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Page 79
REINO ROSSI: Alf Emil Tudeer in Memoriam. The text of an address delivered at a meeting of the
Kansantaloudellinen Yhdistys (The Finnish Economic Association) iri memory of professor A. E.
Tudeer, who was Head. of the Statistics Department of the Bank of Finland 1925-1944 and Director
of the Bank of Finland Institute for Economic Research 1944-1955. He was a board memberof the
Kansantaloudellinen Yhdistys from 1919 to 1960 and editor of the Kansantaloudellinen aikakauskirja
(The Finnish Economic Journai) between 1921 and 1958.
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FEDI VAIVIO: Impressions on the Development of European Integration and the Strategy of Finnish Firms. The
writer has concentrated on the birth and prob1ems of the EEC and refers only briefly to the EFTA
and the position of Finnish firms in an integrating world.
It is possible to regard the development of the EEC as a continuous process: first a customs union,
then the mobility of the factors of production increases, later taxation, and budgetary and fiscal policy
are harmonozed, and finally decision-making is delegated to a supr~mational organ. But integration
includes many other problems than economic ones: politica1, juridical, cultural, ideologica1 etc.
In the background there are dissident forces fighting against each other and in particular a conflict
between the ideology of a united Europe and the national feelings of different countries.
There are four possible directions thatthe EEC might follow: a) progress, b) stagnation, c) dissolution,
d) relaxation. The writer presents nine hypotheses on the basis of which he draws some conclusions
concerning development. 1. The six EEC countries are very heterogeneous; 2. As regards a united
Europe the favourable situation of the immediate post-war period has changed; 3. President de Gaulle
has not been favourably inclined to supranational phenomena; 4. The decision-making process which
has been divided between the Commission and the Ministeria1 Council may be annulled without
departing from the Rome Treaty; 5. The increased transferabiiity of working power and capital has
not been as successful as might have been expected; 6. Companies in the EEC countries have adjusted
well to integration, but purely »European» firms have not been established although technical developments wou1d have presupposed the initiation of such enterprises; 7. Instead of European undertakings,
American firms have been able to take advantage ofthe integration; 8. The EEC is »closed», especially
to Great Britain; 9. There has been almost no progress in the development of a common economic
policy. In the writer's opinion, the future of the EEC will· be characterized by a partial relaxation.
The strategy of Finnish firms must be specialization in those commodities which are not made
by the great international companies and the policy of the individual firm, flexibility, of either a
defensive or aggressive nature.

Page 95
HENRI J. VARTIAINEN: Economic Planning as a Problem 01 Participation and Aims. This lecture is based on
a report drawn up by a working group of the Economic Council of Finland. The aim of the group
was to deveIop forms and methods for the economic planning-work of the Council. In addition, the
group was to present an impression of the nature and political starting-points of economic planning
in Finland. One of the central problems is the extent of coverage and how obligatory economic planning
should be. The most Iimited planning system covers Central Government finances only. Planning
activity may be widened if there is a need to increase and exchange information with other decisionmakers. The working group supported a comprehensive alternative, by which economic planning
would serve decision-making for the whole economy. This alternative was motivated by considerations
of efficiency and democracy.
Page 110
VEIKKO T. MAKKONEN: The Development 01 Employment in the Finnish Service Sector 1948-1964. The purpose
of this article is to analyze employment trends in the Finnish economy 1948-1964. To facilitate this
examination the economy has been divided into goods sector, service sector, and so-called »industrial
sector» (= goods sector minus agriculture and forestry).
Employment trends are descibed at the beginning of this article (see table 1). The figures in table
2 are the percentage changes over the preceding year. The average percentage changes in each sector
are as follows: goods sector
0.1 per cent, service sector
3.5 per cent, »industrial sector»
1.9
per cent.
In the second part of the article, an explanation of this deveIopment is attempted. The differential
ra te of growth of sectoral employment can in principle originate from differential rates of growth of
demand (= GNP) andjor differential rates of growth of productivity. Comparison of the industrial
sector with the service sector reveals an almost equally high growth percentage rate of GNP that
gives reason to suppose that the difference in the employment trend is primarily a consequence of
differences in the ra te of growth of productivity. When the entire goods sector is compared with the
service sector, the situation is not as dear. However, theexplanation can be found in the special features of agriculture and forestry. In the productivity calculations it was necessary to use a quite rough
estimation (GNP at constant pricesjemployment). Perhaps the greatest difficulty in this context is
the fact that in many areas of the service sector the product can not be independently measured. This
leads to many problems, some of which have been briefiy discussed.
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Page 122
RISTO RANKI: Trend Matrix in Markov Analysis 01 Trade Flows. International trade fiows are given a
matrix presentation based on the theoryof Markov chains, with total export figures as the initial
vector and country shares of exports as the transition matrix. The expansion of world trade is taken
into account by defining a special expansion matrix. This model is generalized by dropping the assumption of constant trade patterns and by defining a special trend function for each country's share
of another country's exports. The elements of the transition matrix replaced by these trend functions
form a trend matrix, by means of which the trade fiows and their structural changes can be described
in a way analogous to Markov chains. The trend matrix is introduced with the effects of integrated
markets particularly in mind.
The model is applied to the development of trade in the Comrrion Market, between EFTA and
Finland, the United States and Canada, andJapan between 1958 and 1966. Relaxation ofthe constant
trade patterns assumption and estimation of the trend functions decreased the square sum of deviations
calculated from observed export figures by some 46 per cent on average.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969: 2

Alf Emil Tudeer 13. 5.' 1885-8. 10. 1968
Muistosanat, jotka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
helmikuun 20 päivänä 1969 lausui

REINO ROSSI

Professori Alf Emil Tudeer, jonka elämä päättyi viime lokakuun 8
päivänä 83 vuoden iässä ja joka monin tavoin jätti kulumattomia jälkiä
maamme taloudellisen tutkimustyön ja yleensä taloudellisen toiminnan
kentille, ei alun perin ollut valmistautunut nimenomaan kansantalouden
tutkijaksi. Hänen opintonsa tähtäsivät tilastomiehen uraan, johtivat
Hämeen läänin väestön lisääntymistä vuosina 1811-1910 käsitelleeseen
väitäskirjaan sekä sitten Tilastollisen päätoimiston aktuaarin viran kautta
Suom~n Pankin tilasto-osaston johtajaksi vuonna 1925. Vasta tällöin,
kypsänä 40-vuotiaana miehenä hän aloitti varsinaisen elämäntehtävänsä
keskeisellä paikalla taloushallinnossamme.
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hänen harrastuksensa kansantaloudellisia kysymyksiä kohtaan olisi herännyt noin myöhään. Jo vuonna
1911 hän oli liittynyt Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäseneksi ja hänen
ensimmäinen avustuksensa nykyisen Aikakauskirjamme edeltäjässä
Yhteiskuntataloudellisessa Aikakauskirjassa on peräisin vuodelta 1905.
Kymmentä vuotta myöhemmin hänet valittiin Kansantaloudellisen Aikakauskirjan toimitusneuvoston jäseneksi ja vuodesta 1921 lähtien Aikakauskirjan päätoimittajaksi, mitä tehtävää hän hoiti aina vuoteen 1958
pysyen toimitusneuvoston jäsenenä kuolemaansa asti. Hän oli samalla
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan uutterin ja uskollisin avustaja, jonka
kirjoituksia on Aikakauskirjan palstoilla painettu kaikkiaan 33 sekä
lisäksi kirja-arvosteluja 75. A. E. Tudeerin panos yhdistyksemme johtokunnassa yhtäjaksoisesti vuosina 1919-1960 sekä erityisesti Kansantaloudellisen Aikakauskirjan vastuunalaisena ja harrastukseltaan herpaantumattomana kantavana voimana onkin vertojaan vailla. Suotta ei häntä
vuonna 1955 kutsuttu yhdistyksemme kunniajäseneksi.
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Puuttumatta tässä niihin monilukuisiin luottamustoimiinja -tehtäviin,
joita professori Tudeerin osalle hänen elämänsä aikana lankesi, totean
vain hänen olleen yhteiskunnassamme todellinen, vaikkakin hiljainen
vaikuttajayksilö, joka omalla vaatimattomalla ja itsensä korostamista
karttavalla tavallaan saattoi huomata »tulleensa vedetyksi mukaan
yhteen ja toiseen». Olipa kysymys osuustoiminnasta, kustannustoiminnasta, säästöpankkitoiminnasta tai yleisestä kulttuuritoiminnasta nousevien lahjakkuuksien tukemiseen tarkoitettujen säätiöiden piirissä, kaikkialla hänen asiallisuutensa ja lahjomattoman rauhallinen arvostelukykynsä johtivat hänet merkittäviin ja vaikutusvaltaisiin asemiin. Hän oli
kulttuurityöntekijä sanan parhaassa, nykyajalle kenties hiukan vanhahtavalta kuulostavassa merkityksessä.
Keskeiseksi elämäntehtäväkseen A. E. Tudeer epäilemättä katsoi toimintansa Suomen Pankin piirissä. Sen kestoaika olikin - verrattain myöhäisestä alusta huolimatta - miespolven mittainen, tasan 30 vuotta, ja
se päättyi vuonna 1955 eläkkeelle siirtymiseen Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtajan virasta. Ensin pankin tilasto-osaston
ja sittemmin vuodesta 1944 vastaperustetun taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtajana suoritettu päivätyö muodostui ehjäksi ja antoisaksi.
Vaikka tilasto-osasto olikin perustettu muutama vuosi ennen hänen
taloon tuloaan, Tudeerin tehtäväksi jäi keskuspankkimme :tilastotoimen
kehittäminen tasolle, joka hyvin kesti vertailun muiden länsimaisten
keskuspankkien saavutusten kanssa. Erityisesti pankin kuukausijulkaisu
Bank of Finland Monthly Bulletin oli hänen sydäntään lähellä ja sitä
pidettiinkin kauan sekä kotimaassa että ulkomailla esikuvallisen selkeänä, luotettavana ja sisältörikkaana tilastollisena esityksenä.
Työhön Suomen Pankissa liittyi samoin halki vuosikymmenien jatkunut uuttera ja arvokas julkaisutoiminta, jonka keskeisenä saavutuksena
oli pankin historia vuosilta 1912-1936. Tämän toiminnan perusteella
Tudeerille myönnettiin vuonna 1944 professorin arvonimi ja vuonna
1948 hänet kutsuttiin Suomen Tiedeakatemian jäseneksi. Läheinenja
molemmin puolin arvostettu työtoveruus silloisen pääjohtajan Risto
Rytin kanssa vei h~net myös kansamme kohtalovuosina 1939-1940
pääministerin sihteerin vastuulliselle paikalle.
Suurimman tyydytyksen professori Tudeer kuitenkin varmasti sai
toiminnastaan oloissamme ainutlaatuisen Suomen Pankin taloustieteel-
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lisen tutkimuslaitoksen johtajana. Vaikka 'olenkin laitoksen entisenä kasvattina jonkin verran jäävi todistaJaksi, voin kuitenkin vakuuttaa, että
A. E. Tudeer suurella lämmöllä, harrastuksella ja varmaan myös hienoista ylpeyttä tuntien johti tutkimuslaitosta ja iloitsi sen jälkikasvun
satoisuudesta. Hän olikin oikea mies käynnistämään tämän tapaisen
laitoksen ja luomaan sille sellaiset sisäiset vaatimuspuitteet, joissa se
myöhemminkin on yrittänyt pysyäja pystynytjatkuvasti täyttämään ajan
mukana kohonneita odotuksia.
Ihmisenä ja persoonallisuutena Alf Emil Tudeer oli yhtä mittava ja
suoraselkäinen kuin hänen ulkonainen olemuksensa. Kukaan hänen kanssaan kosketukseen joutunut ja varsinkin hänen kanssaan työskennellyt
ei voinut olla toteamatta hänen läpeensä puhdasta ja eettisesti kestävää
hengenlaatuaan. Hänessä eli voimakkaana vanhojen virkamiesperinteiden sävyttämä velvollisuudentunto, suomalaiskansallisen herätyksen
aatteellisuus ja syvä isänmaanrakkaus. Kuitenkaan hän ei ollut mikään
aatteilla ratsastaja eikä elämän ilmiöitä suvaitsemattomasti luimisteleva
tosikko. Hän oli inhimillinen ja ryhdikäs mies, jossa sydämen lämpö ja
älyn viileys olivat onnellisessa tasapainossa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969:2

Ajatuksia Euroopan integraatiokehityksestä ja
suomalaisten yritysten strategiasta
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
tammikuun 30 päivänä 1969 piti

FEDI VAIVIO
1. Integraatiokehityksestä

Tarkoituksena on seuraavassa rajOIttua käsittelemään ennen kaikkea
EEC:n kehityskuvaa ja vain tämän »sivutuotteena» viitata välillisesti
myös EFTAan. Integraatioprosessi, jonka sisältöön täydellisenä kuuluu
monia erilaisia yhteiskunnan ilmiöitä, edellyttää siis mm. taloudellisten,
poliittisten, sotilaallisten, juridisten, kulttuuriin liittyvien, ideologisten
ym. aineksien tutkimista. Mainitut ainekset vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat näin ollen erittäin vaikeasti analysoitavan kokonaisuuden. Rajoittuminen yksinomaan johonkin tiettyyn alaan saattaa johtaa ajatuskulut
harhateille. Tarkastelun painopiste voi luonnollisesti olla esim. taloudellinen, mutta muiden ilmiöiden mukaan kytkeytyminen on muistettava.
Tämän johdosta seuraavassa pyritään, joskin varsin suppeasti, luomaan
eräänlainen »impressionistinen» hahmotus niistä vaikutelmista, joita saa
tutkimalla laajasta näkökulmasta integraatiokehitystä Euroopassa. On
myös muistettava, että inside information on arvokasta kokonaiskuvan
syntymiselle. 1
Rooman-sopimuksen syntyä ja sisältöä vuodelta 1957 voi tuskin ymmärtää ajattelematta toisen maailmansodan taustaa ja vuosia sen jälkeen. Toinen maailmansota loi pirstoutuneenja sekavan tilanteen Euroo'passa, jota monilta eri tahoilta yritettiin jälleen jollakin tavoin uudestaan
jäsentää. Ilmeistä on, että aivan tietyt henkilöt ajatuksineen (MONNET,
SPAAK, SCHUMAN, DE GASPERI jne.) vaikuttivat varsin voimakkaasti
tämän »taustan» muodostamaan perustaan, joka oli otollinen erityyppisille yhteenpyrkimiskokeiluille. Monet näistä kokeiluista kuitenkin kariutuivat. Näin tapahtui ennen kaikkea poliittisella ja sotilaallisella alalla.
1. Esim. Common Market-aikakauskirja sisältää runsaasti nimenomaan tällaista tietoa. Lehden useimmat kirjoittajat lienevät hollantilaisia.
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Sen sijaan oivallus, että taloudellisella kentällä voitiin yhtenäistää
kansallisia intressejä, loi jo 1950-luvun alkupuolella hiili- ja teräsyhteisön.
Kun tämä oli osoittautunut menestykselliseksi, lähdettiin taloudellisia
yhteistyöpyrkimyksiä eurooppalaisella tasolla kehittämään suurelta osalta
ns. sektorimenetelmää käyttäen. Neuvottelujen seurauksena oli yllättävän nopeasti Rooman-sopimus, joka sisältää sekä täsmällisiä määräyksiä talouselämän integroitumisesta että myös epätäsmälliseksi jääneitä
kohtia. Jälkimmäiset niistä kuvastavat ennen kaikkea niitä aloja, joilla
ei voitu kehitystä ennustaa ja joilla ei myöskään haluttu joutua lukkiintuneeseen tilanteeseen. 2
Euroopan integraatiokehitys on Rooman-sopimuksen tarjoamissa
puitteissa kulkenut yli 10 vuotta eteenpäin, mutta samalla ovat monet
sitä ohjaavat henkilöt »vaihtuneet» (ADENAUER, DE GAULLE, HALLSTEIN)
joko tullen mukaan tai poistuen. On myös selvästi nähtävissä, että kehityksen tausta on samanaikaisesti muuttunut ja monella tavalla: taloudellisesti, poliittisesti jne. Mikä on tämänhetkinen vaihe? Minkälainen se on
suhteessa ajatuksiin sopimuksen tullessa voimaan?
Monet ehkä ajattelevat Rooman-sopimuksen pykälien vaikuttavan
esim. seuraavaan tapaan. Perustamalla tulliunioni kuutosmaiden kesken
ja vapauttamalla tavaraliikkeet sekä edistämällä tuotannontekijöiden
liikkuvuutta alueen sisällä joudutaan miltei automaattisesti prosessiin,
joka seuraavana vaiheena esim. vaatii verotuksen yhtenäistämistä, tämä
vuorostaan jäsenmaiden budjettipolitiikan koordinoimista; tästä seuraa
edelleen finanssipolitiikan yhtenäistäminen ja lopullisena vaikutuksena
on jäsenmaiden taloudellisen ja osittain myös poliittisen päätäntävallan siirtyminen Euroopan ylikansallisille elimille. 3
Toinen vastaavantyyppinen »dynaaminen» kehitys kulku kohti ylikansallisten elinten vallan kasvua olisi maatalouspolitiikan yhtenäistäminen, mikä edellyttää mm. jäsenmaiden valuuttakurssien keskinäisten
arvosuhteiden melkoista muuttumattomuutta ja tämä vuorostaan yhtenäistä suhdannepolitiikkaa ja siis jälleen eri maiden päättävien elimien
joko tiukasti koordinoitua politiikkaa tai päätäntävallan siirtämistä
y likansallisil,le elimille.
2. Väitetään, että sopimus teksti on ranskalaisten PIERRE URIn (taloustieteilijä) ja PAUL REUTERin
(juristi) yhteistyötä.
3. Vrt. esim. LEON N. LINDBERG The Political Dynamics of European Economic Integration. London 1963.
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Rooman-sopimuksessahan esiin tuodut instituutiot: komissio, mInISterineuvosto, Euroopan parlamentti jne., ovat elimiä, joiden yhteispelin
avulla (käyttäen hyväksi näille elimille Rooman-sopimuksessa annettuja
toimintavaltuuksia) olisi voitu lähteä liikkeelle kohti »Euroopan Yhdysvaltoja» eli voimakkaaseen federalistiseen kehitykseen. 4 Mutta mitään
»luonnonlain» tapaista voimaa tuskin prosessiin silti kätkeytyy; kehitystä voidaan ohjata tai se myös itsekseen muuttaa suuntaa.
Näin kietoutuvat »pelissä yhteismarkkinoista» toisiinsa tavattoman
monet tekijät alkaen henkilöistä ja päätyen mitä erilaisimpien ilmiöiden,
instituutioiden jne. kautta ideologian ja kansallistunteen merkitykseen. Kirjallisuutta Euroopan integraatiokehityksen osaongelmista, kun ajatellaan erityisesti Euroopan talousyhteisöä, on varsin runsaasti. Usein
rajoitutaan kuitenkin ainoastaan tie~tyyn ilmiöön, mikä saattaa siis
antaa harhaanjohtavan kuvan kokonaiskehityksestä.
Toisaalta kokonaiskehityksen hahmottaminen on erittäin vaikeata;
voidaan ehkä väittää, että ainoastaan eräänlainen journalistimainen
lähestymistapa voi antaa yleiskuvan tilanteesta ja odotettavissa olevista
kehitysilmiöistä. 5 On ilmeistä, että Eurooppa-ideologia on erittäin voimakasta, vaikka siitä usein puuttuu analyyttinen näkemys. Samanaikaisesti kuitenkin kansallistunne on voima, joka ei voi olla vaikuttamatta
pohjavirtana. Kysymyksessä on hankalasti tulkittavissa oleva näytelmä,
mistä saatetaan olla eri mieltä. Mutta ainakin eräitä piirteitä, joilla voi
olla ratkaisevaa merkitystä tulevaisuutta silmällä pitäen, voidaan korostaa ja tarkastella yksityiskohtaisemmin.
Euroopan _talousyhteisön problematiikka voidaan havainnollisuuden
vuoksi pelkistää neljäksi erilaiseksi kehitystendenssiksi: a) kehitys, b)
stagnaatio, c) purkautuminen, d) höllentyminen. Mikä näistä on todenmäköisin? Ja mikä olisi suomalaisten yritysten kannalta parhain strategia
ajateltaessa sitä epävarmuutta, joka vallitsee jo EEC:n kehityksessä?
Tätä epävarmuusmomenttia lisää myöskin EFTAn kiinteyden ainakin
näennäinen heikkous (tosiasiassa se lienee onnistunut paremmin kuin
odotettiin) ja vieläpä viimeaikainen Nordek-rakennelma. Mainittuihin
blokkeihin liittyvät tämän lisäksi maailmankaupan ja maailman tuo4. PäätöksentekoprosessiIi luonteen eri mahdollisuuksista ks. esim. STEPHEN
Market, The Conflict of Theory and Practice. London 1967.
5. Vrt. vaikkapa ANTHONY SAMPSON Uudet eurooppalaiset. Helsinki 1968.

HOLT

The Common

AJATUKSIA EUROOPAN. ..

85

tantorakenteen muutokset sekä laajempi rnaailm'anpolitiikka. Epävarmuutta on näin ollen riittämiin.
Seuraavassa esitetään luettelomaisesti joukko »teesejä», joita pyritään
mahdollisuuksien mukaan perustelemaan ja, mikäli mahdollista, tekemäänmyös niiden avulla hieman johtopäätöksiä ennen kaikkea EEC:n
kehityksestä (ja vastaavasti välillisesti ja osittain EFTAn säilyvyydestä).
1. On ilmeistä, että huolimatta toisen maailmansodan aiheuttamasta
otollisesta tilanteesta, lähtökohta Euroopassa syvälle käypää integraatiota ajatellen on kuitenkin tosiasiassa huono, varsinkin jos tavoitteena on nopeasti toteutuva voimakas integraatiokehitys. Vaikka
Eurooppa on yhtenäinen alue, esiintyy siinä kuitenkin hämmästyttäviä eroja eri maiden ja osa-alueiden kesken. Kuutosmarkkinat ovat
toisistaan huomattavasti poikkeavien, heterogeenisten maiden kokonaisuus.
2. Intomielinen ajatus nopeasti toteutuvasta Euroopan Yhdysvalloista
on utopistinen myös siitä syystä, että alkuaikojen suotuisa tausta sekä
taloude.llisella että poliittisella alalla on muuttunut. Voimakas yhteistyöalttius lienee vuosien mittaan pahasti jähmettynyt. Ideologinen
optimismi alkuvaiheessa oli selvä perspektiivivinoutuma. Tavoiteltu
integraation syvyys ei voi toteutua suotuisissakaan oloissa lyhyessä
ajassa.
3. Sivuuttaa ei voida Ranskan ja erityisesti de Gaullen politiikkaa, joka
ei ole ollut myötämielinen ylikansallisille ilmiöille Euroopassa, koska
hän katsonee ylikansallisten instituutioiden olevan Euroopassa alkuvaiheessa sittenkin liian heikkoja ja korostaa valtioiden voimakkuutta.
Eurooppalainen yhteistyö ei hänen mukaansa ole federalismia, vaan
valtioiden välistä »yhteen pelaamista» (L'Europe des patries). Ja Ranskan yliotteen säilyttäminen on ranskalaisille tärkeä!
4. Rooman-sopimuksessa rakennettiin sinänsä melko nerokas päätöksentekoprosessi komission ja ministerineuvoston välille, minkä tarkoituksena oli siirtää yhä enemmän valtaa komissiolle, sanoisiko huomaamatta. On kuitenkin käynyt ilmi, että tämä päätöksentekoprosessi
saattaa tuottaa toisaalta merkillisiä ja toisaalta syvälle käypiäkin
tuloksia (maatalousratkaisu) , mutta että se voidaan myös suistaa raiteiltaan ilman, että Rooman-sopimusta rikotaan. Näin on tapahtunut
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nimenomaan Ranskan taholta useaan otteeseen. 6 Todettakoon myös,
että komission puheenjohtajana on nyt belgialainen JEAN REY, joka
on korvannut dynaamisen ja komissiolle valtaa hankkineen saksalaisen
WALTER HALLsTEINin.
5. Taloudelliset faktat osoittavat, että Rooman-sopimuksessa selvästikin
tähdennetty työvoiman liikkuvuus ei ole onnistunut siinä määrin, kuin
olisi voinut odottaa jo kymmenvuotisen prosessin tuloksena. Esteenä
ovat edelleen jopa juridiset seikat, mutta myös jo viitattu alueiden
välinen heterogeenisyys. Olisi lisäksi luullut, että pääoman liikkuvuusprobleemat kuutosmaiden kesken olisi saatu paremmin ratkaistuiksi,
mutta tässä suhteessa ei suuria muutoksia ole tapahtunut. Pääoman
liikkuvuus noudattaa edelleen melko vahvasti traditionaalisia kanavia
yli EEC:n rajojen, eivätkä EEC:n sisäiset pääomamarkkinat ole toteutuneet. 7
6. Taloudellisiin faktoihi~ liittyy sisäisten tullien poistaminen ja näiden
aikaansaaman »suurmarkkina-alueen» vaikutus yritysten toimintaan.
Ilmeisesti eurooppalaiset yritykset ovatkin melkoisesti sopeutuneet.
uute~n laajempaan markkina-alueeseen suorastaan kitkattomasti. 8
Esiin on esim. teknillisen kehityksen ansiosta tullut uusia ongelmia,
joista voisi käyttää nimitystä »toimialarationalisointi» (tai teollisuuspolitiikka ), minkä vuoksi Euroopan teollisuutta olisi kehitettävä
kohti uudentyyppisiä tuotteita ja suurempia yksiköitä. Tässä suhteessa
menestys on ollut melko heikkoa ja jälleen kariutunut jopa puhtaasti
juridisiin hankaluuksiin (mm. eurooppalainen osakeyhtiö puuttuu).
7. Vaikuttaa ironiselta, että amerikkalaisten suuryritysten menestys
Euroopassa, mikä on herättänyt suurtakin hälyä, on ollut merkittävää. Näin on käynyt siitä huolimatta, että Euroopan talousyhteisö
tavallaan pyrki sulkemaan ulos muut maat tältä markkina-alueelta.
»Dollarin maihinnoususta» saattaa tietysti vähitellen olla seurauksena
se, että eurooppalaiset yhtiöt ovat pakotettuja tehokkaampaan toimintaan ja omaksumaan amerikkalaisten yritysten toimintamuodot.
Tällöin ,:asta käytettäisiin suurmarkkina-alueen muodostamaa kent6. Ajateltakoon vain ns. Luxemburgin-sopimusta, jossa enemmistöpäätöksistä luovuttiin, sitä kuitenkaan eksplisiittisesti ilmaisematta.
7. Ns. SEGREn raportti paljastaa ongelmat varsin selvästi.
8. Ks. esim. Industriella utvecklingstendenser i Europa. Handelsdepartementet, Stockholm 1967.
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tää todella tehokkaasti hyväksi, ja Euroopan talousyhteisöstä voisi
tulla »kolmas voima», joksi sitä myös on kaavailtu sekä taloudellisessa
että poliittisessa ajattelussa.
8. Englanti menetti mahdollisuutensa päästä mukaan Euroopan talousyhteisöön Rooman-sopimuksen solmimisen aikoihin. Voidaan jopa
sanoa, että tämä oli suoranaista huolimattomuutta, koska englantilaiset ilmeisesti aliarvioivat eurooppalaisten päättäväisyyden. Englanti on tämän jälkeen freneettisesti pyrkinyt talousyhteisöön, mutta
on mitä ilmeisintä, että kuta pitemmälle talousyhteisö kaikesta huolimatta kehittyy, sitä vaikeampaa Englannin on päästä siihen mukaan.
Talousyhteisö on näin ollen jatkuvasti ollut »suljettu». Eräs selitys
tähän saadaan jo taloudelliselta tasolta, sillä Englannin liittyminen
pakottaisi talousyhteisön piirissä toimivat yritykset arvioimaan jälleen
kerran markkina-asem~nsa ja mukauttamaan toimintansa Englannin
kuitenkin varsin kehittyneen teollisuuden mukaantuloon. Englantilaiset näyttävät uskovan, että Euroopan talousyhteisön jäsenyys jollakin maagisella tavalla poistaisi heidän omat taloudelliset vaikeutensa. Asemat ovat lukkiutuneet, ja Englanti pysynee jo mainituista
syistä ulkopuolella. Myös yleinen poliittinen konstellaatio liene'e sellainen, että Englanti ei pääse liittymään nykyisenlaiseen Euroopan
talousyhteisöön. Tässä kohden yllätykset ovat kuitenkin aina mahdollisia, joten kehitystä on koko ajan seurattava, mikäli halutaan olla
tilanteesta todella tietoisia.
9. Saksalaiset ovat olleet Euroopan talousyhteisön kuuliaisimpia ja taipuvaisimpia jäseniä. Euroopan talousyhteisöhän toi heille tavallaan
takaisin eräänlaisen »salonkikelpoisuuden», jota he ovat. valjelleet.
Vasta vuonna 1968 esiintyneet maailman rahajärjestelmänkriisitilanteet ovat osoittaneet, että Saksa »nostaa päätään» jo pitkän aikaa suotuisasti kehittyneen taloudellisen asemansa voimalla huolimatta siitä,
että sen poliittinen asema edelleenkin vaikuttaa heikolta. Kaikkein
viimeisin valuuttakriisi, frangin devalvaatiouhka ja Saksan markan
revalvaatio-ajatus, osoitti myös selvästi sen, että Euroopan talousyhteisön kaikkein olennaisin kohta, yhteinen suhdannepolitiikka, josta
Rooman-sopimuksessa mainitaan varsin varovaisesti ja josta ei ole
kehityskauden aikana päästy sanottavaan edistykseen, ei ota onnistuakseen.
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Tämä on aiheuttanut sen, että inflaatiokehitys eri maissa on ollut
voimakkuudeltaan vaihtelevaa eikä yhtenäinen esiintyminen valuuttakursseja koskevassa kysymyksessä (joka vuorostaan liittyy koko läntisen maailman rahajärjestelmään) ole ollut mahdollista. Voidaan
suorastaan väittää, että viimeisin kriisi oli eräänlainen laboratoriokoe
siitä, kuinka vahvaksi kansallistunne on muodostunut ja miten ideologia yhdistyneestä Euroopasta sittenkin on jäänyt reaalipolitiikassa
taka-alalle. Yhteinen suhdannepolitiikka, joka vaatii joko kitkatonta
yhteistyötä eri maiden välillä tai ylikansallisuutta, on edelleen tärkeä
edellytys sille, että integroitumisprosessi puhtaasti taloudellisella tasolla yritysten pi~rissä voi menestyksellisesti jatkua. Tämä näyttää
tällä hetkellä olevan erittäin paha kompastuskivi.
Edellä esitettyjen »teesien» ei luonnollisestikaan voida väittää todistavan vastaansanomattomasti mitään integraatiokehityksestä. Vahva
vaikutelma tukee kuitenkin olettamusta siitä, että kausi, joka on edessä,
merkitsee osittaista höllentymistä. Talousyhteisöä ei suinkaan pureta sen jo
saavuttamien tulosten osalta. Sen kehittymistä ei myöskään täysin pysäytetä, koska monet ongelmat voidaan mielekkäällä tavalla ratkaista kaikkien eduksi, mutta sen alkuperäinen edistysvauhti on pysähtynyt, ja
siksi voinee tilannetta luonnehtia osittaiseksi höllentymiseksi ja suljetuksi »klubiksi» jäämiseksi ainakin toistaiseksi.
Edellä on tuotu esille ajatuksia integraatiokehityksestä sellaisina, kuin
niitä voi eri julkaisuista, keskusteluista ja jopa pikku seikkojen perusteella
tapahtuvan »huomioitsemisen» pohjalta esittää.

2. Suomalaisten yritysten strategia

Suomalaisten yritysten on huolimatta siitä, että maailmanmarkkinoiden kehitys blokki-ilmiöineen on erittäin epävarma, toimittava päivästä
toiseen ja pyrittävä kaikin keinoin myös pitemmän tähtäimen suunnitteluun. Usein suomalaiset yritykset ja niissä toimivat henkilöt näkevät
integraatiokehityksen lähinnä tulliprobleemana, mutta kuten edellä on
osoitettu, sen takana on mitä monimutkaisin toisiinsa kietoutuneiden
ilmiöiden vyyhti. Jonkinlainen linja, strategia, on kuitenkin omaksuttava.
Tässä yhteydessä ei voida mennä kovin syvälle yrityksen strategian
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määrittelemiseen, mikä on varsin vaikea tehtävä. 9 Mitään täydellistä
yksimielisyyttä siitä, mitä strategia todella on, ei riittävän sovelletulla
tasolla oikeastaan voida löytää. Liiketaloustieteen puolella on kysymystä
paljon pohdittu; on käynyt ilmeiseksi, että on erotettava toisistaan yrityksen päämäärät ja se yleisstrategia, jonka puitteissa yritys pyrkii ne
saavuttamaan. Päämääriä on monenlaisia, ja on erittäin yksipuolista
ajatella yritysten päämääränä olevan »voiton maksimoiminen», joka kansantaloustieteen puolella yleensä esitetään päämääräksi, koska tavoitteena
on yksinkertaisen yritys mallin käyttäminen suurempien mallirakennelmien osana. Liiketaloustieteen puolella on paljon syvemmälti perehdytty
yrityksen päämääriin ja päämäärähierarkioihin sekä erilaisiin päämääriä
tavoiteltaessa esiintyviin sisäisiin tai ulkopuolisiin rajoittaviin eh toihin.
Suomalaisten yritysten muotoillessa päämääriään ja strategiaansa
pitäisi niiden ottaa myös huomioon, minkä tyyppiseksi ajatellaan Suomen
taloudellisen kehityksen muodostuvan. Tässä kohden täytyy esitystä
kuitenkin voimakkaasti rajoittaa ja todeta ainoastaan se, että maamme
taloudellisen kehityksen (»teollistumisen») tulisi jättää meille riittävä
liikkumavara maailmantaloudessa, niin ettei meistä tule jonkin suuremman taloudellisen kokonaisuuden kylkiäisiä, ei pelkkää reuna-aluetta, ei
alihankkijajoukkoa, vaan monipuolisen teollisuuden omaava maa. Tämä
probleema vaatii sinänsä tarkkaa erillistä pohtimista.
Lääkkeenä suomalaisten yritysten strategialle olen tavallisesti melko
populäärillä tasolla tarjonnut seuraavanlaista ajattelutapaa. Suomalaisten yritysten on hyvinkin voimakkaasti erikoistuttava ja etsittävä maailmanmarkkinoilta ne markkina-aukot, joihin voidaan tunkeutua ja joita
aina löytyy, kun tilannetta huolellisesti analysoidaan. Erikoistumisalueiksi ei pidä valita sellaisia aloja, joilla törmätään yhteen suurten kansainvälisten yritysten kanssa, olivatpa ne mistä maasta tahansa. Tämänkaltaisen erikoistumispolitiikan omaksuminen on täysin mahdollista.
Koska oma kotimarkkina-alueemme on rajoitettu ja tarjoaa melko
pienen selustatuen viennin kehittymiselle, on kuitenkin samanaikaisesti
syytä liittää yritysten strategiaan olennaisena osana joustavuus (jlexibility).
Tämä joustavuuspolitiikka voidaan toteuttaa yrityksissä kahdella eri tavalla: a) defensiivisesti tai b) aggressiivisesti. Aggressiivinen toteuttaminen
9. Mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä, mutta ehkä vielä kypsyttelyä vailla on esim. H.
Corporate Strategy. New York 1965.
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merkitsee mm. sitä, että aktiivisesti etsitään uusia tuotteita uuden teknologian alalta. Defensiivinen toteuttaminen taas voi esim. merkitä sitä,
että pyritään kaikin keinoin likviditeetin lisäämiseen, varastojen, rakennusten ja jopa koneiston monikäyttöisyyteen; viimeksi mainittu lienee
kuitenkin kaikkein vaikeinta. Myös sellaisia joustavuuspolitiikan osia voidaan esittää kuin henkilökunnan koulutuksen lisääminen siten, että kyky
suorittaa uusia tehtäviä lisääntyy jne.
Tällä tavalla voidaan joustavuuspolitiikan avulla estää pitkällekin se,
että harkitusta erikoistumisesta huolimatta tapahtuva pahanlaatuinen
yhteentörmäys maailmanmarkkinoilla ei kaada yritystä, vaan se voi toipua ja suunnata toimintaansa hieman toisin ja edelleen pysyä kilpailussa
mukana.
Kun ajatellaan maailmanmarkkinakehityksen epävarmuutta jo EEC:n
tarkemman analyysin perusteella, EFTAn ainakin näennäistä epästabilisuutta ja edelleen esim. maailman maksujärjestelmään liittyviä epävarmuuksia, on suomalaisten yritysten strategian hahmottaminen mitä
tärkein ja kiireellisin tehtävä jo niiden itsensä kannalta sekä Suomen
talouselämän kokonaiskehityksen vuoksi.

Puheenvuorot edellisen johdosta

LENNART HENRIKSON:
Professori Vaivion esitelmä oli mielenkiintoinen ja sisälsi monta uutta näkökohtaa. Pääpiirteissään olen samaa mieltä hänen kanssaan, mutta haluan kuitenkin
eräissä kohdin täydentää hänen esitystään
ja esittää ehkä jonkin verran poikkeavia
ajatuksia. Kuten professori Vaivio toteaa,
Eurooppa oli toisen maailmansodan jälkeen valmis ryhtymään maailmankauppaa häiritsevien tullien ja muiden es.teiden
poistamiseen. 1950-luvulla alkoi paljon
puhuttu ja paljon päänvaivaa aiheuttanut
integraatiokehitys. Minusta tämä kehitys
olisi kuitenkin voinut ja sen olisi pitänyt
olla toisenlainen kuin se on ollut. Juuri
sinä ajankohtana, jolloin yleensä oltiin
kypsiä maailmanlaajuiseen keskusteluun
tullien ja muiden kaupan esteiden poistamisesta, perustettiin vuonna 1957 Rooman-sopimukseen nojaava EEC, joka taloudellisesti eristäytyi muusta maailmasta.
Vaikka Rooman-sopimus on teoreettisesti
kaunis ja erinomainen rakennelma, se on
kuitenkin ollut omiaan hajoittamaan Eurooppaa. Sen vastapainona syntyi EFTA,
ja näin Eurooppa jakautui kahteen integraatioryhmään - taikka kolmeen KOMEKON mukaanluettuna. EFTAssa
suunnitellaan parhaillaan erityistä pohjoismaista NORDEK-ryhmää, josta epäilemättä on meille pohjoismaille hyötyä,

mutta se tulee tavallaan lisäämään hajaannusta.
EEC:n syntyminen on vienyt mm. siihen, että amerikkalaiset ja muut suuryhtiöt
ovat perustaneet tehtaita EEC:n tulli muurien sisäpuolelle. Ei ole sanottua, että näiden tehtaiden perustaminen sinne olisi
tuotantotaloudellisista näkökulmista katsoen aina ollut paras mahdollinen ratkaisu.
On myös ollut onnetonta, että EEC:hen
on liitetty poliittinen leima, kun sotien jälkeen on monin tavoin pyritty poistamaan
maailmasta poliittisia erimielisyyksiä.
Minusta olisi ollut onnistuneempaa perustaa laaja vapaakauppa-alue, johon
kaikki halukkaat maat olisivat voineet liittyä. Siten olisi tullit koko Euroopassa ja
muissa vapaakauppa-alueen maissa voitu
tarpeen tullen poistaa nopeassa tahdissa,
tuotantopisteiden mahdollinen siirtäminen ja perustaminen muihin maihin olisi
tapahtunut luonnollisella tavalla ja maailmankaupan esteiden poistaminen ja tarpeellinen yhdentyminen eri aloilla olisi
tapahtunut vähitellen ja luonnollisen kehityksen tuloksena ilman, että mikään ylikansallinen elin olisi pyrkinyt johtamaan
kehitystä. On todettava, että Roomansopimuksen määräyksiä ei ole voitu läheskään kaikissa kohdin toteuttaa, kuten prof.
Vaiviokin huomauttaa. Tullien alentaminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti, mutta muissa kohdin ovat EEC:n
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jäsenvaltiot olleet pakotettuja melko huomattavasti poikkeamaan alkuperäisestä
ohjelmasta.
On odotettavissa, että Euroopan kolmen eri integraatioryhmän, EEC:n, EFT An ja KOMEKONin on kuitenkin vähitellen lähestyttävä toisiaan ja mahdollisesti sulauduttava yhteen tulevaisuudessa.
Tämä kestää kuitenkin kauan ja vaatii
paljon kompromissihalua ja joustavuutta.
Olenkin sitä mieltä, että eri integraatioryhmien perustaminen, joka sai alkunsa
Rooman-sopimuksesta, on hidastanut
kauppaesteiden poistamista maailmanlaajuisella tasolla.
Kansallinen ajattelutapa Euroopassa
on yhä edelleen verrattain voimakas. Eurooppa on täynnä pieniä valtioita, joilla
kaikilla on oma historiansa, oma kulttuurinsa, omat tapansa ja myös oma elinkeinoelämänsä. Tämä kirjavuus ja erilaisuus
tekee vanhan Eurooppamme viehättäväksi. Ei ole syytä ryhtyä toimenpiteisiin,
joilla ylikansalUsen elimen määräyksestä
siirretään ihmisiä ja tuotantokohteita
maasta toiseen. Kehitys vienee pitkällä
tähtäyksellä tähän suuntaan, mutta ihmisten onnellisuutta ajatellen on parempi, että tämä tapahtuu hiljakseen normaalin kehityksen tuloksena eikä väkivaltaisin
toimenpitein liian nopeasti. Mm. Ranska
ja sen värikäs johtaja ovat näyttäneet, etteivät he alistu ulkopuolisen integraatioelimen määräyksiin.
Integraatiopäätökset koskevat lähinnä
eri maiden elinkeinoelämää, mutta on kuitenkin todettava, että etupäässä ministerit
ja virkamiehet neuvottelevat näistä asioista, ja he tekevät tärkeitä päätöksiä. Integraationikkareiden pitäisi olla mahdollisimman kiinteässä kosketuksessa elinkeinoelämään. Jolleivät yritykset voi taikka ha-

lua seurata mukana, sopimusten toteuttaminen ei ole mahdollista.
Mitä suomalaisten yritysten strategiaan
tulee, katson, että meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota tuotantokoneiston uusimiseen ja kehittämiseen sekä
tuotesuunnitteluun ja innovaatiotoimintaan. Mikäli yritykset laiminlyövät tämän
tärkeän osan toiminnastaan ja kiinnittävät enemmän huomiota myynnin kehitykseen, on olemassa vaara, että jäämme
muihin maihin verrattuna pahasti jälkeen.
Mitä myyntistrategiaan tulee, on nähdäkseni useimmilla aloilla määrätty maantieteellinen keskitys tarpeen. Jokin yritys
saattaa kehua, että sen myynti on suunnattu esim. 26 eri maahan. Tämän ei
välttämättä tarvitse olla mikään menestyksen merkki. Hyvin usein sellainen yritys, joka myy ainoastaan 8 tai 10 maahan,
on hoitanut asiansa paremmin kuin ensin
mainittu yritys. Markkina-alueiden valitseminenon vaativa ja vaikea tehtävä, ja
perusteellisiin markkinatutkimuksiin on
uhrattava varoja ennenkuin lopullinen
päätös tehdään. Pitää epäilemättä paik-.
kansa, kuten prof. Vaiviokin huomauttaa,
että määrätty erikoistuminen yritysten
tuotanto-ohjelmassa on saatava aikaan ja
päästävä eroon siitä tuotannon monitahoisuudesta, jota monella taholla vielä harjoitetaan. Sen jälkeen kun sopivat markkina-alueet on valittu, on erityistä huomiota kiinnitettävä oikeiden myyntiteiden
valitsemiseen sekä myynnin organisoimi-·
seen ulkomailla.
Tietokoneet, nopeat päätökset ja kansainvälinen ajattelutapa hallitsevat tule-.
vaisuuden ulkomaankauppaa, ja neyritykset, joiden johto tässä. mielessä pystyy
seuraamaan kehitystä, menestyvät parhaiten.
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PEKKA KORPINEN:
Haluan mielihyvin yhtyä professori Vaivion »impression» pääkohtiin ja erityisesti
sen suomalaisten yritysten strategiaa koskevaan osaan. Joistakin integraatiokehitykseen liittyvistä yksityiskohdista esitän
kuitenkin poikkeavia näkökantoja. Esitelmässä päädytään ennusteeseen, että edessä oleva kausi merkitsee talousyhteisölle
osittaista höllentymistä. Tämä lienee melko yleinen käsitys. Tähänastisessa kehityksessä on kuitenkin ollut joitakin erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon ennustetta tehtäessä., Ennen Ranskan vaikeuksia' vuonna 1968 lähes kaikilla EECmailla oli ollut erittäin suotuisa maksutasekehitys. Tuotannon kasvu ja työllisyys
olivat pysyneet korkealla tasolla, tavaroiden ja palvelusten tase oli osoittanut ylijäämää 1960-luvulla miltei joka vuosi ja
pääomaliikkeetkin olivat helpottaneet
EEC-maiden likviditeettiasemaa. Kansalliselta kannalta katsottuna ei siten ollut
mitään syytä tehostaa maksutase- ja suhdannepolitiikan koordinointia, koska talousyhteisön toiminta ei voi olla tavoite
sinänsä vaan ainoastaan keino kansallisten
tai yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ransk_an kriisin jälkeen on yhteistyön tarpeellisuus tullut kansallisestikin
ilmeisemmäksi, mikä näkyy EEC:n sisäisen keskustelun vilkastumisena. Tässä
vaiheessa on tosin vaikea sanoa, mihin
tuloksiin esim. komission tekemät ehdotukset johtavat.
Finanssipoliittisen ja rahoitusyhteistyön
lisäksi on syytä mainita muuan talousyhteisön toimintamuoto, joka voi tulevaisuudessa saada hyvinkin suuren merkityksen, nimittäin keskipitkän tähtäyksen taloussuunnittelu. Tähän mennessä ei ky-
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seisellä alalla ole saavutettu menestystä
mm. siksi, että ensimmäistä viisivuotissuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenmaat
olivat jo paättäneet tavoitteistaan kvantitatiivisesti, joten komissio lähinnä vain
kirjasi tehdyt päätökset. Laadittaessa toista viisivuotissuunnitelmaa jäsenmaiden
hallitusten ja komission edustajat sen si~
jaan vaihtoivat näkökantoja, ennen kuin
jäsenmaat olivat sitovasti lyöneet lukkoon
omat tavoitteensa. Näin ollen voidaan
löytää tukea myös professori Vaivion talousyhteisöä koskevalle ennustevaihtoehdolle a) (kehitys).
Professori Vaivio toteaa esitelmänsä
loppupuolella: » ... eikä yhtenäinen esiintyminen valuuttakursseja koskevassa kysymyksessä ole ollut mahdollista.» Tätä
käsitystä ei tue komission 25. 11. 1968
Euroopan parlamentille antama lausunto, jossa todetaan komission suositelleen
Bonnin kokouksessa, että Saksan markkaa
ei pitäisi revalvoida eikä Ranskan frangia
devalvoida. Tosin lausunnosta ei selviä,
minkälaisia erimielisyyksiä komission sisällä oli ollut ennen sen päätöstä. Mutta
erimielisyydet päätöksenteossa kuuluvat
ylikansallisuuden luonteeseen. Saksan vahvistuneesta asemasta ei näin ollen myöskään ole selvää osoitusta.
Euroopan talousyhteisön maataloustuotteiden hintapolitiikan tulkitaan usein
merkitsevän, että valuuttakursseja ei voida muuttaa yhteisömaiden kesken. Kuitenkin edellä viitatussa komission lausun~ossa todetaan, että komissio oli valmistanut finanssitoimenpideohjelman frangin mahdollisen devalvoinnin varalta.
Devalvointi olisi merkinnyt automaattisesti maataloustuotteiden frangimääräisten hintojen nousua, koska maataloushinnat ilmaistaan yhteisissä tiliyksiköissä.
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Tämä nousu olisi eliminoitu komission
suunnitelman mukaan finanssipoliittisin
keinoin.
Haluan tässä yhteydessä heittää esiin
kysymyksen: onko integraatiokehityksellä
todellakin sellaisia vaikutuksia, kuin runsaana rönsyilevä keskustelu helposti antaa
aihetta olettaa? Ovatko tavarat, palvelukset, pääomat ja työvoima vapaasti liikkuvia sellaisilla integroituneilla alueilla
kuin esim. Amerikan Yhdysvallat? Puhtaassa teoriassa tehdään useimmiten oletus täydellisestä informaatiosta sekä kuljetuskustannusten puuttumisesta. Eivätkö
reuna-alueet jää tavallisesti kehityksestä
jälkeen ilman voimaRkaita tasaustoimenpiteitä ? Yksistään informaation viivästyminen voi kokonaan estää jonkin alan kehityksen alkuun pääsyn. Vaikka olemassa
olevia resursseja käytettäisiinkin tehokkaammin integroituneella kuin osiin jakautuneella alueella, eikö muutos ole kuitenkin marginaalinen, koska integroitumatto maan olotilaan on yleensä sopeuduttu jotenkin optimaalisesti, ja kaikella
muuntumisella on kitkansa ja kustannuksensa. Esimerkiksi työvoiman liikkeet ovat
usein yksityis taloudellisesti kannattavia,
mutta kokonaistaloudellinen kannattavuus
voi olla kyseenalaista, kun otetaan huomioon näiden liikkeiden sosiaalisetkus-

tannukset (esim. tiet, sairaalat, koulut,
asunnot) sekä mahdollinen tyhjentyvien
alueiden pääomakapasiteetin kasvava vajaakäyttöisyys. Näin ollen voidaan väittää, että Suomen tapaisella alueella eri
markkinavaihtoehdot eivät edusta kovinkaan elintärkeitä kysymyksiä. Eri asia on
tietysti, jos reuna-alueena jo entuudestaan
ollut seutu joutuu lisäksi diskriminoinnin
kohteeksi vientimarkkinoillaan.
Integraatiokehityksen vaikutuksista harjoitettuun talouspolitiikkaan voidaan vetää joitakin johtopäätöksiä. Markkinaalueen kasvaessa yritysten edullisin mittakaava ilmeisesti kasvaa._ Tällöin pienellä
maalla ei luulisi olevan varaa kovin moneen keskenään kilpailevaan yritykseen.
Tämä koskee luonnollisesti vain ulkomaisen kilpailun kohteeksi joutuvia aloja
(vienti- ja tuonnin kanssa kilpaileva tuotanto). Näillä aloilla on Suomen kilpailupolitiikan tavoitteita syytä tarkistaa esim.
kartellilainsäädännön osalta. Kilpailulainsäädännön lisäksi tuntuu kasvava ulkomainen kilpailu muutoinkin johtavan valtion entistä suurempaan puuttumiseen talouselämän kulkuun. Valtion kontrolliin
ja säätelyyn liittyvien tehottomien ratkaisujen riski tällöin pienenee, koska tuonti
toimii näkyvänä tehokkuusindikaa ttorina
ja vertailuryhmänä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969: 2

Kokonaistaloudellinen suunnittelu
osallistumisen ja tavoitteiden ongelmana
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
helmikuun 20 päivänä 1969 piti
HENRI J . VARTIAINEN
Taloudellinen suunnittelu, suunnittelutalous, suunnitelmallinen talouspolitiikka - mitä nimeä käytettäneenkin, tietyn pitkäjänteisyyden, suunnitelmallisuuden tarve alkaa olla commune bonum talouspoliittisessa keskustelussa. Kokonaistaloudellisella suunnittelulla pyritään selvittämään yhteiskunnan tavoitteet, kohdentamaan sekä mitoittamaan kansantalouden
niukat tuotantovoimat mahdollisimman tehokkaisiin käyttöihin ja luomaan tähän tähtääviä mielekkäitä toimintasuunnitelmia. Vaikka markkinatalouden itsesääteinen mekanismi huolehtiikin allokoinnista suurelta osin, se ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa kohdenna voimavaroja
yhteiskunnan päämäärien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kun
monien päätösten, erityisesti koulutusta ja investointeja koskevien, vaikutus ulottuu kauaksi tulevaisuuteen, voidaan suunnittelulla - todennäköisesti paremmin kuin ilman suunnittelua - ajoissa varautua tule..,
vaisuudessa esiintyviin tarpeisiin ja supistaa täten virheinvestointien
vaaraa. Jos kohta tulevaisuuteen sisältyykin aina epävarmuutta, tähän
voidaan systemaattisesti varautua kehittelemällä erilaisia toimintastrategioita, jotka sisältävät joustavuutta esim. kansainvälisen työnjaon
asettamien vaihtoehtojen suhteen. Suunnittelulla voidaan koordinoida
eri alojen kehitysohjelmia johdonmukaiseksi ja toteutuskelpoiseksi kokonaisuudeksi ja siten parantaa kansantalouden tuotantokapasiteetin hyväksikäyttöä .
. Sellaisina voimavaroina, joiden käyttö on optimoitava ja säilyvyys tarvittaessa turvattava, ei voida pitää yksinomaan työvoimaa ja reaalipääomaa; kolmas tuotannontekijä, maaperäja luonto, on samalla viihtyvyyden, terveyden ja hyvinvoinnin tuotannontekijä, ja se on saatava täydellä
painollaan mukaan päämääräyhdistelmiin.
Alkuvirikkeenä tämäniltaiseen keskusteluun on ulkoasultaan vaati-
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maton mutta paperimäärältään mittava mietintö, joka tuli julkisuuteen
viime vuoden lopulla. Talousneuvosto asetti nimittäin vuoden 1966
lopulla työryhmän laatimaan perusmietintöä Talousneuvoston piirissä
suoritettavan kokonaistaloudellisen suunnittelun muotojen ja menetelmien kehittämiseksi. Ryhmän tuli samalla esittää näkemys kokonaistaloudellisen suunnittelun luonteesta ja yhteiskuntapoliittisista lähtökohdista
nimenomaan Suomen oloja silmälläpitäen ja antaa arviointinsa tarvittavista toimeripiteistä. Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin prof. J. J.
PAUNIO ja jäseniksi eräitä asiasta kiinnostuneita ekonomisteja ja muita
yhteiskuntatieteilijöitä; lehdistössä puhuttiinkin Talousneuvoston asettarnasta tiedemiestyöryhmästä.
Suunnittelun edellytysten selville saamiseksi tehtävänanto oli tulkittava
erittäin laajasti, ei pelkästään ekonometrikkojen keskusteluksi eri moniyhtälömallien ominaisuuksista; yhteiskuntapolitiikan kenttä oli kauhottava laidasta laitaan, yksityiskohtiin kuitenkaan liikaa takertumatta. Oli
tutkittava, mitä kokonaistaloudellinen suunnittelu voi merkitä suomalaisessa yhteiskunnassa, puitetaloudessa ja demokratiassa; oli tutkittava,
mitä muutoksia pitäisi aikaansaada ja mitä taas ei saisi tapahtua poliittishallinnollisessa yhteiskuntajärjestelmässä ; oli selvitettävä ne vaihtoehdot,
mitä suunnitelmallisuudella tai suunnittelemattomuudella on tarjolla.
Erityistä huomiota kiinnitettiin kokonaistaloudelliseen suunnitteluun
sekä erilaisten taloudellisten että erilaisten poliittisten järjestelmien puitteissa. Suunnittelu koetettiin tällöin nähdä yksinomaan tarkoituksenmukaisena keinona yhteiskunnan tavoitteiden selvittämiseksi ja niihin
pääsemiseksi, ja se pyrittiin täysin pitämään irrallaan poliittisista ideologioista.
Alustavasti työryhmä totesi, että ei ole mahdollista - ja tuskin mielekästäkään - ratkaista yhdellä kertaa ja ikuisiksi ajoiksi suunnittelujärjestelmää ; suunnittelun muotoja ja menetelmiä tulee jatkuvasti kehittää ja
arvioida kriittisesti sen tarkoituksenmukaisuutta. Tämä suunnittelun
suunnittelu on käsitettävä jatkuvaksi tarkistus- ja kehittämistyöksi, jolla
järjestelmän toimintaa ajoittain korjataan muuttuneiden olosuhteiden ja
havaittujen epäkohtien perusteella. Näin ollen ei myöskään ole syytä
lyödä lukkoon järjestelmän toimintaa ja kohdekenttää kovin kiinteästi
etukäteen.
Toimintakelpoinen ja kehityskykyinen suunnittelujärjestelmä edel-
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lyttää kuitenkin jonkinlaisen organisaation .luomista tätä tarkoitusta varten. Ensi sijassa on kysymys siitä nimenomaisesta elimestä, joka suorittaa
suunnittelua ja laatii sitä varten tarvittavia ennusteita ja kehitysvaihtoehtoja päätöksentekijöille. valittaviksi. Toisaalta organisaatio tarkoittaa,
että kehitetään sellaiset kiinteät muodot, joiden kautta eri päätöksentekijäin yhteistyö käy mahdolliseksi ja joiden kautta suunnittelu elin liittyy
yhteiskunnan päätöksentekokoneistoon. Edelleen on järjestelmän kyettävä tuottamaan tietoa suunnittelukentän taloudellisista tapahtumista,
mikä lankeaa lähinnä tilastolaitoksen huoleksi.
Kokonaistaloudellisen suunnittelun ajallisessa painotuksessa työryhmä
hahmotteli selvää hierarkiaa pitemmästä tähtäyksestä lyhyempää kohti.
Pitkällä tähtäyksellä on tärkeintä tavoitejärjestelmien kartoittaminen,
kuva niistä tavoitteista joita voimme pitää kohtuullisina lO-20 vuoden
aikavälillä, ja jonkinlainen epämääräiseksi jäävä toimintastrategia näihin
tavoitteisiin pyrkimiseksi. Erityisesti on huomattava, että pitkällä tähtäyksellä tavoitteita ei voida formuloida yksinomaan taloudellisin termein
siinä mielessä, mitä me taloudellisilla tapahtumilla nykyisin tarkoitamme.
Ei ole näet kysymys pelkästään kansantulolaskelmissa mitattavan kansantulon kasvattamisesta, vaan yleisemmin elintason ja viihtymyksen
kohottamisesta; tähän sisältyy sellaisia tekijöitä kuin koulutusmahdollisuuksien runsaus sekä ympäristötekijöihin sisältyvä viihtymys.
Mitä pitempi aikaväli on, sitä enemmän indikatiivinen, suuntaa antava
tämä suunnitelma on luonteeltaan - olisi suhteellisuudentajun puutetta
asettaa sitä sitovaksi ohjenuoraksi. Epävarmuustekijöiden takia ei pisimmän tähtäyksen suunnittelua tarvitse myöskään laatia kovin yksityiskohtaiseksi.
Pitkän tähtäyksen suunnittelu antaa vuorostaan puitteet keskipitkän
tähtäyksen suunnittelulle, jossa pyritään selvittämään valtiovallan harjoittamalle talouspolitiikalle asetettavat vaatimukset ja yksityiseltä sektorilta odotettava kehityksen suunta. Kansantalouden tavoitteet voidaan jo
ottaa enemmän annettuina ja kiinnittää huomiota tuotantovoimien kasvuun sekä allokointiin ja siinä tarvittaviin rakennemuutoksiin. Keskipitkän aikavälin suunnittelu puolestaan antaa tuotantokapasiteetin tietyn
optimikäytön tavoitteet lyhyen tähtäyksen suunnittelulle, joka koskee
lähinnä senhetkistä finanssi- ja rahapolitiikkaa.
Työryhmän erittäin keskeinen kannanotto koski sitä, kuinka laajaksi
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kokonaistaloudellinen suunnittelu voidaan kattavuudeltaan ja velvoittavuudeltaan saattaa. Suppein suunnittelujärjestelmä koskee pelkästään
valtiontaloutta ja sen tuottamia palveluksia. Suunnittelutoimintaa voidaan laajentaa sen mukaan, missä määrin tähdätään aktiiviseen tavoitteita, odotuksia ja toimintavaihtoehtoja koskevaan informaatioon ja mielipiteiden vaihtoon ja suorastaan yhteistyöhön muiden päätöksentekijäpiirien kanssa, jotka osallistuvat suunnitelman laatimiseen ja päätöksentekijöinä sen hyväksymiseen ja toteuttamiseen.
Työryhmän omaksuman suosituksen mukaan meidän yhteiskuntajärjestyksemme puitteissa onkin syytä tähdätä laaja-alaiseen vaihtoehtoon, jossa
kokonaistaloudellinen suunnittelu palvelee paitsi valtiovallan ja nimenomaan valtioneuvoston myös koko yhteiskunnan päätöksentekoa. Tämä
näkemys erosi jonkin verran yhteiskuntasuunnittelun organisaatiokomitean eli ns. PAAvELAn komitean näkemyksestä, jossa suunnittelu nähtiin yksinomaan valtiovallan ja siinäkin pelkästään hallitusta koskevana
toimintana.
Valittua vaihtoehtoa perusteltiin sekä tehokkuus- että demokraattisuusnäkökohdin. Yhteistyö ja tietojen vaihto vähentää niitä virheinvestointien riskejä, joita aiheuttaa puutteellinen tieto tavoitteista, markkinakehityksestä, harjoitettavasta talouspolitiikasta tahi eri elinkeinoalojen kehityksestä. Myös on nähtävissä että laajamittainen yhteistyö tuo yhteiskunnan jäsenten päämäärät paremmin ja monipuolisemmin esille kuin
suunnittelu pelkästään hallinnon puitteissa.
Erityistä huomiota työryhmä kiinnitti suunnittelun tehostamisesta koituviin poliittis-hallinnollisiin seurauksiin; merkitseekö se lisääntyvää
keskusjohtoisuutta, enemmistödiktatuuria, kulloinkin vallassa olevan
puolueen aseman pönkittämistä? Tästä kysymyksestä, jota maassamme ei
juuri ollut käsitelty, tilattiin myös asiantuntijalausunto valtio-opin erikoistuntijoilta.
Lähtökohtana oli nähtävissä, että kokonaistaloudellisen suunnittelun
kehittämisellä ei ole ainoastaan taloudellisia vaikutuksia vaan myös muita
seuraamuksia; nämä saattavat olla tulkittavissa haittavaikutuksiksi, jotka
sellaisinaan vähentävät suunnittelun tulosten yhteiskunnallista kokonaisarvoa.
Yhteiskunnassamme päätöksenteko on perinteisesti hajautettua, mutta
kehityssuuntana on kuitenkin ollut julkisen vallan merkityksen lisäänty-
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minen yksilöiden ja toisten yhteisöjen kustannuksella. Tätä kehityslinjaa
taloudellisen suunnittelun kehittäminen tulee edelleen jatkamaan. Kuitenkin monien vahvojen vallan· keskusten - eduskunnan, hallituksen,
puolueiden, hallintokoneiston, elinkeinojärjestöjen ja ammattijärjestöjen
- olemassaolo merkitsee, että valtiovalta ja eritotenkin sen toimeenpaneva elin eli hallitus ei pysty toteuttamaan tavoitteitaan olematta kiinteässä yhteistyössä talouselämän eri piirien kanssa.
Suomen taloudellisessa ja poliittisessa järjestelmässä kokonaistaloudellisen suunnittelun tulee täten pohjautua valtion ja sen ulkopuolisen sektorin
yhteistyöhön. Huomiota on tällöin kiinnitettävä yhteydenpito-, neuvottelu- ja koordinointijärjestelmiin, joiden avulla on mahdollista ,estää haitallistenkonfliktien syntyminen ja taata mahdollisuus ratkaisuihin, jotka
voivat olla eri osapuolten hyväksyttävissä. Tätä varten on ehdotettu perustettaviksi yhteistyöryhmiä, koordinointirenkaita huolehtimaan eri elinkeinoalojen tai talouspolitiikan osakenttien suunnittelutyöstä.
Käitännön yhteistyöongelma on meille tuttu politiikasta. Kysymys on
siitä, missä suunnittelun vaiheessa ja millä tavoin erilaiset ja jopa ristiriitaiset tavoitteet saadaan keskenään sopusointuun. Jos tarkoitus ei ole soveltaa pakkovaltaa, jossa eri talousyksiköille määrättäisiin keskusjohtoisesti niiden tavoitteet ja mahdollisesti keinotkin näiden toteuttamiseksi,
on yhteinen suunnitelma tavoitteista ja keinoista saatava osanottajien
hyväksymäksi, jolloin vapaaehtoinen hyväksyminen samalla velvoittaa
osapuolia. Hyväksyminen, kuten tiedetään, merkitsee puhtaiden tavoitteiden kompromissia, pahimmassa tapauksessa ohjelman suoranaista
vesittymistä. Entä jos suunnitelman tavoitteista joudutaan äänestämään
- onko mahdollista sopia sellaisista. pelin säännöistä, että enemmistön
päätös sitoo vähimmistönä olevia ja häviölle jääneitä eturyhmiä? Olisiko
suorastaan spesifioitava ne omantunnonsyyt, joiden perusteella vähemmistöryhmä voi jättäytyä pois leikistä?
Tähän kysymykseen kiinnitettiin suurta huomoita Ranskassa sikäläistä
suunnittelujärjestelmää luotaessa. (Ranskan taloussuunnittelu ei tosin
tällä hetkellä nauti kovin suurta arvonantoa, mutta täytyy myöntää, että
poliittiset mullistukset voivat kaataa minkä tahansa, sellaisenaan tehokkaan järjestelmän.) Siellä pyrittiin siihen, että eri elinkeinosektorien ja
valtiovallan yhteistyö elinten edellytettiin antavan yksimielisen ehdotuksensa suunnitelmaksi kyseisellä alalla; toimikunnan sisällä saatiin kyllä
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riidellä, mutta toimikuntien jäseniä ei valittu muodollisesti minkään eturyhmän edustajina vaan asiantuntijoina, eikä elimille näin ollen spesifioitu muodollista äänestysmenettelyä. Täten toivottiin voitavan riidat
pitää perhepiirissä eli sellaisessa suunnittelun vaiheessa, jossa ne eivät
pääsisi vaikuttamaan haitallisesti ratkaiseviin päätöksiin. Strategiaan
kuuluu edelleen se, että taloussuunnitelma tuodaan eduskuntaan kahdessa vaiheessa. Ensin on lakiesitys taloussuunnitelman päälinjoista, missä
yhteydessä siitä voidaan vapaasti keskustella ja äänestää parlamentaarisen käytännön mukaisesti, koska kysymys on hyvin yleisesti muotoilluista
päämääristä. Toisessa vaiheessa suunnitelma tuodaan eduskunnalle valtavana suunnitelmakompleksina, joka muodostaa kiinteän kokonaisuuden
ja jonka hyväksyminen sellaisenaan on täten suunnilleen ainoa vaihtoehto.
Kuten edellä mainittiin, yhteiskunnan tavoitteet tulevat osaltaan julki
poliittisessa päätöksenteossa. Se on kuitenkin usein kovin lyhytjännitteistä,
varsinkin koska budjettivarojen käyttö on sidottu yhteen vuoteen kerrallaan. Näin ollen herääkin kysymys, millä tavoin mahdollinen suunnitteluelin saisi selkoa näistä pitemmän tai keskipitkän tähtäyksen tavoitteista.
Voimmeko löytää elimeen niin hyviä eri alojen asiantuntijoita, että
voimme luottaa heidän ennustuksiinsa ihmisten mieltymyksistä pariksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin, vai järjestämmekö kansanäänestyksiä,
joissa ihmisiä pyydettäisiin piirtämään rasti esiteltyjen vaihtoehtojen
kohdalle?
Laaja-alaisen suunnitteluvaihtoehdon eräs motiivi oli siinä, että sen
arveltiin paremmin julkituovan yhteiskunnan eri jäsenten tavoitteet kuin
pelkästään valtion taloussuunnittelussa olisi laita. Mikä olisi sitten näiden
tavoitejärjestelmien hierarkia, eri osallistujatasojen suunnittelun koordinointi?
Kukin meistä pyrkii tavoitteisiinsa eri ominaisuuksissa, markkinoilla
kuluttajana, tuotantotoiminnassa yrittäjänä, sijoittajana tai työpanoksen
myyjänä. Tavoitteita ajetaan erilaisten yhteisöjen kautta sekä poliittisen
päätöksentekojärjestelmän puitteissa. Lisäksi esiinnymme eri rooleissa eri
alueiden ja elinkeinojen edustajina, eri tulo- ja varallisuusryhmien jäseninä, eri harrastusmuotojen puolestapuhujina. Kaikissa näissä tehtävissä
odotamme finanssipolitiikalta ja suunnittelulta erityistä suopeutta kulloistakin dimensiota kohtaan. Kysymys siitä, minkälaiset yksilöt ja yhtei-
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söt pääsevät suunnitteluun mukaan muunakin kuin passiivisena hyväksyjänä ja työntekijänä ja kuinka voidaan järjestää tasapuolinen edustus, on
yllättävän monitahoinen, jos sitä ryhtyy miettimään aivan uutena asiana.
Lieneekö onneksi, että järjestelmää ei kuitenkaan ole ryhdyttävä luomaan tyhjästä vaan runsauden pulasta. Meillä onjo eduskunta ja hallitus,
joiden koostumus täyttää tietyt kansanvallan ja perustuslaillisuuden
asettamat ehdot. Nleillä on edelleen itsenäinen teollisuus ja joukko etujärjestöjä, jotka ovat viime vuosikymmeninä tottuneet ottamaan melko
aktiivisesti osaa talouspoliittiseen keskusteluun ja eri muodoin suorastaan
päätöksentekoon. Edelleen meillä on melkoista päätäntävaltaa omaava
kunnallinen itsehallintojärjestelmä, ja parhaillaan ovat vireillä lainsäädännölliset uudistukset maakuntahallinnon alalla. Koordinointi on selvästi tarpeen, jotta kukin alasektori saa tarvitsemansa itsenäisyyden voidakseen suunnitella optimaalisen resurssiensa käytön ja jotta sille samalla
osoitetaan ne rajoitukset ja ne toiveet, joita kokonaistaloudellinen näkökulma antaa.
Suunnittelujärjestelmän näkymiin vaikuttaa ratkaisevasti informaatiotekniikan edistyminen. Uudistusta tähän suuntaan merkitsee tilastojärjestelmien lisääntyvä integrointi, mihin teknilliset mahdollisuudet ns.
»tietopankkien» muodossa ilmeisesti paranevat 1970-luvulla. Tämän
kehityksen päätepistettä on vaikea ennustaa.
Toivon tämän keskustelun tuovan esille viitteitä siitä, pyritäänkö kokonaistaloudellinen suunnittelu kasvattamaan meille hyväksi rengiksi vaiko
hyväksi isännäksi.

Kansantaloudell~nen

Yhdistys oli järjestänyt esitelmän johdosta
paneelikeskustelun, johon ottivat osaa ylijohtaja EINO H. LAURILA, dipl.
ins. FREDRIK CASTREN sekä valtiot.maist. VEIKKO TATTARI. Seuraavassa
julkaistaan heidän alku puheenvuoronsa.

EINO H. 'LAURILA:
Esitelmänpitäjä nojautui ymmärtääkseni
aika paljon Taloudellisen suunnittelun
työryhmän mietintöön. Eri kohdissa ei
käynyt aina selville, olivatko hänen esittämänsä ajatukset tämän työryhmän ajatuksia vai hänen omiaan. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla, miten esitelmöitsijän
omat ajatukset eräissä tärkeimmissä kohdissa sopivat työryhmän ajatuksiin.
Taloudellisen suunnittelun työryhmän
mietintöä ei liene julkisuudessa paljon
selostettu tai arvosteltu. Ainakaan ei minun silmiini ole mitään perusteellista esittelyä sattunut. Ehkä tästä syystä on sallittua sanoa siitä jotakin.
Katson - ulkopuolisena tarkastelijana
- että mietintö liitteineen on suuri saavutus meikäläisissä oloissa. Sen aikaansaamiseen tosin osallistui niin vankka
ekonomistijoukko, ettei meillä juuri parempaa olisi kokoon saatukaan. Mietinnön lähtökohtiin ja niistäjohdettuihin ajatuksiin voi yleensä yhtyä.
Mietinnön mukaan on kokonaistaloudellisen suunnittelun tarkoituksena tehostaa käytettävissä olevien voimavarojen
kohdentamista yhteiskuntapolitiikan päämäärien mukaisesti. Tähän lisätään, että
suunnittelulla pyritään myös tekemään
toimin tavaih toeh toj en
kvan ti ta tiivinen

vertailu mahdolliseksi. Tässä termit »kokonaistaloudellinen» ja »kvantitatiivinen»
ovat hyvin tärkeitä. Ne mielestäni ilmaisevat, minkäluonteisesta suunnittelusta on
kysymys. Se, mitä mietinnössä sitten sanotaan suunnittelun tarkoituksesta, sen
tarpeellisuudesta ja sisällöstä sekä sen eri
vaiheista, ei juuri herätä vastaväitteitä.
Myös kokonaistaloudellisen suunnittelun
menetelmät on esitetty ansiokkaasti. Mietinnön lopussa on Suomen kokonaistaloudellisen suunnittelun johdonmukainen
kehittämisohjelma. Miten se voidaan toteuttaa, on kuitenkin eri asia.
Taloudellisen suunnittelun työryhmän
mietinnössä sanotaan, että valtiontalouden piirissä tehtiin ensimmäinen yritys
useita vuosia kattavaksi suunnitelmaksi
finanssisuunnitelmakomitean toimesta vuonna
1962. Näinhän asianlaita oli. Minusta olisi
kuitenkin tähän liittyen ollut syytä kiinnittää huomiota myös talousohjelmakomitean
työhön. Talousohjelmakomitea - jonka
puheenjohtajana oli nykyinen kansleri
EINO SAARI ja pääsihteerinä nykyinen ministeri JUSSI LINNAMO - asetettiin huhtikuussa 1959 eli kymmenen vuotta sitten.
Tämän komitean mietintö oli mielestäni
aika suuri saavutus meillä. Varsinkin komitean käyttämät modernit suunnittelumenetelmät herättivät jopa ulkomailla
huomiota.
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Suomessa oli oikea tietämys kvantitatiiviseen kokonaistaloudelliseen suunnitte1u un liittyvistä seikoista 10 vuotta sitten
hyvin vähäistä, ja vain harvat henkilöt,
kaikki ek~nomisteja, harrastivat näitä
asioita.
On selvää, että nykyisin tietämys suunnittelun alalla on entisestään paljon kohentunut. Uskon, että suunnittelusta voidaan nykyisin puhua jopa ilman poliittisia
intohimoja. Mutta kun esitelmänpitäjä
sanoi, että taloudellisen suunnittelun tarve alkaa olla commune bonum talouspoliittisessa keskustelussa, sanon puolestani,
. etten usko meillä oltavan vielä näin pitkällä, ei ainakaan, jos todella puhumme
- emmekä vain luule puhuvamme kvan ti ta tiivises ta kokonais taloudellisesta
su uIlni ttel us ta.
Tähän on monia syita.Meillä tuskin ollaan yhtä kiinnostuneita kokonaistaloudellisesta tarkastelusta kuin yleensä muualla. Meillä tuskin ollaan myöskään yhtä
kiinnostuneita kvantitatiivisesta tarkastelusta kuin yleensä muualla, vaikka esim.
tietojenkäsittelytekniikan edistyminen on
paljon asiaa parantanut. Eräs syy tähän
asiantilaan on taas se, ettemme aikaisemmin ole kuuluneet OEGO:hen. Tässä järjestössä on tehty paljon työtä niiden keinojen selvittämiseksi, joilla kansantalouden kasvuun ja muihin yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin voidaan päästä. Paljon
työtä on myös tehty sen informaatiopohjan luomiseksi, jota yhteiskunnan kehittämistyössä tarvitaan. On selvää, että kun
näitä asioita OECD:ssä ja sen jäsenmaissa
on harrastettu jo monia vuosia, on kvantitatiivinen kokonaissuunnittelu käynyt yleisesti tutummaksi. Meilläkin voitalslln
esim. laatia suppea ja selkeäkielinen kirjanen koko kansan käyttöä varten siitä,
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mitä kokonaistaloudellisella suunnittelulla
nykyisessä yhteiskunnassamme oikein ymmärretään.
Se Taloudellisen suunnittelun työryhmän kanta, jonka mukaan olisi syytä pyrkiä laajahkoon suunnittelujärjestelmään,
lienee nykyoloissa - jolloin vedotaan toisaalta demokraattisuuteen ja toisaalta tehokkuuteen - sopivin ratkaisu. Niin suppeata suunnittelujärjestelmää, että se koskisi pelkästään valtiontaloutta, on tuskin
enää nykyisin syytä ajatella. Joka tapauksessa tällaisen laajahkon suunnittelujärjestelmän tulisi nykyoloissamme olla varsin vapaamuotoinen ja ennen kaikkea
joustava.
Esitelmänpitäjä ei (eikä myöskään työryhmä) puuttunut juuri lainkaan suunnittelun organisatorisiin puoliin. Tällainen asenne osoittaa mielestäni suurta viisautta; sen takia en myöskään minä siihen
puutu, vaikka halua olisikin. J\tlutta eiköhän ole niin, että jos voidaan sopia suunnittelun, sanoisinko, aatteellisista linjoista,
niin kyllä sen jälkeen on parempia mahdollisuuksia sopia organisaation ilmentämistä käytännöllisistä linjoista.
Esitelmän loppupuolella kosketeltiin
suunnittelua varten tarvittavaa informaatiojärjestelmää. Nykyaikaisen talouspolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan kannalta on meillä valitettavan paljon puut- .
teita informaation tarjontapuolella. Tosin
kysyntäkään ei ole mainitsemistani syistä
noussut vielä kovin korkealle, mutta joka
tapauksessa ilmenee jo tasapainottomuutta, joka uhkaa kovasti lisääntyä. Tarvitsemme paljon tutkimuksia yhteiskuntapoliittisista tavoitteista, tarvitsemme paljon
tietoja niistä tekijöistä, jotka rajoittavat
suunnittelua ja siihen liittyviä ratkaisuja,
ja edelleen tarvitsemme paljon selvityksiä
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niistä keinoista, joilla tavoitteet pyritään
saavuttamaan. Esim. tilastoja ja niihin
liittyviä tutkimuksia olisi huomattavasti
kehitettävä. Tilastollinen pää toimisto on
tehnyt vuosien mittaan paljon tähän tähtääviä esityksiä, mutta läheskään kaikkia
ei ole saatu läpi. Hyväkään informaatio ei
ole välttämättä merkki hyvästä suunnitte-

lujärjestelmästä, mutta välttämäto.l! edellytys hyvä informaatio suunnittelulle on.
Esitelmänpitäjä halusi lopuksi viitteitä
siitä, pyritäänkö suunnittelu meillä kasvattamaan rengiksi vaiko hyväksi isännäksi. Eikö suunnittelu ole sekin vain
keino yhteiskunnan tehokkaaksi kehittämiseksi ? Kuinka se voisi olla isäntä!
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FREDRIK CASTREN:
Minun roolini tässä keskustelussa on edustaa lähinnä teollisuutta. Korostan kuitenkin, että kannanottoni ovat pelkästään
henkilökohtaisia - eivät virallisia.
Totean aluksi, että pyrkimystä pitemmän aikavälin kattavaan taloudelliseen
suunnitteluun julkisen hallinnon taholla
on tervehdittävä ilolla, etenkin, kun todetaan ne vaikeudet, jotka tällä tiellä tulevat eteen. Julkisen hallinnon toiminnassa
ja päätösten teossa on juuri sen lyhytjännitteisyyden takia nykyisellään kovasti toivomisen varaa. Lyhytnäköiset toimenpiteet ja usein - jopa arvaamattakin - tapahtuneet, olosuhteita muuttaneet ratkaisut ovat saattaneet pahasti vaikeuttaa
teollisuuden pyrkimyksiä pitkäjännitteiseen toimintaan.
Samoin haluan antaa tunnustuksen tohtori Vartiaisen mainitseman kokonaistaloudellista suunnittelua ja sen kehittämistä koskevan muistion laatijoille perusteellisesta paneutumisesta asiaan.
Tämä tunnustus ei kuitenkaan merkitse
sitä, että henkilökohtaisesti kaikin ajoin
yhtyisin esitettyihin ajatuksiin. Siitäkin
huolimatta, että herrat ovat varmaan perehtyneet asiaan paljon syvemmin ja laajemmasta näkökulmasta kuin minä.
Teollisuus toivoo valtiovallalta ja julkiselta hallinnolta pitempijännitteistä suunnittelua - päätöksiä, joiden vaikutus talouselämään olisi voimassa ja suuntaa antavana nykyistä pitemmän aikavälin. Toisin sanoen teollisuus toivoo, että niitä
puitteita, joissa se toimii ei jouduttaisi
niin äkkinäisesti muuttelemaan.
Edelleen olisi toivottavaa, että valtiovallan toimesta tehtäisiin, kuten muistion
laatijatkin ovat ehdottaneet, nykyistä
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enemmän ja perusteellisempaa taloudellista tutkimustyötä; tässä me olemme Suomessa vielä hyvin paljon jäljessä. Näin
selvitettäisiin paremmin eri talouspoliittisten päätösten, suhdannevaihteluiden ja
muiden tekijöiden vaikutus kansantalouteemme sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä. Päästäisiin entistä luotettavampiin ennusteisiin ja saataisiin vankempi
informaatioperusta tämän päivän ratkaisuille. Tämä auttaisi sekä valtiovallan
omia ratkaisuja että yksityistä elinkeinoelämää. On pakko todeta, että nykyinen
tutkimus ja informaation kerääminen palvelee enemmän finanssi- ja rahapolitiikan
ohjaamista kuin esimerkiksi teollisuuden
ja kaupan kehittämistä.
Tähän kaikkeen muistiossa tähdätään.
Nyt tulen kuitenkin kysymykseen, jossa
olen eri mieltä muistion ajatusten kanssa
- sikäli kuin olen ymmärtänyt sen laatijoiden tarkoituksen oikein. Mielestäni
muistiossa esitettyjen ajatusten toteuttaminen veisi suunnittelun liian pitkäll~.
Siitä tulisi liian kokonaisvaltainen, keskitetty ja jäykkä, ja sen toteuttamismahdollisuudet ovat erittäin kyseenalaiset.
Mielestäni pitäisi rajoittua suunnittelemaan sellaisia pitkävaikutteisia toimenpiteitä, joilla julkinen hallinto voi luoda
talouselämälle sopivat puitteet, niin että
kehitys ohjautuu koko kansantalouden
kannalta edulliseen suuntaan. Tähän sisältyy luonnollisesti myös julkisten palvelusten pitkäjännitteinen suunnittelu. En
siis pyrkisi liiaksi kansantaloutta suoranaisesti ohjaavaan kokonaistaloudelliseen
suunnitteluun. Eräiden, lähinnä valtion
hallinnassa tapahtuvien toimintojen koordinoitu suunnittelu on kylläkin paikallaan.
Mitä suunnittelun tarvitsemien tutki-
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musten suorittamiseen tulee, yhdyn muistiossa esitettyihin ajatuksiin jo olemassa
olevien tutkimuslaitosten hyväksikäytöstä.
Eräiden laitosten toimintaa joudutaan
varmasti melkoisesti kehittämään, jotta
niiden antama palvelu paremmin vastaisi
asetettavia vaatimuksia ajatellen erityisesti tulosten nopeaa saantia.
Suunnittelua käyntiin pantaessa teollisuus on mielellään mukana lähinnä järjestöjensä kautta ja tutkimuslaitostensa
apua tarjoten.
Korostan vielä pelkoani, että nyt ollaan haukkaamassa liian suurta suupalaa ;
lähtisin - ainakin aluksi - esimerkiksi
Ruotsissa nykyisin käytössä olevaa· suunnittelun systeemiä lähellä olevaan menettelyyn: lähinnä kehitykselle edullisia puitteita luovaan suunnitteluun.
Suunnitelma on nähdäkseni kokoelma
päätöksiä sellaisista toimenpiteistä, joiden
toteuttamisella pyritään johonkin selvästi
määri teltyyn tavoi tteeseen. Yksi tyisessä
y~ityksessä tällaiset tavoitteet voidaan selvästi määritellä, ja ne ovat yksikäsitteisinä esitettävissä. Asia on ilmeisesti aivan
toisin, kun ajatellaan koko kansantaloutta.
Miten voidaan päästä sellaiseen tavoite-

asetteluun, joka todella kelpaa eri intressipiireille? Hyväksyttäviä tavoitteita voidaan ilmeisesti asettaa eräille toimintasektoreille, kuten asuntotuotannolle, tieverkoston kehittämiselle jne., mutta onko
mahdollista asettaa kokonaistaloudellisia
tavoitteita?
Kokonaistaloudellisessa suunnittelussa
suunnitelmat ovat työvälineitä eivät
itsetarkoitus. Suunnittelu on mitoitettava
ja sen menetelmät luotava juuri tätä ajatellen. Ainakin yksityisessä yrityksessä olen
todennut, että suunnittelua palvelevassa
ja koordinoivassa - suunnittelua suunnittelevassa organisaatiossa helposti
joudutaan liian raskassoutuiseen ja kalliiseen järjestelmään - ajaudutaan suunnitteluun suunnittelun vuoksi. Kokonaistaloudellista suunnittelua vaanivat samat
vaarat.
Esitettyäni arvostelua muistiossa ehdodetun kokonaistaloudellisen suunnittelun
»systeemin» toteuttamismahdollisuuksista
ja tarkoituksenmukaisuudesta, haluan kuitenkin korostaa kannattavani sitä, että
näitä asioita on ryhdytty tutkimaan ja
viemään eteenpäin ja että niistä saadaan
aikaan rakentavaa keskustelua.
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VEIKKO TATTARI:
Tohtori Vartiaisen esityksessä tarkasteltiin suunnittelutapahtumaa lähinnä kokonaistaloudellisen suunnittelun tasolla. Samat tavoite- ja osallistumisprobleemat
ovat olemassa myös paikallishallinnossa
eli kuntatasolla, jota allekirjoittanut lähinnä edustaa. Kunnissakin on viime aikoina ryhdytty laatimaan pitkän tähtäyksen, viiden - kymmenen vuoden toimintaja taloussuunnitelmia. Samassa yhteydessä
on tehostettu myös esite~mässä mainitun
kolmannen klassisen tuotannontekijän eli
maankäytön suunnittelua sekä seutusuunnittelu- että kunnallisten elinten toimesta.
Suunnittelun ja suunnitelmien toteuttamiseen on siis ryhdytty laajalla rintamalla, mutta usein hyvin puutteellisin perustein.Merkittävimpiä puutteita on se,
etteivät alueyksiköt, kuten seutukaavaalueet ja erityisesti kunnat, ole tietoisia
yleistaloudellisista tavoitteista, saati sitten
niiden alueita koskevista aluepoliittisista
tavoitteista. Talouspolitiikka ja valtion
toimenpiteet täytyy siten edellyttää koko
suunnittelukautena yleensä samoiksi kuin
lähtökohtatilanteessa. Valtio on kuitenkin
jatkuvasti valmis lisäämään kuntien. velvoitteita. Miten nämä olisi paikallishallinnon suunnittelussa otettava huomioon,
on selvittämisen ja informaation arvoinen
kysymys. Kun toisaalta kunnilla on verraten laajat valtuudet, itseasiassa monopoli,
säädellä alueensa maan käyttöä ja samalla
sitoa myös suuri osa itse toiminnasta eli
työstä jareaalipääomasta, tulee kysyneeksi, missä ja miten voidaan tarkistaa, että
voimavarojen jako tapahtuu yhteiskunnan
kannalta optimaalisella tavalla. Seutukaavan ja: kuntien laatimat tai laadituttamat kaavaehdotukset tosin läpikäydään
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ja tarkistetaan sisäasiainministeriössä,
mutta tietääkseni ei kokonaistaloudellisesta suunnittelusta vastaavan elimen toimesta. Nämä ongelmat ovat tietysti lähinnä asutuskeskuksen ongelmia, mutta on
muistettava että keskustamuodostus jatkuvasti kiihtyy Suomessa.
Sikäli kuin olen asiaa seurannut, ollaan
parhaillaan kehittämässä järjestelmää toisaalta kokonaistaloudellisen suunnittelun
ja toisaalta valtion ja kunnallisten toimintoj en koordinoimiseksi. Elinkeinopoliittisella tasolla vastaavaan päämäärään tähdännee viime kädessä myös kehitysalueiden neuvottelukunnan työ, jossa on selvitelty mm. alueellisen teollisuuspolitiikan
perusteita.
Tohtori Vartiainen esitti useita mielenkiintoisia kysymyksen asetteluja eritähtäyksisten suunnitelmien luomisesta ja
suunni ttel udemokratian toteu ttamismahdollisuuksista lähtien liikkeelle prof. Paunion ryhmän aikaansaannoksista. En ole
valitettavasti saanut käsiini ryhmän työtä,
mutta referoinnit osoittavat, että suunnittelutapahtuma on pyritty näkemään
tavanomaista laajempana eli päätöksentekijöiden, eri yhteisöjen ja suunnittelijoiden yhteistyöongelmana. Mitä tulee ensinnäkin eri tähtäyksisten suunnitelmien
luomiseen, yhdyn työryhmän siihen esittämään mielipiteeseen, että pitkällä tähtäyksellä on tärkeintä tavoitejärjestelmien
kartoittaminen 10-20 vuoden aikavälillä
ja että pitkän tähtäyksen suunnittelun tulee antaa puitteet keskipitkän tähtäyksen
suunnittelulle ja tämän puolestaan lyhyen
tähtäyksen suunnittelulle eli vuotuisille
talousarvioille. Lisäisin tähän vielä sen,
että pitkällä tähtäyksellä on kysymys lähinnä laaja-alaisista ohjelmista ja tavoitteista, joita tulee käsitellä vapaana orga-
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nisaatiorajoituksesta. Keskipitkällä ja ly- nut ja sisältö monimutkaistunut. Vastaa':'
hyellä tähtäyksellä mainitut ohjelmat pilk- . vasti on myös suunnittelussa tarvittavan
koutuvat ja lokeroituvat tiettyihin toteut- asiantuntemuksen määrä kasvanut. Voitaviin ja suunnitteleviin organisaatioi- daan kysyä, onko poliittisten päätösten
hin.
tekijöiden hallittavissa se valtava tietoMitä tulee jälleen kuntatasolla suoritet- määrä ja muuttujaluettelo, joka suunnitavaan suunnitteluun voidaan todeta eräis- telmien perusteluissa voi esiintyä. Näin
sä kunnissa lähdetyn liikkeelle 10 vuoden on asian laita varsinkin silloin, kun siirrysuunnitelmista. On vaikea sanoa, onko tään esitelmässä mainittuun laaja-alaiseen
tämä pitkä vai keskipitkä tähtäys. Pikem- vaihtoehtoon, jossa kokonaistaloudellinen
minkin se on pitkä ottaen mm. huomioon suunnittelu palvelee koko yhteiskunnan
edellä mainitun kokonaistaloudellisen in- päätöksentekoa. Epäilen, että niin kauan
formaation puutteellisuuden. Pelkästään kuin esimerkiksi poliittiset päätöksentekisuunnitteluteknilliset seikat ja voimavarat jät niin eduskunnassa kuin kunnallisvalpuoltaisivat lyhyempää suunnitteluperio- tuustoissa hoitavat tehtäviään sivutoimidia. Kymmenen vuoden suunnitelmat on naan, jää suunnitelmien ja tavoitteiden
kuitenkin todettu strategisesti mielekkäik- asetteluun perehtyminen ja samalla suunsi mm. siitä syystä, että tällöin voidaan nitteluun osallistuminen hyvin heikoksi.
osoittaa kunnan jäsenten ja heitä edusta- Näin ollen kehitys on kulkemassa pikemvien luottamusmiesten tarpeiden ja toivo- minkin suunnittelijadiktatuuria kohden.
musten otetun mukaan suunnitelmaan En puutu tässä siihen, onko tämä hyvästä
vaikkakin vasta suunnittelukauden lop- vai pahasta. Tätä kehitystä tukee vielä
pupäässä. Jos suunnitelmat esitettäisiin laajamittaiseen ATK:n käyttöön siirtymiesim. 4-5 vuoden tähtäyksellä, saattaisi sen aiheuttama informaatiotekniikan edissuuri osa esitetyistä tarpeista jäädä koko- tyminen tietopankkien yms. rekistereiden
naan suunnitelman ulkopuolelle, vaikkei muodossa. Tällöin suunnittelussa tarvittavan tietoaineistön hallinta jää yhä enemniitä olisikaan hylätty.
Ratkaistavista ongelmista vaikeimpia on män suunnitteluteknikoille. Mainittakoon,
epäilemättä se, ketkä osallistuvat suunnit- että prof. Littunen on eräässä yhteydessä
teluun ja ketkä tekevät päätöksiä sekä mi- esittänyt, että selvitysten, tutkimusten ja
hin perustuen. Esitelmässä esiteltiin asiaa muun tietoaineiston käyttö päätöksenlähinnä valtiovallan ja etujärjestöjen koor- teossa olisi saatettava lakisääteiselle pohdinointikysymyksenä, mikä sopiikin esitel- jalle. Näin varmistettaisiin se, että ennen
män otsikon puitteisiin: Tiedon ja taidon päätöksentekoa .todella hankitaan tietty
tason kehittyessä ja sen mukana tarpeiden perusmäärä päätökseen liittyviä taustaja tavoitteiden erilaistuessa ei yhteiskun- tietoja, jolloin päätöksentekijät voisivat
nan eri ryhmien yhteistyö ja erilåisten kiinnittää huomiota itse lopputulokseen.
ryhmäintressien selvittely ole enää pelkkä Todettakoon, että näin onkin menetelty,
poliittinen kysymys, vaan vaikeasti hallit- kun uudessa asuntolaissa edellytetään,
tavissa oleva teknis'-tieteellinen tehtävä. että suuret kunnat vuosittain laativat viiSuunnittelussa huomioon otettavien seik- den vuoden asuntorakennusohjelman. Ohkojen määrä ja sisältö on moninkertaistu- jelman perusteeksi on asuntohallitus puo-
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laatinut yksityiskohtCliset phjeet kratian pelisääntöjen mukaqn<;m ~ovittu
tarvittavista tiedoista ja esittelytavasta.
päälinjoista, kuten tulonjakopolitiikasta,
Esitelmässä viitattiin Ranskan suunnit- . työllisyydestä, maksutaseesta ym. kokotelujärjestelmään, ja todettiin sulkeissa, naistaloudellisten muuttujien kehityksestä,
että se ei nauti tällä hetkellä suurta ar- on nämä päämäärät toteuttava yksityisvonantoa. Tuntematta Ranskan suunnit- kohtainen suunnitelma itse asiassa sekuntelujärjestelmää
esitelmässä
esitettyä däärinen kysymys, kunhan vain on varenempää, katson, että järjestelmä vaikut- mistettu, että suunnitelluilla toimenpiteiltaa suhteellisen hyvältä. Jos kerran demo- lä saadaan haluttu tulos aikaan.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969: 2

Palvelusektorin työllisyyden kehityksestä
Suomessa vuosina 1948-1964
KirJoittanut
VEIKKO T. rvlAKKONEN
Kirjoituksessa pyritään kuvaamaan työllisyyden kehitystä Suomessa kahtiajaon palveluksien tuotanto - tavaroiden tuotanto pohjalta. Suomessa,
kuten yleensä muissakin kehittyneissä maissa, työllisyyden painopiste on
jatkuvasti siirtymässä palveluksien tuotannon puolelle; kirjoituksen toinen tarkoitus on etsiä osittain empiiriseen aineistoon tukeutuen, osittain
kvalitatiiviselta pohjalta selitystä tälle ilmiölle.
Palvelusektoriin sisältyvät periaatteessa kaikki ne tuotantoaktiviteetit,
jotka on kohdistettu palvelusten tuottamiseen. Sektorin rajaaminen puhtaasti funktionaalisin perustein ei kuitenkaan ole mahdollista sen vuoksi,
että ei ole riittävästi käytettävissä tällaisen määritelmän edellyttämiä
tuotanto-, työllisyys- yms. tietoja. Jos pyritään määritelmän empiiriseen
käyttökelpoisuuteen, on tässä vaiheessa tyydyttävä elinkeinopohjaiseen
tarkasteluun. Se ei kuitenkaan estä 'pohtimasta myös teoreettisesti peittävämmän tai yleensä jonkin muun määritelmän vaikutuksia kuvaukseen
sekä johtopäätöksiin.
Tässä kirjoituksessa palvelusektoriin sisällytetään seuraavat Tilastollisen päätoimiston jaottelun mukaiset elinkeinot: liikenne, kauppa, pankit
ja vakuutuslaitokset, asuntojen omistus, yleinen hallinto ja maanpuolustus
sekä »palvelukset»l. Kaikki n~mä tuottavat lopputuotteinaan palveluksia, ts. hyödykkeitä, joita ei voida varastoida eikä siirtää. Ei kuitenkaan
liene epäilystä siitä, etteikö muissakin elinkeinoissa, joita tässä kutsutaan yhteisellä nimellä tavarasektori, tuotettaisi myös palveluksia. Tämä
antaa aiheen olettaa, että myöhemmin esitettävät luvut2 ovat pikemminkin ali- kuin yliarvioita.
1. »Palveluksilla» tarkoitetaan tuossa yhteydessä tilastollisesti määriteltyä elinkeinoryhmää. Sitä
ei tule sekoittaa yleistermeihin »palvelukset» ja (tässä käytetty) »palvelusektori», jotka ovat laajempia
käsitteitä.
2. Kaikki kirjoituksessa esiintyvät luvut on laskettu Tilastollisen päätoimiston julkaisun Suomen
kansantalouden tilinpito vuosina 1948-1964, Taulut, Helsinki 1968, tietojen pohjalta.
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Tarkastelun lähtökohtana on havainto, että vuosina 1948-1964 Suomen kokonaistyöllisyyden kasvusta on peräti 96.1 % kanavoitunut edellä
esitetyn jaottelun mukaiseen palvelusektoriin, kun vain 3.9 % työllisyyden lisäyksestä on löytänyt tiensä maa- ja metsätalouteen, kaivannaisteollisuuteen, tehdasteollisuuteen, rakennustoimintaan sekä sähkö-, kaasu-,
vesijohto- yms. laitoksiin.

Taulukko 1. Työllisyyden kehitys Suomessa vuosina 1948-1964, tuhansina työvuosina

Elinkeino

I

1948

I

1964

I

Muutos

Maa- ja metsätalous
Kaivannaisteollisuus
Tehdasteollisuus
Rakennustoiminta
Sähkö- yms. laitokset

717.8
6.4
353.9 '
125.5
10.0

548.5
6.6
453.6
199.7
18.0

-169.3
+ 0.2
+ 99.7
+ 74.2
+ 8.0

Liikenne
Kauppa
Pankit ja vakuutuslaitokset
Asuntojen {omistus
Yleinen hallinto ja maanpuolustus
Palvelukset

92.9
118.2
10.2
8.3
63.6
128.7

138.3
228.9
27.7
17.1
83.6
239.0

+ 45.4
+ 110.7
+ 17.5
+ 8.8
+ 20.0
+ 110.3

Ta varasektori
Palvelusektori

1213.6
421.9

1226.4
734.6

+

Yhteensä

1635.5

1961.0

+ 325.5

12.8
+312.7

Maa- ja metsätalouden työllisyyskehitys poikkeaa selvästi muiden elinkeinohaarojen vastaavasta kehityksestä. Tämän takia on syytä jakaa tavarasektori »tepllisuussektoriin»3 sekä maa-ja metsätalouteen.
Työllisyyden kehitystä pitkällä tähtäyksellä on kirjallisuudessa kuvattu
siten, että ensi vaiheessa ilmenee siirtymä maa- ja metsätaloudesta muihin
elinkeinoihin. Tällöin aluksi sekä teollisuussektorin että palvelusektorin
työllisyys kasvaa suurin piirtein samaa vauhtia. Kehityksen toisessa vaiheessa teollisuussektorin työllisyyden kasvuvauhti palvelusektoriin ver3. »Teollisuussektoriin» kuuluvat tässä jaottelussa tehdasteollisuuden lisäksi myös kaivannaisteollisuus, rakennustoiminta sekä sähkö-, kaasu- yms. laitokset.
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Kuvio 1. Tavara- Ja palvelusektorin, teollisuussektorin sekä maa- Ja metsätalouden työllisyysosuuksien kehitys
vuosina 1948-1964, prosentteina työllisestä työvoimasta

rattuna alenee. Kolmannessa vaiheessa teollisuussektorin työllisyyden
kasvuvauhti muuttuu negatiiviseksi. 4
Maa- ja metsätalous ovat peruselinkeinoja, joiden tuottamien hyödykkeiden osuus »hyvinvoinnin» tai »elintason» kehitystä arvioitaessa jatkuvasti vähenee, ts. niiden kysynnän kasvuvauhti tulojen nousun funktiona
pienenee. Yhtä selvästi ei sen sijaan ole nähtävissä, missä määrin samansuuntaista kehitystä on syntynyt tai syntymässä muissa elinkeinoissa.
Työllisyyskehitystä Suomessa vuosina 1948-1964 voidaan kuvata
oheisen piirroksen (kuvio 1) avulla (ks. myös taulukkoa 2).
4. Kehityksen kolmannen vaiheen on todettu jo alkaneen mm. Yhdysvalloissa; ks. esim. VICTOR R.
FUCHS The Growing lmportance of the Service Industries. National Bureau ofEconomic Research, New York 1965.
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Taulukko 2. Työllisyyden muutosnopeudet tavara-, teollisuus- ja palvelusektorissa vuosina 1949-1964,
prosentteina edellisestä vuodesta

Vuosi

Tavara. sektori

Teollisuussektori

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

-3.3
-0.7
4.7
-1.2
-2.6
2.8
2.0
-0.1
-1.9
-0.9
0.7
1.6
4.3
-3.8
1.1
-1.1

3.1
2.2
3.8
-1.0
1.1
5.0
2.5
1.1
-1.9
-0.2
3.1
5.9
2.7
1.5
0.1
1.1

Palvelusektori

4.9
5.6
6.4
4.1
0.1
3.4
5.9
3.3
1.3
-0.0
3.9
4.3
4.3
4.0
2.7
2.5

Tavarasektorin (johon sisältyy siis maa- ja metsätalous) työllisyyden
keskimääräinen kasvunopeus on kyseisellä aikavälillä ollut vain 0.1 0/0'
kun se palvelusektorissa on ollut 3.5 % ja teollisuussektorissa 1.9 0/o.
Luvut kuvastavat hyvin pitkän tähtäyksen kehitystä: maa- ja metsätaloudessa työllisyys laskee, teollisuussektorissa ja palvelusektorissa nousee.
Viimeksi mainitussa työllisyyden nousu on kuitenkin ollut selvästi
nopeampaa.
Yksityiskohtaisemman kuvan saamiseksi työllisyyden kehitys voidaan
ottaa esille disaggregoidummalla tasolla. Tällöin rakennesiirtymä näkyy
entistä korostetummin.
Taulukosta 3 käy ilmi, että teollisuussektorissa on ollut osia, joiden
työllisyys on kehittynyt negatiiviseen suuntaan. Nyt voidaan kysyä, onko
odotettavissa tämänsuuntaisen kehityksen yleistyvän. Eräs mahdollisuus
työllisyys muutosten tai -siirtymien passiiviseksi ennustamiseksi on poikkileikkausanalyysin suorittaminen tässä mielessä eri kehitysvaiheessa olevista maista, jolloin voitaisiin kriittisesti arvioida Suomen sijaintia tällä
kehityskartalla. Tässä tyydytään kuitenkin viittaamaan vain erääseen
aspektiin, joka voisi tulla kysymykseen edellä mainitun analyysin yhtey-
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Taulukko 3. Työllisyyden keskimääräiset muutosnopeudet elinkeinohaaroittain tavara- ja palvelusektorissa vuosina
1949-1964, prosentteina
Keskimää%
räinen muukoko
sektorista ;;
tos-%

%
koko
sektorista 5

Ta vara sektori

Palvelusektori

I

yli 4.5

Pankit
»Muu liikenne»
Terveydenhoi to
Opetus
Tukkukauppa
Vakuutuslaitokset
Asuntojen omistus
»Muut palvelukset»

Kiviöljy- yms. teollisuus
Elin tarviketeollisu us

4.1

35.3

3.0-4.5

Maa- ja vesirakennustoiminta
Sähkö-, kaasu- yms. laitokset
Paperiteollisuus
»Muu tehdas teollisuus»
Kemianteollisuus

13.0

1.5-2.9

Talonrakennustoiminta
Koneteollisu us
Sähköteknillinen teollisuus
Metallien perusteollisuus
Graafinen teollisuus
Metallien tuoteteollisuus
Kulkuneuvoteollisuus

24.0

0.0-1.4

negat.

I

100.0

I

Tietoliikenne
Yleinen hallinto ja maanp.
Henkilökohtaiset palvelukset

-

Juomia valmistava teollisuus
Puuteollisuus
Tekstiili teollisuus
Nahka teollisuus
Maatalous jne.
Tupakkateollisuus

51.5

38.3

23.6

Kumiteollisuus
Kai vannaisteollisuus
Huonekaluteollisuus
Savi- yms. teollisuus
Kenkä- yms. teollisuus

7.4

Tieliikenne
Virkistys jne.
Vähittäiskauppa
Ravitsemus- yms. liikkeet
Vesiliikenne

-

Rautatieliikenne

2.8

I

100.0

I

dessä. Suurin osa palveluksista on sidottu tavaratuotantoon. Ilman tiettyjä palveluksia tavaratuotanto ei näet voi saavuttaa lopullista päämääräänsä, inhimillisten tarpeiden tyydyttämistä. Kysymys on siitä, onko
palvelusektorin ja tavarasektorin kasvu ja sitä kautta työllisyyskehitys
5. Prosenttijakautumat vuodelta 1964.
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ollut jossain mielessä tasapainotonta. 6 Onko palvelusektorin työllisyysosuus Suomessa taloudelliseen kehitysvaiheeseen nähden liian suuri vai
liian pieni? Mahdollisen tasapainottomuuden oikeneminen tai oikaiseminen on otettava huomioon tulevaisuuden kehitys arvioita laadittaessa.
Edellä kuvattuun työllisyyden kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat jaettavissa kahteen pääkomponenttiin: a) muutokset sektoreiden tuottamien
hyödykkeiden kysynnässä ja b) muutokset sektoreiden työn tuottavuudessa. Varsinaiset ongelmat tulevat esiin niiden seikkojen analysoinnissa,
jotka yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat kyseisiin muutoksiin
ja jotka sitä tietä saavat aikaan eroavuuden sektoreiden välisessä työllisyyskehityksessä. Mittausvaikeudet aiheuttavat toisen ongelmavyyhdin,
varsinkin kun on kysymys palvelusektorista.
Teoreettisesti tässä voidaan erottaa kaksi äärirajaa, joiden välille kaikki
muut mahdollisuudet jäävät. Ensinnäkin, jos kysynnän muutosvauhti on
ollut vertailtavissa sektoreissa sama, työllisyyden muutosvauhdin eroavuus on selitettävissä kokonaan työn tuottavuuden eri muutosvauhdeilla.
Toinen ääritapaus on se, että työn tuottavuus on noussut vertailtavissa
sektoreissa yhtä nopeasti, jolloin työllisyyskehityksen mahdollinen eroavuus selittyy pelkästään kysynnän eri muutosvauhdeilla.
Selitystä ei voida antaa pelkästään kvantitatiivisesti, mikä johtuu osittain tietojen saannin vaikeudesta tai niiden puuttumisesta. Työllisyyden
kehitystä on analysoitava myös kvalitatiivisesti, jolloin on usein pakko
tyytyä spekulatiivisiin kannanottoihin. Menetelmä on se, että useissa
tapauksissa tulosten, siis työllisyyden muutosten avulla arvioidaan selittävissä tekijöissä tapahtuneita muutoksia eikä päinvastoin.
Palvelusektoria koskevien empiiristen tutkimusten suurin vaikeus lienee siinä, että reaalituotoksen mittaaminen on ainakin toistaiseksi ollut
varsin hankalaa. 7 Useissa tapauksissa tuotoslukuja ei näet voida riippumattomasti havaita, vaan on lähdettävä liikkeelle panostiedoista. Näitä
voidaan analysoidc:t tutkimalla, onko olemassa mahdollisuus tietynsuuntaisen systemaattisen harhan tms. esiintymiseen.
6. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko Suomessa tehokkuusnäkökulmasta ajatellen liikaa tai liian vähän
vähittäismyymälöitä, pankkien haarakonttoreita, huoltoasemia, agentuuriliikkeitä jne. Voidaan myös
kysyä, missä määrin tuonnin ja viennin välinen suhde vaikuttaa palvelusektorin osuuteen ja kasvuun.
~ 7. Mittammenetelmistä ks. PAAVO GRÖNLUND-O. E. NIITAMO Suomen kansantalouden tilinpito
vuosina 1948-1964, Käsitteet ja menetelmät. Tilastollinen päätoimisto, Monistettuja tutkimuksia n:o 5,
maaliskuu 1968.
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Taulukko 4; BKT:n (SNA; vuoden 1954 hinnOin): muutosrlOpeuqet vuosina 1949-1964, prosentteina'
edellisestä vuodesta

Vuosi

Tavarasek'toii

T eollisu ussektori

,

c'

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

3,2
4.7

6.9
5:1
10.7

~.9

2~2

6.8

5.9
10.4
7.9
2.9
2.7
-0.7
8.2
10.9
8.7
4.9
3.6
6.1

6.2
9.1
8.2
5.3
2;1
7.5
10.5
3.9
1.2
0.9
8.0
7.8
6.1
5.9
4.3
5.5

~0.7

1.1
0.3
10.0
4.5
0.7
3.6
0.7
6.1
10.7
7.5
1.9
,

Pa1velusektori

1

BKT:n keskimääräinen kasvunopeus

4.6

5.9

5.8

Työllisyyden keskimääräinen kasvunopeus

0.1

1.9

3.5

V'ertailtaessa taulukon 4 lukujen valossa teollisuussektoria ja palvelusektoria, voidaan tulla siihen - ' erittäin varaukselliseen - johtopäätökseen, että työllisyyskehityksen eroavuus johtuisi lähes kokonaisuudessaan
työn tuottavuuden muutoseroista. BKT:n muutosluvut on tällöin tulkittu
lopputuotteiden kysyntää osoittaviksi. Kuten edellä kävi ilmi, palvelusektorin laskentamenetelmät eivät suinkaan aina tue tätä tulkintaa.
Sen sijaan verrattaessa palvelusektoria tavarasektoriin tilanne ei näytä
näin yksinkertaiselta ..Asia selittyy kuitenkin maa- ja metsätalouden tuotoksen mukanaololla tavarasektorissa. Tässä vertailussa palvelusektorin
hyödykkeiden kysynnän nopeanimalla kasvuvauhdilla on työn tuottavuuden muutoserojen lisäksi ollut vaikutusta työllisyyskehityksen eroavuuteen.
Johtopäätösten varauksellisuus johtuu paljolti siitä, että palvelusten
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Taulukko 5. Suhteen BKT {SNA; ,kiintein hinnoin)jtyöllisyys muutosnopeudet vuosina 1949-1964,
prosentteina edellisestä vuodesta
'Tavara;..
. sektori

Vuosi
,

. Teollisuussektori

..

1949,
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
Keskimäärin

,

6.7
5.5
5.0
2.4
3.0
7.0
2.4
0.8
5.6
1.7
5.5
8.9
3.0
6.0
1.1
8.0

l'

I

4.5

I

3.7
3.3
6.7
0.3
4.6
5.1
5.3
1.1
3.8
-0.5
4.9
4.7
5.9
3.4
3.5
5.0

I

3.8

Palveltisektori

1.3
3.3
1.7
1.1
2.0
4.0
4.3
0.6
-0.0
0.9
3.9
3.4
1.7
1.8
1.6
2.9

I

2.0

kysynnan ja kulutuksen mittaamiseen liittyy monia ehkä ylitsepaäsemättömiäkin vaikeuksia. On kuitenkin olemassa tekijä, jonka vaikutuksen
suuntaa voitaneen kontrolloida. Tämä seikka liittyy puhtaasti laskentamenetelmiin ja saattaa aiheuttaa tuotosluvuissa systemaattista harhaa.
Monissa palveluksia tuottavissa elinkeinoissa palvelusten hintojen nousuksi otetaan nimittäin palkkojen ym. kustannusten nousu. Tällöin työn
tuottavuuden muutokset, joita varmasti on myös näissä elinkeinoissa
(mm. julkisessa hallinnossa), eivät tule esille. 8 Jos tämä pitää paikkansa,
kiinteähintaiset BKT-Iuvut pyrkivät aggregaattitasolla yliarvioimaan
8. Esim. julkisen hallinnon bruttokansantuote-erä kiintein hinnoin saadaan siten, että toiminnasta
aiheutuneet nimelliskustannukset (palkkasumma, sosiaalikustannukset, ulkopuolisilta suoritetut hankinnat Jne.) deflatoidaan kukin ryhmä erikseen omalla hintaindeksillään. Käytetyn hintaindeksin taso
määrää täten ratkaisevasti sen, kuinka suureksi volyymin muutos (joka periaatteessa saadaan aikaan
kahden komponentin, työllisyyden ja tuottavuuden muutoksen tuloksena) arvioidaan. Tuottavuus on
tuotos
suhdeluku - - . Käytetty laskentamenetelmä ei periaatteessa salli sitä, että tuotos voi kasvaa panosten
panos
määrän pysyessä ennallaan tai että tuotos voi kasvaa enemmän kuin käytettyjen panosten määrä. Tämä
johtuu siitä, että panos ja tuotos ovat sama asia. Näin ollen työn tuottavuuden kasvu on laskennallisesti
oletettu nollaksi. Käytännössä pääomapanoksen mukanaolo aiheuttaa tähän pieniä muutoksia.
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tavaratuotosta palvelutuotokseen verrattuna edellyttäen, että huomioon
ottamaton tuottavuuden muutos palvelusektorissa on ollut positiivista.
Työn tuottavuuden karkeaksi estimaatiksi voidaan ottaa työllisyydellä
jaettu kiinteähintainen bruttokansantuote. Kyseinen estimaatti on kasvanut selvästi nopeammin sekä tavarasektorissa että teollisuussektorissa
kuin palvelusektorissa (taulukko 5). Sektoreiden väliset erot tässä suhteessa on koottu yhteen taulukkoon 6, jonka neljännessä sarakkeessa on
vertailun vuoksi esitetty myös käypähintaisten bruttokansantuote-erien
muutosprosenttien erotukset.
Taulukko 6. Palvelu- ja tavarasektorin sekä palvelu- ja teollisuussektorin keskimääräisten muutosprosenttien
erotukset vuosina 1948-1964
Sektorit9

P-Ta
P-Te

BKT
kiintein hinnoin

Työllisyys

I

+3.4
+1.6

I

+1.2
-0.1

BKT
käyvin hinnoin

I

+4.2
+2.6

Tuottavuus

I

-2.5
-1.8

Tarkastellaan nyt lyhyesti muutoksia kysyntään vaikuttavissa tekijöissä,
jotka tässä voidaan luokitella seuraavasti: a) kuluttajien tarpeiden rakenne, b) kuluttajien käytettävissä oleva rahamäärä, c) tutkittujen hyödykeryhmien suhteelliset hintatasot. Ehkä tärkein kysymys koskee toisaalta tavaroiden, toisaalta palvelusten kysynnän tulojoustoa, ts. sitä,
onko palvelusten kysyntä aggregaattitasolla ollut joustavampaa tai joustamattomampaa tulojen suhteen kuin tavaroiden kysyntä. Jos tätä ongelmaa ajatellaan ekonometrisena mittausongelmana, kuvaa on sekoittamassa ilmeisesti mm. urbanisoitumisasteen nousu. Yllä olevassa luokittelussa tällainen muutos voidaan sijoittaa kohtaan a). Palvelusten ja tavaroiden kysyttyyn määrään vaikuttavat myös muutokset niiden suhteellisissa hinnoissa, koska ei liene mielekästä lähteä siitä, että näiden hyödykeryhmien kysyntä hinnan suhteen olisi täysinjoustamatonta.
Ongelman käsitteleminen vaatii luonnollisesti laajoja ja perusteellisia
ekonometrisia tutkimuksia. Kuitenkin taulukon 6 perusteella voitaneen
tehdä joitakin suuntaa osoittavia johtopäätöksiä.10 Lähtien pelkästään
9. P = palvelusektori, Ta = tavarasektori, Te = teollisuussektori.
10. Johtopäätösten teossa edetään elementäärisen kysyntäteorian mukaisesti, jolloin tarkastellaan
ensin yhden tekijän vaikutusta yksinään (ceterisparibus-ehto), ja sen jälkeen lisätään tekijöitä yksi kerrallaan ja pohditaan, mihin suuntaan ne mahdollisesti vievät lopullisia tuloksia.
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tästä informaatiosta nähdään, että kysynnän kasvuvauhdin erotus palvelusektorin ja teollisuussektorin välillä on ollut hyvin pieni.
Jos vertailuun otetaan tavarasektori, erotus muodostuu suuremmaksi. l l
Muiden asiaan vaikuttavien, tekijöiden ceteris paribus-ehdolla teollisuussektorin ja palvelusektorin hyödykkeiden kysynnän tulojousto olisi samaa
suuruusluokkaa. Sektoreiden tuottamien hyödykkeiden hintakehityksestä aggregaattitasolla saa taas jonkinmoisen kuvan vertaamalla käyvin
ja kiintein hinnoin laskettuja tuotannon muutosten erotuksia. Näistä käy
selvästi esille (laskematta lukuihin implisiittisesti sisältyviä hintaindeksisarjoja) se, että palvelusten hintataso näyttää nousseen nopeampaa
vauhtia kuin tavaroiden. Mikäli kysyntä hinnan suhteen ei ole ollut täysin joustamatonta, tämä antaa aiheen olettaa, että palvelusten kysynnän
tulojousto sittenkin voi olla suurempi kuin vastaava tavaroiden kysynnän
jousto, vaikka maataloutta ei vertailussa otettaisikaan huomioon. Sen
sijaan käytetyt reaalituotosten estimaatit vastaavasti pienentävät tulojoustojen välistä tod~llista eroa. Näin on siksi, että kiinteähintaiset
BKT-Iuvut edellä esifetyn resonoinnin mukaisesti aliarvioivat palvelutuotosta tavaratuotokseen verrattuna. Tilanteen analysointi tulee entistä
komplisoidummaksi, jos otetaan huomioon paitsi se, että kaikkien palvelusten reaalituotosta ei pystytä riippumattomasti mittaamaan, myös se,
että palveluksien laadunparannuksien vaikutusta (koulutus, terveydenhoito jne.) on kovin vaikea kvantifioida.
Edellä esitetyt luvut ja eri tekijöiden vaikutussuunnan tarkastelu näyttävät tilanteen monivivahteisuudesta huolimatta antavan jonkinlaista
tukea· sille olettamukselle, että ero sektoreiden välisessä työllisyyskehityksessä ei niinkään ole ollut seurauksena kysynnän kuin työn tuottavuuden
erilaisista muutosvauhdeista. Näin on erityisesti vertailtaessa teollisuussektoria palvelusektoriin.
Työn tuottavuus on reaalituotoksen suhde käytettyyn todelliseen työpanokseen. Tässä käytetyt työllisyys tiedot ovat vain varsin karkeita
arvioita todellisesta työpanoksesta. Tietoihin ei sisälly muutoksia työajassa, eikä liioin työvoiman laadun muutoksista ole informaatiota.
Työn tuottavuuteen vaikuttaa myös käytetty pääoma: saattaa olla esimerkiksi mahdollista, että työn tuottavuus kasvaa todellisen työpanok11. Tämä selittyy sillä, että maataloustuotteiden kysyntä on luonteeltaan selvästi keskimääräistä
j oustama ttomampaa.
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sen pysyessä ennallaan. Tämä voi tapahtua pääoman käyttöä tehostamalla tai sitä lisäämällä.
Yhdysvalloissa on havaittu kehityssuunta, jonka mukaan suhde pääoma/työ sekä työvoiman keskimääräinen l~atu (työpanosmielessä) ovat
kohonneet nopeammin tavarasektorissa kuin palvelusektorissa. 12 Suomen kansantaloudesta ei ole ainakaan suoraan saatavissa vastaavaa empiiristä tietoa. Lienee kuitenkin mahdollista tarkastella kehitystä tuloksista, siis työllisyysmuutoksista lähtien, ts. pohtia minkälaiset muutokset
olisivat voineet vaikuttaa mainittujen tuloste"n syntymiseen. Jos kehitys
pääoma/työ-suhteen ja työvoiman laadun kohdalla on Suomessa ollut
samansuuntaista kuin Yhdysvalloissa (mikä intuitiivisesti ajatellen vaikuttaa varsin ilmeiseltä), voidaan tällä selittää eroavuutta sektoreiden
työn tuottavuuden muutosvauhdeissa ja sitä kautta työllisyyden muutosvauhdeissa.
Pääoma/työ-suhteen ja työvoiman laadun muutoksiin voidaan hakea
selitystä tuotanto teorian piiristä. Osasyynä lienee teknillisen kehityksen
yleinen luonne, ts. itse tuotantofunktioiden mahdollinen muuttuminen.
Toista syytä voitaneen etsiä tuotannontekijöiden suhteellisten hintojen
muutoksista. Teknologisten muutosten mittaaminen on tunnetusti vaikea
tehtävä, eikä siihen -ole syytä puuttua tämäntapaisessa esityksessä. Sen
sijaan tietynlaisella hintakehityksellä voidaan ainakin osittain selittää
muutoksia suhdeluvuissa: a) työvoiman hinnan nousu suhteessa pääoman
hintaan ja b) ammattitaidottoman työvoiman hinnan nousu suhteessa
ammattitaitoisen työvoiman hintaan.
Tuotantoteorian mukaan taloussubjekti, yritys, elinkeinohaara jne.
pyrkii korvaamaan suhteellisesti kalliimmiksi tulevia tuotannontekijöitä
suhteellisesti halvemmilla. Jos hintakehitys on ollut edellä kuvatun kaltainen, työvoimaa korvataan pääomalla, t8. koneellistuminen ja automatisoinnin aste kasvaa, ja ammattitaidotonta työvoimaa korvataan ammattitaitoisemmalla työvoimalla. Nyt ei kuitenkaan liene mielekästä lähteä
siitä, että tarkasteltujen sektoreiden kyky substituoida tuotannontekijöitä
olisi puhtaasti teknillisessä mielessä samanlainen. Pikemminkin on aggregaattitasolla syytä olettaa, että tavarasektorilla on teknillisesti suuremmat
mahdollisuudet edellä mainittuun substituointiin. Sikäli kuin tämä vastaa
12. VICTOR R. FUCHS Productivity Trends in the Goods and Service Sectors. National Bureau of Economic
Research, New York 1964.
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todellisuutta, on tuotannontekijöitten suhteellisten hintojen muutoksella
ollut osuutta siihen, että palvelusektorin työllisyys on noussut nopeammin
kuin tavarasektorin ja nimenomaan nopeammin kuin teollisuussektonn.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969: 2

Kauppavirta-analyysi ja trendimatriisi*
Kirjoittanut
RISTO RANKI

Maailmankaupan voimakas laajeneminen ja Euroopan integraatiokehitys ovat lisänneet ulkomaankauppaa koskevien tietojen tarvetta ja
yleistä mielenkiintoa kauppaan liittyviin kysymyksiin. Tämä sekä toisaalta Markovin ketjujen sovellutukset taloustieteen eri lohkoilla ovat
antaneet aiheen tarkastella sitä, missä määrin Markovin ketjut sopivat
ulkomaankaupan kehityksen kuvaus- ja selitysvälineeksi. Seuraavassa
tarkastelen ensin Markovin ketjuja yleisesti, minkä jälkeen annan kauppavirroille matriisiesityksen, määrittelen trendimatriisin ja tutkin sen
soveltuvuutta kauppavirta-analyysiin empiirisen esimerkin avulla.

1. lv!arkovin ketjuista
Markovin ketjuilla tarkoitetaan sellaista stokastista prosessia, jossa prosessi käy eri tiloissa annettujen todennäköisyyksien mukaan, jotka riippuvat vain edellisistä tiloista. Mahdollisia tiloja merkitään symbolein
Sl,S2, ... ,Sn' Todennäköisyys, että prosessi .on tilassa Sj ehdolla, että se
edellisellä askelella oli tilassa Si, on Pij. Luvut Pij (i,j = 1,2, ... ,n)
muodostavat (n X n)-matriisin P, jota kutsutaan siirtymätodennäköisyysma triisiksi.
Olkoon A n-ulotteinen vektori ja ilmoittakoon se todennäköisyydet,
että prosessin lähtötila on Sl,S2, ... ,Sn' Tällöin antaa vektori AP vastaavat todennäköisyydet seuraavalla askel ella ja yleisesti vektori Apn
todennäköisyydet n:nnellä askeleella. Kun siirtymätodennäköisyysmatriisi ja prosessin lähtötila on annettu, prosessi on täysin määrätty.

* Aihetta olen laajemmin käsitellyt pro gradu -tutkielmassani Trendimatriisin käytöstä maailmankaupan
Markov-analyysissa. Sovellutus eräiden maiden kaupan kehitykseen vuosina 1958-1966 (säilytetään Helsingin
Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa). Siinä on myös esitetty tässä artikkelissaselostetun
sovellutuksen yksityiskohtainen aineisto ja laskelmat. - Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta on
rahoittanut artikkelin pohjana olevaa perustutkimusta, joka on kohdistunut alueelliseen tutkimukseen
taloudellisin mallein. Tutkimusryhmää on johtanut prof. PENTTI PÖYHÖNEN.
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2. KauppavirtoJen rnatriisiesitys
Merkitään maan i viennin arvoa maahan j ajanjakson taikana symbolilla mij (t) . Maan i kokonaisviennin arvo ajanjaksona t olkoon M i (t) ,
Ja SllS
n

(1)

Mi(t)

=

L mij(t),

F=l

jos tarkastelun kohteena on n maata.
Kauppavirtamatriisi ajanjaksolle t määritellään (n X n)-matriisiksi

[pn (t)
(2)

P(t)

=

P21 (t)

P12 (t)
P22 (t)

PlU (t)
p2n (t)

pm (t)

pn2(t)

Pnn (t)

1

jonka alkiot määritellään yhtälöllä

(3)
Matriisiri P(t) alkiot ovat SllS Itse" asiassa suhteellisia osuuksia, tOIsIn
sanoen alkio Pij(t) ilmoittaa maasta i maahan j suuntautuvan viennin
suhteellisen osuuden maan i "kokonaisviennistä ajanjaksona t. Mutta
alkioille voidaan kuvitella myös todennäköisyysluonne (esim. »mikä on
todennäköisyys, että maan i ajanjaksona t saamista vientituloista umpimähkään valittu valuuttayksikkö on saatu viennistä maahan j?» ), jolloin
matriisia P(t) voidaan pitää siirtymätodennäköisyysmatriisina ja kaupan kehitystä voidaan tarkastella eräänlaisena Markovin prosessina.
Kunkin maan kokonaisviennin suuruuden ajanjaksona t ilmoittaa nyt
n-ulotteisen rivivektorin

(4)
vastaava komponentti.
Edellä määritelty kauppavirtamatriisi antaa kansainvälisille kauppa-
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virroille suhteellisiin osuuksiin perustuvanmatriisiesityksen;A~qksi on
tarpeen tehdä eräitä rajoittavia oletuksia, joista myöhemmin luovutaan.
Ensimmäiseksi oletetaan, että kokonaisvien tien summ'a OIl peräkkäisinä
tarkasteluajanjaksoina yhtä suuri, toisin sanoen maailmankaupan suuruutta pidetään vakiona. Toiseksi oletetaan, että kauppavirtamatriisi P(t)
on peräkkäisinä tarkasteluajanja,ksoina ~ftma, mikä merkitsee sitä, että
kunkin maan kaupan rakenteen oletetaan pysyvän samana ja siis jokaisena tarkasteltavana ajanjaksona jokaisen maan viennin jakautuvan
maittain airia samalla tavalla.
Näiden oletusten ollessa voirriassa saadaan jokaisen maankokonaisviennit ajanjaksona t antava vektori yhtälöstä

(5)

K(t) -: K(t-I)P(t-I),

ja yleisesti

(6)
missä ta on lähtöajanjakso. Nämä yhtälöt ovat siis Markovin ketjujen
perusyhtälöitä, jotka ilmaisevat kauppatavaroiden kiertokulun. Myös
näille yhtälöille voidaan antaa vastaava todennäköisyystulkinta: vektorin
K(t a
n) i:s komponentti antaa sen todennäköisyyden, jolla umpimähkään valittua vientituloista ajanjaksona ta saatua valuuttayksikköä
vastaa n askelen jälkeen valuuttayksikkö maassa i, kun vektorin K(to )
oletetaan ilmaisevan valuuttamäärien suhteelliset osuudet kussakin
maassa ajanjaksona t o •

+

3. Trendimatriisi
Edellisessä kappaleessa esitetyt oletukset ovat ilmeisen epärealistisia.
Kaupan rakenteen muuttumattomuuden oletuksesta luopuminen antaa
aiheen erityisen trendimatriisin määrittelyyn ja käyttöönottoon.
Kullekin suhteelliselle osuudelle Pij määritellään sitä vastaava trendifunktio fij(t), joka koostuu kahdesta komponentista: varsinaisesta trendikäyrästä gij(t) ja virhemuuttujasta Uij(t), jonka odotusarvo oletetaan
nollaksi. Trendikäyrä konstruoidaanempiirisesti havaittujen suhteellisten
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osuuksien perusteella siten, että se mahdollisimman hyvin kuvaa vastaavan suhteellisen osuuden kehittymistä ajassa.
Trendimatriisi määritellään sellaiseksi matriisiksi, jonka alkiot ovat
vastaavån kauppavirtamatriisin vakioalkioiden eli siirtymätodennäkäisyyksien sijasta edellä määriteltyjä trendifunktioita. Kauppavirtamatriisia P(t) vastaavaa trendimatriisia merkitään symbolilla P(f(t)), ja siis
kirjoitetaan

(7)

f11 (t)
f 21 (t)

P(f(t)) =
[

fm(t)

Trendimatriisin avulla pyritään kauppavirta-analyysissa ottamaan huomioon kaupan rakenteessa tapahtuneet muutokset, jotka eivät ole näkyvissä, kun käytetään kauppavirtamatriisia.
Kauppavirtamatriisia voidaan pitää sellaisena trendimatriisin erikoistapauksena, jossa kaikki trendifunktiot fij ovat vakioita. Trendimatriisi
on taas erikoistapaus sellaisesta vielä yleisemmästä funktiomatriisista,
jonka alkioina olevat funktiot ottavat huomioon muunkin vaihtelun
kuin trendin.
Jos kauppavirtamatriisin sijasta tarkastelussa käytetäänkin trendimatriisia, eivät kappaleessa 2 esitetyt kunkin maan kokonaisviennin
määräävät yhtäIät (5) ja (6) enää ole voimassa. Trendimatriisin tapauksessa saadaan maiden viennit Mi(t) yhtäIästä

(8)

K(t

+ 1) =

K(t)P(f(t)),

j a yleisesti

(9)

K(t

+

t

1)

=

K(to )

n P(f(t)).

t=t o

Erona kauppavirtamatriisin tapaukseen on tässä siis se, että perustana
olevaa kokonaisvientivektoria K(t) kerrotaan oikealta nyt erikseen
ajallisesti perättäisillä trendimatriiseilla, kun kauppavirtamatriisia käytettäessä voitiin alkioiden muuttumattomuuden vuoksi käyttää potenssimerkintää.
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4. Ekspansiomatriisi
Toinen kappaleessa 2 tehdyistä oletuksista koski maailmankaupan suuruuden vakioisuutta. Kun luovutaan tästäkin oletuksesta, on maiden
viennit määrääviin yhtälöihin lisättävä vielä jokin tekijä, joka ottaa
huomioon kaupan kasvun.
Maalle i määritellään ekspansiotekijä ei(t) ajanjaksolle t yhtälöllä

(10)

e (t) i

-

Mi(t+1)
,
MJt)

joka SllS on perättäisten kokonaisvientien suhde maassa i. Ekspansiotekijät e1 (t), e2 (t), ... ,en(t) muodostavat yhdessä (1 X n) -matriisin,
jota kutsutaan ekspansiomatriisiksi ajanjaksolle t. Kasvavien kauppavirtojen esittämistä varten otetaan käyttöön apumatriisi E(t), jolla tarkoitetaan matriisia
(11 )

o
Kun kaupan kasvu sallitaan, on yhtälöitä (8) ja (9) korjattava sopivalla tavalla. Tässä tapauksessa kerrotaan yhtälön (8) oikea puoli oikealta
apumatriisilla E(t), jolloin saadaan

( 12)

K(t + 1) = K(t)P(f(t))E(t).

Yleisessä tapauksessa saadaan vastaavasti
t

(13)

K(t + 1)

=

K(to ) II (P(f(t))E(t)).
t=to

Trendimatriisin ja ekspansiomatriisin sisällyttäminen tarkasteluun
tekee mahdolliseksi absoluuttisten kauppavirtojen ja kokonaisvientien
esittämisen, kun otetaan huomioon rakennemuutokset ja kaupan kasvu.

5. Trendimatriisin rakentaminen ja kaupan rakennemuutokset
Trendimatriisin rakentamisen pohjana ovat havaitut maiden vientiluvut. Näistä lasketaan vastaavat suhteelliset osuudet eri ajankohdille,
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Ja kun jokaisen osuuden keskiarvot on laskettu, on päädytty kauppavirtama triisiin.
Tämän jälkeen on tutkittava, onko kutakin alkiota vastaavaa suhteellista osuutta pidettävä vakiona vai ei, siis onko tarpeen rakentaa ja estimoida trendifunktio. On toisin sanoen päätettävä, vaihteleeko kukin
suhteellinen osuus keskiarvonsa ympärillä niin paljon, ettei vakioisuusoletus ta voida hyväksyä. Tähän voidaan käyttää jotain sopivaa tilastollista tekstiä, mutta myös muu informaatio, kuten esim. institutionaaliset
seikat, on otettava huomioon. Jos trendikäyrän löytäminen tuottaa vaikeuksia esim. epäyhtenäisen kehityksen vuoksi, voi olla tarkoituksenmukaista pitää vaihteluista huolimatta ko. suhteellista osuutta vakiona.
Niille alkioille, joita ei ole pidettävä vakioina, on tämän jälkeen valittava trendifunktion tyyppi. Olennaista on tällöin se, kuinka pitkä on
tarkasteltava aikaväli. Jos se on lyhyt ja jollei pyritä ennustamiseen, ei
trendifunktiolIe yksinkertaisuusehdon lisäksi' aseteta muita erityisrajoituksia. Jos taas on kyseessä pitemmän aikavälin tarkastelu, asettaa
trendimatriisin todennäköisyysluonne ja siitä seuraava alkioiden rivisummaehto rajoituksia funktiotyypin valinnalle. Koska' kaikki alkiot
ovat todennäköisyyksiä ja rivisumma on aina = 1, on trendifunktioilla
oltava aika-akselin suuntainen asymptootti. Tämä vaatimus sulkee pois
mm. lineaarisen muodon pitkän aikavälin tarkasteluista.
Toinen keskeinen kysymys trendifunktion valinnassa on integraatiokehityksen ja yleensä rakennemuutosten huomioon ottaminen. Voidaan
otaksua, että integraatiosta johtuvista rakennemuutoksista on mahdollista tehdä johtopäätöksiä trendifunktioiden muodon ja parametrien
avulla, kun liittymän muodostamisajankohta tunnetaan. Luontevaa on
odottaa, että alkio, jonka määräämät maat kuuluvat samaan liittymään,
on ajan suhteen kasvava. Tästä seuraa, että muut alkiot ovat vastaavasti
väheneviä. Tällainen kehitys merkitsee yksinkertaisesti vain sitä, että
integroituminen aiheuttaisi jokaisen samaan liittymään kuuluvan maan
kaupan suuntautumista enemmän liittymän sisälle, mikä tullinalennusten, tuontikiintiöiden poistamisten yms. seikkojen vuoksi onkin varsin
uskottavaa.
Muuan vaikea ongelmCl, trendimatriisirrrakentamisessa on diagonaalielementtien muodostaminen. Määritelmän mukaan diagonaalielementti
edustaa »maan i maahan i suuntautuvan viennin suhteellista osuutta
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maan i kokonaisviennistä» . Kysymys on siis siitä, miten tulkitaan maan
vienti itseensä. Eräs keino olisi jättää diagonaalielementti kokonaan huomiottaja asettaa se nollaksi, jolloin siis rajöituttaisiin »aitoon» ulkomaankauppaan. Toinen tapa olisi sisällyttää kotimaankauppa tarkasteluun: kokonaisviennin muodostaisi »aito vienti~> sekä kotimaankauppaan tulevien kotimaisten tavaroiden arvo, jotka yhteenlaskettuina käsittäisivät
maan koko tuotannon tarkasteluajanjaksona.
Jos kauppavirtoja ryhdytään aggregoimaan, on tilanne hieman erilainen. Kun kauppavirtamatriisin (ja trendimatriisin) tilana voi olla
useamman maan muodostama kokonaisuus, eivät diagonaalielementit
välttämättä ole nollia, vaikka kotimaankauppa jätettäisiinkin tarkastelun
ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että käytettävissä on myös tilojen sisäisiä vientilukuja; esimerkiksi tuonnempana selostettavassa empiirisessä
kokeilussa yhtenä tilana oli EEC, jota vastaavan diagonaalielementin
määräsi jäsenmaiden EEC-vientien summan suhde niiden kokonaisvientien summaan. Tässä tapauksessa voidaan odottaa integroitunutta
aluetta vastaavan diagonaalielementin kasvavan.
6. Trendimatriisin Ja kauppavirtamatriisin antamien tulosten välinen ero

Kohdistetaan huomio aluksi matriisin yksittäiseen alkioon ja sen kehittymiseen. Kauppavirtamatriisissa alkio on vastaavien empiiristen lukujen keskiarvo. Niiden perusteella estimoidaan myös trendifunktio, joka
ensin oletetaan lineaariseksi. Jos trendifunktion antama suora on aikaakselin suuntainen, yhtyy sevakioalkion määräämään suoraan, ja tällöin kauppavirtamatriisin ja trendimatriisin antamat estimaatit yhtyvät.
Jos taas' suorat eivät yhdy, on vakioestimaatin määräämä aika-akselin
suuntainen suora pienimmän neliösumman suorasta eroava suora, jolloin havaintojen etäisyyksien neliösumma tästä suorasta on välttämättä
suurempi kuin pienimmän neliösumman suorasta (trendikäyrien oletetaan täyttävän pienimmän neliösumman ehdon). Jos trendikäyrän
päätellään olevan ei-lineaarinen, on se pienimmän neliösumman mielessä välttämättä parempi tai ainakin yhtä hyvä kuin samasta aineistosta estimoitu lineaarinen trendikäyrä, sillä lineaarinen muoto on vain
yksi erikoistapaus kaikkien trendikäyrien joukossa, eikä ei-lineaarista
muotoa valita käyrätyypiksi, ell~i se tuota parempia tuloksia kuin lineaa-
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rinen. Edelleen antaa ei-lineaarisen käyrän estimointi sellaiset parametrien arvot, että käyrä palautuu lineaariseksi, jos lineaarinen muoto
on parempi. Use~n voidaan ei-lineaarinen muoto sitäpaitsi transformoida
lineaariseksi, jolloin voidaan soveltaa lineaariseen trendikäyrään kohdistuvaa tarkastelutapaa.
Koko trendimatriisin kannalta tutkitaan eroa kauppavirtamatriisiin
tarkastelemalla vektorin K(t) kehitystä. Koska tämä maiden kokonaisviennit ilmoittava vektori muodostuu siten, että edellisen periodin vastaavaa vektoria kerrotaan siirtymätodennäköisyysmatriisilla, jonka alkioina ovat vakio-osuudet tai trendifunktioiden senhetkiset arvot, on
luonnollista, että trendimatriisin määräämät maiden kokonaisviennit
seuraavat läheisemmin todellista kehitystä kuin kauppavirtamatriisin
antamat vastaavat arvot.

7. Sovellutus eräiden maiden kaupan kehitykseen
Tarkastellaan Euroopan vapaakauppa-alueiden EEC:n ja EFAn, Pohjois-Amerikan ja Japanin muodostaman kokonaisuuden kaupan kehitystä vuosina 1958-1966. Tarkastelun kohteena on kaikkiaan 17 maata,
jotka muodostavat prosessiin neljä tilaa:
1. EEC,
2. EFTA ja Suomi,
3. Japani,
4. USA ja Kanada.
Nämä ovat mainittuina vuosina edustaneet runsasta kahta kolm,annesta
koko maailmankaupasta. Perustana on käytetty kunkin maan ilmoittamia vientilukuja1 (fob). Näistä on laskettu vastaavat suhteelliset osuudet
ja kunkin alkion keskiarvo, jotka siis muodostavat kauppavirtamatriisin.
Tälle matriisille saatiin estimaatti
EEC
EFA
Jap
USC

EEC
0.5490
0.4225
0.1236
0.2530

EFA
0.3188
0.3684
0.1392
0.1880

Jap
0.0114
0.0150
0.0000
0.1015

USC
0.l208
0.l941
0.7372
0.4575

nVlsunlma
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1. Direction of Trade. A Supplement to International Financial Statistics. Internationa1 Monetary Fund and
Internationa1 Bank for Reconstruction and Deve1opment, Annua1 1958-1962 ja Annua1 1962-1966.

130

RISTO RANKI

Epäyhtenäisen kehityksensä vuoksi pidettiin alkioita P13,P2PP34,P41 ja P44
vakioina, lisäksi on alkio P33 (»Japanin vienti itseensä») käytetyn diagonaalielementtien tulkintatavan mukaisesti aina = o. Muille alkioille
estimoitiin trendifunktiot. Aiemmin mainittujen teoreettisten rajoitusten
vuoksi valittiin yksinomaiseksi käyrätyypiksi muotoa
log y = a-b/x
oleva funktio. Estimointi suoritettiin regressioteorian mukaisesti matriisioperaatioiden avulla. Esimerkiksi alkio ta Pll vastaavaksi trendifunktioksi
saatiin
log y = - 0.5263 - 0.2389/x.
Vakioalkion korvaaminen täm~n funktion arvoilla vähensi havaintoarvoista laskettujen poikkeamien neliösummaa 71 %. Jos x:n annetaan
kasvaa rajatta, saadaan tälle alkiolle »tasapainoarvo» 0.5908. Muut
trendifunktiot estimoitiin samalla tavalla. Eräänlaiseksi tasapainomatriisiksi saatiin seuraava matriisi, jossa alkioina ovat kunkin trendifunktion
suppenemisarvo tai vakioina pidettäville tämä vakioarvo:
EEC
EFA
Jap
USC

EEC
0.5908
0.4225
0.1331
0.2530

EFA
0.2909
0.3807
0.1316
0.1835

Jap
0.0114
0.0178
0.0000
0.1164

USC
0.1083
0.1775
0.7372
0.4575

nVlsumma
1.0014
0.9985
1.0019
1.0104

Seuraavaksi on tarkasteltava rivisummia. Koska alkiot itse asiassa
ovat todennäköisyyksiä, on rivisumman oltava = 1. Kuitenkin funktioiden estimoiminen aiheuttaa pieniä pqikkeamia rivisummissa. Ensimmäisen rivisumman poikkeamien itseisarvojen keskiarvoksi saatiin
0.0031, ja muille riveille vastaavasti 0.0022, 0.0014 ja 0.0058. Voidaan
todeta, että kaikki luvut ovat varsin pieniä, alle 1 %:n.
Koska kuitenkin siirtymätodennäköisyysmatriisin asian mukainen käyttö vaatii rivisummaksi luvun 1, on alkioita sopivalla tavalla korjattava.
Tämä suoritettiin siten, että liian suuren rivisumman tapauksessa havaintoarvot ylittäviä alkioita pienennettiin niiden havainnoista laskettujen poikkeamien mukaisessa suhteessa ja liian pienen tapauksessa
havaintoarvoja pienempiä alkioita suurennettiin vastaavasti. Korjaukset
aiheuttivat kuitenkin varsin vähäisiä muutoksia alkioiden arvoihin.
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Ekspansiotekijät laskettiin 'kokonaisvientien suhteina. Vuoden 1958
ekspansiomatriisiksi saatiin siten
EEC
1.1849

EFA
1.1192

Jap
1.3924

USC
1.0710 ,

josta voidaan päätellä Japanin kaupan kasvaneen tuolloin voimakkaimmin. Vastaavalla tavalla laskettiin ekspansiomatriisit muillekin vuosille.
Trendi- ja ekspansiomatriisien estimoinnin jälkeen voitiin verrata
kauppavirtamatriisin ja trendima triisin antamien kokonaisvien tien välisiä eroja eri vuosina. Vuoden 1959 kokonaisvientejä laskettaessa vähensi
kauppavirtamatriisin korvaaminen trendimatriisilla havainto arvoista
laskettujen poikkeamien neliösummaa n. 25 %. Jos kaikki vuodet lasketaan yhteen, oli trendiestimaatin antama vähennys vain 3.2 0/0.
Parannus ei tosin ole suuri, mutta kuitenkin periaatteessa parannus.
Eron pienuuteen voidaan löytää useita syitä, samoin kuin parissa tapauksessa esiintyneeseen päinvastaiseen eroon. Ensiksi on otettava huomioon tarkasteltavan aikavälin lyhyys. Toiseksi on muistettavapyöristysvirheet, numeeriset epätarkkuudet ja laskuvirheiden mahdollisuus. Myös
tr~ndifunktioiden muodon valinnalla on olennainen vaikutus erojen
suuruuteen.
Jos kokonaisvien tej ä tarkastellaan tiloi ttain (maaryhmi ttäin ) eikä
vuosittain, saadaan hieman erinäköinen kuva. EEC:n tapauksessa trendimatriisi vähentää neliösummia kokonaista 88.5 %, Japanin 34.1 0/0'
EF An 9.1 %, mutta lisää USA:n ja Kanadan poikkeamien neliösummia
10.7 0/0. Tästä voidaan päätellä, että EEC:hen liittyviin vientialkioihin
on löydetty huomattavasti paremmat funktiot kuin muihin.
Lopuksi voidaan vielä todeta, että trendifunktioiden estimoiminen vähensi havaituista vientiluvuista laskettujen poikkeamien neliösummaa
keskimäärin 46 %.
8. Päätelmiä

Edellä esitetty kauppavirtojen matriisiesitys, Markovin ketjuihin perustuva kehitysmalli ja siitä johdettu trendimatriisikäsite on vain yksi tapa
kuvata maailmankauppaa, sen kehitystä ja rakennemuutoksia. Kauppa-
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virtatarkastelua ja Markovin ketjujaon sovellettu aikaisemminkin, mutta
nyt esitetty malli lienee uusi.
Tämän mallin suurin heikkous on sen rajoittuminen kuvaukseen. Mitään varsinaisia selittäviä tekijöitä ei siihen sisälly, minkä vuoksi käyttökelpoisuutta on arvosteltava varoen. Tehty empiirinen kokeilu on varsin
suppea ja puutteellinen, eikä se vielä voi antaa riittävää vastausta kysymykseen, onko kehitetty malli sopiva tai hyvä esitystapa kansainvälisille
kauppavirroille. Tutkielma onkin nähtävä ainoastaan yrityksenä parantaa ja muuttaa eräitä kohtia jo aikaisemmassa tarkastelutavassa eikä
niinkään esittää paras mahdollinen teoria käsiteltävälle ongelma-alueelle.
Sovellutuksen tarkoitus on lähinnä havainnollistaa teorian käsitteitä
sekä systematisoida ja selventää sen yhteyttäreaalimaailm~an ja toisaalta
tarjota pieni esimerkki siitä, millä tavalla soveltaminen voi tapahtua.
Esitettyä sovellutusta ei vielä voida pitää annetun teorian todentamisena tai vahvistamisena eikä toisaalta myöskään sen kumoamisena,
vaan tämän ratkaisemiseksi ovat lisätarkastelut tarpeen. Ne eivät kuitenkaan aina ole välttämättömiä alustavassa esityksessä, kuten lordi
Beveridge h uomaU:ttaa: 2
»It is not necessary, of course, for the verification of a new theory
to be done personally by its propounder. - -. - It matters little how
wrong we are with our existing theories, if we are honest and careful
with our observations.»
2. Lord Beveridge's farewell address as Director oftheLondon School ofEconomics, 24thJune 1937.
Politica, September 1937.

Kirj allisuutta

MÄENPÄÄ Asuntopolitiikkamme ja sen
tavoitteet. Forum-kirjasto 18, SYLjTammi,

JORMA

Helsinki 1968. 229 sivua.
Asuntopoliittisesta kirjoittelustamme on
pitkään puuttunut tyhjentävä ja selkeä
yleisesitys. Lisäksi asuntopolitiikka on leimautunut melko yksipuolisesti sosiaalipolitiikan osaksi, vaikka se nykyaikana sisältää paljon muitakin elementtejä. »Viihtyisän asuinympäristön ja viihtyisän valtakunnan luomista tavoitteleva asuntopoli tiikka ei enää voi olla erillinen· sosiaalipoliittinen toimintamuoto, vaan sen on oltava mukana lähes kaikilla yhteiskuntaelämän toimintasektoreilla», kuten JORMA
MÄENPÄÄ asuntopolitiikan aseman yhte iskun tapoli tiikassa määrittelee.
Mäenpää pitää asuntopolitiikan päämääränä turva ta kaikille kansalaisille
mahdollisuudet tasoltaan tyydyttävään
asumiseen viihtyisässä ja tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Tämä asuntopolitiikan yleinen päämäärä voidaan jakaa alatavoitteisiin, joita ovat:
1. määrällisen asuntopulan poistaminen,
2. asuntojen ja asumisen tason kohottaminen ja
3. tarkoituksenmukainen asumisympäristö.
Näin muotoiltujen tavoitteiden aiheuttamiin käytännön tehtäviin kuuluvat:

1. huolehtiminen alueellisesta suunnittelusta ja kunnallisesta maanhankintapolitiikasta,
2. asuntotuotannon edistäminen ja kansalaisten asunnonhankintamahdollisuuksien turvaaminen,
3. asuntotuotannon rahoitus ja
4. asuntopoliittisen erityistuen järjestämInen.
jatkossa kirjoittaja selostaa, miten nämä
päämäärät ja tehtävät on Suomen asuntopolitiikassa otettu huomioon ja miten
niihin on pyritty. Erityisen ilahduttavaa
on, että Mäenpää varsin voimakkaasti korostaa asumistason kohottamisen tärkeyttä sekä asumisympäristön merkitystä
muultakin kuin pelkän luonnonläheisyyden kannalta.
Kirjoittaja käsittelee ekonomistin kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä: tont- .
tien hinnanmuodostusta, asuntopolitiikan
rahoitusta ja asumiskustannusten muodostumista. Vaikka hän esittää paljon tosiasia-aineistoa, lukijalle' jää monia vastaamattomiakin kysymyksiä. Esim. rakennusmaan hankintaa koskeva esitys vaikuttaa perin kaavamaiselta ja hataralta. Ehkä syy ei ole yksin Mäenpään, vaan meiltä
yleensäkin puuttuu selvä käsitys siitä, millä keinoin voitaisiin hankkia tonttimaata
kohtuulliseen hintaan asuntoja varten.
Samaten olisi odottanut rakennustoimin-
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nan teollistamisen korostamista pyrittäessä kohtuullisiin asumiskustannuksiin. Vaikuttaa siltä, että tällä alalla kehitys on
meillä aivan alussa.
Asuntopolitiikkamme ja sen tavoitteet on
kauttaaltan sujuvaa ja helppolukuista
tekstiä. Mutta Mäenpääkin näyttää omak-

suneen paljolti sanontoja, jotka tuovat
mieleen PEKKA KUUSEN 60-luvun sosiaalipolitiikan. Niin ansiokas kuin viimeksi
mainittu teos onkin, ei liene tarkoituksenmukaista, että sen kielenkäyttö hallitsee sosiaalipoliittista kirjoitteluamme jatkuvasti.
KYÖSTI RENKO

JOHN SUNDGREN Företaget som organisation.
En översikt av organisationsteorins senaste rön.
Ekonomi och samhälle, Skrifter utgivna
av Svenska Handelshögskolan Nr 16, Helsingfors 1968. 126 sivua.

Seuraavaksi kirjoittaja esittelee organisaatioteorian. Hän selostaa organisaatioteorian peruskäsitteet: roolikäsitteen, roolirakenteen, organisaation hierarkkisen rakenteen,
päätöksentekoprosessin, motivaation, päämäärät ja konfliktin. Sitten
hän kuvaa organisaation käyttäytymistapoja: sen tasapainomekanismeja, koosta
aiheutuvia etuja ja haittoja, sentralisaatiota ja desentralisaatiota jne.
Tarkastellessaan yritystä organisaationa
Sundgren selostaa erilaisia malleja, joissa
yrityksen päämääriä ja käyttäytymistä on
kuvattu eri tavoin, esim. yritystä päätöksentekoyksikkönä. Lopuksi kirjassa esitellään vielä organisaatioteorian eri suuntauksia ja niiden yhteyksiä yritysorganisaatioon sekä lähinnä tutkimusongelmana
muutokset yritysorganisaatiossa.
Sundgren ei varsinaisesti esitä mitään
uutta. Varsin useinhan tällaiset poikkitieteelliset tutkielmat vain asettavat jo aikaisemmin tunnetun tieto aineksen poikkeuksellisiin yhteyksiin. Aivan samoin on menetelty myös Sundgrenin työssä, jossa yrityksen teorian rinnalle on asetettu sosiologeille ja sosiaalipsykologeille varsin tuttua
ainesta, höystettynä vielä erinäisillä liiketaloustieteellisillä ajatuksilla. Pääasiallisena motiivina kirjan julkaisemiseen onkin
ilmeisesti niiden mielenkiintoisten näky-

Perinteisen kansantaloustieteen luoma kuva yrityksestä on vahvasti yksinkertaistettu, eikä se selitä oikeastaan mitään. Ei sen
vuoksi ole ihme, että yrityksen teoriassa
on viime vuosikymmeninä pyritty kehittämään uusia näkemyksiä, jotka myös selittäisivät yrityksen käyttäytymistä. JOHN
SUNDGRENin julkaistu laudaturtyö on eräs
osoitus tästä uusien urien etsinnästä. Siinä
on otettu lähtökohdaksi organisaatioteoria, joka käyttää hyväkseen useita yhteiskuntatieteitä mutta jossa pääpaino on sosiologialla ja sosiaalipsykologialla. Sundgren kertoo aluksi, miten yritystä on käsitelty kansantaloustieteessä. Hän ottaa
esille työnjaon, yrityksen mikroteorian valossa ja yrityksen käyttäytymisen markkinoilla. Johtopäätöksenä Sundgren esittää,
että mikroteoria on käsitettävä teoriaksi
markkinoista, ei yrityksestä, ja että yrityksen teorian tarkoituksena on selittää
resurssien allokointia hintajärjestelmän
avulla. Siksi on tärkeää pohtia, mille pohjalle uusi teoria yrityksen käyttäytymisestä
pitäisi perustaa.
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mlen ja tutkimusaiheiden osoittaminen,
joita avautuu uudesta lähestymistavasta.
Sellaisena julkaiseminen puolustaa paikkaansa. Sen sijaan käytännön ongelmia
tässä teoksessa ei käsitellä.
Organisaatioteorian päämääräksi kirjoittaja näkee yleisen teorian, joka selittää
yhteiskunnan sopeutumista organisatorisesti ajankohtaisiin muutoksiin, kuten au-

tomaatioon ja yritysdemokratiaan. Tämä
tuskin voi olla organisaatioteorian yksinomaisena päämääränä, sillä näin käsitettynä se varsinkin tulevaisuudessa on liian
teknokraattinen. Ilmeisesti teoriaan olisi
sisällytettävä sekin, miten uudet vaikutteet
ja keksinnöt saadaan sopeutumaan yhteiskuntaan.
KYÖSTI RENKO

JAMES M. BUCHANAN The Demand and Supply of Publie Goods. Rand McNally & Co.,
Chicago 1968. IX + 214 sivua.

kojen eikä hyödykkeiden fyysisten ominaisuuksien perusteella, kuten monet muut
tutkijat. Yksityisiä hyödykkeitä kysytään
ja tarjotaan markkinoilla, mutta julkisten
hyödykkeiden vaihdanta tapahtuu poliittisten instituutioiden puitteissa.
Julkista taloutta koskevassa teorianmuodostuksessa on ensiksi luotava julkisten hyödykkeiden vaihdantaa koskevat
perushypoteesit. Tämä tapahtuu lähtien
yksilön valintaan vaikuttavista tekijöistä
samaan tapaan kuin yksityisten hyödykkeiden kysynnän ja tarjonnan analysoinnissa. Seuraavana tehtävänä on johtaa
elemen tääristen käyttä ytymishypoteesien
tuloksena syntyvä institutionaalinen järjestys. Yksityisten hyödykkeiden osalta tämä vaihdannan seurauksena muotoutuva
järjestys on kilpailu, jonka olemassaolon
talousteoreetikot useimmiten olettavat itsestään selvänä asiana sen sijaan, että he
pyrkisivät vaihdantaa koskevista lainalaisuuksista johtamaan institutionaalista
järjestystä koskevia väittämiä.
Julkisen talouden teorian kolmantena
tehtävänä on analysoida ja kuvata tulosta,
joka syntyy perusväittämistä johdetuissa
institutionaalisissa puitteissa tapahtuvan
julkisten hyödykkeiden vaihdantaproses-

Rinnan sen laajan tutkimuksen, jossa tarkastellaan julkisen talouden vaikutusta
muuhun talouteen, on varsinkin 1950-luvun puolivälin jälkeen alettu kiinnittää
enenevää huomiota siihen, mitä yhä suuremmaksi ja merkittävämmäksi tekijäksi
käyneen julkisen talouden sisällä tapahtuu. Arvosteltavana oleva, tuotteliaan ja
arvossapidetyn julkisen talouden teoreetikon teos edustaa tätä tutkimuksen suuntaa. Teoksessa käsitellään julkisten hyödykkeiden kysynnän ja tarjonnan lisäksi
poliittiseen päätöksentekoon ja julkisen talouden instituutioihin liittyviä kysymyksiä.
Metodologinen johdanto on kirjan mielenkiintoisimpia ja samalla ånsiokkaimpia
osia. Tekijän tarkastelutapa on analoginen
marshallilaisen yksityisten hyödykkeiden
kysyntää ja tarjontaa sekä vaihdannan
instituutioita (markkinoita) koskevan teorian kanssa. Erona on se, että tutkimuksen
kohteena ovat yksityisten hyödykkeiden sijasta julkiset hyödykkeet. Rajan yksityisten ja julkisten hyödykkeiden välillä
BUCHANAN vetää institutionaalisten seik-
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sin tuloksena. Tämä on analoginen markkinoiden toiminnan kuvauksen kanssa
Pareto-ehtojen avulla. Pareto-ehtojen sijasta poliittisen prosessin tuloksen arvioinnissa käytetään alunperin WICKsELLiltä peräisin olevaa yksimielisyyden toteutumisen
astetta.
Metodologisen johdannon jälkeen analysoidaanhintateoriasta tuttujen välineiden
avulla ja partiaalimallien puitteissa julkisten hyödykkeiden kysyntää ja tarjontaa.
Tarkastelu suoritetaan lähtien yksinkertaisesta tilanteesta, jossa on kaksi tuotantokyvyltään ja preferensseiltään identtistä
henkilöä ja jossa valinta tapahtuu kahden
hyödykkeen, julkisen ja yksityisen kesken.
Mallin realistisuutta lisätään luopumalla
vähitellen yksinkertaistavista olettamuksista. Lopputuloksena on tapaus, jossa on
useita henkilöitä ja useita hyödykkeitä.
Lisäksi kaikki hyödykkeet ovat julkisia siinä mielessä, että niiden kulutus ei ole jaettavissa eri henkilöiden kesken samalla tavoin kuin yksityisten hyödykkeiden, vaan
kaikille kuluttajille tarjolla oleva määrä
on yhtä suuri. Koska vaihdan ta ei tällöin
ole mahdollista, on allokaatioratkaisujen
toteuduttava poliittisen päätöksenteon
kautta.
Teoksen viimeisissä luvuissa painopiste
on siirtynyt taloudellisista malleista poliittisen päätöksenteon ja siihen liittyvien
kysymysten käsittelyyn. Tarkastelun kohteena on ensin poliittisten päätösten julkisuus. Julkisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että yksilö osallistuessaan kollektiiviseen päätöksentekoon ei tee ainoastaan itseänsä koskevia valintoja, vaan päätöksen tulokset vaikuttavat myös muihin
kansalaisiin.
Varsin laajasti käsitellään julkisen talouden piirissä valintoja suorittavia insti-

tuutioita sekä näiden instituutioiden muotoutumiseen vaikuttavia seikkoja. Luonnoksenomaiseksi jää sen sijaan luku, jonka
nimenä on haastavasti »Which goods
should be publie». Konstruoituaan hyödykkeiden julkisuuden asteen ja kyseessä
olevan ryhmän koon perusteella hyödykkeiden luokittelumallin tekijä käsittelee
mallin avulla eräitä keskeisiä tekijöitä,
jotka on otettava huomioon päätettäessä,
onko tietyn hyödykkeen allokaatio, rahoitus ja/tai jakelu tapahtuva markkinoiden
vai julkisen vallan toimesta. Otsikossa asetettuun kysymykseen ei saada paljonkaan
valaistusta - yksiselitteistä vastausta on
kysymyksen luonteen vuoksi turha odottaa. Käsittelyn pinnallisuutta tällä kohden
osoittaa se, että tuotannon kollektivisointiin liittyviin tar koi tuksenm ukaisu uskysymyksiin ei puututa lainkaan. Viimeisessä
luvussa Buchanan palaa metodologisten
ongelmien pariin ja hahmottelee käsitystään positiivisesta julkisen talouden teoriasta, jossa institutionaalinen näkökulma
on voimakkaasti esillä.
Kokonaisuutena teos on antoisa. Sen
ansiokkaina puolina on pidettävä varsinkin tekijän käyttämää tarkastelutapaa julkisen talouden ongelmien käsittely yksilön käyttäytymisen pohjalta kehitetyn
kollektiivisen valinnan teorian näkökulmasta - ja sitä, että teoksessa on saatettu
samojen kansien väliin kokonaisesityksen
puitteissa runsaasti sellaista materiaalia,
joka aikaisemmin oli kerättävissä ainoastaan erillisistä artikkeleista. Tutkijan kannalta teoksen laaja bibliografia on sangen
arvokas. Aiheen käsittelyn sujuvuudesta
voidaan todeta ensimmäisten lähinnä malleja tarkastelevien lukujen olevan valmiimpia kuin teoksen viimeiset luvut, joissa käsitellään poliittista päätöksentekoa ja
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julkisen talouden institutionaalista teoriaa. Tämän epäsuhteen tekijä itsekin
myöntää todetessaan kirjan olevan ainoas-

taan hahmotelma niistä ongelmista, joiden
perusteelliseen selvi ttämiseen tarvittaisiin
tulevaisuudessa runsaasti tutkimusta.
KARI HAAVISTO

NEIL W. CHAMBERLAIN Enterprise and
Environment. The Firm in Time and Place.
McGraw-Hill Book Co., New YorkSt. Louis - San Francisco - TorontoLondon - Sydney 1968. XI + 223 sivua.
Sh. 74/-.

taansa luotuaan sitä varten tarvittavat
kontrollimenetelmät, ja näissä puitteissa
sen on varauduttava käyttämään hyväk~
seen laajemman ympäristön tarjoamia
elinmahdollisuuksia, mikä taas edellyttää muutosta eli juuri luotujen menetelmien korvaamista paremmilla (s. 9).
Näitä ajallisesti ja paikallisesti kauaskantoisia päätöksiä edellyttävien ongelmien
lähestymistavan määrää yrityksen strategy
set, jota meillä on totuttu nimittämään
yrityksen toiminta-ajatukseksi - se saattaa olla orientoitunut tutkimukseen, rahoitukseen, tuotantotekniikkaan, riskien
ottamiseen päin; tämähän määrää yrityksen profiilin tai imagen, niin kuin myös
sanotaan. Strategisten päätösten on tehtävä yrityksen ympäristö itse asiassa ennustamiseen kelvottomaksi, yritys pyrkii
siis innovaatioihin - selvä »shacklelainen» teesi, tunnustaa tekijä itsekin. Tässä
alkavat behaviorististen organisaatioteoriain vaikeudet, koska toiminnan selitysperusteena olisi tukeuduttava toiminnan
tarkoituksellisuuteen - finaalisiin selityksiin, joista meikäläiset filosofit ovat keskustelleet. Tehty strateginen päätös on
muokattava rutiinimaiseksi toimintaohjelmaksi ja toteutettava yrityksen budjettijärjestelmän avulla. Näin annetaan puitteet organisaation sisäiselle neuvottelumekanismille (position-personality-bargaining
configuration). Siihen pitää kuitenkin jäädä
pelivaraa yrityksen ylimmälle johdolle
(managerial discretion, organizational slack) ,

Professori CHAMBERLAIN (vuorotellen Yale
ja Columbia) on kirjoittanut paksuja kirjoja kahdella linjalla: työvoima taloutta
ja taloudellisen suunnitteluteorian perusteita koskevia. Jälkimmäisiä teemoja hän
pohtii nyt esillä olevassa, lähinnä esseetyyppisen keskustelun tyylisessä teoksessa,
jonka sävyä hyvin kuvaavat sen viimeisten
lauseitten ajatukset: sikäli kuin tarkastelutapamme vähentää analyysin tieteellisyyttä ja jäntevyyttä, se vastaavasti tarjoaa vaativampia ja vaikeaselkoisempia
analyyttisiä ongelmia; tämä lisääntynyt
»nokkeluus» saattaa monelle hyvinkin
kompensoida formaalisen eleganssin vähentymisen. - Kirja on pantu kokoon
hyvin: johdanto, loppuluvun tiivistelmä
sekä asiahakemisto tekevät pääkohtien
esiinkaivamisen helpoksi.
Tekijä käyttää musiikillisia termejä:
talousyksikköjen tOIminnan rationaalista
pääteemaa säestää talouden kontrapunkti
(economic counterpoint), alituisen muuttumisen melodia
mieleen tulee heti
SCHuMPETERin luovan tuhon prosessi.
Yrityksen ympäristö on muuttuvaa ja
tulevaisuus epävarmaa; siksi se pyrkii
saamaan lähimmän ympäristön hallin-
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jotta sille jää aikaa strategiseen suunnitteluun. Sitä koskevan teoretisoinnin on tähdättävä itse suunnitteluprosessin invarianssien selvittelyyn, koska suunnittelun
kohteet ja toiminnan tulokset juuri suunnittelun voimasta jatkuvasti muuttuvat
- tämäkin on muualta tuttu liikkeenjohtotieteen (management science) »kuningasajatus». Yrityksen kasvun ylärajan
~äärittelee viime kädessä ylimmänjohdon
koordinointikapasiteetti, joka lopulta kuluu jo »valloitetun» laajan alueen hallinnolliseen lyhyen tähtäimen kontrolliin,
eikä sitä enää riitä uusien strategiain suunnitteluun. Tietty kontrollipanos, ainakin
rahoituksellinen, on aina tarpeen, tai
muuten yritys hajoaa; ei voida tehdä päätöstä olla kontrolloimatta mitään (s. 150).
Yrityksen ympäristö, kansantalous, on
sekin »jättiläisyritys», organisaatio, jonka
suhteen voidaan vastaavaa suunnitteluteoreettista pohdiskelua soveltaa kokonaistaloudellisella tasolla. Kansantalouden
»toiminta-ajatuksen» määrittelee yhteiskunnan value set, siinä vallitsevat arvostukset erilaisine taustatekijöineen, ominais- ja
kehityspiirteineen ajateltakoon vaikkapa Yhdysvaltoja, Japania, Saksaa, Neuvostoliittoa. »Talouden kontrapunkti»
näyttäytyy yrityksen ja kansantalouden
vuorovaikutuksena: innovaatioin ympäristöään muuttavat yritykset joutuvat
sopeutumaan kokonaistaloudellisen suunnittelun antamiin puitteisiin, joitten muuttumiseen juuri innovaatiot vaikuttavat.
Taloudellisen kasvun mukana yhteiskunnan arvostukset muuttuvat ja joutuvat
ristiriitaan keskenään - ja toiminnan tarkoituksellisuuden aspekti vie jo historianfilosofiaan (7. luku). Hallinnon »kapasiteettirajoituskin» tulee peliin ajateltaessa
kansallisia strategioita maailmantalou-

dessa: »the more specific the objectives
of the system, the greater the need for
control» (s. 149).
Edellä esitetyn valossa tulevat kansainvälisten yritysten strategiat mielenkiintoisella tavalla esille (12. luku). Kansathan
osallistuvat maailmantalouteen suurelta
osalta juuri yritysten välityksellä, ja niitten on strategioissaan otettava huomioon
sekä kotimaansa että muitten sijaintimaitten talouselämän tilanne. Entä kun yritys
kasvaa niin suureksi ja omavaraiseksi,
että se sijoittaessaan tuotanto- ym. yksikköjään eri maihin oikeastaan pystyy jo
valitsemaan kotimaansa ja toimii siinä
mielessä »riippumattomana agenttina»?
Tekijä toteaa, että viimeistään tämä tilanne edellyttää ylikansallisten poliittisten elimien olemassaoloa; on kehiteltävä
kansainvälinen value set yritysten keskittyessä taloudellisen toiminnan aspektiin.
Tämä ei voi enää olla kovin etäinen kysymys, ja tietoinen valmistautuminen siihen
on hyvin ajankohtaista.
Chamberlain ei ole pyrkinyt mihinkään
varsinaiseen teoreettiseen tutkimukseen;
onpahan kehitellyt eräitä näkökohtia aikaisemmista teoksistaan, kirjoittelee sujuvasti ja jännittämättä, siteerailee suuryritysten toimintakertomuksia ja talouspoliittisia ohjelmia. Hän on saanut aikaan
mukavaa luettavaa, joka tuon tuostakin
miltei hätkähdyttää luontevalla todenmukaisuudellaan, deskriptiivisellä realismilla; näin asiat ilmeisesti todella ovat.
Yksilöllä organisaatiossa ja yrityksellä
kansantaloudessa on omat tavoitteensa ja
toimintatapansa ja pelivaraa niiden toteuttamiseen, vaikka muuttuva ympäristö
pakottaa nämä perusyksiköt jatkuviin
muutoksiin. Teoreettisen välineistön kehittelijöille tekijä osoittaa vaativan haasteen
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ja samalla suunnan kohti perinteistä poikkeavaa talousteoriaa ja muuttuvan maailman relevantteja tosiseikkoja, »however

much they may complicate our intellectual
efforts».
JOUKO LEHTOVUORI

DUDLEY DILLARD Economic Development oJ
the North Atlantic Community. Historical Introduction to Modern Economics. Prentice-Hall,
Inc., Englewood Cliffs, N. J. 1967. VIII
+ 747 sivua. $ 10.50.

kapitalismin kehityksen ympärille. Se saI
alkunsa keskiajan loppupuolella kaupan
laajentumisen ja tuotannon kasvun myötä. Kirjoittaja kuvaa tapahtumaa seuraaraavasti: »Esikapitalistisella ajalla tuotannon tulokset, jotka eivät menneet suora",
naiseen kulutukseen, sijoitettiin tuottamattomasti temppeleiden rakentamiseen,
ylellisyyshyödykkeisiin ja sotiin. Kapitalistit käyttivät tuon osan tuotannon tuloksista tuotantovälineiden hankkimiseen ja
siten lisäsivät yhteiskunnan varallisuutta.»
Kirjan alkuosa palvelee hyvänä johdantona nykyaikaisen taloushistorian keskeiselle tutkimuskohteelle, ns. teolliselle vallankumoukselle, jolle on omistettu suuri
osa tässäkin teoksessa. Ensimmäiset pari
sataa sivua on nimittäin käytetty myöhäiskeskiajan ja uuden ajan talouselämän kuvaukseen. Keskitytään kauppaan Euroopan maiden kesken ja näiden käymään
kauppaan muun tunnetun maailman, so.
Idän ja myöhemmin Amerikan kanssa, sen
aikaiseen maatalouteen (feodalismiin) ja
käsityöammattien harjoittamiseen. Vaikutelmaksi jää hidas kehitys,. kuva melko
stationaarisista oloista. Tuotannon organisoinnin uutena muotona esitetään tosin
ns. putting-out eli kustantajajärjestelmä, jossa kustantaja toimittaa omistamansaraaka-aineet maaseudulle valmistettavaksi ja
myy sitten valmiit tuotteet. Tarkasteltavan ajanjakson loppupuolella kehityksen
vauhti kiihtyy erityisesti kaupan alalla. '
Alkuosassa esitetty vähittäinen kehitys

DUD:J;,.,EY DILLARD on ryhtynyt yleisteosta kirjoittaessaan suureen työhön. Katettu
ajanjakso ulottuu keskiajalta nykypäivään, ja miltei kaikkien nykyisin suhteellisen teollistuneiden maiden taloudellista
kehitystä on tarkasteltu.
Kirjoittajan :mukaan North Atlantic Community sai alkunsa Amerikan löytymisestä.
Välimeri menetti näihin aikoihin keskeisen
asemansa maailmankaupassa Pohjois-Atlantin hyväksi. Siitä lähtien on havaittavissa niin suurta samankaltaisuutta ja sellaista vuorovaikutusta Pohjois-Atlantin
molemmin puolin, että Dillardin mielestä
kannattaa käsitellä Eurooppaa ja PohjoisAmerikkaa rinnan ja välillä jopa yhtenä
kokonaisuutena.
North Atlantic Community käsitetään kirjassa hyvinkin laajaksi: Eurooppa (Neuvostoliitto mukaan luettuna) sekä PohjoisAmerikka. Lisäksi väläytetään lyhyesti
Afrikan ja useiden Aasian maiden taloudellisia oloja l800-luvulla kuvattaessa Euroopan maiden imperialismia. Enimmäkseen keskitytään kuitenkin Englannin,
Saksan, Ranskan ja Yhdysvaltain tarkastelemiseen.
Dillard käyttää termiä »nykyaikainen
kapitalismi», ja teos rakentuukin tämän
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eri elinkeinojen ja keksintöjen alalla nähdää,n edellytyksenä teolliselle vallankumoukselle. Kuitenkin Dillardin mukaan
teollinen vallankumous ainakin osittain
oli nykyaikaisen kapitalismin tuote. »Se
merkitsi tieteen avioliittoa kapitalismin
kanssa uuden varallisuuden tuottamiseksi
ennen näkemättömässä laajuudessa.»
Teollisen vallankumouksen tarkastelu
on muuten tavanomaista. Tasapuolisesti
esitellään. kansantalouden sektoreiden kehitystä eri maissa: maatalouden tuottavuuden kasvua, maataloudesta vapautuneen työvoiman virtaamista kaupunkeihin
syntyvään teollisuuteen, jonka synnyn
keksinnöt ja kapitalismi tekivät mahdolliseksi. Julkisen vallan osuus taloudelliseen
kehitykseen tuodaan hyvin esille. Merkantilismista laissez jaire-politiikkaan edetään
varsin johdonmukaisesti ja hyvin perustellen.
Maailmansotien väliseltä ajalta saa erityistä huomiota osakseen suuri lamakausi.
Sen tärkeänä osasyynä Dillard pitää sitä
markkinatalouden heikkoutta, että kysyntää ja tarjontaa tasapainossa pitävä mekanismi puuttuu. Lamakauden seurauksena hän taas näkee erityisesti suunnan
muutoksen julkisen vallan talouspolitiikassa, puitetalouden syntymisen.
Teoksen lopussa tarkastellaan LänsiEuroopan taloudellista yhteistyötä toisen
maailmansodan jälkeen ja Yhdysvaltain
osallistumista siihen. Todetaan, että NATOn muodossa on ensimmäisen kerran
historiassa solmittu muodollinen yhteistyö Yhdysvaltain ja Länsi-Euroopan vä ..
lille. Dillard huomioi samoin kuin J.-J.
SERvAN-ScHREIBERkin kohua herättäneessä kirjassaan Dollarin maihinnousu Yhdysv~ltain lisääntyneet yksityiset investoinnit
Länsi-Euroopassa. Mutta kun Servan-

Schreiber siteeraa huolestuneita mielipiteitä Euroopan joutumisesta liiaksi Yhd ysvaltain vaikutuksen alaiseksi, Dillard
näkee toivottavana virallisen taloudellisen
North Atlantic Communityn. Hän jopa pitää
sitä maailmanrauhaa ylläpitävänä, voimasuhteita tasapainoittavana blokkina,
jolla on mahdollisuuksia myös kehitysmaiden auttamiseen.
Teoksen keskeisenä metodina on ensin
tietyn ajanjakson tai sektorin kuvaus ja sitten analyyttinen syiden ja seurausten selvittely. Taloustieteen teoriaa on käytetty
runsaasti hyväksi läpi kirjan. Teoksen alaotsikolle »Historiallinen johdanto nykyaikaiseen talous tieteeseen» uskollisena kirjoittaja esittelee myös kansantaloustieteen
teorioiden syntyä mielenkiintoisesti; hän
tarkastelee mm. Englannin viljalakeja
1800-luvulla sekä RICARDonja MALTHusin
niitä vastustavia tai puolustavia teorioita.
Nykyisestä taloushistoriankirj oi tuksen
suuntauksesta hieman poiketen kvantitatiivista tietoa on käytetty hyväksi vähemmän kuin paikoin olisi ollut mahdollista.
Tilastot ovat tavanomaisia, joskin hyvin
paikkaansa puolustavia. Paikoin huomaa,
että kirjoittaja on aloittaessaan päättänyt
kirjoittaa laajan teoksen eikä ole aina säästänyt sanoja; samat asiat toistuvat useissa
kohdissa.
Monista taloushistoriallisista yleisteoksista poiketen suurten keksintöjen tekniseen puoleen on kiinnitetty vain vähän
huomiota. Keksintöjen taloudellisen merkityksen arviointia ei ole kuitenkaan sivuutettu.
Teoksessa ei esitetä kirjoittajan itsensä
suorittaman perustutkimuksen tuloksia,
vaan kysymyksessä on olemassa olevien
lähteiden perusteella tehty synteesi. Laajat, aivan. uusimpiakin tutkimuksia sisäl-
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tävät· kirjallisuusluettelot osoittavat tekijän perehtyneisyyttä aiheeseen. Yhdistämällä eri maita koskevia tutkimuksia
pitkältä ajanjaksolta yhdeksikokonaisuudeksi on kyetty osoittamaan taloudellisen
kehityksen samansuuntaisuutta ja saman-

aikaisuu tta kasvavan vuorovaikutuksen
ansiosta Pohjois-Atlantin ympärillä olevissa maissa. North Atlantic Community-näkökulma antaa kirjalle sen erikoisleiman
ja mielenkiinnon.

F. HANSSMANN Operations Research Techniques jor Capital Investments. John Wiley
& Sons, Ine., New York - London Sydney 1968. VII + 269 sivua. Sh. 108/-.

Teoksen toisessa osassa keskitytään yleisten investointikriteereiden muodostamisen
ja valinnan tarkasteluun. Hanssmann hylkää tavanomaisen kansantaloustieteessä
esitetyn investointiteorian lähtökohdat,
koska hän ei katso niiden soveltuvan käytännön päätöksentekotilanteisiin. Toisin
kuin tavanomainen investointiteoria ei
operaatioanalyysi pyri tuottamaan totaalista kriteeriä, jonka mukaan päätös tehdään, vaan ainoastaan partiaalisen kriteerin. Hanssmannin investointikriteerin
tarkastelussa keskitetään huomio panoksiin ja tuotoksiin. Olennaista on:, että niihin molempiin liitetään todennäköisyysjakautumat eli ne molemmat käsitellään
stokastisina. Case-tutkimusta hyväksikäyttäen osoitetaan, kuinka yleistä operaatioanalyysin metodologiaa sovelletaan konkreettisessa tilanteessa. Investointien valitsemiskriteeri muodostetaan esimerkissä siten, että sekä kuluttajien että tuottajien
etu tulee otetuksi huomioon. Esimerkistä
käy myös selvästi ilmi, kuinka paljon laskentatyötä operaatioanalyysiin pohjautuva tutkimus usein käytännössä vaatii. Tietokoneiden hyväksikäyttö on yleensä välttämätöntä.
Teoksen kolmannessa osassa muodostetaan päätöksentekomalleja erityyppisille
investointitilanteille. Kahtiajakona on toisistaan riippuvat ja riippumattomat investointiprojektit. Päätösmallilla yhdistetään

Operaatioanalyysi on eräs tilastotieteen
moderneimpia erikoisaloja. HANssMANNin
teos on johdanto tämän analyysin yleiseen
metodologiaan ja erikoisesti sen hyväksikäyttöön investointipäätöksiä tehtäessä.
Teos edellyttää lukijaltaan keskinkertaisia
tietoja tilastotieteessä ja erityisesti todennäköisyysjakautumien ja matemaattisen
ohjelmoinnin alkeiden tuntemusta.
Teoksen ensimmäisessä osassa esitellään
operaatioanalyysin yleiset periaatteet ja
päävaiheet. Keskeisimpiä käsitteitä ovat
tulosmatriisi (outcome matrix) ja päätöksentekomalli. Tulosmatriisin ulottuvuuksina
ovat päätöksentekovaihtoehdot ja erilaiset
ym päristöolosuh teet. Operaa tioanalyysin
tärkeimpänä antina Hanssmann pitää
sitä, että sen avulla tulosmatriisista saadaan päätöksentekijälle kvantitatiivista
informaatiota. Päätöksentekomalli muodostuu päätösvaihtoehtojen, ympäristöolosuhteiden ja päätöskriteereiden välisistä funktionaalisista riippuvuuksista. Erityisesti korostetaan sitä, että operaatioanalyysin avulla ei tuoteta automaattisesti päätöksiä, vaan ainoastaan informaatiota korkeimmalle liikkeenjohdolle päätöksentekoa varten.
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valittu kriteeri eri investointivaihtoehtoihin ja ympäristöolosuhteisiin. Kun päätösmalli on muodostettu, sen parametrit spesifioidaan estimoimalla ja ennustamalla.
Päätöstilan teen optimoiminen suoritetaan
sen jälkeen matemaattisella ohjelmoinnilla. Tässä teoksen osassa käsitellään kuitenkin vain päätösmallin konstruoimista ja
siihen liittyvien matemaattisten probleemien formuloimista. Selvä ero tehdään
staattisten ja dynaamisten ja toisaalta
diskreettien ja jatkuvien investointiprojektien välillä. Projektien keskinäisessä riippuvuudessa erotetaan sekä taloudellinen
että teknologinen riippuvuus. Lyhyesti esitetään myös, kuinka investointi- ja rahoituspäätökset voitaisiin yhdistää samassa
mallissa. Stokastinen päätösmalli voidaan
ratkaista kolmella tavalla, jotka tulevat
ilmi lukuun liittyvissä case-tutkimuksissa.
Jos tuoton todennäköisyysjakautuma on
spesifioitu, voidaan minimoida investointisuunnitelmaan liittyvä riski tai maksimoida tuoton odotusarvo. Kolmanneksi voidaan maksimoida todennäköisyys saada
ainakin tietynsuuruinen tuotto. Varsin
hyödyllisenä esimerkkinä taloudellisesti
toisistaan riippuvista investointiprojekteista esitetään ilmakuljetuksen optimoiminen
Tämä case-tutkimus osoittaa myös, kuinka
dynaamista investointisuunnittelua sovelletaan käytäntöön.

Teoksen neljännessä osassa käsitellään
investointien ja niiden tuottojen estimoimista ja ennustamista. Varsin selvä ero
tehdään subjektiivisten ja objektiivisten
toimintojen välillä. Ennustaminen tai estimoiminen on objektiivista, jos on olemassa selvästi määriteltyjä riippuvuussuhteita halutun suureen ja aineiston välillä.
Subjektiiviselle estimoinnille on taas ominaista esim. se, että puuttuu malli, jonka
avulla haluttu suure johdetaan aineistosta.
Teoksessa ei varsinaisesti esitellä menetelmiä, vaan pyritään osoittamaan ne yleiset
periaatteet, jotka ovat yhtenäisiä estimoinnille ja ennustamiselle riippumatta sovellutusalueesta. Kahdessa viimeisessä esimerkissä osoitetaan, kuinka suoranainen
tilastollisen aineiston puuttuminen voi pakottaa subjektiivisen tutkimustavan omaksumiseen.
Esi tel täessä operaa tioanalyyttis ta lähestymistapaa investointipäätöksiin on teoksessa saatu aikaan hyvin läheinen yhteys
käytännön tilanteisiin teoreettisia lukuja
seuraavien laajojen esimerkkien avulla.
Teoksen lopussa selvitellään, mitä etuja
operaatioanalyyttinen suhtautuminen investointipäätöksiin antaa verrattuna tavanomaiseen investointiteoriaan. Olennaisin ero on siinä, että tavanomainen investointiteoria ei pysty ottamaan epävarmuutta huomioon kyllin eksplisiittisest~.
HEIKKI KOSKENKYLÄ

Wirtschaft und Gerechtigkeit.
Sozialethische Probleme im Lichte der Volkswirtschaftslehre. J.e.B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen 1967. XII
315 sivua.
Lw. DM 43.00, Brosch. DM 38.00.
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Tutkimuskohteen laajuus ja monitahoisuus on esiteltävän teoksen silmiinpistävä
ominaispiirre. Oikeudenmukaisuuden toteutumista tai toteuttamista taloudellisessa
toiminnassa arvosteltaessa käytetään mo-
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nenlaisia perusteita. Yhteiskunnallisen tavoitteenasettelun monitahoisuudesta ja
arvojärjestelmien moninaisuudesta johtuu, että harvoin päästään yksimielisyyteen edes tavoitteeksi asetettavasta oikeudenmukaisuudesta. Lisäksi on erimielisyyttä tavoitteen saavuttamiseen käytettävistä keinoista eli oikeudenmukaisuuden
toteuttamisen tavasta.
Taloudellisen oikeudenmukaisuuden ollessa moniselitteinen on kirjoittaja katsonut monitieteisen tarkastelutavan (interdisciplinary approach) tarkoituksenmukaiseksi. Teoksessa vuorottelevat mikrotaloudelliset näkökulmat ja kokonaistaloudelliset tarkastelutavat, institutionaalisia näkökohtia korostetaan ja asioita käsitellään
paljolti psykologin, sosiologin ja juristin
näkökulmista. Tutkimuskohteen kannalta
onkin monitieteisen tarkastelutavan tarve
KUNGin teoksessa ilmeinen. Onhan johonkin tiettyyn arvojen järjestelmään tukeutuvan oikeudenmukaisuuden toteutuminen - etenkin nykyisen arvopl uralismin
aikana -lähinnä sosiologinen ja eettinen
ongelma, jonka tuskin edes katsotaan kuuluvan tiukasti rajatun positiivisen taloustieteen piiriin.
Joskin oikeudenmukaisuuden ongelmat
ja taloustieteelliset kysymyksenasettelut
ovat eritasoisia, ei niiltä silti puutu keskinäisiä riippuvuuksia. Jos esim. tietyn kasvutavoitteen asettaneen yhteiskunnan jäsenten enemmistö kokee taloudellisen tapahtumisen oman arvojärjestelmänsä mukaan tulkittuna jatkuvana epäoikeudenmukaisuutena, on tuskin todennäköistä,
että maa yltää pitkäjänteisesti yhtä nopeaan ja tasapainoiseen kasvuun kuin
sellainen maa, jossa kansalaisten enemmistö katsoo oikeudenmukaisuuden taloudellisessa toiminnassa toteutuvan.
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Nykyaikaisen hyvinvointivaltion tulonjakotaistelussa vedotaan jatkuvasti oikeudenmukaisuuteen. Tulonjaon oikeudenmukaisuuden arvioimiseen ja toteuttamiseen käytetään monia mittoja ja menetelmiä. Suoriteperiaatteen mukaan kansalaisten tulonjaon tulee määräytyä suoraan
verrannollisesti niihin panostekijöihin,
joilla he osallistuvat kansantuotteen muodostumiseen. Tarveperiaatteen mukaan
ovat. oikeudenmukaisen tulonjaon perustana kansalaisten tarpeet. Eräänlaisena
synteesinä voidaan pitää eettisesti korkeatasoista, mutta käytännössä vaikeasti sovellettavaa MARxin maksiimia: »Kultakin kykyjensä mukaan, kullekin tarpeiden mukaan »
Suoriteperiaatteen ilmentymiä ovat
esim. työvoiman rajatuottavuuteen perustuvat palkkateoriat ja monet liikkeenjohdon kehittämät palkkausmenetelmät. Tarveperusteista tulonjakopolitiikkaa edustavat tulonsiirrot, ns. solidaarinen palkkapolitiikka ja minimipalkkalait. Kung korostaa sitä normeja luovaa merkitystä,
mikä tosiasiallisella asiain tilalla, vallitsevalla järjestyksellä on taloudellista oikeudenmukaisuutta koskeviin näkemyksiin.
Talouden rakennemuutokset, maksutaseen tasapainottaminen ja rahanarvon
muutokset muuttavat kansalaisten ja kansalaisryhmien keskinäistä tulon ja omaisuuden jakautumaa. Näistä syistä aiheutuva taloudellisen aseman muuttuminen
on yleensä riippumaton yksittäisten taloussubj~ktien toimenpiteistä.
Koska sanotut tapahtumat ovat usein
kokonaistaloudellisesti välttämättömiä ja
tavallisesti myös harjoitetun talouspolitiikan tulosta, mutta aiheuttavat samalla
kansalaisten omasta toiminnasta riippumattomia yksityistaloudellisia muutoksia,

144

KIRJALLISUUTTA

ovat niiden seuraamukset taloudellisen
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta keskeisiä. Pieni tulojousto ja heikkenevä kysyntä johtaa supistuvaan tulonmuodostukseen (esim. maatalous kasvavassa ja
teollistuvassa maassa); edelleen valuuttakurssien muuttamisen seuraamukset (devalvaation aiheuttama vientitulojen lisäys
ja tuontihintojen nousu); rahanarvon
muutosten aikaansaamat tulonjaon muutokset (inflaation reaalituloja muuttava
vaikutus). Onko näin aiheutuneita tulonjaon muutoksia tulonjakopoliittisin keinoin säädeltävä, ja jos on, niin miten ja
missä määrin?
Nykyisten käsitysten mukaan merkitsee
tulonjaon
tasaisuuden
lisääntyminen
yleensä myös taloudellisen oikeudenmukaisuuden lisääntymistä, ja vastaavasti
katsotaan tulonjaon lisääntyvän epätasaisuuden loitontavan yhteisöä taloudellisen
oikeudenmukaisuuden tavoitteesta.
Oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa
tulonjaon tasoittamisen suuntaan on verotuksella keskeinen merkitys. Progressiivinen verotus ja subventiot sekä verohuojennuksia tai verottomuutta koskevat
säännökset ovat tulonjakoa tasoittavan
finanssipolitiikan keinoja. Monesti on eri
verotusmuotojen tuloa tasoittavaa vaikutusta kuitenkin vaikea täsmällisesti arvioida ja vertailla, sillä veron kohtaannosta, nettoverorasituksesta sekä maksettujen verojenja hyväksi käytettyjen julkisten palvelusten suhteista. on varsin hankala saada selväpiirteistä kuvaa.
Jos ja kun tasaista tulonjakoa taloudellisen oikeudenmukaisuuden ilmentymänä arvostetaan ja tavoitellaan, on tulonjaon tasaamisen menetelmiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Markkinatalouden hintamekanismi ei .takaa tulon-

jaon tasaisuutta; kilpailutalouden tulonjakautuma on sellaisenaan varsin epätasainen. Lisäksi kasvava ja muuttuva talous on tulonjaoltaan epätasaisempi kuin
taloudellista toimeliaisuuttaan samanlaisena kertaava stationäärinen talous.
Kasvupolii ttisen
tarkoi tuksenmukaisuuden ja tasaista tulonjakoa tavoittelevan
oikeudenmukaisuuden välillä joudutaan
tekemään kompromisseja. Talouspoliittista päätöksentekoa kasvupoliittisen tarkoituksenmukaisuuden hyväksi helpottaa
kuitenkin näkemys, että vain yhteisön
kaikkien jäsenten tulojenja elintason noustessa on lisääntyvä tulonjaon epätasaisuuskin siedettävämpää ja tavoiteltavampaa
kuin se, että tulonjaon epätasaisuutta lisäävät kasvupoliittiset toimet jätetään
käyttämättä ja kasvun tuloksina ilmenevät yleiset tulojen lisäykset saamatta.
Käsittelytavaltaan ja tyyliltään teos on
tyypillisesti saksalaisen kielialueen taloustiedettä. Raskaslukuisin virkkein ja puisevalla perusteellisuudella pohditaan taloudellisen oikeudenmukaisuuden omInaispiirteitä ja olemusta. Jos teoksen otsikkoaiheesta olisi kirjoittanut anglosaksinen
tai skandinaavinen taloustieteilijä, olisi
tekstiin sisällytetty tilastotietoja ja todellisuutta mukailevia numeroesimerkkejä
sekä graafisia esityksiä siitä, mikä yksityistai kokonaistaloudellinen ominaispaino
kulloinkin käsiteltävällä taloudellisen OIkeudenmukaisuuden muuttujalla on tai
voidaan olettaa olevan.
Koska empiirinen aineisto sekä numeerinen ja graafinen esitys teoksesta tyystin
puuttuvat, jää kaikkien tekijän käsittelemien taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien periaatteiden ja niitä toteuttavien talouspolitii~an toimien kvantitatiivisen merkityksen arviointi lukijan
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uskon, tiedon tai hakuteosten käytön
varaan. Myös viitteet on kirjoittaja katsonut tarpeettomiksi, joskin teoksen loppuun on liitetty hyvin saksankielisesti painotettu, runsaat 200 teosta ja artikkelia
sisältävä kirjallisuusluettelo.
Taloustieteitä vakavasti harrastaneille
Kungin teos tuskin sisältää mitään uutta.
Yksien kansien väliin on kuitenkin koottu
ja systematisoitu aiemmin erilaisista yhteyksistä tuttua taloudellista oikeudenmukaisuutta koskevaa tutkimusta ja keskustelua. Ihmeteltävän yksipuolisesti on
pitäydytty alan saksankieliseen kirjallisuuteen, vaikka teoksen aihepiiri on tiettävästi hedelmällisesti askarruttanut esim.

moma englannin kieltä käyttäviä talous- '
tieteilijöitä.
Teoksessa pyritään objektiivisuuteen
pitäytymällä kuvaamiseen ja välttämällä
normatiivisia kannanottoja. Vaihtoehtoisuusajattelun mukaisesti tekijä esittelee ne
erilaiset näkökulmat, joista taloudellisen
oikeudenmukaisuuden ongelmaa voidaan
tarkastella, ja kuvaa niitä arvopremissejä,
joille erilaiset sosiaalis-eettiset käsitykset
taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta rakentuvat. Tekijä tarjoaa ne taloustieteilijän näkökulmasta olennaiset tarveaineet,
joista kukin voi rakentaa omaan arvojärjestelmäänsä perustuvan taloudellisen oikeudenn;mkaisuuden mallin.
KARI CASTREN

THOMAS MARSCHAK - THOMAS K. GLENNAN JR. - ROBERT SUMMERS Strategy for
R & D. Studies in the Microeconomics of
Development, Econometrics and Operations Research VIII, A Rand Corporation
Research Study, Springer-Verlag, Berlin
-Heidelberg-New York 1967. XIII +
330 sivua. DM 56.80, $ 14.20.

sinnä mainitun tekijän MARscHAKin osuus
on kolme.
Kirjassa on keskitytty ongelmaan mikrotasolla; kehitysprosessissa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka yritys kykenee innovoimaan ja kehittämään tuotteen täyttämään jonkin ennalta määrätyn tarpeen.
Lopputuotteet ovat tällöin hyvin määrite1tyjä, mutta kehittäjillä on epävarmuutta kehittämisen ja tuottamisen kustannuksista sekä lopulliseen tuotantoprosessiin
pääsemisen ajankohdasta.
Teos käsittelee pääasiassa innovointiin
liittyviä kehitysnäkökohtia ja perustutkimuksen osuus jää vähäiseksi. Kehityksellä
on tarkoitettu »uuden tiedon saavuttamista, joka yhdistettynä jo olemassa olevaan
tietoon tekee mahdolliseksi uuden ja hyödyllisen tuotteen luomisen». Nykyinen
tieto voi olla tutkimuksen kautta havaittuja fysikaalisia lakeja tai kokemusta ja käy-

Tämä Rand-yhtiön tutkimustuloksia raportoiva kirja käsittelee mikrotasolla »tutkimus ja kehitys» (Research and Development =
R & D)-ongelmaa. Kirja on voittopuolisesti empiirinen ja tutkimusaineistona on
käytetty Yhdysvaltain sot~voimi1le tehtyjä
sotakaluston kehittämis- ja rakentamisprojekteja. Aineisto on tätä tarkoitusta varten
verraten homogeeninen, projektien suuruuden takia hyvin dokumentoitu ja kehitysaspekti on kaikessa ollut huomattava.
Kirja jakautuu viiteen lukuun, joista en-
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täntöä. Uuden tuotteen kehittämisessä on
epävarmuutta tuotteen luonteen ja sen
saavuttamiseksi tarvittujen ponnistusten
suhteen. Tällöin kehitys on epävarmuustekijöiden poistamisen ja oppimisen prosessi. Tähän prosessiin päästään soveltamalla »jotain strategiaa epävarmuustekijöiden vähentämiseksi allokoimalla ja
uudelleen allokoimalla ponnistuksia kehityksen edetessä ja tiedon karttuessa».
Tutkimus- ja kehitystyötä on kirjassa lähestytty tarkastelemalla kehitysprosessin
luonnetta ja vaihtoehtoisia strategioita ja
antamalla esimerkkejä niistä lähestymistavoista, joiden kautta kehitysprosessia
voidaan tutkia.
Kirjassa käsitelty tyypillinen ongelma
on esim. lentokonemallin F-l02 kehittelytyö, joka on vienyt aikaa seitsemän vuotta
ja joka tarkoista työn puolivälissä tehdyistä kustannusarvioista huolimatta on tullut maksamaan noin kaksi kertaa arvioidun määrän aiheuttaen osapuilleen lOO
miljoonan dollarin lisäkustannukset. Ongelmaa on ilmeisesti syytä tarkastella myös
muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden
kuin kokonaisajan ja kustannusten osalta.
Tällaisina tulevat kysymykseen mm. vaadittavan kehitystyön teknillinen aste, kehitystyön ajoitus ja ajan edetessä tämän
projektin ulkopuolella tapahtuva kehitys.
Tämän laatuisessa kehitystyössä on strategian kannalta oleellista alussa se, kuinka
suuriin edistysaskeliin pyritään kerrallaan, ts. tehdäänkö vähäisen tutkimuksen
perusteella rohkeita oletuksia, jolloin niiden pitäessä paikkansa kustannusten säästö on suuri, vai eikö tehdä. Suuria lisäkustannuksia voi aiheuttaa myös testikappaleiksi tarvittavien koneiden tuottaminen. Esimerkiksi lentokoneiden kehitystyössä tarvitaan usein kymmeniä testiko-

neita. Niiden käsin tekeminen maksaa
moninkertaisesti enemmän kuin sarjavalmistus, mutta toisaalta väärien työkalujen
(tooling) tilaaminen ja asentaminen tätä
sarjavalmistusta varten voi osoittautua
myös kustannusten kannalta kohtalokkaaksi.
Kustannuslaskelmien
luotettavuusarvioiden perusteella voidaan todeta mm.,
että kun aikoinaan Panaman ja .Nicara-.
guan halki rakennettaviksi suunniteltujen
kanavien kustannusarvioissa oli noin neljänneksen ero Panaman hyväksi, olisi Nicaraguan kanaali voinut todennäköisyydellä 0.4 olla halvempi kuin Panaman halki rakennettu.
Vaikka käsitelty aihe on laaja, on kirjassa hämmästyttävän suuressa määrin käsitelty tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä
pääkohtia. Toisaalta ei myöskään keinotekoisesti ole yritetty laajentaa kirjaa niiltä
kohdin, joita se ei niin hyvin kata. Varmaankin pääasiassa näistä syistä eri luvut
on jätetty omiksi kokonaisuuksiksi, eikä
niitä sen kummemmin ole pyritty sitomaan yhteen. Ensimmäinen luku täyttää
tämän yhtenäistäjän aseman riittävästi ja
sen lisäksi toimii hyvänä johdantona. Kun
muidenkin lukujen teemat on onnistuttu
asettamaan kiitettävän itsenäisiksi, ei kirjan lukukelpoisuus ole kärsinyt ollenkaan
siitä, että luvut ovat aihepiiriltään ja käsittelyltään selvästi toisistaan poikkeavat.
Toinen luku luonnehtii pääasiassa verbaalisesti niitä kysymyksiä, joita kehitystyöntekijä kohtaa, ja sisältää aiheesta hyvän jaotuksen. Kolmannessa luvussa esitetty historiankatsaus kuvaa ilmavoimien
ja laivaston hankintoihin liittyvää taisteluhävittäjien, pommikoneitten, tutkien, ohjusten yms. laitteiden tutkimustyötä Yhdysvalloissa 1940-luvun loppupuolella ja
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1950-1uvullå lähes sczence fiction-tyyliin.
Neljäs luku taas tarkastelee syitä lähes jokaisen kehitysprojektin kohdalla tapahtuneisiin määrärahaylityksiin. Viidennessä luvussa pyritään luomaan aluksi normatiivista teoriaa kehitykselle ja lopuksi siltaa tilastolliseen päätäntätieteeseen. Varsinkin tämä viimeinen luku lähes sataprosenttisen teoreettisuutensa vuoksi poikkeaa
käsittelyltään oleellisesti muista.
Viidennessä luvussa pyritään tarkastellut tilanteet muotoilemaan siten, että niihin voidaan soveltaa optimistrategiaa. Käsittely perustuu oleellisesti SAVAGEn kehittämään subjektiiviseen todennäköisyyteen ja käyttää tarkastelussa rajoituksena
esim. Markov-oletusta. Tätä analyysia so-

velletaan sitten mm. eräiden pinnalta katsoen selvien peukalosääntöjen arvosteluun
ja pyritään etsimään niiden heikkoja kohtia. Tutkimus on verraten alkuvaiheessa,
mutta tarkastelutapa on tähän sangen sovelias ja antaa mielenkiintoiselta tuntuvia
tuloksia.
Kaiken kaikkiaan kirjasta voidaan sanoa, että se on tällaisten tutkimus- ja kehityskysymysten parissa työskentelevälle
mielenkiintoista ja opettavaa luettavaa.
Tutustuttuaan kirjaan voi tulla vakuuttuneeksi siitä, että tämä tutkimustyö on hyödyttänyt suuresti Yhdysvaltain sotalaitoksessa palvelevia päätöksentekijöitä, ja ilmeisesti siitä on paljon opittavaa muillakin
aloilla vastaavanlaisissa tilanteissa.
JYRKI MANNILA

ALAN TECK Mutual Savings Banks and Loan
Associations: Aspects of Growth. Columbia
Univ. Press, New York - London 1968.
XIV + 192 sivua. 8h. 72.-.

Joitakin vertailuja liikepankkeihin tosin
suoritetaan.
Heti teoksensa alkulehdillä Teck toteaa,
että tutkimuksen kohteena olevat pankkiryhmät, jotka alunpitäen olivat syntyneet
palvelemaan säästäjien erilaisia tarpeita
ja tarkoitusperiä, ovat viime vuosikymmenien aikana lähentyneet toisiaan niin
rakenteensa kuin myös palvelutehtäviensä
puolesta.
Perustamisestaan lähtien keskinäiset
säästöpankit ovat olleet jatkuvasti toimivia, »itseään täydentäviä» pankkeja, kun.
taas ensimmäiset säästö- ja lainöitusyhdistykset oli perustettu vain tietyn prosessin - etupäässä asuntojen rakentamisenrahoittamiseen, ja tehtävänsä täytettyään
ne lopettivat toimintansa kokonaan. Ajan
mittaan säästö- ja lainoitusyhdistykset
alkoivat kuitenkin muuttua pysyviksi orga-

ALAN TEcKin esiteltävänä oleva teos on
kahta amerikkalaista pankkiryhmää koskeva alueellinen ja melko yksityiskohtainen kasvu- ja kilpailututkimus vuosilta
1945-1964.
Tutkimus lähtee kahden pankkiryhmän,
keskinäisten säästöpankkien (mutual savings
banks) ja säästö- ja lainoitusyhdistysten
(savings and loan associations) kasvun mittaamisesta. Ulkopuolelle on jätetty amerikkalaiset liikepankit ja muut rahoituslaitokset, jotka tekijän mielestä muodostavat oman kokonaisuutensa ja jotka käyttäytymisensä puolesta poikkeavat suuresti
tutkimuksen kohteena olevista pankeista.
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nisaatioiksi, joilla oli oma ulkopuolisista, toksista. Keskinäiset säästöpankit ovatkin
palkatuista henkilöistä koostuva johto- keskittyneet etupäässä kunkin osavaltion
kunta (alussa niiden johto oli osakkaiden pääkaupunkeihin ja niissäkin niiden kes= velkojien käsissä).
kuksiin, is. alueille, joille on ominaista
Vasta toisen maailmansodan päättyessä väestön väheneminen ja per capita -tulon
säästö- ja lainoitusyhdistysten organisaatio tasainen kasvu, kun taas säästö- ja lainoioli muuttunut sellaiseksi, että ne voitiin tusyhdistykset ovat sijoittuneet kaikkialle
rinnastaa .keskinäisiin säästöpankkeihin, esikaupunkeihin ja maaseudulle. Tällaija mm. tällä Teck perustelee tutkimuk- . sille alueille on juuri ominaista väestön ja
sensa aloittamisen vuodesta 1945.
per capita -tulojen huomattavasti nopeampi
Alan Teck - tulkoon sivumennen mai- kasvu.
nituksi - on Columbian yliopiston kasTalletusten kasvun ja käytettävissä olevattama pankkiekonomisti. Hän on toimi- van tulon välistä riippuvuussuhdetta näisnut mm. N ew Yorkin Federal Reserve Bankin sä kahdessa pankkiryhmässä 17 osavaltion
palveluksessa, jolta ajalta hän sai virik- alueella vuosina 1950-1964 Teck tutkii
keitä tutkimuksen suorittamiseen.
järjestyskorrelaation avulla. VertailukohTutkittavien kahden pankkiryhmän kas- teeksi on otettu mukaan myös liikepankit.
vua vuosina 1945-1964 Teck mittaa enJärjestyskorrelaation laskemista varten
sinnäkin talletusten kokonaismäärän muu- osavaltiot on ensin pantu suuruusjärjestoksella, ja toiseksi tilien lukumäärän tykseen vuosina 1950-1964 tapahtuneen
muu toksella. Talletusten kasvua hän mi ttaa käytettävissä olevien tulojen kasvun perusvuosittaisilla brutto- ja nettomuutoksilla,
teella ja sitten talletusten kasvun pohjalta.
jolloin bruttomuutos = talletukset vuoden Järjestyskorrelaatio on laskettu käyttäen
lopussa plus karttuneet korot miinus otot kaavaa
1 - 6 ~d2
miinus talletukset vuoden alussa, ja nettor= - - - - N
(N2-1)
muutos = bruttomuutos miinus karttuneet korot. Saadut tulokset on esitetty jossa d merkitsee järjestysten välistä eroa
osavaltioittain molempien pankkiryhmien tietyn osavaltion kohdalla ja N osavaltioiden lukua.
osalta.
Järjestyskorrelaatiokertoimen arvoiksi
Kirjoittaja toteaa, että mainituilla tavoilla mitattu keskimääräinen kasvu on Teck sai säästö- ja lainoitusyhdistyksissä
kaikkina tutkimusajanjakson vuosina ollut + 0.92, säästöpankeissa + 0.18, liikesuurempi säästö- ja lainoitusyhdistysten pankeissa + 0.95 ja kaikille yhdessä
kohdalla kuin keskinäisten säästöpankkien
+ 0.97.
Erityisesti kiinnittää huomiota säästökohdalla siitäkin huolimatta, ettei kummankaan· ryhmän palvelumuodoissa ole pankkien korrelaatiokertoimen pieni arvo.
ollut oleellista eroa. Yhdysvaltain tiheim- Eräänä syynä tähän Teck mainitsee sen,
min asutuilla seuduilla tämän suuntainen että tutkimuksen kohteena olevat 1 7 osakehitys on ollut selvimmin havaittavissa. valtiota ovat tyypillisiä »säästöpankkiTärkeinä selittäjinä Teck pitää pank- osavaltioita», joille on ominaista säästökien sijaintia ja talletusten kasvun riippu- pankkien keskittyneisyys osavaltioiden
vuutta väestön ja per capita -tulojen muu- pääkaupunkeihin. Tällöin juuri säästö-
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pankkien sijainti aiheuttaa sen, etteivät
osavaltiotasolla lasketut tulonmuodostukset selitä säästöpankkien talletusten kasvua, mutta kylläkin säästö- ja lainoitusyhdistysten, jotka ovat sijoittuneet etupäässä
esikaupunkeihin ja maaseudulle.
Kirjan viidennessä luvussa Teck käsittelee korkoeroja ja korkokilpailua. Hän
toteaa mm., että talletuksista maksetuilla
koroilla vuosina 1945-1955 ei ole ollut
kovin suurta vaikutusta nai den kahden
pankkiryhmän kasvuun. Tähän on vaikuttanut korkoeron pieneneminen. Esim.
vuonna 1945 säästö- ja lainoitusyhdistysten talletuksista maksama keski korko oli
2.54 % ja keskinäisten säästöpankkien
1.58 %. Vastaavat luvut vuonna 1955
olivat 2.94 % ja 2.64 %. Vuonna 1964
ne olivat 4.18 % ja 4.06 %.
Sen sijaan korkokilpailu näiden kahden
pankkiryhmän ja nimenomaan liikepankkien välillä on kiristynyt 1950-luvun puolivälinjälkeen. Kilpailun lisääntymistä kuvaa mm. liikepankkien talletuksista maksaman keskikoron kasvu. Vuonna 1951
niiden maksama keskikorko vuotta pitemmistä talletuksista jäi alle yhden prosentin,
vuonna 1957 se oli 3 % ja vuodesta 1962
lähtien se on ollut 4 ~{ eli hiukan pienempi kuin edellä mainitut säästö- ja 1ainoitusyhdistysten ja keskinäisten säästöpankkien maksamat keskikorot.

Varmuus- ja likviditeettitekijöitä käsittelevässä luvussa Teck toteaa, että 1930luvulla säästö- ja 1ainoitusyhdistykset kärsivät »luottamuksen puutteesta», mikä
melko usein johti vararikkoihin. Likviditeettiä Teck mittaa näiden kahden pankkiryhmän osalta siten, että hänjakaa pankkien käteisvarojen ja niiden hallussa olevien USA:n liittovaltion arvopaperien
arvosumman talletusten kokonaismäärän
arvolla.
Vuonna 1930 näin laskettu suhde keskinäisten säästöpankkien osalta oli 8.7 0/0
ja säästö- ja lainoitusyhdistysten osalta
vain 3.2 0/0' Vuonna 1964 vastaavat luvut
olivat 13.9 % ja 10.8 0/0' Tälläkin osin on
lähentymistä tapahtunut.
Kirjansa viimeisessä luvussa Teck tarkastelee haarakonttoreiden perustamista
ja niiden vaikutusta kasvuun sekä amerikkalaisen pankkijärjestelmän keskuspankkeja, kuten FDIC:tä (Federal Deposit
Insurance Corporation) , FSLIC:tä (Federal
Savings and Loan Insurance Corporation) ja
FHLBS:ää (Federal Home LoanBank System).
Kyseinen melko laaja tarkastelu selventää
Yhdysvaltain oloihin perehtymättömälle
lukijalle amerikkalaisen pankkijärjestelmän kokonaiskuvaa.
Kokonaisuudessaan Alan Teckin teos
jättää kuvan tunnollisesti suoritetusta tutkimuksesta.
TUOMO K. SILASTE

VICTOR ZARNOWITZ An Appraisal of Shortterm Economic Forecasts. NBER Occasional
paper 104fColumbia Univ. Press, New
York-London 1967. XII + 144 sivua.

raportin eräästä National Bureau of Economic Researchin käynnissä olevasta projektista, jonka pääasiallisena tarkoituksena on - kuten tekijä mainitsee kirjansa
esipuheessa - arvioida taloudellisen kehityksen eri komponenttien lyhyen ajan

VICTOR ZARNOWITZ esittää kirjassaan väli-
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ennusteiden tarkkuutta Yhdysvalloissa.
Erityisesti kiinnitetään huomio kansantuotteeseen ja sen eri tekijöiden ennusteiden tarkkailuun ja vertailuihin. Tutkimussuunnitelman mukaan on tutkijoiden
aikomus jatkossa ottaa tarkastelun kohteeksi myös eräitä muita aikasarjoja, kuten työllisyys, työttömyys, henkilökohtaiset tulot ja, eräät hintaindeksit.
Tutkimuksen materiaali koostuu sekä
julkaistuista että julkaisemattomista lyhyen ajan ennusteista. Kirjassa käsitellään
ja vertaillaan eri ennustajien, valtion laitosten, liikeyritysten jne., laatimien ennusteiden toteutumistarkkuutta identifioimatta tarkemmin ennusteiden laatijoita.
Ennusteiden tarkkuutta tutkiessaan tekijä
kuvaa seikkaperäisesti erilaiset käyttämänsä suureet, joilla hän on pyrkinyt
mittaamaan ennustusvirheitä, niiden rakennetta ja suuruutta.
Kirja on jaettu kahdeksaan eri lukuun,
joista ensimmäisessä kuvataan tutkimuksessa käsiteltyjen lyhyen ajan ennusteiden
yleispiirteitä. Toisessa luvussa kerrotaan
lyhyesti perusaineistosta sekä esitellään
käsitteistö, johon nojaudutaan kirjan myöhemmissä osissa. Esimerkkinä mainittakoon ennustusvirheiden mittaamistavat
sekä eri ennustajien, ennusteiden ja yksinkertaisten ekstrapolointien väliset vertailut. Kolmannessa luvussa verrataan ennustettuja ja toteutuneita arvoja peräkkäisinä ajanjaksoina eri ennustajien laatimissa prognooseissa. Lisäksi perehdytään
kysymykseen, onko jollain tietyllä ennustajaryhmällä tapana aliarvioida tuleva
kehitys määrättyinä periodeinaja toisaalta
yliarvioida toisina ajanjaksoina.
Yhteenveto eri ennustajien laatimien
kansantuotteen ja sen pääkomponenttien
ennusteiden tarkkuudesta tehdään neljän-

nessä luvussa, jossa lisäksi esitetään yhteenveto heidän menestyksestään käännepisteiden ennustamisessa. Viidennessä luvussa keskustellaan pitempien ajanjaksojen ennustamiseen liittyvistä näkökohdista (kirjassa esitetyt lyhyen ajan prognoosit vaihtelevat neljännesvuoden ennusteista kahden vuoden pituisiin ennusteisiin). Mekaaniset ekstrapolointimenetelmät ja niiden käytön yhteydessä tehtävät olettamukset ovat tarkastelun kohteena seuraavassa luvussa. Siinä käsitellään myös näiden ekstrapolointimenetelmien ja ennusteiden välisiä eroavuuksia.
Seitsemännessä luvussa tuodaan esiin
lyhyen ajan ennusteiden hyvät ja huonot
puolet. Myös pohditaan, olisiko edullisinta
laatia talouselämän eri sektori en eksperttien avulla ennusteet kullekin kansantuotteen komponentille, jolloin yhdistämällä
nämä sektorikohtaiset tulevaisuudennäkymät saataisiin lyhyen ajan prognoosi kansantuotteelle vai olisiko. viisaampaa laatia
koko kansantuotteelle itsenäinen ennusteensa. Lisäksi pyritään eri ennustajat
panemaan jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen ennustusvirheiden perusteella.
Viimeinen luku sisältää lyhyen yhteenvedon saavutetuista tuloksista, ja lisäksi
siinä hahmotellaanjatkotutkimusten suuntaviivoja.
Empiirisesti havaitut tulokset eivät yllätä lukijaa, vaan pikemminkin vahvistavat yleisiä odotuksia. Niinpä tutkimuksissa
on voitu esimerkiksi todeta, että ennustettavan ajanjakson pituuden kasvaessa prognoosien tarkkuus heikkenee ja että aliarviointi kansantuotteen kasvun ennustamisessa on yleisintä voimakkaan noususuhdanteen alussa. Edelleen ennusteet
ovat olleet tarkempia vuosina 1953-1963
kuin välittömästi sotaa seuranneena ajan-

KIRJALLISUUTTA
jakso~a.

151

Myös on havaittu, että lyhyen
ajan ennusteet ovat osoittautuneet tarkemmiksi kuin mekaaniset ekstrapoloinnit
laadi ttaessa tulevaisuuden kehi tysnäkymiä vuodeksi tai sitä lyhyemmäksi ajanjaksoksi. Kaikkien tarkastelun kohteena
olleiden kansantuotteen lyhyen ajan ennusteiden keskimääräinen ennustusvirhe
on ollut vuosina 1953-1963 noin kaksi
prosenttia kansantuotteen keskimääräisestä arvosta kyseisenä periodina.
Zarnowitzin teos on tarkoitettu verraten
suppealle lukijakunnalle. Mielenkiinto kirjaa kohtaan lienee suurin niiden henkilöiden joukossa, jotka ovat olleet laatimassa
tutkimuksen perusaineistoon kuuluvia lyhyen ajan ennusteita. Tekijä on kuitenkin

pyrkinyt minimoimaan matemaattisen ja
tilastollisen terminologian käytön saadakseen suuremman lukijakunnan. Alaviitteissä esitetään joitakin yksinkertaisia tilastollisia tarkasteluja. Tämä tekee kirjan
helppotajuiseksi niillekin, jotka eivät ole
tutustuneet ekonometrisiin ja tilastollisiin
menetelmiin. Numeerisen aineiston esi ttäminen tekstissä tekee kirjan raskaslukuiseksi, mutta lukijan helpotukseksi käytetään graafisia esityksiä ja taulukoita melko
paljon hyväksi. Allekirjoittanut jää odottamaan eräässä ala\Tiittauksessa mainittua,
myöhemmin ilmestyvää J. MINcE~in ja
V. Zarnowitzin The Evaluation of Economic
Forecasts -nimistä kirjaa, joka lienee tässä
käsitellyn teoksen teoreettinen jatko.
PYRY-MATTI VASAMA
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KERTOMUS
KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1968

Vuosi 1968 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 84. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi kertomusvuonna esitelmätilaisuuksien järjestämiseen ja Kansantaloudellisen Aikakauskirjan julkaisemiseen.
Kansainvälisestä yhteistyöstä mamIttakoon, että professori J. J . PAUNIO osallistui
Montrealissa syyskuussa International Economic Associationin neuvoston kokoukseen
ja Yhdistyksen ja Ekonomiska Samfundetin yhteisenä edustajana mainitun järjestön kansainväliseen kokoukseen, joka
pidettiin samaan aikaan. Professori GUNNAR FOUGSTEDT osallistui, niinikään Yhdistyksen ja Ekonomiska Samfundetin
yhteisenä edustajana, Gesellschaft fur Wirtschafts- und Sozialwissenschaftenin kokoukseen lokakuussa Berliinissä. Valtiotieteen
tohtori KAARLO LARNA osallistui Yhdistyksen edustajana Per Jacobsson Foundationin toukokuussa Tukholmassa järjestämään kokoukseen.
Yhdistyksen edustajana bibliografiatoimikunnassa toimi edelleen ylijohtaja EINO
H. LAURILA. Bibliografian painatustyö,on
aloitettu syksyllä 1968. Yhdistyksen edustajana Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksessa toimi professori LAURI O. AF HEURLIN
ja Alfred Kordelinin säätiön tieteen jaostossa ylijohtaja EINO H. LAURILA. Vuonna
1969 Kööpenhaminassa pidettävää pohjoismaista kansantalouskokousta varten
Yhdistys ja Ekonomiska Samfundet aset-

tivat yhteisen toimikunnan, jonka tehtävänä on yhteyden pitäminen kokouksen
tanskalaisiin järjestäjiin ja suomalaisten
esi telmöi tsij öiden valinta.
Lokaku~n 8 päivänä kuoli Yhdistyksen
kunniajäsen professori A. E. TUDEER.
Hän toimi Yhdistyksen esimiehenä vuosina 1937 ja 1938 sekä johtokunnan jäsenenä mainittujen vuosien lisäksi vuosina
1919-1960. Kansantaloudellisen Aikakauskirjan toimitusneuvostoon professori
Tudeer kuului vuodesta 1915 kuolemaansa
saakka,ja hän toimi Aikakauskirjan päätoimittajana vuosina 1921-1958.
Yhdistyksen kokouksissa pidettiin kertomusvuonna seuraavat esitelmät:
Tammikuun 31 päivänä pankinjohtaja
VEIKKO MAKKONEN piti esitelmän »Eurodollari t kansainvälisillä rahamarkkinoilla».
Korreferenttina toimi johtaja JOUKO J.
VOUTILAINEN.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 21 päivänä helmikuuta pankinjohtaja REINO
ROSSI piti esitelmän »Kansainvälisen likviditeetin uusjärjestelyistä». Valmistellun
puheenvuoron käyttivät kauppatieteiden
toh tori JAAKKO LASSILA ja ekonomi JORMA
ARANKO.
Huhtikuun 25 päivänä pidetyssä kokouksessa professori Auvo KnsKINEN esitelmöi aiheesta »Suunnitelmallista aluepolitiikkaa kohden». Esitelmää täydensivät diplomi-insinööri LASSI IHARVAARAP.
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ja kansliapäällikkö PAUL PAAVELAn puheenvuorot.
Kevätkauden viimeisessä kokouksessa
27 päivänä toukokuuta ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston osastopäällikkö T ANKMAR HORN piti esitelmän
»Pohjoismaiden taloudellisen yhteistyön
kehittämisestä». Agronomi HEIKKI HAAVISTO ja oikeustiet~iden lisensiaatti HARRI
MALMBERG esittivät valmistellut puheenvuorot.
Syyskuun 18 päivänä pidetyssä kokouksessa toimitusjohtaja VEIKKO VIRKKUNEN
esitelmöi aiheesta »Kaakkois-Aasia metalliteollisuustuotteiden viejän näkökulmasta» korreferentteinaan toimitusjohtaja
EERO Asp ja toimistopäällikkö TAPIO
MINKKINEN.
Lokakuun 22 päivänä pidetyssä kokouksessa valtiovarainministeri EINO RAUNIO
piti esitelmän »Valtion tulo- ja menoarviosta vuodelle 1969». Maisteri KIMMO
KARA ja professori J. J. PAUNIO toimivat
korreferentteina.
Marraskuun 21 päivänä pidetyssä kokouksessa valtiotieteen maisteri JUHANI
RISTIMÄKI piti esitelmän »Valtion tuki ja
tulopolitiikka». Valmistellut puheenvuoronsa esittivät ylijohtaja EINO H. LAURILA
ja valtiotieteen tohtori PENTTI VIITA.
Kertomusvuoden viimeise~sä kokouksessa 17 päivänä joulukuuta professori
JOUKO PAAKKANEN piti esitelmän »Vaikutelmia kehitysmaiden tilanteesta ja kehitysavusta». Valtiotieteen tohtori PEKKA
KUUSI ja valtiotieteen maisteri KALERVO
SIIKALA toimivat korreferentteina.
Kokouksiin osallistui keskimäärin 55
henkilöä.
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan 64.
vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä. Aikakauskirjan toimitusneuvostoon kuuluivat

professorit VEIKKO HALME, LAURI O. AF
HEURLIN ja Auvo KIISKINEN, valtiotieteen
tohtorit KAARLO LARNA ja EINO H. LAURILA, professori A. E. TUDEER kuolemaansa 8. 10. 1968 saakka, sekä professori
FEDI VAIVIO. Aikakauskirjan päätoimittajana toimi valtiotieteen tohtori HENRI J.
VARTIAINEN ja toimitussihteerinä valtiotieteen maisteri HEIKKI U. ELONEN. Aikakauskirjan painatustyöstä ja jakelusta on
edelleen huolehtinut Sanoma Oy. Kertomusvuonna, samoin kuin parina edellisenäkin vuonna, kansantaloustieteen opiskelijoilla oli tilaisuus saada Aikakauskirjan
vuosikerta alennetulla hinnalla. Näitä
tilauksia kertyi 174 kappaletta.
Kertomusvuoden aikana Yhdistyksen
jäsenistä kuoli 18, joiden lisäksi 4 jäsentä
erosi omasta pyynnöstään. Yhdistyksen
jäseniksi hyväksyttiin 27 henkilöä.Vuoden
päättyessä jäsenmäärä oli 791.
Yhdistyksen esimiehenä toimi pankinjohtaja VEIKKO MAKKONEN ja varaesimiehenä pääministeri, filosofian tohtori
MAUNO KOIVISTO. Heidän lisäkseen kuuluivat johtokuntaan valtiotieteen tohtorit
KAARLO LARNA ja EINO H. LAURILA sekä
professorit J. J. PAUNIO ja FEDI VAIVIO.
Yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi yhteiskuntatieteiden maisteri
HEIKKI J. KUNNAS. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat valtiotieteen maisterit
PAAVO GRÖNLUND ja JUHANI RISTIMÄKI
sekä edellisen henkilökohtaisena varamiehenä valtiotieteen lisensiaatti VILJO KopoNEN ja jälkimmäisen varamiehenä valtiotieteen lisensiaatti SEPPO LINDBLOM.
Helsingissä, 22 päivänä tammikuuta
1969.
VEIKKO MAKKONEN
Esimies

HEIKKIJ. KUNNAS
Sihteeri

Tiedonantoja
Kahdeskymmenes pohjoismainen kansantalouskokous pidetään Kööpenhaminassa
28.-30. 8. 1969. Kokousohjelmasta ja siitä, miten ja milloin kokoukseen tulee
ilmoittautua, tiedotetaan myöhemmin.
Amsterdamin Yliopiston »Europa Instituut» järjestää yhdessä Alankomaiden yliopistojen kansainvälisen yhteistoiminnan säätiön (NUFFIC) kanssa neljännen kansainvälisen Euroopan integraatiota käsittelevän kurssin,joka on tarkoitettu nuorille oikeus-,
talous- ja valtio-oppineille ja joka pidetään Amsterdamissa 11. 9. 1969-14. 5. 1970.
Samojen järjestäjien toimesta pidetään toinen kansainvälinen, laki miehille tarkoitettu
kesäkurssi aiheesta »Legal Aspects ofEuropean Integration» 18.-,-30.8. 1969. Lähempiä
tietoja kursseista saa Aikakauskirjan toimituksesta tai suoraan osoitteella: Netherlands
Universities Foundation for International Co-operation, 27 Molenstraat, The Hague,
N etherlands.
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YHDISTYS
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1. E. NEVANLINNA Suomen valtiotalous. Menotalous
II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan
vaikutus Suomen kansantalouden teollistumissuuntaan ennen
maailmansotaa
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V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyksemme
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XIII. REINO AJo Tampereen liikennealue
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XIX. RAIMO ILASKIVI Finanssijärjestelmän automaattinen vastavaikutus suhdanteiden vaihteluissa
XX. OLAVI NIITAMO Tuottavuuden
kehitys Suomen teollisuudessa
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työllisyyspolitiikan välineinä
XXII. RAIMO ILASKIVI Rahapolitiikka
ja" taloudellinen tasapaino Suomessa toisen maailmansodan jälkeen
XXIII. KAARLO LARNA The money
supply, money flows and domestic product in Finland 1910
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XXIV. ILMARI KOVERO Tulon uudelJeenjaosta
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XXVI. CARL G. UHR Antti Chydenius
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II. E. G. PALMEN Venäjän nykyinen taloudellinen asema
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järjestäminen
IV. KYÖSTI JÄRVINEN Kauppakorkeakoulukysymys ja sen ratkaisu
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VI. ()no STENROTH ja EINAR BöÖK
Asuntokysymyksiä
VII. J. H. VENNOLA Venäjän asema
Suomen viljantuonnissa
VIII. K. V. Hoppu Viljatulli, miten
arvosteltava
IX. ()SKARI AUTERE Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehitykseen
X. YRJÖ HARVIA Tonttiäyrin kysymys kaupungeissamme
XI. K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912
XII. YRJÖ lIARVIA Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudistamisesta
XIII. HUGO RAUTAPÄÄ Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta luonteesta

XIV. PAAVO KoRPISAARI Suomen rahan arvon aleneminen
XV. PAAVO KoRPISAARI Rahaolojemme uudistaminen
XVI. Y. (). RUUTH Valtiotieteellisistä
opinnoista Suomessa
XVII. YRJÖ HAaVIA Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
XVIII. LAURA HARMAJA Nykyajan kulutuspolitiikan tehtävistä
XIX. MAx SERlNG Maailmansodan
taloudelliset ja yhteiskunnalliset
seuraukset
XX. K. V. Hoppu Setelirahoitus
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yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa
XXII. E. NEVANLINNA Taloudellisia
välttämättömyyksiä
XXIII. ()SK. GROUNDSTROEM Suomen
virallinen maataloustilasto

XXIV. KYÖSTI JÄRVINEN Suomen valtion talous

XXV. BR. SuVIRANTA Valtionrautateiden tulotalous
Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin

'l1zteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan ja
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan vanhempia vuosikertoja ja niteitä saadaan Yhdistyksen kirjaston- ja kirjavarastonhoitajalta
(yhteiskuntat. maist. Heikki J. Kunnas,
Tilastollinen päätoimisto, postilokero
10504, Helsinki 10, puh. 4402 71).

SANOMAPAINO "

HELSINKI 1969

