määräytyi oikeastaan jo kuluvan vuoden maaliskuussa allekirjoitetun vakauttamissopimuksen ja
tämän johdosta annetun nk.· valtalakiesityksen käsittelyn yhteydessä.
Tällöin hallitus ilmoitti pidättäytyvänsä verorasituksen lisäämisestäsopimuskauden aikana. Niin ikään sovittiin siitä, että valtion lainanottoa
ei vuonna 1969 lisätä kuluvalle vuodelle varsinaisessa budjetissa merkitystä 550 milj. markasta ja että vientimaksuja kerätään yhteensä enintään 700 milj. markkaa. Myöhemmin hallitus päätti vielä alentaa vientimaksujen enimmäismäärän 650 milj. markkaan. Valtion menotalouden kasvulle oli tällä tavoin asetettu erittäin ahtaat rajat, ja menot oli
kyettävä rajoittamaan .niihin puitteisiin, jotka kokonaistaloudellinen
kehitys tulojen kertymälle asettaa. Budjettiesitystä laadittaessa jouduttiinkin melkoisiin vaikeuksiin yksin jo siitä syystä, että valtion menotalouteen liittyy tunnetusti eräitä sellaisia tekijöitä, joiden vaikutuksesta
budjettitalouden menot - hintojen nousu mukaan luettuna - kasvavat ensi vuonna automaattisesti yhtä paljon kuin tulojen arvioidaan
lisääntyvän, .kun vientimaksuja tuloissa ja menoissa ei oteta huomioon&
Tällaisia tekijöitähän ovat mm. menettelytapalaki, valtion eläkelaki,
korkeakoululaki ja kansaneläkelaki. Valtionvelan hoito aiheuttaa myös
ensi vuonna huomattavan lisäyksen valtion menoihin kuluvaan vuoteen
verrattuna. Näiden lisäksi valtionaputoimintojen - erityisesti terveydenhuoltoon liittyvien - laajentuminen kuntien ja kuntainliittojen pii-
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rissä merkitsee niiden lakisääteisyyden vuoksi valtion menojen automaattista lisääntymistä. Tästä huolimatta oli kyettävä luomaan tilaa
sellaisten tehtävien laajentamiselle, joiden on katsottava olevan nykytilanteessa välttämättömiä.
Budjettiesitys laadittiin monilta osin niiden kehitysnäkymien pohjalta,
joiden mukaan investointitoiminta kansantaloudessamme on elpymässä.
Varsin tunnettujahan ovat ne raha- ja finanssipoliittiset keinot, joilla
investointitoimintaa on pyritty elvyttämään jo kuluvan vuoden aikana.
Ensi vuonna jatketaan tätä linjaa edelleenkin, ja tässä mielessä hallitus
on pitänyt erityisen tärkeänä asuntotuotannon vilkastuttamista sekä
valtiojohtoisen teollisuuden tuotannon jalostusasteen korottamista ja toiminnan laajentamista. Toisaalta hallitus on pyrkinyt rajoittamaan omaa
investointitoimintaa - lähinnä reaalisijoituksia - tehdäkseen tällä tavalla "tilaa" yksityisen investointitoiminnan lisääntymiselle. Samalla
tämä toimenpide myös osaltaan helpottaa budjetin tasapainotusta.
Yksityisen sektorin investointitoiminnan vilkastumiselle voidaankin
todeta jo alkavan olla edellytyksiä. Tätä käsitystä tukevat paitsi rahoitusmarkkinoiden keveneminen myös muut kokonaistaloudelliset kehitysnäkymät. Näiden kehitysnäkymien valossa on pääteltävissä, että
investointien määrä lisääntyy ensi vuonna noin 13 prosenttia kuluvasta
vuodesta. Investoinneista, joiden kasvuodotukset asetetaan yksinomaan
yksityisen sektorin osalle, on täten katsottava tulevan tärkein kokonaistuotannon kasvuvauhtia lisäävä tekijä.
Valtiovallan luomien edellytysten lisäksi yksityisen sektorin investointimahdollisuuksia lisäävät ja investointitoiminnan käynnistymistä
helpottavat myös Suomen Pankin taholta jokin aika sitten ilmoitetut
luotto- ja. rahoitusjärjestelyt niiden nopea~ti käynnistettävien teollisuuden laajennussuunnitelmien toteuttamiseksi, joista teollisuuden taholta
on annettu tietoja. Aihetta ainakin varovaiseen optimismiin investointitoiminnan vilkastumises.ta on myös niissä teollisuuden taholta annetuissa tiedoissa, joiden mukaan teollisuuden tilauskantaa koskeneen tiedustelun perusteella tuotantokehityksen voidaan odottaa ensi vuoden
puolella muodostuvan tähänastista suotuisammaksi. Tähän liittyen voidaan parantuvien suhdanteiden ennusmerkkinä pitää teollisuuden käyttämättömän kapasiteetin osuuden vähittäistä supistumista.
Edel~yttäen, että investointitoiminnan elpyminen toteutuu odotetussa
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laajuudessa, ennustetaan kokonaistuotantomme määrän kasvuksi ensi
vuonna 6 prosenttia. Tällainen kokonaistuotannon kasvu' on luonnolli':'
sesti riippuvainen myös vientikysynnän kehityksestä. Useissa läntisissä
teollisuusmaissa ilmeiseltä näyttävä taloudellisen toimeliaisuuden vilkastuminen antaa aiheen odottaa, että jo kuluvan vuoden aikana tapahtunut varsin suotuisa kehitys vientimme osalta jatkuu myös ensi vuonna.
Onkin arvioitu, että viennin määrällinen lisäys on vuonna 1969 samaa
10 prosentin suuruusluokkaa kuin kuluvana vuonna. Viejiemmekilpailuasemaa parantavat ensi vuonna viime elokuussa suoritettu vientimaksujen alentaminen ja niiden poistaminen kokonaan ensi vuoden
aikana, samoin kuin vakauttamissopimuksesta seuraava kustannusten
nousun tuntuva hidastuminen. Vientimme laajentumista lähinnä EEC:n
markkinoilla edistävät myös Kennedyn-kierroksen mukaiset tullin alennukset.
Valtiovallan tämänkertainen panos viennin edistämiseksi erityistoimenpitein on eduskunnalle annettavaan lakiesitykseen sisältyvä ehdotus
entYIsen vienninedistämisrahaston. perustamiseksi. Vienninedistämismaksuna 0.25 % viennin arvosta kerättäva määrä eli lähes 20 milj.
markkaa ensi vuonna tulisi vienninedistämisrahaston omien hallintoelimien päättämällä tavalla käytettäväksi viennin edistämiseen. Tämän
lisäksi valtio huolehtisi edelleenkin mm. Suomen Vientiluotto Oy:n
toiminnan rahoituksesta yhtiäosuutensa mukaisesti. Tähän valtiovallan
taholta osoitettuun pyrkimykseen rationalisoida ja tehostaa viennin edis"tämisen organisaatiota liittyy myös kaupallisten sihteerien lukumäärän
lisääminen.
Kokonaistuotannon kasvuvauhdin odotettavissa olevasta lisääntymisestä huolimatta ei työllisyystilanteessa ole vielä lähikuukausien aikana
odotettavissa erityisen suuria muutoksia. Kokonaisuudessaan voidaan
työllisyystilanteen kuitenkin odottaa jo tänä syksynä muodostuvan hieman paremmaksi kuin vuonna 1967. Oman sijoitustoimintansa ohella
valtiov,allan toimenpiteiden suoranaiset vaikutukset työllisyyden kehitykseen liittyvät huomattavilta osin myös nk. 'kasvupaketin varojen
käyttöön. Näistä varoistahan suurin osa siirtyy käytettäväksi ensi ja
sitä seuraavina vuosina, jolloin niiden työllistävä vaikutus varsinaisesti
alkaa näkyä. Työllisen työvoiman arvioidaan ensi vubnna kasvavan
lähes 40 000 'henkeä eli vajaat 2 % ' Kun työvoiman tarjonta kasvaa
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samanaikaisesti vain puolisen prosenttia, supistunee työttömien maara
ensi vuonna keskimäärin 60 000 henkeen, mikä merkitsee 2.8 prosentin
keskimääräistä työttömyysastetta. Kun vastaava prosenttiluku kuluvan
vuoden osalta lienee noin 4, voidaan työllisyystilanteen odottaa ainakin
lievästi parantuvan ensi vuoden kuluessa. Nousukauden alulle ominaiseen tapaan tämä paranelninen tapahtuu kuitenkin verraten hitaasti.
Niinpä ensi vuoden alkupuoliskolla voidaan vielä varautua työttömien
llläärän kohoamiseen aina 100 000 henkeen.
Taloudellisen toimeliaisuuden vilkastumisen voidaan odottaa heijastuvan vähitellen myös valtiontalouden hoidon helpottumisena. Pysyvää helpottumista tällä tuskin kuitenkaan saavutetaan, koska paine
valtion menotaloutta kohtaan on jatkuvasti kova. Tätä kuvaa selvästi
mm. se, että menoarvioesityksen laadinnan ensimmäisessä vaiheessa
ministeriöiden lähettämien menoarvioesitysten yhteenlaskettu loppusumma nousi lähes 11 mrd. markkaan. Tämä summa oli supistettava
9.2 mrd. markkaan, mikä on kokonaistulojen arvioitu kertYluä vuonna
1969 lainanotto mukaanlu~ttuna. Budjettiesityksen tasapainotus oli toteutettava paitsi menosupistuksin myös suorittamalla eräitä budjettiteknillisiä toimenpiteitä. Ne tehtävät, joihin nämä toimenpiteet kohdistettiin, pyrittiin kuitenkin valitsemaan siten, että niiden suorittaminen uudella tavalla olisi samalla nykyistä tarkoituksenmukaisempaa.
Niinpä esim. maatalouden osalle on esitetty paitsi puhtaasti budjettiteknillisiä, myös sellaisia toimenpiteitä, jotka merkitsisivät maataloustuotannon rationalisointia.
Toinen merkittävä budjetin tasapainottamista helpottava ratkaisu on
valtion harjoittamassa lainanantopolitiikassa toteutettavaksi ehdotettu
uudistus. Tällä toimenpiteellä - sen lisäksi, että sen odotetaan osaltaan
hidastavan menotalouden kasvua - pyritään valtion lainanannosta siirtämään Postisäästöpankin varoista suoritettavaksi se osa, joka tällä tavoin voidaan toteuttaa nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. Itse asiassa
tällainen valtion lainanantopolitiikkaan kohdistuva toimenpide on vain
jo aikaisemmin toimineen korkotukijärjestelmän laajentamista. Postisäästöpankin varoista nyt myönnettäviksi ehdotetut lainat olisivat lähinnä yksityisten ja kunnallisten oppilaitosten, teollisuuden tuotantolaitosten sekä vesihuoltolaitteiden rakentamiseen tarkoitettuja lainoja.
Tulojen kertymää arvioitaessa oli lähdettävä niistä rajoituksista, jotka
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vakauttamissopimus asetti, mm. että verorasitusta ei lisätä. Budjettiesitykseen kohdistetussa kritiikissä on kuitenkin esitetty mm. väite, että
hallituksen esitys vienninedistämismaksun säätämiseksi merkitsisi vakauttamissopimuksen vastaisesti verorasituksen lisäämistä. Kun hallitus esittää vientimaksuja kerättäväksi 50 milj. markkaa vähemmän kuin vakauttamissopimuksen yhteydessä oli sovittu, ja kun vienninedistämismaksua arvioidaan kertyvän vajaat 20 milj. markkaa ensi vuoden aikana,
voidaan kyseinen kritiikki torjua toteamalla, että itse asiassa tämä toimenpide merkitsisi vientiteollisuuteen kohdistuvan verorasituksen lieventämistä.
Menotalouden kasvupotentiaali on tulojen kertymisnopeuteen nähden
jatkuvasti liian suuri. Edellä mainittujen valtionaputoimintojen laajentuminen on eräs merkittävimmistä menojen kasvua nopeuttavista tekijöistä. Resurssien tarpeen ylimitoitusta tapahtuu varsin ilmeisesti sellaisten toimintojen osalta, joiden johtaminen on ainakin osittain valtiovallan ulottumattomissa, mutta joiden kustannukset kuitenkin ovat suurimmalta osalta valtion kannettavina. Esim. valtion terveydenhuoltomenoissa on odotettavissa erittäin voimakas kasvu. Eräänlaista »varautumisnäkökulmaa» valtiontalouden hoidolle on luomassa valtion omiin
toimintoihin kohdistuva suunnittelutyö. Tätä taloussuunnittelutyötä kehitetään jatkuvasti ja se on tarkoitus ulottaa aikaisempaa laajempana
myös valtionaputoimintojen osalle.
Mitä lopuksi tulee niihin todennäköisiin kokonaistaloudellisiin vaikutuksiin, joita hallituksen esittämällä tavalla toteutettava budjetti merkitsisi, voidaan edellä esitetyn perusteella todeta mm., että vientimaksujen kertymän huomattava supistuminen kuluvaan vuoteen verrattuna
vaikuttaa verorasitusta alentavasti. Ensi vuoden aikana myös käytettäneen suurin osa valtion vientimaksutilille kertyvistä varoista lähinnä lainanantoon ja osakepääomien korotuksiin. Tämän lisäksi valtion lainanotosta pyritään saamaan mahdollisimman suuri osa ulkomailta. Toisaalta
valtio maksaa kotimaisen velan kuoletuksia huomattavasti enemmän kuin
kuluvana vuonn~ ja tämän lisäksi käyttää lainanantoon suunnilleen tämänvuotista vastaavan summan. Valtiontalouden vaikutus rahoitusmarkkinoihin tulisi siten olemaan huomattavan keventävä kuluvaan
vuoteen verrattuna.
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Valtion tuki ja tulopolitiikka
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen 'Yhdistyksen kokouksessa
marraskuun 21 päivänä 1968 piti
JUHANI RISTIMÄKI

Pääministeri MAUNO KOIVISTon äskettäin julkisuuteen tulleessa kirjassa
Linjan vetoa on julkaistu hänen puheensa sosialidemokraattiselle puoluetoimikunnalle tammikuussa 1966. Siinä silloinen toimitusjohtaja Koivisto
esitti mm. seuraavan tulopoliittisen toteamuksen: »Valtiovallan välittömästä ratkaisusta ovat riippuvaisia lähinnä vain valtion virkamiesten ja
maatalousväeston tulotaso. »1 Tämän yksittäisen sitaatin esitän sen vuoksi,
että se mielestäni kuvastaa varsin yleistä käsitystä meillä. Pääministeri
Koiviston osalta on kuitenkin todettava, että hänen po. kirjassaan julkaistu, Suomen Teollisuusliiton syyskokouksessa samana vuonna .pidetty
esitelmänsä osoitti paljon avarampaa näkemystä valtion tulopoliittisista
vaikutusmahdollisuuksista. Tällaisen laajemman näkemyksen puolesta
haluaisin tässä tilaisuudessa esittää eräitä ajatuksia.
Tulopolitiikka eräänä yleisen talouspolitiikan haarana on meillä ollut
mielenkiinnon kohteena vasta muutaman vuoden ajan, eikä sen soveltamisessa ole päästy vielä kovinkaan pitkälle. Tällä en halua aliarvioida
devalvoinnin jälkihoitoa enkä ns. Liinamaan-sopimuksen merkitystä,
mutta yleisesti ottaen näen valtion tulopoliittisen panoksen liian vähäisenä suhteessa valtion takana oleviin resursseihin. Kieltämättä valtion
osuus oli viime keväänä tärkeä mm. maataloustuloratkaisussa sekä annettaessa ensi vuoden osalta takeet verorasituksen ennallaan pysymisestä,
menojen kasvuvauhdin pysäyttämisestä sekä lainanoton pysyttämisestä
kuluvan vuoden tasolla. Påäpaino oli kuitenkin työmarkkinajärjestöjen
kannanotoilla. N~yttääkin siltä kuin tulopoliittisen keskustelun painopiste jäisi vain palkkojen ja tuottavuuden välisen suhteen tarkasteluun,
ja valtIon vaikutusmahdollisuuksien tarkasteluun kiinnitettäisiin suhteettoman vähän huomiota. Tulopolitiikan luonteeseen ei voine kuulua, että
1.
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Linjan vetoa, Helsinki 1968, s. 59.
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valtiovalta omaksuu vain erotuomarin roolin ja aktiivisten finanssipoliittisten toimenpiteitten asemesta tyytyy rajoittamaan omaa budjettipoliittista liikkumavapauttaan.
Vuoden 1967 tammikuussa valmistunut Talousneuvoston mietintö
tulopolitiikan kehittämisestä nläärittelee tämän politiikan käsitteen seuraavasti: »Tulopolitiikka on nähtävä varsin laajana talouspolitiikan
osana, jonka vaikutukset näkyvät hinnanmuodostuksessa, tulonjaossa ja
tuotantovoimien suuntautumisessa. Talousneuvoston mielestä tulopolitiikka ei ole säännöstelypolitiikkaa eikä pelkkää palkkapolitiikkaa, vaan
kaikkiin tuloihin ja tulonsaajaryhmiin kohdistuvaa selvittely- ja sovittelutoimintaa, jolla pyritään ohjaamaan hinnan- ja tulonmuodostusta talouspolitiikan päämäärien edellyttämällä tavalla.»2
Esitetty määritelmä osoitti neuvoston käsittäneen tulopolitiikan todella
laajassa mielessä, vaikka toimenpidesuosituksissa se esittikin vain valtiovallan ja eri etujärjestöjen välisten neuvottelujen aloittamista, jolloin
eri osapuolet voisivat määritellä tulopoliittiset tavoitteensa ja valtiovalta puolestaan voisi esittää talouspolitiikkansa suuntaviivat ja suhtautunlisensa eri osapuolten tulopoliittisiin vaatimuksiin. Talousneuvoston
näkemyksen laajuutta osoittaa sekin, että esittämiensä neuvottelujen
pohjaksi se katsoi tarvittavan tietoja sekä ansaittujen että käytettävissä
olevien tulojen jakautumisesta tulonsaajaryhnlittäin. Tällä esityksellään
neuvosto viittasi julkisen vallan tulonsiirtopolitiikan merkitykseen tulopolitiikassa. Syystä, jota en ulkopuolisena tiedä, talousneuvosto tyytyi
kuitenkin vaatinlukseen tänlän tulonsiirtopolitiikan vaikutuksen mittaamisesta eikä lähtenyt pohtinlaan itse vajkuttamismahdollisuuksia.
Tähän sillä olisi ollut hyvät mahdolHsuudet asettamansa tulopoliittjsen
tutkimusryhmän mietinnön pohjalta, joka julkaistiin neuvoston oman
mietinnön liitteenä.
Tutkimusryhmä esitteli omassa selvityksessään eri tulokäsitteitä alkaen
ansaittujen tulojen käsitteestä ja päätyen laajempaan käytettävissä olevien tulojen käsitteeseen, jolloin tulonsiirtopolitijkan vaikutusten ohella
on otettu huomioon myös julkisen vallan ns. ilmaisannit eli julkisen vallan yksityiselle sektorille ilmaiseksi tai käypää alempaan hintaan luovuttamat erilaiset palvelukset. Tarkastelukulma oli tutkimusryhmällä
olennaisesti sama kuin hieman aikaisemmin pedaatemietintönsä val2. Komiteanmietintö 1967: B 1, Helsinki 1967,

s.

8.
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miiksi saaneella taloudellista tukea selvittävällä komitealla eli tukikomitealla. Yhdenmukaisuuteen löytyy hyvä selityskin: molemmilla elimillä oli sama puheenjohtaja, ylijohtaja EINO H. LAURILA.
Tukikomitean tapaan tulopoliittinen tutkimusryhmäkin eritteli julkisen vallan toimenpiteiden vaikutusta tulonmuodostukseen kansantalouden kiertokulun eri vaiheissa. Tutkimusryhmä halusi kuitenkin käytännön syistä rajoittaa tarkastelukenttää, koska se piti esimerkiksi julkisten
ilrriai santien huomioon ottamista vaikeana todeten: »Tulotasovertailuissa
onkin siitä (ilmaisantien jakamisesta eri väestöryhmien osalle) ilmeisesti
luovuttava, mutta tulopoliittisissa ratkaisuissa ilmaisantien merkitystä
kuitenkaan ei voida kokonaan jättää huomiotta.» Samaten ryhmä suhtautui epäillen mahdollisuuksiin ottaa huomioon hyödykkeiden hintoihin sisältyvien välillisten verojen ja hintatukipalkkioiden vaikutuksia
tulojen käyttövaiheessa. 3
Omaksumansa varovaisen kannan mukaisesti Talousneuvoston tutkimusryhmä pitäytyi suosituksissaan yksinomaan tulopoliittisten neuvottelujen vaatiman informaatiotuotannon kehittämiseen yhdenmukaisella
pohjalla. Tulopoliittisten tilannearvioiden laatimista koskevia suosituksia pitemmälle ryhmä ei suosituksissaan mennyt. Pääpainon selvityksissä
tulisi ryhmän käsityksen mukaan olla henkilöllisten tulojen selvittämisessä tulolähteittäin ja käytettävissä olevien tulojen selvittämisessä väestöryhmittäin. Tarkastelukenttä oli siten voimakkaasti rajattu puhumattakaan siitä, että tulopolitiikan käsitteeseen olisi liittynyt aktiivisten julkisen vallan toimenpiteiden suunnittelua tulonmuodostuksen eri vaiheissa.
Edellä selostamani tutkimusryhmän työn valmistumisen jälkeen on
Talousneuvoston piirissä jatkettu tulopolitiikan selvittelyä. Konkreettisena ilmauksena tästä oli uuden tutkimusryhmän asettaminen viime
kesänä ja tulopoliittisen sihteerin paIkkaaminen päätoimisena nyt syksyllä. Ryhmässä ovat edustettuina työmarkkina-,maataloustuottaja- ja
kuluttajajärjestöt sekä eräät tutkimuslaitokset, mutta eivät kaupan ja
teollisuuden järjestöt eikä valtiovarainministeriö. Kokoonpano viittaa
jo siihen, että tulopoliittinen selvitystyö tulee edelleenkin rajoittumaan
pääasiassa tulojen ansaintavaiheeseen. En tiedä, otetaanko tulonsiirtopolitiikkaa ollenkaan tarkastelun kohteeksi ja nliten suhtaudutaan mui3. Talousneuvoston tulopoliittisen tutkimusryhmän mietintö, Liite komiteanmietintöön IS67:
B 1 (päivätty 26. 10. 1966), s. 17-19.
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hill julkisen vallan vaikutusteihin. Sikäli kuin olen kuullut, on ryhmässä
keskusteltu mahdollisuuksista paneutua mm. yritysten soveltanlien hjnnoitteluperiaatteiden selvittämiseen. Mjksi yhtä tärkeiden julkisen vallan
toimenpiteiden vaikutuksiin ei paneuduta vastaavassa määrässä?
Esittämäni huomautukset voidaan tietenkin mitätöidä viittaamalla
muiden maiden harjoittaman tulopolitiikan luonteeseen. Yleinen piirre
on p4lkk~ien ja tuottavuuden välisen suhteen korostaminen ja tulopolitiikan hoitaminen neuvotteluteitse. Viittauksia julkisen vallan finanssipoliittisiin toinlenpiteisiin tulopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on
kuitenkin esitetty. Mieleeni tulee Englannin hinta- ja tulopolitiikkaa koskeva valkoinen kirja vuodelta 1965. 4 Siinä hallitus sitoutui käyttänlään
finanssipoliittista voimaansa tai muita sopivia aseitaan, jos yhtiöiden
voitot kasvaisivat liian runsaasti palkkoihin verrattuna sallimalla tällöin
kuitenkjn lyhytaikaiset vaihtelut. Vastaavasti voidaan ajatella veropoliittisten toimenpiteiden käyttöä, jos palkk~jen kohdalla ei päästä asetettuihin tavoitteisiin.
Mielestäni finanssipolitiikan kytkeminen tulopolitiikkaan on tärkeätä
sen vuoksi, että tulopolitiikka helposti jää vain hetkelliseksi pyrkimykseksi ellei sitä vahvisteta jollakin tapaa. Kysymykseen voi tällöin tulla
käsittääkseni vain rahapoliittinen ja/tai finanssipoliittinen vahvistus.
Lainatakseni Englannin teollisuusliiton, CBI:n toimitusjohtajan JOHN
DAVIEsin5 sanoja totean, että tulopolitiikalla on pa~ion suuremmat onnistumisen mahdollisuudet, jos kysyntä on yhteiskunnassa suhteellisen alhaisella tasolla kuin jos esiintyy voimakasta kysyntäpainetta ja työvoiman
ylikysyntää. Tämä näkökohta soveltunee Suomenkin oloihin. Niinpä
pitäisikin ajatella, miten tulopolitiikkaa hoidetaan sitten, kun kysyntä
taas kääntyy voimakkaaseen nousuun. Riittääkö silloinkin kaikilla osapuolilla neuvottelu- ja sovitteluhalua, jota onneksi nyt on näyttänyt
riittävän varsin pitkälle?
Tiedän ärsyttäväni varsin monia intressiryhmiä näillä tulopoliittisilla
reunahuomautuksillani. En voi sille mitään, että toistaiseksi on valtion
rooli tulopoliittisessa kentässä tuonut mieleenipyhäkoulunopettajan, joka
4. Prices and Incomes Poliey, Cmnd 2639, April 1965, s. 9.
5. JOHN DAVIES Incomes Policy in the United Kingdom kokoomateoksessa Incomes Policy, Report of
the 12th Conference on Economics and Industrial Problems held at Fiuggi from May 20 to 22, 1966,
Roma 1967, s. 72.
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kerää lapset ympärilleen keskustellakseen heidän kanssaan ja valaakseen
heihin uskoa ja luottamusta. Vertaukseni ei ole tarkoitettu kritiikiksi
pyhäkoululaitosta vaan tähänastista tulopolitiikkaa kohtaan. On kieltämättä askel oikeaan suuntaan, kun kokoonnutaan yhteen keskustelemaan
tulopoliittisista tavoitteista, sovitaan yhdenmukaisista käsitteistä ja kerätään riittävää informaatioajneistoa. Eri asia sitten on, voidaanko tätä
askelta pitää vielä riittävänä nimenomaan pitemmän ajan kehityssuuntaa ajatellen. 6
Ennen kuin voidaan lähteä keskustelemaan valtiovallan mahdollisuuksista tulopoliittisella rintamalla pitäisi olla selvä kuva niistä teistä, joiden
kautta julkinen valta voi vaikuttaa yhteiskunnan tulonmuodostukseen ja
tulojen käyttöön. Edellä olen jo viitannut eräisiin näistä vaikutusteistä.
Kokonaiskuvan saamiseksi on syytä nojautua siihen tarkastelukehikkoon,
minkä aikaisemmin mainitsemani taloudellista tukea selvittävä komitea
esitti periaatemietinnössään syksyllä 1966. 7 Tämä mietintö on syystä tai
toisesta jäänyt kovin vähäiselle huomiolle, vaikka sen jo nimeensä liittyvän arvovarauksen vuoksi olisi luullut kiinnostavan talouspoliittisten
ongelmien parissa työskenteleviä. Tässä suhteessa komitean työ näyttää
valuneen hiekkaan, sillä se ei onnistuhut karsimaan tukitermin virheellistä käyttöä edes valtiovarainministeriössä, jolle komitea mietintönsä
luovutti. Eräissä kansainvälisjssä yhteyksissä sen sijaan on osoitettu suurta
mielenkiintoa tukikomitean tarkastelukulmaa ja laskentametodia kohtaan. Vahinko vain, että mietinnön ajatuksia on toistaiseksi esitetty
ainoastaan suomenkielellä .
. Tukikomitean työn lähtökohta löytyy 1950-luvulla ajOIttain kiivaanakin käydystä keskustelusta eri elinkeinojen, lähinnä maatalouden ja
teollisuuden yhteiskunnalta saamasta tuesta. Varsinaisen sysäyksen antoi
PENTTI VIIDAN väitöskirjan valmistuminen vuonna 1959. 8 Tutkimuksessaan Viita päätyi tulokseen, että maatalouden kohdalla oli kansainvälisen
6. Vrt. ajatuksia finanssipolitiikan kytkemisestä tulopolitiikkaan teoksessa: UNITED NATIONS
Incomes in Postwar Europe: A Study of Policies, Growth and Distribution, Geneva 1967, Chapter 1, p. 13.
7. Taloudellista tukea selvittävän komitean mietintö 1, selvitys yhteiskunnan taholta tulevasta
taloudellisesta tuesta ja sen mittaamismahdoIlisuuksista, Komiteanmietintö 1966: B 85, Helsinki
1966.
8. PENTTI VIITA Suomen maatalouden ja teollisuuden tuotantokustannushinnat verrattuna kansainvälisen kaupan
hintoihin vuosina 1953-1958, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B: 22,
Helsinki 1959.
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kaupan hintojen ja kotimaisten tuotantokustannushintojen ero vuosina
1953-1958 suuruudeltaan 31-37 % maatalouden nettokansantuoteosuudesta, kun taas teollisuuden kohdalla vastaava osuus oli 15-.17 olo.
Viita ei nimittänyt mainittua eroa tueksi, mutta se käsitettiin tuen mitaksi. Silloinen maalaisliittolainen eduskuntaryhmä esitti hallitukselle
toivomuksen uuden perusteellisen tutkimuksen suorittamisesta. Niin vain
kävi, että vuosia kestänyttä ja akateemisen väitöskirjatarkastuksen läpäissyttä tutkimusta tarkastamaan asetettiin valtion komitea ja yksi sivutoiminen sihteeri.
Tämän päivän teemaan tukikomitean työ niveltyy kuitenkin toisesta
syystä. Valtioneuvostolle ei nimittäin riittänyt, että komitea olisi tarkistanut Viidan työn ja tutkinut elinkeinojen tukea. Toimeksiantonsa rnukaisesti komitean tuli tutkia myös yhteiskunnan taholta tulevan taloudellisen tuen jakautumjsta eri väestöryhmille ottaen lisäksi huornioon
näiden ryhmien suuruuden. Tältä osin komitea joutui melkeinpä kartoittamattoman tutkimuskentän eteen.
Tukikomitea joutui työnsä alkuvaiheessa käyttämään paljon aikaa
epäselvän ja useasti väärinkäytetyn tukikäsitteen määrittelyyn. Tässä on
komitean työn yksi keskeisimmistä anneista. Saanen pääpiirteissään selostaa komitean ajatuksenkulkua, koska silloin tulevat esille julkisen vallan
vaikutusmahdollisuudet tulonmuodostukseen. On myös paikallaan esittää muutamia tukikomitean laskelmien tuloksia, ei sen vuoksi, että esillä
olevan aiheen kannalta olisi tärkeätä tietää, ketä tuetaan ja kuinka paljon, vaan sen vuoksi, että mainituilla tuloksilla voidaan osoittaajulkisen
vallan vaikutuksen suhteellinen suuruus tulonmuodostuksen eri vaiheissa.
Komitea katsoi aiheelliseksi kytkeä tukikäsitteen tulonmuodostukseen,
jotta se parhaiten vastaisi sitä, mitä tuella yleisimmin tarkoitetaan. Selvyyden vuoksi komitea erotti elinkeinojen ja väestöryhmien tuen määritellen tietyn elinkeinon saamaksi taloudelliseksi tueksi sen tämän elinkeinon piirissä muodostuneiden ansiotulojen muutoksen, joka on seurausta julkisen vallan suorittamista toimenpiteistä. Tämä elinkeinojen
saama tuki, joka voi olla joko positiivista tai negatiivista, siirtyy väestöryhmille siinä suhteessa kuin nämä saavat ansiotuloja eri elinkeinoista.
Vastaavasti tietyn väestöryhmän saamaksi taloudelliseksi tueksi komitea
määritteli sen käytettävissä olevan reaalitulon muutoksen, joka julkisen
vallan toimenpiteitten vaikutuksesta tulee tämän väestöryhmän osalle.

12

JUHANI RISTIMÄKI

Myös väestöryhmien kohdalla voi tuki näin määriteltynä olla joko positiivista tai negatiivista.
Esitetyssä tuen määritelmässä on itse asiassa kysymys kahden tulokäsitteen vertailusta, jolloin tulojen ero ilmaisee tuen suuruuden. Vertailu
suoritetaan tarkasteluajanjakson tosiasiallisen tulon ja sen hypoteettisen
tulon välillä, joka olisi syntynyt, mikäli julkisen vallan talouspolitiikkaa
ei olisi harjoitettu. Juuri tämän hypoteettisen tulon käyttäminen vertailuperusteena tekee tukikäsitteen paljon laajemmaksi kuin mitä sillä yleensä
tarkoitetaan, ja samalla se vaikeuttaa suuresti käytännön laskelmia.
Tuen määritelnlän laaja-alaisuudesta oli se hyöty, että tukikomitea
joutui selvittämään kaikki kansantalouden kiertokulun vaiheet, joissa
julkinen valta vaikuttaa tulonmuodostukseen. Periaatteessa voidaan
erottaa kolme tällaista vaihetta:
Ensinnäkin julkinen valta voi vaikuttaa tuotantovaiheessa elinkeinoissa maksettaviin tuotannontekijöiden korvauksiin mm. myöntämillään avustuksilla ja lainoilla, säännöstelytoimenpiteillään sekä vero- ja
maksupolitiikallaan. Näin muodostuneet elinkeinottaiset tulot, joihin siis
sisältyy tietty määrä tukea, jakautuvat eri tulonsaajaryhmien kesken siinä
suhteessa kuin namä saavat tuloja eri elinkeinoista. Näin ollen myös
ansiotuloihin väestöryhmittäin saattaa sisältyä jo tuotantovaiheessa muodostunutta tukea.
Toisessa vaiheessa julkinen valta vaikuttaa tulonsiirtopolitiikal1aan
tuotantovaiheessa muodostuneisiin ansiotuloihirr. Tässä tulonsiirtovaiheessa julkinen valta siirtää välittöminä veroina sekä sosiaaliturva- ym.
veronluontoisina maksuina ja näihin rinnastettavina tulonsiirtoina osan
tulonsaajien ansaitsemista tuloista itselleen. Samanaikaisesti se kuitenkin
antaa lapsilisinä, kansaneläkkeinä, perhelisinä ym. sosiaalisina tulonsiirtoina takaisin väestöryhmille huomattavia tuloeriä. Näiden vastakkaissuuntaisten tulonsiirtojen erotus osoittaa tuen nettomäärää tässä käytettävissä olevien tulojen muodostumisvaiheessa.
Kolmannessa vaiheessa tapahtuu tukemista edellisessä vaiheessa syntyneitä disponiibeleita tuloja käytettäessä. Ostaessaan näillä käytettävissä
olevilla tuloillaan tietyn markkinahintaisen hyödykemäärän tulonsaajat
voivat saada tietyn määrän tukea, koska hyödykemää~än arvoon voi
sisältyä negatiivista tukea julkisen vallan perimien välillisten verojen
vuoksi tai positiivista tukea julkisen vallan lllaksamien hintatukipalkkioi,..
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den vuoksi. Välillisten verojen ja tukipalkkioiden erotus osoittaa tuen
suuru uden tässä vaiheessa.
Tulqjen muodostumis- ja käyttövaiheen rajamaille olisi sijoitettava
vielä eräs tukemisvaihe, nimhtäin julkisen vallan korvauksetta tai lähes
korvauksetta luovuttamien tavaroiden ja palvelusten eli yleisen hallinnon, opetustoimen, terveydenhoidon, sosiaalitoimen jne. ilmaisantien
nluodossa antama tuki. Mikäli näistä palveluksista peritään vähäisiä
maksuja edustaa ilmaisantia vain nettomäärä.
Olen tahallani hieman yksinkertaistanut esittämääni jättämällä tulojen käyttövaiheesta pois mahdollisen säästämiseen kohdistuvan tuen.
Samoin välillisistä veroista ja tukipalkkioista aiheutuvan tuen lisäksi
saattaa tulojen käyttövaiheessa sisältyä tukea jo tuotantokustannushintaiseenkin hyödykemäärään, koska elinkeinojen tukea voi ilmetä julkisen vallan harjoittaman säännöstelypolitiikan, tullipolitiikan, kilpailulainsäädännön yms. toimenpiteitten seurauksena. Oletan, että ilman näitäkin varauksia systeemi on tarpeeksi laaja antaakseen kuvan julkisen
vallan monista eri vaikutusmahdollisuuksista.
Eräs kaikkein vaikeimmista kohdista lienee elinkeinojen kokonaistuen
huomioon ottaminen niin, että siinä olisivat mukana myös tullisuqjan,
ulkomaankaupan rajoituksien ym. toimenpiteiden vaikutukset. Kokonaistuen laskemiseksi pitäisi löytää sopiva vertailuhinta kotimaisille tuotantokustannushinnoille. Viita käytti vertailuperusteena kansainvälisen kaupan hintoja, mutta se ei vastaa komitean määritelnlän mukaista hypoteettisen tulon käsitettä. Komitea joutui pohtimaan tätä ongelmaa pitkään ja totesi, että mainittu kotimaisten tuotantokustannushintojen ja
kansainvälisen kaupan hintojen ero ei niinkään osoita tukea kuin tuotantovoimien uudelleenjakamisen mahdollisuuksia. Jos nimittäin todetaan
hintojen eroa joidenkin hyödykkeiden kohdalla ja sen vuoksi katsottaisiin
edulliseksi ostaa hyödykkeet ulkomailta, jouduttaisiin tuotantovoimat
jakamaan uudelleen mainittuja hyödykkeitä valmistavien tuotannonalojen ja muiden tuotannonalojen kesken. Komitea myönsi, ettei pelkän
hintojen eron perusteella ole mahdollista osoittaa, miten paljon näitä
tuotantovoimien uudelleenjakamisen mahdollisuuksia voidaan toteuttaa
käytännössä, eikä myöskään sitä, kuinka paljon suuremmat reaalitulot
olisivat tässä tuotantovoimien uudelleenjakanlisella aikaansaadussa hypoteettisessa tilanteessa nyky tilanteeseen verrattuna. Kuitenkaan konlitea
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ei pitkällisestä mietiskelystään huolimatta löytänyt muutakaan menetelm,ää kuin mainittu »hintojen ero»-menetelmä, jolla se olisi voinut edes
sillä tarkkuudella kuvata elinkeinojen kokonaistuen suuruutta.
On aivan selvää, että tukikomitean työhön voidaan kohdistaa kritiikkiä juuri tämän elinkeinojen kokonaistuen laskennan osalta huolimatta
siitä, että ~omitea esitti edellä mainitun periaatevarauksen lisäksi varauksia mm. kansainvälisen hintatason käsitteen moniselitteisyyden, hyödykkeiden laatunäkökohtien huonlioonottamisvaikeuksien sekä »edustavien»
tuotteiden valintavaikeuksien vuoksi. Esillä olevan teeman kannalta ei
keskeinen ongelma ole se, kuinka lähelle oikeata tuen määrää komitea
laskelmissaan pääsi vaan tärkeätä on se, että huomataan julkisen vallan
vaikuttamismahdollisuudet myös tässä tuotantovaiheessa. Liian usein
kiinnitetään huomiota vain joihinkin elinkeinojen julkiselta vallalta
saamiin suoranaisiin rahoituseriin ja unohdetaan muiden toimenpidevaihtoehtoj en olemassaolo.
Tukikomitean esittämän tarkastelukehikon puitteissa on helppo osoittaa, miten laajalle ulottuvaa tulopoliittisen tarkastelun itse asiassa tulisi
olla. Jos tällä politiikalla halutaan todella varmistaa asetettujen tulotavoitteiden saavuttaminen, pitäisi periaatteessa kaikki edellä esitetyt vaiheet ottaa huomioon. Tätä taustaa vasten havaitaan, miten suppea on
tarkastelukulma, jossa huomio kiinnitetään vain ansaittujen tulojen
muodostumiseen, eikä tällöinkään oteta lukuun julkisen vallan välillistä
vaikutusta eli~keinojen tuen kautta. Samoin vaikuttaa vielä rajoittuneelta keskustelu siitäkin, pitäisikö tulonsiirtopolitiikan vaikutus ottaa
tarkasteluun mukaan. Numeerinen esimerkki tukikomitean työn pohjalta osoittaa, mitä suuruutta olevia vaikutuksia kussakin tapauksessa jää
tarkastelun ulkopuolelle.
Tukikomitea esitti periaatemietintönsä pohjalta laskelmat tuen suuruudesta elinkeinoittain ja väestöryhmittäin vuosi sitten valmistuneessa
toisessa osamieti:hnÖssään. 9 Komitea esitti tuen suuruuden markoissa
väestöryhmää kohti sekä suhteellisen suuruuden henkeä ja kulutusyksikköä kohti. Sen sijaan komitea ei esittänyt vertailuja tuen suuruudesta
suhteessa ansaittuihin tuloihin, vaikka vasta tällaiset vertailut osoittavat
julkisen vallan toimenpiteiden vaikutuksen suuruuden tulonmuodostuk9. Taloudellista tukea selvittävän komitean mietintö II, Laskelmat, Komiteanmietintö.. 1967:
B 84, Helsinki 1967.
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Käytettävissä olevat tulot suhteessa ansaittuihin tuloihin tulonsaajaryhmittäin vuonna 1959
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.....

I

:0

'8.... ]
o

~

(!)

E-t..c:

.....

I

:0

'8.... ]
o

~

(!)

E-t..c:

Ansaitut tulot
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- Välittömät
verot ym.
tulonsiirrot
julkiselle
vallalle
- 6.8 -14.6 -11.0 - 15.0 -18.5 - 13.6 -11.2 -16.6 -13.2 -13.3 - 13;2
+ Tulonsiirrot
kotitalouksille
+ 10.6 + 10.0 + 12.3 + 7.5 + 5.4 + 8.5 + 5.2 + 4.8 + 7.2 + 57.2 + 11.2
Käytettävissä
oleva tulo I
103.8
95.4 101.3
92.5
86.9
94.9
94.0
88.2
94.0 143.9
98.0
+ Tukipalkkiot ja
- Välilliset
verot
- 11.5 - 11.2 -15.7 - 15.1 -12.7 -18.1 -13.1 -12.7 -17.8 - 25.1 -15.3
Kä ytettä vissä
oleva tulo II
92.3
84.2
85.6
77.4
74.2
76.8
80.9
75.5
76.2 118.8
82.7
+ Ilmaisannit
.+ 29.9 + 26.7 + 35.4 + 22.2 + 16.5 + 25.7 + 14.7 + 14.6 + 23.4 + 50.5 + 24.5
Kä ytettä vissä
oleva tulo III
122.2 110.9 121.0
99.6
90.7 102.5
95.6
90.1
99.6 169.. 3 107.2

sen eri vaiheissa. Rohkenenkin esittää omalla vastuullani tällaisen vertailun, ja katson voivani esittää sen, koska se perustuu vuonna 1960
tukikomitealle tekemääni alustavaan laskelmaan. Samaa menetelmää
käytti myöhemmin tukikomitean sihteeristö julkaisematta jääneissä laskelmissaan, joita olen seuraavassa käyttänyt hyväksi.
Ansaittujen tulojen selvittäminen väestöryhmittäin on meillä mahdollista tulo- ja omaisuustilaston pohjalla. Tällöin päästään kuitenkin selville vain verotusta varten ilmoitettujen, ei todellisten ansaittujen tulojen
tasolle. Ero näiden kahden käsitteen välillä voi tulotyypistä ja ~tulon
saajaryhmästä riippuen olla varsin suuri eikä eron suinkaan tarvitse
johtua tulojen salaamisesta, vaan siihen vaikuttavat myös käytetyt tulonmääritysmenetelmät, kuten mm. maataloudesta saatujen tulojen laita
on ollut, sekä verovapaudet kutenkorkotulqien laita on suurelta osalta~
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Jotta tulo- ja omaisuustilaston ilmoitetuista tuloista päästäisiin todellisten ansaittujen tulojen tasolle, on ensiksi mainittuja korotettava siten,
että kokonaistulot kunkin tulotyypin osalta vastaavat kansantulotilaston
tasoa. Kun kokonaistulojen tasolla on saatu esille korotuskertoimet, jotka
sivumennen sanottuna ovat palkka- ja eläketulojen kohdalla lähellä yhtä
mutta maatalouskiinteistöistä saatujen tulojen osalta noin kaksi ja korkojen ja osinkojen kohdalla vieläkin korkeammat, lasketaan näiden kertoimien avulla kunkin tulonsaajaryhmän ja tulotyypin todellisten tulojen taso. Menetelmä on kovin suoraviivainen, mutta asianmukaisten
kotitaloustiedustelujen puuttuessa se lienee toistaiseksi ainoa mahdollinen ansaittujen tulojen tason selvittämiseksi.
Tämän metodiselvennyksen jälkeen voinkin oheiseen taulukkoon viitaten todeta, että keskimäärin kaikkien tulonsaajaryhmien julkiselle vallalle suorittamat välittömät verot ja muut tulonsiirrot edustivat tarkasteluajankohtana eli vuonna 1959 13 prosenttia ja taas julkisen vallan
tulonsiirrot kotitalouksille 11 prosent6a ansaituista tuloista, joten kokonaisuutena ottaen ei käytettävissä olevien tulojen määrä poikennut kuin
parin prosentin verran ansaituista tuloista. Tulonsaajaryhmittäin tässä
kuitenkin ilmeni suuria vaihteluita. Niinpä voidaan todeta, että välittömien verojen ym. tulonsiirtojen osuus teollisuuden toimihenkilöiden kohdalla oli 18.5 % mutta maatalouden yrittäjien kohdalla vain vajaat 7 0/0'
Sen sijaan kotitalouksien saarnat tulonsiirrot edustivat teollisuuden ja
muiden elinkeinojen toimihenkilöiden osalta noin 5 prosenttia ansaituista tuloista mutta maatalouden yrittäjien kohdalla niiden osuus oli
yli 10 0/0' Itsenäiset ammatittomat, joihin komitea keräsi myös kajkki
yli 65-vuotiaat muodostaakseen tulonsiirtopoliittisesti mielenkiintoisen
eläkkeensaajien ryhmän, on tietenkin erikoisasemassa sikäli, että sen
saarnat tulonsiirrot edustiyat 57 prosenttia ansaituista tuloista.
Siirryttäessä tulojen käytön puolelle todetaan, että tukipalkkioiden
miinus välillisten verojen osuus kaikkien tulonsaajaryhmien kohdalla oli
yli 15 % ansaituista tuloista. Erot tulonsaajaryhmien välillä tämän erän
kohdajla eivät ole kovinkaan suuria, mikä osoittaa, ettei välillistä verotusta eikä tukipalkkioita ole kovinkaan paljon käytetty tulonsiirtopolitiikan välineenä. Tätä osoittanee myös se, että »eläkkeensaajien» ryhmän kohdalla mainittu osuus on peräti 25 0/0, mikä todistaa välillisen
verotuksen suhteellista raskautta tämän ryhmän kohdalla.
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Jos edellä e,sitettyjen erien lisäksi otetaan huomioon vielä julkisen val~
lan luovuttamat ilmaisannit eri tulonsaajaryhmille, päästään todella
laajaan käytettävissä olevien tulojen käsitteeseen. Kokonaisuutena ottaen
nämä ilmaisannit edustavat noin neljännestä alunperin ansaituista tuloista. Ilmaisannh on jaettu eri väestöryhmille luonteensa mukaisesti
siten, että ns. hyvinvointipalvelukset, kuten opetus-, terveydenhoito- ym.
palvelukset, ,on jaettu käyttäjien väestöryhmittäisen jakautuman mukaan
nojautuen mm. ikä- ja lapsilukujakautumiin. Sen sijaan kollektiivisesti
kulutettavat ilmaisannit, kuten turvallisuus- ja järjestyspalvelukset sekä
liikenneyhteyspalvelukset, on jaettu pelkästään väestön lukumääräisen
jakautuman perusteella. Koska suuri osa ilmaisanneista jakautuu lapsi-:
luvun perusteella, on näiden ilrnaisantien osuus teollisuuden ja muiden
elinkeinojen toimihenkilöiden sekä viimeksi mainitun ryhmän yrittäjien
kohdalla keskimääräistä selvästi alempi, vain. 14-16 % ansaituista
tuloista.
Jos. otetaan huomioon varsinaisen tulonsjirtopolitiikan ohella myös
välillisten ver~jen ja tukipalkkioiden sekä Hnlaisantien vaikutus todetaan, että käytettävissä oleva tulo laajassa mielessä eroaa ansaituista
tuloista eri tulonsaajaryhmissä siten, että teollisuuden yrittäjien ja toimihenkilöiden sekä muiden elinkeinojen yrittäjien, toimihenkilöiden ja
työntekijöiden kohdalla· se on ansaittuja tuloja alempi, muissa tulonsaajar:yhmissä sitä korkeampi; teollisuuden työntekijöiden kohdalla ero
on vain parin prosentin, maatalouden yrittäjien ja työntekijöiden kohdalla parinkymmenen prosentin suuruutta.
Olen edellä verrannut tulonsiirto- ym. eriä kussakin tulonsaajaryhmässä ao. ryhmän ansaittuihin tuloihin, koska tässä yhteydessä ei ole
merkitystä tulotasoeroilla tai eroilla tuen suuruudessa ryhmien välillä.
Kuten aikaisemmin totesin, ansaittuihinkin tuloihin sisältyy tietty määrä
julkisen vallan vaikutusta siltä osin, kuin julkinen valta tukee eri elin-·
keinoja. Tukikomitea laski tuen suuruuden kahden elinkeinon, maa-·
talouden ja teollisuuden osalta, mutta ei katsonut voivansa siirtää tuen~
määrää väestöryhmien ansaittuihin tuloihin. Näin ollen meidän on vain
tyydyttävä toteamaan tämä vaikutus, mutta emme voi esittää arviota
sen suuruudesta. Todettakoon kuitenkin tukiko mitean laskelman tulos.
Sen mukaan maatalouden saama kokonaistuki aikaisemmin selostetulla
hintaerolla mitattuna oli 32 % kaikista tässä elinkeinossa ansaituista
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tuloista. Teollisuuden saaman "tuen suuruus oli vastaavasti 7 % kaikista
teollisuudessa ansaituista tuloista. Jos verrataan näitä tuloksia aikaisemmin mainitsemiini Viidan väitöskirjan tuloksiin, todetaan aivan ihme.:.
teltävä yhdenmukaisuus.
Esittämilläni luvuilla voidaan tietenkin ensisijaisesti osoittaa julkisen
vallan tulonsiirtopolitiikan laajuutta, mutta tässä yhteydessä olen halunnut käyttää niitä kuvatakseni julkisen vallan eri vaikutusteiden suhteellista suuruutta ja perustellakseni näkemystä, ettei pitäytyminen pelkästään ansaittujen tulojen tarkasteluun ole riittävää tulopolitiikassa.
Olen täysin selvillä niistä monista vaikeuksista, joita kohdataan laajennettaessa tulopoliittista tarkastelukulmaa esittämälläni tavalla. Yksi
suurimmista vaikeuksista johtuu kasvavasta informaatiotarpeesta. Huomattavaosa tulopoliittisesta energiasta käytetään tätä nykyäkin erilaisten
käsitteiden selventänliseen ja tietoaineiston kokoamiseen. Tätä puolta
pitää vielä ratkaisevasti kehittää. Otan muutaman esimerkin.
Jotta voitaisiin sopia tulopoliittisista tavoitteista, tarvitaan tietoja tulon
jakautumasta lähtökohtatilanteessa eli kuten tulotasokomitea vuoden
1966 lopulla antamansa mietinnön johdannossa asian ilmaisi: »Vasta
tällaisten tosiasiatietojen perusteella on mahdollista sopia toisaalta tulopoliittisista tavoitteista ja niiden suhteesta muihin talouspoliittisjin tavoitteisiin sekä toisaalta niistä keinoista, joilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.»10 Itse asiassa tarvitaan yksityiskohtaista tulonjakotilastoa, josta
käyvät ilmi tulot, tulonsiirrot, kulutusmenot ja säästäminen tulonsaajaryhmittäin, jolloin viimeksi mainittu käsittää myös jakautuman tuloluokittain tulon suuruuden mukaan. Tämä kuullostanee yksinkertaiselta, mutta tosiasiassa tällaisen tulonjakokehikon luominen vaatii huomattavaa työpanosta. Kysymys on siitä, halutaanko laajentaa informaatiotuotantoa riittävässä määrässä ja riittävän nopeasti, jotta tulopoliittisessa keskustelussa saadaan konkreettinen pohja jalkojen alle.
Niin kauan kun meillä ei ole käytettävissämme mainitunlaista tulonjakotilastoa, on tulopoliittisten keskustelujen pohjaksi laadittava osittaisse1vityksinä erilaisia tulotasovertailuja. Tällaisista mainittakoon viime
vuonna asetetun viljelijäväestön ja palkansaajien tuloja selvittävän komitean valmisteilla oleva työ.
10. Tulotasokomitean mietiritö, Kom:iteanmietintö .1966: B 94, Helsinki 1966, s. 3.
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Kaikissa tulonj akau tumissel vi tyksissä, joissa julkisen vallan. toimen piteitten vaikutus tulee tarkasteluun mukaan, on vaikeutena verojen ja
maksujen kohtaanto-ongelma, jota ei ole tyydyttävällä tavalla ratkaistu
oikeastaan missään aikaisemmassa tutkin1uksessa. Esittämissänitukikomitean laskelmissa kohtaanto-ongelma ratkaistiin san1alla klassillisella
tavalla, jota on noudatettu kaikissa tulonsiirtotutkimuksissa alkaen TIBOR
BARNAn selvityksestä vuodelta 1945. Niissä on oletettu, että välittömät
verot eivät siirry, kun taas välilliset verot siirtyvät kokonaisuudessaan
tuotteiden hintoihin. Ilman tarkempia tutkimuksia muihinkaan olettamuksiin ei voida nojautua, vaikka tiedetäänkin, että mainitunlainen
kohtaanto-olettamus edustaa vain erästä vaihtoehtoa lukuisista muista.
Välillisten verojen ja tukipalkkioiden jakamisessa tulonsaajaryhmille
käytettiin tukikomi tean laskelmissa hyväksi suoritettuja kulutustutkimuksia. Mainitut erät jaettiin eri väestöryhmille kulutusmenqjen jakautuman perusteella, kun ensin selvitettiin ko. verojen ym.osul!det eri kulutusmenoerien ja -ryhmien arvosta. Jos sen sijaan haluttaisiin selvittää
tulonsiirtojen vaikutusta väestöryhmittäin ja tuloluokittajn, ei samaa
menetelmää voida käyttää, koska kotitaloustiedustelujen aineisto ei anna
siihen mahdollisuutta - ei edes tuorein, vuoden 1966 tiedustelu. Tiedusteluja suunnitelleiden mieleen ei ilmeisesti ole juolahtanut, että 1960luvulla Suomessakin voisivat tulopolitiikasta päättävät piirit olla kiinnostuneita kulutuksen vaihteluista myös tulojen suuruuden mukaan. Kun
viime aikoina on eräillä tahoilla innokkaasti keskusteltu siitä, ovatko tuloluokkien väliset erot meillä suurentuneet vaiko pienentyneet ja mikä
on ollut julkisen vallan tulonsiirto politiikan vaikutus tähän tulonjaon
tasoittumiseen tai epätasaisuuteen, olisi toivottavaa, että asiaan saataisin
valaistusta mahdollisimman pian suoritettavan uuden, tähän tarkoituksee,nsoveltuvan kotitaloustiedustelun aineiston perusteella.
Viimeisenä, mutta silti keskeisenä tehtävän näkisin .finanssipoliittisten
vaikutusten selvittämisen. Tämä on sektori, jota meillä on ehkä eniten
laiminlyöty. Meillä uhrataan varoja kaikenlaiseen tutkimukseen kansatieteestä ydinfysiikkaan asti, mutta meillä ei ole instit1:luttia, joka olisi
keskittynyt selvittämään julkisen vallan toimenpiteitten vaikutuksia. Näin
ollen finanssipoliitikot joutuvat tekemään päätöksensä sormenpäätuntumalla. Muutettaessa verojen ja maksujen määräytymisperusteita ei tiedetä, mikä vaikutus toimenpiteillä on. Jos nykyistä tulopolitiikkaa 1aa-
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jennetaan siten, että finanssipolitiikka kytketään siihen aktiivisena osana,
tarvitaan tietoa eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksista. Tässä olisi
laaja tehtäväkenttä joko Helsingin Yliopiston Kansantaloustieteen laitokselle, jonka toimintaa pitäisi tehostaa, tai valtiontalouden laskentatoimen suunnitteluelimelle, jonka piiriin olisi perustettava tutkimusryhmä
yksinoma~n näitä ongelmia varten. Vaikuttaa hölnlöläisten touhulta,
ettei julkinen valta selvitä omien toimenpidevaihtoehtojensa vaikutuksja,
vaikka näiden vaikutusten olemassaolo tiedetään, mutta ei tiedetä varmasti niiden suuntaa ja suuruutta.
Tiivistääkseni esitykseni sanoman korostan, etten periaatteessa väheksy
meillä aloitetun tulopolitiikan' merkitystä. Katson kuitenkin esittämäni
perusteella, että tulopolitiikassamme on lähdetty kovin kapealta pohjalta
huoliruatta periaateselvityksissä esitetyistä laajemmista tulopolitiikan käsitemäärittelyistä. Käytännössä tehtäväkenttä on rajattu koskemaan valtiovallan ja etujärjestöjen välisiä neuvotteluja, yleisten tulopoliittisten
tavoitteiden asettanlista sekä yhdenmukaisen tietoaineiston hankkirnista.
Tällöin on jätetty syrjään aktiivjsen finanssipolitiikan vaikutusmahdollisuus, jonka suuruus tulee selvästi näkyviin tukikomitean suorittamista
laskelmista. Finanssipolitiikan tarve tulee ilmeisesti esille kansantalouden kysynnän jälleen voimistuttua ja työllisyysasteen parannuttua, jolloin
työmarkk~n~osapuolten nlielenkiinto tulopolitiikkaa kohtaan nykyisessä
mq.odossaan saattaa vähentyä. Jotta tämä tulopoliittisen tarkastelukulman laajentaminen onnistuisi, tarvitaan olennaista informaatioaineiston
lisäämIstä, mm. yksityiskohtaista tulonjakotilastoa ja sen valmistulllista
·odoteltaess'a . tulotasovertailuja, verojen ym. kohtaantö-ongelman tutkimis'ta sekä ennen kaikkea eri finanssjpoliittisten toimenpidevaihtoehtojen
vaikutusten selvittämistä.
Jos esittämäni tulopoliittisen tarkastelukulman laajennus toteutetaan,
mahdollisuudet saavuttaa· asetetut tavoitteet parantuvat ja tehdyistä
sopimuksista poikkeamiset tulevat vaikearrlnliksi, koska finanssipolihtisten ohjasten avulla voidaan aisan yli potkijat palauttaa järjestykseen.

Puheenvuorot edellisen johdosta

EINO H. LAURILA:
Esitelmänpitäjä suositteli tulopoliittisen
tarkastelun lähtökohdaksi laajaa näkemystä. Tähän haluan yhtyä, ja jopa niin,
että mielestäni olisi ollut syytä laajentaakin tarkastelukulmaa. Esitelmän otsikossa mainittiin vain valtion tuki ja tulopolitiikka, joten kuntien toiminta jäi tarkastelun ulkopuolelle. Tietenkään kunnilla ei talouspolitiikan eikä muunkaan
yhteiskuntapolitiikan kannalta ole läheskään samaa merkitystä kuin valtiolla,
mutta jos laajennamme tulopoliittisen
tarkastelun koskemaan myös ns. ilmaisanteja, kuten esitelmänpitäjä teki, ei kuntia voine jättää eksplisiittisesti huomioon
ottamatta; tarkastelun olisi siis kohdistuttava kaikilta osin koko julkiseen sektoriin.
. Esitelmässä ei myöskään puututtu alueelliseen tulopolitiikkaan. Tämä yhteiskuntapolitiikan osa on nykyisin niin tärkeä, mutta samalla heikosti tunnettu,
että se vaatisi oman esitelmänsä.
Vielä haluaisin näkökulman laajentamisesta mainita »varallisuuspolitiikan».
Ehkä void~an sopia siitä, että varallisuussuhteita . koskeva politiikka on osa tulosuhteita koskevasta politiikasta, mutta
joka tapauksessa varallisuussuhteet ja
niissä tapahtunut ja tapahtuva kehitys
olisi selvästi otettava huomioon niin tulopolitiikassa kuin sitä palvelevassa tut,kimuksessakin.
Esitelmänpitäjällä oli joka tapauksessa
varsm laaja lähtökohta. Kuitenkaari hän
,

,

ei nähdäkseni selvitellyt sitä, miten tältä
pohjalta lähtevä tulopolitiikka olisi käytännössä järjestettävä. Tosin hän aivan
oikein huomautti, että tällöin finanssipolitiikan merkitys kasvaisi ja valtion rooli
vahvistuisi, mutta hän jätti sanomatta,
olisiko pyhäkoulunopettajasta tehtävä
vääpeli.
Esitelmässä puhuttiin useassa kohdassa
taloudellista tukea selvittelevän komitean,
siis tukikomitean työstä. Täytyy myöntää,
että komitean työn tuloksista ei ole liiaksi ,pi~etty ääntä. Mistä tämä johtuu,
siitä en tässä halua sanoa mitään. Kuitenkaan ei ainakaan minulla ole mitään
sitä vastaan, että maist. Ristimäki tässä
esiintyi komitean mainos- ja PR-miehenä.
Ehkä se myös vapauttaa minut koskettelemasta komitean näkemyksiä, myös niitä näkemyksiä, joita komitea esitti elinkeinojen tuesta. Ilmeisesti kuitenkin tri
Pentti Viita, tämän alan erikoistuntija,
puuttuu asian tähän puoleeri.
Nähdäkseni esitelmänpitäjä ei' esittänyt mitään selvää tulopolitiikan määritelmää. Ja tämän ymmärtää hyvin. Mitä
laajempi o~ näkemys, sitä monltahoisemmaksi muuttuu ongelma. Esitelmänpitäjän mainitsema talousneuvoston asettama
tulopoliittinen tutkimusryhmä tutki maailman tulopoliittista kirjallisuutta löytääkseen valmiin tulopolitiikan määritelmän. Määritelmiä löytyi paljonkin, mutta ei kuitenkaan sellaista, joka' ilman
muuta olisi voitu omaksua.; Omalla henkisellä panoksellamme emme futkimus-
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ryhmässä myöskään päässeet tässä suhteessa mielestämme tarpeeksi pitkälle.
Näin tulopolitiikan ytimekäs määritelmä
jouduttiin mietinnössä korvaamaan laveammalla esityksellä, joka koski tulopolitiikan yleisiä piirteitä; tästä esityksestä
kuultiinkin täällä jo lainaus.
Eräs kirjallisuudesta tavattu määritelmä tulkoon tässä esille. Se vastaa suunnilleen OECD:n määritelmää. Sen mukaan
valtiovallan pitäisi tulopolitiikalla pyrkiä
sellaiseen tulojen kehitykseen, joka on sopusoinnussa valtiovallan talouspoliittisten
tavoitteiden kanssa, varsinkin hintatason
vakavuuteen pyrkivien tavoitteiden kanssa.Valtiovallan tulisi pyrkiä edistämään
tuloja koskevia yleisiä sopimuksia ja kehittämään periaatteita, joilla voitaisiin ohjata tulojen kasvua. Edelleen valtiovallan
tulisi saada väestöryhmät vapaaehtoisesti
seuraamaan tätä ohjausta. Määritelmä
tuntuu kuitenkin vähän vaimealta. Lisäksi siinä viitataan tulopolitiikan yhteydessä vain muihin talouspoliittisiin tavoitteisiin. Tietysti koordinoitu talouspolitiikka on aina tärkeä ja aktuelli asia,
mutta kyllä tulopoliittisissa kaavailuissa
olisi talouspolitiikan lisäksi otettava huomioon myös sosiaalipolitiikka ja muu
yhteiskunta politiikka, jopa yleispolitiikka.
Kaikkihan nämä ovat laillisia ja tärkeitä yhteiskunnan toimintamuotoja.Jostakin syystä saattaa kuitenkin" tapahtua,
että näistä erilaisista aineksista valmistetaan keitos, joka pitäisi syödä nimellä
kansantalouden etu. Kukaan ekonomisti
ei kuitenkaan tietäne, mitä on kansantalouden etu. Kaivataan siis huomattavasti valistusta ja sen edellyttämää informaatiota. Palaan tähän informaatiokysymykseen tulopolitiikan kannalta vielä
myöhemmin.

Tässä maassa on ihan viime aikoihin
asti tultu toimeen ilman tulopolitiikkaa.
Näin ollen voitaisiin kysyä, miksi sitä nyt
sitten tarvitaan. Tätä kysymystä on paljon pohdittu, ja myös tulopoliittinen tutkimusryhmä käsitteli sitä mietinnössään.
Esitelmänpitäjä ei nähdäkseni suoraan
kosketellut tulopolitiikan tarvetta, mutta
hänen kannanotoistaan muuten,. esim.
valtiovallan roolista, sai kyllä sen kuvan,
että hän on tulopolitiikan, ainakin tietynlaisen tulopolitiikan ystävä. Tässä suhteessa onkin tilanne meillä parissa vuodessa paljon muuttunut. Parin. vuoden
takaa löytää esim. talousneuvoston pöytäkirjoista monia kannanottoja, jotka eivät ole ystävällisiä tulopolitiikalle. Nimiä
on turha mainita, sillä tällaiset kannanotot ymmärtää helposti. Kysymys tulopolitiikasta on monitahoinen, ja se koskee
arkoja taloudellisia intressejä. Kysymys
on toisaalta valtiovallan, toisaalta eri etujärjestöjen oikeudesta ja vastuusta.
Esitelmänpitäjä mainitsi talousneuvoston suosittelemasta käytännön tulopolitiikasta, että siihen ei valitettavasti otettu
mukaan tulonsiirtopolitiikkaa, vaikka talousneuvostolla muuten on ollut laaja lähtökohta. Näin kai asia on, mutta toisaalta
tulopoliittinen tutkimusryhmä kosketteli
kysymystä koko laajuudessaan, eikä se
ainakaan periaatteessa jättänyt mitään
tulonsiirtopolitiikasta pois.
Esitelmässä viitattiin siihen, että tulopolitiikan hoito - mitä se nyt sitten onkaan - on vaikeata, kun talouselämä
lähtee nousuun. Onko nousukautena neuvotteluhalua ? Kysymys on todella tärkeä
ja jo aktuelli. Yleisesti ennustetaan, että
meillä alkaa nousukausi loppuvuodesta
1969, ja silloin tietenkin monet ovat lähtökuopissa saadakseen mahdollisimman
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suuren palan odotetusta kansantulokakun
kasvusta. Voimme kuitenkin uskoa, että
tasavallan hallitus ja muut konsultit valvovat, ja toivottavasti valvovat kaikkien
ns. oikeutettuja etuja. Kun nykyistä tulopoliittista järjestelmää on pidettävä tilapäisenä, olisi tällöin myös tutkittava mahdollisuudet päästä vuoden 1970 alusta pysyvämpään tulopoliittiseen ratkaisuun.
Esitelmänpitäjä kosketteli .aika paljon
tulopolitiikkaa varten tarvittavaa informaatiota. Hän mm. siteerasi lyhyesti tulotasokomitean mietintöä. Kun hän piti
siteeraamaansa mietinnön kohtaa kauniina, saanen esittää kohdan kokonaisena:
»Riittävän informaation saanti yhteiskunnan tulojen muodostumisesta ja jakaantumisesta on tärkeä edellytys tulopolitiikan harjoittamiselle. Tämän informaation
pit~isi perustua niihin tilaston ja tutkimuksen antamiin tosiasia tietoihin, jotka
kuvaavat ja selittävät yhteiskunnan tuloja varallisuussuhteita. Vasta tällaisten tosiasiatietojen perusteella on mahdollista
sopia toisaalta tulopoliittisista tavoitteista
ja niiden suhteesta muihin talouspoliittisiin tavoitteisiin sekä toisaalta niistä kei~oista, joilla nämä tavoitteet voidaan
saavuttaa.» Näin siis sanottiin tulotasokomitean mietinnössä.
Ehkä siihen voisi vielä lisätä tutkimukset niistä teknillisistä, taloudellisista, so. siaalisista, poliittisista yms. rajoituksista,
jotka on otettava huomioon, kun tulopolitiikkaa koskevia ratkaisuja tehdään.
On selvää, etteivät tilastot ja tutkimukset, olivatpa ne millä tasolla tahansa, ole mikään tae tulopoli tiikan eikä
muunkaan talous- tai yhteiskuntapolitiikan onnistumiselle. Mutta tilastot ja tutkimukset ovat välttämättömiä, jos suunnitelmallista yhteiskuntapolitiikkaa yleen-
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sä halutaan harjoittaa. Ei voida pelata
tunteella ja uskolla, vaan on pelattava
tosiasioilla.
Tulo- ja varallisuussuhteet sekä niissä
havaittavat kehityssuunnat yhteiskunnassa muodostavat monitahoisen ja vaikean
tutkimuskohteen ; siitä selviäminen vaatii
paljon tutkimusvaroja ja ennen kaikkea
- kuten esitelmänpitäjäkin edellytti.päteviä tutkijoita. Ei siis ihme, että meillä
on tällä alalla vielä paljon tekemistä.
Myös talousneuvo~to korosti tulopolitiikan kehittämistä koskevassa mietinnössään tilasto- ja tutkimustyön tärkeyttä.
Siitä oli kaksi suositusta, joihin esitelmässä jo lyhyesti viitattiin. Toisen suosituksen mukaan olisi tulopolitiikan tarpeita
vastaavan yhdenmukaisen ja tehokkaan
informaatiotuotannon
aikaansaamiseksi
tilastoja ja tutkimusta kehitettävä jatkuvasti ja keskitetysti. Kiireellinen tehtävä
on etenkin henkilöllisten tulojen selvittäminen tulolähteittäin ja käytettävissä olevien tulojen selvittäminen väestöryhmittäin. Toisen suosituksen mukaan tulisi
tulopoliittisten tilannearvioiden laatiminen vakiinnuttaa. Tätä varten olisi perustettava pysyvä asiantuntijaryhmä, joka valmistaisi tarvittavat tulopoliittiset
tilannearviot.
Esitelmänpitäjä tuntui lähtevän siitä,
että mainittujen suositusten. perusteella
rakennettavaan tutkimusohjelmaan ei
kuuluisi tulonsii~tojen tutkiminen kaikessa laajuudessaan, varsinkaan, kun nyt
toiminnassa oleva tutkimusryhmä keskittynee vain ansaintatulojen selvittelyyn.
Minusta ei tulonsiirtojen tutkimiseen koko
laajuudessaan ole estettä; kysymyshän
saattaa olla esim. siitä, mikä on suosituksissa mainittujen käytettävissä olevien tulojen määritelmä. Maist. Ristimäki kos-
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ketteli muuten varsin paljon tulopolitiikan informaatiopohjaa. Hän katsoi aivan
oikein, että sitä on laajennettava. Nykyisin saadaan tärkeimmät yhteiskunnan tulosuhteita koskevat tiedot kansantulotilastosta, verotilastosta (eli tulo- ja omaisuustilastosta) ja kotitaloustiedustelusta.
Kaikki nämä ovat nykyisin kehittelyn
alaisina, osaksi valtioneuvostolta tilastolliselle pää toimistolle tulleen toimeksiannon mukaisesti, osaksi budjetissa jo saatujen lisämäärärahojen turvin. Kansantulotilastoa ja -tutkimusta on tarkoitus kehittää mm. tulonjakonäkökohtien ja alueellisten näkökohtien mukaisesti. Tämä
edellyttää kuitenkin samalla perustilastojen parannusta. Valitettavasti ei ole saatu
jo pari kertaa pyydettyjä määrärahoja
alueelliseen kansantulotutkimukseen. Verotilastoa voidaan lähitulevaisuudessa kehittää verolainsäädännön muutosten mukaisesti. Esim. maataloustuottajien tulosuhteista saataneen nYl vertailukelpoisempia tietoja. Samalla on ilmeisesti mahdollista ottaa huomioon muitakin tulopolitiikan tietotarpeita. Kotitaloustiedusteluja on myös tarkoitus huomattavasti
kehittää. Silloin niissäkin voidaan entistä
paremmin ottaa huomioon tulojen muodostumiseen ja tulonjakoon liittyviä näkökohtia. Esitelmänpitäjä pani suurta
painoa kotitaloustiedusteluille. Kun hän
puhui niiden puutteista, hän mielestäni
vähän liiaksi moitti niiden suunnittelijoita. On tosin totta, että, 1950-luvulla
suoritetuissa kotitaloustiedusteluissa, joita
sanottiin kulutustutkimuksiksi, ei vähääkään välitetty tulojen selvittelystä. Silloin

sosiaaliministeriöllä oli lähinnä tavoitteena tutkimustulokset, joilla voitaisiin muuttaa elinkustannusindeksin painotusjärjestelmää. Kun sitten suunniteltiin vuoden
1966 kotitaloustiedustelua, olivat kuitenkin sekä tilastollinen päätoimisto että jo
mainittu tulotasokomitea sitä mieltä, että
jo vuoden 1966 kotitaloustiedustelussa
olisi otettava huomioon tulopolitiikan
tietotarpeita. Voidaan siis ilmeisesti katsoa, että kotitaloustiedustelujen suorittamisessaon tulopoliittisen informaation
kannalta edistytty. Mutta paljon on tällä
alalla vielä tehtävissä.
Vaikka meillä ei siis olekaan käytettävissä kaikkea sitä informaatiota, mitä
yhteiskunnan tulosuhteiden tunteminen
edellyttää, esitetään julkisuudessa varmoina asioina olettamuksia, joita ei aina
voida tukea tosiasioilla. Tällaiset olettamukset saattavat koskea esim. verotuksen
korkeutta tai tulotasojen eroja. Esitelmänpitäjä mainitsi myös keskustelun siitä,
onko tulonjako muuttunut tasaisemmaksi
vai epätasaisemmaksi. Tällainen keskustelu voisi tietenkin koskea sekä eri tulonsaajaryhmiä että eri alueita. Se käsitys
tai olettamus, että tulotasojen erot ovat
suurentuneet käsitys lienee melko
yleinen - tuskin kuitenkaan pohjautuu
esitelmänpitäjän ja itsenikin hyväksymään
lähtökohtaan, että tulonsiirtopolitiikka pi- ,
tää kokonaisuudessaan ottaa huomioon
tulopoliittisissa tarkasteluissa. Mutta jos
tältä laajaltakin kannalta lähtien tullaan
tulokseen, että tulonjaon epätasaisuus on
lisääntynyt, on asiat otettava paljon entistä v,akavamman harkinnan alaisiksi.
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PENTTI VIITA:
Tulopolitiikan koko laajuus on ehkä parhaiten ymmärrettävissä tarkastelemalla
sitä eri väestöryhmien näkökulmasta.Nämä ovat tällöin muodostettavissa hyvinkin monilla perusteilla, kuten elinkeinon,
ammatti aseman , iän, työkyvyn ja asuinpaikan mukaan. Yhteistä kaikille väestöryhmille lienee jatkuva pyrkimys reaalitulojen korottamiseen. Tämä voi tapahtua monella tavalla ja vaihtelevassa määrässä julkisen vallan toimenpiteitä hyväksi käyttäen. Kyseiset toimenpiteet ovat
ryhmiteltävissä sen mukaan, pyritäänkö
niillä vaikuttamaan ansiotuloihin, käytettävissä oleviin nimellistuloihin vai hintoihin vai ovatko kysymyksessä ilmaisannit. On selvää, että eri väestöryhmien
mielenkiinto näihin toimenpideryhmiin
vaihtelee suuresti.
Palkansaajien reaalitulojen kehitys riippuu lähinnä nimellisten ansiotulojen kehityksestä, mutta myös ostettavien hyödykkeiden hinnoista. Kolmanneksi tulevat mukaan tulonsiirrot ja ilmaisannit.
Kun julkinen valta on ainakin tähän
saakka puuttunut ansiotulojen muodostumiseen varsin vähän, palkansaajien
kannalta ansiotulojen kehitystä ohjaava
tulopolitiikka on jäänyt toisarvoiseen asemaan. Kokonaan toinen on painotus ollut maatalouden yrittäjätulojen osalta.
Julkinen valta ohjaa näiden tulojen muodostusta säätelemällä maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden hintoja, maksamalla
avustuksia, antamalla halpakorkoisia lainoja jne. Näin maatalousyrittäjien kiinnostus on ollut erityisen suuri siihen tulopolitiikan osaan, mikä säätelee heidän
ansiotulojensa kehitystä. Mutta on selvää,
että he ovat palkansaajien tavoin kiin-
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nostuneita myös tulonsiirroista, kulutushyödykkeiden hinnoista ja ilmaisanneista.
Mainittakoon, että esimerkiksi vuokrien
ja eräiden palvelusten hintojen säännöstely on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla
myös eräiden muiden väestöryhmien ansiotuloihin.
Jos tarkastelun kohteeksi otetaan vanhukset, voidaan heidän kiinnostuksensa
todeta kohdistuvan ensi sijassa eläkkeisiin
(tulonsiirtoihin) , vuokriin, kahvin hintaan' terveydenhoitopalveluksiin jne. Tulopolitiikan eri osien painotus on toinen
kuin ansiotyöhön osallistuvien väestöryhmien kohdalla. Nuorisoa kiinnostavat taas
ennen kaikkea koulutukseen liittyvät tulonsiirrot ja ilmaisannit.
Tulopoliittinen tutkimustyö on aikaa ja
kustannuksia vaativaa. Tulopolitiikkaa
koko laajuudessaan kuvaavat tutkimukset
esimerkiksi yhden vuoden läpileikkauskuvina ovat toteutettavissa ehkä vain
noin kymmenen vuoden väliajoin. Tällaisina ne ovat käyttökelpoisia lähinnä sen
seikan osoittamiseen, missä laajuudessa
julkisen vallan toimenpiteet parantavat
heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien väestöryhmien toimeentuloa. Tätä
suppeampia tutkimuksia voidaan kuitenkin suorittaa esitettyä lyhyemmin välein
pyrkimällä joidenkin osa-alueiden kartoitukseen. Niillä voidaan valaista hyvinkin
monia kysymyksiä. Niinpä elinkeinojen
tukea kuvaavilla tutkimuksilla on mah
dollista osoittaa lähinnä tuotannontekijäin vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia.
Suuntaamalla tuotannontekijöitä niistä
elinkeinoista, joissa tuki on suhteellisesti
suurin, niihin, joissa tuki on suhteellisesti
pienin, on usein mahdollista tehostaa
tuotannontekijöiden käyttöä ja lisätä kokonaistuotantoa. Vertaamalla nimellisen
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tulotason nousua tuotannon kokonaismäärän lisäykseen voidaan ainakin likimääräisesti todeta, vaarantavatko nimellistulojen korotukset taloudellista kasvua
ja erityisesti maksutaseen tasapainoa. Viimeksi mainitut tutkimukset on usein ym-

märretty ainoiksi tulopoliittisiksi tutkimuksiksi, jotka palvelevat varsinaisesti
tulopolitiikkaa. Edellä on kuitenkin jo
käynyt selväksi, että tulopolitiikka olisi
ymmärrettävä
huomattavasti laajempana.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1969: 1

Vaikutelmia kehitysmaiden tilanteesta ja
kehitysavusta
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
joulukuun 17 päivänä 1968 piti
JOUKO PAAKKANEN
Kehitysmaiden ongelmat ovat olleet keskeisen ja jatkuvan huomion
kohteina parinkymmenen vuoden ajan. Tänä aikana taloudellista kehitystä ja sen liikkeelle lähtöä käsittelevä kirjallisuus on valtavasti kasvanut. Vielä 1950-luvun alussa tuon kirjallisuuden bibliografiaan kuului
vain muutamia teoksia, kun sitä vastoin näinä vuosina sadat tutkimuslaitokset ja tuhannet tutkijat erikoistuvat taloudellisen ja yleensä yhteiskunnallisen kehityksen kysymyksiin. Tutkimuksen maailmassa näyttää
tapahtuneen saman tapainen herätys kuin ALFRED MARSHALLille, joka
alun perin matemaatikkona kiinnostui taloustieteestä nähtyään Lontoon
East Endissä asuvien ihmisten köyhyyden ja kurjuuden. Tietoisuus siitä,
että kaksi kolmasosaa maailman väestöstä elää toimeentulominimin
rajoilla, että maailmassa on pitkälti toista sataa valtiota ja erillisesti hallittua aluetta, joissa taloudellinen kehitys ei ole päässyt alkuun tai on
vasta äskettäin liikkeelle lähtenyt, että ennen kokematon väestön kasvu
useimmilla näistä alueista uhkaa tehdä tyhjäksi saavutetun kasvun
tulokset ja jopa syöstä maailman vakavaan nälänhädän kriisiin, onkin
vakavin eetillinen ja intellektuaalinen haaste, jonka eteen tutkija voi
joutua.
Tämä haaste on otettu vastaan. Kehitysmaita käsittelevän kirjallisuuden määrä ei enää ole yksittäisen tutkijan hallittavissa. Ainoan mahdollisuuden sen kokoamiseksi näyttävät tarjoavan tietokoneiden muistikeskukset. Mutta tietokoneet eivät kysy mitään, ne vain vastaavat, jos
osaa kysyä.
Hämmennys, jota kehitysmaista kiinnostunut tuntee, ei johdukaan
vain tutkimusten runsaudesta, vaan ennen muuta kehityksen ongelmien
tavattomasta monisäikeisyydestä ja tarkastelutapojen moninaisuudesta.
Tämän alueen kulkija on kuin laajassa peililabyrintissa, jonka peilit
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korostavat milloin mitäkin osaa, mutta jossa totuuden kuva näyttää
mahdottomalta löytää. Tämä on tietysti subjektiivinen vaikutelma ja
sellaisena vähän sanova. En kuitenkaan voi välttyä käsitykseltä, että
kehitysmaita ja taloudellista kehitystä yleensä koskeva tutkimus laajuudestaan huolimatta on edelleen erilaisten teesien ja empiirisen, suurelta
osin järjestymättömän aineiston hakemisen vaiheessa, josta matka tutkimusta ja toimintaa koordinoivaan kokonaisnäkemykseen on vielä pitkän
tien päässä.
Edellä sanottu ei tarkoita sitä, että suhtautuisin kielteisesti kehitystä
koskevien tutkimusten moninaisuuteen. Me tarvitsemme enemmän empiiristä tietoa, se on tällä alueella riittämättömämpää kuin ehkä millään
muulla tutkimuksen sektorilla. Tarvitsemme myös uusia taloudellisen
ja sosiaalisen kehityksen teorioita, kehityssuunnitelmia, kehitysstrategioita
ja kehityksen filosofiaa. Tarkoitan viimeksi mainitulla sitä, että kun maailman maiden ja kansojen ongelmat, mikä minusta tuntuu kiistämättömältä, ovat yhteisiä ongelmia, yhä useampien on tultava tietoisiksi noiden
ongelmien luonteesta; tavoitteista, joihin pyrimme; keinoista, joilla
voimm~ nuo tavoitteet saavuttaa. Vain tällaisen tietoisuuden avulla on
mahdollista mobilisoida tämän pienen planeetan voimavarat sen su;urten
probleemien ratkaisemiseksi sekä teollistuneissa että kehitysmaissa. Tällaista tietoisuutta ja kokonaisnäkemystä ei riittävän laajassa mitassa vielä
ole, ja sen puute näyttää vaikeuttavan koko maailman kannalta relevanttien prioriteettien asettamista.
Käsite kehitysmaat on laajimpia kokonaiskäsitteitä, mitä taloudellisessa keskustelussa nykyisin käytetään. Kehitysmaat eivät ole samanlaisia.
Niiden koko, kulttuuriperusta, tuotannontekijäin rakenne, kasvu jakehitystaso poikkeavat toisistaan. Niiden keskimääräinen bruttokansq,ntuote
henkeä kohti oli 1960-luvun puolivälissä 160 dollaria, mutta esimerkiksi
Intian vastaava luku on vain noin kolmasosa mainitusta keskiarvosta, kun
taas pisimmälle ehtineissä kehitysmaissa se on nelin-viisinkertainen.
Taloudellisen kasvun vauhdiltaan monet kehitysmaat kuuluvat maailman nopeimmin edistyvien maiden ryhmään, mutta toisaalta tämän
päivän maailmassa suhteellisen harvinaiset esimerkit kokonaistuotannon
supistumisesta monina vuosina ovat nekin pääasiassa löydettävissä kehitysmaiden piiristä. Intiassa lie1)ee pari sataa erilaista kieltä, Indonesiassa
viitisenkymmentä. Joissakin maissa uskonnolliset ja perinteelliset katso-
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mukset muodostavat erittäin- vaikeita esteitä kehitykselle, toisissa maissa
taas tällaiset esteet ovat pienemmät. Mielenkiintoisen ja valaisevan esimerkin siitä, miten monissa suhteissa kehitysmaat eroavat toisistaan ja
miten monien kriteerien pohjalla niiden kehitysmahdollisuuksia on tarkasteltava, antaa IRMAADELMANin ja CYNTHIA T AFT MORRIsin äskettäin
julkaisema tutkimus.] He analysoivat 73 kehitysmaan kehitysmahdollisuuksia 29 näiden maiden taloudellista, poliittista ja kulttuuritaustaa
osoittavan indikaattorin pohjalla. Jo nämä muutamat esimerkit osoittavat, että kehitysmaiden ongelmia ja mahdollisuuksia koskeva yleiskatsaus on pakostakin maalaamista hyvin karkein vedoin.
Yleiskuva kehitysmaiden tilanteesta tämän »kehityksen vuosikymmenen» loppupuolella ei ole optimistinen. Kehitysmaiden keskimääräinen
4.5 prosentin kokonaistuotannon kasvu vuosina 1960-1965 ei tosin jää
paljonkaan jälkeen teollistuneiden markkinatalouksien vastaavasta luvusta 5.1 0/o. Lähtökohtatasot ovat kuitenkin niin erilaiset, että ajatukset
kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välisen kuilun ratkaisevasta
kaventumisesta siinäkin tapauksessa, että kehitysmaiden kasvuluvut jatkuvasti pysyisivät suurempina kuin teollisuusmaiden, on lykättävä erittäin kaukaiseen tulevaisuuteen. Tällainen probleemanasettelu on monen
sukupolven verran ennenaikainen, ja on vakavasti kysyttävä, voiko se
koskaan tulla ajankohtaiseksi. 1960-luvun kehityksen vuosikymmenen
keskeisimpiä tuloksia näyttää olevan realistisempi tietoisuus siitä, kuinka
jäykän vastuksellisia kehitysmaiden ongelmat todella ovat. Niihin liitty.,.
viä vaikeuksia lienee aika lailla ali arvioitu, ja kehitysmaiden yhä kiihkeämmät vaatimukset - samaan aikaan kun kehitysavun kokonaismäärä
näyttää jähmettyneen 1960-luvun puolivälin tasolle - ovat ehkä tulkittavissa molemminpuoliseksi illuusioiden menettämisen vaiheeksi.
Taloustieteen piiristä on löydettävissä aikaisempiakin esimerkkejä
siitä, kuinka suhteellisen lyhyiden trendi en pohjalla laaditut tulevaisuuden kuvat ovat osoittautuneet vääriksi. Illuusioiden menettäminen voi
johtaa kysymysten uudelleen asettamiseen ja uusien kasvustrategioiden
tutkimiseen, mikä nähdäkseni onkin tapahtumassa.
Kehitysmaiden keskimääräiset kasvuluvut osoittavat, että näissä
maissa - tai useimmissa niistä - on tapahtunut taloudellista kasvua.
1. IRMA ADELMAN - CYNTHIA T AFT MORRIS Performance Criteria for Evaluating Economic Development Potential: An Operational Approach, The Quarterly JournaI af Economics, May 1968.

30

JOUKO PAAKKANEN

Ratkaiseva kysymys on, voiko tuo kasvu jatkua myös tulevaisuudessa.
Tässä suhteessa eräät uhkaavat trendit antavat aihetta vakaviin epäi.
lyksiin.
Kun kehitysmaiden kasvuluvut lasketaan henkeä kohden, ne ovat
ratkaisevasti pienempiä kuin teollistuneissa maissa. Syynä on näiden
maiden ennennäkemätön väestön kasvu, joka vuosina 1958-1965 on
ollut keskimäärin 2.5 % vuodessa. Syy väestön räjähdykseen on yleisesti
tunnettu. Kuolleisuuden nopea aleneminen parantuneen terveydenhoidon ansiosta, samalla kun syntyvyys on pysynyt 40 promi~len paikkeilla,
on aikaansaanut erotuksen, joka uhkaa niellä kaikki taloudellisen kasvun
tulokset kehitysmaissa. MALTHusin väestöteoria näyttää muunnetussa
muodossa tulevan pelottavan ajankohtaiseksi nykyaikaisen tekniikan
osittaisen soveltamisen poistettua väestön kasvun luonnolliset esteet
kehitysmaissa. Jos maailmassa ihmisiän kuluttua tästä lukien todella on
14 mrd ihmistä, voidaan hyvin erään englantilaisen kirjoittajan tavoin
kysyä: »Mitenkä käytämme tämän väliajan?»
Tietoisuus väestönkasvun todellisesta suuruusluokasta on uusi ilmiö,
ja se näyttää tabujen voimakkuuteen nähden olevan nopeasti muuttamassa asenteita sekä kehitysmaissa että teollistuneissa maissa. Aikaisemmissa kehityssuunnitelmissaan Intia tuntuvasti aliarvioi väestönsä kasvuvauhdin, mutta »totuuden» paljastuminen o~ johtanut sekä väestöpolitiikan aktivoitumiseen että allokaatioprioriteettien muuttamiseen. Tavoitteena on syntyvyyden alentaminen 40 promillesta 25 promilleen mahdollisimman nopeasti. Mutta miten nopeasti se voi tapahtua? Sen valtavan väestön käyttäytymistapojen muuttaminen valistuksen avulla lienee
varsin hidas prosessi, ja nähtäväksi jää, missä ajassa väestöpolitiikan
välittömästi vaikuttavia keinoja pystytään soveltamaan tavoitteen edellyttämässä laajuudessa.
Ravinnon ja ravintotuotannon ongelmat kytkeytyvät erottamattomasti
väestön kasvuun. Arviot kehitysmaiden mahdollisuuksista turvata nopeasti kasvavan väestön ravinto näyttävät herkästi heittelehtivän äärimmäisyydestä toiseen. 1960-luvun alkupuolen huonojen satojen vuodet,
jotka nopeasti supistivat teollistuneiden maiden ylijäämävarastoja, johtivat arvioihin, joiden mukaan pian tarvittaisiin koko Yhdysvaltain
vehnäsato kattamaan Intian ravintovajaus. Viime vuoden hyvä sato
yhdessä uusie~ lajikkeiden ja intensiivisemmän viljelyn uusien menetel-
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mien kanssa on saanut eräät tutkijat arvioimaan, että kehitysmaatkin
ennen pitkää muodostuvat maataloustuotteiden ylituotantoalueiksi. Joka
tapauksessa on varmaa, että kehitysmaiden sekä määrällinen että varsinkin laadullinen ravitsemustaso on useimmissa tapauksissa" erittäin
alhainen. Toisaalta nälän uhkaava ongelma on pakottanut investointiprioriteettien uudelleen arviointiin ja nostanut maatalouden kehityssuunnitelmat keskeisen huomion kohteeksi, mistä liian yksipuolinen
»teollistamisilluusio» oli ne aikaisemmin syrjäyttänyt. Intian esimerkki
ei ole ainoa. Keski- ja Etelä-Amerikassa väestön kasvu on ollut 2.8 0/0
ja Afrikassa 3.0 0/0' ja myös näiden alueiden maissa tarvitaan kasvavia
investointeja ravinnon tuotantoon vakavan epätasapainon välttämiseksi.
Maatalouden tuottavuuden kohottaminen ei ole niinkään teknillinen
kuin monien eri institutionaalisten esteiden ongelma. Omalta kohdaltani
uskon, että taloudellisen kehityksen avain on yleensä vaihdantatalouden
ja siihen liittyvien asenteiden leviäminen apaattisuuden ja perinteellisen
omavaraistalouden tilalle. Monissa kehitysmaissa omavaraissektori vastaa suurimmasta osasta tuotantoa ja sen piirissä tojmii vielä suurempi
osa väestöstä. Markkinoitavien ylijäämien muodostuminen on toisaalta
välttämätöntä muilla aloilla toimivien ihmisten ruokkimiseksi sekä
markkinaperustan luomiseksi muiden alojen kehitykselle. ADAM SMITH~n
toteamus, jonka mukaan työnjaon aste riippuu markkinain koosta, on yhä
pätevä. Kehitysmaiden maanomistusolot ja yleensä omavaraissektorin
viljelijöiden olosuhteet ovat silti usein sellaiset, että riittäviä kannustimia
uusien menetelmien omaksumiseen ei ole olemassa. Kehityksen ongelma
on hyvin usein kannustinongelma.
On selvää, että maatalouden osuuden lisääntyminen kehityssuunnitelmien investointibudjeteissa supistaa teollisuuden kasvuvauhtia ainakin
lyhyellä tähtäimellä. Joka tapauksessa väestön kasvu pakottaa prioriteettien uudelleen arviointiin, ja saattaa hyvinkin olla niin, että painotuksen muutos ajan mittaan on kestävin tie jatkuvaan kehitykseen. Jos
vaihdantatalous yleistyy maatalouden sektorissa, luo se perustaa myös
teollisuuden kehitykselle ja vähentää sitä vaaraa, että pelkästään ulkomaanmarkkinoiden varaan kehittyvä teollisuus jää irralliseksi saarekkeeksi, josta kehityksen virikkeitä ei leviä omavaraissektorin puolelle.
Kehitysmaiden ulkomaankaupan. kasvu on ollut paljon hitaampaa
kuin teollisuusmaiden. Vuosina 1954-1965viimeksimainittujen maiden
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vienti kasvoi 140 % ja kehitysmaiden vain 57 %. Valtaosa maailmankaupan kasvusta on toteutunut teollisuusmaiden välisen teollisuustuotteiden kaupan 1aajenemisena. Kehitysmaiden osuus maailman koko
viennistä supistui lähes 8 prosenttiyksikköä vuosina 1954-1965 ja oli
21.7 % vuonna 1965. Kehitysmaiden keskinäinen kauppa on vähäistä ja
useimmat niistä ovat ratkais'evasti riippuvaisia yhden tai muutaman
alkutuotantohyödykkeen markkinoista. Näiden hyödykkeiden kysynnän
tulojousto on alhainen ja hintavaihtelut melkoisia. Kehitrsmaiden 1upaavimmat mahdollisuudet ulkomaankauppansa laajentamiseen näyttävät
olevan teollisuustuotteiden viennissä, jonka osuus vielä on vähäinen
mutta jonka kasvuvauhti on ollut varsin suuri. Kehitysmaiden taloudellisen kasvun edellytyksenä useimmissa tapauksissa on samantapainen kytkeytyminen suurten teollisuusalueiden markkinoihin kuin mihin pitemmälle ehtineet maat jatkuvasti pyrkivät. Kuitenkin juuri tämä tehtävä
osoittaa, miten valtava »hyppy» kehitysmaiden on pystyttävä tekemään.
Kehitysmaiden messuosastot ovat usein pikemminkin kansatieteellisiä
museoita kuin aktiivisen markkinoinnin välikappaleita. Kansainvälinen
kilpailukyky ei voi rakentua vain alhaisten palkkojen suomaan suhteelliseen etuun, vaan sen edellytyksenä on markkinoista lähtevä ajattelutapa,
tuotteiden kehittely, toimitus kyky ja aktiivinen markkinointi. Tämä ei ole
lainkaan helppo tehtävä kehitysmaille, mutta jos edellä esitetty ajatuksenkulku on oikea, on myös kehitysavun painotusta muutettava »teollistamisavusta» »markkinointiavun» suuntaan.
Kehitysmaiden velkaantuneisuus teollistuneille maille on kymmenessä
vuodessa kasvanut yli viisinkertaiseksi ja vuoden 1966 lopussa sen arvioidaan olleen 50 miljardia dollaria. Puolet kehitysmaihin suuntautuvan
pääomavirran bruttomäärästä tarvitaan velkojen hoitoon ja voittojen
sekä osinkojen maksuun. Nykyisin trendein ei kulu kymmentäkään
vuotta, kun kehitysmaiden saama pääomavirta kokonaisuudessaan kuluu
velkoj en hoitamiseen.
Edellä esitetyt yleiset kehitystendenssit antavat melko synkän kuvan
kehitysmaiden tulevaisuuden mahdollisuuksista. Ei ihme, että YK:n
vuotta 1965 koskeva raportti maailman taloudellisesta tilanteesta toteaa
kehityksen vuosikymmenen epäonnistuneen, joskaan ei täydellisesti. Optimismin liekki on paljon pienempi kuin muutamaa vuotta aikaisemmin.
Kehityksen vuosikymmenen tähänastiset kokemukset osoittavat näh-
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däkseni, että talQudellisen kehityksen liikkeelle lähdön ongelmien aikatähtäin on paljon pitempi kuin aikaisemmin on luultu. Minkäänlainen
nopea eteneminen lähelle teollistuneiden maiden tasoa ei näy olevan
mahdollinen. Kehityksen ja kehitysavun ongelmien uudelleen arviointi,
johon tarvittava kokemusaineisto vasta nyt näyttää olevan käytettävissa,
tulee todennäköisesti johtamaan sekä kehityssuunnitelmien tarkistamiseen että uusiin yhteistoimintamuotoihin kehitysapua antavien maiden
kesken. Tuntuu myös siltä, että kehitysprosessien »mikrotarkasteluun»
on kiinnitettävä huomiota nykyistä enemmän. Me tarvitsemme tietoa
siitä, millä tavoin yksittäiset projektit vaikuttavat siihen ympäristöön,
jossa niitä sovelletaan, mitä esteitä ne kohtaavat ja miten ne vaikuttavat
niiden piiriin joutuvien ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Tässä
suhteessa olen samaa mieltä niiden näkemysten kanssa, joita mm.
MYRDAL, HAGEN ja HIRSCHMAN ovat eri teoksissaan esittäneet.
Viimeksi kuluneiden kahdentoista vuoden ai~ana kehitysmaat ovat
saaneet kehitysapuna teollistuneelta maailmalta yhteensä noin 100 miljardia dollaria. Näyttää ilmeiseltä, että avun volyymin olennainen nostaminen ei vain 1 prosenttiin teollisuusmaiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta vaan tuntuvasti ylikin tulee osoittautumaan välttämättömäksi, jotta taloudellinen kasvu voisi jatkua »kolmannessa maailmassa» riittävän voimakkaana. Pidän myös mahdollisena vaikka en suinkaan varmana, että 1970-luvulla kehitysavun tuntuva nostaminen nähdään teollistuneissa maissa myös poliittisena realiteettina, joka vastaa
niiden omia etuja. Tämä koskee tietysti ennen muuta suuria antajamaita,
mutta ei vain niitä.
Voidaan kysyä, miksi teollistuneiden maiden on annettava kehitysapua? Ovathan jotkut esittäneet sellaisiakin ajatuksia, että kehitysmailla
~i ole mitään mahdollisuuksia päästä jatkuvaan taloudelliseen kasvuun,
että ne joko rodullisten tai ilmastollisten seikkojen takia ovat »tuomitut»
takapajuisuuteen. Tämän näkemyksen ovat kehitysmaiden saavuttamat
tulokset osoittaneet vääräksi. Taloudellinen kasvu kehitysmaissa on
mahdollista, mutta sen liikkeelle lähtö ja nopeutuminen edellyttävät
teollistuneiden maiden myötävaikutusta. Perustelut tuolle myötävaikutukselle ovat eettisiä, taloudellisia ja poliittisia.
Eettisen lähtökohdan
mukaan maailman ihmiset muodostavat koko.
naisuuden, minkä takia ei voida pitää oikeana sitä, että osa maapallon
,

'
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väestöstä, joka on· saavuttanut suhteellisen korkean keskimääräisen tulotason, jättäisi täysin huomioonottamatta»kolmannen maailman» nälän,
sairauden ja köyhyyden. Ne, jotka hyväksyvät edellä esitetyn eettisen
lähtökohdan, pitävät eri kansojen taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia
kaikille yhteisinä ongelmina. Tällainen lähtökohta voidaan sellaisenaan
hyväksyä tai kieltää. Sitä voidaan kuitenkin tukea myös järkeen vetoavin
taloudellisin ja poliittisin argumentein. Teollistuneiden maiden kehitys
on tosin suurelta osaltaan ollut »sisäänlämpiävää» siinä mielessä, että
niiden tuottavuuden kasvu on tapahtunut valtaosaltaan keskinäisen
työnjaon ja kaupan moottorin vetämänä. Mutta myös teollistuneiden ja
kehitysmaiden välillä on kauppaa, ja vaikka kehitysmaista ei vielä pitkään
aikaan voikaan muodostua tärkeitä markkina-alueita, on hyvin pitkällä
tähtäimellä vaikea nähdä mahdolliseksi sellaista maailmaa, jossa teollisuusmaat kokevat jatkuvaa ja voimakasta taloudellista kasvua ja kehitysmaat oman onnensa nojaan jätettyinä joutuvat erittäin suuriin vaikeuksiin ja kokevat jopa katastrofitilanteita. Maailma on myös taloudellisessa
mielessä muodostumassa kokonaisuudeksi, jossa sekä kehityksen esteet
että sen mahdollisuudet ovat yhteisiä kysymyksiä.
Välittömimmin »itsekkäät» perustelut kehitysyhteistyöhön osallistumiselle ovat kuitenkin löydettävissä poliittisten motiivien puolelta. Taloudellisen kehityksen logiikka on suurin piirtein samanlainen kaikissa maissa
niiden talousjärjestelmästä ja kehitysasteesta riippumatta. Mutta sekä
ideologisesti että kehitystasoltaan niin jyrkästi jakautunut maailma, kuin
maapallo tänään on, on v~arallisenaltis kriiseille. Kehitysyhteistyössä ei
ole kysymys vain yhteiskuntien perusteellisesta muuttumisesta, johon
ennen muuta väestön kasvu väistämättä pakottaa, vaan siinä on kysymys
myös maailman maiden välisistä suhteista. Kaikki, mikä voi lisätä poliittista stabiliteettia kehitysmaissa ja samalla myös eri leireihin kuuluvien
teollistuneiden maiden välillä, on myös teollisuusmaiden oman edun
mukaista. Ei liene liioiteltua väittää, että taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys köyhissä maissa on' teollisuusmaille poliittinen välttämättömyys.
Kehitysavun tuntuvaa lisäystä ei ymmärtääkseni ole viisasta perustella
jonkinlaisena sosiaalisena tulonsiirtonakehitysmaille. Kehitysapu mer-,
kitsee joka tapauksessa reaalista hyödykkeiden ja tiedon virtaa teollistuneista maista. Tuon virran on rakenteeltaan oltava s'ellainen, että se
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tehokkaasti auttaa kehitysmaita selviytymään siitä hypystä, jota niiden
kytkeytyminen nykyaikaiseen tekniikkaan ja maailmanmarkkinoihin
edellyttää. Tässä suhteessa viime vuosien muutokset teknillisen ja väestöpoliittisen avun suuntaan näyttävät oikeilta painotuksen muutoksilta.
Ilmeistä on myös, että avun ehtojen jyrkkä tarkistus on väistämätön,
jottei koko »kolmas maailma» joutuisi Indonesian tilaan.
Tällaisessa tilanteessa Suomi on - jo muutaman vuoden kokemuksia
saaneena - alkamassa oman kehitysapupolitiikkansa suuntaviivojen hahmottamisen. Kehitysapuasiain neuvottelukunnan ensimmäisessä osamietinnössä tarkastellaan Suomen taloudellisia edellytyksiä kehitysavun
lisäämiseen. Tätä on eräillä tahoilla arvosteltu, mutta se on nähdäkseni
eräs välttämätön osa kehitysapupolitiikan asiallisessa tarkastelussa. Suomen antama kehitysapu on toistaiseksi niin pientä suuruusluokkaa ja
Suomen maksutasevaikeudet niin läheisiä ja edelleen vaikuttavia, että
kiinteän määrällisen tavoitteen asettaminen jonakin lähivuotena ei ole
näyttänyt realistiselta. Mietinnössä suositellaan Suomen kehitysavun
lisäämistä, ainakin siinä määrin, että yhdessä yksityisten pääomansiirtojen kanssa avun kokonaismäärä nousisi 0.5 prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta vuonna 1972. Kehitysavun kasvuvauhti on prioriteettikysymys, ja siihen kohdistuva ymmärtämys meillä on vielä valitettavan
kapea. Henkilökohtaisesti toivon, että maksutaseen paraneminen ja
taloudellisen kasvuvauhdin elpyminen Suomessa mahdollistaa kehitysavun olennaisen nostamisen tärkeysjärjestyksen asteikossa. Tämä on
ensisijaisesti poliittisen keskustelun ja poliittisia päätöksiä tekevien elin-.
ten asia.
Kehitysapuasiain neuvottelukunta suosittelee bilateraalisten avun
muotojen kehittämistä multilateraalisten rinnalle. Tätä voidaan perustella sillä, että se tekisi nopeamman avun lisäyksen mahdolliseksi.
Bilateraaliset avustusmuodot kytkevät myös koko Suomen kansantalouden nykyistä paljon laajemmin kehitysavun problematiikkaan ja siten
auttavat murtamaan sitä passiivisuuden patoa, jolla kehitysapuun meillä
yleensä suhtaudutaan. Aivan kuten kehitysmaat eivät voi ylittää teknologian kuilua yhdellä harppauksella, ei Suomikaan voi kolmessa, neljässä
vuodessa edetä sille tasolle, jolla esim. Ruotsi nyt on. Meidän on kuljettava asteittain. Suomen kehitysavun lisäämisessä ei kysymys ole vain
määrärahojen suurentamisesta, vaan saajamaiden kehitysprosessiin nivel-
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tyvien reaalisten resurssien löytämisestä ja irroittamisesta. Tämä merkitsee myös sitä,. että Suomessa on kiinnitettävä kasvavaa huomiota kehitysmaita koskevaan tutkimukseen ja kehityskysymyksiin perehtyneiden
ihmisten koulutukseen. Kehitysmaidenja kehitysavun probleemat tulevat
olemaan - jos rauha säilyy - 1970-luvun ehkä kaikkein keskeisin ongelma maailmassa. Investoinnit tällä alueella eivät meidänkään näkökulmastamme ole pelkästään altruistisia, vaan ne ovat myös kansallisten
etujemme -mukaisia.

Puheenvuorot edellisen johdosta

PEKKA KUUSI:
Voin mielihyvin yhtyä prof~ssori Paakkasen esitelmän pääkohtiin. Paakkanen
on omaksunut globaalisen asioiden tarkastelutavan ja tästä näkökulmasta kat.sottuna ihmiskunnan yhteiset ongelmat
näyttävät todella paisuvan ja kärjistyvän.
Niin kauan kuin kansojen yhteistyöstä
puuttuu vastaava globaalinen kokonaisnäkemys, yleismaailmallisiin prioriteetteihin ei ole mahdollista päästä. Kehitysyhteistyö jää tällöin pakostakin hapuilevaksi.
Olemme kuitenkin käsitykseni mukaan
asteittain siirtymässä globaaliseen aikakauteen, josta tuskin on enää paluuta.
Ihmiskunnan historia on nähtävissä ja
nähtävä ihmisten laajenevanja tehostuvan
yhteistyön historiana. Sekä turvallisuusettä tuotannonlisäämispyrkimykset ohjaavat ihmiskuntaa nykyisin kohti tehostuvaa
yhteistyötä.
Kehitysmaat koetaan yleisesti yhteistä
turvallisuutta vaarantavaksi, supervaltojen välistä tasapainoa häiritseväksi tekijäksi. Tällöin ei kysymys ole niinkään siitä,
että kehitysmaissa vallitseva katkeruus
purkautuisi ihmiskuntaa uhkaavana väkivaltana vaan siitä, että kehitysmaat provosoivat jatkuvine poliittisine kriiseineen
supervaltojen välille ristiriitoja. Supervallat näyttävät ottavan itselleen vaarallisessa
määrin toimintavapauksia kilpaillessaan
kehitysmaiden auttajina. Laajamittainen
kansainvälinen kehitysyhteistyö voi hillitä

supervaltojen ideologista kamppailua kehi tysmaissa.
Maapallon väestönkasvun rajoittamisesta on tullut minulle oma henkilökohtainen ceterum censeo. Nykyinen väestönkasvu ei ole tuhoisa ainoastaan kehitysmaissa. Myös Euroopan osalta tilanne ajautuu muutaman sukupolven kestäessä mielettömään olotilaan, ellei väestönkasvua
tehokkaasti rajoiteta. Jos Länsi- ja Keski,Euroopan ,lukuisissa maissa väentiheys
on esim. vuonna 2100 keskimäärin 1 000
henkeä neliökilometriä kohden, voimme
tuskin kuvitella silloisia vaikeuksia.
Ensimmäinen kehityksen vuosikymmen
on ollut illuusioiden menettämisen vuosikymmen. Nyt nähdään selkeämmin kuin
ennen, miten vaikeita kehitysmaaongelmat ovat ja miten niitä aikaisemmin on
aliarvioitu.
On käsitteellisesti harhaanjohtavaa korostaa liiaksi kansainvälisen avun merkitystä. Kehitysmaiden tuleva ,kohtalo riippuu ennen muuta niistä itsestään, niiden
omista ponnistuksist<;t, osoittaa MYRDAL
teoksessaan Asian Drama. Avulla voi olla'
vain täydentävä, tukeva merkitys. Tässä
mielessä 1 % kansantulosta on eräänlainen pakotteeksi tarkoitettu konkretisoitu
tavoite.
Mainittakoon vielä, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on tänään 17.12. päättänyt pyytää selonteon hallituksen suhtautumisesta kehitysapuasiain neuvottelukunnan mietintöön sisältyviin suosituksiin.
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KALERVO SIIKALA:
Kehitysavusta käytävä asiallinen keskustelu Suomessa on ollut valitettavan vähäistä. On tärkeätä, että eettisen paatoksen
lisäksi keskusteluun saadaan tieteellistä
kurinalaisuutta. On kiitettävää, että arvovaltaiset tieteelliset yhdistykset ja aikakauskirjat avaavat porttinsa ja palstansa
tälle keskustelulle. Luonnollisesti eettinen
paatos on liikkeellepaneva voima. Harrastus ihmiskunnan hyvän tulevaisuuden
turvaamiseen ilman alituista välittömän,
itsekkäästi käsitettävän hyödyn peräänkuuluttamista on kehitysavun raison d'etre.
Eettisesti kehitysapuun'nähden voimakkaasti sitoutuneet ihmiset - joihin kyllä
itsekin kuulun - ovat arvostelleet kehitysapuasiain neuvottelukunnan 1 osamietinnön suosituksia liian" hapuilevina sekä
Suomen kehitysavun ehdotettua määrää
liian pienenä. Edellinen kritiikki onkin
perusteltua, niin kauan kuin selkeätä
poliittista päätöstä k~hitysapupolitiikan
linjoista ei ole olemassa.
Tässä vaiheessa Suomen kehitysapukysymys on kuitenkin luonteeltaan enemmän laadullinen kuin määrällinen. Mikään muukaan asia vaikka kuinka
hyvä ei Suomessa enempää kuin
muuallakaan saa julkisia tai yksityisiä varoja liikkeelle ennen kuin on· osoitettu;
että varat tuIraan käyttämään tarkoituksenmukaisesti, taitavasti ja hyödyllisesti hyöty käsitettynä laajassa, jopa epäitsekkäässä merkityksessa.
Laadun edellytyksenä tässä asiassa on
pidettävä tutkimusta, joka lähtee toisaalta
Suomen mahdollisuuksista, toisaalta kehitysmaiden tarpeista.· Meidän· on myös
sovi tettava· oma kehitysaputaktiikkamme
globaalisen kehitysstrategian viitekehyk-

seen, koska siinä ei muuten voi olla järkeä.
Tämä viitekehys on voimakkaan muutoksen tilassa juuri nyt, jolloin ensimmäisten
laajamittaisten, enemmän tai vähemmän
sormituntumalla ja osittain epärelevanttien kokemusten ja käsitysten varaan
rakennettujen kampanjoiden tulokset alkavat olla analysoitavissa.
Suomen kansantalous tuskin sallii suurempaa kehitysavun lisäystä kuin mainitsemani neuvottelukunnan enimmäissuositus. Se ei varmastikaan riitä tyydyttämään
kysymyksen suhteen moraalisesti sitoutuneita ihmisiä. Poliittiset realiteetit huomioon ottaen ei enempää rahaa kuitenkaan ole saatavissa. Tästä kysymyksestä on
näin ollen turhaa rakentaa riitaa. Sen
sijaan on oikein vaatia, että välivuodet
ennen tuntuvaa ekspansiota käytetään tehokkaaseen suunnitteluun.
Suunnittelun piiriin tulee kuulua Suomen bilateraalisten tai yhteispohjoismaisten ohjelmien valmistelu ja tähänastisten kokemusten. analysointi; edelleen sen
politiikan täsmentäminen, jota Suomi
noudattaa niissä kansainvälisissä järjestöissä - lähinnä YK-järjestelmän piirissä
mutta nyt myös OECD:ssä - joissa kehitysavun vastainen strategia on piirustuslaudalla.
Samanaikaisesti on jo nyt tärkeätä aloittaa tähän toimintaan osallistuvan suomalaisen henkilöstön koulutus, koska sitä ei
voida käden käänteessä järjestää. Tämä
on meille sitäkin tärkeämpää, koska pääomaa tuovana maana emme voi laskea
kehitysapustrategiaamme investointi-intensiivisten .hankkeiden· varaan, vaan panoksemme pääpaino tulee olemaan koulutus- ja asiantuntija-avun puolella.
Lopuksi muutama sana asian poliittisista ja yleisösuhdeaspekteista. Kehitys-
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avun laadun parantaminen ja määrän
lisääminen edellyttää, että toiminta yleisesti hyväksytään ja että valtiopäiviltäja
hallitukselta odotetaan tämänsuuntaisia
toimenpiteitä.
Yleistä mielipidettä on tähän asti pyritty herättämäänmoraalisin argumentein
esittämällä lohduttomia tosiasioita kehitysmaiden tilasta: numerotietoja siitä,
kuinka paljon ihmisiä kuolee päivässä nälkään jne. Usein on syyllistytty karkeisiin
yleistyksiin ja näin luotu yleisölle apokalyptisen toivottomuuden kuva.
Tässä lymyää våara, että monet joh.;.
tuvat pitämään kehitysapuun myönnetty-
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jä varoja epätoivon hullunmyllyyn heitettynä tuhlauksena. Kun ei maailman
kurjuudelle kuitenkaan mitään voida, miksemme itse syö, juo ja iloitse niin kauan
kuin vielä ori aikaa.
Kehitysavun yleisösuhdetoiminnan luonnetta olisi kiireesti muutettava. Olisi kerrottava enemmän siitä, mitä on tehty ja
mitä on saatu aikaan, koska tältäkin
alalta on paljonja varsin myönteistä kerrottavaa.
Kehitysapukeskustelunkin tulee olla
instrumentaalista, päämääriin pyrkivää
toimintaa eikä vain sisäisten syyllisyydentunteiden ekspressiivistä purkamista.
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JAAKKO ILONIEMI:
Keskusteltaessa kansantulon muutoksista
kehitysmaissa on pidettävä mielessä maatalouden keskeinen merkitys. Lyhyen trendin perusteella tehdyt johtopäätökset ovat
vaarallisia. Etelä-Aasian maissa on kansantulon muuttuminen loppujen lopuksi
korjatun sadon funktio. Se on puolestaan
monsuunisateiden eli säiden funktio kaikki tämä karkeasti yleistäen. On muistettava, että maatalouden hallitseva asema tekee kasvuarviot meikäläisessä mielessä erittäin vaikeiksi ja epävarmoiksi.
Maatalouden keskeisyydestä johtuu
myös se, että uudistukset ja parannukset
maatalouden alalla ovat yhteiskunnalle
erittäin tärkeitä myös muun kuin tuotannon rakenteen kannalta. Vielä verrattomasti suuremmassa määrin kuin meillä
maatalous on näissä maissa elämisen tapa.
Siksi maatalouteen vaikuttamalla ja vaihdantatalouteen siirtymällä avataan myös
kanavat tietoliikenteelle, yhteyksille ulkomaailmaan ja mahdollisuudet uuden
omaksumiselle myös elämän muilla aloilla.
Toinen rajoitus,joka vaikeuttaa kehitysmaiden kansantulon muutosten käsittelyä
yhtenä kokonaisuutena, on eräiden harvojen maiden suuri osuus kehitysmaiden
ulkomaankaupan kokonaisluvuissa. Niinpä muutaman öljymaan vienti edustaa yh~

teensä yli neljääkymmentä prosenttia koko
kehitysmaaviennistä. On selvää, että öljymaiden ongelmat ovat, monessa tapauksessa toisenlaisia kuin luonnonvaroiltaan
köyhempien.
Paakkanen korosti esitelmässään väestönkasvun rajoituksen merkitystä. Jo tähän
mennessä on saavutettu tuloksia, jotka
osoittavat tehdyn työn tulokselliseksi. Intian perhesuunnitteluministeri on äskettäin esittänyt arvion, jonka mukaan Intian
väestö on nyt noin 12 miljoonaa pienempi,
kuin se olisi ollut ilman toteutettuja perhesuunnitteluohjelmia. Luku vastaa arviolta
yhden vuoden väestönkasvua, joten· olemmekin tässä mielessä vasta joulukuussa
1967.
Erittäin mielenkiintoinen oli esitelmöitsijän mainitsema kysymys yrittämisen
merkityksestä kehitysmaissa. Mistäjohtuu,
että intialaiset ovat taloudellisesti aktiivinen vähemmistö Itä-Afrikassa, vaikka
Intiassa heiltä väitetään puuttuvan yritteliäisyyttä? Samanlaisen ryhmän muodostavat syyrialaiset ja libanonilaiset eräissä Afrikan muissa osiss.a, kiinalaiset Kaakkois-Aasiassa jne. Selitys, jonka mukaan
näiden kansojen riittämätön yrittäminen
kotikentällä johtuu rodullisista ominaisuuksista, uskonnosta, kulttuuriperinnöstä
tai muusta sellaisesta, vaikuttaa kestämättömältä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja ·1969: 1

Second best-teoria
K irJ oittanut
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Nimitys second best-teoria on peräisin J. E. MEADElta, joka teoksessaan
Trade and VYeifar~l ensimmäisenä tietoisesti sovelsi second best-argumen,tointia kansainvälisen kaupan ongelmiin. Mutta jo ennen häntä oli kirjallisuudessa käsitelty second best-ongelmia, .vaikkakin täysin tietämättä
niiden ratkaisun yleistä periaatetta. Professori Meaden ja second bestteorian formuloinnin suorittaneiden LANCAsTERin ja LIPSEYn lähestymistavasta johtunee, että useimmat kirjoittajat pitävät second best-teoriaa
jonkinlaisena hyvinvointiteorian versiona, jonka avulla päästään irti
hyvinvointiteorian jäykistä olettamuksista erityisesti talouspoliittisten
suositusten yhteydessä. Sen sijaan second best-teoria yleisenä taloudellisena periaatteena on jäänyt kirjallisuudessa miltei huomiotta.
Second best-teorian ja hyvinvointiteorian suhteita valottavasta runsaasta
kirjoittelusta on kuitenkin ollut se hyöty, että on voitu ratkaista vanha
hyvinvointiteoreettinen kiistakysymys: onko PARETon optimin olosuhteiden saavuttaminen hyvinvoinnin lisääntymisen kannalta paitsi välttämätön myös riittävä ehto? Hyvinvointiteorian piirissähän on vaikuttanut suorastaan koulukunta, jonka mukaan Pareton optimin ehdot ovat
myös riittävät sille, että hyvinvointi kansantaloudessa lisääntyy. Kun
näet yksi tai useampia Pareton optimeja saatetaan voimaan jossakin kansantalouden osassa, joka aikaisemmjn toimi epäoptimaalisesti, niin hyvinvointi kansantaloudessa automaattisesti lisääntyy.2 Keskustelussa on
kuitenkin käynyt ilmi, että tarvitaan paljon tarkempaa kansantalouden
analyysia, jotta voitaisiin tehdä näin, yleistävä väite. Second best-teorian
perusteella näet joidenkin Pareton optirrtin olosuhteiden voimaansaatta1. J. E. MEADE Trade and Welfare, London 1955.
2. I. M. D. LITTLE A Critique of Welfare Economics, Oxford 1950, s. 89 ja 120 ovat esimerkkeinä
tällaisesta ajattelusta.
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misesta epäoptimaalisessa tilanteessa voi seurata jopa hyvinvoinnin laskua. 3
Seuraavassa esitettävä second best-teoreema on sikäli puutteellinen, että.
siinä puhutaan Pareton optimista, josta second best-teorian sovellutuksissa ei lä~eskään aina ole kysymys. Useimmiten kai pitäisi puhua ko ..
tilanteen tai ongelman kannalta maksimaalisista ratkaisuista, olivatpa.
ne sitten talouspoliittisen johdon parhaana pitämiä päämääriä tai yksi-.
tyisen yrityksen kustannusongelmia. Johtoajatus näissä eri tapauksissa.
on sama: on jokin päämäärä, johon pyritään. Tämä paras vaihtoehto
toteutuu eräillä tarkoin mä~ritellyillä olettamuksilla, jotka koskevat paitsi
toimintaa myös talousyksiköiden rakennetta. Tosiasiat eli päätöksenteon
lähtötilanne on kuitenkin usein aivan toinen kuin se, joka toteuttaisi
parhaana pidetyn ratkaisun. Koska rakenneolettamuksissa on optimaalisen ratkaisun kannalta vikaa, ja monenlaiset haitalliset vuorovaikutusja riippuvuussuhteet vielä vaikeuttavat tilannetta, ei ole ollenkaan sanottu, että se toiminta tai. ne kei~ot, joilla pyrittäisiin parhaana pidettyyn ratkaisuun, antaisivat todellisissa olosuhteissa parhaan mahdollisen
tuloksen eli second best-optimin. Lisäksi on usein perin vaikeaa muuttaa.
talousyksiköiden rakennetta, eikä toiselta puolen tiedetä, miten pitkälle
on mahdollista vaikuttaa niiden toimintaan vaikuttamatta samalla rakenteeseen ja päinvastoin. Mutta jos jokin talouspoliittinen päämäärä
vaatisi vaikkapa täydellistä kilpailua kaikkialla kansantaloudessa, niin
päätöksentekijän täytyisi olla kaikkivaltias voidakseen saada talouden
toimimaan yhtäkkiä tällä optimaalisella tavalla. Samaten teknisistä seikoista johtuva rakenteen puutteellisuus ei ole korjattavissa' ennen kuin
tekniikka edistyy tarpeeksi pitkälle puhumattakaan ilmastosta yms. tekijöistä, joille ei voida mitään.
Hyvinvointiteoreetikot ovat paljon pohtineet kysymystä, miten epäoptimaalisen talousyksikön toimintaan voi vaikuttaa puuttumatta sen
rakenteeseen. Eräissä olosuhteissa esim. monopoli saadaan verojen ja.
subventioiden avulla toimimaan Pareton optimin mukaisesti, mutta voidaan kysyä, onko asia kaikissa tapauksissa näin. Second best-teoriassa on
siis pakko nojata siihen, että olosuhteet on ot~ttava sellaisinaan. Joka
3. R. G. LIPSEy-KELVIN LANCASTER The General Theory of Second Best, The Review of Economic
Studies, 1956-57, s. 17-18.
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tapauksessa ne ovat toiset kuin parhaassa tapauksessa ja määräävät toiminnan luonteen pyrittäessä second best-optimiin.

Yleinen second best-teoreema '
Johdettaessa second best-teoreemaa talousyksikäiden. toiminnan on oltava
toisistaan riippuvaista myäs ulkoisten vaikutustekijöiden kautta; tällaisia ovat esim. ilmasto, tekniikka, kateus jne. 4 Sellainen riippuvuus, joka
aiheutuu esim. monopolin olemassaolosta kansantaloudessa, ei vielä yksinään riitä saamaan aikaan second best-tilannetta, koska monopolin toi..:
minta on mahdollista korjata Pareton optimaaliseksi.
Tällaisten ulkoisten vaikutustekijöiden eli external economies ja diseconomies luonteeseenhan kuuluu, että ne ovat joko osittain tai kokonaan
talousyksikäiden kontrollin ulkopuolella. Talousyksikkö ei myöskään
yleensä maksa eikä saa niistä korvausta, mutta ne aiheuttavat talousyk.sikäiden välille monia riippuvuussuhteita. Esim. mehiläisten edulliset
vaikutukset naapurien apila- ja rypsiviljelyksille ja vastaavasti mehiläishoitajan näin ilmaiseksi saama hunaja ovat osoituksena tämänluontoi:sesta rijppuvuussuhteesta. Ulkoinen vaikutustekijä voi tietysti olla haitallinenkin, ajateltakoonpa vain teollisuuslaitosten vesistöjen saastutusta
ja sen aiheuttamaa vahinkoa kalastukselle ja huvila-asutukselle. 5
Second best-Ongelmat ovat matemaattisesti katsoen maksimointi- tai
minimointitehtäviä samoin kuin. useimmat taloudelliset ongelmat. Oletetaan tunnetuksi jokin yleistä muotoa oleva taloudellinen funktio:

{l )
Tämä funktio on maksimoitava tai :minimoitava muuttujien

ongelman luonteesta riippuen -

{2)
:rajoituksen alaisena. Olkoon, tämän ongelman ratkaisuna Pareton opti:mi .(n-l) :lle talousyksikälle, kun n-yksikkä on mittana (numeraire):
4. O. A. DAVIS-A. B. WHINSTON Welfare Economics and the Theory of Second Best, The Review of
:Economic Studies 1965, s. 1-3. M. McMANUS Comments on the General Theory of Second Best, The Review
.of Economic Studies 1958-59, s. 210-211.
5. PETER BOHM External Economies in Production, Uppsala 1964, s. 13-20.
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(3)

(i =

1, ... ,n-1).

Nyt voidaan esittää seuraava second best-teoreema:
Jos edellä olevaan järjestelmään lisätään rajoitus p i -=1= 0, kun esim.
i =j (jolloin siisj voi olla mikä luku hyvänsä välillä 1, ... ,n-1), niin
silloin funktion (1) maksimi tai minimi rajoitusten 0ja pi -=1= alaisena
on yleensä sellainen, ettei yksikään vielä saavutettavissa olevista Pareton
optimin olosuhteista pi = 0, kun i -=1= j, ole täytetty.
Yleisesti voidaan siis sanoa, että kun on annettu lisärajoitus, niin
second best-optimin olosuhteet eroavat kaikki vastaavista Pareton optimin
olosuhteista. Kääntäen asia voidaan ilmaista siten, että lisärajoituksen
ollessa voimassa ja muiden Pareton optimin toimintasääntöjen ollessa
yhä mahdollisia, nämä eivät yleensä kOe tilanteessa johda maksimjratkai-·
suun, vaan voivat antaa jopa minimiratkaisun. 6 .
Tästä teoreemasta seuraa kaksi negatiivista seurausväittämää:
a) Kahden tilanteen paremmuutta ei ole mahdollista arvioida ennakolta, jos joitakin Pareton optimin ehtoja ei ole täytetty. Erityisesti ei
voida väittää, että se tilanne, jossa useampia optimiehtoja on täytetty,
olisi välttämättä tai edes todennäköisesti parempi kuin sellainen tilanne,
jossa kOe ehtoja on täytetty vähemmän. Siten esim. ajateltaessa kansantaloutta, jossa on useita Pareton optimin ehtoja täyttämättä, ja talousyksiköt ovat ulkoisten vaikutustekijöiden kautta riippuvaisia, ei yhden
Pareton ehdon toteuttamisen· vaikutuksia voi etukäteen arvioida. Se voi
aivan yhtä hyvin nostaa kuin laskeakin hyvinvointia tai jättää sen ennalleen.
b) Eri tilanteiden paremmuutta ei ole mahdollista selvittää etukäteen,
jos yhtään optimiehtoa ei ole täytetty. Myöskään ei pidä paikkaansa,
että tilanne, jossa kaikki poikkeamat ovat samansuuntaisia ja yhtä suuria, olisi parempi kujn tapaus, jossa kaikkien poikkeamien suunta ja suuruus vaihtelevat.
Second best-ratkaisuja on yhtä paljon kuin rajoituskombinaatioitakin.
Koska siis käytännöllisesti katsoen kaikki päätöksentekotilanteetsisältävät erilaisia rajoituksia tai olettamuksia, second best-ratkaisut ovat aina
yksilöllisiä. 7
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Hyvinvointiteorian ja second best-teorian suhteet
Hyvinvointiteorian suurimpia heikkouksia on ollut sen kyvyttömyys talouspoliittisiin suosituksiin. Tätä puutetta on pyritty korjaamaan määrittelemällä Pareton optimille välttämättömät ja riittävät ehdot. Niinpä
on katsottu, että täyttämällä jossakin kansantalouden osassa yksikin riittävä ehto hyvinvointi lisääntyisi. Tätä ns. piecemeal-koulukunnan käsitystä vastaan Lancaster ja Lipsey hyökkäsivät erityisesti mainitussa artikkelissaan second best-argumentein. He väittivät, että jos kansantaloudessa
on rajoituksia, jotka estävät Pareton optimin saavuttamisen, ei jonkin
ehdon palauttaminen jossakin kansantalouden osassa välttämättä kohota
hyvinvoi~tia, vaan saattaa jättää sen ennalleen tai jopa alentaakin. 8
Tästä aiheesta virinneessä vilkkaassa keskustelussa on sittemmin käynyt ilmi, ettei sen enempää piecemeal-koulukunnan kuin Lancasterin ja
Lipseyn käsityskään anna todellisuudesta aivan oikeaa kuvaa, vaan molemmissa käsitystavoissa on yksipuolisuuksia. Käänteentekeväksi second
best-teorian ja hyvinvointiteorian suhteille muodostui DAVIsin ja WHINSTONin artikkeli Welfare Economics and the Theory oJ Second Best. Heidän tärkeimpänä oivalluksenaan on pidettävä sitä, että kansantalouden olosuhteet. on eriteltävä paljon tarkemmin ennen kuin voidaan päätellä, mitä
lähestymistapaa hyvinvointiongelmiin on käytettävä. Mutta siitä huolimatta sekä piecemeal-Iähestymistavalla että second best-teorialla on oikeutuksensa ratkottaessa hyvinvointiongelmia.
Davis ja Whinston kii:p.nittävät ongelmissa huomiota talousyksiköiden
eroteltavuuteen. He määrittelevät eroteltavuuden tarkoittamaan tilannetta, jossa talousyksiköitä eivät yhdistä mitkään ulkoiset vaikutustekijät, vaan ne ovat toistensa kanssa yhteydessä vain hintojen välityksellä.
Hintavaikutuksista taas tiedetään, että' ne ovat Pareton optimin saavuttamisen ehto. Näin ollen kansantalous ottaa ilman ulkoisia vaikutustekijöitä Pareton optimista poikkeavankin käyttäytymisen, esim. monopolin, huomioon sellaisenaan. Siten ei tarvita mitään erityistä second bestpolitiikkaa, jos talousyksiköt ovat vain hintavaikut~sten yhdistämiä. Tällöin on piecemeal-Iähestymistapa paikallaan, ja sen mukaa~, voidaan keskittyä ko. epäoptimaalisesti toimivaån talousyksikköön ja sen toiminnan
tehostamiseen esim. verojen ja/tai subventioiden avulla tai poistamalla
8.

LIPSEy-LANCASTER

mao

s.

17-18.
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monopoli, jolloin muut talousyksiköt voidaan jättää ilman mitään toimenpiteitä ennalleen.
Toisin on asia, kun ulkoiset vaikutustekijät ovat mukana. Tällöin päätöksentekijän on otettava lukuun poikkeavan talousyksikön kanssa toiminnallisessa yhteydessä olevat muut talousyksiköt,jolloin vasta kyseessä
on todellinen second best-ongelma. Ulkoisten vaikutustekijöiden vuoksi
Pareton optimin mukaiset toimintaohjeet eivät ole toivottavia, jos talousyksiköiden välillä on toiminnallinen yhteys. 9
Tätä partiaalista lähestymistapaansa Davis ja Whinston pitävät hyvinvointiteoreettisissa kysymyksissä erittäin tärkeänä ja välttämättömänä,
koska todellisuudessakin talouspoliittiset ongelmat ratkaistaari osaongelmina, ellei ajatella, että vallankumouksella tai muulla sellaisella mullistuksella muutetaan kansantalouden rakennetta perusteellisesti. Partiaalinen näkökulma on välttämätön ensinnäkin siksi, että ei ole mahdollista
kQnstruoida sellaista taloudellista tasapainomallia, jossa otetaan huomioon kaikki päätöksentekijöitä kiinnostavat seikat. Kaikkia tärkeitäkään taloudellisia ongelmia ei ratkaista mallien avulla, koska monia
seikkoja on vaikeaa, ellei suorastaan mahdotontakin, sijoittaa yleiseen
tasapainomalliin, kuten esim. ilman ja vesistöjen saastumista. Voidaan
jopa väittää, että on taloudellisia ongelmia, joita ei lainkaan kyetä ratkaisemaan mallin avulla. Mallin olisi lisäksi oltava realistinen, jotta siitä
olisi hyötyä päätöksenteossa. Mutta sellaisen mallin laatimiseen vaadittaisiin suorastaan kaikkitietävyyttä, esim. kysyntä- ja tuotantofunktioiden täydellistä tuntemista. Toisekseen ei pyritäkään laatimaan ko. tasapainomallia, koska päätöksentekijöitä tyydyttäviä ratkaisuja on muutenkin saatavissa. lo
Partiaalisen näkökulman mukaisesti on seuraavaksi mäariteltävä, onko
kysymyksessä second best-ongelma vai vaaditaanko piecemeal-Iähestymistavan mukaista toimintaa. Kun second best-analyysi on suoritettu, on vuorossa tarvittavan politiikan suunnittelu. Suoralta kädeltä ei voida väittää, että jotkin talouspoliittiset keinot olisivat edeltäpäin hylättäviä
paitsi tietysti Pareton optimiin pyrkivät keinot, jotka second best-tilanteessa eivät tuo parasta mahdollist.a ratkaisua .ongelmaan. 11
9. DAVIS - WHINSTON Welfare Economics and . .. S'. 12.
10. O. A. DAVIS - A. R WHINSTON Piecemeal Policyin the Theory of Second Best, The Review of
Economic Studies 1967, s. 324.
11. DAVIS - WHINSTON Piecemeal Policy in the • •. s. 330.
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Davis ja Whinston ovat analysoineet second best-ongelmia lisäämällä
Pareton optimista poikkeavia käyttäytymissääntöjä malliinsa, josta he
aikoinaan johtivat Pareton' optimin. Kun lisärajoitukset sisälsivät vain
sellaisia muuttujia, jotka koskivat ainoastaan poikkeavan yksikön toimintaa, niin muuten olivat kaikki Pareton optimin mukaiset ehdot ja
käyttäytymissäännöt ennallaan. Kun lisärajoitukset sisälsivät muuttujia,
joiden arvot riippuivat toisten talousyksiköiden toiminnasta, niin poikkeavan yksikön ja niiden yksiköiden osalta, joiden muuttujat olivat lisärajoituksina eli ulkoisina vaikutustekijöinä, second best-optimin käyttäytymissäännöt erosivat Pareton optimaalisista. 12
Davisin ja Whinstonin tulos ei horjuta yleistä second best-teoreemaa,
vaikka se vaatiikin tarkempaa erittelyä kuin mihin Lipsey ja Lancaster
tyytyivät. Davisin ja Whinstonin oivallus vahvistaa käsityksen, että talousyksiköiden välisistä riippuvuussuhteita aiheuttavista ulkoisista vaikutustekijöistä on seurauksena riippuvaisten yksiköiden osalta kokonaan
toisenlainen ratkaisu kuin ideaalisessa tapauksessa.
Moniportainen optimointi

Edellä tarkasteltiin kansantalouden optimaalista tilaa eräiden ehtojen
vallitessa. Kysymyksessä oli pitkän optimointisarjan viimeinen vaihe,
lopputulosten optimointi. Taloudelliselle prosessille on luonteenomaista,
että optimointia tapahtuu kansantalouden jokaisessa portaassa esim. yksityisissä yrityksissä. Pareton optimointiongelmia käsitellään perinteisesti
siten, että sen rajoitukset, esim. transformaatiofunktiot, ovat vain teknisiä suureita eikä suinkaan alempien portaiden optimointipyrkimysten
tulosta, esim. yritysten voiton maksimoinnin seurausta niiden pyrkiessä
minimoimaan kustannuksensa ja maksimoimaan tulonsa. Yritysten kustannukset puolestaan ovat tuotannontekijäin omistajain optimoinnin tu. losta jne. Siten hyvinvointifunktion maksimointi transformaatiofunktion
suhteen on vain viimeisin vaihe pitkässä optimointiprosessissa. Pareton
optimin ehtojen luonteesta johtuu, että eri~ portaiden optimointia ori
pidettävä toisistaan riippumattomina tapahtumina, jotka ovat vain hin~
taparametrein toistensa kanssa vuorovaikutussuhteessa. Tällöin voidaan
kysyä, onkoParetonoptimin ehdoista luovuttava moniportaisen talou12.

DAVIS -

WHINSTON

Weifare Economicsand .•. , s. 12.
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dellisen prosessin alemmillakin tasoilla kuin sillä päätetasolla, jossa second
best-ongelma ratkaistaan.
Käytettävissä olevasta niukasta aineistosta huolimatta voidaan pitää
täysin mahdollisena, että kansantalouden päätetasolla oleva rajoitus tai
epäoptimaalinen ehto saa alempien portaiden toiminnan eroamaan Pareton optimaalisesta.13 Päinvastaisessa tapauksessa voitaneen Davisin ja
Whinstonin esitykseen perustuen todeta, että riippuu olosuhteista, kuinka
alempien portaiden epäoptimaaliset olosuhteet vaikuttavat koko kansantalouden toimintaan. Jos näet ajatellaan, että eri portaat ovat toisistaan
riippuvaisia muidenkin kuin hintaparametrien välityksellä, on kysymyk..
sessä second best-ongelma, jonka ratkaisu poikkeaa ideaalisena pidetystä.
Ulkoisten vaikutustekijöiden puuttuessa on kysymyksessä piecemeal-ongelma, jolloin riittää, kun epätyydyttävä kohta saatetaan toimimaan optimaalisesti. Siten alempien portaiden epäoptimaalisen toiminnan vaikutukset on tarkkaan tutkittava ja samalla eriteltävä eri portaiden ja talousyksiköiden väliset suhteet.
Second best-teoria: yleinen taloudellinen periaate

Kirjallisuudessa second best-teorian mukaiset ratkaisut taloudellisiin 'on-'
gelmiin ovat esiintyneet paljon ennen kuin koko second best-teoriasta on
tiedetty mitään. Näitä tapauksia vain ei ole kyetty hahmottamaan saman periaatteen eri varianteiksi, vaan niistä on käytetty milloin mitäkin
nimitystä. Mielenkiintoisinta kuitenkin on havaita, että taloustieteistä
liiketaloustieteessä on ehkä ensimmäisenä jouduttu painiskelemaan second best-ongelmien kan~sa vaikkakin aivan toisennimisinä. Taloustieteilijäin erikoistumisesta kai johtuu, että liiketaloustieteen saavutukset tässä
kohdin ovat lähes tuntemattomat. Mutta tärkeintä on, että huomataan
second best-teorian soveltuvan paitsi makrotaloudellisiin ·myös mikrotason
ongelmiin.,
Eniten aineistoa second· best-teoreettisista' pohdiskeluista on saatavissa
kansainvälisen talouden alalta. Uraauurtavana on"pidettävä sitä, että
on onnistuttu osoittamaan vääräksi -vapaakaupan kannattajienhellimä
ajatus kaupan esteiden raivaamisen automaattisesti' hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta. Niinpä jos taloudessa' jokin ,tai jotkin Pareton opti13.
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min ehdot eivät ole voimassa, \kaupan vapauttaminen ei välttämättä johda hyvinvoinnin nousuun, vaan se saattaa yhtä hyvin vähentääkin hyvinvointia tai jättää sen ennalleen.
Maailmantaloudessa, jossa tuotanto on vakio, tulliliitto ensinnäkin
pyrkii lisäämään jäsenmaiden välistä kauppaa. Toisaalta se vähentää
tulliliiton ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa. Nämä maat
olivat ennen tulliliiton perustamista alhaisten tuotantokustannustensa
yms. tekijöiden vuoksi kilpailukykyisempiä tulliliiton jäsenmaiden markkinoilla. Lopullisessa analyysissä olisi otettava huomioon kauppaa lisäävän ja vähentävän tekijän vaikutus ja vasta sitten punnittava tulliliiton
edut ja haitat. 14
Jos tuotannon annetaan muuttua, täytyy tarkasteluihin ottaa mukaan
myös tuotannontekijöiden liikkeet:, oltiinpa sitten kiinnostuneita koko
maailmantalouden tai jonkin sen osan hyvinvoinnista. Pareton optimin
mukaisen tehokkuuden ja siten hyvinvoinnin ehtoihinhan kuuluu, että
tuotannontekijöiden liikkuminen sekä maan rajojen sisäpuolella että rajojen yli on' esteetöntä. Eräissä oloissa tuotannontekijäin liikkumisen
kontrollointi on kuitenkin välttämättömyys hyvinvoinnin kannalta,
vaikka tarkastelusta jätetään kokonaan pois sellaiset tekijät kuin esim ..
poliittisista syistä tapahtuva kontrolli. Jos pidetään silmällä koko maailmantaloutta, on tuotannontekijöiden vapaasta liikkumisesta poikkeaminen paikallaan seuraavissa ,', tapauksissa:
1. Maailmantalous ei ole Pareton optimaalisesti järjestäytynyt. Niinpä
ei ole tehokkuuden kannalta aina suotavaa, että jokin tuotannontekijä
liikkuu maasta A; maahan B vain,koska se ansaitsee maassa B paremmin.
Jos joko 'toisessa tai molemmissa kansantalouksissa yhteiskunnan rajakustannukset eroavat Tajatuotoista (ilman ulkoisia. vaikutustekijöitä yksityiset rajatuotot ja -kustannukset --.: yhteiskunnan rajatuotot ja -kustannukset), ei ole sanottua, 'että ansiöt ko. maailmantaloudessa siirron
jälkeenkään vastaavat rajakustannuksia.
2,. Tuotannontekijäin ' kontrollointi tai suunnitelmallinen ohjaus saattaa olla.tarpeen Takennemuutoksen aikaansaamiseksi maailmantaloudessa. Esim. työvoima luonnostaan pyrkii muuttamaan alhaisen tuottavuuden maista korkean tuottavuuden maihin, ja usein riittääkin hintamekanismin toiminta ko. tilantee,ssa .. M~tta jos tuottavuuden kasvu
14.
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edellyttäisi varsin huomattavaa tuotannontekijäin siirtymistä, olisi aktiivinen toiminta paikallaan.
3. Kontrolloimalla tuotannontekijäin lijkkumista voidaan vaikuttaa
kansainväliseen tulonjakoon. Siten tulonjakokin on otettava huomioon
lausuttaessa lopullista arviota tuotannontekijöiden liikkumisesta. 1s
Toinen merkittävä second best-sovellutusten alue on ollut julkinen talous, jossa erityisesti on kiinnitetty huomiota välillisen ja välittömän verotuksen vaikutuksiin valtiovallan tulonhankinnassa ja muualla talouselämässä. Valtiovallan on näet tulojensa hankinnassa punnittava, millä
keinoin se hankkii tarvittavan summan häiritsemättä muun talouden
toimintaa tarpeettomasti. Siten esim. Meade on osoittanut, että välilliset verot ovat edullisempia kuin välittömät, mutta se edellyttää, että verotuksessa käytetään optimaalista välillisten verojen järjestelmää. Toisin
sanoen, jos jotakin Pareton optimin olosuhdetta ei ole jossakin kansantalouden osassa täytetty, on second best-optimiin pyrittäessä syytä poiketa
kaikista muistakin Pareton optimin olosuhteista.16
Yrityksen teoria on second best-ajattelun kiitollisimpia sovellutusalueita.
Siinä nimenomaan liiketaloustieteen puolella on jo kauan tunnettu ns.
pullonkaulaongelma. Peräti harvoin yrityksen toimintaorganisaatio on
harmoninen siten, että kaikki prosessit tapahtuvat optimaalisestija kaikki
resurssit tulevat tehokkaasti käytetyiksi. Useimmiten on kai niin, että
jokin prosessi pystyy vain sellaiseen suoritukseen, joka jättää muualle
käyttämättömiä resursseja. Tällöin tämän pullonkaulayksikön toiminta
määrää sen optimaalisen toiminta-asteen, johon saakka muita prosesseja
kannattaa suorittaa. Monimutkaisemmaksi ongelma tulee silloin, kun
pullonkaulayksikköjä on monta ja yrityksen toiminta on optimoitava näiden rajoitusten tai paremminkin olettamusten alaisena. Siis on kysymys
second best-teoreettisesta ongelmasta: on tietyt resurssit ja niillä on saavutettava optimaalinen tulos, joka yrityksen johdolla on mielessään. Optimaalisen tuloksen sekoittaa kuitenkin usein ennalta arvaamattomista tekijöistä syntyvä pullonkaula yrityksen toiminnassa, joka saa aikaan sen,
että yrityksen muiden osatoimintojen on sopeuduttava pullonkaulayksikön toimintaan. Tällöin siis koko .Yrityksen toiminta poikkeaa ideaali15. MEADE mt. s. 393-403.
16. MEADE mt. s. 112-118. 1.
1951, s. 577-584.
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sesta ja sen tulos riippuu olosuhteista. Onkin yleensä niin, että seuraamalla pullonkaulayksikön määräämiä toimintalinjoja päästään parempiin tuloksiin, kuin jos seurattaisiin ideaalisessa tilanteessa vallitsevia
toimintatapoja. l7
Tavallista kadunmiestä kiinnostanevat eniten ne second best-ongelmat,
jotka syntyvät sekatalousjärjestelmästä. Teoreettisesti melko yksinkertainen tapaus on tilanne, jossa ajatellaan kansantaloudessa olevan vain
kaksi sektoria, yksityinen ja julkinen. Yleisesti hyväksytään toteamus,
että kansantalous ei tällöin "toimi optimaalisesti. Tähän yksimielisyys tavallisesti päättyykin, sillä toiset vaativat yhteiskunnan kontrollia myös
talouden toiselle sektorille, kun taas toiset vaativat molempia sektoreita
yksityiseen kontrolliin. Second best-teorian kannalta kumpaakin näkemystä voidaan puolustaa. ,Molempien toimenpiteiden avulla olisi mahdollista päästä tehokkaampaan talouselämään. Tarkemman analyysin
varaan jäisi selvittää, kumpi ratkaisutapa ko. tilanteessa olisi parempi.
Analyysistä tulisi mutkikkaampi mutta 'myös mielenkiintoisempi, jos
pohdinnan kohteeksi otettaisiin jokin kansantalouden yksityinen osa,
esim. Suomen apteekkilaitoksen ja lääketeollisuuden siirtäminen yhteiskunnan omistukseen, joka olisi tyypillinen partiaalisen näkökulman mukainen second best-ongelma.
Taloustieteessä on paljon painiskeltu epätäydellisen kilpailun aiheuttamien ongelmien kanssa. Jos rajakustannukset eivät vastaa rajatuottoja
kaikkialla kansantaloudessa ja talousyksiköt ovat ulkoisten vaikutustekijöiden kautta toisistaan riippuvaisia, niin second best-optimin saavuttamiseksi voidaan antaa rajakustannusten ja -tuottojen erota muuallakin taloudessa suuntaan tai toiseen. Optimitilanteen saavuttamiseksi poikkeamien rajakustannusten ja -tuottojen yhtäsuuruudesta ei tarvitse olla samansuuruisia eikä yhdensuuntaisia, vaikka esim. piecemeal-koulukunta
on niin väittänyt. l8
Uuden ja mielenkiintoisen sovellutus alan ovat äskettäin osoittaneet
E. S. PHELPS ja R. A. POLLAK tutkiessaan tilannetta, jossa jokaisen sukupolven" on päätettävä omalta kohdaltaan kansantalouden säästämisasteesta. Jos näet nykyinen sukupolvi ei voi kontrolloida tulevien polvien
17. L. H. SKARE - N. VÄSTHAGEN - S.-E. JOHANSSON Industriell kostnadsberäkning och redovisning,
Stockholm 1966, s. 44-45.
18. LIPSEY - LANCASTER mao S. 16-17.
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säästämistä, mutta se olettaa tulevien polvien valitsevan jonkin säästämisasteen, joka nykypolven mielestä on epäoptimaalinen, niin nykypolven valitsema second best-säästämisaste on pienempi, yhtä suuri tai suurempi kuin optimaalinen aste riippuen säästämisen rajahyödy~. tulojoustosta. Kun sitten oletetaan, että jokaisen sukupolven mielestä seuraavatkin polvet etsivät second best-optimin mukaista säästämisastetta,
niin tutkimalla peliteoreettisesti näiden säästämisasteiden tasapainoa jollakin aikavälillä havaitaan tasapainon sisältävän jonkin verran alisäästämista. 19
Jokaisessa edellä olevassa tapauksessa törmätään tilanteeseen, jossa
todellisuuden olosuhteet poikkeavat ideaalisista olettamuksista. Koska
tosi asioille ei voi mitään, eikä niitä yleensä kannata yrittääkään muuttaa, niin ne määräävät parhaaseen mahdolliseen tulokseen pääsemiseksi
toisenlaiset toimintasäännöt kuin ideaalisessa tilanteessa. Edellytyksenä
luonnollisesti on, että toimintayksiköitä yhdistävät ulkoiset vaikutustekijät. Tulokset ovat yleensä toisenlaiset kuin seurattaessa kOe oloissa ideaalisen tilanteen toimintasääntöjä.

Eräs esimerkki second best-teorian sovellutuksista:
talouspolitiikan joustava! tavoitteet
Talouspoliittisiin tavoitteisiin ei aina tarvitse päästä absoluuttisesti,
vaan päätöksentekijät voivat olla tyytyväisiä selvitessään niin lähelle
parhaana pitämäänsä päämäärää kuin kOe olosuhteissa on mahdollista.
Jos asiaa ajatellaan matemaattisesti, päätöksentekijöillä on oma preferenssifunktionsa, jonka olisi saatava korkein mahdollinen arvo käytettävissä olevin keinoin eli päätöksentekijäin preferenssifunktio olisi maksimoitava.
Talouspolitiikan teoriasta tiedetään, että päämääriin pääsemiseksi
keinoja on oltava vähintään yhtä monta kuin tavoitteitakin. Jos nyt
päätöksentekijöillä on mielessään jonkin hyödykkeen, esim. alkoholin,
osalta mahdollisimman korkeiden tulojen saaminen valtion kassaan ja
samalla yhteiskunnan alkoholivaurioiden minimointi, ja jos käytettävissä on vain yksi ainoa talouspoliittinen keino, verotus, niin todennä19. E. S. PHELPS - R. A. POLLAK On Second-Best National Saving and Game-Equilibrium Growth,
The Review of Economic Studies 1968, s. 185-198.
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köisesti ei päästä kumpaankaan tavoitteeseen tai päästään vain toiseen.
Tunnettakoon päätöksentekijäin preferenssifunktio, joka oheisessa
kuviossa 1 on ilmaistu indifferenssikäyrinä. Päätöksentekijäin tavoitteet
ovat siis alkoholivaurioiden minimointi ja maksimaaliset tulot valtion
kassaan. Poliittisesti on mahdollista käyttää vain yhtä keinoa kummankin päämäärän toteuttamiseen, alkoholin verotusta. Sen sijaan esim.
myynnin rajoitukset ja korvikeaineiden valvonta eivät tule kysymykseen. Verorasituksen korkeus sen sijaan on täysin päätöksentekijäin
määräysvallassa. Kuvioon on merkitty valtiovallan parhaana pitämä
alkoholin hinta ja määrä pisteeseen P b mutta valtiovallalla ei välttämättä tarvitse olla edes tällaista ideaalisesti tarkoin määriteltyä päämäärää. Kun verotuksessa' sovelletaan erilaisia veroprosenttej a, saadaan
.Hinta

S Määrä
Kuvio 1

esim. käyrä SS, joka osoittaa, missä suhteessa alkoholin hinta eli verotuksenmäärä ja kulutus ovat toisiinsa. Siten voidaan olettaa alkoholijuomien kulutuksen olevan vähäisempää, kun verotus ja siis alkoholin
hinta on korkea. Verotuksen lieventyessä taas määrä lisääntyy, kun
hinta laskee. Kuitenkaan yksin verotuksella ei päästä päätöksentekijäin
parhaana pitämään ratkaisuun P b vaan kaikki saavutettavat tulokset
ovat päätöksentekijäin kannalta huonompia kuin se.' Parhaan pisteen,
second best~optimin, sijaintipaikka on tässä esimerkissä pisteessä P 2 pää-
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töksentekijäin korkeimmalla indifferenssikäyrällä A 2A 2 • Vaikkei P 1 :tä
olisi määriteltykään, olisi P 2 silloinkin ratkaisu, joka maksimoisi päätöksen tekij äin preferenssifun~tion. 20
Tämä second best-ratkaisu voisi vielä mutkistua, jos verotuksen määrässä, esim. veroprosentissa, olisi rajoituksia. Second best-ongelman luonne ei siitä kuitenkaan muuttuisi, mutta sen sijaan se kyllä vaikuttaisi
saataviin tuloksiin. Mahdollisuuksien rajoissa olevat hinnan ja määrän
vaihtelut olisivat silloin pienemmät.
Tiivistelmä ja Johtopäätöksiä

Jo varsin aikaisessa vaiheessa kävi ilmi, että hyvinvointiteoriasta ei ollut
johdettavissa juuri mitään ohjeita talouspolitiikan tueksi. Tämä johtui
ensinnäkin hyvinvointiteorian luonteesta: se oli staattinen ja perustui
ideaalisiin olettamuksiin kansantaloudessa vallitsevista olosuhteista.
Mutta niiden epärealistisuus jokapäiväisissä päätöksentekotilanteissa
oli ilmeinen. Toisekseen hyvinvointiteorian olettamukset pitivät vain
koko kansantaloudessa paikkansa. Talouspolit~ikan vaatimaan partiaaliseen näkemykseen sillä ei ollut päteviä ohjeita. Kolmanneksi selville
vesille pääsyä haittasi Pareton optimin·liiallinen kunnioitus, kun johduttiin kysymään Paretonoptimin saavuttamiseen tähtäävän politiikan
pätevyyttä toimittaessa toisenlaisten olosuhteiden ja olettamusten pohjalta. Paljon hämmennystä näyttää aiheutuneen siitä, että aina ei ole
ymmärretty Pareton optimiin tähtäävän politiikan antavan maksimaalista hyvinvointia vain niillä erityisolettamuksilla, joista se johdettiin.
Sen sijaan toimintaolosuhteiden muutos vaatii toisenlaisen optimaalisen
toimintatavan. Tulos voi tällöin olla parempi, yhtä hyvä tai huonompi,
kuin jos ongelman ratkaisussa sovellettaisiin Pareton optimin saavuttamiseen pyrkiviä keinoja.
Tutkimus edistyi merkittävästi, kun havaittiin, että oli. olemassa taloudellinen periaate, joka saattoi antaa ohjeita toimintaolojen, käytettävien keinojen ja lopputulosten suhteesta paitsi hyvinvointiteoreettisesti myös muunlaisissa taloudellisissa ratkaisuissa. Second best-teoria
vapautui hyvinvointi teorian kahleista kuitenkin vasta sen jälkeen, kun
onnistuttiin osoittamaan, että kansantalouden hyvinvointiongelmia oli
20.

BENT HANSEN

Lectures in Economic Theory, Part II, Lund 1967, s. 23-26.
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mahdollista lähestyä myös partiaalisesta näkökulmasta. Jos kansantaloudessa toimivat talousyksiköt olivat eroteltavissa toisistaan siten, että
niitä yhdistivät vain hintaparametrit, voitiin talouspoliittinen ongelma-·
kimppu jakaa kahteen osaan. Ennallaan olevan osan toimintaan ei
tarvitse puuttua, vaan partiaalisen näkemyksen mukaan päätöksentekijäin huomio pitää kiinnittää second best-osaan, jossa politiikan koh-·
teena on koko ulkoisten vaikutustekijöiden sitoma talousyksiköiden
joukko tai eräissä tapauksissa yksikin talousyksikkö.
Second best-teoria on yleinen taloudellinen periaate, joka talousyksiköiden toimintaolosuhteiden ja käyttäytymisolettamusten pohjalta pyrkii sanomaan jotakin tojminnan tuloksista. Se kiinnittää erikoisesti huomiota rajoituksiin eli niihin toimintaolosuhteissa oleviin eroihin, jotka.
ovat olemassa ideaalisesta tapauksesta poiketen. Kirjoittajien usein
käyttämä sana "rajoitus" .kuvattaessa second best-ongelman olosuhteita
vaikuttaakin tarpeettoman suppealta. Tällaisen lisäolosuhteen ottaminen taloudelliseen analyysiin ei näet läheskään aina merkitse rajoitusta
kokonaisuutta ajatellen. Se saattaa merkitä rajoituksia esim. käytettä-·
viin keinoihin, mutta toiselta puolen se myös voi avata uusia mahdolli-·
suuksia esim. talousyksiköiden välistä riippuvuutta hyväksi käytettäessä.
Parempi olisikin tässä yhteydessä puhua lisäolettamuksista tai -olosuh-·
teista. Vaikka second best-teorian ongelmat matemaattisesti ovatkin mak-·
simointia eräiden ideaalitapausten olosuhteisiin kohdistuvien lisärajoitusten alaisena, niin second best-teorian luonnetta au'ttaa ymmärtämään'
sen tulkitseminen pyrkimyksenä parhaaseen mahdolliseen tulokseen an-·
netuissa olosuhteissa, joita päätöksentekijät eivät voi muuttaa olennai-·
sesti.
Second best-teorian avainsana on tutkimus. Ensinnäkin on tarkoin sel-·
vitettävä kussakin tapauksessa talousyksiköiden toimintaolosuhteet. Toi-·
seksi on tutkittava, mitkä keinot vievät parhaaseen tulokseen käsillä
olevassa ongelmassa. Kaikki tämä edellyttää siis oikeastaan normaalia
taloudellisten mallien rakentamista, ja niin on jo päädytty talouspoli-·
tiikan teorian alueelle.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969:1

Keskustelua .

Jaakko Iloniemi:

MIKSI KEHITYSMAAT EIVÄT KEHITY:
KASVUN TEORIA JA TODELLISUUS
REUNAMERKINTÖjÄ PENTTI PAJUSEN MIETTEISIIN
MYRDALIN "AASIAN DRAAMAN" JOHDOSTA

Kirjaesittelyn lukeminen antaa harvoin
aihetta niin voimakkaaseen kannanottoon,
että tuntisi tarvetta kommentoida esittelijän työn tuloksia. Pentti Pajusen voimakkaasti persoonallinen ja esitystavaltaan
säihkyvä mietteiden sarja MYRDALin
»Aasian draaman» johdosta on kuitenkin
kohdallani poikkeus säännöstä.
Olisi oikeastaan kohtuullista, että en
sanoisi kovin paljon Myrdalin kirjan arvioinnista. Olen lukenut mammuttiteoksen vain kursorisesti etsien oivallisen sisällysluettelon ja hakemiston avulla ensi vaiheessa kohtia, jotka välittömimmin kiinnostavat. Pajusen arvioinnin ilmestyttyä
jatkoin tätä ristiin rastiin lukemista. Vaikutelmani siitä, että Pajunen on punonut
hyvin paljossa omia mietteitään Myrdalin
havaintojen lomaan, vahvistui. Siksi on
ehkä paikallaan kommentoida eräitä Pajusen mietteitä.
On helppo yhtyä siihen, että Myrdalin
teos on erittäin merkittävä saavutus sekä
kehitysmaita koskevassa tiedon että teorian piirissä. Ehkä sen suurin merkitys on
siinä, että valtava määrä hajatietoa ja
suuri joukko irrallisia teorioita ja hypoteeseja nyt on kriittisesti arvioiden ja lujasti jäsennellen ryhmitetty eheäksi kokonaisuudeksi. Siten on muodostunut näke-

mys,joka on paljon enemmän kuin mikään
monistinen teoria. Mutta varsinainen tarkoitukseni oli kommentoida Pajusen näkemystä Myrdalista, ei Myrdalin näkemystä
Etelä-Aasiasta.
»Niille, jotka vain kansainvälisen kirjallisuuden sekä Myrdalin oman aikaisemman tuotannon välityksellä ovat tutustuneet näihin asioihin, draama tuottaa yllätyksen, monelle ehkä pettymyksen», sanoo
Pajunen. En ujostele väittää, että näin
käänteentekevä Aasian draaman perusteesi, taloudellisen kasvun perinpohjainen
riippuvaisuus sosiaalisesta ja poliittisesta
miljööstä, ei sentään ole. jo kymmenen
vuotta sitten kirjoitti Myrdal: »Alikehittyneen maan poliittisen johdon ensimmäinen tehtävä on pyrkiä nostamaan kansansa
apatianja turhautumien tilasta, antaa sille
näkemys taloudellisesta kehityksestä, kannustaa sitä yritteliäisyyteen ja yhteistoimintaan, ja johtaa se kurinalaisuuteen,
joka on tehokkaan työn välttämätön edellytys, kannustaa sitä uutteraan työhön ja
tekemään uhrauksiakin olojen parantamiseksi.»1 Näin siis Myrdal, Pajusta lainatakseni, sanoutui irti »länsimaiden nykyi1. GUNNAR MYRDAL Beyond the Welfare State,
Vale University Press 1960, s. 207.
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sen kansantaloustieteen kasvuteorioista» jo
kymmenen vuotta sitten. Samoja ajatuksia
Myrdal kehitteli vuonna 1964 ilmestyneessä teoksessaan Vår onda värld, jossa hän
jo esitti ankaran, puhtaasti ekonomistisen
tarkastelutavan kritiikin. Hän sanoi mm:
»Länsimainen tapa lähestyä kehitysmaakysymyksiä merkitsee yleisesti sitä, että
jätetään huomiota vaille joukko erityisiä
edellytyksiä, jotka ovat ratkaisevia itse
kehitystapahtuman kannalta ja jotka aiheuttavat erityisiä ongelmia kehitykselle.»
Tällaisina Myrdal mainitsi ilmaston, elämäntavat, elintason, asenteet ja instituutiot. Siis samat asiat, joihin huomion kiinnittämistä Pajunenkin pitää niin tärkeänä,
vaikka antaakin sellaisen vaikutelman,
että nämä ovat uusia, vasta »Aasian draamassa» esiintuotuja näkökohtia. Luetteloa
voisi jatkaa pitkäänkin ja pyrkiä siten
osoittamaan, että ei Myrdal todellakaan
ole aiemmassa tuotannossa laiminlyönyt
näiden näkökohtien huomioonottamista.
Nyt hän tosin kokonaisval taisemmin kuin
ennen esittää ne ja niiden syy-yhteyden
taloudelliseen kehitykseen. Ei Myrdal
myöskään ole aivan yksinäinen susi näine
näkymineen. Ranskalainen Afrikan maatalousekonomisti, jolle Etelä-Aasiankaan
ongelmat eivät ole vieraita, RENE DUMONT,
on vuosikaudet korostanut sosiaalisten tekijöiden ja poliittisten instituutioiden merkitystä taloudelliselle kasvulle. Hän on paljastanut korruption kehitystä hidastavan
luonteen ja rohkeasti arvostellut kehitysmaiden hallituksia arvovalta proj ekteista,
kuten Myrdalkin. 2 En usko liioittelevani

jos väitän, että Dumontin vuonna 1962
ilmestynyt L' Afrique noire est mal partie on
tähän päivään mennessä vaikuttanut hyvin merkittävässä määrin sekä Afrikan
maiden omaan kehityspolitiikkaan että
avun antaji~n ajattelutapaan.
Fyysisten investointien keskeinen sija
taloudellisen kehityksen selkärankana on
Pajusen kritiikin erityinen kohde. Tästä
ajattelusta Pajunen nuhtelee erityisesti
eufemistisesti nimitellen »YK:n kehitysapuekonomisteja». On selvää, että monenlaista joukkoa, pystyviä ja vähemmän pystyviä, sisältyy siihen suureen kaartiin,
jonka YK:n eri asiantuntijaryhmät muodostavat - ekonomistit mukaan lukien.
Mutta Pajusen käyttämänä termi. antaa
vaikutelman jotenkin harmaasta hotellihuoneisiinsa linnoittautuneesta mukavuudenhaluisesta herrasjoukosta, joka ei uskalla lähestyä elävää elämää ilman tilastollista vuosikirjaa. Niin kauhean ihmislajin kanssa emme sentään ole tekemisissä.
Annetaan parille YK:n kehitysapuekonomistille puheenvuoro:
»Pääoman roolia koskeva selvittelymme
johtaa sellaiseen tulokseen, että pääoma
on ratkaiseva (kasvu)tekijä vain jos se käsitetään niin avarasti, että sen piiriin luetaan myös väestön pyrkimykset ja teknillinen sekä taloudellinen taito.»3
Eivät myöskään veronkierto ja siihen
liittyvä korruptio ole aivan vieraita YKekonomisteille: »Verotuksen uudistus on
epäilemättä tärkein keino feodaalisten tai
puolifeodaalisten järjestelmien muuttamiseksi, jotka estävät monien alikehit-

2. Pajunen toteaa, Myrdalin termiä käyttäen,
että korruptio on tutkimus aiheena kansainvälisissä avunantopiireissä täysi tabu. Olisi ollut ehkä
kohtuullista mainita, että Myrdalin erinomaisen
valaiseva esitys aiheesta rakentuu pääosaltaan

Intian hallituksen julkaisemaan aineistoon. Aihetta on käsitellyt myös Uppsalan professori SUNE
CARLSSON jo 1960-luvun alussa julkaistussa tuotannossaan.
3. TORSTEN GÅRDLUND Att arbeta i u-land, 1965.
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tyneiden maiden terveen kehityksen.»4 ja taloudellisen kasvun kannalta vahingol. .
Mutta, ei minun tehtäväni ole taittaa liset instituutiot ovat osa todellisuutta,
peistä M yrdalin aikaisemman tuotannon jota ei voida pyyhkäistä pois vain. toteatai muiden YK-ekonomistien toiminnan malla, että siitä olisi vapauduttava. Sitä
puolesta. Riittää kun totean ettei kysy- ei ainakaan voi tehdä kehitystyön prakmyksessä ole mikään outo, totuutta piiles.,. tikko, jonka tehtävänä on toimia annekelevä ihmisjoukko, joka esityksensä muo.,. tussa ympäristössä ja pyrkiä sen sisällä vaidollisen eleganssin hyväksi on valmis unoh- kuttamaan kehityksen jarrujen poistamiseen. Yritykset asettaa sellaisia ehtoja, joi..,
tamaan realiteetit.
Tämän sanottuani haluan heti rientää den täyttämisen tiedämme suurin piirtein
vahvistamaan erään YK-ekonomistien toi- mahdottomiksi, on vain uusi eskapismin
:mintarajoituksen, johon Pajunen panee muoto.
Alistuminen annettuihin ympäristötekipaljon painoa. Kansainvälisen järjestön
palveluksessa olevan virkamiehen asema jöihin ja niiden hyväksyminen luonnon·on sellainen, ettei hän voi eikä saa esiintyä lakeina on kuitenkin huono lähtökohta
kovinkaan selvästi isäntämaansa hallituk- kehitystyölle. Tosin on myönnettävä, että
:sen politiikan arvostelijana tai yhteiskun- ulkomaisen auttajan on erittäin vaikeata
nallisten instituutioiden romutuksen vaati- . ja usein koko toimintansa tulokset vaaranjana. Ei siinäkään tapauksessa, että sekä tavaa käydä oikopäätä esittämään pitkälle
hallituksen politiikka että juurtuneet insti... meneviä suosituksia poliittisiksi tai asentuutiot olisivat kehitysohjelmien toteutusta teellisiksi reformeiksi. Jawaharlal Nehru
hidastavia. Mutta tämä kansainvälisen saattoi sanoa kansalleen suorat sanat lehjärjestön olemuksesta johtuva rajoitus ei mien pyhyyden vaaroista, mutta samaa
tee mahdottomaksi sitä, että asiantuntija yrittävä ulkomainen. asiantuntija vetäisi
kiinnittää poliittisten päätösten tekijöiden päälleen kansan pyhän vihan. Habib
huomiota tällaisiin ongelmiin. Sen on vain Bourgiba taistelee tehokkaasti naisen alistapahduttava ottaen huomioon sekä talou- tetun aseman parantamiseksi repäisemällä
delliset että poliittiset realiteetit. Näyttääkin hunnun naisen kasvoilta, mutta samaa
:siltä, että samalla kun Pajunen korostaa yrittävä ulkomainen asiantuntija tekisi
muiden kuin taloudellisten tekijöiden mer- typeryyden. Tässä mielessä menneisyyden
kitystä, hän sivuuttaa aivan liian kevyesti, kahleista vapautuminen on asia,jossa ulkokiukuttelevin sanakääntein, sen poliittisen mainen asiantuntija voi olla vain näkymämiljöön, missä kehitystyö' tapahtuu. Ei tön suosittelija, ehkä suostuttelija, mutta
riitä, että sanotaan: »jos kansa vapautet- ei raporteissaan suorat sanat sanova taistaisiin tapojen ja hallitussysteemin kah- televa reformaattori. Kansainvälinen järleista ... ». Sellainen jossittelu on näin jestö - yhtä vähän kuin useimmat muutyleisesti esitettynä erään reaalisiin oloihin kaan avunantajat - ei voi olla mikään
liittyvän tekijän syrjäyttämistä sivulau- asiat halki sanova julistaja, vaan kansalliseella. Kehitystä hidastavat poliittiset olot sen itsetietoisuuden ja poliittisen herkkätuntoisuuden huomioonottava, neuvova ja
opastava
ystävä.
4. NICHOLAS KALDOR Foreign Affairs, January
Pajunen omistaa paljon huomiota myös
1963.

60

KESKUSTELUA

kehitysmaiden, väestön suhteelle työhön.
Nojaten Myrdalin havaintoihin ja sävyttäen ne länsimaisilla työn arvostuksilla
Pajunen näkee oikeaksi puhua paheksuen
pinnareista, maleksijoista jne. Aivan oikein. Kehitysmaissa löytää juuri sanan
meikäläisessä mielessä pinnareita ja maleksijoit~, joutilaisuuden taiteeksi kehittäneitä ihmisiä, joille mikään ei olisi vieraampaa kuin työnteko ilman siihen välittömästi pakottavaa syytä. Mutta emme
selviä pälkähästä julistamalla tällaisen elärn..änasenteen pinnaukseksi ja velttoudeksi.
Pajunen pitää sosiologista panosta kehitysmaaongelmien selvittelyssä välttämättömänä, mutta ei itse lainkaan pysähdy pohdiskelemaan moisen työn karttamisilmiön
syitä. Kannattaa vain viittauksena mainita, että samanlaiset ongelmat olivat varteenotettava vaikeus industrialismin läpimurron aikojen Englannissa. Eivätkä ne
aivan tuntemattomia ole myöhemminkään
teollistuneissa Euroopan maissa.
Siirtyessään mietteittensä loppupuolella
pohtimaan tervejärkisen kehityspoli tiikan
edellytyksiä Pajunen toteaa ehdottomasti
kiireellisimmäksi tarpeeksi väestönkasvun
hidastamisen. Yhdyn mielelläni hänen käsitykseensä. Aina 1960-luvun jälkipuoliskolle saakka ovat väestön kasvun rajoitus..;.
kysymykset olleet kehityssuunnittelutyön
arkaluontoisin ongelmakompleksi, jonka
merkitys on kyllä tunnettuja usein tunnus.:.
tettukin, mutta jonka kohdalla aktiivinen
toiminta on odottanut parempaa aikaa;
Hyvin suuri kiitos siitä, että kansainväliset
järjestöt viimeinkin ovat muuttaneet tai
muuttamassa kantaansa, kuuluu Ruotsille. UhmaavaIla johdonmukaisuudella
ja peräänan tamattomalla päättäväisyydellä Ruotsin valtuuskunnat ovat eri kansainvälisissä järjestöissä' vaatineet' siirty-

mistä aktiiviseen väestöpolitiikkaan. Nyt
alkaa todella jo jotain tapahtua. Ruotsin
laaj~ .kokeilutoiminta Ceylonilla, Intiassa
ja Pakistanissa on antanut empiiristä todistusaineistoa työn merkityksestä. Tänä
vuonna on Maailmanpankki perustanut
uudelleenorganisoimisensa yhteydessä erityisen väestö osaston ja OECD on viime
marraskuussa pitämässään kokouksessa viimeinkin tarttunut lujin ottein asiaan. Eräs
järkevän kehityspolitiikan perusedellytys
alkaa siis vähitellen tulla osaksi kehi tyssuunnittelua.
Ulkomaisen finanssioinnin kohdalla Pajunen tekee eroa avun ja normaalin,kaupallisesti motivoid un finanssioinnin välillä.
Käytännössä tämän eron tekeminen alkaa
käydä entistäkin vaikeammaksi. Kansainväliset tilastointimenettelyt eivät sitä
suosi. Sekä UNCTAD että OECD/DAC
noudattavat kirjaamismenettelyä, jossa
esiintyy. molempia eriä. Käytännössäkin
harjoittavat kansainväliset rahoituslaitok:;;
set sekarahoituspolitiikkaa. Esim. Maailmanpankki voi yhteen ja samaan projektikokonaisuuteen antaa lainoja sekä normaalein ehdoin (korko 6.25 %) että IDA"
ehdoin . (korko' 0.75 %) . Ensimmäinen
korko tekee mahdolliseksi varojen keräämisen kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta,
jälkimmäinen perustuu teollisuusmaiden
budjettivaroin harjoittamaan erityisrahoitukseen. Nähdäkseniiaivan mahdottomalta
tuntuu .ajatus, että kaikki lainat olisi annettava normaalein pankkiehdoin, kriteereinään vain hankkeiden ja maiden luottokelpoisuus. Jo nyt tiedämme, minkälaiseen velanhoitokriisiin monet väkirikkaimmat kehitysmaat joutuvat jo ensi vuosikymmenen puolivälissä, vaikka nykyisiä
ehtoja edelleen SQvellettaisiin. Jos siirryttäisiin nykyisistä noin 3.5 prosentin pun-
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nituista keskiarvoista esim. Maailmanpan..;
kin ehtoihin, olisi edessä suuri kansainvälinen akordi vielä paljon aikaisemmin.
Onkin lohdullista todeta, että sovdiaimmaksi kansainväliseksi rahoituslaitokseksi
Pajusen mainitsema Maailmanpankki ei
lainkaan ole hänen kannallaan rahoituksen ehtoihin nähden, vaan on voimakkaasti
korostanut IDA-rahoituksen määrällisen
kasvun merkitystä tuki en sitä myös omilla
voi ttovaroillaan.
Ehkä onkin paikallaan, että kehityslainoituksen ongelmien valottamiseksi siteeraan vielä - Myrdalin pohjalta - Maailmanpankin entisen pääjohtajan EUGEN R.
BLAcKin lausuntoa kehitysfinanssioinnin
eräästä keskeisestä ongelmasta: »Miten
hyvää tarkoittava (bilateraalisen) lainan
myöntävä hallitus onkin, se on kuitenkin
altis ajamaan oman maansa kaupallisia
etuja ja rahoittamaan tiettyjen tavaroiden
vien tiä kehi tysproj ekteihin rii ppuma tta
siitä, ovatko projektit sinänsä asianomaiselle kehitysmaalle merkityksellisiä vai
eivät.»5 Nähdäkseni tämä on eräs fyysisten investointien tähän mennessä vaihtelevien tulosten keskeinen pulma: antajan prioriteetit ovat usein johtaneet vastaanottajan suuntaamaan pääomiaan tavalla, joka ei ole ollut tarkoituksenmukaista. Tästä on London School of Economicsin kehitysmaatalouden professori ja.
suuri avun skeptikko P. T. BAUER sanonut monta kirpeätä sanaa. 6
Olen kirjoittanut nämä rivit siksi, että
mielestäni Pajunen on paikka paikoin lukenut Myrdalin teoksesta hieman enem5. GUNNAR MYRDAL Asian Drama, VoI. 1,
s. 638.
6. P. T. BAUER Foreign Aid: An Instrument for
Progress? Two Views on Aid to Developing Countries.
The Institute of Economic Affairs, London 1966.

6~

män kuin M yrdal on 2284 sivullaan
sanonut.»Aasian draama» ei ole tuottanut
epämiellyttävää yllätystä eikä pettymystä
sen enempää niille, joilla on kokemusperäistä tietoa kehitysavun ongelmista kuin
niillekään, jotka ovat alan kirjallisuutta ....:..myös Myrdalia - yrittäneet seurata. Myrdalin johtopäätökset köyhyyden syistä jotka Aasian draamassa esitetään perusteellisemmin dokumentoituina ja avarammassa asiayhteydessä kuin ehkä koskaan
aiemmin - vahvistavat hänen omat aikaisemmat havaintonsaja tukevat Dumontin,.
Gårdlundin ja monien muiden päätelmiä.
Myrdal ei liioin ole sellainen YK:n ja
muun multilateraalisen avun epäilijä kuin
ehkä Pajusen mietelmien perusteella voisi
olla aihetta odottaa. Mutta hän vaatii
määrätietoisesti tämän järjestelmän kriitillistä uudelleen arviointia. Onkin ehkä
paikallaan todeta, että vuoden 1968 aikana
on pantu alulle juuri tästä aihepiiristä
kaksi tärkeätä selvitystyötä. Maailmanpankki on asettanut Kanadan entisen pääministerin LESTER PEARSONin johdolla
kansainvälisen työryhmän selvi ttämään nykyisen multilateraalisen avun tehokkuutta,
ja YK:n kehitysohjelman (UNDP) kapasiteettianalyysia johtaa australialainen SIR
ROBERT JACKSON. Kumpikin työ pyrkii
juuri multilateraalisen toiminnan tehokkuuden edellytysten tutkimiseen.
Kansainvälinen kehitysapu ei ole vain
ekonomistien ja sQsiologien työkenttä.
Käytännössä - kuten Myrdal jo kirjansa
johdannossa osoittaa - poliittiset tekijät
ovat useimmiten edellistenkin työn ja perusolettamusten kannalta ratkaisevia. Niiden jalkoihin jää moni taloudellinen ja
yleisemmin kehi tyspolii ttinen näkökohta.
Näin on asian laita ennen muuta suurvaltojen bilateraalisissa ohjelmissa, joissa ylei-
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set turvallisuus- ja valtapoliittiset näkökohdat ovat hallitsevia. Pienemmät valtiot
puolestaan voivat lujittaa arvostustaan
kehitysmaiden silmissä juuri sillä, että ne
,eivät kytke maakohtaista ulko- ja etupoli~
tiikkaansa antamaansa apuun. Tämäkin
-on tietysti poliittinen valinta. Puhtaat
:strategiat ovat todellakin muodollista ele-

ganssia tavoittelevia varten. Kehitystyön
praktikko ei voituskailla alikehittyneiden
maiden poliittisten ja hallinnollisten heikkouksien vuoksi. Hän voi vain opetella
tuntemaan ja ymmärtämään niitä sekä
yrittää suhteellisen hitaasti vaikuttavin
avun keinoin poistaa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen esteitä.

Kirj allisuutta

VÄINÖ LUOMA-JOUKO SIIPI Talous- ja
sosiaalitiedon käsikirja. Otava, Helsinki
1968. 272 sivua. 17 mk/20 mk.
Jo aikaisemmin Talouselämän sanakir:jan
laatijana tunnettu turkulainen apulaisprof. VÄINÖ LUOMA on sosiaalipoliitikkokollegansa prof. JOUKO SIIVEN kanssa kirjoittanut taloustieteitä ja sosiaalipolitiikkaa käsittelevän hakuteoksen, joka esipuheen mukaan pohjautuu Otavan Isoon
Tietosanakirjaan. »Tarkoituksena on ollut
laatia lähinnä opiskelijoita varten sopivankokoinen ja -hintainen apuväline ko. tie.donaloihin perehdyttäessä.» Noin 900
hakusanan valinta näinkin suppeaan teokseen on luonnollisesti ollut harkinnanvaraista, ja kirjoittajat ilmoittavat pyrkineensä selvittelemään nimenomaan käsitteitä ja asiayhteyksiä. Luoman osalle on
tullut noin 2/3 teoksen sisällöstä ja Siiven
sosiaalipoliittisille hakusanoille yksi kolmannes. Kustantajan esittelyn mukaan
ajankohtaista tietoa sisältyy esim. haku'sanojen Ammattiyhdistys, Devalvaatio, EEC,
Elinkustannusindeksi, Hyvinvointivaltio, Inflaatio, Kansantulo, Valuuttakurssit artikkeleihin,
ja »siitä on opiskelijoiden ohella' hyötyä
kaikilla elinkeinoelämän aloilla toimiville,
se on tarpeellinen virastoissa ja lehtien
toimituksissa ja yleistajuis.uutensa. vuoksi

suositeltava kenelle tahansa yhteiskunnallisista ja talouskysymyksistä kiinnostuneelle lukijalle».
Ennen kuin voidaan arvioida kustantajan esittelyn sopivuutta, on tarkasteltava
hakusanojen valintaa ja artikkelien sisältöä. Molemmissa näkyvät luonnollisesti
kirjoittajien omat mieltymykset ja asiantuntemus; Luoman käsiala näkyy erityisesti työmarkkina- ja järjestöasioissa, Siiven taas esim. muuttoliikkeessä ja muissa
väestökysymyksissä. Useat muutaman rivin
mittaiset määritelmät ovat erittäin selkeitä,
varsinkin niissä tapauksissa, joissa on annettavissa teknillisluonteinen ja yksiselitteinen määritelmä. Hakusana Kansantaloustiede antaa pätevänja suppean luettelon
tieteen päävIrtauksista, samoin Suhdannevaihtelut, Rahapolitiikka ja Taloudellinen kasvu.
Viitekirjallisuus on kohtuullisen hyvin
saatettu ajan tasalle, eikä enää tarvitse
tyytyä pelkästään 1950-luvun viitteisiin
kuten haku teoksissa niin usein on asian
laita. Viime vuoden aikana ilmestyneet
Taloudellisen tiedon vuodenjulkaisut eivät
valitettavasti ennättäneet tähän mukaan.
Hakusanojen aakkosellista esitysjärjestystä
on pidettävä parempana kuin Talouselämän sanakirjan aiheenmukaista pääjakoa,
joka aiheutti käyttäjälleen usein ylimääräistä selaihia.
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Kuten aina, tällainen sanakirja sisältää myös terminologisia uudistuksia. Kirjan lukija voi esim. tästä lähin todeta, että
vuodesta 1967 vallinnut taloudellinen
seisetilamme (stagnaatio) on tämän vuoden puolella kääntynyt ekshilaraatioksi
(piristymiseksi). Kansantulokäsitteissä elää
sitkeästi kansantuote- ja kansan tuotostermien rinnakkaiskäyttö, johon ei ratkaisua tuonut edes vuosina 1963-1964 ilmestynyt Yhteiskuntatieteiden käsikirjakaan.
Nytkin kirjoittajat puhuvat kansantuotoksesta, »josta käytetään virallisissa tilastoissa nimitystä kansantuote». Sosiaalipolitiikan pUOlella kiinnittyy huomio tosikurjalta tuntuvaan käsitteeseen Köyhäläi.ryys (pauperismi) eli tila, jonka vallitessa
yksilöt tai ryhmät eivät omatoimisesti saa
itselleen riittävää toimeentuloa ja joka
tila näyttää periytyvältä. Epämääräistä
käsitettä köyhyys kehotetaan välttämään
ja käyttämään sellaisia tarkemmin määriteltäviä lähi-ilmaisuja kuin puutteenalaisuus, varattomuus tai vähävaraisuus.
Hakusanojen valinta on suoritettu erittäin huolellisesti, eikä mieleeni juuri tule
käsitteitä,jotka olisivat jääneet pois; teosta
kirjoitettaessa ei »osallistuminen» vielä
ollut päivän muotisana, ja taloudellinen
suunnittelukin tulee valaistuksi suunnitelmatalouden yhteydessä. Seuraavaan painokseen ennättänevät jo integraatio- eli
yhdentymispyrkimykset omaksi hakusanakseen. Pari nimikettä tuntui olemukseltaan ja määritelmiensä yleispyöreydessä
tarpeettomilta: . esim. Jakaantuminen
tuotannon tulosten jakaantuminen yhteiskuntaluokkien tai tuotannontekijöiden kesken, tai Konjunktuuri = suhdanne = erityisten seikkain ja tapausten yhteensattuminen. Harvemmin hoksannee lukija etsiä haku sanan Valvaatio määritelmää; vas-

toin odotuksia tämä käsite ei liitykään
vaIvan teenomaiseen raha politiikkaan vaan
merkitsee yleensä arviointia, esim. jonkin
maan rahayksikön arvon virallista määräämistä. Harvinainen ja tuskin tarkkaan
määriteltävä hakusana on Rahan repudiaatio = rahan mitättömäksi tuleminen. Taloudellisista tutkimuslaitoksista esiintyvät
omina hakusanoinaan Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos sekä Taloudellinen
tutkimuskeskus mutta Suomen Pankin
vastaava laitos mainitaan vain ohimennen.
Ei niin pientä tai suurta hakuteosta, etteikö aina voisi lausua toivomuksia uusintapainoksia silmällä pitäen. Onhan kansantaloustiede, kaikista kansantalouden
instituutioista puhumattakaan, niin laajaa ja nopeasti uudistuvaa, että toimittajan ja laatijan silmä ei millään ennätä
tutkia kaikkia yksityiskohtia yhtä kriittisesti. Seuraavassa luetellaan muutamia
hajahuomioita tulevia painoksia silmälläpitäen. Diskontto: rediskonttauksessa ei
meillä sovelleta »virallista diskonttokorkoa
jonkin verran alempaa korkoprosenttia».
Hinnanmuodostus: kuluttajan vapaaseen valintaan jätetään se, kenelle hyödykkeet
tulevat, mutta tuotannontekijäin tulojen
jakautuma määräytyy hinnanmuodostusprosessissa. Hinnantasaus: kyseessä ei ole
pelkästään valtion maksama vaan myös
sen perimä korvaus. Kerroinvaikutus: maininnan arvoinen olisi ollut multiplikaattori yleisessä muodossaan (esim. Schneider
III:n esittämänä) eikä pelkästään Keynesin pedagoginen esimerkki, jossa investoinnit otetaan annettuina. Tämä hakusana onkin luettava yhdessä Kiihtyvyysperiaatteen kanssa, kuten teoksessa aivan oikein
huomautetaan. Maksutase: Käsite »suoritetase» lienee jäänyt vähemmälle käy-
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tölle viime aikoina;. uusin jaotus kulkee
kauppataseesta tavaroiden ja palvelusten
taseen sekä sijoitustulojen ja -menojen
ja tulonsiirtojen kautta vaihtotaseeseen,
edelleen pitkäaikaisen pääoman liikkeet
sisältävään perustaseeseen sekä lyhyetkin
liikkeet kat-tavaan yleistaseeseen. Standard
qf LiJe ei ole elintaso, sitä on Standard of
living. Volyymi-indeksissä on käsitteitä hieman sekoitettu lukemalla niiden joukkoon
»myös» reaalista kehitystä osoittavat indeksit. Nykyinen tullitariffimme ei ole
vuodelta 1968 vaan 1960. Suomen Pankki
ei ole valtion laitos, kuten hakusanojen
Valtionpankki ja Rahapolitiikka kohdalla
saattaisi arvella. Kansantaloustieteessä olisi
maininta Marshallin nimeen yhdistettä-

västä mikrotaloudellisesta kilpailuanalyysistä ehkä paikallaan. Valtion budjettitalouden tuloja ja menoja ei tarvinne esi.,.
tellä kahteen kertaan, Julkisen talouden ja
Tulo- ja menoarvion yhteydessä.
Nämä ovat kuitenkin vain pintaväreitä,
ja käsittääkseni teos puolustaa erinomai.:.
sesti paikkaansa käsikirjana esim. eriasteisten oppilaitosten sekä asianharrastajien kirjastoissa. Siitä voidaan nopeasti
verestää mieliin suppea määritelmä tai
selitys. Molemmat kirjoittajat ovat rutinoituneita tiiviin sanonnan mestareita, ja
tiedon sisällön ajan mukana muuttuessa
heidän tiedonvälittäjän tehtävänsä ei menetä ajankohtaisuuttaan.
HENRI ] . VARTIAINEN

THOMAS R. ATKINSON with the assistance
ofELlZABETH T. SIMPSON Trends in Corporate
Bond Quality. NBER/Columbia Univ.Press,
New York-London 1967. XVI
106
sIvua.

selvitykseen vuosilta 1900-1943; Atkinson perustaa tuloksensa osittain siihen,
käyttää hyväkseen sen metodeja, ja on
siten Hickmanin kirjan eräänlainen jatko.
Tutkimusten perusaineistot ovat kuitenkin
peittävyydeltään jonkin verran toisistaan
poikkeavia.
Sodanjälkeiselle ajalle on Yhdysvalloissa
ollut ominaista, että obligaatioluottojen
ottaminen ja myöntäminen on enenevässä
määrin perustunut lainanottajan ja -antajan (-antajien) välisiin neuvotteluihin
(direct placements), niin että bo nd- käsi tteen
piiriin kuuluvista vaateista nykyisin jo
noin puolet on tätä tyyppiä. Hickmanin
tutkimt:lsperiodin aikana näiden määrä oli
huomattavasti vähäisempi yleisten emissioiden (publie offerings) muodostaessa silloin valtaosan kaikista obligaatioista. Ensinmainittu obligaatio tyyppi lienee verraten lähellä pankkiluottoa siinä mielessä,

+

ATKINSONin kirja muodostaa kolmannen
raportin eri luottolajien laatua koskevassa
NBER:n tutkimussarjassa, jossa aiemmin
ovat ilmestyneet ALBERT WOJNILowERin
The Quality af Bank Loans ja tässäkin
julkaisussa (niteessä 1965:3) arvosteltu
MARTIN H. SEIDENin The Quality af Trade
Credit. Atkinsonin tutkimuksen valmistuttua voidaan todeta amerikkalaisten yritysten käyttämien tärkeimpien luottolajien
tulleen kvaliteetin kannalta selvitetyiksi.
Pitkin matkaa Atkinson, jonka tutkimusperiodi käsittää sodanjälkeiset vuodet, viittaa W. BRADDOCK HICKMANin vuonna 1958
ilmestyneeseen, samaa aihetta koskevaan
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että luotonantajalla on mahdollisuus tutustua luototettavan taloudelliseen asemaan,
suunnitelmiin jne. olennaisesti perusteellisemmin kuin yleisiltä markkinoilta obligaatioita ostavan sijoittajan. Tämä selittänee osaltaan sen, että luotonantajat ovat
sodanjälkeisenä aikana kärsineet hyvin
vähän luottotappioita, jopa niin harvoin,
että Atkinson kysyykin aluksi, voidaanko
vakavasti puhua obligaatioluottojen laatuongelman olemassaolosta. (Kyseiset luottotappiotapaukset ovat keskittyneet lähinnä rautatieyritysten piiriin.) Mainittuun
kysymykseen huomautetaan ensinnäkin,
ettei 1930-luvun alkupuolen lamakautta
vastaavaa ole sodan jälkeen esiintynyt.
Toisaalta on voitu havaita, että tietyssä
noususuhdanteiden vaiheessa on emittoitu
obligaatioita, joiden kvaliteetti on ollut
verrattain heikko.
Tekijä jakaa obligaatioiden laadun mitat kahteen ryhmään, ex post- ja ex antemittoihin. Edellisiin niistä kuuluvat esim.
difault(kyvyttömyys maksaa korkoja ja
kuoletuksia maksuehtojen mukaisesti ja!
tai tästä aiheutuva lainaehtojen muuttaminen)- sekä loss(varsinainen luottotappio )-tapausten suhteet koko obligaatiokannasta. Näitä mittoja voidaan kuitenkin pitää puutteellisina, koska vaateen
laatua ei voida yleensä arvioida kyllin
objektiivisesti ottamatta huomioon niitä
taloudellisia olosuhteita, jotka vallitsevat
vaateen koko laina-aikana. Tämän puutteen lieventämiseksi - onnistumatta sitä
ehkä täysin eliminoimaan - on valittu
ex ante -mittoja. Tällaisina on käytetty
ensinnäkin agency ratings, eräiden yksityisten arvopaperivälittäjien suorittamia obligaatioiden luokituksia sen perusteella,
mikäon kunkin risk of difault. Tähän obligaatioiden jaotteluun vaikuttavat eräiden

objektiivisten tekijäin lisäksi monet subjektiiviset odotukset. Toinen ex ante -mitta
on earnings coverage, luku, joka ilmaisee,
miten yrityksen earnings (voitto +korkoja vuokramenot) suhtautuvat kiinteisiin
kuluihin tai esim. korkomenoihin. Tämän
suhdeluvun stabiilisuutta tai esim. nousun
tasaisuutta usean vuoden aikana voitaneen
pitää eräänä yrityksen luottokelpoisuuden
indikaattorina. Edelleen on ex ante -mittoina käytetty lien position (onko lainanottaj alla takaajia vai ei) sekä market ratings
(kunkin obligaation tuoton ja parhaan,
samat lainaehdot omaavan obligaation
tuoton erotukset).
Tutkimuksessa todetaan mm., että luottotappiot eivät ajoitu mihinkään määrättyyn suhdannevaiheeseen, mutta luottotappioita aiheuttaneet obligaatiot on
useimmiten emittoitu noususuhdanteen
aikana. Agency ratings osoittivat, että direct
placements -obligaatiot ovat yleensä public
offerings -obligaatioita »parempia» sikäli,
että edellisiin niistä sisältyi spekulatiivisten
sijoittajien suosimia papereita vähemmän.
Myös earningscoverage osoitti samanlaista
suuntaa, joskin monien yksittäisten elinkeinoalojen direct placements -obligaatiot
osoittautuivat yleisemissioita heikompilaatuisiksi. Kirjan viimeisessä luvussa tarkastellaan erikseen vielä convertibles-arvopapereita, jotka ovat määräajan kuluttua vaihdettavissa osakkeiksi. Näiden arvopapereiden laatu todettiin varsinaisia obligaatioita heikommaksi.
Atkinsonin kirjaan tutustumista vaikeuttavat monet termit, joiden merkitykset eivät mielestäni tule aina riittävästi selvitetyiksi. Vierasmaalaiselle, institutionaalisiin
oloihin monilta osin perehtymättömälle
lukijalle monien kohtien selkeä ja perinpohjainen ymmärtäminen pyrkii siten
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tuottamaan hankaluuksia. Hickmanin tutkimuksen samanaikainen käyttömahdollisuus olisi varmaankin omiaan tuomaan

lisävalaistusta moniin Atkinsonin tekemiin
vii ttauksiin.
HEIKKI U. ELONEN

PETER F. DRUCKER Tehokas johtaja. Alkuteoksesta The Effective Executive suomentane et KIRSTI ja KARI SYRJÄNEN. Tammi,
Helsinki 1968. 179 sivua. 14 mk/18 mk.

Johtajan tehtävä on ottaa selvää alaistensa
lahjoista ja taipumuksista, antaa heille
tilaisuus yrittää, luottaa heihin ja antaa
tilaisuus kehittyä vastuunalaisempiin tehtäviin. Tehokas johtaja jakaa tehtävänsä,
käyttää aikansa harkitusti todella ratkaiseviin päätöksiin niiden tiedonantojen
perusteella, joita hänen tehokkaat apulaisensa antavat. Johtajan kyky on osaksi
intuitiivinen, mutta sitä voidaan myös
oppia. Voidaan oppia erottamaan pää- ja
sivuasiat, oppia havaitsemaan mitkä seikat edistävät yrityksen menestystä ja miten
pannaan tehokkaita päätöksiä toimeen.
DRucKERin kirja käsittelee lähinnä liikeyritysten" johtoa, mutta siitä voivat muutkin oppia päätöksentekoa ja tehokkaan
johtamisen taitoa.
KALEVI LAGUS

Kerrotaan, että kun Abraham Lincoln
aikoinaan suositteli ylipäälliköksi kenraali
Grantia, vastustivat neuvonantajat esitystä syyttäen Grantia juopoksi. ,Lincoln
vastasi: »Olkoonjuoppo, mutta hän toimii
tehokkaasti. Jos tietäisin mitä konjakkia
hän käyttää, lähettäisin muutaman tynnyrin muillekin kenraaleille.» Lincoln oli
kaikkea muuta kuin· alkoholin ystävä,
mutta hän oivalsi, ettei kukaan ole täydellinen. Ratkaisevaajohtotehtävän onnistumisen kannalta ei ole se, mitä jokin
yksilö ei osaa, vaan se, mihin hän pystyy.

HANNAN EZEKIEL The Pattern of Investment
and Economic Development. T. V. Chidambaran, Registrar, University of Bombay,
Bombay 1967. IX
119 pages. Rs. 9.50.

+

Gulliver was a keen observer of Lilliputian habits. »They bury their dead with
their heads directly downwards, because
they hold an opinion that in eleven
thousand moons they areall to rise again,
in which period the earth (which they
conceive to be fiat) will turn upside down,
and by this means they shall, at their
resurrection, be found ready standing on
their feet. The learned among them con-,

fess the absurdity of this doctrine, but
the practice still continues, in compliance
to the vulgar.»
On the question of economic remedies
for the Third World there is a School,
which is of the opinion that the whole
system is somewhat fiat and upside down.
By simp1y turning it over they expect to
find the people of underdeveloped countries on their feet. Membership of this
club has recently been grant ed to HANNAN
EZEKIEL, on the recommendation of his
book, a review ofwhich is presented'here.
The pattern ofinvestment in developing
countries gives priority to the capital goods
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industries. Dr. Ezekiel is of the opmlOn
that this is not the best approach to the
economic problems of the Third World.
As the purpose of foreign aid is to give
the countriesconcerned the impetus to
take-off, he shows that income, consumption, investment and employment increase faster if priority is given to investment in export orientated consumer goods
industries at the expense of the capital
goods industries. The book is not large
in volume, but it is full of interesting
ideas, only a few of which can be discussed
here.
Foreign aid being limited, it is necessary for emerging countries to pIan investment in such a way that the country
is able to bear progressively increasing
burden on its foreign exchange budget.
Thus, greater attention should be paid
to the export orientated light industries.
As net foreign aid falls to zero and then
becomes negative, the consumer goods
export sector would bear the increasing
burden on the country's external resources. Dr. Ezekiel shows that this pattern
of investment would also make possible
the domestic production of larger volume
of capital goods within a reasonable
period.
What about the possibilities for placing
this consumer goods prod uction on foreignmarkets? There is a deep-rooted pessimism among economists regarding the
export prospects of the less developed
countries. Theauthor thinks that this
pessimism has been overdone. There is
a wide range of industries in which an
underdeveloped country could make investments for export purposes. 1m many
industrialized countries for instance, new
wants are constantly coming into existence

and these could be met by production in
the less developed countries. Far too limited attention has also been paid to
export opportunities between the developing countries themselves. Dr. Ezekiel
also criticises the recent UN study on the
status of underdeveloped countries in
world trade. It is impossible in a short
presentation to give a detailed account
of his objections but somehow the reader
becomes convinced, after having also
made some acquaintance with GUNNAR
MYRDAL'S
Asian Drama) that many
studies of this kind have been made in
ivory tovyers without any consideration
of the surrounding landscape, 'or in other
words that economic models have been
used as an ultimate aim, not as an instrument.
A very interesting part of the book
concerns the author's views on the agricultural sector. As the large majority of
the underdeveloped countries' population
is engaged in agriculture, improvements
in its productivity would have a most
powerful impact on the lives of the people
as a whole. In this he shares the opinion
of many other members of the School,
who think that growth should come from
below and not from above, an economic
policy which was vital in Japan during
the latter part of the nineteenth century.
Large-scale unemployment constitute~ a
burden to the agricultural sector, keeping productivity and consumption low
and forming a vicious circle which makes
rapid growth impossible. The withdrawal
of surplus labour would improve the use
of land and also release the disguidedly
unemployed capital. The increased per
capita income of agriculture would tend
to enlarge the desire to work and save.

KIRJALLISUUTTA

By increased saving a more rapid growth
in the capital stock of the agricultural
sector would become possible. The resultant increased income would also give
impetus to the consumption industries,
which could then serve the external needs
of the economy and the increasing domestic demand. This, in turn, would lead
to cumulative economic growth for the
economy as a whole.
The surplus labour released from agriculture would not become a problem
if foreign aid, now used to finance grandiose investment plans, were distributed
more evenly and included consumer goods
industries as well as agricultural investments of a smaller scale, the building
of small dams, digging of canals and
wells, constructing of roads and so on.
The surplus labour, at least a part of it,
could also be employed in the primitive
production of the additional consumer
goods and services that are likely to be
demanded as average incomes rise in the
area as a result of the implementation of
the progr<:l,mme. However, since employment opportunities, under the consumer
goods export oriented pattern of investment, would be rising fast, it seems likely
that the number of persons who would
have to be employed in the primitive
production of consumer goods would be
relatively small. Also the labour force,
which at the beginning would be engaged
in smaller agricultural investments, would
he absorbed by the increasing consumer
goods industries.
Consumer goods industries, based on
highly capital-intensive imports of rawmaterials and intermediate goods, would
benefit automatically from the extensive
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research being carried out in the industrialized countries in this field, provided they do not restrict their consumer
goods industries to the use of domestically
produced raw-materials and intermediate
goods for which they would have to set
up their own industries.
As to the training of the population for
industrial employment, the capital goods
industries generally need large numbers
ofhighly trained and experienced workers.
Also the implementation of the programme, giving priority to capital goods ind ustries, drains experienced personnel
away from industry. Even if training and
experience are also important in consumer
goods industries, the proportion of highly
skilled labour is smaller and the depth
of the skills required is generally smaller
also. At the same time, less damage is
likely to be done in such industries by
ill-trained and inexperienced labour.
Last but not least, rapid increases in
consumption and employment in underdeveloped countries have social effects
which must also be taken into consideration. A greater degree of political and
social stability is to be expected under
a pattern in which both consumption and
employment are growing relatively rapidly. Under the pattern in which consumption and employment both grow
less rapidly, the absence of political and
social stability may have extreme effects in the form of strikes, riots and so on.
In short, it is a very great pkasure to
make the acquaintance of such new and
refreshing ideas. If such dreams could
become reality, there would be less danger
of the world collapsing overnight.
ERKKI KETOLA
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HAROLD LYDALL The Structure af Earnings.
Clarendon Press: Oxford Univ. Press,
London 1968. VII + 394 sivua. Sh. 63/-.
Taloudellisen kasvun ongelmia käsittelevässä tieteellisessä kirjallisuudessa on huomio varsin· selvästi keskittynyt tuotannon
puolelle. Kasvun tuloksen, hyvinvQjnnin,
jakautumisen tarkastelu on jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi. Vielä täydellisemmin tulojen jakaantumisen merkitys
on onnistuttu unohtamaan suunniteltaessa kasvua suosivaa talouspolitiikkaa:
suunnitelmissa huomioon otettu ns. tulopolitiikka on ollut yleensä pelkästään
kustannuspaineiden selvittelyä sekä keinojen hakemista kustannustason nousun
hilli tsemiseksi.
Syynä tulonjakoaspektin unohtamiseen
on ilmeisestikin se, että teoriakehikko,
jossa tulonjako- ja tuotantopoliittiset tekijät voitaisiin ottaa samanaikaisesti huomioon, puuttuu. Puute on erityisen ilmeinen juuri tulonjakopuolella, joten jokainen ongelmakenttää tältä puolen lähestyvä selvitys on tervetullut. Niinpä LyDALLin teokseen tarttuu varsin suurella
mielenkiinnolla: valittu aihe viittaa pyrkimykseen viedä tieteellinen tarkastelutapa entistä syvemmälle alueella, jota
koskevassa keskustelussa tunteilla ja arvostuksilla on perinteisesti ylivalta.
Lydall johdattaa lukijansa aiheeseen
varsin tavanomaisesti: teoksen alkusivuilla
kerrotaan tulonjakotutkimuksen historiallisesta. kehityksestä ja eri tutkijoiden käsityskannoista. Vielä tehtävänmäärittelykin
on selkeä; tarkastelu rajataan koskemaan
vain palkkatuloja. Vertailujen mahdollistamiseksi määritetään standardijakautumaksi miespuolisten ympärivuotisessa kokopäivätyössä olevien palkannauttijoiden,

ei kuitenkaan maataloudessa tOImIVIen,.
ennen veronpidätystä kirjattujen palkkatulojen jakautuma, jonka erityispiirteisiin sitten eräiden esimerkkien valossa
perehdytään.
Teoksen neljännessä luvussa alkaa teoreettinen tarkastelu. Standardijakautuillan muotoa selittävistä tekijöistä Lydall
pitää tärkeimpänä kykyjakautumaa, ts.
suorituskyvyn oletetaan huomattavimmin
vaikuttavan palkkatuloihin. Suorituskykyyn nähdään vaikuttavan älykkyysosamäärän, koulutuksen pituuden sekä monien tarkemmin määrittelemättömien,
suurelta osalta ympäristötekijöistä riippuvien ominaisuuksien.
Suorituskyky
muodostuu kaikkien näiden voimien interaktiosta, jota valaistaan psykologian
alalta peräisin olevin koe- ja tutkimustuloksin: koulutuksen ja muiden ympäristötekijöiden nähdään olevan voimakkaasti
korreloituneita keskenään, jonkin verran
myös perinnöllisten tekijöiden kanssa, ja
niin kykyjakauturpa ei muodostu suinkaan normaaliseksi, jollaisen älykkyysosamäärän jakautuman oletetaan itse asiassa
alunperin olevan. Vaikka lukija on valmis hyväksymään varsin suurelta osalta
tehdyt johtopäätökset, ei kaikkia koetuloksia kuitenkaan voitane tulkita aivan
niin yksiselitteisesti kuin Lydall on tehnyt.
Havaittuja standardijakautuman ja
hahmotellun kykyjakautuman eroja selitetään liittämällä tarkasteluun institutionaalisten tekijöiden, mm. organisaatioiden hierarkisuuden sekä koulutusajan vaikutusta kuvaavia malleja. Lisäksi sosiaa..
listen raja-aitojen korkeuden todetaan
vaikuttavan huomattavasti ennen kaikkea
palkkajakautuman pituuteen. Osittain
käsittelytapa vaikuttaa jopa liian yksityiskohtaiselta: kun kaikkia selitettävään
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jakautumaan vaikuttavia tekijöitä ei voida
selvästi identifioida, ei identifioitujen kohdalla liene syytä rakentaa täysin eksakteja
vaikutusmalleja ilmoittamatta, että operaation avulla voidaan päästä vain erään
osavaikutuksen approksimointiin suuren
osan jakautuman muotoon vaikuttavista
voimista jäädessä edelleen pimentoon.
Havainto erimaissa~ saatujen standardijakautumaa koskevien tulosten erilaisuudesta ja toteamus, että kansojen kyvykkyyden erot eivät tätä erilaisuutta selitä, vievät tekijän kansainvälisen tilastoaineiston viidakkoon. Tällä kertaa viidakkoa ei saada raivatuksi, vaan tyydytään taulukoimaan varsin heterogeenisesta aineistosta laskettuja tunnuslukuja.
Vaikka taulukoissa onkin koodikirjaimin
ilmoitettu, mitä aineistoa on käytetty,
ei tämä anna vielä oikeutta lähteä ryhmittelemään maita käyttäen kriteerinä
laskettuja tunnuslukuja, kuten tekijä ilmeisesti on luullut.
Kun ryhdytään pohtimaan kysymystä,
miksi eri maiden palkkajakautumat eroavat toisistaan, sorrutaan yhä pahemmin
kansainvälisen tilasto aineiston tulkintavaikeuksiin, mikä tietysti on haitaksi ehkä
varsin johdonmukaisillekin päätelmille.
Esimerkkinä voisi· mainita, että koulutuksen jakaantumista koskevassa taulukossa
on Suomea koskeva luku vuodelta 1950.
Luvun informaatiosisällöksi on määritetty

»miespuolisten yli 7-vuotiaitten alle 4
vuoden koulutuksen saaneiden kansalaisten prosenttinen osuus kaikista yli 7-vuotiaista miespuolisista kansalaisista». Näin
kouluttamattomia saadaan peräti 31 %,
luku, joka ylittää usealla sadalla prosentilla kehittyneimpien maiden kohdalla samassa taulukossa annetut luvut. Edelleen
ihmetyttää, miten Suomen kansantuote
per capita voi olla kolmattakymmentä prosenttia alhaisempi kuin Itävallan vastaava
luku. Vaikka mainitunlaiset virheet eivät
niin kovin oleellisia kokonaisuuden kannalta olekaan, on havaintomateriaalin,
taulukkojen, pistediagrammojen ja eri
maita koskevien ryhmitelmien merkitys.
niiden johdosta jokseenkin kyseenalainen.
Teos on katsottu voitavan päättää lukuun, joka on otsikoitu sanoin »Some
Thoughts on Poliey». Tavoiteltavana
asiana pidetään palkkajakautuman tasoittumista; politiikaksi sUQsitellaan lähinnä
koulutusolojen demokratisoimista. Liiteosa on laaja, ja sen tarpeellisuudesta voi
olla toistakin mieltä (lukuunottamatta
tietysti osia, joissa käytetyt taulukkosymbolit selostetaan ja tilastollinen lähdeaineisto luetellaan). Taulukoiden ulkoasu on jossain määrin omintakeinen, ja
ne on usein otsikoitu vajavaisesti, mikä
tulisi - tietoaineiston puutteiden lisäksi
- ottaa huomioon, mikäli teoksesta vielä
otetaan painoksia.
JOUKO V ARJONEN

ILSE MINTZ Cyclical Fluctuations in the
Exports af the United States since 1879.
NBER/Columbia Univ. Press, New York
-London 1967. XX
332 sivua. Sh.
90/-.

National Bureau of EconomicResearch
(NBER) on perustamisestaan vuodesta
1920 lähtien tehnyt uraauurtavaa työtä
suhdannejaksojen tutkimisen ja kartoittamisen hyväksi. Vuosien mittaan ilmesty-

+
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neet selvitykset ovat tarjonneet paljon
kvantitatiivista tietoa taloudellisen toimeliaisuuden eri aloilta sekä niiden kytkeytymisestä kokonaistaloudelliseen kehitykseen. NBER:n työ ei ole ollut vain perustietojen keräämistä, vaan yhtä suuressa·
määrin on pyritty kehittämään sellaisia
menetelmiä, joiden avulla on mahdollista
käsitellä aineistoa suhdanneanalyyttisesti
järkevällä tavalla. Mainittakoon tässä yhteydessä ennen kaikkea BURNsin ja MITcHELLin kirjoittama teos Measuring Business
Cycles, joka ilmestyi vuonna 1946.
ILSE MINTZ soveltaa kirjassaan Burnsin
ja MitchelIin kehittämää mittaustekniikkaa. Teos on laaja empiirinen tutkimus
Yhdysvaltojen viennin muutoksista ja niiden suhteesta yleisiin suhdannevaihteluihin kotimaassa ja ulkomailla vuosina
1879-1961.
Kirjoittaja etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin. Onko kotimainen korkeasuhdanne välttämätön edellytys tai
mahdollisesti este viennin kasvulle? Supistaako se vientitavaroiden tarjontaa ja johtaako se inflatoriseen hintakehitykseen vaikeuttaen siten vientiä? Edistääkö se tuottavuutta ja siten viennin kilpailukykyä?
Kuinka suuri on ulkomaisten suhdanteiden merkitys verrattuna kotimaisten suhdanteiden merkitykseen? Teoksessa on siis
tarkoitus selvittää, tukeeko havaintoaineisto traditionaalista vai ekspansiivista
näkemystä viennin ja yleisen suhdannekehityksen välisestä riippuvuudesta.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa
tarkastellaan Yhdysvaltojen viennin vaihteluita sellaisinaan kytkemättä niitä ulkomaiseen ja kotimaiseen suhdannekehitykseen. Kuten odotettua, valmiiden tavaroiden kohdalla viennin määrän muutokset
ovat huomattavasti hinnan muutoksia suu-

remmat. Koska molemmat komponentit
yleensä muuttuvat samaan suuntaan, viennin arvo on määrää epävakaampi. Lisäksi
osoitetaan, että raaka-aineiden hinnat
vaihtelevat voimakkaammin kuin valmiiden tavaroiden hinnat. Ristiriidassa yleisesti hyväksytyn käsityksen kanssa havaitaan kuitenkin, että myös raaka-aineiden
ja elintarvikkeiden volyymi vaihtelee huomattavasti enemmän kuin vastaava hinta
ja edelleen, että näiden tavararyhmien
volyymissa ja arvossa esiintyvä vaihtelu
ei ole lievempi vaan päinvastoin voimakkaampi kuin valmiiden tavaroiden viennin
vastaavat vaihtelut.
Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan
USA:n viennin vaihteluja muun maailman tuontitavaroiden kysynnän muutoksien valossa. Muiden maiden kokonaistuonti edustaa tätä kysyntää. Todetaan,
että kaikissa hyödykeryhmissä viennin volyymi, hinta ja siten myös arvo seuraavat
tiiviisti muiden maiden tuontikysyntää,
mikä sinänsä ei ihmetytä. Tämän jälkeen
tuodaan myös kotimainen suhdannekehi tys
mukaan kuvaan. Tuloksena on, että tärkein selittävä muuttuja on ulkomainen
kysyntä, mutta myös kotimainen kysyntä
on huomattava tekijä ja sen vaikutus on
päinvastainen kuin ulkomaisen kysynnän.
Kun esimerkiksi raaka-aineiden viennin
määrän nousu sattuu samaan aikaan kuin
niiden hinnat laskevat ja kotimaiset suhdanteet kääntyvät laskuun, kirjoittaja tekee sen johtopäätöksen, että heikkenevä
kotimainen kysyntä myötävaikuttaa hintojen laskuun ja viennin elpymiseen.
Kirjan lopussa päädytään kuitenkin siihen tulokseen, että ulkomaisen kysynnän
pysyessä muuttumattomana kotimainen
suhdannenousu ei estä viennin kasvua
vaan päinvastoin edistää sitä. Tämä joh-
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tuu lähinnä siitä, että puolivalmisteiden
hintojen nousu ja valmiiden tavaroiden
määrän kasvu painavat enemmän kuin
raaka-aineiden ja elintarvikkeiden määrän lasku.
Mintzin hyvin kirjoitettu teos sisältää
:suuren määrän perustietoja USA:n viennistä kuten viennin arvon, määrän ja hintojen kausivaihteluista puhdistetut neljännesvuosisarjat vuosilta 1879-1963. Näi-den tietojen lisäksi muiden maiden tuonnin kausivaihteluista puhdistettu arvo neljännesvuosittain kiinnostanee laajempaa
lukijakuntaa. Koska kirjoittaja selostaa

selvästi ja suhteellisen perusteellisesti käyttämäänsä suhdanneanalyysimetodia, kirjaa voidaan suositella ennen kaikkea niille,
jotka itse tekevät suhdanneanalyyttista
työtä.
NBER:n metodia on arvosteltu oikeutetustikin siitä, että siltä puuttuu teoreettinen pohja ja että se suhteellisen niukasti
pystyy lisäämään rakenteellisten riippuvuuksien ymmärtämistä. Tämän metodin avulla voidaan sen sijaan erittäin hyvin kuvata suhdannevaihteluita, ja se on
tästä syystä arvokas täydennys riippuvuussuhteisiin perustuville selitysmalleille.
RALF PAULI

ALBERTO MORAVIA Maon Kiina (La rivoluzione culturale in Cina, Milano 1967),
suomentanut LIISA RYÖMÄ. Tammi, Helsinki 1968. 159 sivua. 11 mk/15 mk.

vallankumouksen suurta puhdistusta ei
tehnyt salainen poliisi 'stalinistiseen tyyliin (Kiinassa ei kuuleman mukaan ole
salaista poliisia), koska puhdistus kohdistui nimenomaan virkakoneistoon ja salainen poliisi olisi ollut osa tätä virkakoneistoa.
Maon oppeja Moravia kutsuu Marxin
konfutselaistamiseksi. »Konfutse oli säilyttävän viisauden oppi-isä, Marx taas
vallankumousopin luoja .... Kaikki konfutselaisuus huokuu järjestystä, liikkumattomuutta, hyvin stabiilin feodaaliyhteiskunnan selvyyttä, Marxin oppi taas
huokuu nopean kehityksen maailman liikettä ja dynaamisuutta.» Kulttuurivallankumouksen henkilökultin ja Maon ajatusten ulkoa opiskelun Moravia katsoo
merkitsevän Marxin konfutselaistamista.
»Mutta mikä merkitys on tällä muistin
etusijalle asettamisella? Epäilemättä ennen kaikkea tämä: muisti ottaa vastaan ja
säilyttää kaiken jota ei voi eikä saa asettaa
arvostelun eikä siis muutoksen alaiseksi,

MORAVIAn kirja Kiinan kulttuurivallankumouksesta on lähinnä matkakertomus,
jossa kirjoittaja yrittää raapaista pintaa
syvemmältä sovittamalla havaintonsa helpohkosti heitettyihin hypoteeseihin. Kiinan ongelmia vain vähän miettineelle
lukijalle Moravian hypoteeseissa on sinänsä kyllä ajattelemisen aihetta. Kun
kuvaukset muistomerkeillä käynneistä ja
Pekingin ankan syönnistä kuitataan vähemmällä, voidaan Maon Kiinan oleellisimmat kohdat esittää varsin lyhyesti.
Kul ttuurivallankumouksen näkyvästä
osasta Moravian mielipide on, että radion,
seinäjulisteiden ja mielenosoitusten avulla
pyritään luomaan suora ja välitön suhde
Mao Tse-tungin ja kansan välille. Tämä
suhde ei tarvitse välittäjäkseen byrokratiaa,
puoluetta eikä intellektuelleja. Kulttuuri-
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tai: muisti on henkinen prosessi, joka suojaa auktoriteettia, ts. balsamoi jotakin
mitä ei suoda särjettävän.»
Kulttuurivallankumouksen tarkoitusta
etsiessään kirjoittaja päätyy olettamukseen, että kulttuurivallankumous olisi pohjimmaltaan umpinainen ja nationalistinen
Kiinan muuri, jonka avulla Kiina jälleen
kerran yrittäisi sulkeutua omien kulttuurirajojensa sisään pitkäksi aikaa, välittämättä muusta maailmasta. »Toisin sanoen
kulttuurivallankumouksen pitäisi - paradoksaalista kyllä - luoda raivoisalla ja
taukoamattomalla liikehdinnällään ehdoton ja kestävä liikkumattomuus.» Moravian ajattelussa tulee jatkuvasti esiin
maalaiselämän ja maalaisihmisen ihan-

nointi, josta paasee helposti eteenpäin
kulttuurivallankumouksen myönteisten tavoitteiden etsimisessä. »Mikä loppujen
lopuksi on kulttuurivallankumouksen tarkoitus? Se on tehdä talonpoikais-Kiinassa,
toisin sanoen inhimillisesti eheässä, viattomassa ja neitseellisessä Kiinassa, suuri
harppa us kehi ttymä ttömästä maatalouskulttuurista tekniseen kulttuuriin, käymättä läpi tähän asti väistämätöntä kommunismin pikkuporvarillista vaihetta....
Sanalla sanoen on siirrettävä kaiken
kaikkiaan täysin talonpoikainen ihminen
teknologiseen vapauteen joutumatta maksamaan pikkuporvarillisuuden oppirahaa,
jota tällä hetkellä maksavat Neuvostoliitto
ja kaikki muut itäblokin maat.»
PEKKA KORPINEN

Eurooppa on mm. tullirajoja poistaJEAN-JACQUES SERVAN-SCHREIBER Dollarin·
maihinnousu. Suomentanut MATTI BROTH- mallaja luomalla Euroopan talousyhteisön
ERUS. Tammi, Helsinki 1968. 220 sivua. koettanut vahvistaa taloudellista asemaansa, mutta nyt näyttää siltä, että Amerikka
13 mkf17 mk.
onkin parhaiten pystynyt käyttämään
Vuosi sitten ilmestyi Ranskassa kirja Le hyväkseen talousyhteisön luomia markkiDiJiAmericain,»Amerikan haaste»,josta tuli noita. Merkillistä on, että amerikkalaiset
hetkessä päivän puheenaihe. Kirjaa myy- ovat rahoittaneet eurooppalaisin· voimatiin muutamassa viikossa puoli miljoonaa. varoin 90 % investoinneistaan EurooNyt on teos ilmestynyt myös suomeksi.
passa. Pääomia on siis ollut Euroopan
Kirjaa sanotaan herätyshuudoksi Eu- taloudelliseksi kehittämiseksi, mutta tyhroopalle, sillä siinä osoitetaan, miten Ame- jiö on täyttynyt vasta kun Amerikan liikerikka on viime vuosina alkanut vallata miehet tulivat ja panivat tuulemaan. NiinEuroopan taloutta. Amerikan Yhdysval- pä amerikkalaiset ovat ottaneet haltuunsa
lat ei ole vain poliittinen mahtitekijä, vaan jo 15 % elektronisen alan tuotannosta ja
sen ylivoimaisen tehokkaat liikemiehet 80 % tietokoneista. Ranskassa, joka ei
valtaavat suuryrityksineen haltuunsa Eu- suinkaan ole houkutellut amerikkalaisia
roopan talouselämää pala palalta. Kirja sijoittajia, Amerikan yritykset kontrolloihaluaa paljastaa tämän rauhanomaisen vat·40 % öljyn jakelusta, 65 % muovista,
maihinnousun, mihin kirjan suomenkieli- 65 % maatalouskonetuotannosta, 45 0/0
nen nimikin sattuvasti viittaa.
synteettisestä kumista jne. Luetteloon
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voisi lisätä autot, hissit, automatiikan,
kemian teollisuuden jne. Amerikkalaiset
soluttautuvat kaikkialle ja Euroopan yrityksiä ohjataan vuosi vuodelta yhä enemmän Chicagosta ja Detroitista kuin Brysselistä, Pariisista tai Frankfurtista.
Tuleva teollinen kehitys on ratkaisevasti riippuvainen elektroniikasta. Tietokoneilla korvataan ihmisaivojen työtä ja
pääomia. Käynnissä on toinen teollinen
vallankumous. Mikäli Eurooppa jää jälkeen elektroniikan kehittämisessä se saattaa joutua yhtä heikkoon asemaan kuin ne
maat, jotka sata vuotta sitten eivät pystyneet koneistamaan . tuotantoaan.
Euroopan talousyhteisön painiskellessa
vielä lainsäädäntö- ja vero-ongelmiensa·
kimpussa harppaavat tehokkaan johdon
alaiset amerikkalaiset suuryritykset sumeilematta yli rajojen. Kysymys ei pohjimmaltaan ole mistään ylijäämädollarien
virrasta vaan siitä, että Amerikan teollisuuden tuottavuus ylittää 60-80 % Euroopan teollisuuden ja että liikkeenjohto
ja organisaatiokyky ovat ylivoimaisia
eurooppalaiseen verrattuna.
Amerikkalainen markkinointi eli marketing on uutta Euroopassa ja teollisuuden
tutkimustoiminta, jota valtio voimakkaasti
tukee, on USA:ssa niinikään ylivoimainen.
Epäilemättä Euroopassakin ·on eteviä
tutkijoita, mutta tutkimuksen tuloksia ei
ole tehokkaasti tiedotettu teollisuudelle
niinkuin USA:ssa. Siellä vallitsee tiivis
yhteistyö hallintokoneiston, suuryritysten
ja yliopistojen välillä. Teknologisen kuilun
takana on siten amerikkalaisten tehokas
koulutusjärjestelmä. V. 1966 oli 43 0/0
kaikista 20-24 vuotiaista ylioppilaita
USA:ssa, Englannissa vastaavasti 5 0/0'
Saksassa 8 0/0, Ruotsissa 11 %. Akateemisen loppututkinnon suorittaneita . on
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USA:ssa neljä kertaa niin paljon kuin
talousyhteisössä, vaikka väkiluku on melkein sama.
Kirjoittaja on maltillinen vasemmistolainen. Hän kannattaa Englannin liittymistä EEC:hen ja ehkäpä siksi hän niin
voimakkaasti väheksyykin EEC:n tähänastisia tuloksia. Hänen käsityksensä mukaan syntyy vaara koko länsimaiselle
sivistykselle, jos Yhdysvaltain teollisuus
Euroopassa muodostuu niin ylivoimaiseksi, että sille ei ole mitään vastapainoa.
Sosialisoinnilla ei voitettaisi muuta kuin
tehtaitten seinät ja koneet. Aivoja ei voi
sosialisoida. Sen vuoksi olisi kaikin keinoin
pyrittävä kehittämään eurooppalaista
aivopääomaa ja organisaatiokykyä amerikkalaisen mallin mukaan. Etsikkoaikaa
on hänen mielestään n. 15 vuotta. Ellei
Eurooppa onnistu pääsemään mukaan, on
USA:lla v. 1980 hallussaan nykyaikaisen
tekniikan, tieteen ja vallan monopoli.
Hudson-instituutin ennusteen mukaan
päätyvät v. 2000 vain USA, Kanada,
Japani ja Ruotsi siihen jälkiteolliseen kehitysvaiheeseen, jossa keskimääräinen tulo
henkeä kohti on 7 500 dollaria vuodessa,
työtä tehdään 4 päivää viikossa ja palveluammatit ovat enemmistönä. Neuvostoliitto on jo pudonnut elintasokiivasta ja
jäänee samalle teollisuus-kulutusyhteiskunnan tasolle kuin suurin osa Eurooppaa.
Kehitysmaat ovat vuonna. 2000 vieläkin
kehitysmaita.
Sosialistisuudestaan huolimatta ei kirjoittaja ole siis mikään niukkuuden jakaja
tai markkinatalouden vastustaja vaan
»kasvuhakuisuuden» apostoli parasta lajia. »Välttämättömyydestä ylläpitää yli
4 %:n vuotuista kasvuvauhtia on· tullut
suuren luokan poliittinen imperatiivi.
Vain teknillisesti ja taloudellisesti yhdis-
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tynyt, suuria kansainvälisiä tuotantoyksiköitä luova Eurooppa voi ottaa vastaan
Amerikan haasteen», toteaa kirjoittaja.
SERVAN-SCHREIBER ei siis ole mikään
Amerikan vihollinen. Hän ihailee etenkin
amerikkalaisen yhteiskunnan joustavuutta
ja . yksilönvapautta. Hän haluaisi vapauttaa eurooppalaiset organisaatiot jäykkyydestään. Tuuletusta ei kaipaa vain
yritystoiminta vaan myös vasemmistopuolueitten politiikka. Paljonko tekstissä on
gallialaista hengenlentoa ja liioittelua,
jääköön lukijan arvioitavaksi.
Vaikka Dollarin maihinnousu onkin kirjoitettu lähinnä ranskalaisen näkökulmasta on sillä tietenkin mielenkiintoa
myös suomalaiselle lukijalle. Ovathan
integraatio ja tutkimuksen asema päivän
ongelmia meilläkin. Toisaalta suoria investointeja pidetään meillä tervetulleina.
Joitakin kerettiläisiä ajatuksia jäin pohtimaan luettuani tekniikkaa estottomasti
ihailevan Dollarin maihinnousun. Jospa teknologiasta on tulossa ihmisen herra eikä
orja, niin millainen on ihmisen elinym-

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA
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PofVois-Suomen taloudellisia näköaloja. Oulun
Yliopiston Kansantaloustieteilijät, julkaisu
n:o 2. Oulu 1968. 44 sivua.

Kirjaseen on koottu Pohjois-Suomen II
talouspäivillä viime vuoden huhtikuussa
pidetyt esitelmät. Kahdessa ensimmäisessä
RAOUL BRUMMERT (»Yritystoiminta ja
tekninen kehitys») ja KARI CASTREN

päristö jälkiteollisessa yhteiskunnassa?
Rii ttääkö taloudellinen kasvu ainoaksi
maksiimiksi? Onko ihmiskunta rajattoman edistyksen ja kasvun huumassaan
unohtamassa itse ihmisen, hänen tunteensa, tahtonsa, hermonsa ja elimensä?
Vieläkö pätee Montaignen vuosisatoja
vanha viisaus: »Meidän on käveltävä'
omilla jaloillamme, vaikka käyttäisimme
kuinka korkeita puujalkoja ja maailman korkeimmallakin valtaistuimella
istumiseen on meidän käytettävä omaa
takapuoltamme.» Vieläkö jälkiteollisessa
yhteiskunnassa on esim. ilmaa ja vettä
ihmisten elää? Katoaako Hudson-instituutin maailmankartalta silloin muitakin
kuin pieni Suomi?
Suomennos on sujuvaa. Jokin reunahuomautus lienee tarpeen. Sivulla 12
mainitaan amerikkalaisten investointien
Eurooppaan olevan 14 milj. dollaria.
Pitää olla 14 miljardia. Meillä on niinikään totuttu. puhumaan välillisistä ja
välittömistä eikä suorista ja epäsuorista
veroista.
KALEVI LAGUS

(»Näkökohtia yrittäjyyden psykologiasta»)
tarkastelevat »uusinta» tuotannontekijää,
tiedon tasoa, kumpikin omasta aspektistaan. Edellisen keskeinen käsite on innovaatio jälkimmäisen kirjoituksen esitellessä
niitä vaatimuksia, joita yrittäjältä ja liikkeenjohdolta ihmisinä ja tavoitteiltaan tietoisina organisaattoreina ja alati uutta
luovina ideoiden kehittäjinä vaaditaan.
Seuraavassa artikkelissa JUHANI HULT
tarkastelee eräitä taloudellisten mallien
pääpiirteitä ja mallien käyttömahdolli-

suuksia maatilataloudessa. JAAKKO LASSILA taas toteaa kirjoituksessaan maamme
teollisuuden olevan ratkaisevassa murrosvaiheessa valottaen teollisuuden merkitystä niin kasvutekijänä- kuin työllistäjänäkin
ja puuttuu sitten jo monessa yhteydessä
tutuiksi käyneisiin rahoitusongelmiin. Ainoa kirjasen otsikkoon liittyvä kirjoitus on
VEIKKO LIN~An »Alihankintateollisuudesta ja sen mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa». Tosin siinäkin päästään Pohjois.Suomen korkeudelle aivan ohimennen parilla viimeisellä sivulla, missä kirjoittaja
ei kuitenkaan sano erikoisemmin tuntevansa Pohjois-Suomen oloja. Joka tapauksessa tämä artikkeli esittelee ehkä edellisiä
vähemmän tunnettuja tosiasioita maastamme: alihankintatoiminnan laajuutta
sekä niitä edellytyksiä, joita vaaditaan
sekä alihankkijalta että päähankkijalta.
Muista alihankin tatoiminnan edellytyksistä mainitaan mm. lisääntyvä standardisoimistyö. - Näin suppeassa julkaisussa ei
pystytä syvälti paneutumaan ongelmiin.
Kirjasella olisi jo enemmän kantavuutta,
jos kaikkiin, eikä vain Hultin artikkeliin,
olisi liitetty jonkinlainen peruskirjallisuuden luettelo kustakin aihepiiristä.

* * *
Seuraavien kirjojen arvostelusta pyydetään sopimaan toimituksen kanssa.
BERGSTRÖM, STIG-ERIK Valet av prognosmetod. En beslutsteoretisk studie. Ekonomi
och samhälle, Skrifter utgivna av Svenska Handelshögskolan Nr 17. Helsingfors 1968. 103 sivua.
DAVIES, DUNCAN - MCCARTHY, CALLUM
Introduetion to Teehnologieal Eeonomies.
John Wiley & Sons, London-New
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