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The United Nations Organization for 
Industrial Development -
1 ts Organization and Functions 

Ka nsantaloudellinen 
aikakauskirja 1969: 3 

Discourse at the meeting of the Finnish Economic Association 
and the Economic Society 01 Finland on March 27, 1969, delivered by 

I. H. ABDEL-RAHMAN* 

1. The subject matter of my address to you today is UNIDO, the 
United Nations Organization for Industrial Development which was 
established in 1967, and which is now functioning from its Headquarters 
in Vienna. This organization is the most recent addition to the family of 
the United Nations bodies, and its fieldofactivityismanufacturingindus
try. Its objective is to help the developing countries in their efforts towards 
industrialization. Before going into detail about the organization and 
programmes of UNIDO it may be appropriate to consider briefly the 
wider context within which international co-operation for economic 
development proceeds. It may also be useful to outline some salient 
features of the establishment and functioning of the United N ations 
family of specialized agencies and organizations which cover through 
their' activities a wide field of economic and social development. 

2. During recent years the concept of development aid from the 
advanced countries to the developing countries has becorp.e familiar, 
but it is in reality a recent development.- It is only since the end of the 
second World War that th,e problem of development of the poor coun
tries became a world problem fully recognized as being the concern, 
not only of the poor countries themselves but also of the advanced 
countries. One can trace the early origins of this concept far back to the 
social developments which took place since the middle of the 19th 
century in the presently advanced countries. There was first the liberal 

* Executive Director of the United Nations Indtistrial Development Organization, Vienna. 
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political development towards. the end of the 18th century which was 
best examplified by the French revolution. Then later came the social 
movements that called for better distribution of income within the 
Western countries and the assurance of the basic social and economic 
rights of education, employment and minimum standards of living for 
all individuals within the community. These movements contributed 
later towards the basic political change which took place after the second 
World War in the developing countries and resulted in the creation of 
many independent national states that replaced colonial rule. It was 
soon realized that political independence and nationalism creates a 
demand for social and economic development which cannot be satisfied 
without external help, hence the problem of the development of the 
developing countries. Apart from this historical sequence, there are two 
main . arguments which are advanced to support the. international 
movement of development aid. The first, is that it is in the self-interest 
of the economically advanced countries to have viable and. active part
ners in the underdeveloped countries so as to attain a higher level of 
development for alle Aid to the developing countries is not a mere static 
transfer of resources from the advanced countries to the developing 
countries but it is an investment which will be in the long run economi
cally beneficial to both parties. The second argument for development 
aid is that the continuous existence of economically poor and socially 
backward countries willlead to social unrest and political instability not 
only in those countries, but also in the world as a whole. Thus, the 
advanced countries will be building through aid to the developing 
cO"';lntries their own security and stability. These two arguments are 
basic to the concept of development aid. However, the practice of aid 
during the last 20 years was not always in conformity with these prin
ciples. 

Furthermore, ai9- became not only desirable, but also feasible. It 
became technologica1ly and administratively possible to pIan accelerated 
development through organized transfer of resources and phasing actions. 
The experience of the advanced countries in successful reconstruction 
after the devastation of the second World War shows beyond doubt that 
in modern societies technology and organization can be mobilized to 
build-up efficient economic and social structures within a period~horter 
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than otherwise possible. During the war years techniques of planning 
resources and operations were developed to a very high degree, and were 
later appIied in reconstruction and development. The concept of planning 
development became also accepted. 

Early programmes of development aid to the developing countries were 
naturally oversimplified. They were in some cases sinlple transpositions 
of experiences gained in the post-war reconstruction period under cir
cumstances which do not prevail in the developing countries. It was 
implicitly thought that »technical assistance» in the form of experts, 
training and fellowships would transmit to the underdeveloped countries 
the necessary knowledge and experience to develop their own resources. 
Actual experience showed that the situation is more complex. Early 
high hopes had to be tuned down to harsh realities on all sides. 

After 20 years these simple concepts of effectiveness of aid are now in 
doubt: Development aid is under serious review and reconsideration in 
many quarters. What may· emerge from this current period of review 
and reconsideration is not yet dear but there is little doubt that the future 
economic development and social stability of the world as a whole 
depends to a considerable extent on the satisfactory dealing with the 
problems of the underdeveloped countries. 

3. By the end of the second World War the United Nations organi
zation was established as an international organ for peace and develop
ment. The political aspects of the United Nations functions are well 
known and need not be -ampIified here. The economic and social aspects 
are not less important though they do not figure equally in the public 
eye. Within the United Nations itself and around it a number of spe
cialized bodies were established or reconstituted to form what is generally 
known now as the United Nations family of agencies. Each one of these 
agencies is responsible for a sector of development and represents a 
central point of inter-governmental discussions and action. In the field of 
financing and monetary policy, two important organizations, namely the 
IBRD and IMF were established. Within the limited budgets of these 
agencies limited funds were originally assigned to technical assistance and 
advice to member governments. The financing of technical assistance 
through the United N ations system was later expanded, first through the 
establishment of the expanded programme of TA (EPT A) and later 
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through the Special Fund that was salvaged out of an abortive attempt to 
establish a capital development fund. These two programmes are 
financed from voluntary contributions outside the assessed budgets and 
were later combined together into the United Nations Development Programme 
(UNDP) which receives now about 200 million a year. The role of 
technical assistance in the functions of the United Nations family of 
agencies has thus considerably increased both relatively and in absolute 
terms. The original objectives of many of the United Nations agencies 
have been relegated to second place after aid. 

No special organization for industry was thought of when the United 
Nations system was established after the war. In the late 1940's the 
industrialization of the developing countries was not a problem of current 
interest. Many developing countries were still under colonial rule and 
were stiH to pass to independence before problems of their economic and 
social development were to impress themselves on the world. After 10 
years, by the late 1950's and early 1960's, there was, however, consider
able experience in industrialization in the developing countries to justify 
requests for expanding the activities of the United Nations system in 
support to the industrial development efforts of the developing countries. 
Later, the developing countries called for the establishment of a spe
cialized agency for industry, while the advanced countries in general 
favoured a mere expansion of the then current activities of the United 
N ations agencies in this field. A special United N ations conference was 
held early in 1963 to examine the application of science and technology 
to development. The United Nations itself, as well as its regional eco
nomic commissions in Latin America, Asia and Africa were very active 
by the early 1960's in the field ofindustrialization, especially in surveying 
industrial development and promoting regional co-operation and har
monization of investment in new industries. In the absence of a spe
cialized organization for industrialization, some United Nations agencies 
each within its field of competence had to cover .more or less some adja
cent territory of industrialization. It was only in 1965, after several years 
of discussions that the United N ations General Assembly decided in 
principle to establish the United Nations IndustrialDevelopment Organization 
(UNIDO) as an autonomous organization within the United Nations. 
In 1966 the resolution establishing the organization was approved by the 
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General Assembly and UNIDO came into formal existence on the first of 
J anuary 1967. 

4. In the discussions which preceded the establishment of UNIDO, 
two distinct points of view were offered. The developing countries had 
repeatedly stressed that they are exerting considerable efforts and allo
cating appreciable resources to the process of industrialization, and that 
they need an international body for industry within the United Nations 
family to accelerate their development. Some of the developed countries 
were, however, apprehensive of t4e fact that industrial development has 
features which make it rather distinct from other activities such as agri
culture, health and education. They pointed out that industrialization is 
carried out essentially by very specialized and generally competitive 
enterprises and that industrial technology is developed and transferred 
through a complicated machinery of industrial research, patents and 
know-how which works generally through direct enterprise to enterprise 
agreements. It would accordingly he difficult for an international organi
zation to contribute beneficially to such a process. Furthermore, the 
programmes of the existing agencies and regional commissions rep
resented in their total a considerable activity by the United Nations 
system which may be further expanded, without the complication of 
establishing a new independent administrative unit with subsequent 
intractable problems of inter-agency co-ordination. It must be said that 
the two points of view represented a certain degree of validity and con
sequently the final solution in the compromise form ofUNIDO embodied 
features drawn from the original conflicting arguments. UNIDO was 
entrusted with functions of co-ordination of the industrial activities of 
the United Nations family of agencies, and in addition was required to 
develop its own programmes of action financed from the regular budget 
and from a variety of voluntary funds. 

The new organization, while still in the very first year of its existence 
had to cope with the expected problem of physical and administrative 
building-up, and sinlultaneously had to conduct negotiations in many 
directions to adjust current programmes and activities so as to accom
modate its functions and duties. 

The establishment of UNIDO almost coincided with the review and 
examination of the effectiveness of development aid to thedeveloping 
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countries which was mentioned before. The IBRD establisheda high
level committee under the chairmanship of Mr. LESTER PEARSON to 
review aid. The United N ations decided to reconsider itsexperience in 
technical assistance and pre-investment aid, through an exercise known 
asthe Capacity Study, and the whole membership ofthe United Nations, 
are looking back with mixed feelings to the first development decade, and 
looking forward to the preparation of what may hopefully be a more· 
successfuldevelopment decade for the 1970's. It was thus natural that 
the new organization, while moving with all force to be fully established 
as a working machine, should maintain a certain ftexibility in its prog
rammes and structures so as to accommodate any relevant recommen
dations that may come out of the current review and planning exercises. 
There is, however, unanimous agreement between all member govern
ments of the United Nations that the new organization should succeed 
in its work and should become a useful instrument of international co
operation in the field ofindustrialization and aid to the developing coun
tries. The Industrial Development Board composed of 45 member countries 
is the legislative authority for UNIDO and it reports to the General 
Assembly through the Economic and Social Council. It meets once a 
year and approves the programmes of work. 1 t will be meeting within a 
few days for its third session in Vienna. Since its first session in 1967, ~he 
Industrial Development Board has approved a number of resolutions 
establishing guidelines and recommendations for the work of UNIDO. 
In particular, it was decided that UNIDO's activities will be predomi
nantly operational through technical assjstance to the developing countries 
at their request and, that only limited resources should be assigned to 
research and studies. It was further stated that UNIDO should endeavour 
to mobilize for the industrialization ofthe developing countries additional 
resources through catalytic and promotional activities. This third type of 
action may eventually prove to be of major importance in the future 
activities of UNIDO. 

5.As basis for establishing initial programmes of action, UNIDO 
benefited from previous activities of its predecessor, the Industrial Devel
opment Center. Fortunately, the United Na60ns has started as early as 1963 
preparing for a series of regional industrial symposia which culminated 
in the International Symposium on Industrialization in Athens in 1967. The 
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regional symposia took place in Asia in 1965 and in Africa, the Middle 
East and Latin America in 1966. 1n each one ofthese meetings a compre
hensive review of industrialization efforts of the countries of the region 
during the previous 10 years was made together with an identification of 
the major problems facjng the countries in their industrial efforts and an 
outline of the types of assistance and co-operation they require from the 
United Nations. By the time the 1nternational Symposium on 1ndus
trialization was held in Athens a final decision of establishing UN1DO 
was passed; and, therefore, the Athens symposium in a way prepared an 
overall outline of the types of problems that UN1DO could usefully 
examine as a basis for its programme ofsupport and aid to the developing 
countries. 

1t was .also fortunate that the General Assembly oftheUnited Natjons 
late in 1965 realized that aid to industry has particular features which 
cannot be well served by the existing programmes of technical assistance, 
and a recommendation was passed to establish a new programme to 
technical assistance which was later known as Special Industrial Services 
(S1S). This programme which is tailored specifically for the short term 
requirements of the developing countries in the field of industry is 
financed from voluntary contributions and managed jointly by UN1DO 
and UNDP. The programme started in 1966 and gained further momen
tum in 1967 and 1968. During this period more than 400 requests from 
developing countries were received and examined, many of them have 
been, implemented. Through these S1S requests, UN1DO had a very 
special instrument of appreciating at close quarters the real difficulties of 
industrialization in the developing countries. The S1S programme has 
been of great in1portance, not only as a service to the developingcoun
tries but also as a guide to the structure, functioning and operations of 
UN1DO in its early years of formation. At the mom.ent the S1S pro
gramme is short of funds but there is no doubt that it is a useful and 
dynamic programl!le and must be continued whether through djrect 
contributions to UN1DO, or through the resources of the UNDP. 
UN1DO could never have been what it is today without the S1S 
programme. 1t is difficult to imagine how the organization could func
tion effectively without it in the future. 

6. 1n designing a programme of work and an approach for UN1DO-, 
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one has to realize that the total resources available to UNIDO from the 
budget of the United Nations and from different voluntary contri
butions amounts in fact to perhaps 1 or 2 per 1000 of the total resources 
which are allocated in the developing countries to the process of indus
trialization. The problem then becomes how to utilize the 1 $ through 
the international machinery of UNIDO to support and influence most 
effectively the 1000 $ investment that is taking place from domestic 
sources and' external resources in the developing countries. It becomes 
immediatelyevident that adding this 1 $ simply to the stock of invest"" 
ment would not change the order of magnitude and would not, therefore, 
be a useful way of using the limited financial resources of UNIDO. On 
the other hand if this 1 $ is used to discuss repeatedly the process of 
industrialization and comment about it in inter-governmental meetings 
one could get only a series of generalizations that do not fit any particular 
case and do not lead to clarification of the specific issues faced by the 
developing countries. Accordingly, the international programme of 
UNIDO must be multi-sided. It should be composed of a variety of 
approaches which are designed individually and collectively ta clarify 
the best alternatives of decision that could be taken by the industrial 
entrepreneurs and authorities in the developing countries within the 
context of their own policies and situations. This objective can be 
realized through consultations, advisory services, demonstration pro
jects and pilot projects. Background information of a statistical nature 
is essential. It can only be assembled on a uniform basis by an inter
national agency. Economic analysis of industrial policies and prog
rammes, techniques of industrial planning and projections and appro
priate technological developments can only be surveyed at an overall 
level by a central international organization. Advice should better be 
offered on the basis of specific situations in each country and after due 
consultation with the authorities who are likely to benefit in their 
decisions from such an advice. Therefore, the programme of UNIDO 
has evolved around two main considerations. The first is to structure 
the organization in a waywhich will make its activities correspond 
most closely to the structure of industrial decision making in the de
veloping countries. For this purpose UNIDO is organized in 3 sub
stantivedivisions which correspond as closely as possible to authority 
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decisions about general policies of industrialization and programming, 
to technological decisions about specific branches of industry and to 
institutional decisions about support and services to industrialization. 
Apart from limited changes and adjustments in this organization pattern 
that may be required, it is believed that this will continue to be the 
basic pattern of organization in UNIDO for many years. 

The second aspect is the instruments of action. The guidelines ap
proved by the General Assembly, require UNIDO to give highest 
priority to operations. Hence, the importance of identifying the proper 
projects for technical assistance. In industry requests for assistance 
come in many varied forms and under circumstances that differ con
siderably from country to country or even from time to time within 
the same country. This throws a great burden on the machinery of 
UNIDO as compared with other areas of technical assistance where 
uniformity of projects creates a limited number of types that would be 
handled easily. Because of that, UNIDO had to develop an effective 
machinery of contact with the developing countries themselves. Several 
proposals have been suggested for UNIDO to decentralize its machinery 
in order to be nearer to the developing countries. For the time being 
it has been decided to realize this objective by other means, namely 
through better co-operation with the regional economic commissions 
and the Beirut office; through the establishment of the systenl of in
dustrial field advisers financed by the UNDP and through the estab
lishment of UNIDO national committees in the developing countries 
that will cotnbine in their membership representatives of the public 
and private sectors. It is hoped, that these measures would be effective 
in creating the necessary contact between UNIDO and the industrial 
authorities in the developing countries. However, the whole question 
would have to be kept under review by the Industrial Development 
Board on the basis of actual progress and experience. A group of coun,;, 
tries has consistently maintained that UNIDO must have its own 
sources of financing its operations, in addition to an increasing share 
in the resources of the UNDP. Other countries favour the concentration 
of financing operational activities of all the United N ations agencies in 
one central body, namely the UNDP. As a result, afirst pledging con
ference for contributions to UNIDO was held in 1968, and will be 
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held annually. UNIDO finances its operations through 8 different 
sources, each with different rules and procedures. The UNDP financing 
is still the most important source, followed by SIS, but the funds con
tributed in the pledging conference may develop further so as to be
come a basic source of support of UNIDO. 

7. UNIDO's activities in research, operations and promotion require 
a large number of narrow specializations which have to be drawn 
mostly from the public and private sectors of the industrialized coun
tries. The machinery of the normal United Nations recruitment is 
almost breaking down in trying to accommodate the specific demands 
of UNIDO for experts who have to be recruited at short notice. A 
basic change in the recruitment procedure may eventually be required. 
For thetime being a number of improvements are being tried out on 
an experimental basis. UNIDO would have been more capable in 
recruitment, had it been in direct and close contact with the active 
industrialists and business circles in the developed countries. Without 
access to the industrial experience and technological developments in 
the advanced countries, UNIDO can give little to the developing 
countries, yet the machinery of UNIDO contacts in the developed 
countries can be considerably improved. Within many governments of 
the industrialized countries there is no central point of contact for the 
type of questions which engage UNIDO. There is no identifiable min
istry of industry in the same way as onefinds identifiable effective and 
active departments for agriculture, education or health. Naturally, 
formal and official contacts will have· to be maintained through Min
istries of Foreign Affairs, but beyond that, UNIDO amongst all of 
the United Nations organizations, has the most difficult task of seeking 
its partners, sources of information and recruitment in the industrialized 
countries. This task is not made any easier by formal agreements that 
UNIDO as an intergovernmental organization even in purely technical 
matters can address itself only through official governmental channels. 

To deal with these difficulties efforts are currently pursued to establish 
national committees or central contact organs in the advanced COUll

tries and to arrange through such bodies for direct UNIDOfindustryf 
business consultations and co-operation. 

These are some of the considerations that seem to be pertinent and 
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basic in establishing the programme of work of UNIDO, its structure 
and operations. It should be emphasized that the responsibility fOf 
action will always remain with the developing countries themselves; 
the efforts of UNIDO can only be a marginal support to the actions in 
the member countries. Industrialization takes place in the developing 
countries, and is financed mostly from their own domestic resources. 
Tö be successful in its objectives UNIDO must follow closely the prog
ress of industrialization in the developing countries themselves, and 
relate its actions and policies to their requirements so as not to get 
isolated from the reality. 

Uptill now,UNIDO has not developed adequately its programme 
of continuous review and close follow-up of the industrialization of the 
developing countries. A limited start has been undertaken in connection 
with the studies for thesecond development decade. Agreements already 
established with 3 of the 4 regional commissions will be of particular 
jmportance in this respect. The developing countries themselves are 
being invited to establish their own machinery of industrial review and 
analysis as a pre-requisite for proper policies and plans of industriali
zation. UNIDO has prepared a first world industrial survey two years 
ago, and an updating of this study up to 1967 is about to be comple
ted. It may be useful to summanze some of the main findings ofthis 
study. 

8. The decade of the 1950's witnessed an average annual rate of 
growth of manufacturing output in the developing countries which was 
double that of the world average andmore than double that achieved 
by the developed market economies. These rates were 10 % per annum 
for the developing countries and 4.8 % per annum for the developed 
market economies. This high rate of annual growth naturally covers the 
fact that industrialization of the developing countries has started from 
a very narrow base and anydevelopment, however limited, would 
show high numerical increase. There were variations between different 
regjons, highest rates being in Asia, followed byLatin America and 
Africa. Most of the increase in manufacturing output during those 
years was in the nature of import substitution and based in many cases 
on continuation of conditions of disruption of world markets and com
munication during the war period. The shareof the developing coun-
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tries in the total world manufacturing output, however, was about 
6 % while in population the developing countries represent more than 
70 % of the total world population. 

During the first half of the present decade, the average annual rate 
of growth of manufacturing output in the developing countriess~owed 
a dramatic decline as compared with the performance during the 
1950's. In the years 1960-1966 the increase of manufacturing output 

-in the developing countries was only 6.2 % annually while the developed 
market economies witnessed an increase of 6.5 %. The result is that 
the relative position of the manufacturing sector in the developing 
countries vis-a-vis that in the developed market economies, had not 
improved during the 1960's but actually deteriorated. When rates of 
growth are taken per capita, naturally they show even greater disparity 
because of the higher rates of population growth in the de~eloping 
countries as a whole. The rate of growth during the early part of the 
1960's falls short of that expected in the first development decade in 
which a target growth of national income for the developing countries 
was put at 5 % which impiies a rate of increase in manufacturing output 
of about 8 0/0. 

It may also be noted that the slackening of rates of growth for the 
developing countries is due mainly to the low performance ofthe larger 
amongst them. The export of manufactured goods from the developing 
countries, however, has shown a rate of expansion during the 1960's 
larger than the rate of growth of manufactures; which means that 
within the industrial structure of the developing countries themselves, 
more attention is being given to the exports of manufactured goods 
than before. However,' the share of the developing countries in the 
world trade in manufactured goods is still very small and amounts to 
about 6 % as compared with 82 % for the developed market economies 
and 12 % for the centrally planned economies. There are some in
dications of slight improvement in the averages given above after 1967, 
but no doubt the 1960's feature a limited development of industriali
zation in the developing _countries as compared to the 1950's. The 
immediate outlook of industrialization in many developing countries 
is not particularly promising. A period of difficulties is envisaged which 
hopefully will be followed by a more solid and. systematic growth of 
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industry~ both for domestic markets as well as for export. In this respect 
there are increasing efforts in different parts of the world to establish 
regional markets so as to realize better external economies and more 
harmonized industrial production between members of the prospective 
grouping. By 1968 more than 12 formal groupings ranging from limited 
sectoral agreements to common markets could be identified amongst 
the developingcountries. Various instruments have been progressively 
introduced in the regional groupings to implement measures ofindustrial 
co-operation. They induded the preparation and allocation of regional 
industries, industrial complementary agreements and provisions for 
more equitable· distribution of the gains from industrial co-operation, 
particularly for the less developed menlbers of the group. For the same 
purpose, new institutions are being established to serve industrial regional 
co-operation and harmonization such as regional development banks, 
industrial research institutes, n10netary stabilization funds and specific 
commodity and standardization agreements. Yet, these efforts are still 
in an early stage and encounter many economic and political obsta
des. These regional efforts indjcate a hopeful trend towards the future, 
rather than a major reality of the present. 

9. The share of the developing countries in the total output of world 
manlJfactures as mentioned above is still about 6 % and has not im
droved during the last 10 years. It varies according to branches of 
industry. Relative to world production (outside the socialist countries) 
it is largest in food, beverage, tobacco, textile and leather goods (about 
17 %). Next it is average in dothing, wood industries, rubber, chemi
cals, petroleum and non-metallic industries (about 10 %); while it is 
least in paper printing, basic metals, engineering products and electric 
and electronic equipment (about 4 %). It may be thought desjrable 
to identify a strategy of industrial development for the developing 
countries. UNIDO has nat yet attempted the elaboration of such a 
strategy. We hope that the continuation of industrialization efforts at 
the country level and, . as feasible at the regional level, may lead even
tually to the identification of the proper elements for such a strategy. 
A scheme ofindustrial allocation and division of labour between the 
developed and the developing countries may be still too far to come in 
the future. Sure1y some efforts, however preliminary, may· be started 
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now to recognize which industries under which conditions. can be 
expected to be more successful in the developingcountries. During the 
1970's and within the development decade exercise of the United 
Natiorts, and in collaboration with the member countries, UNIDO 
proposes to conduct aseries of periodic industrial review discussions at 
the country and regional levels so as to follow-up the effortsof indus
trialization of the developing countries and to identify any policy meas
ures that may be recommended toimprove their performance. This empi
rical approach should, however, not exclude the initiation simultaneously 
of analytical and theoretical studies t.o outline a strategy of industrial 
development for the developing countries, which would take account 
of the resources endowment of those countries and their economic and 
political structure. The effective transfer and adaptation of modern 
technology to the development of the developing countries will be 
always a crucial factor. 

About 56 % of the manufacturing output of the developing c.ountries 
comes from 5 countries, four of which are in Latin America. About 
69 0/o of total production is accounted for by 10 countries while the 
other 70 developing countries only account for 31 %. The concentration 
of manufacturing output amongst the advanced countries is even more 
conspicuous. Two countries (which are well known) account for 57 % 

of the production. Ten countries account for about 89 % of production. 
It is well know that the concentration of industrial production leads to 
greater efficiency jn technological innovation and development. This 
may indicate that the relatively large developing countries have certain 
advantages because of the volume of their production. The relatively 
small countries (to have a fair chance of survival in the future world 
of industrial competitiveness) may either specialize in certain types of 
production or combine in regional markets. 

The above-mentioned figures refer specifically to manufacturing 
sectors excluding mining and oil industries, as well as fuel,gas and 
electricity. 

The above-mentioned figures are offered to indicate the share of the 
developing countries in world industrialization. It is still a very small 
share and should be considerably increased so as to enable those count-
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nes to participate effectively in the i,nternational economic and sodal 
activities. 

10. The small industrialized countrieshave a special role to play in 
proIIloting international co.;.operation for economi~ development. They 
are generally free from historical colonial and power policies and thus 
they enjoy a high acceptability in the developing countries. In their 
security and stability they depend more on the existence of a world 
system rather than on their own ljmited defence resources. Their scale 
ofindustrial operations ånd organization may represent a more feasible 
example ta the· situations prevailing in the developing· countries. They 
are also active and influential members within the community of ad
vanced countries. They are, therefore, in a position to support most 
effectively the efforts of the international organizations and to foster 
co-opera6on and aid to the developing countries. UNIDO, on its part, 
is anxious to explore and pursue all possibilities of close co-operation 
with the public authorities and business communities of these countries. 

The magnitude of the tasks ahead of the developing countries is 
immense. Yet, this should not discourage international efforts which 
are being mobilized for the purpose. Difficulties and setbacks in specific 
development situations in the developing countries are only to be 
expected and they should be taken as regrettable results of the backward 
econon1Y in the past rather than deterrents to co-operative development 
in the future. In the most advanced countries there are still regions 
which are relatively underdeveloped. Governments take special measures 
to improve the social and economic situation of those backward areas 
but even then the people of those areas cannot totally depend on public 
support but naturally have to contribute towards their own develop
ment. The same argument should apply as regards the developing 
countries, though, of course, the feeling for international solidarity is 
still, unfortunately, less than the feeling for national solidarity. 

11. In its short history of less than three years, UNIDO has ap
proached its task in a purely empirical way, giving full attention to 
specific requests for aid and co-oper:ation from the developing coun
tries. This has led to the establishment of a very dynamic and virile 
programme of action, which, however, appears to be scattered and 
fragmented; in fact it is not. On thjs occasion where one has the chance 
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of an overalI look free from the details of day..;to-day work,one cannot 
hut recognize that the future is fulI of hope. The very trouhles of the 
present may eventualIy unfold a more rational policy af international 
co-operation. Social, and political unrest in the advanced countries, 
particularly among youth and intelIectuals, is certainly a very noticeahle 
phenomenon. It may he that a more hasis political system thatmay 
emerge in the industrialized countries wilI he the forerunner of more 
effective international co-operation that wilI make individuals and 
governments assume more responsihility outside the accidental bound
aries of the national entities of today. Historical developments mentioned 
earlier in this talk may he noted. 
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JUSSI LINNAMO 

On hyvin valitettavaa, että noudatettavasta talouspolitiikan strategiasta 
joudutaan käyttämään iskulausetyyppisiä nimiä. Talouspolitiikan stra
tegian valinta on luonnollisesti riippuvainen koko kansantaloudenke
~ityksen ulkoisista eli eksogeenisista tekijöistä, joita ovat lähinnä ulko
mainen tuotanto-, hinta- ja integraatiokehitys sekä teknologia. Stra
tegian valinta on myös hyvin suuressa määrin riippuvainen kotimaisen 
järjestörakenteen ja yrittäjäkunnan asenteiden jäykkyydestä. Suomi on 
suhteellisen pieni maa, jossa myös erilaisten persoonallisuuksien vaiku
tus strategian valintaan on suuri, mutta se ei sellaisenaan liene .miten~ 
kään poikkeuksellinen maailmassa. Asenteiden jäykkyydellä tarkoitan 
lähinnä suomalaista keskustelua, jonka oleellisena piirteen~ on paino
pisteen asettuminen lauseille »mitä ei ainakaan saa tehdä» suhteessa 
lauseisiin »mitä pitäisi tai mitä voitaisiin tehdä». 

Tähän asiantilaan on luonnollisesti vaikuttanut se, että Suomessa ta
louspoliittisten päätösten valmisteluelimet ovat perinte~llisesti olleet hy
vin heikot - ainakin kvantitiivisesti - ja itse valintatilanteeseen on 
pyritty tuomaan vain yksi toivelista, josta on nypitty yhtä ja toista itse 
toimintaohjelmaan selvittämättä sitä, mikä herkkyysvaikutus valittu
jen toimenpiteiden käytöllä edes siedettävien riskirajojen sisällä on lop
putuloksiin. Näin ollen suurimmalle osalle kansalaisia, julkinen sana 
mukaanluettuna, t~louspolitiikan strategiat ovat itse asiassa vain isku
lauseita, joilla on eriasteisesti myyvä ja tunnepitoinen sisältö. Aprikoin 
melko, kauan hyväksyessäni tähän tilaisuuteen esitelmä,ni otsikon. Eräässä 
suhteessa on ehkä hyödyllistä keskustella sittenkin . aitoperäjsinmainos
iskulau~ein~ ,On nimittäin peräti vaikeata tiedottaa ja hakea tiedonvä
littäjiä" jotka todella olisivat halll;kkaita keskustelemaan: aiheesta, mil-
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loin on aika siirtyä esim. strategiasta 433 strategiaan 465, jota itse pidän 
välttämättömänä. Keskustelu numeroyhdistelmästä olisi tunnevapaata, 
jos keskustelijat ja julkinen sana vaivautuisivat tutkimaan strategioiden 
painopisteitä. 

Suomen kansantalouden kohtalonkolmio muodostuu ulkomaisesta kas
vu- ja integraatiokehityksestä, joihin emme juuri voi vaikuttaa, koti
maassa harjoitettavasta tulo- ja kustannuspolitiikasta, johon vaikutta
minen julkisen vallan keinoin riippuu mm. järjestöjen asenteista ja yh,;. 
teistoimintahalusta, sekä valtion tuloperusteiden tasosta ja valtion me
nojen kohtaannosta, joihin hallitus voi vaikuttaa. Näiden tekijöiden 
tuloksena muotoutuvat tuotannontekijä- ja hyödykemarkkinoiden sekä 
maksutaseen tasapainoasteet. 

Talouspolitiikan strategian onnistuminen ei sellaisenaan' ilmene 
ainoastaan kasvuvauhtina -' sehän on nimittäin riippuvainen mrrl. 
ulkomaisesta suhdannekehityksestä - vaan ,ennen kaikkea tietyistä ta
sapainoista, joiden puuttuminen hyväksytään enemmässä tai vähem
mässä määrin. Länsimaiden taloudellisen integraation pelinsääntöjen 
mukaan vaihtotaseen, tai pikemminkin perustaseen (basic balance), tasa
painon puuttuminen alijäämänä johtaa jokaisen maan kansainvälisessä 
talouspolitiikassa pikaiseen toimintakyvyttömyyteen. Ulkoisen tasapai
non puutte~n kotimainen heijastunla on pääomanmuodostuksen ja koti
maisen säästämisen tasapainottomuus, joka puolestaan aiheuttaa tasa
painottomuushäiriöitä sekä työvoima- että hyödykemarkkinoilla. Kaikki 
edellämainitut ilmiöt ovat laadultaan sellaisia, että ne soveltuvat mitat
taviksi ja niinmuodoin analysoitaviksi perinteellisen kansantaloustieteen 
välinein. Kansantalouden kirjanpito ja siihen sisältyvä tilastoimisjär
jestelmä ovat riittäviä välineitä tähän tehtävään. Tilastollisten johto
päätösten tekotekniikka, jonka toinen ja tarpeettomasti tunteita Suo
messa - varsinkin asiaa osaamattomien keskuudessa - kuohuttava 
nimi on ekonometria, on suonut kehittyvän tietokonetekniikan myötä 
edellytykset tyydyttävään strategian valintaan eli "suunnitteluun Suo
messa jo kuluvan vuosikymmenen alussa. Se, ettei näitä mahdollisuuk
siakäytetty hyväksi, johtui kahdestakin syystä: toisaalta uskottiin asen
teellisesti suurinittelua harjoitettavanparhaiten siten, että joukko jär
jestöihmisiä kokoontui yhteen sanomaan, mitä ei ainakaan saanut teh
dä ~ toisaalta, monestakin syystä kiristyneessä poliittisessa miljöössä ha-
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luttiin vaivihkaa muuttaa ainakin funktionaalisia tulonjakosuhteita niin, 
ettei muilla osapuolilla ollut siihen osaa eikä arpaa, aavistuksesta pu
humattakaan. Itse kansantaloustieteen opetuksen moralisoiva muoto 
ja sen todellinen alennustila Suomessa sekä ennen sotaa että heti sen 
jälkeen eivät ilmeisesti olleet omiaan houkuttelemaan kansantalous
tieteen tarjoamien palvelusten käyttämiseen talouspolitiikassa. 

Koska strategian valintaa koskevia päätöksiä ei valrnisteltu, ei niiden 
satunnaisuudelta voitu tietenkään välttyä. Nimenomaan niiden ryh
mien, jotka katsoivat olevansa päätösten ulkopuolella kokonaisuudes
saan tai katsoivat tulevansa jo päätösten valmistelutyössä jymähdyte
tyiksi tahi joille ei katsottu edes maksavan vaivaa päätöksiä perustella
kaan, aivan luonnolliseksi puolustusmekanismiksi muodostui tulonjako
osuuden sitominen. Tämä tapahtui kahdella tavalla: toisaalta indeksi
sidonnaisuuden avulla, toisaalta minkä hyvänsä tarjonnan menekin 
vastaanoton turvaamisella. Jälkimmäisestä ovat hyvinä esimerkkeinä 
työllisyyslain tulkinta sekä maatalouden ylituotantopykälättömät hinta
lait. Yhteiskunta, joka oli a) sitoutunut työllistämään koko työvoiman 
tarjonnan, b) sitoutunut säilyttämään tulosuhteet lähes muuttumatto
m;na indeksisidonnaisuuksien avulla, c) sitoutunut ottamaan vastatak
seen melkoisesta osasta kansalaisten turvallisuus-, kulttuuri- ja hyvin
vointipalvelusten sekä maatalouden tuotteista hintoihin, jotka olivat 
menettäneet kaiken yhteytensä tuotantokustannuksiin, d) voimakkaasti 
org4.nisoitunut ja oligopolisoitunut sekä e) integroitunut pääasiallisesti 
tullien, tuonnin määrällisen ja valuutan vapaan vaihdettavuuden sään
nöstelyn kieltävään järjestelmään, täytyi olla poikkeuksellisen onnekas 
säilyäkseen ilman systeemin rakoilua, jos se yritti kaikkea edellä mainit
tua käytännöllisesti katsoen ilman talouspolitiikan strategian valmiste
lua ja ilman toimivaa neuvottelumekanismia. 

Kaikkea tätä yritti suomalainen yhteiskunta 1960-luvun alussa. Ta
lousneuvostot toimivat pääasiallisesti sivutoimisin viroin; systemaatti
sinta talouspolitiikan strategiaa yrittänyt Suomen Pankki oli vailla riit
tävää neuvottelukontaktia. On suorastaan järkyttävää lukea keskustelua 
Suomessa 10 vuotta sitten, jolloin uskottiin, että täydellinen kilpailu luo 
onnen välittämättä siitä, että kolmannes kansantaloudesta oli sen ulko
puolella lopullisesti. 

On .turha tässä yhteydessä käydä läpi 1960-luvun taloushistoriaa. Se 
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poliittisten voimasuhteiden muutos, joka tapahtui vuoden 1966 vaaleissa 
toi ehdottomana välttämättömyYtenä esille neuvottelumekanismin Juo
misen ja strategiakeskustelun käymisen. Ulkomainen suhdannekehitys 
oli Suomen kannalta vuodesta 1966 alkaen huono. EFT Aan assosioitu
miseen perin heikosti valmistautunut tuonnin kanssa kilpaileva koti
mainen tuotanto osoittautui siksi heikoksi lenkiksi, jonka kautta ulko
mainen tasapainottomuus purkautui maahan. Sotaisissa termeissä vielä 
viipyäkseni koko talouspoliittisen strategian painopiste oli siis asetettava 
tämän murtuman paikkaamiseen. Koska ne voimavarat, joita tähän 
oli käytettävissä - tiukka rahapolitiikka ja kulutuksen kasvua anka
rasti päähän lyövä· veropolitiikka - eivät osoittautuneet riittäviksi itse 
murtumaa paikkaamaan, ja koska samanaikaisesti lisääntyi myös työ
voimamarkkinoiden ja säästäminen/investointi-suhteen tasapainotto
muus, joita ei ilmeisesti olisi edes millään tuotantovarojen uudelleen
kohtaannon menetelmilläkään voitu siedettävässä ajanjaksossa korjata, 
niin oli pakko turvautua sellaisiin riskialttiisiin menettely tapoihin kuin 
devalvaatioon ja sen arvaamattomaan jälkihoitoon. 

On suhteellisen . epärelevanttia tarkastella kysymystä, oliko deval
vointiprosentti vuonna 1967 liian suuri vai pieni. Joka tapauksessa de
valvaatio loi uuden tilanteen. Elinkeinoittain solidaarisena noudatetun 
tulopolitiikan seurauksena ulkomaiden kanssa kilpailemattoman tuo
tannon - ts. maatalouden, elintarviketeollisuuden, juomateollisuuden, 
tupakkateollisuuden, graafisen teollisuuden, sähkö- yms. laitosten, asun
tojen omistuksen, tietoliikenteen, muun kotimaisen liikenteen, kotimaan
kaupan, pankki- ja vakuutuslaitosten, yksityisten palvelusten, yleisen 
hallinnon sekä opetustoiminnan - osalta ei hintapaine Suomessa nous
sut kohtuuttomasti, sillä tuottavuuden kehitys ei ilmeisesti Suomessa 
vuosina 1960-1967 jäänyt kovinkaan paljon jälkeen kilpailijoistamme. 
Selvä' tuottavuuden kehityksen ero muihin maihin on tosin havaitta
vissa joillakin näillä aloilla, lähinnä rakennustoiminnassa. 

Suomen tuottavuuskehitys jää sen sijaan vuosina 1960-1969 jälkeen 
erityisesti tekstiili- ja valmisvaateteollisuudessa,kenkä-, vaatetus- ja 
ompeluteollisuudessa, puu- ja huonekaluteoIlisuudessa,metalli- ja sähkö
teknillisessä teollisuudessa sekä koneteollisuudessa suhteessa kilpailija
maihin. Kun suhteellisen heikosta tuottavuuden lisäyksestä huolimatta 
ansiotaso nousi suunnilleen kilpailijamaita vastaavasti, kilpailukyky 
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heikkeni suhteessa tuontiin. Suomessa ansiotason prosenttinen nousu 
ei ilmeisesti sellaisenaan ollut 1960-luvun alussa poikkeuksellisen run
sas, vaan pikemminkin tuottavuuden nousu oli heikko avoimiksi ja 
ulkomaiselle kilpailulle alttiiksi tulleilla aloilla. 

Kun uusviennin saavutuksista on puhuttu, on 'huomio kääntynyt me~ 
nestyviin yrityksiin. Kansainvälinen työnjako merkitsi integroituvan 
Suomen kannalta sitä, että tuonnin kasvu oli samanaikaisesti miltei 
kaikilla aloilla nopeampaa kuin vastaavien tuotteiden viennin' kasvu. 
Uusviennin saavutuksista puhuttaessa unohdettiin kohtuuttoman usein 
ne' suhteellisen heikot, mutta monissa tapauksissa enemmistönä olleet 
,yritykset, jotka jatkuvasti menettivät markkinaosuuttaan, eivätkä näin 
ollen osoittaneet olevansa kypsiä Euroopan suurmarkkinoille. Hyvin 
oleellinen osa Suomen teollisuuspoliittisesta keskustelusta on vielä käy
mättä, koska ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota nimenomaan heik
kojen teollisuusyritysten ongelmiin. Tavanmukainen viittaus siihen, että 
niiden ongelmat olisi korjattavissa vain finanssi- tai finanssiointitoimen
pitein ei ole riittävä, sillä syyt heikkoon menestykseen ovat muualla. 

Teollisuuden bruttoinvestointikehityksen tarkastelu 1960-luvullaosoit
taa, että sellaisenaan täysin luonnollista puu- ja paperiteollisuuden in
vestointiboomin taittumista vuoden 1961 jälkeen seurasi sekä metalli
teollisuuden että muun tehdasteollisuuden investointien melko voimakas 
kasvu, jonka huiput eri aloilla ajoittuivat vuosille 1964-1966 harvoja 
poikkeuksia lukuunottamatta. :Ongelmana on se, onko näiden muun 
kuin puu- ja paperiteollisuuden investointien kieltämättä heikko pää
omantuottavuus johtunut siitä, että niiden kapasiteettia on käytetty 
suhdannetilanteen' takia vajaasti, vai onko kyseessä todella manageri
taidon kuilu suhteessa muuhun Eurooppaan. Kapasiteetin käyttöasteen 
alhaisuuteen ei viittaa suinkaan kehitys vuosina 1964-1966 eikä sanot
tavasti kuluvanakaan vuonna. Eräänä teollisuuden keskeisenä ja sellai
senaan vaarallisena ilmiönä onnoteerattavailmeisesti se, että johtamis
taidollinen jakautuma saattaa olla vieläkin vinompi - joskaan ei sama 
- kuin yritysten suuruus- ja liikevaihtoerot. 

On ilmeisesti jokseenkin turha tässä yhteydessä enää kerrata deval
vaation jatkotoimenpiteitä. FinEFTAn ajkataulun nopeuttaminen oli 
sellaisenaan täysin luonnollinen päätös, olihan devalvaatioprosentti 
riittävän suuri poistaakseen komparatiivisen kustannuseron. Vienti-
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maksumenettely hyväksyttiin johdetun inflaation estäjänä kaikissa täys
järkisissä piireissä lukuunottamatta ns. taloudellisen lehdistöm.me pa
kinoitsijoita. Sen sijaan kasvupaketti ei saanut jakamatonta kannatusta 
osakseen. Näin jälkikäteen olisi tietenkin mielenkiintoista tietää, mikä 
olisi voinut olla kasvupaketin vaihtoehtoinen käyttötapa. Kukaan ei 
kai täysin vakavasti voine väittää, että esim. puunjalostusteollisuus olisi 
voinut suhteellisen lyhyessä ajassa investoida vientimaksuina maksa
maansa noin 520 milj. markkaa, kun sama summa kasvupaketissa suun
tautui ja suuntautuu nimenqmaan perusprosessiteollisuuteen sekä yhteis
kunnan perusinvestointeihin metsänparannustyöt mukaanluettuina. Olen 
hyvin kiitollinen, jos joku läsnäolevista esittelisi sellaisen investointira
kenteen, joka olisi ollut kasvun kannalta oleellisesti tehokkaampi kuin 
kasvupaketissa edellytetty, sekä sen rahoitusmekanismin, jolla allokointi 
olisi hoidettu. 

Varsinainen vakauttamispolitiikan ihmeteko oli joustavan tulonmää
räytymispolitiikan hyväksyminen, joskaan ei sen täydellinen omaksu
minen, indeksisidonnaisuuden asemesta. Sellaisenaanhan ei L-sopimus 
merkinnyt mitään vapaan hinnanmuodostuksen hyväksymistä enempää 
työ- kuin hyödykemarkkinoillakaan, vaan tietyllä tavalla sidottua kus
tannustason nousua. Tätä järjestelmää täydensi valtuuslaki, joka antoi 
hallitukselle melkoiset hinnansäännöstelyoikeudet ja kielsi indeksiehdot 
kaikissa sopimuksissa joitakin sosiaalipoliittisesti motivoituja poikkeuksia 
lukuunottamatta. L-sopimus sitoi toisaalta valtion tulojen määräytymis
perusteiden liikkumavapauden melko suuressa määrin, jopa niin, ettei 
työllisyyslain aikaisempaa tulkintaa ole voitu toteuttaa. 

Jos vertaamme nykyiseen tilaan sitä epävarmuutta ja epäuskois~utta, 
jotka vallitsivat vuosi sitten sekä hinta- että suhdannekehitykseen näh
den, on muutos runsaassa vuodessa ollut huomattava. Suomi on tällä 
hetkellä Euroopan maa, jossa hintatason nousun vauhti on ilmeisesti 
pienimpiä, ellei pienin Euroopassa. Vastaavasti Suomi on tätä nykyä 

. maa, jonka tuotannon kasvuvauhti on suurimpia, jollei suorastaan suu
rin Euroopassa. Kummassakin suhteessa viime syksy oli ratkaisevaa 
muutokse~ aikaa optimismin heräämiseen nähden. On' ~yytä ajatella 
budjettiviikkoja viime syksynä, jolloin epäilykset budjetin liitteessä esi
tettyyn 6 prosentin kasvuvauhtiin olivat ehkä jossakin määrin jopa aitoja 
eivätkä vain poliittisesti värittyneitä. 
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Vakauttamispolitiikan jatko siinä muodossa, että yleisiin tulosidon~ 
naisuuksHn ei mennä, näyttää täysin -mahdolliselta. Tämä puolestaan 
edellyttää jokseenkin nykyisenkaltaisten hintasäännöstelyvaltuuksien ole
massaoloa, joskin tulkinnat saattavat muodostua nykyistä jonkin verran 
pehmeämmiksi. Niin ikään on mahdollista ylläpitää kustannustasoa, 
joka turvaa Suomen hintakilpailukyvyn. Tuotannontekijöiden kyvyt
tömyyttä siirtyä, ainakin lyhyellä tähtäyksellä, tuotannonmuodosta toi
seen kuvaa selvästi Suomen maatalouden ylituotantopulma. Hintasig
naalit toimivat tällä alalla heikosti. Tarjonnan sopeutuminen hinnan
muutoksiin on epäsymmetristä ja mitään mekanismia, joka siirtäisi 
pel~ästään hintasignaalien avulla työvoimaa ja reaalipääomaa maata~ 
loudesta muihin tuotannonmuotoihin, ei vielä ole olemassa. Koska syn~ 
tyvällä tuotoksella ei ole riittävää kysyntää, ei jäljelle jää muuta mah
dollisuutta kuin tuotantoa rajoittavin keinoin poistaa käytöstä osa maa
talouden viljelymaasta ja siirtää, mahdollisesti jopa omistajan vaihdos
ten kautta, osa maatalousmaasta metsitykseen ja turvata näin ollen 
käyttäplättä jäävälle työvoimalle tulonmenetys jollakin muulla tavoin, 
mm. tulonsiirroin. Maatalousväestön ikära.kenne tekee miltei mahdotto
maksi koko tällä tavoin vapautuvan työvoiman uudelleenkoulutuksen. 

Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että huomattavalle osalle 
kehitysalueiden työttömänä olevaa nuorisoa ei voida järjestää edes 
uudelleenkoulutusta, koska alkukoulutuskin puuttuu. U udelleenkoulu
tuskysymys on Suomessa saanut ansaitsemansa huomion vasta viimeai
kaisessa keskustelussa. Uudelleenkoulutus on kuitenkin niiden henkilöi
den ongelma, joilla on jo jonkinlainen koulutus tai ammattitaito. Suo
men itä~ ja pohjoisosien kohdalla ei ole syytä puhua uudelleenkoulutuk
sesta,sillä isien pahojen tekojen takia ei siellä ole ollut riittävästi ensim
mäistäkään koulutusta, vaan uudelleenkoulutus on itse asiassa ensim
mäisen ammatin oppimista. Uudelleenkoulutus aktiivisen työmarkkina
politiikan osana on Suomessa toisenlaista kuin esim. Ruotsissa tai Keski
Euroopassa. 

Vaikka tulopolitiikassa onnistuttaisiinkin, missä suhteessa olen opti
mistinen, on elinkeinoelämän erään osan kyky käyttää parantunutta 
kilpailutilannetta hyväkseen vielä vähintään epäilyttävä. 

Elinkeinoelämällä oli kieltämättä heti devalvaation jälkeen tuntuvaa 
kapasiteetin ylijäämäisyyttä. Rahoitustilanne keveni niin 11-opeasti mm. 
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kasvan.een våluuttavarannon myötä, että Suomessa todellakin vOltlln 
jo syksyllä 1968 puhua tilanteesta~ jolloin säästäminen ylitti investointi
halukkuuden. Investointihalukkuuden puutetta on pyritty' perustele
maan -. paitsi kapasiteetin. ylijäämäisyydellä - mitä ihmeeUisimmillä 
asioilla. Luurangon pelkoonvetoaminert lienee eräs naamioimiskeino, 
jolla peitetään se, ettei asianomaisella pelkääjällä . ole kykyä käydä kil
pailemaan tavaran laadun, erikoistumisen, muotoilun, toimitusten no
peuden ja luotettavuuden, myyndehtojen, markkinointiteiden valinnan 
ja innovaation kentällä. Samaan aikaan, kun monet yritykset Suomessa 
jo voimakkaan kysynnän kasvun alettua' haikailivat unisscfan,' jonka 
mukaan kasvun merkit antoivat muka yhä odottaa itseään, laiminlyö
tiin myös tilaisuus saattaa kapasiteetti siihen kuntoon, että todella kas
vava kysyntä voitaisiin tyydyttää ja markkinaosuuksia lisätä. On to
dellakin valitettavaa, että Suomessa käydään kovin paljon uskonsota
maista keskustelua omistusmuodoista, kun olisi syytä käydä keskustelua 
hintakilpailukyvyn parantamisen hyväksikäytöstä innovaatiokyvyn ja 
muiden kilpailukeinojen parantamiseen. Kun investointiboomi on nyt 
lopulta täydessä käynnissä ja kun esim. metalliteollisuuden tilauskanta 
on "korkea, on todellakin olemassa vaara, että vuosien 1969-1970 in
vestointiaallon aikana Suomeen joudutaan tuomaan jälleen koneita ja 
muita investointitavaroitapelkästään siksi, ettei kotimaisen teollisuuden 
kapasiteetti riitä toimituksiin olosuhteissa, joissa hintakilpailuedellytyk
set olisivat olemassa. Vastaavasti on pelättävissä, että kapasiteetin puut
teen takia ei vastatakaan kulutustavaroiden kysynnän lisäykseen, jolloin 
taas ulkomaisen tuotteen markkinaosuus lisääntyy. 

Suuri osa siitä keskustelusta, joka on käyty ja jota on yhä syytä käydä 
yrittäjien investointihalukkuudesta ja innovaation synnyttämistaidosta, 
on unohtanut yhden dimension, yrittäjäkunnan taitojen jakautuman 
suuren hajonnan. Mitä suuremmassa määrin elinkeinoelämä linnoittuu 
käsitteiden »me yrittäjäkunta» tai »kaikki uudet rohkeat yrittäjät» 
taakse, sitä kauemmaksi joudutaan asian todellisesta tilasta. Toimiala
rationointi on kehittynyt, mutta sen kehitysvauhdissa on jatkuvasti toivo
misen varaa. Aivan liian monilla yrittäjillä on yhä tavoitteena ehkä 
omistaa kauppalan korkein savupiippu tai kylän letkein letku, kunyrit
täjänolisi näytettävä tehokkuutensa nimenomaan yrittäjänä eli toimien 
kakistelematta voiton maksimoijana pitkällä tähtäyksellä. lVlaatalous 
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oli pitkän aikaa Suomessa elämänmuoto, ja nyt se on äkkiä huomannut 
tulevansa kohdelluksi elinkeinona. Ulkomaiden kanssa kilpaileva elin
keinoelämä on tietenkin ollut kokonaan toisessa asemassa maatalouden 
rinnalla, mutta johtajanstatuksen säilyttäminen on saattanut monissa
kin tapauksissa myös teollisuudessa muodostua tärkeämmäksi tehtäväksi 
kuin kilpailukeinojen ja innovaatioalojen etsiminen. 

On tietenkin aivan selvää, että tulopolitiikka, suhteellisen suuressa 
määrin innovaatiotoimintaa ja markkinoin tia edistävä finanssipolitiikka 
sekä viennin kautta Suomen kansantalouteen tunkeutuvia suhdanne
häiriöitä tasoittava rahapolitiikka ovat välttämättömiä ehtoja taloudel
liselle kasvulle. Pidättyvää finanssipolitiikkaa siinä muodossa, että val
tion reaali- ja finanssi-investoinnit kasvavat hitaasti, voidaan noudattaa 
vain sikäli kuin elinkeinoelämän investoinnit kasvavat ja vahvistavat 
vaihtotasetta. Työllisyystasapaino on ylläpidettävä. Jos elinkeinoelämä 
ei siihen kykene, valtion on se tehtävä. Vakauttamispolitiikka tähän 
saakka toteutettuna on tasoittanut asenteita ja tuonut yhteistoiminta
ja konsultaatiohalua. Strategiasta keskustellaan. Suhteellisen karkea, 
mutta toimiva mekanismi asioiden selvittämiseen, niistä keskustelemi
seen, päätöksentekoon ja päätösten toteuttamiseen sekä päätösten to
teutumisen seuraamiseen on luotu ja se toimii. 

Kasvupolitiikka vaatii edelleen huomattavia asennemuutoksia. Työn
tekijöiden osalta ovat välttämättömiä elinkeinojen välisen muuttamis
alttiuden ja uuden oppimisalttiuden synnyttäminen. Tätä varten luo
daan jo koneistoa. Yrittäjiltä se edellyttää budjetointi-, innovointi- ja 
markkinointiasenteiden ja -taidon muuttumista. Koneiston luominen, 
itse opetustoimintaa lukuunottamatta, on tällä alalla vaikeata. Kasvu
politiikkaa varten tarvitsemme ilmeisesti tutkimuksen rahoitus- ja pai
nopistesuuntien valitsemismekanismjn; markkinoinnin rahoitusmeka
nismin ja ennen kaikkea uudistuvin normein toimivan rahalaitosjärjes
telmän. Innovaattori ja rahoittaja eivät puhu vielä samaa kieltä ja 
innovaation vakuus- ja riskiarvokriteeriot ovat vielä keskustelematta. 
Teollisuus on tietenkin avainasemassa. Tuskin erehdyn, jos sanon, että· 
. Suomessa on korkeintaan parisataa taidollisesti integraation olosuhtei
siin sopeutunutta yritystä. Niille ei rahoitus ole pulma. Kasvun tiellä 
ei ole sanottavasti monetäärisiä eikä fiskaalisia esteitä; esteet ovat osaa
mattomuudessa, eivät palkkatasossa tai rahoituksen vaikeudessa. 
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Suomi on teollisessa kasvussaan vasta puolivälissä; monet sekatalous
maan teolliset perinteet puuttuvat. On kuitenkin hyödyllistä todeta, 
että elinkeinoelämän, ammattijärjestöjen ja valtion edustajien keskus
telu on yhä suuremmassa määrin muuttunut pohdiskelevaksi, ratkaisuja 
hakevaksi. Julkisen sanan antama kuva tämän hetken luottamukselli
sen ilmapIirin syntymisestä on väärä. Asenteiden tarkistuksia tarvitaan 
ilmeisesti kovin paljon tiedotuksessakin. 
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A Wage GoodsAppröach to the Prohlem of 
Investment Allocation in a Developing Economy' 

by 

HANNAN EZEKIEL* 

1 

The problem of the allocation of investment between the capital goods 
and consumer goöds sectors of the ecoriomy has been discussed by 
FELDMAN, lMAHALANOBIS 2 andDoMAR. 3 All three of them have treated 
consumer goods asplaying a role only in terms of final demand. On 
this basis, Mahalanobis demonstrated that increasing the proportion 
of investment devoted to the capital goods sector, even though the 
output-capitai ratio is lower in this sector than in the consumer goods 
sector, would lead after an initial period of time to a faster r~te of growth 
of intome. A capital goods oriented pattern of investment would, 
therefore, be more desirable from a longer term point of view. In an 
earlier article,4 1 have examined this view within the framework of 
that approach, i.e., continuing to treat consumer goods only in terms 
of final demand. 

Consumer goods do not, however, play only the role of satisfying 
final demand, but, by determining the total volume of labor that can 
be employed in the two industrial sectors, play a part in determining 
the volume of output. In other words, like capital goods, consumer 
goods can also be considered as an input, though indirectly through 
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the labor whose employment they make possible. Ina recent article, 
FINDLAy5 makes an attempt to consider the problem of investment 
allocation under such conditions. However, his approach is different 
from that adopted here. For the purposes of the discussion below, 
manufactured consumer goods may either be equated with wage goods 
or treated as exchanging partly or fully fQJ;c,,,.:wagegoods (i .. e., food) 
with a third or agricultural sector at fixed exchange rates. ..' . 

II 

Let us assume an economy in which there are two industrial sectors, 
one producing capital goods and the other consumer goods. Let us 
assume that there are two factors of production, labor and capital, 
and that labor consumes the whole of its real wage, while capital 
consumes no part of the return obtained by it. Let us assume further 
that the usual optimization conditions operate, so that the real wage 
~s equal to the marginal productivity of labor and the real return to 
capital is equal to the marginal productivity of capital. Since the real 
wage must be equal in the two sectors and the real return to capital 
must also be equal in the two sectors, the respective marginal pro
ductivities of each of the two factors of prod.uction are also equal in 
the two sectors. Let us assume now that the supply of labor to the two 
industrial sectors is perfectly elastic with respect to the real wage so 
that the real wage remains constant as the economy expands. Suppose 
now that the economy is working to constant returns to scale so that 
the marginal productivities of the two factors remain unchanged for 
proportionate changes of the two factors. AIso, payments to the factors 
according to the optimization conditions exhaust the total output. 

U nder these conditions, the distribution of investment between the 
two sectors is determined by the need to secure an increase in the surplus 
of consumer goods over the consumption of labor employed in the 
consumer goodssector that is adequate to satisfy the needs of the addi
tional capital invested in the capital goods sector. The increase in the 
surphis of consumer goods over the consumption af labor employed 

,5. R. FINDLAY Opiimal Investment Allocation between Consumer Goods and Capital Goods. Economic Journai, 
March 1966. 
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in the eonsumer goods seetor resulting from investment inthat seetor 
is given 'by: 

I e = investment in the eonsumer goods secior, aiid 
MPIc = marginal produetivity qf investment in eonsumer 

goods seetor. 

The ,number of additional workers that ean be employed in the .eapital 
goods's~etor, given this inerease in the eon~umer goods surplus,' is given 
by: 

(2) 

where 

MPLk = marginal produetivity oflabor in the capitai goods 

seetor, whieh is equal to the real wage. 

The employment of the additional labor in the eapitål goods in
dustries would shift the eurve of the marginal productivity of investment 
in the eapital goods sector (MPIk) upwards and thus raise the MPIk 

for the same amount of eapital in the sector. Investment in this sector 
would, produee a movement downwards along the new MPIk curve. 
The amQunt of investment that is neeessary to bring the marginal 
productivity ofinvestment in'the capital goods seetor doyvn to its original 
level, i.e., to the level of the MPIe, given the assumption of constant 
returns to se ale, is that which wouldkeep the eapital-labor ratio con
stant. In other words, the amount of additional labor whieh ean be 
employed in the capital goods sector, given the inerease in the surplus 
of consumer goods over the eonsumption of the labor employed in the 
eonsumet goods sector, must be multiplied' by the prevalent eapital
labor 'ratio to obfain the amount of additional investment that is nec
essary for the satisfaction of the optimization eonditions. Thus: 

(3) ':~k =Kk X MPIe X I e 

Lk MPLk 

where 
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Ik - investment in the capital goods sector, 
K k = capital stock in the capital goods sector, aIld 
Lk = labor employed in the capital goods sector. 

Substituting MPlk for MPlc in the above result and dividing" both 
sides 'by 10 we get: 

(4) 
Kk X MPlk 

Lk X MPLk , 

Now, Lk X MPLk is equal to the total wage payment made to labor 
in the capital !!,oods sector and K k X MPlk is equal to the total payment 
made to capital in the same sector. Therefore: 

(5) 
Surplus in capital goods sector 

Wage payment in capital goods sector 

By a little manipulation, this can be rewritten as: 

(6) 
I~ Wage payment in capital goods sector, 

-
I Value of output of capital goods sector 

where 

I = total investment in the econ()my. 

We thus obtain the intuitively obvious result that under the given 
conditiöns, the proportion of total investment that has to be made in 
the consumer goods sector is equal to the proportionate share of wages 
in the vaiue of the output of the capital goods sector of the economy. 

III 

In a closed economy, under the given assumptions, investment should 
be distributed between the two sectors in the proportions indicated by 
equation (6). Any other distribution would result in disturbances which 
would take the form either of a failure to satisfy the optimization con
ditions or of changes in the real wage, in the proportions in which 
capital and labor are combined in each sector and in the marginal 
productivity of capital. 
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If less investment is made in the consumer goods sector than that 
indicated by equation (6), the first result wilI be a shortage of consumer 
goods relative to the demand for them. Prices wilI rise and the real 
wage wilI, therefore, falI. If the supply of labor is perfectly elastic with 
respect to the real wage, such a falI in the real wage should result in 
a complete withdrawal from employment of the entire labor force in 
both sectors so that production would co me to a complete stop. If 
labor is somehow persuaded to accept the new lower real wage, as a 
necessary concomitant of the chosen pattern of investment, one could 
visualize a situation in which the supply of labor stilI remained per
fectly elastic but with respect to the new real wage. This would imply 
a sort of politicalIy generated structural shift downwards of the labor 
supply curve. Under such conditions, the real wage and the marginal 
productivity of labor would falI, the return to capital and the marginal 
productivity of capital would rise, and the capital-Iabor ratio in both 
sectors would falI. These changes would occur in such a manner that 
the share of wages in the value of the total output of capital goods 
would falI. Thus the equilibrium proportion of investment in the con
sumer goods sector would falI to the actual proportion of investment in 
that sector, thus restoring equilibrium. It folIows that the output of 
capital goods and, therefore, total investment in the economy, wilI 
grow at a somewhat faster pace. Thus, a small falI in the capital-Iabor 
ratio in both sectors is accompanied by an increase in the share of 
investment going to the capital goods sector. As the capital goods sector 
has a higher capital-Iabor ratio, the incremental capital-Iabor ratio for 
the entire economy, which is an average of the two ratios weighted by 
the shares. of the two sectors in the total investment, will rise. 

If a larger proportion of investment is made in the consumer goods 
industries than that indicated by the equilibrium conditions in equation 
(6), there will be at first a surplus of consumer goods over the consumption 
of the labor force at the given real wage. Presumably, prices will fall 
until this surplus is absorbed at the given money wages, but this wilI 
imply a rise in the real wage. One must assume that there wilI be an 
upward shift in the supply curve of labor, which wilI remain perfectly 
elastic at the new higher level. The proportions in which labor and 
capital are employed in each of the two sectors wilI then change in 
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order to satisfy the optimization conditions. Slightly less labor wilI be 
employed in each sector. There wilI, therefore, be a downward shift in 
the marginal productivity curve of capital. With any given investment, 
the amount of the MPl and hence the return to capital wilI falI. When 
equilibrium has been restored, the share of wages in the total value of 
capital goods wilI have become h~gher than before. ln this way, the 
equilibrium proportion of investment that has to be made in the con
sumer goods sector wilI rise until it has reached the proportion of such 
investment actualIy being put into this sector. lt folIows that the output 
of capital goods, and therefore, the total investment in the economy, 
wilI grow at a slower pace than it would otherwise have done. 

IV 

The results presented above appear to be quite symmetrical with respect 
to the direction in which the actual investment pattern diverges from 
that indicated by the initial equilibriumconditions set out in equation 
(6). However, even in a closed economy, this isso only on the assumption 
that no differences exist between the impact of an upward or a down
ward structural shift in the supply curve of labor with respect to real 
wages. Clearly, however, such differences do exist and the wider these 
djfferences the less symmetrical the final results of the alternative in
vestment alIoca,tions are likely to be. 

A downward structural shift of the supply curve, such as would be 
necessitated by reducing .. investment in the consumer goods industries. 
below the proportion indicated by equation (6) is likely to encounter 
resistance which wilI. make itself evident in political unrest, socia~ 

instability and labor dissatisfaction. At low levels of wages, there may 
of course be a direct physiological connection between the real wage 
and efficiency of labor. Thus, particularly in comparison with the 
results produced by a rise in real wages under the alternative. pattern, 
the growth of investment would probably tend to be much slower than 
appears to be the case at first sight and it might even be slower~han 
the investment growth which would result from a higher proportion 
of investment devoted to the consumer goods sector. 

The total . volume of employment re~ulting from the. alternative 
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patterns may also be relevant in this context. 1f the fraction of invest,:" 
ment devoted to the consumer goods sector is increased, there is a rise 
in the real wage and an increase in the capital-Iabor ratio in both 
sectors. However, the capital-Iabor ratio is generally so much lower 
in the consumer goods sector than in the capital goods sector that the 
effect of the upward shift in the capital-labor ratios is likely to be sub~ 
stantially more than offset by the increase in the investment in the 
corisumer goods sector. As a result, total employment should certainly 
be significantly greater than under the alternative pattern. 

Faster growth of employment could be considered important for ,its 
own sake. However, it could, together with the rise in the real wage, 
play a part in raising labor efficiency by increasing family income. 
Finally, it could help to raise productivity in the agricultural sector 
by withdrawing surplus population from the land. The increase in the 
real wage and the more rapid growth of employment in the earlier 
years that is produced by raising, rather than reducing, the ,proportion 
of investment devoted to the consumer goods sector of the economy is 
thus likely to make the final results obtained by adopting such a course 
much better than they appear to be at first sight.6 1t is quite likely 
that all these factors may even yield a faster rate of growth of investment 
in the economy than that obtained by a direct effQrt to raise this rate 
by increasing the proportion of total investment ~hat is devoted to, the 
capital goods sector of the economy. 

v 
1n an open economy, however, the adoption of an investment pattern 
different from that indicated by equation (6) above need not cause any 
changes in real wages since the excess supply of consum~r goods could 
be exported to finance the import of an equivalent quantity of capital 
goods or the inadequate supply of consumer goods could be made 
good by exporting capital goods, depending upon the direction in which 
the actual pattern diverged from the closed-economy equilibrium 
pattern. Abstracting from any differences in the efficiency with w~ich' 

6. For a discussion of the impact of higher consumption and employment Oli growth, see EZEKIEL 

The Pattern of Investment and Economic Development, cited earlier. 
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the developing countries concerned could produce capitaI goods or 
consumer goods relative to the efficiency in these fields of the indus
trialized countries, it can be shown that, under the rigid conditions_ 
assumed, the totaI investment in an open economy would remain 
unaffected by divergence of the actuaI allocation of investments in one 
direction or the other from the closed economy equilibrium pattern. 

Thus, if some investment is diverted from the capitaI goods to the 
consumer goods sector, employment in the capitaI goods sector will be 
Iess than it would have otherwise been. Some part of the surplus of the 
consumer goods sector which would have been consumed by the Iabor 
employed in the capitaI goods sector will, therefore, not be consumed. 
This, plus the additionaI surplus of consumer goods produced by the 
additionaI investment in the consumer goods sector, will add up in value 
to the output of capitaI goods that would have been produced if the 
investment had not been diverted from the capitaI goods sector. The 
capitaI goods that could be imported by exporting this excess production 
of consumer goods will thus be equaI in value to the capitaI goods 
that would otherwise have been produced within the domestic economy. 

It would thus appear that in an open economy where there are no 
trade difficulties, any divergence of the pattern of investment from the 
pattern indicated in equation (6) above does not make any difference 
to the ra te of growth of investment in the economy, but only to the 
relative rates of growth of the domestic capitaI goods and consumer 
goods industries. However, these results of the present analysis are 
dependent on the assumption that the Iabor force consumes the entire 
wage payment made to it. 

If it is assumed that personai saving and publie saving through the 
medium of fiscaI policies would absorb some proportion of the wage 
payments made to the Iabor force, the increase in the wage bill re
sulting from diversion of investment from the capitaI goods to the 
consumer goods sector would be accompanied by a corresponding 
increase in the amount of such saving. It has been shown that without 
such saving the increase in the surplus of consumer goods caused by 
shifting additional investment to this sector would be equaI to the value 
of the capitaI goods whose production has been foregone. The increase 
in saving would make additional consumer goods available for export. 
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U nder these conditions, imports of capital goods made possible by 
shifting investment to the consumer goods sector would thus be greater 
than the output of capital goods foregone as a result of this shift. In 
an open econotny, therefore, increasing the proportion of investment 
in the consumer goods sector would actually tend to increase the ra te 
of growth of investment in the economy. 

These results confirm the results of an approach based purely on 
output-capital ratios7 which indicated that the Mahalanobis8 case for 
a capital goods industries oriented pattern of investment would have 
to be rejected for an open economy because exports of consumer goods 
could be used to finance larger imports of capital goods than could 
have been domestically produced with the same investment. The 
present results do indicate, however, the need to make explicit the 
assumption, implicit in that approach, that a proportion of the wage 
bill is saved in a developing economy. 

VI 

In section II above, it was shown that under the given assumptions in 
a closed economy, there is only one distribution of investment between 
the consumer goods and capital goods sectors of the economy which 
satisfies the optimization conditions at the given real wage. In section 
III it was shown that the proportion of investment devoted to the 
capital goods sector could be increased only by reducing the real wage. 
The object of doing this would of course be to increase the rate of growth 
of investment. However, as was shown in section V, the rate of growth 
of investment could also be increased by increasing the proportion of 
investment devoted to the consumer goods sector and exporting the 
surplus to finance the import of capital goods, provided this surplus 
was augmented by savings from the wage bill. The results produced 
by these alternative strategies differ greatly from one another. 

If we reduce the proportion of investment devoted to the consumer 
goods sector and thus depress the real wage, the capital-Iabor ratio in 
each sector falls slightly. However, for the economy as a whole, the incre-

7. See EZEKIEL The Pattern olInvestment and Economic Growth, ei ted earIier. 
8. MAHALANOBIS op.cit. 



190 HANNAN EZEKIEL 

mental capital-labor ratio goes up because ofthe shift in the distribution 
of investment in favor of the capital goods sector with its high capital
labor ratio. Both employment and income, therefore, increase at a 
slower pace. The proportion of income that is invested (or the savings 
ratio) does of course increase sharply, but the rate of growth of invest...; 

. ment goes up only slightly, while the rate of growth of income falls 
sharply. 

If, on the other hand, we increase the proportion of investment 
devoted to the consumer goods sector but simultaneously depress, by 
taxation or other means, the consumption corresponding to the given 
real wage, the capital-labor ratio in each sector would remain unaffected 
hecause the real wage would remain formally the same. However, for 
the economy as a whole, the capital-labor ratio would fall because of 
the shift in the distribution of investment in favor of the consumer 
goods sector with its low capital-labor ratio. Both employment and 
income would, therefore, increase at a faster pace. The proportion of 
income that is invested (the savings ratio) nlight fall slightly but the 
rate of growth of investment would increase sharply. This is because 
the volume of capital goods whose imports could be financed by exports 
of consumer goods would he larger than could have been produced 
domestically. 

The consumer goods-cum-export oriented pattern of investment thus 
yields a faster rate of growth of investment as well as a faster rate of 
growth of income and errtployment than under the alternative pattern. 
The fact that the proportion of income that is invested (the savings 
ratio) is much lower in the consumer goods-cum-export oriented pattern 
of investment than in the alternative pattern is of little significance 
against this background. What is more important is the fact that the 
rate of growth of investment is higher under this pattern even when 
the proportion of income that is invested is lower. This draws incidental 
attention to the great danger in discussions of economic growth of 
concentrating attention, as is often done, on efforts to increase the 
savings ratio. 
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SEPPO KOSTIAINEN ja KARI PEKONEN 

1. Johdanto 

Yrityksen pitkän tähtäimen tärkeimpien tavoitteiden, voiton maksi
moinnin ja kasvun toteuttaminen edellyttää yksityisten investointipro
jektien liittämistä toisiinsa harmoniseksi kokonaisuudeksi. Investointi
ohjelmassa, joka muodostaa yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelun 
rungon, yksityiset projektit on kyettävä liittämään toisiinsa ajallisesti 
sopusointuiseksi ketjuksi eli määrättävä kunkin investointikohteen to
teuttamisen oikea ajankohta. Edelleen asetetaan investointiohjelmalle 
usein vaatimus saattaa toisiaan täydentävät investoinnit keskenään ns. 
harmonialain mukaiseksi kokonaisuudeksi siten, että yrityksen eri osat 
saataisiin toimimaan mahdollisimman täystehoisesti. Lyhytvaikutteisten 
investointien sopeuttaminen pitkäaikaisten toimenpiteiden puitteisiin 
on myös osa ratkaistavaa koordinointiongelmaa.1 

Yritys joutuu usein toteuttamaan investointiohjelmansa raJoitettujen 
pääomavarojen turvin, jolloin ongelmana on valita sellainen inves
tointiprojektien yhdistelmä, joka pitkällä tähtäimellä parhaiten toteut
taa asetetut päätavoitteet. Ns. traditionaalinen, lähinnä DEANin2 aja
tusten pohjalle rakentuva teoria ratkaisi investointivaihtoehtojen valin
taongelman asettamalla vastakkain pääoman tuottoprosentin perusteella 
paremmuusjärjestykseen asetettujen investointivaihtoehtojen muodos
taman pääoman kysyntäkäyrän ja toisaalta eri pääoman lähteiden 
kustannusten perusteella muodostetun pääoman tarjontakäyrän. Tätä 
teoriaa mekaanisesti soveltava yritys toteuttaa kaikki ne investointi
projektit,joiden tuottoprosentti on suurempi kuin niiden vaatiman lisä
rahoituksen kustannukset, joiden oletetaan kohoavan yrityksen velkaan
tumisasteen lisääntymisen myötä. 

1. JAAKKO HONKO Investointien suunnittelu ja tarkkailu. Porvoo 1963, s. 21. 
2. JOEL DEAN Capital Budgeting. New York 1951. 
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Traditionaalista investointiteoriaa on arvosteltu voimakkaasti mm. 
siksi, ettei sen avulla ole mahdollista ottaa eksplisiittisesti huomioon 
yrityksen pitkän tähtäimen investointiohjelmaan liittyviä, projektit toi
siinsa sitovia riippuvuuksia. Yrityksen optimaalinen investointiratkaisu 
jaetaan usein kolmeen toisiinsa läheisesti liittyvään osaratkaisuun: ko
konaisinvestoinnin suuruus kunakin suunnitteluaikavälinä, investointi
kohteiden valinta sekä rahoituksen rakenne ja ehdot. Myös investointi
en ajoittuminen erotetaan monesti omaksi ongelmakseen. Traditionaa
lisessa investointiteoriassa oletetaan kaikki muut paitsi yksi osaongelma 
ratkaistuksi ja kiinnitetään huomio ainoastaan kulloinkin jäljelle jää
vän ongelman optimiratkaisun löytämiseen. Optimaalisen investointi
ohjelman määrääminen edellyttää kuitenkin kaikkien osaongelmien 
simultaanista ratkaisua, mikä traditionaalisin menetelmin onnistuu vain 
erittäin ankarien ja todellisuudelle vieraiden olettamusten vallitessa. 
Seuraavassa tarkastellaan esimerkkien valossa traditionaalisen ja mo
dernin pääoman budjetointiteorian avulla laadittuja investointiohjelmia 
ja niiden ratkaisuissa mahdollisesti syntyviä eroja. Näitä kahta mene
telmää käytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota nettorahavirtojen 
ajoittumisessa tapahtuvien muutosten johdosta syntyviin eroihin. 

Traditionaalisen teorian edustajaksi on valittu nykyarvomenetelmä, 
jonka avulla useaa peräkkäistä aikaväliä käsittävä investointiohjelma 
tehdään kutakin periodia varten erikseen. Menetelmää käytettäessä 
asetetaan yrityksen suunnittelemat investointiprojektit kunakin aikavä
linä paremmuusjärjestykseen niiden nettonykyarvon ja hankintamenon 
välisen suhteen perusteella. Toteutettavaan ohjelmaan valitaan pro
jekteja näin saadussa järjestyksessä, kunnes kunakin aikävälinä tarjolla 
olevat varat on kokonaan käytetty. Investointivaihtoehdon nettonyky
arvo (NA) määritellään sen synnyttämien tulo- (Qt) ja menovirtojen 
(C t ) nykyarvojen erotukseksi määrätyllä laskentakorkokannalla (r) 
diskontattuna. Nettonykyarvon laskentakaava on seuraava: 

NA = L Qt (1 +r)-t-L Ct (l +r)-t. 
t t 

Modernin, lineaarista ohjelmointia hyväksi käyttävän teorian kehi
tykselle antoivat alkusysäyksen CHARNES, COOPER ja MILLER.3 Heidän 

3. A. CHARNES - W. W. COOPER -M. H. MILLER Application af Linear Programming to Financial 

Budgeting and the Costing of Funds. Journai of Business, J anuary 1959. 
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formuloimansa mallin avulla, jota ovat kehittäneet edelleen mm. 
ALBACH, WEINGARTNER ja JÄÄSKELÄINEN, voidaan löytää edellä mai
nittu simultaaninen ratkaisu ja ottaa huomioon monia traditionaalisen 
teorian ulottumattomiin jääneitä projektien, rahoituksen ja tuotanto
prosessien välisiä riippuvuusilmiöitä. Modernin teorian edustajaksi on 
seuraavassa valittu lähinnä Weingartneria mukaileva lineaarinen oh
jelmointimalli, jonka avulla optimaalinen investointiohjelma laaditaan 
tarkastelemalla kaikkia aikavälejä simultaanisesti. 

2. Lineaarinen ohjelmointimalli 

Laadittavissa esimerkeissä yrityksen ongelmana on valita useana peräk
käisenä aikavälinä toteutettavaksi suunniteltujen investointiprojektien 
joukosta sellainen vaihtoehtojen yhdelmä, jolla on mahdollisimman 
suuri nettonykyarvo ja joka samalla toteuttaa yrityksen investointibud
jetille ja lainansaannille asetetut rajoitusehdot. Weingartnerin kehittä
män lineaarisen ohjelmointimallin avulla esitettynä ongelma on seu
raava: 4 

maksimoi lineaarinen funktio 
n 

(1) Z=LbiXi+VT-WT 
i=l 

rajoitusehdoin 
n 

(2) L atiXi - (1 +rL ) Vt-l + Vt + (1 +rB) Wt-l -Wt :::;; Dt (t=l, ... ,T), 
i=l 

(3) Wt :::;; Et (t=I, ... , T-l), 

(4) ET = 0, 

(5) Vt, Wt 2:: 0 (t=I, ... , T), 

(6) 0:::;; Xi :::;; 1. 

Mallin muuttujilla on seuraavat merkitykset: 
b i = investointivaihtoehdon (i) tietyllä korkokannalla diskontattu 

nettonykyarvo . 

4. MARTIN WEINGARTNER Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems. 
New Jersey 1963, s. 162. 
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Xi = investointivaihtoehtoon i liittyvä muuttuja, joka saa arvoja 
nollasta yhteen. Kokonaan hyväksytty vaihtoehto saa arvon 
yksi, kokonaan hylätty. nollan ja osaksi hyväksytty jonkin ar
von näiden väliltä. 

ati - investointivaihtoehdosta i aikavälinä t syntyvä nettorahavirta. 

vt 

W t 

rL 
rB 
Dt 

Bt 
n 
T 
Z 

-

-

-

N e~atiivinen arvo on määritelty nettot~loksi ja positiivinen 
arvo nettomenoksi. 
yrityksen aikavälinä t pääomamarkkinoille lainaksi antamien 
varojen määrä. 
yrityksen aikavälinä t pääomamarkkinoilta lainaksi ottamien 
varojen määrä. 
pääomamarkkinoilla voimassa oleva ottolainauskorkokanta. 
pääomamarkkinoilla voimassa oleva antolainauskorkokanta. 
investointeihin aikavälin t alussa käytettävissä olevien varojen 
määrä. 
yrityksen lainansaannille kunakin aikavälinä asetettu yläraja. 
investointivaihtoehtojen lukumäärä. 
suunnitteluaikavälin päättymisajankohta eli horisontti. 
tavoitefunktion arvo. 

Mallissa esiintyvän yhtälön (1) mukaan yrityksen tavoitefunktiona on 
toteutettaviin investointivaihtoehtoihin liittyvän rahavirran nettonyky
arvon maksimointi. Budjettirajoitusten (2) selvittämiseksi tarkastellaan 
lähemmin aikaväliin kaksi liittyvää rajoitusehtoa: 

n 

(22) L a2i Xi - VI (1 +rL ) + V 2 + W I (1 +rB ) -W2 :::; D2 
i=1 

Rajoitusehdon (2
2

) mukaan yrityksellä on tarkasteluperiodin toisena 
aikavälinä käytettävissään uusiin investointeihin ensimmäisenä aika-

välinä toteutetuista investoinneista saatavat nettotulot (~- a2i Xi) 
lisättyinä takaisin saatavilla edellisenä periodina lainaksi annetuilla 
varoilla korkoineen (v I (1 + rL)) ja vähennettyinä toisena aikavälinä 
lainaksi annettujen varojen määrällä (v2). Tämän lisäksi yrityksellä on 
käytettävissään toisena aikavä1inä lainaksi otettavat varat (w2 ) vähen
nettynä takaisin maksettavilla edellisenä periodina lainaksi otetuilla 
varoilla korkoineen (W 2 (1 + rB) ) . . 
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Rajoitusehto W t :::;; Bt (t = 1 , ... , T-l) määrää yrityksen lainan
saannin ylärajan ja ehto BT = 0 tarkoittaa, ettei yritys ota viimeisenä 
aikavälinä lainkaan lainaa. Muut mallissa esiintyvät rajoitusehdot ovat 
normaaleja lineaariseen ohjelmointiongelmaan liittyviä ei-negatiivisuus
rajoituksia. 

Edellä esitetyn primaalimallin avulla kyetään ratkaisemaan ongelnla, 
jossa on valittava tiettyjt?n investointivaihtoehtojen keskuudesta opti
maalinen vaihtoehtojen joukko, kun käytettävissä olevien varojen määrä 
on rajoitettu. Primaalimallissa esiintyvien lainanottamista ja -antamista 
kuvaavien muuttujien· optimiratkaisussa saarnat arvot osoittavat myös 
yrityksen kannalta optimaalisen rahoituspolitiikan. Primaalin, optimi
ratkaisua vastaavan duaalimallin antaman optimiratkaisun avulla voi
daan investointiohjelmaan kuuluvat projektit asettaa keskinäiseen arvo
järjestykseen. 

3. Duaalimalli 

Edellä esitettyä primaalia vastaava duaali johdetaan seuraavasti. 
Primaalin budjettirajoituksissa (2) esiintyneiden muuttujienkertoimista 
muodostettu matriisi transponoidaan. Rajoitusepäyhtälömerkit käänne
tään ja primaalin tavoitefunktioissa (1) esiintyneet kertoimet b i siirre
tään duaalin budjettirajoituksiin (8) vakioiksi. Primaalin budjettirajoi
tusehdoissa (2) olleet vakiot D t ja lainansaantia rajoittaviin ehtoihin 
liittyvät vakiot Bt siirretään duaalimallin tavoitefunktioon (7) kertoi
miksi. Primaalimallin muuttujat Xh vda W t korvataan duaalissa muuttu
jilla Yt. Duaalin rajoitusehtoihin (8) ja (10) liitetään lopuksi kaksi uutta 
muuttujaa Ui ja ~t, jotka liittyvät primaalin rajoitusehtoihin Xi:::;; 1 ja 
W t :::;; Bt • Primaalin oltua maksimointitehtävä on sitä vastaava duaali seu
raava minimointitehtävä:5 

.. . 
mInI mOI 

T n T 

(7) Z =L Dt Yt + L Ui + B L ~t 
t=l i=l t=l 

rajoitusehdoin 

5. WEINGARTNER mt. s. 162. 
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T 

(8) L atiYt + Ui ~ bi (i=I, ... , n), 
t=l 

(9) Yt- (l+rL ) Yt+l ~ 0 (t=I, ... , T-l), 

(10) -Yt+(I+rB)Yt+l+~t~O (t=I, ... ,T-l), 

(11) Yt, Ui,~t ~ O. 

Muuttuja Yt toimii mallissa budjettivarojen hinnoittelijana ja tar
koittaa hint~a, joka varojen käyttämiselle on määrättävä niiden niuk
kuuden johdosta. Sen optimiratkaisussa saama arvo (laskentahinta ) 
osoittaa, kuinka paljon primaalimallin tavoitefunktion arvo kasvaa, kun 
varojen määrää lisätään yhdellä yksiköllä jonakin periodina. Muuttujan 
Yt optimiratkaisussa saama arvo on toisin sanoen yhden aikavälinä t 
investoitavaksi lisätyn rahayksikön tuoton nettonykyarvo olettaen, että 
kOe rahayksikkö ja sen tuotto käytetään optimaalisesti. Sovellettavassa 
mallissa, jossa budjettirajoitukset on oletettu sitoviksi - ts. investointeihin 
käytettävissä olevien varojen määrä on jokaisena periodina pienempi 
kuin yritykselle tarjoutuvien kannattavien investointiprojektien toteut
tamiseen tarvittavien varojen määrä - on Yt:n optimiratkaisussa saama 
arvo suurempi kuin nolla. Muuttujan Yt optimiratkaisussa saama arvo 
muuttuu aikavälistä toiseen, ja sen suuruus riippuu siitä, miten edulli
sesti yritys kykenee sijoittamaan yhden lisäpääomayksikön kunakin aika
välinä. 

Toisen duaalimallissa esiintyvän muuttujan Ui optimiratkaisussa saa
man arvon (ui) merkityksen selventämiseksi ratkaistaan rajoitusehto 
(8) Ui:n suhteen: 

T 

(12) ui~bi-LatiYt (i=I, ... ,n). 
t=l 

Muuttujat Ui liittyvät primaalin rajoitusehtoihin Xi:::; 1. Mikäli vaihto
ehto i hyväksytään eli sen optimiratkaisussa saama x:n arvo (xi) on suu
rempi kuin nolla, on voimassa 

T 

(13) ui = bi-L atiYt (i=I, ... , n). 
t=" 1 

Yhtälön (13) mukaan hyväksyttyyn investointivaihtoehtoon i optlml
ratkaisussa liittyvä ui:n arvo ui on vaihtoehdon i ennalta määrätyllä 
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korkokannalla diskontatun nykyarvon ja sen synnyttämien kunkin aika
välin vaihtoehtoiskustannuksilla diskontattujen menojen välinen erotus. 
Muuttujaa Ui voidaan näin ollen käyttää investointivaihtoehtojen keski
näisen arvojäl::jestyksen määräämisessä. 

Muuttujan ~t optimiratkaisussa saama positiivinen arvo tarkoittaa, 
että yritys on tarkasteltavana aikavälinä käyttänyt hyväkseen kaikki tar
jolla olevat lainansaantimahdollisuudet. Mikäli yritys on optimiratkai
sussa lainannut vähemmän kuin sallitun maksimimäärän (B t ) on ~t:n 
optimiratkaisussa saama arvo (~n nolla. Rajoitusehdot (9) ja (la) liitty
vät primaalin anto- ja ottolainausta kuvaaviin muuttujiin V t ja W t • 

4 . Numeeriset esimerkit 

Tarkasteltavat numeeriset esimerkit perustuvat seuraaviin lähtökoh
taolettamuksiin. Yrityksen ongelmana on sijoittaa käytettävissään olevat 
rajoitetut varat optimaalisesti viiden vuoden pituisen suunnitteluperiodin 
aikana. Yrityksen valittavana on kunakin suunnitteluaikaväliin sisälty
vänä vuotena kuusi eli koko suunnitteluaikavälinä yhteensä 30 investoin
tivaihtoehtoa. Sillä on suunnitteluaikavälin alussa varattuna investoin
teihin 600000 markkaa, mikä määrä on noin kolminkertainen yhden 
investointiprojektin toteuttamisesta keskimäärin syntyvään menoon ver
rattuna. Tämän lisäksi yritys sijoittaa kaikki toteuttamistaan investointi
projekteista suunnitteluperiodin aikana saamansa nettotulot uusiin 
investointikohteisiin. Edelleen yritys voi lainata kunakin neljänä ensim
mäisenä vuotena pääomamarkkinoilta vuodeksi kerrallaan enintään 
200 000 markkaa 8 %:n vuotuisella korolla. Mikäli se ei jonain vuonna 
investoi kaikkia käytettävissään olevia varoja, se voi lainata ne pääoma
markkinoille 5 %:n vuotuisella korolla, mitä korkokantaa on myös käy
tetty investointivaihtoehtojen nykyarvojen diskonttauskorkokantana.6 

Suoritettiin kolme koetta, joista ensimmäisessä investointiprojekteihin 
liittyivät alkuvuosina vakiona pysyvät nettotulot, jotka myöhemmin 
pienenivät tasaisesti. Toisessa kokeessa investointivaihtoehtoihin liittyi
vät vakiona pysyvät nettotulot koko niiden taloudellisen käyttöiän ajan. 

6. Tässä oletetaan, että yrityksen omistajat eivät käytä yrityksistään saamiaan osinkotuloja kulutus
tarkoituksiin, vaan lainaavat ne pääomamarkkinoille vallitsevalla ottolainauskorkokannalla, elleivät 
he sijoita niitä uudelleen yritykseen. 



198 SEPPO KOSTIAINEN ja KARI PEKONEN 

Kolmannessa kokeessa investointiprojekteista syntyivät alkuvuosina al
haiset nettotulot, jotka kasvoivat tasaisesti ja saavutettuaan tietyn tason 
jäivät sille useiksi vuosiksi alkaen tämän jälkeen laskea. Ensimmäinen 
tulojen variaatiomalli on ominainen öljylähdeinvestoinneille, toinen esim. 
öljynpuhdistuslaitosinvestoinneille ja kolmas vaikkapa huoltamoihin 
suoritettavilIe investoinneille. 7 

5. Kokeiden tulokset 

5.1. Koe 1 

Yhteenveto kokeessa yksi saaduista tuloksista on esitetty taulukossa l. 
Ensimmäisestä sarakkeesta ilmenee kulloinkin tarkasteltavana oleva 
vuosi; sarakkeessa kaksi on lueteltu joko nykyarvomenetelmän tai 
lineaarisen ohjelmoinnin perusteella optimaaliseen investointiohjel
maan hyväksytyt investointiprojektit. Sarakkeessa kolme on esitetty 
nettonykyarvon ja hankintamenon välinen suhde ja sarakkeessa neljä 
on kirjaimella T merkitty nykyarvomenetelmän mukainen optimaa
linen investointiohjelma. Sarakkeessa viisi olevat x*:n arvot tarkoit
tavat kll:stakin vaihtoehdosta lineaarisen ohjelmoinnin optimiratkai-:
sussa hyväksyttyä osaa. Sarakkeessa kuusi olevien u *:n arvojen perus
teella voidaan laatia lineaarisen ohjelmoinnin mukaan hyväksyttyjen 
investointiprojektien arvojärjestys. Viimeisessä sarakkeessa tarkoittaa 
positiivisella etumerkillä varustettu arvo yrityksen. kunakin periodina 
op~imiratkaisussa lainaksi ottamien varojen määrää ja negatiivisella etu
merkillä varustettu arvo sen lainaksi antamien varojen määrää. 

Taulukosta 1 nähdääp., että nettonykyarvomenetelmän ja lineaarisen 
ohjelmoinnin avulla saadut investointiohjelmat ovat melko yhdenmukai
set. Kummankin menetelmän mukaan toteutetaan ensimmäisenä vuonna 
täysin samat neljä projektia (6, 4, 1 ja 2) kokonaisuudessaan. Lineaarisen 
ohjelmoinnin antamaan ratkaisuun sisältyy myös yksi osaksi toteutettava 
projekti (3), mutta koska tässä on oletettu investointikohteet jakamatto
miksi se pyöristetään n()llaksi. Vuonna kaksi toteutetaan kummankin 
menetelmän antamassa ratkaisussa kokonaan ainoastaan projekti 12. 
Tämän lisäksi lineaarisen ohjelmoinnin antamaan ratkaisuun sisältyy 

7. JOHN McLEAN How to Evaluate New Capital Investments teoksessa STEPHEN ARCHER-CHARLES 

D'AMBROSIO (toim.) The Theory af Business Finance. New York 1967, s. 382-389. 
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Taulukko 1 

Nykyarvomenetelmä Lineaarinen ohjelmointi 
Vuosi Vaihto-

I 
ehdon Nettonyky-

arvo/han- Toteutetut x* u* w*( +) tai v*(-) numero 

I 
kintameno 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 6 1.03 T 1 68046 mk 
4 0.88 T 1 34854 mk 
1 0.97 T 1 31 845 mk 200000 mk 
2 0.84 T 1 10 721 mk 
3 0.81 0.1 o mk 

2 12 1.04 T 1 30232 mk 200000 mk 
7 0.97 0.7 o mk 

3 14 1.01 T 1 17669 mk 
15 1.01 1 3107 mk 200000 mk 
17 1.05 T 0.1 o mk 

4 24 1.05 T 1 13294 mk 
19 1.06 T 1 10 135 mk 200000 mk 
21 0.98 T 0.8 o mk 

5 28 1.03 T 1 6276 mk 
25 1.04 T 1 3624 mk o mk 
30 1.01 0.5 o rrik 

projektin 7 toteuttaminen 70-prosenttisesti. Oletettaessa budjettirajoi
tukset sitoviksi olisi se yhdenmukaisesti edellisen kanssa pyöristettävä 
nollaksi, mutta käytännössä se pyöristetään ykköseksi ja oletetaan yri
tyksen hankkivanjostain tarvittavat lisävarat. Vuonna kolme toteutetaan 
kummankin menetelmän mukaan kaksi projektia. Lineaarisen ohjelmoin
nin perusteella valitaan projektit 14 ja 15 ja nykyarvomenetelmän nojalla 
projektit 14 ja 17. Näiden kahden menetelmän antamat ratkaisut eroavat 
toisistaan näin ollen vuonna kolme vaihtoehtojen 15 ja 17 kohdalla. 
Tarkasteltaessa lähemmin näitä kahta vaihtoehtoa havaitaan niiden 
nettonykyarvojen erotukseksi ainoastaan 2 000 markkaa ja vaihtoehdolla 
8 olevan vuoden pitempi taloudellinen käyttöikä kuin vaihtoehdolla 7. Tä
män perusteella voidaan todeta, että investointiohjelmissa syntyneet pro
jektien arvojärjestyksen poikkeavuudet ovat luonteeltaan marginaalisia, 
eivätkä näin ollen '.vaikuta sanottavammin optimiratkaisuihin. Vuosina 
neljä ja viisi hyväksytään kummankin menetelmän perusteella täysin 
samat vaihtoehdot, sillä nyt voidaan ,:,aihtoehdon 21 arvo 0.8 pyöristää 
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ykköseksi aikaisempien osaprojektien toteuttamatta jättämisestä säästy
neiden varojen turvin. Lineaarisen ohjelmoinnin antamassa optimirat
kaisussa yritys oli käyttänyt kaikkina neljänä vuotena lainansaantimah
dollisuutensa ylärajaan, 200 000 markkaan asti. 

Lineaarisen ohjelmointimallin.tavoitefunktiolle optimiratkaisussa saa
tu arvo oli 2 183 000 markkaa. Suoritettaessa vastaavanlainen laskelma 
nykyarvomenetelmällä laaditun investointiohjelman kohdalla päädyttiin 
2 089 000 markkaan. Lineaarisen ohjelmoinnin perusteella syntynyt 
investointiohjelma oli näin ollen lähes 100 000 markkaa tuottoisampi. 
Tämä ero kuitenkin pienenee, kun vähennetään lineaarisen ohjelmoinnin 
antamassa ratkaisussa esiintyneet osaprojektit pois tavoitefunktion arvoa 
laskettaessa. Näiden kahden menetelmän optjmiratkaisussa syntynyt ero 
on suhteessa kokonaistuottoon ainoastaan vajaat 2 %, joten kummallakin 
menetelmällä saatuja ratkaisuja voidaan pitää yhdenmukaisina. 

5.2 Koe 2 

Kuten taulukosta 2 ilmenee, erosivat lineaarisen ohjelmoinnin ja nyky
arvomenetelmän avulla laaditut investointiohjelmat toi~istaan enemmän 
toisessa kuin ensimmäisessä kokeessa. Nykyarvomenetelmän perusteella 

Taulukko 2 

Nykyarvomenetelmä Lineaarinen ohjelmointi 
Vuosi Vaihto-

L* ( + ) tai v* (-) 
ehdon Nettonyky-

arvo/hankin- Toteutetut x* u* numero 

[ (7) 
ta meno 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 6 0.78 T 1 49615 mk 
1 0.65 T 1 24964 mk -75000 mk 
3 0.62 T 1 17578 mk 
5 0.54 T 0 o mk 

2 9 0.78 1 30795 mk 

7 0.67 1 689 mk 172 122 mk 
10 0.62 0.15 o mk 

3 13 0.75 1 13 195 mk 183500 mk 

4 22 0.80 T 1 5456 mk 171863 mk 

5 28 0.77 T 0 o mk o mk 
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yritys investoi ensimmäisenä vuotena ,'neljään projektiin (6, 1, 3 ja 5) 
ja lineaa~isen ohjelmoinnin avulla-saadun optimiratkaisun perusteella 
: ainoastaan kolmeen projektiin (6, 1 ja 3). Lineaarisen ohjelmoinnin opti-
miratkaisun mukaan yritys antoi ensimmäisena vuonna lainaa 75 000 
markkaa pääomamarkkinoille sen sijaan, että olisi itse lainannut pää
. 9marp.arkkinoilta. N ykyaTv9meIletelmän, . avuUa saadussa, ,optimiratkai
sussa yritys ei investoinut vuosina kaksi ja kolme lainkaan, vasta vuosina 
neljä ja viisi se· investoi kumpanakin yhteen projektiin. Lineaarisen ohjel
moinnin antama~sa optimiratkaisussa yritys saattoi vuonna kaksi toteut
taa vaihtoehdot 9 ja 7 kokonaisuudessaan ensimmäiseltä periodilta' sääs
tåmiensä-varojeri ja tuolloin toteutetuista projekteista saadun tuoton sekä 
dttarnansa 172 000 markan lainan turvin. Vuonna. kolme se toteutti 
tämän men~telm~n petll~teella yaiptoehdonJ3 ja vU()Ilna neljä vaihto
eh~on 22. Lineaarisen ohjelmoinnin ja, nykyarvomenetelmän pohjalta 
laaditut optimaaliset investointiohjelmat erosivat toisistaan erityisesti 
projektien. ajoituksen ·suhteen ja lineaarisen .ohjelmoinnin antamassa 
optimiratkaisussa toteutettiin"', yksi projekti enemmän' kuin nykyarvo
me~ietelmänmukaisessa optimiratkaisussa~ Edellisen menetelmän antama 
tavoitefunktion arvo,oli 794000 markkaa~ Sovellettaessa samoja laskelmia 
nykyarvomenetelmaän saatiin vastaavaksi arvoksi 738 000' markkaa; ja. 
optimiratkaisut~erosivat näin' 'ollen' ,tbisistaan ; 55 000 ,markalla.- Tässä 
kokeessa näiden kahden menetelmän antamien optimiratkaisujen>välinen 
ero oli 3 % , kokönaistuotosta ja siten 'suurempi kuin ensimmäisessä ko-
keessa.:,!' .: ' "',,, 

,5.3. ,Koe. 3, ,;. ; 

Kolmannessa kokeessa säadu:ttulökset On esitetty taulukossa 3. Siitä voi
daan nähdä, että tarkasteltavien kahden menetelmän avulla tehdyt opti
miohjelniaterosivat, toisistaan vielä enemmän kuin' toisessa, kokeessa. 
LineaaFisen ohjelmoinnin avulla laaditussa'ohjelmassa yritys hyväksyi en
simmäisenä vuotena'; kokonaan kaksi vaihtoehtoa' ja,;osan' ,kolmannesta 
sekä· toisena,> ; nelj äIltenä ja ,viidentenä vuotena' kunalcin' yhden. Tämän 
optimiratkaisun mukaan,,;yritys lainasi neljänä ensimmäisenä : vuotena 
osan käytettävissä'1 olevista~ varbista'an pääomamarkkinoille. :: Nykyarvo"
menetelmääkäyttäerl,; yritys toteutti 'ensimmäisenä vuonna'neIjä vaihto; 
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Taulukko 3 

Nykyarvomenetelmä Lineaarinen ohjelmointi 
Vuosi Vaihto-

ehdon NettonYkY-1 
arvo/hankin- Toteutetut x* u* w*(+) tai v*(-) numero 

tameno 

I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 1 0.98 T 1 34701 mk 
5 0.61 T 1 892 mk -203426 mk 
2 0.60 T 0.43 o mk 
3 0.53 T 0 o mk 

2 12 0.99 1 35782 mk - 91674 mk 

3 - - 129 728 mk 

4 23 0.97 1 15782 mk - 57274 mk, 

5 29 0.98 1 13782 mk o mk 

ehtoa eikä muina vuosina yhtään. Tässä kokeessa tuntuu ilmeiseltä,. että 
lineaarisen ohjelmoinnin antamassa optimiratkaisussa yritys lienee siir
tänyt osan käytettävissä olevista varoistaan kunakin vuonna seuraavina 
vuosina ilmenevien edullisempien investointivaihtoehtojen toteuttamiseksi 
ja osaksi sen tähden, että pääomamarkkinoilta saatu korkotuotto on ylit
tänyt kyseisinä vuosina tarjolla olevista investointivaihtoehdoista saata
van tuoton. 

Lineaarisen ohjelmointimallin avulla laaditussaohjelmassa saatiin 
tavoitefunktion arvoksi 647 000 mk ja nykyarvomenetelmän perusteella 
laaditussa ohjelmassa oli vastaava arvo 580 000. Ohjelm~en optimirat
kaisujen välinen ero oli 67 000 mk eli yli 10 % kokonaisohjelmien netto
tuotosta. Tässä kokeessa erosivat optimiratkaisut suhteellisesti enemmän 
toisistaan kuin kahdessa ensimmäisessä kokeessa. 

Edellä suoritetut kolme koetta viittaavat siihen, että nettotulovirtojen 
variaatiomalli vaikuttaisi modernilla ja traditionaalisella menetelmällä 
laadittujen optimaalisten investointiohjelmien väliseen eroavuuteen. 
Kokeiden mukaan eivät näiden kahden menetelmän perusteella laaditut 
investointiohjelmat eronneet toisistaan merkittävästi, mikäli investointi
vaihtoehtoihin liittyvillä tulovirroillaoli öljylähdeiJ:?vestoinneille omi
naiset variaatiomallit. Tulovirtojen variaatiomallin ollessa öljynpuh-
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distuslaitoksiin ja huoltamoihin suoritettaviin sijoituksiin liittyville netto
tulovirroille ominainen erosivat näiden kahden menetdmän antamat 
optimiratkaisut toisistaan enemmän kuin edellä. 

Vielä tutkittiin, voisivatko modernilla ja traditionaalisilla menetel ... 
millä laadittujen investointiohjelmien eron suuruuden syinä olla pikem
minkin investointiprojekteihin liittyvien rahavirtojen nettönykyarvojen 
tasoerot kuin niiden variaatiomalllen eroavuudet. Koska öljynpuhdis
tuslaitoksiin ja huoltamoihin suoritettaville investoinneille ominaisiin 
variaatiomalleihin liittyi alhaisemmat nettonykyarvot kuin öljylähde
investointeihin, vähennettiin viimeksi mainittuun liittyviä nettotuloja. 
Tehty lisäkoe ei kuitenkaan tukenut esitettyä' hypoteesia. 

6. Lopputoteamuksia 

Kaikissa kolmessa tapauksessa kyettiin lineaarisella ohjelmoinnilla löy
tämään investointiohjelma,' joka antoi tavoitefunktiolle suuremman ar
von kuin traditionaalisella menetelmällä määrätty investointivaihtoeh
tojen kombinaatio. Kun kysymys on suurista investointihankkeista, ai
heuttavat pienetkiri suhteelliset ohjelman parannukset usein melko 
suuria rahallisia säästöjä, - mikä luonnollisesti tukee lineaariseIl ohjel
moinnin käyttöä huolimatta sen kalleudesta »manuaalisiin» menetel
miin verrattuna. 

Edellä kuvattuun lineaariseen ohjelmointimalliin liittyy kuitenkin 
monia heikkouksia, jotka,' ovat osittain eliminoitavissa sitä täydentä
mällä ja parantamalla. Eräs perusheikkous on olettamus annetusta 
kiinteästä laskentakorkokannasta, jonka avulla eri investointivaihtoeh
tojen vuotuiset nettoylijäämät diskontataan yhtenäiseen vertailuajan
kohtaan. Kirjallisuudessa on valittavalle laskentakorkokannalle yleensä 
asetettu vaatimus, että sen tulisi kuvastaa yrityksen vaihtoehtoiskustan
nuksia eli parhaasta hyläiystä investointivaihtoehdosta odotettavissa 
olevaa tuottoa. Annettu kiinteä laskentakörkokanta täyttää tämän ehdO'n 
vain täydellisten pääomamarkkinoiden olosuhteissa, jolloin yritys voi 
sekä saada että antaa lainaksi" rajattomasti pääomaa tällä korkokannalla., 
Tämä olettamus ei 'kuitenkaan vastaa todellisia olosuhteita. 

Ongelma voidaan, kiertää asettamalla yrityksen tavoitteeksi diskont
taamattoman kumulatiivisen voitonmaksimointi. Kun malliin liitetään 
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mahdollisuus, :investoida proj~kteista, vapautuvat varat heti ,"Uudelle~n, 
ei. ~ yhtenäiseen ., vertailuajankohtaan '. diskonttaa:nlinen, ,enää' ,ole tar
peen.8 Laskentakorkokannasta tulee, näin ;rakennetussa: malliss.a, osa 
ra,tkaistavaa: ,kokQnaisongelmaa,\ Ja, ·se kuvastaa .yrityksen,) vaihtoehtois
kustannuksia,' kussakin .päätöksentekotil~nteessa. Laskentakorkokanta 
muuttuu periodistatoiseeu; ja sen määräävät . yrityksen, ·lainansaanti
ja -ant<;l1!Ilahdollisuudet sek.ä kyky käyttää hyväksi rajoitettuja ,r,esursseja . 

. , Lineaariseen. :ohjelmointiin . perustuvan . investointirnalIin : avulla ,on 
tiettyjen 'rajojen puitteissa .suhteellisen· helppo määrätä, minkä suurui
sia, ja· suuntaisia: muutoksia primaalin. :rajoitusepäyhtälöiden vakioiden 
(niukkojen resurssien)" tietynsuuruinen ,muutos; . aiheuttaa ,tavoitefunk
tion arvossa. Nämä muutokset käyvät välittömästi ilmi duaalimallin 
muuttujien optimiratkaisussa saamista arvoista. 

Lineaarisen ohjelmointimallin avulla ratkaistavassa investointiongel
m~ss~. vo~d<;lanottaa. hu,qmioon, projektien väliIle~. h,odsonta(ll~nen riip~ 
puvuus, jol~9in esim., i1}-:vaihtgehqo~" toteutta!llisen ehtpna. ovat B- ja 
C-projefti~~ Y~sittäisiä. iI~\T~stointipr()jel<.~eja ei tavallis~st~ voida tarkas
tella. irrallafl~: ,yr~tY:kse~; mugsta toiminn~~ta. InvestQip.tiohjelmaa laa
d~tta~;ss~.,GIl: pyritt~;V~"n.ä~emään investointivaih-toehtojen ~aikki kom
bin~ati9Illa4dqH~suud~,t; j~, niicien seuraukset yrityksen. tavoitteisiin. 
Vähänkin.; m()niw~tkaisemmissac pä,ätöksentek!Jt,ilapteissanousee, t(irkas:
teltavien kombinaatioiden lukumäärä niin suureksi, ettei:n,iide~:kaikkiyn 
läp~käyminenipl~ traditionaalisin. menetelmin >m4hdoHistct< , ,Line4arisen 
ohj~lP1oinn~l1 ·.~vulla, ~öydet~än kuit~n,kin, tällöi1).kin 1;l~lpQ,s,ti .optim,aali
ne.q r4;t:lq:~is\1:. ,S,c;Lp1o.in on ~siaip:vestoiptivfti~toeht()jell ,~jal~i~en ri~ppu
v~uder;t. ,h;q.pmi()Qn, pttami~ess~( j9~a ong~lm,4a 9n, r,nY<?~! .1$:~sj~el.ty ;~dellä 
olfevi~sa, ,~sjJ;Ilerk~issä. Mainittl:lj~n>~iipPuyullksiep huOm~oo.Il9ttamisen 

k~ll tt~ ,sa~ tt,a~ ; qp~irp~~line;n inye$,toin tiqh j elrpa t1,llla,s,isä1t~wään jopa 
seH?'As.i<;lt prRjektej;a.,jot~q yrity~se~, .:rp.uusta t()~m,inr:t,asJ~~:rra;llaan tarkas
te1t;u,~ai je,~y~t p:ti~Il~~Il, t;apaH~~e~s~ tulisi hyy~ksyty~~~h. ~oska niiqep 
u.ytt~:n;yky,~;rvo!. On .pegc:ttiivinen.., ~:ä,iCl~Pi proj~.k#YA ,arv;o ybj .. ~1,litenkin 
perustua,. kokqIl~~~iny;~~tqin t~p~j elmf\q. . ;n;~kölq~lm~st~ : t;arka~t.~ltunt;i . esirp. 
si,~hy~" ; .~t~ä; "I}.,~ J~ukft~s~Y(l~.:. y~itykseI;l J~hqi~ll~j~p.ni~tYlJ;li~, periRd,J~~na,. 

,,' ," ,."- .",. - ," .".. J 

jolloin raho~~'l.lsti~a:Qne. mUlltoi;t;lon. :erityise,~ J;~sitet~u .. Nämä. yk~ittäis~nä 

, '8.: It.: J~K6Bi 'N~~Ji~E~twickt~~g~n'i~ der iti~e~tiUodsrkchnJtig. ieit~chrift ·fJ.r~ Betrtebs~irts~ha:ft, :S'ep-
temberl964, s:. ·S83:.. ' ;, T j .. ; ,; : ,: : '" ';r' l.<· , :: f (' > . 
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investointikohteina kannattamattomat projektit saattava~; sit~p: lu,o<:l~ 

mahdollisuuden myöhemmin tehtävien erittäin kannattavien investoin
tikohteiden toteuttamiseen. 

Moniperiodisia investointimalleja laadittaessa pienenee lineaarisen 
ohjelmoinnin avulla saatavan informaation arvo siitä syystä, että kau
kana tulevaisuudessa tulo- ja menovirtoihin liittyvä epävarmuus kasvaa. 
Erityisesti on kuitenkin tähdennettävä, ettei" lineaarisen ohjelmoinnin 
tuloksena saatu ratkaisu sido päätöksentekijää muutoin kuin ensim
mäistä periodia koskevalta- osaltaan, vaikka ratkaisu sisältääkin koko 
suunnitteluaika.välin. Pää töksentekij ällä on kuitenkin käytettävissään 
paras 'mahdollinen -. senhetkinen tieto tulevaisuudesta, joka vaikuttaa 
myös ensimrnäisefi petiodin' investointirat~aisuun mu tta /Joka: sC\.rnalla, 
etenkin kaukaisest'atulevåisuuqe~ta on hyvin epäselvä. Laskelma uusi
taan yleensä jokaisen suunnitteluperiodin'alussauudella ja entistä 'luo
tettavammalla informaatiolla täydennettynä, mutta saatu uusi' ratkaisu 
sitoo jälleen vain välittömästi seuraavaa periodia. Uusitun laskelman 
mukainen ratkaisu saattaa muuttuneen informaation vaiI<:ut~ksesta lUOIl
nollisesti poiketa alkuperäi~estä, ratkaispsta.Näin $uunnit~ll~n ~ulevat 
yrityksen, tuoreimmat ja myös välittömästi toteutettavaan investointi.,. 
ohjelman- osaan, vaikuttavat, tekijät eksplisiittisesti otetuiksi -huomioon 
kussakin' päätöksentekotilanteessa. 

Ilman verotuksen vaikutusten mukaan liittämistä simultaariinen ln
v~stointi- ja rahoit~sohjelma Cantaa' epätyydyttävän kuvan' yrityksen 
investointiohjelman tuloksesta.. Verotuksen huomioon ottq.minen moni
mutkaistaamallia melkoisesti, mutta on periaatteessa mahdollinen.9 Yritys 
voi' ,verolainsäädännön määrittämissäpuitteissa vaikuttaa yksityisinä 
periodeina verotettavan tulonsa 'määrään ja siten harjoittaa itsenäistä 
veropolitiikkaa.' Lineaarisessa -investoiIltimallissa myös yrityksen vero
politiikka o~ osa ratkaistavaa optimointiohjelmaa, joka puolestaa~ vai
kuttaa myös yrityksen reaa,li-investointeihin ja rahoitus,pää:töksiin, koska 
kysymyksessä on simultaanisesti ratkaistava ongelma. 

9. VEIKKO JÄÄSKELÄINEN OptimarFinancingandTax'P~licyoftheCorporation. Helsi~ki 1966, s. 124-142. 



Katsauksia 

Heikki J. Kunnas: . EFO-TUTKIMUS 

1. Johdanto selvityksen yhdenmukaisuudet ovat näh-

Tulopoliittiselle selvitystyölle ja yleensä 
koko tulopolitiikan hahmottelemiselle on 
eri maissa luotu jossain määrin erilaisia 
käsittely tapoja. Näistä melko perusteelli
sen, mutta ilmeisesti osittain jo vanhentu
neen käsityksen saa ECE:n sihteeristön 
toimesta laaditusta julkaisusta Incomes in 

Post- War Europe. Siinä on esitelty aluksi 
niitä perusongelmia, joista koko tulopo
liittinen keskustelu on eri maissa saanut 
alkunsa, sen jälkeen pohditaan tulopoli
tiikan periaatteellista tarkastelutapaa ja 
lopuksi esitetään varsin runsaasti tilasto
tietoja tulojen ja hintojen kehityksestä eri 
mais~a tarkasteluperiodina. Tuo selvitys 
oli osaltaan käynnistämässä ECE:n pii
rissä ns. tulonjakotilastoa koskevaa kes
kustelua ja tarjonnee ilmeisesti varsin 
hyvän periaatteellisen pohjan mainitun 
tilaston luomiselle vastaisuudessa. Merkit
tävää on, että tulopolitiikan periaatteelli
nen tarkastelutapa on varsin systemaatti
sesti sidottu kansantulojärjestelmään. 

Suomessa voidaan tulopoliittista kes
kustelua palveleviksi perusselvityksiksi kat
soa Talousneuvoston toimeksiannosta laa
dittu asiantuntijaryhmän selvitys, tulo
tasokomitean mietintö ja ns. tukikomitean 
mietintö. Ilmeisesti näiden kolmen sekä 
edellä mainitun ECE:n toimesta tehdyn 

tävissä sen seurauksena, että niissä kaikissa 
tarkastelun punaisena lankana ovat kan
santalouden tilinpitojärjestelmien (SNA ja 
MPS) periaatteet. 

2. EFO-tutkimuksen lähtökohdat ja rakenne 

Käytännössä tulopoliittinen selvitystyö on 
lähinnä käytettävis·sä olevien tilastotieto
jen vuoksi rajoittunut yleensä vain palkka
tuloihin. Nimenomaan palkkatulojen tar
kastelu laajassa tulopoliittisessa mielessä 
on saanut näkyvän ilmaisun ruotsalaisten 
työmarkkinajärjestöjen SAF:n, LO:n ja 
TCO:n toimeksiannosta tehdyssä ja viime 
marraskuussa julkistetussa tutkim uksessa 
Lönebildning och 'Samhällsekonomi (ns. EFO
tutkimus). Tutkimusryhmään kuuluivat 
osastopäällikkö GÖSTA EDGREN TCO:sta, 
dosentti KARL-OLOF FAXEN SAF:stä ja 
lisensiaatti CLAS-ERIK ODHNER LO:sta. 

Esipuheessa tekijät toteavat mm., että 
selostus on eräänlainen välivaihe ja toivo
vat voivansa jatkaa työtä. Selvitys perus
tuu Ruotsin Tilastollisen päätoimiston tut
kimusryhmälle luovuttamaan, pääosiltaan 
julkaistuun aineistoon, jota kuitenkin tätä 
selvitystä varten on jouduttu käsittele
mään ryhmän asettamien luokitusten mu
kaisesti. Pääosa aineistosta on kansantulo
tilastoa, mutta erillisinä lähteinä tutkijat 



mainitsevat virallisen »voittotilaston» ja 
investointi tiedustelut. Tutkimusselostuk
seen liittyy suunnittelupäällikkö LARS 
LINDBERGERin selostus kuluttajahintojen 
kehityksestä vuosina 1959-1967 ja eko
nomi BERTIL LINDsTRÖMin laatima selvitys 
Aspekter på produktivitetstillväxt -:- en litteratur
översikt. 

Tutkimusselostuksen alussa on vajaalle 
15 koneliuskalle vedetty tutkimustulokset 
kaikkein kiireisimpiä lukijoita ajatellen. 
Tapa on ilmeisen hyvä, kunhan vain voi 
olettaa, että ainoastaan yhteenvedon luke
va henkilö tuntee aihepiirin riittävän hy
vin ymmärtääkseen, mistä on kysymys. 

Tutkimuksessa käytetty tarkastelutapa 
on peräisin norjalaisilta ekonomisteilta. l 

Hallitsevana piirteenä on tarkastella kan
santaloutta kahtena pääosana, nimittäin 
suojattuna sektorina ja ulkomaisen tuo
tannon kanssa kilpailevana sektorina. 
Tämä tarkastelutapa käy ilmijo tutkimuk
sen jäsentelystä. Yhteenvetoa (1. lukua) 
seuraa yhdeksän lukua otsikkoinaan: 

2. Sodanjälkeisen ajan palkkapolitiikka, 
3. Kansantaloudellinen tasapaino, 
4~ Tuottavuuden kehitys, 
5. Maailmanmarkkinoiden hintavaiku

tukset kilpaileviin elinkeinoihin, 
6. Voitot, investointivara ja palkat kil

pailevassa sektorissa, 
7. Palkkaärsykkeet kilpailevasta sekto

rista suojattuun sektoriin, 
8. Kysyntä-ärsykkeet suojatussa sekto

rissa, 
9. Palkat, voitot ja hinnat suojatussa 

sektorissa, 

1. Norjalaista komiteat yönä tehtyä selvitystä 
Instilling fra Utredningsutvalget for inntekstsoppgjorene 

1966 on esitellyt mm. FRITZ C.HOLTE julkaisussa 
Economics of Planning n:o 1-2/1968. 
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10. Palkanmuodostus kansantaloudelli ... 
selta näkökannalta. 

Jo pelkän sisällysluettelon lukemisen 
jälkeen toivoo esiteltyjen asioiden kanssa 
tulevan tutuiksi ainakin niiden, joiden 
tehtävänä on toimia työmarkkinajärjestö
jen e~onomisteina. Tutkimukselle tilasto
lähteenä ei voi antaa kovin suurta arvoa 
sen vuoksi, että erilaisilla prosenttijakautu
milla sekä varsin lukuisilla indeksiluvuilla 
on esitetty keskeistä aineistoa. Näin ollen 
tarkasteltujen suureiden absoluuttinen suu
ruus jää vaikeasti selvitettäväksi ja mah
dolliset vertailut toisen maan vastaaviin 
tietoihin ovat työläitä suorittaa. 

Suomalaiselle· lukijalle sodanjälkeistä 
palkkapolitiikkaa koskeva osa on mielen
kiintoinen lähinnä sen vuoksi, että siitä 
ilmenevät monet yhty:rr;täkohdat meillä 
harjoitettuun palkkapolitiikkaan. 

Kansantaloudellista tasapainoa käsit
televä osa on varsin niukkaja ainakin alle
kirjoi ttanu t j äi kaipaamaan jossain määrin 
seikkaperäisempää esitystä, olkoonkin, että 
idea on BENT HANSENin väitöskirjasta ja 
kansainvälistetty jo vuonna 1960 silloisen 
OEEC:n toimeksiannosta tehdyssä selvi
tyksessä. 

3. Tuottavuuden mittaaminen Ja 
tuottavuuden kehitys 

Tuottavuuden kehitystä selvittelevässä 
kappaleessa on aluksi tarkasteltu tuotta
vuuden käsitettä ja sen jälkeen sen mittaa
mista. Merkille pantavaa on se, että työ
panos 0I?- mitattu työtunteina, joka ilmei
sesti onkin lähempänä »oikeaa» mitta
yksikköä kuin esimerkiksi meidän kansan
tulotilastomme tarjoama työvuosi. Tuo
tannon volyymiri mittaaminen on saanut 
tekstissä myös osansa, vaikka luulenkin, 
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että täytyy tuntea melko tavalla talous
tilastoissa käytettyjä volyymilaskentata
poja, jotta tekstin pystyy y~märtämään. 
Katson tekstin olevan niin niukkaa. nrp:ei
sesti juuri _ volyymil~skelp1ia ,yarte,n on 
sikä!äisel tä tilastollisel ta pää t9imis~olta 
jOl,l,duttu pyytämään ja myös saatu aineis
toj~, joiden: tuottaminen t~;kin vielä ~n 
kuulunut virallisen tpaston tuotant,9~ohjel:
miin. 

-Eri - sektoreiden tuottavuuden mittaa':' 
misvaikeuksiaon selvitetty parilla kolmella 
sivulla, joihirion saatu mahtumaan mm. 
tuotannon laadussa, työpanoksen raken
teessa ja tuotannon rakenteessa tapahtu
vien' 'muutosten' vaikutuksen tarkastelu. 
Varsin mielenkiintoisten esimerkkien avul
la on julkisen sektorin tuotannon ja tuotta
vuuden' kehityksen' 'sekä verotuksen ja 
yleisen hintatåson välisistä', -- suhteista eSl-

Tuottavuuden, hintatason ja ansiotason keskimääräiset vuotuiset muutokset vuosina 1960-1967' 

,1 Keskimääräinen muutos,,:% vuosina 1960-1967 

Tuotannonala 2 Tuottavuus I Hinta~aso 

I 
( Ansiotaso 

Suomi I ;Ruotsi I Suomi J Ruotsi Suomi I Ruotsi 

-1. Kotimainen kilpailematon tavara-
tuotanto 3 .. 5 4.9 5.4 5.6 10.4 

2. Sähkö- yms.Jaitokset, asuntojen 
omistus, tietoliikenne 3.3 2.6 3.6 3.8 9.0 

3. Rakennustoiminta ~.3 3.6 6.7 '4.8 8.6-, 

4. 'Yksityinen palvelusten tuotanto 1.9 3.5 5.7 5.4 8.8 
1.-4. 3.3 3,6 5.3 5.0 8.9 
5. Yleinen hallinto, opetus- ja 

r •• ; 

terveydenhoitotoiminta 1.0 -0.1 8.9 8.2 10.1 
1.-5. SUOJATTU SEKTORI 3.0 ~.O 5.9 5.6 9 . .3 8.5-9.5 

i 6. Kilpaileva raaka-aine tuotanto 4.3 6.4 5.7 0.4 10.9 
7. Kilpaileva puolivalmis teiden 

tuotanto 5.3 8.0 1.1 0.4 9.2 
8. Tuonnin kanssa kilpailevat alat 5.2 6.9 3.0 2.7 8.3 

! 9. Muu kilpaileva tavaratuotanto 3.9 7.7 3.6 ' 1.4 ,8.1 

6.-9. KILPAILEVA SEKTORI 4.6 7.5 3.5 1.1 9.1 

1.-9. Yhteensä 1 3.3 1 4.7 1 5.3 1 4.1 1 9.2 1 8.5-9.5 

2. Tuotannonalojen luokitus on seuraava:, 

1. Maatalous, elintarviketeollisuus, juomateollisuus, ' tupa~kateol1isuus ja graafinen teollisuus. 
2. Sähkö- yms. laitokset, a&un.tojen omistus ja tietoliikenne. 
3. Talonrakennustoiminta, maa- ja ve~irakennustoiminta. 
4.Liikenne (ei tietoliikenne), tukkukauppa, vähittäiskauppa, parikit, 'vakuutus, palvelukset- (ei 

opetiIs"- eikä terveydenhoitotoiminta). 
5. Yleinen' hallint<? ja opetus- ja Cterveydenhoitotoiminta. 
6: Metsätalous, ja ka'ivannaisteollisuus. 
7. Puu- ja paperiteollisuus sekä metallien perusteollisuus. 
8. Tekstiiliteollisuus" 'kenkä~, vaatetus- ja ompeluteollisuus. 
9. Huonekalu-, n~hka-, kumi-, kiviöljy-, savi yms. teollis~us, kemian teollisuus, muu tehdasteolli-' 

suus;metallituote-, konesähkÖteknillin~n ja kulkuneuvoteoliisuus. 



tetty häkoköhtia,' jotka yleen'sä ·tu1.bhde~ 
taan, pyrittäköÖrtpä sitten julkisten palve~ 
lusteh voimakkaaseen lisaämiseeri? vero
tuksen 'lieventämiseen t'ai julkisen s'ektorin 
palkkojen '»jälk~enjääneisyyden» korJaa
miseen. 
-'Tuotht~uudene'nnustairiisrriahdollisutik

sia' tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota 
riiin.;siihen, voidaanko - ja millä perus
teilla - odottaa histOriallisen . trendin jat
kuvan, mikä merkitys on tuotannon Pää
omavaltaistumisella ja mikä merk~tys on 
työvoiman koulutustasolla 'ja sen kohoa
misella. Se~jälkeen pyritäan selvittämään, 
miten tuottaVUuden mtiutosvaihtelee eri 
suhdann~vaiheissa. 'Todetaan, että' suh~ 
dannehuipun aikana' ja laskukauden al
kaessa' tuottavuuden nousu voi' olla vähäi
sempää kuin' notisukauden alkaessa, jol
loin tuottav'uuden n.ousu on ilmeisesti voi
rriakkairrta. Nämä johtopäätökset on tehty 
aineistöista, joita'tutkimuksessa ei kaiketi 
ole haJuttu julkaista. ' 

Varsinaiset tuottavuuden kehitystä kos
kevat'laskelmat on tehty 'vuosilta 1960~ 
1967 ISIC:n2.;.numeroistä toimiahiluoki
tusta käyttäen. Tuloksista tehtavien johto
paatösten helpottamiseksi' toimialat 'on 
ryhmitelty yhdeksaän' luokkaan silmällä 
pitaen lähinnä ;sitä, että tuotantonsa kil
pailuaseman kannalta samankaltaiset toi
mialat tulevat samaan ryhmään. Keskei
set tulokset es'itetään oheisessa tauluk()ssa. 
Siinä; ovat myös, vastaavat Suomea koske .. 
vat tiedot, jotka ·on saatu Talousneuvoston 
sihteeristössä laaditusta selvityksestä. 

, Suomen ja -Ruotsin ,lukuja, verrattaessa 
tulee muistaa, että maamme osalta 1 askel
mat perustuvat tilastolähteisiin sellaisi
naan, kun sen sijaan Ruotsissa suoritettiin 
eräitä, olennaisia,lisäyksiäja tilastojentar-

KATSAUKSIA 209 

kistuksia ennen 'tuottavuuslukujen laske;.,' 
mista. T.ällä .on ilmeisesti vaikutusta aina
kin palveluelinkeinojen ja .metalliteollisuu.,. 
den, tuottavuuden .muutosta osoittavien 
lukujen erilaisuuteen. Ruotsissa on tuotta
vuuden /vuotuinen keskimääräinen muu-, 
tos aikavälillä 1960-196 7 vaihdellut elin., 
keinoittain-O.4 % :sta 8.5 % :iin. Meillä 
tuottavuuden muutokset ovat 0Ileet-O.3 
%:n ja 9.4%:n välillä, ellei ,oteta huo
mioonkiviöljyteollisuutta, jossa tuottavuu
den nousu on 'ollut keskimäärin 13.8 %' 
vuodessa. ,Sekä:, Ruotsissa. että Suomessa 
voidaan havaita, että tuottavuuden nou ... 
sulIa ja hintatason muutoksella on ollut 
selvä riippuvuussuhde. Niissä sektoreissa, 
joissa tuottavuuden nousu on .ollut.suh
teellisesti nopeaa, on hintatason, nousu 
ollut, suhteellisesti vähäistä. Kun huomio 
kohdistetaan vain kansantalouden kahteen 
osaan, suojattuun sektoriin ja kilpailevaan 
sektoriin; havaitaan tuottavuuden. kehi
tyksessä Suomen ja. Ruotsin, välillä eräs 
huomattava ero .. Kilpailevassa sektorissa 
tuottavuus nimittäin on noussut Ruotsissa 

7.5 0/0' mutta Suomessa vain 4.6 %. Suo-· 
jatun sektorin osalta tuottavuuden muu,. 
tokset ovat likimain samansuuruiset.· Se, 
että ,hintatason nouSu Suomessa on .ollut 
olennaisesti nopeampaa kuin Ruotsissa 
tarkastellulla aikavälillä" johtunee pää
osiltaan kilpailevan, sektorin tuottavuuden 
muutosten, erilaisuudesta .. Tutkimuks~ssa 
esitellyt laskelmat ärsyttävät suorittamaan 
muitakin vertailuja ,Suomen ja Ruotsin 
kesken, mutta tässä yhteydessä niihin ei ole 
mahdollisuutta. Voidaan kuitenkin odot
taa; että ,lähivuosina vedotaan "varsin 
usein tutkimuksessa käytettyihin laskenta
menetelmiin. 
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4. Kilpailevan sektorin asema tulopolitiikassa 

Kappaleessa, joka käsittelee kansainvälis
ten markkinoiden hintatason heijastumis
ta Ruotsin kilpailevan sektorin hintata
soon, esitetään hintatietoja vuosilta 1950 
-1967. Tarkastelussa on lähtökohtana 
se, että kilpailevan sektorin hintataso 
määräytyy kansainvälisten markkinoiden 
perusteella. Voitiin havaita, että viime 
vuosina Ruotsin kilpailevan sektorin hin
tatason nousun suuruus olisi voinut olla 
1.0-1.5 %:n välillä ja sen todettiin ol
leen 1.1 0/0. Näin ollen hintakehityksen 
voitiin katsoa pysyneen sellaisena, ettei 
se ole vaarantanut kilpailevan sektorin 
kilpailukykyä. 

Tutkimuksen kuudennessa luvussa tar
kastellaan kilpailevan sektorin voittoja, 
investointimahdollisuuksia ja palkkojen 
nousuvaraa toimialoittain. Voittojen ja 
palkkojen korotus on sidottu tuottavuu
den muutoksen ja kansainvälisen hinta
tason nousun määräämiin puitteisiin. In
vestointimahdollisuuksien katsotaan riip
puvan siitä, minkälainen on yritysten 
kannattavuus. Voidaan nimittäin edel
lyttää, että. investoinnin täytyy tuottaa 
jokin yrittäjän henkilökohtaisen käsityk
sen mukaan kohtuullinen tuotto, ennen 
kuin siihen ryhdytään. Investointien ra
hoitusmahdollisuuksien selvittelyllä an
netaan lisäinformaatiota, joka saattaa 
usein olla vähemmän tunnettua niissä 
piireissä, joissa neuvotellaan ja sovitaan 
palkankorotuksista. Palkkojen korotuksia 
tarkastellessaan tutkimusryhmä päätyy 
toteamaan, että sopimusten mukaisen 
palkkojen nousun pitäisi jättää suhteelli
sen suuri liikkumavara palkkojen liuku
miselle. Palkkojen liukumisen katsotaan 
nimittäin tehostavan yritysten palkkapoli
tiikkaa palkansaajien kannalta toivottuun 

suuntaan, tosin vasta pitkällä tähtäyksellä. 
Palkkojen liukuman vaikut~sta työvoi
man liikkuvuuteen ei ole voitu täysin sel
vittää, joskin tiedot viittaavat siihen, että 
vaikutus on suurempi kuin on yleensä 
otaksuttu. Tätä taustaa vasten tutkijat 
toteavat työvoiman liikkuvuuden kan
nalta olevan toivottavaa, että liikkuvuu
teen vaikutettaisiin tietoisesti suunnitel
lulla työmarkkinapolitiikalla eikä jollain 
tavoin satunnaisesti muodostuvalla palk
kojen liukumalla. Kappaleen lopussa on 
selvitetty palkkojen liukuman ja työ
markkinatilanteen välistä suhdetta. 

Kilpailevan sektorin palkankorotusten 
heijastuIIlista suojattuun sektoriin tarkas
tellaan tutkimuksen seitsemännessä lu
vussa. Siinä lähdetään olettamuksesta, 
ettei työmarkkinatilanne ilmeisesti voi 
tarkoin määrätä palkkojen kehitystä, jos
kin työmarkkinatilanteen muutoksilla on 
olennainen merkitys. Lopputoteamukse
na on, että kilpailevan sektorin palkka
tason ja suojatun sektorin palkkatason vä~ 
lillä on ilmeisesti lyhyellä ja keski pitkällä
kin tähtäyksellä melko kiinteänä pysyvä 
suhde. Tämä ei kuitenkaan poista n:;tah
dollisuutta, että pitkällä aikavälillä mai
nittujen sektoreiden palkkatasojen suhteet 
voivat muuttua talouselämässä tapahtu
vien rakennemuutosten seurauksena. 

5. Suojatun sektorin asema tulopolitiikassa 

Suojatun sektorin kysyntä-ärsykkeitä tar
kastellessaan tutkijat kiinnittävät huomi
ota lähinnä kolmeen elinkeinoon,maata-. 
louteen, rakennus toimintaan ja julkiseen 
talouteen. Näiden elinkeinojen tuottavuu
den ja hintojen kehityksen katsotaan riip
puvan läheisesti julkisen vallan toimen
piteistä. Tilannetta voidaan pitää saman
laisena myös Suomessa. Tutkijat ovat to-



denneet maatalouden olevan supistuva 
elipkeino. Sen sijaan sekä rakennustoi
minta· että julkinen toiminta edustavat 
laajenevaa talouselämän osaa. Suojattuun 
sektoriin kuuluvien elinkeinojen tuotan
non nopeasti lisääntyvä kysyntä aiheut
taa tuottavuuden pienen nousun vuoksi 
työvoiman kysyntää, joka puolestaan saat
taa heijastua palkkoihin ehkä suurempina 
korotuksina kuin pelkästään avoimen 
sektorin palkkakehityksen seuraaminen 
edellyttäisi. Suojattuun tuotantoon koh
distuva kysyntä voi julkisen toiminnan 
osalta kasvaa myös sen seurauksena, että 
esimerkiksi lainsäädäntöteitse lisätään jul
kisiin palveluksHn kohdistuvaa kysyntää. 
Tähän lisääntyvään palvelusten tuotan
t,oon tarvittavan työvoiman määrän ja 
laadun (koulutuksen) vaatimukset voivat 
vaikuttaa työvoiman palkkatasoon. Tar
kastelussa päädytään siihen, että julkisten 
palvelusten tuotantoon tarvittavan työ
voiman volyymin kasvu ja palkkojen ko
hoaminen tulisi sitoa julkisen sektorin 
tuottavuuden nousuun. Siihen ei käytän
nössä kuitenkaan ole mahdollisuutta, jol
loin tulee tarkasteltavaksi se, miten li
sääntyvä julkisten palvelusten tuotanto 
rahoitetaan. Tästä joudutaan puolestaan 
yleisen hintatason tarkastelemiseen, jolla 
taas voi olla vaikutuksensa myös avoimen 
kilpailevan sektorin palkkakehitykseen. 
Koko näitä riippuvuussuhteita koskeva 
pohdiskelu verbaalisestikin esitettynä an
taa runsaasti ajattelemisen aihetta julki
sen toiminnan suunnittelua ja ennen 
muuta julkisen talouden ja julkisen palk
kapolitiikan suuntaviivojen vetämistä var
ten. Tässä mielessä - kun Suomessa 
tilanne on hyvin, samankaltainen kuin 
Ruotsissa - luku antaa ärsykkeitä myös 
meidän julkisesta taloudestamme ja julki.;. 
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sesta palkkapolitiikastamme kiinnostuneil
le. Tutkimuksen melko suppeasta esitys
tavasta johtuu, ettei tässä yhteydessä saa
da montakaan vastausta, mutta jo syy
ja seuraussuhteiden erittelyä voitaneen 
pitää edistysaskeleena. 

Rakennustoiminnan ja maatalouden 
vaikutusta palkkoihin koskeva tarkastelu 
osoittaa tilanteen Ruotsissa ja meillä suu
relta osin samankaltaiseksi, joten asiaa 
koskevista kvalitatiivisista kannanotoista 
voi mahdollisesti saada joitakin aiheita 
asioiden selvittelyyn Suomen kansanta
louttakin silmällä pitäen. 

Suojatun sektorin palkkoja, voittoja ja 
hintoja koskevassa kappaleessa lähdetään 
siitä, että tuottavuuden nousun ylittävä 
palkkojen korotus johtaa joko pääomatu
lojen osuuden supistumiseen tai hintata
son nousuun. On ilmeistä, että suojatussa
kin sektorissa yksityisellä tuotannolla täy
tyy olla tietty kannattavuusmarginaali ja 
tietyt voitto-osuudet ennen kuin tuotan .. 
totoimintaan ryhdytään. Ruotsissa ha
vaittiin kilpailevan sektorin palkkojen 
korotusten olevan suuntaa-antavia suoja
tun sektorin palkkojen korotuksille. Kun 
tuottavuus kilpailevassa sektorissa todet
tiin olennaisesti suuremmaksi kuin suoja
tussa, ovat palkkojen samansuuruiset ko
rotukset näissä sektoreissa johtaneet sii
hen, että suojatussa sektorissa on syntynyt 
kustannuspainetta, joka näkyy purkau
tuneen hintojen nousuna. Hintatason 
nousu on taannut voittomarginaalin säi
lymisen tuotannon jatkumisen kannalta 
riittävänä. Tämän pohdiskelun päätteeksi 
tutkijat esittävät käsityksenään, että suo- , 
jatun sektorin eri elinkeinojen reagointi 
kustannuspaineeseen ja hinnoittelujärjes
telmät poikkeavat ilmeisesti runsaasti toi

sistaan, minkä vuoksi tutkimuksissa olisi 
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pyrittävä varsin yksityiskohtaiseen tOlml
aloittaiseen tarkasteluun. Olennaisimmat 
erot 'ovat ilmeisesti' toisaalta palvelusten 
tuotannon puolella ja toisaalta tavara
tuotannon puolella. 

6. Johtopäätöksiä tutki'muksessa 

ja tutkimuksesta 

Tutkimuksen' viimeiselle luvulle on an
nettu 'melko 'vaativa nimi: Lönebildningen 

i samhällsekonomiskt perspektiv~ Todettakoon, 
että' asiallinen tieto palkkapoliittisia kes
kusteluja varten 'on tähän saakka ollut 
varsin niukkaa. Niinpä ns. vakauttamis
politiikkaa harjoitettaessa ei ole voitu tie
tää, miten eri toimenpiteet ovat vaikutta
neet, ovatko' toimenpiteet mahdollisesti 
olleet vastakkaisiin suuntiin vaikuttavia. 
Työmarkkinajärjestöjen pyrkimyksenä on 
ollut taistella mahdollisimman suuri osuus 
oman jäsenistönsä hyväksi tietoisina siitä, 
että»liian suuren» osuuden varaaminen 
omaan käyttöön saattaa vaarantaa yri
tystoiminnan kannattavuutta lyhyelläkin 
tähtäyksellä ja varsinkin' halukkuutta in
vestointien suorittamiseen ja siten / tuo
tantotoiminnan lisäämiseen pitkällä täh
täyksellä. Tällaisen tilanteen' arvostelu 
palkkasopimuksia tehtäessä on tapahtu;. 
nut kutakuinkin intuitiivisesti, ilman tilas
toihin pohjautuvia tietoja. Toisenatyy
pillisenä piirteenä ovat- olleet työmarkki
najärjestöjen erilaiset asennoitumiset palk
kojen' 'differentiointi'- yms. kysymyksiin. 
Kolmantena tekijänä ovat samankin työn
tekijäjärjestön piirissä havaitut erilaiset 
suhtautumistavat; ajankohtaisiin palkka
poliittisiin ongelmiin. Työmarkkinajärjes,. 
töjen valta - 'on Ruotsissa varsin suuri, 
minkä 'vuoksi 'niiden voidaan ' . edellyttää 

ottavan'" huomioon' palkkaratkaisuissaan 

yhteiskunnan tasapainoiseen kehitykseen 
tarvittavat toimenpiteet. Tällaisesta työ
markkinajärjestöjen vastuuntunnosta' on 
ilmauksena nyt esitelty tutkimus, jonka 
avulla on pyritty' tuomaan -valaistusta 
palkkasopimuksia tehtäessä' huomioono
tettaviinasioihin; , 

-Vuosien 1960'-"-1967 kehitystä koske
vassa' tarkastelussa tuodaan esiin, tuotta
vuuden, hintatason' ja 'ahsiotason muu
tokset ,sektorikohtaisen tarkastelun 'puit
teissa. Tutkimuksessa osoitetaan vääräksi 
se 'luulo, että Ruotsissa sopimusten mu
kaiset,palkkojen nousut 'ovat olleet »palk
kojen nousuvaran» suuruiset ja että palk
kojen liukuminen on puolestaan' aiheut.;. 
tanut hintojennousupainetta. Itse asiassa 
laskelmat osoittavat,että palkansaajien 
keskiansiotaso on noussut likimain niissä 
puitteissa, jonka kilpailevan sektorin tuot
tavuuden nousu ja kansainvälinen hinta
kehitys ,ovat sallineet. Ilmeisesti juuri tä
män seikan tajuaminen yritysten puolella 
on selityksenä sille,että palkkojen liuku
minen-on Ruotsissa pysynyt koko tarkas
telukauden varsin korkeana,-' 3~5-4.5 0/0. 
Suojatun sektorin asemaa ja sen palkan
saajien riippuvuutta kilpailevan· se'ktorin 
palkansa~jista tarkastellaan seuraavaksi 
ja todetaan, että tiukkojen johtopäätösten 
tekeminen ön vaikeaa lähinnä' tilastollis
tensyiden vuoksi" kuitenkin tuottavuuden 
nousun alhaisuus näyttää johtavan siihen, 
että hintatason' nousu' tässä' sektorissa' py
syy suurena ja heijastuu kilpailevaan sek
toriinkin. 

Jos tästä tutkimuksesta halutaan oppia 
Suomen oloja silmällä, pitäen; lienee: lo
puksi paikallaan lainata tutkimusryhmän 
viimeisessä kappaleessa esittämiä kannan
ottoja. Ryhmä nimittäin' toteaa, että täl
laisella selvitys työllä pyritään antamaan 



täsmällinen kuva siitä, mikä asema pal
koilla ja palkkasopim uksilla on kansan
taloudessa. Selvityksen tehtävänä on lä
hinnä mitoittaa palkkojen ja voittojen 
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skulle avstå från att tända, ,lGlmpatl ,i ett 
mörkt rum när man sk~'li' '~ätt~ sig ' ått 

läsa.» 
Yhteenvetona voidaan tutkim uksesta 

sekä muiden tulojen lisäysmahdollisuuk- sanoa sen olevan erittäin mielenkiintoinen 
sia. Selvitystyö ei tähtää siihen, että sa- ja käyttökelpoisia ärsykkeitä antava. Jä
nottaisiin, miten korotukset on toteu~et:- sentely,ltään c esitys voisi, plla :selkeä~pj, 
tava. Tämä tehtävä jää edelleen työ- 'mutta tutkimus li~n~e p~ntu kokoa'n kii
markkinajärjestöjen väliseksi tehtäväksi. reellä. Tällaisen selvityksen jatkoksi toi
SeivitystyÖ 'edellyttaä tilas't6jeri ~ 'keliiitä- ' ' voisi 'seilais'ta' sel vi1:y~ta, jossa' ensiksikIn 
niistä,' joka' 'julkisuudessa 'usein' 'nähdään < "tuodaan esiin' julkisen vallanvälilHset 'ja 
voi ttopublisesti vain ' ~ kustarinuksia:a:i-' 'välittömät mahdolli!nitidet, vsaiktittaa'palk~ 
heuttavana. ' Tutkimusryhmän käsitystä kapolitHkkaan; ,Lisäksi. toivoisi tällaiseen 
tilastoista val<iiskQon~ ,seurfl-titva lain~us: ,keskustelup,nJHtettäväntuloje!1 uudelleen 
»pen ekonomiska statistiken bör" i första jakoon tähtää,vän prosessin. kart()ittami
ha~d' ses' som' ett in'strurri~ni; fÖ~ att"pla- ne~. Ilman täli~ista kartoitusty6tä jäävät 
nera åtgärder och" bedämaderas "dfekt '!esim~rkiksi Suo~essa parhailhlan' ajan
sedån cle genömf6rts: 'Det fHuisanledning , köhta'isina ih:ri~ss'a"leijuva:t tu:lotasoeioJ~n 
understryka,att, det' ä'r föga meningsfullttasoitusvaatimukset ja' kiistat penneistä ja 
att genomföra' stabiliseringspolitiska åt:- , pVQsenteista varsin'propagandistisiksi" niin 
g~rd~r" utanatt, kunJ;la an~lysera, derfis ,tärkeätä ja, olennaist~kuinniiden • taus
verkaJ?,~ 1)et ä~ int~, f~~ga om ~parsc;tmh~t" ., talla olevi~n näkö~()htien hu()mioonotta
när man drar in på statistikkost~aderna:" mmen tulopolitiikassa olisikin. 

• I ,~., ;-, , ' • 

Det är som om man av spar§amhetsskäl 
, " 

"';: 

" 

" 1 • • I.~ . I t 

1 J' 



Keskustelua 

MIKSI JA MITEN INVESTOIDAAN? 

Investointitoiminnan laajuus ja suuntaus määräävät taloudellisen kas
vumme ja samalla muunkin yhteiskunnallisen kehityksen puitteet. Osan 
investointipäätöksistä . tekevät yksityiset yritykset erilaisten kannattavuus
ja maksuvalmiuskriteerien perusteella, osasta päättää julkinen valta. 
Usein muodostaa rahoituksen järjestyminen oman ongelmansa. 

Yrityksellä on käytettävissään eri laskentatapoja investointien kan
nattavuuden toteamiseen ja vertailuun. Mutta investoinneilta toivotaan 
paljon muutakin: korkeaa työllisyys- ja kansantulovaikutusta, kansain
välistä kilpailukykyisyyttä, alueellista siunausta. Näihin kokonaistalou
dellisiin näkökohtiin yritys itsekin joutuu kiinnittämään huomiota, sa
moin rahalaitosjärjestelmä ; erityisen tärkeitä ne ovat valtiovallalle ja 
keskuspankille, jotka talous- ja rahapoliittisin toimenpitein pyrkivät 
vajkuttamaan asioiden kulkuun. 

Toimitukselle saapui kauppat.kand. KARI PEKOSEN puheenvuoro In
vestoinnit - työttömyys - taloudellinen kasvu, jossa vertaillaan yritysten 
investointipäätösten yksityistaloudellisia ja kokonaistaloudellisia kritee
rejä, sekä valtiot.maist. UNTO LUNDin kirjoitus Ovatko tehdasteollisuusin
vestointimme olleet kokonaistaloudellisesti mielekkäitä?, jossa tarkastellaan tilas
tojen valossa investointien työllisyys- ja tulovaikutuksia. 

, Toimitus katsoi, että investointien suuntautumista voidaan tarkastella 
muistakin näkökulmista, ja kääntyi eräiden kirjoittajien puoleen pyytä
en lisäpuheenvuoroja. Nämä henkilöt saattoivat tutustua Pekosen ja 
Lundin kirjoituksiin, jotka eivät kuitenkaan sitoneet heidän käsiään. 
Valtiot.kand. KARI JALAS pohtii vastineessaan mm. tavoitteena olevan 
kasvun käsitteitä teollisuuden näkökulmasta. Pankinjohtaja SIMO KÄ
RÄVÄ selvittää niitä tekijöitä, joita rahalaitokset luotonannossaan pyr
kivät ottamaan huomioon. Valtiot.tri PENTTI VIITA kommentoi lnves
tointitoimintaa lähinnä maksutaseen näkökulmasta. 

Lisäpuheenvuorot ovat tervetulleita. 
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Kari Pekonen: INVESTOINNIT .- TYÖTTÖMYYS -
TALOUDELLINEN KASVU 

Kansantalouden tavoitefunktiossa on no
pealle taloudelliselle kasvulle ja täystyöl
lisyydelle totuttu antamaan 'korkea prio
riteettiasema. Näiden tavoitteiden saa
vuttaminen edellyttää tuotantovoimien 
suuntaamista sellaisille toimialoille ja koh
teisiin· ylipäänsä, joiden kasvumahdolli
suudet nähdään hyviksi. Mm. kuluvan 
vuoden alussa voimaanastunut uusi liike
verotuslaki pyrkii osaltaan tähän päämää- , 
rään. Tarkoituksenahan on sitä suunni
teltaessa ollut lisätä pääomien liikkuvuut
ta perinteelfisiltä, parhaan kasvupotenti
aalinsa menettäneiltä toimi aloilta uusille 
ekspansiivisille aloille sekä nopeasti kas
vaviin yrityksiin. Seuraavassa on pyrki
myksenä tarkastella mikrotasolla tehtyjen 
investointien vaikutusta taloudelliseen kas
vuprosessiin olosuhteissa, jolloin tuotan
tovoimat, lähinnä työvoima, eivät ole 
täydessä käytössä. Perusongelmana on 
tällöin määrittää ne kohteet ja sen ajat
telutavan suuntaviivat, joiden perusteella 
yhteiskunnan niukat voimavarat tulisi 
suunnata, jotta niiden myötävaikutuksella 
saavutettaisiin mahdollisimman nopea ta
loudellinen kasvu. 

Investointien tuottavuus on Suomessa 
ollut kahden viime vuosikymmenen aika
na pieni verrattaessa sitä useisiin muihin 
Euroopan kehittyneisiin maihin. Pääoma
kerroin eli pääomakannan lisäyksen suh
de kokonaistuotannon lisäykseen on Suo
messa ollut 1950-luvulla ECE:n tutki
muksen mukaan 6.9. Kerroin on 1960-
luvulla jonkin verran alentunut, mutta 
on edelleen varsin korkea eli noin 6.1 

1. TIMO HELELÄ - J. J. PAUNIO Suomen kan

santalouden sopeutumisongelmista. Taloudellisia Sel-

Seuraava asetelma osoittaa pääomaker
toimen korkeuden eräissä muissa Euroo
pan kehittyneissä teollisuusmaissa 1950-
luvulla. 2 

Länsi-Saksa 3.3 
Italia 3.7 
Hollanti 5.2 
Ranska 4.6 
Ruotsi 6.3 
Belgia 5.6 
Sveitsi 4.5 

Suomen paäomakertoimen korkeutta 
on yleensä selitetty etenkin maan harvan 
asutuksen ja ilmastollisten tekijöiden vaa
timien varsin korkeiden infrastruktuuri
investointien avulla. Siitä huolimatta tun
tuu ilmeiseltä, että korkean säästämisas
teen suomia mahdollisuuksia nopeaan ta
loudelliseen kasvuun ei ole pääomien aUc>
kaatiomekanismin toiminnassa ilmennei
denvajavaisuuksien - vuoksi voitu täysin 
käyttää hyväksi. 3 Eräänä allokaatiome
kanismin jäykkyyteen vaikuttavana teki
jänäsaattavat olla talouden -mikrosuun
nittelutasolla käytetyt: investointikriteerit. 

Suomessa on miltei koko 1950- ja 1960-
lukujen ajan valinnut melko suuriraken
teellinen työttömyys. Monessa sellaisessa 
Euroopan . maassa, jossa pääomakertoi
men arvo on ollut keskimääräistä pienem
pi, on kyseisen periodin aikana vallinnut 

vityksiä 1967, Suomen Pankin taloustieteellisen 
tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:30, Hel-_ 
sinki 1968, s. 9. 

2. ODD AUKRusT Factors of Economic Development. 

A Review of Recent Research. Productivity Measure
ment ~eview, February 1965, s. 7. 

3. HELELÄ ~ PAUNIO ma.s. 9. 
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jopa huomattava' työvoimapula. Jo tämä 
seikka antaa aiheen epäillä täystyöllisyys
maissa yleisesti käytettyjen investointikri
~eerien" sopiy:u,u~ta sell<;l.isena~n Suomen 
va j ~a työllisyy~oloihin. 
.. Yritykseninvestointisuunnittelussa ovat 
tavanomaisimmin käytetyt investoin;tilas
kentamenetelmät nykyarvo- ja sisäisen 
korkokannan menetelmä. Edenisen' me
netelmän mukaisen investointikritetrin 
mukaan on useista tarjolla olevistainves
tointivaihtoehdoista edullisin se; jonka 
tulojen ja menojen nykyarvojen erotus on 
suurin. Investoinnin sisäisellä korkokan
nalla tarkoitetaan korkokantaa, . jonka 

mu~aan, investoinnista,., ai4~u tll:v~t ~ulot 

ja :rp.enot, , tiettyyn vertailllajankohtaan 

diskontatt~ina ,ovat . Ylltä., s~uret. Tätä 
m,ene~elm.ää käytettäessä. vqidflan eri ,in
vestointi:v~ihtqehtojen, edupisuuden ver
t<;lilll;ssa s,anoa, ett~ Jarjo~la ole,vist~)nves
toint,iva,iptoepqoista oI?-e,<;lullisin. se, j~nka 
sisäinen korkokanta on suurin.4 
,', '. " l' '. ~ ; .,. ~.. ';-' • 

,.Puutt1,lm.atta, ,tä~sä yhteyd~ss~ ky~ymyk
seen •. eri. vertaih,l:q1ent::telmien t~akse kät
keytyvistä QlettaIIluksista tpdetaaIl , yaip" 
että eri menC?t~~mätyleens(lantavat yht~
pitä,vän, yastauk~en, sek~ inve:stoinIlin kap.
nattavuudestaylipä,änsä., että IPYÖs. ,eri 
vaihtoehtojen ke~kinäisestä edullisu,u9,~sta. 

Viime "ailwipa, .on yrityksissä alettu yhä 
suuremmassa määrin kiinnittää huomiota 

, - . . . - . '. - - - '. , ! . ~ f 1 

pit~än,;, ti;ihtäimensuugni~te~uun~, jolloin 
~y(js investointi~n .:sy,sternf\-attinen ,slluIl-
ni~t~lu:, ,on,. saaputenti~tä ko!Oste"tUIpma~ 
aseman. Edellä mainittuja investointikri

te~r~jä. hy:yäksi käyttäen voipaan, yri
tyksessä" , allQkoida ; käytettävissä , .olevat 
niukat pääomat tuottavimpiin kohteisiin 
yrityksen piirissä; mikäli, tavoitteena on 

,;.< ",'. . .:, .,.' '" 

4. Esini. JAAKKO. HON~9 lnvestointien,suufznf[-

telu ja tarkkailu. P~rvQo ~ ,Helsinki 1963,; S., 89. 

;' voit6n ja 'sen' ohella kasvun. maksimoinH 
p~tkänä" !älitäimellä:. Varsin vähän on sen 
sijaan tämän innostuksen aallon harjalla 
kiinnitetty huorniota.yrityksen kasvun; ja 
koko kansantalouclen kasvun :v.älisiin ;sJlh
teisiin. Vaikuttaa silt~, että yrityksen pii
rissä tapahtuva; pääQmien .optimaalinen 
allokointi on varsin yleisesti samaistettu 
koko talouden :preferenssifunktion toteutu
miseen. ,Huomiota, on korkeintaan. ,koh
distettu eräisiin. ns. external· diseconomies

vaikutuksiin, joitaoIl. pyritty julkisen. val
lan. toimesta: lie~entä:r;nään. Tyypillisiä esi
merkkejä; ovat ilman jCl vesiensaastumi
nen, luonnonläheisyyden katoaminen, ke
hitysalueiden ongelmat jne., 

,SellraavallCl äärimmilleen pelki~tetyllä 

ja, 'mielivai taisia ' ,1 ukusuhtei ta " sisältäväHä 
esimerkillä pyritään. selventämään näiden 
eri tavoitteiden- yrityksien" vQiton., ja 
kasvun maksimQinti, kansantalouden kas
Vlln ,maksimoin ti - välistä, eroa. Tarkas
telu tapahtuu lähinnä yrityksen ulkopuo
lisen . ,pääoman~ijoittajan,.esim.pankin 
näkökulmasta. Esimer:kin. voidaan olettaa 
käsittelevij.nyrityksen, sisällä tapahtuvan 
kahden vaihtoehtoisen proj~ktin) .kahden 
yrityksen tai, kahden toimialan välistä 
pääomanallokointiongebnaa. Vaihtoehtoi
na voivat siten olla esim. investointi pää
omaintensiiviseeh terästeollisuus- tai· työ
in tensUVIsee.n elektroniikka teollisuuspro .. 
jektiin tms"Yhteiskupnan tavoitteen(l 01:
koon: saavuttaa, tietyn, nillkan., pääoma:
panoksen {20, yksikköä)" avulla, suurin.mah~ 
dollinen tulonlisäys .. K.yseessä • ,.on· inves
tointikohteiden ,,>~totaalituloslaskelma» 

vuosilta 1. ,. ,.n., Lukujen oletetaan olevan 
nykyarvoja,. jolloin ne" ,ovat , suoraan ,:kes:. 
kenään -vertailukelpoisia., j, , 

Molemmilla .projekteilla ky~tään, Sila
. y.1JttaIllaan ;20 Yksi].(~n.- suurl,llsen~ in-yes,-



Projekti 1 

Poistot 20 Myynti 100 
Palkat 50 
Vuokrat 20 
}(orot 5 

VOittO} 
Verot 5 

Projekti II 

Poistot 20 Myynti 100 
Raaka-aineet 50 
Palkat 10 
Vuokrat 
}(orot 

VOittO} 
Verot 

5 

tointipanoksella 100 yksikön suuruinen 
liikevaihto (tuotannon bruttoarvo). Eri 
projektien kustannusrakenne käy ilmi yllä

olevista pelkistetyistä tulostaseasetelmista. 
Perinteellisellä tavalla sovellettua nyky

arvomenetelmää käyttäen on helppo to
deta projekti II edullisemmaksi vaihtoeh
doksi, koska siinä voiton nykyarvo on 
suurin. Investoinnin tuottoprosentti on 
tässä vaihtoehdossa 50. Projektin 1 tuot

toprosentti on vain 25. Projektin II valit
seminen ei kuitenkaan kyseisessä parti
aalitarkastelutapauksessa aiheuta suurinta 

saavutettavissa olevaa tulonmuodostusta 
koko yhteiskunnassa investoitua pääoma

yksikköä kohti, vaan sen tekee projekti I. 
Tämä käy ilmi allaolevasta vertailusta: 

Projekti 1 Projekti II 

Palkat 50 10 
Vuokrat 20 5 
}(orot 5 5 
Voitto + Verot 5 10 

Net value added 80 30 

Vain siinä tapauksessa, että projek-' 
tissa II muilta sektoreilta ostetut väli-
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tuotteet on niissä kyetty tuottamaan ilman 
minkäänlaista lisäpääomapanosta, on mo
lempien tarkasteltavien investointiprojek

tien kansantuotokseen synnyttämä lisä 
samansuuruinen. Koko kansantalouden 
kasvun kannalta on olennainen tekijä yri
tyksen tai investointiprojektin aikaansaa
ma nettotuotoksen (net value added) lisäys 
(tuotannon bruttoarvo miinus välituottei

den ostot miinus poistot) eikä yksinomaan 
projektin synnyttämä voiton lisäys, joka 
on yrityksen investointisuunnittelun ensi
sijaisen mielenkiinnon kohteena. 

Mikäli kansantaloudessa, jonka erästä 
osaa edellä on tarkasteltu, on olemassa 
käyttämätöntä työvoimaa ja mikäli sen 
työllistämisen lisäksi tavoitteena on saa
vuttaa niukkojen pääomaresurssien avulla 
mahdollisimman suuri kansantulon kasvu, 

eivät yritystasolla käytetyt investointi
kriteerit ilmeisestikään yksinään ilman 
muuta takaa näiden tavoitteiden saavut
tamista. Yrityksen näkökulmasta mm. 
palkat, korot ja vuokrat ovat investointi
laskelmissa tuloylijäämää pienentäviä me
noja. Kansantalouden pääoman tuotta

vuutta laskettaessa nämä erät luetaan 
mukaan investoinnin kautta toteutuvaan 

tulonlisäykseen. Vajaatyöllisyystilantees
sa työttömän työvoiman arvo vaihtoeh

toisessa käytössä on nolla. Kun tällöin 
investoinnin toteuttamisen ja toiminnan 
edellyttämiä työvoimaresursseja ei tarvit
se irrottaa muista jo sinänsä tuottavista 
kohteista, ne voidaan työllistää aiheutta
matta välitöntä haittaa muulle käynnissä 

olevalle tuotannolle. 

Pyri ttäessä vajaatyöllisyystilanteessa no-' 

peaan taloudelliseen kasvuun ei yritysten 

kä yttämillä voi tonmaksimoin tikri teereillä 

saavuteta kuin erään investoinnin syn
nyttämän lisätulöerän, voiton maksimaa-, 
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linen kasvu. Taloudellisessa kasvuproses
sissa, kun tarkastelun kohteena on koko 
kansantalous, on kuitenkin olennaista in
vestoinnin synnyttämän kokonaistulonli
säyksen maksimointi. Ongelma on läheistä 
sukua sille modernin investointiteorian 
piiristä tutulle ilmiölle, jonka mukaan 
tietyissä olosuhteissa saattaa olla edullista 
investoida jopa kohteisiin, joiden käy te
tyllä laskentakorkokannalla määritelty 
nettonykyarvo on negatiivinen tarkastel
taessa projektia kokonaisinvestointiohjel
masta erillään. Optimaalinen kokonais
investointiohjelma saattaa kuitenkin olla 
sellainen, että sen toteutuminen edellyt
tää sinänsä kannattamattomien projekti
en sisällyttämistä ohjelmaan, koska ne 
esim. jonakin rahoituksen kannalta krii
tillisenä periodina laukaisevat rahoitus
jännittymiä ja siten mahdollistavat ko
konaisohjelman toteutumisen. 

Yritysten investointitoiminta lieneekin 
syytä pyrkiä koordinoimaan entistä pa
remmin yhteiskunnan preferenssifunkti
ossa ilmaistuja tavoitteita vastaavaksi. 
Tämä edellyttää mm. hitaasti kasvavassa 
vajaatyöllisyystaloudessa yrityksissä käy
tettävien normaalien irtvestointikriteerien 
muovaamista sellaisiksi, että investointien 
edullisuutta arvosteltaessa ensisijaiseksi 
päämääräksi ei aseteta konventionaalista 
voiton maksimointia pitkällä tähtäimellä, 
vaan tavoitteeksi valitaan sen sijaan net
totuotoksen maksimointi pääomapanos
yksikköä kohti myös kansantalouden mik
rosuunnittelutasolla. On luonnollista, että 
tällöin kohdataan suuria vaikeuksia netto
tuotoksen lisäyksen kohdistamisessa tiet
tyyn investointiprojektiin taloudessa val
litsevan monitahoisen riippuvuuksien ver
kon vuoksi, mutta saman ongelman eteen 
joudutaan jatkuvasti myös voitonmaksi-

mointiin perustuvia laskelmia laadittaessa. 
Edellä kuvatun tyyppisen investointi

käytännön omaksuminen ei käyne Suo
messa kovinkaan helposti ideologisten, 
asenne- ym. tekijöiden takia. Eräänä 
operationaalisen tuntuisena ehdotuksena 
voitaisiin kuitenkin niukkoja pääomava
roja eri projektien kesken allokoitaessa 
ajatella kaksivaiheisen investointikriteerin 
käyttöönottamista, mikä tosin ei vielä ta
kaa investointien optimaalista kokonais
taloudellista jakautumista kilpailevien 
kohteiden kesken mutta mikä kuitenkin 
osaltaan turvaa pääomansijoittajien edut 
ja merkitsee samalla askelta· kohti inves
tointien entistä tehokkaampaa suuntau
tumista kohti kasvuhakuisia kohteita. En
simmäisessä vaiheessa asetetaan inves
toinnille tietty konventionaalinen tuotto
tavoite (esim. 5 %) ja valitaan tämän seu
lan läpäisseet projektit toiselle kierroksel
le. Tällöin asetetaan investointikohteet 
makrotaloudellisesta suunnittelusta tutun 
rajapääomakertoimen käänteisluvun (pää
oman rajatuottavuus) mukaiseenjärjestyk
seen, jolloin investoinnin tuotoksi luetaan 
voiton lisäksi myös muut projektin syn
nyttämät kansantuote-erät. Lopuksi vali
taan järjestyksessä parhaat kohteet, kun
nes kaikki käytettävissä olevat varat on 
sijoitettu. Näissä puitteissa optimaalisen in
vestointibudjetin tulee luonnollisesti myös 
sisältää eri projektien horisontaaliset ja 
vertikaaliset keskinäiset riippuvuussuh
teet, jotka ovat ainakin jossain määrin 
otettavissa huomioon esim. lineaarisen 
ohjelmoinnin avulla. 

Totaalisesti optimaalinen investointi
ohjelma edellyttää kuitenkin täysin yri
tyksen ulkopuolelta tapahtuvaa olemassa ole
vien investoin tivaih toeh toj en simul taanis
ta suunnittelua. Tällöin voi - ainakin 



periaatteessa - kansantalouden kasvun 
kannalta optimaalinen investointiohjelma 
sisältää myös projekteja, joiden konven
tionaalinen voitto on negatiivinen. Näitä 
ex ante tappiollisia projekteja ei luonnolli
sesti mikään yksityisen omistama yritys 
ole valmis toteuttamaan. On kuitenkin 
periaatteessa täysin mahdollista, että näi
denkin projektien netto tuotos on riittävän 
suuri, jotta ne tulisivat toteutettaviksi 
kokonaisohjelman puitteissa. 

Suomessa on 1950- ja 1960-luvuilla 
suosittu työintensiivisten investointipro
jektien kustannuksella voittopuolisesti 
pääomaintensiivisiä kohteita, mikä kehi
tys ei ilmeisestikään ole merkinnyt kas
vunäkökulmasta tuotantovoimien opti
maalista allokointia. 5 Pääomaintensiivis-
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ten investointien suosiminen tuntuu kui
tenkin luonnolliselta, koska nykyisin so
vellettujen mikrotason investointikritee
rien avulla pyritään ensisijaisesti maksi
moimaan juuri pääomatulojen määrä ja 
sen ohella niiden kasvu, mikä tavoite on 
sopusoinnussa pääomansijoittajien yrityk
sen toiminnalle asettamien tavoitteiden 
kanssa. Edellä kuvattu mikrosuunnittelu~ 
tasolla tehtävä investointikriteerien tar
kistaminen saattaIsI kuitenkin avata 
»luonnollisen» mahdollisuuden niukko
jen tuotantovoimien entistä tehokkaam
malle taloudellista kasvua edistävälle käy
tölle sekä käyttämättä jääneiden resurs
sien entistä paremmalle työllistämiselle. 

5. HELELÄ - PAUNIO mao s. 9-10. 
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Unto Lund: OVATKO TEHDASTEOLLISUUS
INVESTOINTIMME OLLEET KOKONAIS
TALOUDELLISESTI MIELEKKÄITÄ? 

Investointien mielekkyyttä on totuttu tar
kastelemaan tuottavuusaspektin valossa. 
Asiantuntijat ovat viime aikoina esittä
neet käsityksenään, että investointimme 
yleensä ja erityisesti teollisuudessa ovat 

suuntautuneetheikkotuottoisiinkohteisiin.1 

Investointien tuottavuus tarkastelussa jou
dutaan ottamaan huomioon investointi
vaihtoehtojen elinikä, tuotot ja kustan
nukset sekä tuottojen ja kustannusten ero
tuksena muodostuvan ylijäämän diskont
tauksessa käytettävä korkokanta. Inves

tointien tuottavuusongelman ratkaisu on 
tähdellinen silloin, kun vaihtoehtojen pa
remmuutta halutaan verrata nimeno
maan pääoman käytön tehokkuuden kan
nalta. Liiketaloudellisissa laskelmissa se
kä kansantalouksissa, joissa työvoimasta 
on ylikysyntää, on investointien tuotto
prosentti relevantti kriteeri pääomien koh

dentamiselle. Kansantalouksissa, JOIssa 
ongelmana on työvoiman vajaakysyntä 
ja tuotannon kasvun nopeuttaminen, ei 
investointien tuottoprosentti ole kovin
kaan sopiva pääomien kohdentamisen 

kriteeri. 
Jos täystyöllisyys ja tuotannon kasvu ase

tetaan kokonaistalouden päätavoitteiksi, 
voidaan tehdasteollisuuden investointien 
kohdentamisongelmaa valottaa seuraavan 

erittelyn pohjalta. 

1. TIMO HELELÄ - J. J . PAUNIO Suomen kan

santalouden sopeutumisongelmista, Taloudellisia Sel
vityksiä 1967, Suomen Pankin taloustieteellisen 
tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:30, Hel
sinki 1968, s. 8-9; JAAKKO LASSILA Pääomatuotto 

ja pääomakustannukset, Kansantaloudellinen aika
kauskirja 1968:1, Helsinki 1968, s. 1-2. 

Pääomaintensiteetti Ja tulokerroin 

Pääomaintensiteettiä kuvataan tässä yh
teydessä suhdeluvulla, joka saadaan ja
kamalla käyttöomaisuuden reaalinen arvo 
työhön osallistuvien lukumäärällä. Tulo
kerroin saadaan, kun vuosittainen jalos
tusarvo jaetaan sen aikaansaamiseen sido
tulla käyttöomaisuudella. Tulokerroin on 
siis tavanomaisen pääomakertoimen kään

teisluku. Jalostusarvo kattaa palkat, ko
rot, vuokrat, verot sekä voiton ja poistot. 

Päätöksentekotilanteessa, jossa tavoit
teena on investointien mahdollisimman 
suuri työllisyys- ja tulovaikutus, voidaan 
kokonaistaloudellisesti suotavina pitää nii
den toimialojen sijoituksia, joissa pää
omaintensiteetti on alhainen ja tuloker
roin mahdollisimman korkea. Näin on 
asianlaita erityisesti lyhyellä tähtäimellä. 

Jos reaalipääoman kuluminen ja tekninen 
vanheneminen ovat kaikissa vaihtoeh
doissa saman suuruisia, voidaan mainit
tuja kriteereitä käyttää hyväksi myös pit
kän tähtäimen työllisyys- ja kasvupoliitti

siin tavoitteisiin pyrittäessä. 
Oheisessa taulukossa on esitetty tehdas

teollisuuden käyttöomaisuus, jalostusarvo 
ja työntekijöiden lukumäärä sekä pää
omaintensiteetti teollisuusryhmittäin ja 
toimialoittain. Teollisuusryhmiä määritel
täessä on menetelty siten, että ensin toi

mialat on asetettu pääomaintensiteetin 
mukaan nousevaan järjestykseen. Sen jäl
keen tämä joukko on rajattu kolmeen 

teollisuusryhmään A, B ja C. 

Teollisuusryhmään A kuuluvat ne toi
mialat, joiden pääomaintensiteetti on alle 
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Käyttöomaisuus, jalostusarvo, työntekijöiden lukumäärä ja pääomaintensiteetti 

teollisuusryhmittäin ja toimialoittain vuonna 1966 

Teollisuusryhmä Käyttöomaisuus 
Toimiala milj. mk 

Teollisuusryhmä A 3995 

Kenkä-, vaatetus- ja 
ompeluteollisuus 196 

Huonekalu teollisuus 162 
Kulkuneuvoteollisuus 587 
Muu tehdasteollisuus 132 
Graafinen teollisuus 440 
Nahka- ja nahkateosteollisuus 46 
Metallituoteteollisuus 441 
Koneteollisuus 879 
Sähköteknillinen teollisuus 382 
Puuteollisuus 730 

Teollisuusryhmä B 3779 

Kumiteollisuus 146 
T eks tiili teollisuus 807 
Elin tarviketeollisu us 1 401 
Savi-, lasi- ja kivenjalostust. 605 
Juomia valmistava teollisuus 185 
Tupakkateollisuus 77 
Metallien perusteollisuus 558 

Teollisuusryhmä C 5856 

Kemian ja kiviöljy-
ja asfaltti teollisuus 1 357 

Paperiteollisuus 4499 

25 000 markkaa, keskimmäiseen teolli
suusryhmään B kuuluvat ne, joissa se on 
25 000-50000 markkaa, ja teollisuus
ryhmään C ne, joissa se on yli 50000 
markkaa. 

Ryhmien rajat on määrätty harkin
nanvaraisesti siten, että kukin teollisuus
ryhmä on kohtalaisen suuri ja kunkin 
ryhmän sisällä pääomaintensiteettien erot 
ova t mahdollisimman pienet. 

On huomattava, että teollisuusryhmät 
sisältävät markkinoiden tarjoamiin kas
vumahdollisuuksiin nähden epäsuhtaisia 

Jalostusarvo 
Käyttöomaisuusj 

Työntekijät työntekijä 
milj. mk 1000 mk 

3140 238476 17 

310 30140 6 
142 12886 13 
510 41 655 14 
113 8289 16 
458 25809 17 

26 2659 17 
333 24439 18 
629 41 980 21 

261 17347 22 
358 33272 22 

1869 115775 33 

96 5509 27 
318 28239 29 
834 46505 30 
301 18 124 33 

96 4407 42 
51 1648 47 

164- 11 343 49 

1345 61347 96 

507 17396 78 
838 43951 100 

toimialoja. Esim. teollisuusryhmässä A 
esiintyvällä graafisella teollisuudella on 
pienemmät kasvumahdollisuudet kuin ko
neteollisuudella. Vastaavanlainen ero on 
myös nahka- ja nahkateosteollisuuden se
kä kulkuneuvoteollisuuden kasvumahdol
lisuuksien välillä. 

Taulukossa esiintyvät numerotiedot 
ovat peräisin teollisuustilastosta. Käyttö
omaisuutta koskevat arvot vastaavat tilas
tollisen päätoimiston harkinnanvaraisesti 
täydentämiä täysvakuutusarvoja. Tarkas
telun ulkopuolelle jää kokonaan vaihto-
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omaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen sidot
tu pääoma. Jalostusarvo on saatu vähen
tämällä tuotannon verottomasta brutto

arvosta käytettyjen raaka-aineiden ja puo
livalmisteiden sekä vieraiden palvelusten 

aiheuttamat menot. Jalostusarvo vastaa 
käytännöllisesti katsottuna sitä erää, jolla 
teollisuus rikastuttaa bruttokansantuotet
ta. Työntekijälukuihin sisältyvät sekä 
työntekijät että toimihenkilöt. 

Taulukon summariveiltä saadaan seu
raavat teollisuusryhmittäiset tunnusluvut. 

Asetelma 1 

Teollisuus- Pääomain tensiteetti Tulo-
ryhmä 1 000 mk/työntekijä kerroin 

A 17 0.79 
B 33 0.50 
C 96 0.23 

Asetelmasta ilmenee mm., että pää

omaintensiteetti teollisuusryhmässä A on 
vain vajaa viidesosa teollisuusryhmän C 
pääomaintensiteetistä ja että tämän lisäksi 
tulokerroin on teollisuusryhmässä A yli 
kolme kertaa niin suuri kuin teollisuus

ryhmässä C. 

Käyttäomaisuuskanta sekä uusinta- ja 

uusinvestoinnit 

Asetelmassa 2 on esitetty teollisuusryh
mittäin kokonaisinvestoinnit vuosina 1965 
ja 1966 sekä niiden rinnalla myös aikai

sempien vuosien investoinnit sisältävä 
käyttöomaisuus. Asetelmasta käy selville, 
että uusinta- ja uusinvestoinnit yhteensä 

ovat kohdentuneet teollisuusryhmittäin 
niiden kayttöomaisuuden suhteellista ja
kaumaa myötäillen. Tämä herättää kysy
myksen, suuntautuvatko tehdasteollisuu
den investoinnit vastaisuudessakin voitto
puolisesti teollisuusryhmään C. 

Asetelma 2 

Teollisuus- Investoinnit Käyttöomaisuus 
ryhmä 1965 1966 1965 1966 

A 24 27 29 29 
B 28 34 28 28 
C 48 39 43 43 

Yhteensä % 100 100 100 100 
mrd. mk 1.3 1.3 12.4 13.5 

Esimerkki 

Investointiemme perinteelliseksi muodos
tuneessa kohdentumisessa ilmenevän ten
denssin kokonaistaloudellista merkitys
tä voidaan karakterisoida yksinkertaisella 
esimerkillä. 

Olettakaamme, että olisimme voineet 
vaikkapa vuonna 1965 kaksinkertaistaa 

silloiset tehdasteollisuusinvestointimme, 
ts. olisimme käyttäneet silloin uusien teh
daslaitosten perustamiseen ylimääräiset 
1.3 mrd. markkaa. Olettakaamme lisäksi, 
että asetelmassa 1 esiintyvät vertailuluvut 
olisivat päteneet myös näiden lisäinves

tointien kohdalla (tämä olettamus vastaa 
sitä harvinaislaatuista tilannetta, jossa 
keskimääräinen ja marginaalinen tulo
kerroin pysyvät yhtä suurina) ja että 
myyntimarkkinat eivät olisi asettaneet 
ylitsepääsemättömiä esteitä tuotannon laa

jentamiselle. 
Tehtävänämme on suorittaa vaihtoeh

tolaskelma ja todeta, kuinka suuren työ
voiman kysynnän ja tulojen kasvun kysei
set investoinnit olisivat välittömästi ai

heuttaneet, jos 1.3 mrd. markkaa olisi 
vaihtoehtoisesti sijoitettu teollisuusryhmiin 

A, B tai C. Rajatessamme täten esimerk
kitapauksen koskemaan vain investointien 
välittömiä vaikutuksia unohdamme tie
toisesti ne kerrannaisvaikutukset, joita 
tehdasteollisuuden lisäinvestoinnit olisi
vat aiheuttaneet esim. raaka-aineita tuot-



tavassa sektorissa, kulutuskysynnässä, ul
komaankaupassa ja valuuttavarannossa. 
Näiden kerrannaisvaikutusten suunta ja 
voimakkuuskin vaihtelevat melkoisesti 
riippuen siitä, mistä toimialasta niiden 
liikkeelle paneva voima on lähtöisin. Sa
moin jätimme tarkastelun ulkopuolelle ne 
kerrannaisvaikutukset, joita lisäinvestoin
tien avulla aikaansaadut pääomatulot ai
heuttaisivat itse tehdasteollisuuden työlli
syydessä ja kasvussa pitkällä tähtäimellä. 

Vaihtoehtoisia investointiratkaisuja ku
vaavat tulokset on esitetty asetelmassa 3; 
siitä ilmenee, kuinka paljon työpaikkoja 
olisi luotu ja mikä olisi ollut tulovaiku
tuksen suuruus 1.3 miljardin markan 
uusinvestointien vaikutuksesta eri teolli
suusryhmissä. 

Asetelma 3 

Teollisuus
ryhmä 

A 
B 
C 

Työllisyysvaiku tus 
(työpaikkoj a) 

76000 
40000 
14000 

Tulovaikutus 
(mrd. mk/v) 

1.0 
0.7 
0.3 

Vaihtoehdossa A päädytään uusien työ
paikkojen määrään, joka vastaa likipitäen 
viime talven pahimpina työttömyyskuu
kausina julkisessa työnvälityksessä ollei
den lukumäärää. Jalostusarvon välitön 
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lisäys vaihtoehdossa A on yli kolminker
tainen vaihtoehtoon C verrattuna. 

Lopuksi 

Vaikka esitetty vaihtoehtolaskelma on 
äärimmilleen idealisoitu ja kaukana mah
dollisuuksistamme hoitaa työttömyyson
gelmaamme yhdellä kertaa, se herättää 
joka tapauksessa seuraavan kysymyksen: 
- onko yhteiskuntamme tarpeita ajatel-

len mielekästä, että tehdasteollisuu
temme investoinneista valtaosa yhä 
edelleen kohdistuu pääomavaltaisille 
toimialoille, teollisuusryhmään C? 

Jos vastaus on kielteinen, herättää se. uu
den kysymyksen: 
- mitä keinoja käyttäen saadaan inves

tointien painopiste siirretyksi teollisuus
ryhmään A eli niille toimi aloille , joi
den työllisyys- ja tulovaikutus on kor
kea? 

Edellä on pääomien kohdentumista va
lotettu pelkästään työllisyys- ja kasvunä
kökulmasta siten, että mm. investointien 
tuottoaspekti on kokonaan sivuutettu. Lo
pullisen ja täydellisen vastauksen antami
nen esitettyihin kysymyksiin luonnollisesti 
edellyttää, että ongelmaa tarkastellaan 
muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden, 
ennen muuta maksutasetasapainon kan
nalta. 
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Kari Jalas: MITÄ KASVUA AJETAAN TAKAA? 

Pekonen ja Lund kohdistavat kritiikkinsä 

kansantaloutemme ja lähinnä tehdasteol
lisuutemme investointipolitiikkaan. Koko

naistaloudelliselta kannalta katsottuna 
moititaan teollisuuden investointien suun
tautumista pääomavaltaisille toimialoille, 
jolloin siis investointien tulo- ja työllisyys
vaikutukset ovat jääneet suhteellisen vä
häisiksi. Syynä tähän »vinosuuntaukseen» 

Pekonen näkee nimenomaan yritystasolla 
käytettyjen investointikriteerien soveltu

mattomuuden niukkojen resurssien koko
naistaloudelliseksi kohden tamismenetel
mäksi. 

Kirjoittajien kritiikki perustuu olennai

selta osalta siihen, että he asettavat inves
tointien valinnan tavoitteiksi vain työlli

syyden ja tuotannon välittömän kasvun. 
Lund huomauttaakin esittämänsä esimer
kin yhteydessä, että tällöin »unohdamme 
tietoisesti ne kerrannaisvaikutukset, joita 

tehdasteollisuuden lisäinvestoinnit olisivat 
aiheuttaneet esim. raaka-aineita tuotta
vassa sektorissa, kulutuskysynnässä, ulko
maankaupassa ja valuuttavarannossa». 

Samoin hän jättää tarkastelun ulkopuo
lelle ne kerrannaisvaikutukset, joita lisä
investointien avulla aikaansaadut pää
omatulot aiheuttavat itse tehdasteollisuu
den työllisyydessä ja kasvussa pitkällä täh

täimellä. On selvää, että esitetty kritiikki 
perustuu näin ollen varsin voimakkaasti 
yksinkertaistettuun näkemykseen talou
dellisen järj estelmän toiminnasta. 

Pekonen kirjoittaa, että koko kansanta
louden kasvun kannalta on olennainen 
tekijä yrityksen tai investointiprojektin ai
kaansaama nettotuotoksen lisäys (tuotan
non bruttoarvo miinus välituotteiden ostot 

miinus poistot). Tämä näkemys perustuu 

suurelta osalta siihen, että brutto- ja netto
kansantuotetta käytetään usein taloudelli
sen kasvun mittana. On kuitenkin huo
mattava, että tämän mitan valinta on 
lähinnä teknillinen kompromissi, eikä kan
santuotteen lisääntymistä sinänsä vielä 
voida pitää taloudellisena kasvuna. Talou
dellinen kasvu tulee käsittää lähinnä yh

teiskunnan tuotantokapasiteetin jatkuvak
si lisääntymiseksi. Tällä perusteella on sel

vää, ettei pyrkimystä mahdollisimman 
suureen investointien tulovaikutukseen 
voida samaistaa kasvu pyrkimyksen kanssa. 

Jos investointikriteeriksi asetetaan yksin
omaan nettotuotoksen lisäys (palkat + 
vuokrat + korot + verot + voitto) on 
varsinaisen kasvun edellytyksenä olevat 
seikat jätetty huomiotta. Kansakunnan 
taloudellisen kasvun mitoittaa ennen kaik

kea niiden resurssien määrä, jotka ovat 
käytettävissä kilpailukykyisen tuotanto
koneiston kapasiteetin jatkuvaan laajenta
miseen. Laajenta,misen edellytyksenä voi
daan pitää mm. yritysten tervettä pääoma
rakennetta. Näin ollen ei esimerkiksi palk

kojaja yrityksen voittoa voida ilman muuta 
pi tää . kasvun kannal ta samanarvoisina. 

On ilmeistä, että tehdasteollisuusinves
toinnit ovat meillä osittain suuntautuneet 
suhteellisen pääomavaltaiseen tuotantoon. 
Esimerkkeinä ovat puunjalostusteollisuu
den kapasiteetin huomattava laajentami
nen 1960-luvun alussa sekä viimeaikaiset 
investoinnit kemian teollisuuteen.· Vaikka 

näiden investointien työllistävä vaikutus 
on suhteellisen pieni, ne ovat silti perustel
tavissa lähinnä maksutaseen tasapainotta

misen kannalta. Koska Suomi joutuu toi
mimaan yhä voimistuvan kansainvälisen 
kilpailun ilmapiirissä, on välttämätöntä 



kehittää sellaista tuotantoa, joka pystyy 
kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. 
Tämä edellyttää teollisuuden kannatta
vuuden lisäämistä, työn tuottavuuden pa
rantamista sekä teollisuuden kehittämistä 
yleensä. Toisaalta on myös välttämätöntä 
investoida tuontia korvaavaan tuotan
toon, jotta voitaisiin hidastaa tuonnin 
kasvua. Useat pääomaintensiivisiin pro
jekteihin suunnatut investoinnit on näh
tävä juuri tällaista kansainvälistaloudel
lista taustaa vasten. 

Tehdc,tsteollisuusinvestointien kokonais
taloudellista mielekkyyttä arvioitaessa on 
huomio kiinnitettävä paitsi yrityksen käyt
tämien investointikriteerien soveltuvuu
teen myös julkisen sektorin investointeihin. 
Onhan monet kaikkein pääomaintensiivi
simmistä investoinneista tehty juuri julki
sessa sektorissa. Koska julkisen sektorin 
voidaan olettaa pitävän silmällä kokonais
taloudellista etua, olisi ennen kritiikin 
suuntaamista yksityisiin teollisuusinves
tointeihin tutkittava, eivätkö julkisen sek
torin käyttämät investointikriteerit ole 
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osittain sopivia myös yksityisessä sektorissa 
käytettäviksi. 

Huolimatta edellä esitetyistä näkökoh
dista on todettava, että resurssienkohden
tamismenetelmissämme on puutteita. 
Yhtenä syynä investointien suuntautu
miseen vanhoihin, hitaammin kasvaviin 
yrityksiin on harjoitettu luottopolitiikka: 
vakuus »raha tulee rahan luo» luoton
saannin edellytyksenä. Tässä suhteessa 
merkitsevät Teollistamisrahaston kaltaiset 
elimet huomattavaa parannusta. 

Talouspolitiikan, myös investointipoli
tiikan tavoitteeksi on hyväksytty mahdol
lisimman nopea ja tasapainoinen talou
dellinen kasvu, jolloin rajoittavina tavoit
teellisina ehtoina ovat korkea työllisyys
aste, rahanarvon vakavuus, maksutaseen 
tasapaino sekä tulonjaon tasaisuus. Jos 
näistä rajoittavista tavoitteista unohdetaan 
joitakin, päästään kyllä mielenkiintoisiinja 
vaikuttaviin talouselämän suorituskykyä 
kuvaaviin lukuihin. Tällaisten tulosten 
käyttö todellisuutta koskevina toiminta
ohjeina voi kuitenkin osoittautua varsin 
vaikeaksi. 



226 KESKUSTELUA 

Simo Kärävä: LUOTONANNON SELEKTIIVISYYS 
JA PANKIT 

Tarkastelukulma 

Seuraavassa t",rkastelussa ei ole tarkoitus 
puuttua siihen, millä tavoin pankeissa 
suhtaudutaan tai pitäisi suhtautua talous
politiikan eri tavoitteisiin, saatikka siihen, 
missä määrin taloudellista kasvua rajoitta
vat ehdot, esim. työllisyys, maksutaseen 
tasapaino ja rahanarvon vakavuus, olisi 
kulloinkin otettava huomioon. Nähdäk
seni on tarpeeksi tarkastelemista siinäkin, 
mitkä ovat pankkien tosiasialliset mahdol
lisuudet ottaa luotonannossaan huomioon 
erilaisia yritys- ja talouspoliittisia näkö
kohtia. Tällöin havaittaneen myös, ettei 
käytännön pankkitoiminnassa juuri pääse 
esiintymään tilanteita, joissa toimintamal
leja ja -ohjeita voitaisiin käyttää hyväksi 
yhtä vapaasti ja samalla tavoin kuin poh
diskeltaessa teoreettiselta pohjalta esim. 
investointien vaikutusta samanaikaisesti 
makro- ja mikrotalouden kannalta. Tuol
laisissa pohdiskeluissahan ongelma on 
usein pitkältikin irrotettu siitä eri tekijöi
den monitahoisesta riippuvuudesta, joka 
on ominaista taloudelliselle toiminnalle. 

Ulkoisia tekijöitä 

Ulkoisia tekijöitä, jotka usein ratkaisevas
tikin rajoittavat lähinnä vain osarahoituk
sesta huolehtivan pankin mahdollisuutta 
vaikuttaa esim. investointia suunnittelevan 
yrityksen päätökseen, ovat tietenkin mm. 
muun rahoituksen saatavuus tai edulli
suus, taloudellisen infrastruktuurin suun
taaminen ja jonkin toimialan kustannus
ten erityinen keventäminen, joihin julki
nen valta voi monin tavoin vaikuttaa. 

Nämä tekijät voivat ohjata yrityksen käyt
täytymistä jopa niin paljon, että se ei jää 
rahalaitoksen kannanoton varaan. Muun 
kuin yleis- ja erityisluottolaitoksista luoto
tuksena tulevan rahoituksen merkittäviä 
osia ovat yrityksen itserahoitus ja riskipää
omat. En enemmälti puutu yritystemme 
rahoitusrakenteen yleiseen heikkouteen 
enkä sen parannusyrityksiin, joita on tehty 
mm. verotusuudistuksilla ja suunnittele
malla uusia rahoitusmuotoja, en myös
kään pääomien liikkuvuuteen, jonka voi
mistuessa liikkeen suuntaa ohjannee erito
ten yritysten kannattavuus ja siitä avoi
men tilinpäätösinformoinnin avulla saata
va tieto. Sen sijaan on aiheeni kannalta 
tarpeen todeta, että lienee edelleenkin 
selvittämättä, johtaako korkea itserahoi
tusaste kannattavuuden jäämiseen inves
tointien suunnittelussa ja tarkkailussa vä
hemmälle huomiolle kuin alhainen itse
rahoitusaste, joka pakottaa lujasti kilpaile
maan luottomarkkinoiden pääomista sekä 
tuo yrityksenja hankkeen kannattavuuden 
sitä tietä myös rahalaitoksen tutkimuksen 
kohteeksi. Tällaisen kysymyksen olemassa
olo ja vastauksetta jääminen asettavat näh
däkseni äärirajat niille odotuksille ja vaati
muksille, joita voidaan kohdistaa rahalai
toksiin pääomien suuntaajina. 

Suomen Pankin ohjeet 
selektiivisestä luotonannosta 

Yrityksen vieras pääoma on aikanaan pa
lautettava luotonantajalle ja siitä on mak
settava korkoa. Oman pääoman on säi
lyttävä ja siitäkin on maksettava korvaus 



Jo näistä syistä yrityksen kannattavuus 
nousee keskeiseksi tarkastelukohteeksi luot
toratkaisuissa. Kannattavuuden ohella ra
halaitokset joutuvat näissä noudatettavan 
varmuusperiaa tteen ja lainsäädännönkin 
johdosta turvaamaan saataviaan myös 
vakuuksilla. Yrityksen kannattavuus ja 
riskikysymykset, joiden keskiseen suhtee
seen palaan, saavat kuitenkin luottoratkai
suissa seurakseen muita näkökohtia. Eri
tyisesti rediskonttaavien rahalaitosten kan
nalta on tietysti huomattava merkitys Suo
men Pankin antamilla ohjeilla ja suosituk
silla. 

Aiheen kannalta on erityisen merkittävä 
Suomen Pankin kiertokirje n:o 4/5.6.1967. 
Siinä mainitaan mm, että kun luottojen 
saamismahdollisuus joudutaan pysyttä
mään rajoitettuna, on erinomaisen tärkeä
tä, että rahoitusvirrat mahdollisimman 
tehokkaastI ohjataan kansantalouden hyö
dyksi ja edistämään tarvittavia tuotannon 
rakennemuutoksia. Pääpaino ohjeissa il
moitetaan pannuksi rahalaitosten luoton
annossaan noudattamien periaatteiden tar
kistamiselle, ja niissä korostetaan mm. 
luotonannon tärkeysjärjestyksen ja luotto
kriteerien uudestiharkinnan välttämättö
myyttä. Kun paneutuu kiertokirjeen liit
teessä esitettyihin näkökohtiin ja suosi
tuksiin, jotka Suomen Pankki nimen
omaan mainitsee selektiivisiksi luotonanto
ohjeiksi, tuntuu siltä, että esitetty vaati
mus periaatteiden tarkistamisesta ja kri
teerien uudestiharkinnasta itse asiassa on 
ainakin merkittävien luottojen osalta pal
jolti niiden kriteerien tähdentämistä, joita 
valtakunnallisissa rahalaitoksissa on viime 
vuosina pyrittykin seuraamaan. Tähden
tämistarve seli ttynee siis ainakin osaksi 
sitä taustaa vasten, että toimenpiteet vai
kuttavat hitaasti ja että muutosmahdolli-
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suuksia rajoittavat monet yleisestikin vai
kuttavat tekijät, minkä vuoksi tuloksien 
näkyvyys ei ole yhtä hyvä kuin yrittämi
sen halu. Rahalaitoksen säännöllisten teol
lisuus-, kauppa- ja muiden liikeasiakkai
den osalta annetaan ohje, että mikäli 
asiakkaan toimintaedellytykset ja kannat
tavuus näyttävät olevan taantumassa, on 
rahalaitoksen luotonannon jatkamisen eh
tona vaadittava omien varojen lisäystä, 
tOlmmtasuunnan tarkistamista, johdon 
uusimista tms. yrityksen aseman terveh
dyttämiseksi. Ohjeen tarkoittamia luoton
annon erikoisehtoja on käytettykin ja 
pankkien yritystutkimus lisännee niiden 
viljelyä. Periaatteellisen rajan ehtojen käy
tön laajuudelle ja voimakkuudelle asettaa 
se, että yrityksen hoitaminen on tietenkin 
ennen kaikkea yrityksen johdon eikä luo
tonantajan asia, ja käytännön rajan se, 
että luotto tutkimus ei aina parhaimmil
laankaan anna pohjaa sivulta käsin ase
tettaville tilanteen vaati mille ehdoille. 
Toisaalta uskon. mahdollisuuksien yrityk
sen aseman tervehdyttämiseen yhteistoi
min luotonantajan kanssa jo parantuneen 
vuodesta 1967 ja parantuvan edelleenkin 
rinnan pankkien yritys tutkimuksen kehit
tymisen kanssa. 

Mikäli rahalaitoksella on mahdollisuus 
myöntää uutta luottoa elinkeinotoimin
taan, on rahoituskohteet Suomen Pankin 
ohjeiden mukaan pyrittävä valikoimaan 
siten, että luotonannolla edistetään vientiä 
tai tehostetaan tuonnin kanssa kilpailevaa 
kotimaista tuotantoa. Luoton saannin tuli
si olla helpompaa sellaisille yrityksille, joi
den kehitysmahdollisuudet näyttävät par
haimmilta. Luottokelpoisuuden lisäksi on 
tällöin harkittava asiakasyrityksen: liike
taloudellista kannattavuutta, tuotevali
koimaa, rahoitusrakennetta, organisaatio-
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ta ja liikkeenjohdon kapasiteettia. Myös
kään luottoasiakkaista rahalaitosten kes

ken käydyn kilpailun ei saa antaa johtaa 
siihen, että tässä kosketellut luottokriteerit 
sivuutetaan. Näiden näkökohtien johdosta 
voitaneen mainita, että vaikka rahalaitos
ten välinen kilpailu tietysti koskee myös 
niitä asiakkaita, joilla on luottoa, ei se liene 
omiaan johtamaan esitettyjen, yleisesti 
hyväksyttävien luottokriteerien syrjäyttä
miseen, sillä kilpailua käytäneen ennen 

kaikkea yrityksistä, joiden kehitysmahdol
lisuudet näyttävät parhaimmilta ja joiden 
kohdalta juuri liiketaloudellinen kannat
tavuus ja muut myönteiset tekijät ovat 
selvimmin havaittavissa. 

Suomen Pankin ohjeissa puututaan 
myös siihen ongelmaan, joka aiheuttaa 
ehkä pahimmat päänvaivat, jopa -säryt 
pankeissa. Ohjeissa todetaan näet, että 
kilpailun kiristyminen ja kustannustason 
nousu ovat viime vuosina heikentäneet 
useiden yritysten asemaa. Tarpeellisiin ja 
vielä mahdollisiin toimenpiteisiin tilanteen 
korjaamiseksi ei kuitenkaan tavallisesti 
ryhdytä oma-aloitteisesti. Sen takia raha
laitosten tulisi jatkuvasti seurata rahoitta
miensa yritysten kehitystä ja toiminta
suunnitelmia sekä vaatia tarvittaessa yri

tyksen tervehdyttämistä sellaisten tapaus
ten välttämiseksi, että koko tuotantolai

toksen toiminta pysähtyy myös työllisyy
delle kohtalokkain seurauksin. Suomen 
Pankin kehotus seurata yrityksen kehitystä 
ja suunnitelmia on tietysti paikallaan, sil
lä yrityksen toimintaedellytykset voivat 
muuttua yllättävän nopeasti. Keinoja päl
kähästä pääsemiseksi, jollaisina keskuspan
kin ohjeissa mainitaan omien varojen 
lisäyksen ja velkojen vakaannuttamisen 
saattaminen luoton jatkuvuuden tai lisää

misen ehdoksi taikka yrityksen toiminta-

suunnan muuttaminen tai yksinkertaista
minen, ei kuitenkaan aina ole riittävästi 
käytettävissä taikka niiden käyttämista
vasta tai -ajankohdasta on vaikea päästä 
yksimielisyyteen. Kysymys siitä, onko kor
jausyrityksen tukemiseksi vielä »heitettävä 
hyvää rahaa huonon rahan perään», ei 
ole helppo ratkaista. 

Teollisuuden investointiluottojen osalta 
Suomen Pankin ohjeissa kehotetaan raha
laitoksia vastaisen luotonantokapasiteet
tinsa kannalta pitämään silmällä luotto

pääomien kiertonopeutta. Sen ohessa ke
hotetaan suosimaan sellaisia investointeja, 
jotka merkitsevät uutta aluevaltausta 
markkinoilla, tuotantorakenteen uusiutu

mista ja ns. kehitysalueiden talouden mo
nipuolistumista. Kovin pääomavaltaisten 
projektien edelle on suosituksen mukaan 
pantava työvaltaiset tuotannonalat, mikä
li kyseiset yritykset muuten täyttävät kan
nattavuudelle, kehityskelpoisuudelle jne. 
asetettavat vaatimukset. On merkille pan
tavaa, että Suomen Pankki tällä ohjeella 

antaa etusijan kannattavuudelle ja kehi
tyskelpoisuudelle, joiden myönteinen vai
kutus mm. työllisyysmielessä on pitkä. 
Kannattavuuskriteerin mukaisesti tulisikin 
rahoituksen ohjautumisen rahamarkkinoil
la saada osakseen voimistuvaa huomiota, 

joka puolestaan edellyttää liikevoiton mer
kityksen tunnustamista kansCl:ntaloudenkin 
kasvun edistäjänä. 

Investointiluotot 

Investoinnit voivat ulkopuolisesta näyttää 
sellaisilta hankkeilta, joita melko helposti 
voidaan vertailla keskenään ja joissa selek
tiivisyys - käytettiinpä mitä kriteereitä 
tahansa - on helppo toteuttaa. Yrityksen 
ja luotonantajan kannalta ei tilanne kui

tenkaan ole tuollainen. 



Investointi on, ellei kyseessä ole uuden 
yrityksen perusinvestointi, harvoin kovin 
itsenäinen; se on elimellinen osa yritystä, 
jonka kokonaiskasvu ja -kehitys leimaa 
investoinninkin. Rahoitusta ja rahoitus
päätöksiä koskee sama toteamus, joka on 

-esitetty investoinneista ja investointipää
töksistä: niihin ei vaikuta yksinomaan yri
tyksen ympäristö, vaan myös ne yrityksen 
sisällä vallitsevat olosuhteet, jotka yrityk
sessä investointien suunnittelu- ja tarkkai
luprosessin monien menettelyjen, ajatus
kulkujen ja ilmiöiden kautta luodaan. 
Esim. vaihtoehtojen etsimis- ja kehittä
misprosessit luovat päätöksenteon puitteita 
niin pitkälti ja syvälti, että hankkeen tul
tua luottoratkaisuvaiheeseen ei enää ole 
paljon liikkumavaraa. 

'Edellä luonnehdittua taustaa vastaan 
selittynee paljolti sekin, että selvitys eräi
den teollisuudenalojen investointipäätök
sien teon organisaatiosta osoittaa luoton
antajan vaikutuksen investointikohteiden 
valintaan perin vähäiseksi. Jokaisella tut
kitusta alasta - kemiallinen puunjalostus
teollisuus, lääketeollisuus ja nahkateolli
suus - esiintyy vastauksena kysymykseen 
»vaikuttaako luotonantajan näkökanta 
välittömästi investointikohteiden valin
taan?» kukin vaihtoehdoista »aina, usein, 
harvoin, ei koskaan», mutta selvä paino
piste on vastauksella »ei koskaan».! 

Investointien rahoituksen ongelmia lisää 
se, että etenkin viime vuosina on entistä 
selvemmin käytännössäkin näkynyt, miten 
investointi voi olla varojen pitkävaikut
teista sijoittamista myös aineettomiin hyö
dykkeisiin ja arvoihin. Vaurauden ja 
edistyksen lähteet ovat - kuten SERVAN-

1. JAAKKO HONKO Investointipäätäksistä Suomen 

teollisuudessa (moniste). Liiketaloustieteellinen tu t
kimus1aitos, Helsinki 1966, s. 92, 94-95. 
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SCHREIBER aSIan luonnehtii - aineetto
mam pia kuin koskaan ennen; yritys ei 
nykyään koostu muureista ja koneista vaan 
aineettomista elementeistä. Aineellisten 
investointien ja niiden muotoaman yrityk
sen taloudellisten vaikutusten arviointi ei 
ole helppoa, mutta vielä vaikeampi on 
mitata inhimilliseen pääomaan investoitu
jen varojen tuottoa ja kustannuksia. Ar
viointia vaikeuttaa vielä aineellisen ja hen
kisen pääoman kehittymisen riippuvuus 
toisistaan. Selektiivisyyden vaatimus on 
todella ankara. 

Vakuusajattelu 

Rahalaitoksia on arvosteltu siitä, että luo
tonmyöntämisperusteet ovat usein muual
la kuin rahoituskohteena olevassa yrityk
sessä. Erityisesti lienee väitetty vakuuksien 
saaneen sellaisen merkityk~en, että yrityk
sen kannattavuus ja tulevaisuuden näky
mät jäävät vaille riittävää huomiota. 

Rahalaitoksissa on vanhastaan tähden
netty sitä, että vakuus ei suinkaan ole 
luoton myöntämisen peruste siinä mielessä, 
että hyvää vakuutta vastaan voisi kuka 
tahansa mihin tarkoitukseen hyvänsä saa
da pyytämänsä luoton, vaan lähinnä luo
ton varmistamiskeino, joka usein kyllä on 
välttämätön, mutta jonka saamismahdolli
suus ei saisi johtaa luoton myöntämiseen, 
jos muut luoton saannin edellytykset puut
tuvat. Nähdäkseni voidaan pikemminkin 
yhtyä ajatuksenkulkuun, jonka mukaan 
yritykselle ei pidä myöntää luottoa sen 
vuoksi, että se voi tarjota perinteisen va
kuuden, vaan ennemminkin sen vuoksi, 
että voidaan uskoa vakuuksien olevan tar
peettomia. Jos yrityksen jatkuva kyky hoi
taa sitoumuksensa voidaan joltisenkin luo
tettavasti arvioida, voinevat vakuusvaa-
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timukset tältä pohjalta olennaisestikin 
vaihdella: suuri varmuus siitä, että luoton
saaja toimivana yrityksenä kykenee hoita
maan sitoumuksensa, korvaisi siis vakuu
den todennäköistä riittämättömyyttä. To
dennäköisyyttä siitä, että yritys ei pysty 
hoitamaan sitoumuksiansa, ei kuitenkaan 
ole helppo määritellä nollaksi, kun kysees
sä on luotonanto yritykselle, jonka sekä 
iisäisistä että ulkoisista tekijöistä voidaan 

sanoa, että niissä ei mikään ole varmem
paa kuin epävarmuus. Tämän yleisen epä
varmuustekijän tähdentämisen lisäksi on 
mainittava, että tärkeimpiä syitä vakuus
ajattelun laajamittaisuuteen pankkien kan
nanotoissa on ollut luottokelpoisuusarvos

telussa tarvittavien yritykseltä itseltään 
saatavien asianmukaisten tietojen puute. 2 

Voimassa oleva rahalaitossäädäntömme 
on vakuuskysymystenkin osalta varsin kir
java. Hallituksen esityksessä uudeksi pank
kilainsäädännöksi on puututtu myös va
kuussäännöksiin. Pääsääntönä säästöpan

keille ja osuuspankeille esitetään, että 
luottoa annetaan vain vakuutta vastaan. 
Vakuuden laadusta ehdotetaan määrättä
väksi, että vakuuden tulee olla turvaava. 
Liikepankkien luottojen vakuuksia hallitus 
ei ole katsonut tarpeelliseksi vastaavalla 
tavalla säädellä, koska liikepankkien omil
le pääomille asetettu suhteellisesti kor

keampi vaatimus turvaa hallituksen käsi
tyksen mukaan liikepankeille saman vaka
varaisuuden huomattavasti suurempien 
luottoriskien varalta kuin säästö- ja osuus
pankkien suhteellisesti pienemmät omat 

2. Riski- ja vakuuskysymyksiä on tämänsuun
taiselta pohjalta käsitellyt SVEN-ERIK JOHANSSON 
kirjoituksessaan Kreditbedömning ur nyare jöretags
ekonomiska perspektiv. Skrift nr 92 utgiven av 
Svenska Bankföreningen, Stockholm 1965, eri
tyisesti s. 1-7. 

varat pienempien riskien varalta. 
Osoituksena siitä, missä määrin liike

pankeissa on lainoihin ja shekkitililuottoi
hin saatu tai vaadittu reaalivakuuksia, 
missä määrin taas on tyydytty joko luo
tonsaajan oman nimen tarjoamaan vakuu
teen tai takaajiin, voidaan todeta, että 
takausvakuisten luottojen osuus kyseisten 
luottojen koko markkamäärästä oli vuo

den 1968 päättyessä 20.7 % ja että nimi

vakuisia luottoja oli 30.4 0/0. Kun lisäksi 
otetaan huomioon, että liikepankkien vas
tuu sitoumuksista, joita samaan aikaan oli 
4377 milj. marrkkaa, valtaosa on luotto
asiakkaiden sitoumuksista annettuja pank
kitakauksia, joista myös huomattava osa 
on taattavan nimen tai vastasitoumuksen 

takaajien vastuukyvyn varassa, ei reaali
vakuuksille jää suinkaan ratkaisevaa 

osuutta. 
Yritysten panttauskelpoisen reaaliomai

suuden osuus on todennäköisesti vähene
mässä. Investoinneista, jotka ovat merkin
neet paljon reaalivakuuksien synnylle, 
kuuluu enenevä osa sellaisten toimintojen 
piiriin, jotka merkitsevät aineettomien 
investointien kasvua aineellisten kustan
nuksella. Aineellisissakin investoinneissa 
nimenomaan monet erikoiskoneet ja -lait
teet, joiden vakuusarvo joko voimakkaan 
erityisluonteen vuoksi ei ole mainittava tai 
jotka eivät ole edes käyttäjäyrityksen 
omaisuutta,_on monella alalla saamassa 

niin suuren merkityksen, että yrityksen 
kelvollisin tuloksin rahaksi muutettavien 
rakennusten ja koneiden osuus ja vakuus
arvo tälläkin tapaa tuntuvasti vähenee. 
Vakuuksien oikea arvostelu nopeasti muut

tuvassa yhteiskunnassa vaikeutuu sitä 
paitsi kaiken aikaa. Myös nämä havainnot 
pakottavat hakemaan täydennystä siihen 
varmuuteen,jota luotonannossa tarvitaan, 



asiakas tuntemuksen ja -tutkimuksen kehit
tämisestä sekä asianmukaisten luotonanto
kriteereiden käyttämisestä. 

Yritystutkimus 

Edellä on jo useasti viitattu siihen, että 
menetelmäksi, jolla pyritään edistämään 
luoton ohjautumista oikeisiin kohteisiin, 
on kaikissa rahalaitosryhmissä muodostu
nut tai muodostumassa yritystutkimus. 
Uusien erityisrahalaitosten rahoitus- ja 
takauspäätökset nojautuvat ilmeisesti kaut
taaltaan yritys tutkimuksiin. Myös yleisra
halaitoksilla tai niiden keskusrahalaitoksil
la on jo erilliseksi toiminnaksi järjestetty 
yritystutkimus.3 Yritys tutkimus, joka meil
lä aloitettiin Teollistamisrahastossa ja joka 
osaksi on yleistynytkin sen antaman koulu
tustuen turvin, on ollut merkittävänä apu
na etenkin investointihankkeiden rahoitus
kelpoisuuden selvittämisessä, mutta var
sinkin alkuvuosina yritystutkimusta on 
jouduttu melkoisesti käyttämään myös sen 
selvittämiseen, millaisia mahdollisuuksia 
on taantuneen yrityksen tervehdyttämi
seksi. 

Rahalaitosten yritystutkimus, jonka ai
heuttamaa »paperisodan» pelkoa lienee 
aluksi ollut yrityksissä havaittavissa, on 

3. Rahalaitosten yritys tutkimuksesta ks. esim. 
A. K. ANTTILA Luottotiedot kirjasessa Liikepankkien 

luottotietotoiminta, Helsinki 1968, s. 13-14; SEP
PO KONTTINEN Yri~ystutkimukset ja niiden asema luo

tonannon apuvälineenä, Suomen Lakimiesliiton 
XVIIIlakimiespäivien pöytäkirja, Vammala 
1967, s. 138-149; VEIKKO HIETALA Yritystutki

mus liikerahoituksen perustana, Säästöpankki n:o 
llfl968, s. 412-413; AALTO RINTALA Yritystut

kimus ja rahoitusongelmat sekä Luotonantajan yritys

tutkimuksen »sivutuotteista» teoksessa PENTTI T ALO
NEN - AALTO RINTALA Yrityksen luottokelpoisuus, 

Helsinki 1968, s. 19-63. 
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nyt jo laajalti saavuttanut yritysten luot
tamuksen. Niinpä Teollistamisrahasto on 
saanut suorittaakseen tutkimuksia yrityk
sissä, jotka eivät ole olleet sen asiakkaina, 
ja ainakin liikepankkien asiakkaat ovat 
oma-aloitteisesti pyytäneet rahoittajapan
keiltaan yritystutkimuksia siinä määrin, 
että pyyntöjä ei ole voitu vaikeuksitta täyt
tää. 

Yritystutkimuksen laajentuminen ja yri
tysten myönteiseksi muodostunut suhtau
tU:minen siihen osoittavat sekä rahalai tok
silla että niiden asiakasyrityksillä olleen 
tarvetta järjestelmällisiin ja yksityiskohtai
siin yritys- ja hanketutkimuksiin sekä nou
datetun tutkimustavan voineen tyydyttää 
tarvetta. Tehtävä luoda tarkastelun koh
teesta rahoituspäätöksen teolle riittävän 
selvä ja luotettava pohja on kuitenkin siksi 
vaativa ja sisällykseltään vaihteleva että 
yritystutkimus ei voi ratkaista läheskään 
kaikkia tässä suhteessa esiintyviä pulmia. 
Yhtenä vaikeutena on liikerahoituksen 
usein vaatima ratkaisun saannin nopeus, 
joka pakottaa tyytymään vaillinaisiin »pi
katutkimuksiin». Työn laajuutta rajoit
tavat yritys tutkimuksen kustannukset, joi
ta on tosin voitu tasata tutkittavan yrityk
sen ja rahalaitoksen yhteisesti kannetta
vaksi. Yritystutkijain koulutus ja tarvitta
van kokemuksen hankkiminen aiheuttavat 
aika ajoin kapasiteettiongelmia. Vaikka 
yritystutkijat useissa yrityksissä liikkues
saan tietenkin harjaantuvat pätevästi erit
telemään ja luonnehtimaan kunkin tutki
muskohteen pulmia, jää ratkaisevan pal
jon sen varaan, että tutkimuksen perus
taksi saadaan yrityksen johdolta avoimesti 
oikeita ja asiaanvaikuttavia tietoja. Vaik
ka kouliintuneesta tutkijasta voitaneenkin 
sanoa, että »vieras on noita talossa», ts. 
hän näkee joistakin asioista ehkä enem-
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män kuin yrityksen oma väki, jää rajoi
tetussa ajassa suoritetun tutkimuksen ja 
sen perusteella tehtävien päätösten lähtö
kohtia kuitenkin sävyttämään se, että 
joistakin keskeisistäkin ongelmista ja te
kijöistä voidaan yrityksen johdon ja tut
kijain taholla perustellusti olla eri mieltä. 
Mutta niin kai voidaan olla yrityksessä 
itsessäänkin. 

Läheisesti yritystutkimukseen liittyy ja 
osaksi sisältyykin toimialatutkimus. Sen 
vaatima työ- ja tietomäärä on niin suuri, 

että yksittäisessä rahalaitoksessa joudut
taneen tyytymään lähinnä muista läh
teistä saatavien tietojen ja ennusteiden 

keräämiseen. Rahalaitosten luotonannon 
selektiivisyyden mahdollisuudet riippuvat 
paljolti myös siitä, että on saatavissa luo
tettavia toimialoittaisia kehitysarvioita 
tuotannon tulevasta rakenteesta. Toimi

aloittaisiin kehitysarvoihin kytkeytyy 

puolestaan toimialarationalisointi, jossa 
vaatimus luotonannon tarkoituksenmu

kaisesta suuntaamisesta esiintyy varsin 
tähdentyneenä ja johon liittyy sekä peri
aatteellisesti että käytännöllisesti tärkeitä 
rahoituskysymyksiä. 

Maassamme on lukuisia kahdesta tai 

useammasta yrityksestä koostuvia konser
neja, jotka rahoituksellisesti ja johdoltaan
kin muodostavat kokonaisuuksia. Selek
tiivisen luotonannon harjoittaminen myös 
konsernien osalta on tuonut rahalaitok

sissa esille voimistuneen pyrkimyksen saa
da rahoitusratkaisujen pohjaksi koko kul
loisestakin konsernista sellaiset tase- ja 
muut tiedot, että samoja luotonmyöntö
kriteereitä, joita edellä esitettyjen suunta
viivojen mukaisesti pyritään no~datta

maan yksittäisen yrityksen tai hankkeen 
osalta, voitaisiin soveltuvin osin seurata 
myös konsernien rahoitusratkaisuissa. 
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Pentti Viita: INVESTOINNIT JA MAKSUTASE 

Pekonen ja Lund esittävät puheenvuo
roissaan hyviä perusteita työvaltais
ten teollisuuden alojen ja elinkeinojen 
laajentamiseksi Suomessa. Näin menetel
len voidaan käyttää hyväksi runsainta 
tuotannontekijää, työvoimaa ja parantaa 
työllisyystilannetta. Kovin yksioikoinen 
tämä kehityslinja ei kuitenkaan ole. 

Työvaltaisimpia teollisuudenaloja ovat 
esimerkiksi tekstiili-, kenkä- ja nahkateol
lisuus, puuteollisuus sekä useimmat metal
liteollisuudenalat. Kansainvälisen kysyn
nän valossa näiden alojen laajentaminen 
vientiin tuottaa kuitenkin usein tavallista 
enemmän vaikeuksia, sillä tuotteiden ky
syntä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla 
verrattain hitaasti, hitaammin kuin usei
den muiden suomalaisten vientituottei
den kysyntä. Lisäksi ns. halpojen työkus
tannusten maat tarjoavat monille tämän 
alan tuotteille ylivoimaisen kilpailuvas-, 
tuksen. Kehitysmaissa teollisuuden ra
kentaminen aloitetaan usein tästä päästä 
tyydyttämällä ensin kotimaista kysyntää 
ja siirtymällä vähitellen vientiin. Muis
tissa on varmaan myös vuosikymmenen 
ajan jatkunut tekstiilikriisi, johon oli osa
syynä teollisuusmaiden suuri tuotantoka
pasiteetti ja kehitysmaiden taholta lisään
tynyt tarjonta. 

Monien työvaltaisten tuotannonalojen 
on vaikeaa kilpailla kansainvälisillä mark
kinoilla myös siitä syystä, että ostomaiden 
kotimainen tuotanto pystyy ylivoimaiseen 
kilpailuun paikallisen, monopoliluontoi,,:, 
sen asemansa vuoksi. Esimerkkinä mainit
takoon elintarvikkeet, juoma,t, korjauspal
velukset ja niihin verrattavat tuotteet. 

Paperiteollisuus on Suomessa pääoma
valtainen tuotannonala. Jos otetaan kui

tenkin huomioon se, että paperiteollisuu-

den laajentaminen lisää työtilaisuuksia 
metsätalouteen, liikenteeseen ja eräisiin 
työvaltaisiin teollisuuksiin, paperiteolli
suuden laajentaminen on sen pääomaval
taisuudesta huolimatta varmaan perus
teltua. Lisäksi sen tuotteiden kysyntä kas
vaa maailmanmarkkinoilla voimakkaasti. 

Mitä tulee teollisuuteen, jonka tuotteet 
markkinoidaan kotimaahan, laajennuksia 
voidaan perustella usein valuuttasäästön 
'kannalta. Esimerkkinä ehkä näkyvin on 
öljynjalostusteollisuus. Vaikka tällainen 
teollisuus sinänsä onkin pääomavaltaista, 
se lisää liikkumatilaa maksutaseen puo
lelta ja luo tätä tietä yleisiä kasvumahdol
lisuuksia myös työvaltaisille aloille. 

Suomen kotimaiset markkinat ovat ai
van liian suppeat laajamittaisen tuotan
non aikaansaamiseen. Työvaltaisteri tuo
tannonalojen perustaminen näiden mark
kinoiden varaan johtaa yleensä laajoihin 
tuotevalikoimiin ja -lajitelmiin. Seurauk
sena on tavallisesti alhainen tuottavuus, 
erikoistumattomuus ja heikko kansainvä
linen kilpailukyky. Tämä rajoittaa työ
valtaisten tuotannonalojen perustamista 
kotimaisen kysynnän varaan. 

Edellä esitetyt esimerkit ovat viittauk
sia niihin rajoituksiin, joita pyrkimys työ
valtaiseen tuotantoon kohtaa käytännös
sä. Työllisyysvaikutusten ohella on otet
tava huomioon kansainvälisen kysynnän 
voimakkuus, muiden maiden taholta tu
leva kilpailu, ostomaiden kotimaisen tuo
tannon etulyöntiasema, maksu tasevaiku
tukset, mahdollisuus riittävän laajoihin 
markkinoihin ja niihin verrattavat seikat. 
Korkealaatuiset ja yksilölliset tuotteet se
kä mahdollisuus erikoistumiseen ovat par
haimpia takeita työvaltaisten tuotannon

alojen laajentumiselle. 



Kirjallisuutta 

ANNIKKI SUVIRANTA Nuorten perheiden asu

mistaso. Sosiaalinen tutkimustoimisto, Hel
sinki 1967. 184 sivua. 

Yhteiskunnassa on monia ryhmiä, joiden 
asumistarpeet poikkeavat keskimääräises
tä. Eräs tällainen ryhmä on »nuoret per
heet», niin tulkinnanvarainen käsite kuin 
se onkin. Ehkä osaltaan tämän käsitteen 

epämääräisyydestä johtuu se melko yllät

tävä seikka, että syksyyn 1966 mennessä 
nuoria perheitä koskevia asuntotutkimuk

sia oli Euroopassa tehty vain neljässä 
maassa. ANNIKKI SUVIRANNANkin tutki

muksessa nuoret perheet tulivat kohteeksi 
tavallaan toissijaisesti, koska perheiden 
asunto-olojen ja asumistavoitteiden ha
vainnoimiseksi oli löydettävä suppeahko 
aineisto. 

Johdannon jälkeen tutkimuksessa tar
kastellaan elintason käsitettä ja mittaa
mista ehkä liiankin perusteellisesti. Tässä 

tutkimuksessa olisi varmaan riittänyt mai
ninta, että asunto on eräs elämän perus
hyödykkeistä ravinnon ja vaatteiden ohel

la, kuten seuraavan luvun alussa asumis
tasosta puhuttaessa on tehtykin. 

Asumistasolla tu tkim uksessa tar koi te

taankulloinkin sovittujen asumiseen liit

tyvien sosiaalisten muuttujien mittaamaa 
tietyn perusjoukon asumistarpeiden tosi
asiallista tyydytyksen astetta. Tämän kan-

keahkon määritelmän taakse kätkeytyy 
kaksi asiaa: a) asuntotaso, jolla tarkoite

taan sopivalla mittarilla mitattujen asun
non koon ja laadun yhteisesti määräämää 
asunnon tasoa ja b) käyttö taso, joka 
tarkoittaa asunnon koon ja asunnon käyt
täjien välistä suhdetta. Empiirisesti asu
mistaso saadaan selville erilaisilla mit

taamismenetelmillä, joista tässä tutkimuk
sessa käytettiin erityisesti Suomen oloihin 
sovellettua, alkuaan virkamiesasuntojen 

vuokranmääräämismenettelyyn kehitet
tyä pisteasteikkoa osittain supistettuna. 
Sen luotettavuudesta ja peittävyydestä on 

ulkopuolisen vaikea saada vakuuttavaa 
kuvaa, mutta ilmeisesti se soveltui tyy
dyttävästi tutkimuksen tarpeisiin. 

Luotuaan katsauksen aikaisempiin tut
kimuksiin ja aihetta sivuavaan kansanta
loudelliseen ja sosiaalipoliittiseen kirjalli
suuteen Suviranta siirtyy varsinaiseen 
tutkimustehtävään. Se kiteytettiin seu
raaviksi kysymyksiksi: 1) millainen on 
nuorten perheiden ensimmäinen asunto? 
2) miten nuoret perheet asuvat muutaman 

avioliittovuoden jälkeen? 3) mitkä tekijät 
vaikuttavat nuorten perheiden asumista
soon? 4) mitkä tekijät vaikuttavat nuor

ten perheiden muutto haluun? 5) minkä
laiset ovat nuorten perheiden asumista
voitteet? ja 6) millaisia asuntopoliittisia 
toimenpiteitä tarvitaan nuorten perhei-



den asumistason kohottamiseksi? Tutki
mushypoteeseina esitetään kaikkiaan 11 
tutkimus tehtävän kohtiin 3-5 liittyvää 
hypoteesia. 

Vasta selostaessaan empiiristä tutki
musta kuudennessa luvussa Suviranta 
paljastaa kärsimätöntä lukijaa piinanneen 
onge~man: mikä on nuori perhe? Tässä 
tutkimuksessa nuon perhe rajOItettiin 
vuonna 1960 kummankin puolison en
simmäiseen avioliittoon vihittyihin avio
pareihin, jotka tutkimushetkellä vuonna 
1966 edelleen olivat avioliitossa ja asui
vat yhdessä. 

Haastateltavien otannassa päädyttiin 
kunkin talousalueen suurimpaan paikka
kuntaan eräin pienin poikkeuksin. Näin 
tehtiin siksi, että maaseudun haja-asutus
alueella asuvien samoin kuin maatalous
väestön ongelmat ovat erilaisia kuin 
väestökeskusten perheiden. Sen vuoksi on
kin outoa, että tämä rajoitus ei näy esim. 
kirjan nimessä, ei edes alaotsikkona. Muu
tenkaan asiaa ei korosteta. Tosin tutki
mustulosten yleistysarvosta puhuttaessa sii
hen viitataan. 

Itse tutkimuksen kulku on tyypillistä 
sosiaalitutkimuksen rutiinia, joka vaikut
t~a huolellisesti tehdyltä. Yksityiskohdis
ta voisi poimia' paljonkin mielenkiintois
ta, mutta lähinnä huomio kiintyy tar-

M. L. BURSTEIN Economic Theory. Equilib

rium and Change. John Wiley & Sons, 
London - New York - Sydney -
Toronto 1968. XIV + 335 sivua. Sh. 
78/-. 

Taloustieteen nykyiset tutkimuskohteet ja 
teoreettiset ongelmat. poikkeavat paljossa 
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peettoman selviin asioihin ja suorastaan 
ristiriitaisuuksiin. Perin turhalta näyttää 
esim. sellainen toteamus kuin »mitä huo
nompi on asunto, sitä suurempi tyyty
mättömyys». Ristiriitaiselta taas vaikut
taa se, että tekijä ensin vakavasti varoit
taa suomalaista asuntopolitiikkaa poik
keamasta kansan asuntopreferensseistä, ja 
sitten asuntopoliittisissa toimenpide-eh
dotuksi:ssaan korostaa uusien asumistar
peiden luomista, jotta asumis tasoa voitai
siin kohottaa. Ilmeisesti asuntopolitiikas
sakin jatkuvasti esiintyy valintatilanteita, 
joissa päätöksentekijän on ratkaistava, 
kumpaa linjaa seurataan, mutta Suviran
ta ei tässä tiedosta ristiriitaa. 

Asuntopoliittisista johtopäätöksistä Su
virannalla on verraten vähän sanottavaa. 
Hän kertoo tutkimuksensa tapahtuneen 
yksityisen asunnontarvitsijan tasolla, jo
ten taloudellisia toimenpide-ehdotuksia
kaan ei voida ulottaa mikrolalouden ul
kopuolelle. Miten asian laita sitten käy
tännössä lienee, tutkimuksessakin viita
taan yhteiskunnan voimakkaaseen laina
rahoitukseen ym. laajempiin toimenpitei
siin. Joka tapauksessa jatkotutkimuksella 
näyttää olevan paljon selvitettävää. Toi
menpide-ehdotuksistakin saanee enem
män irti kuin hartiapankin ja valtion 
lainat. 

KYÖSTI RENKO 

kuluvan vuosisadan alun taloustieteen 
probleemoista. Vuonna 1924 BOWLEY 
julkaisi teoksensa Mathematical· Ground

work Jor Economics. Tuo teos kykeni esit
tämään muutamalla kymmenellä sivulla 
taloustieteen verhottuna elegantisti klassi
sen matematiikan analyysin kieleen. 

BURsTEINin lähtökohtatilanne on puo-
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lestaan kaaos: taloustieteen tutkimuskoh
teet ovat nykyisin enemmän tai vähem
män täsmällisesti määritettyjä, todellisiin 
tapahtumien kulkuihin liittyviä. Ongel
mien asetteluissa ja niiden ratkaisuyrityk
sissä pyritään hyödyntämään kaikkea in
himillisen tietotuotannon kehittämää väli
neistöä. Metodologisten ja teoreettisten 
ongelmien taso ja käsittely tavat ovat moni
naiset. Aluksi Burstein näyttää kyllä pyrki
neen teoksessaan yhtenäiseen esitystapaan; 
matemaattisen välineistön yhdenmukaista 
käyttöä ilmentää esimerkiksi se, että Lag
rangen-kerrointen menetelmä ja lineaari
nen ohjelmointi esitetään KUHNin
TucKERin teorian erikoistapauksiksi. Mut
ta tähän teoksen matemaattinen yhtenäi
syys loppuukin. 

Mitä lukijalta edellytetään? Teos muo
dostaa luentosarjamaisen kokonaisuuden. 
Näin ollen sen käyttäjinä on pidettävä 
lähinnä mahdollisia luennoilla kävijöitä. 
Kirjoittaja sanoo mieltyneensäinsinööri-. 
koulutusta saaneeseen kuulijakuntaan. Lu
kijan on oltava henkilö, joka on taloustie
teellisiss~ harrastuksissaan edennyt joko 
undergraduate-opiskelunsa loppuun tai grad

uate-opiskelunsa alkuun sekä että hän tun
tee ja osaa seuraavia asioita: Lagrangen
funktiot, differentiaali- ja differenssiyhtä
löiden teorian keskeiset tulokset, mate
maattiset ohjelmointimenetelmät, jonkin 
verran matriisilaskentaa sekä Kuhnin -
Tuckerin teorian; lisäksi hänen on omat
tava jonkinlainen ekonometristen mallien 
rakenteluasenne. Näiden asioiden osaami
nen on välttämätön ehto teoksen ymmär
tämiselle. Ymmärtämisen riittävänä ehto
na on se, että lukija jaksaa käydä läpi ne 
monesti sangen keinotekoiset ratkaisut, 
joihin kirjoittaja turvautuu todisteluissaan. 

Tekijän valitsema tarkastelunäkökulma 

on tuore ja eräissä tapauksissa hedelmälli
nen: tasapaino ja muutos. Tuoreutta ja 
tervettä suhtautumistapaa ilmentää se, 
että hän yhdistelee perinteisesti erillään 
pidettyjä tarkastelutapoja. Hän selvittelee 
esimerkiksi utiliteettiteorian ja utilitaris
min välisiä yhteyksiä, liittää rahoitusteo
rianja yrityksen teorian toisiinsa, yhdistää 
staattisen oligopolin teorian dynamiik
kaan. 

Burstein asettaa tarkastelunsa kohteeksi 
ottamansa ongelmat selkeästi, määrittää 
käyttämänsä käsitteet täsmällisesti ja ha
vainnollisesti (kirja vilisee pieniä petiitillä 
painettuja anekdoottimaisia selvennyksiä) 
sekä antaa käyttämilleen matemaattisille 
käsitteille luontevat talousteoreettiset tul
kinnat. 

Kirjassa esitetyt matemaattiset todis
tukset ovat kuitenkin yleensä kömpelöitä. 
Osa niistä on jopa virheellisiä, mutta täl
löin niitä on alaviitoissa korjailtu. Lisäksi 
teoksesta löytyy muutamia painovirheitä. 
Käytetty matemaattinen tieto ori paljossa 
peräisin matemaattista taloustiedettä kä
sittelevien julkaisujen liitteistä. Kun kir
joittaja on lainannut aineistoa matemaat
tisilta välineiltään sangen erilaisista jul
kaisuista, on esitys metodisesti kirjavaa: 
ongelmia formuloitaessa ja asioiden todis
teluissa käytetään joukko-oppia, relaatio
teoriaa, kyberneettisiä lohkokaavioita, 
klassista analyysia (differentiaali- ja inte
graalilaskentaa) sekä graafisia piirroksia. 
Burstein ei siis ole valinnut analyysinsa pe
rustaksi yhtenäistä järjestelmää, ja näin 
ollen teoksen lukeminen vaatii melkoisia 
ponnisteluja. 

Jos lukija haluaa tarkemmin päästä sel
ville siitä, mitä teoksessa esitetään, hänen 
on monessa tilanteessa palattava alkuläh
teille. Tällaisina voivat' toimia R. G. D. 



ALLENin matemaattista taloustiedettä kä
sittelevät teokset sekä DEBREun Theory af 
Value, SAMuELsoNin Foundations af Econo

mic Anarysis, DORFMANin-SAMuELsoNin
SOLowin Linear Programming and Economic 

Anarysis, GALEn The Theory af Linear Econo

mic Models, HADLEyn Nonlinear and Dynamic 

Programming ja KARLINin Mathematical 

Methods and Theory in Games, Programming 

and Economics VoI. 1. Filosofisesti suuntautu
nut lukija ohjataan taloustieteen ongel
miin POPPERin ja RussELLin välityksellä. 
Talousjärjestelmien vertailusta kiinnostu
nut lukija voi tutustua sosialismin ongel
miin erillisen luvun puitteissa. Kirja muo
dostaa täten kokoelman ongelmanasette
luja ja ratkaisuyrityksiä, jotka voivat kiin
nostaa taloustieteen teoreettisia kysymyk
siä harrastavaa kadunmiestä, insinööriä, 
taloustieteilijää, matemaatikkoa ja filoso-

VIOLET CONOLLY Beyond the Urals. Econo

mic Developments in Soviet Asia. Oxford 
Univ. Press, London-NewYork-Toron
to 1967. VIII + 420 sivua. Sh. 75/-. 

Uutiset kertovat silloin tällöin uusista 
Siperiasta, Keski-Aasiasta tai Kauko
Idästä löydetyistä rikkauksista ja niiden 
hyväksikäytöstä, mutta edes jossain mää
rin yhtenäisen kuvan saaminen Aasian 
puoleisen Neuvostoliiton kehityksestä on 
tällaisten satunnaisten tietojen pohjalla 
varsin vaikeaa. Kirjallisuus aiheesta on 
myös niukkaa. Neuvostotilastoista on taas 
vaikeaa saada tietoja kyseisen alueen osal
ta erikseen. Tarkasteltavana oleva teos 
pyrkii poistamaan tältä osin vallinneen 
puutteen. Tutkimus on laadittu lähes yk-
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fia. Minkään ryhmän tarpeita kirja var
mastikaan ei täysin tyydytä. Se tarjoaa 
lähinnä lähtökohdan mahdollisille lisäsel

vityksille. 
Burstein pitää kirjojen tekemisestä ja 

uskoo teoreettisen taloustieteen käyttö
kelpoisuuteen. Koska hänen taloustieteel
liset ongelmanasettelunsa ovat selkeitä -
tässä yhteydessä palataan tavallisesti van
hoihin mestareihin - sekä käytetyt mate
maattiset välineet ajanmukaisia, joskin 
varsin moninaisia, silloittaa teos sitä vies
tinnän vaikeuksien kuilua, joka leviää 
uusien teknokraattien ja vanhojen perin
teiden jatkajien välille. 

Lukija, joka on valmis ottamaan teok
sen läpikäymiseen liittyvän riskin, saa 
Bursteinin seurassa käymiensä keskustelu
jen avulla kuvan eräistä taloustieteen teo
rian nykyisistä kehitystaipumuksista. 

HEIKKI HÄMÄLÄINEN 

sinomaan neuvostolähteisiin nojautuen, ja 
se koskee vuotta 1966 edeltänyttä aikaa. 

Luodakseen taustaa Neuvosto-Aasian 
kehitykselle tekijä käyttää huomattavan 
osan teoksesta kuvatakseen oloja Siperias
sa, Kazahstanissa, Keski-Aasian tasaval
loissa ja Kauko-Idässä ennen vallanku
mousta. Alusta saakka käy ilmi, että näi
den neljän alueen kehitys on erotettava 
tiukasti toisistaan. 

Jos Siperian valloitus oli tsaareille help
po, etelämpänä ja varsinkin Kauko-Idässä 
kohdattiin tuntuvaakin vastarintaa. Siellä 
törmättiin näet kansoihin, joilla oli pitkäl
le kehittynyt omaperäinen kulttuuri. Tämä 
on sittemmin lyönyt leimansa myös Neu
vostovaltion kehittymiseen näillä alueilla. 
Kehityksen avain näyttää olleen 1890-
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luvulla rakennettu Siperian rata, joka ai
kaansai nopean nousun etenkin Siperian 
maataloudessa ja kaivostoiminnassa. Kun 
eteläiset aroheimot oli alistettu - lähinnä 
Krimin sodan jälkeen - tsaarit eivät juuri 

puuttuneet elämään ja tapoihin näillä 
alueilla, kunhan verot maksettiin ja kaup
pa kävi. 

Alkuaikoina vallankumouksellinen toi
minta oli Uralin takaisilla alueilla suhteel

lisen heikkoa. Tämä johtui ilmeisesti siitä, 
etteivät sikäläiset asukkaat. olleet asiasta 
riittävän kiinnostuneita, ja Siperiassa olot 

taas olivat uudisasukkaiden keskuudessa 
paljon vapaammat kuin Euroopan puo
lella. Siperian teollisuus ja maatilat olivat 
sitä paitsi lähempänä länsieurooppalaista 
tasoa kuin Venäjän vastaavat yritykset 
yleensä. Vallankumous tulikin Uralin ta

kaisille alueille puna-armeijan mukana, ja 
vasta vuonna 1926 eli siis NEP-ajan lo
pulla Neuvosto-Aasia oli täysin uusien 
vallanpitäjien hallinnassa. 

Neuvostovallan ote koveni hallinnolli
sesti ensimmäisen viisivuotissuunnitelman 

yhteydessä. Kokonaisuutena ottaen Uralin 
takaiset alueet kehittyivät melko hitaasti 
1930-luvun lopulle asti, sillä päähuomio 
oli Euroopan puoleisissa teollisuuskeskuk

sissa ja vesistöjen järjestelyissä. Euroopan 
rajoille, Uralin tuntumaan tosin luotiin 

valtava Uralskin-Kuznetskin (Magnito
gorsk) teollisuusalue, jonka merkitys oli 
ratkaiseva sotavuosina. Etelässä kollek
tivisointi kohtasi etenkin Kazahstanissa 

katkeraa vastarintaa. Niinpä Kazahstanin 
väkiluku aleni vuoden 1926 noin 4 mil

joonasta runsaaseen 3 miljoonaan vuonna 
1939 ja paikalliset elinkeinot kärsivät suh-
teellisesti vielä enemmän. Lähinnä venä

läiseen työvoimaan perustuva puuvillan

viljely sitä vastoin laajeni rajusti. 

Luonnonvarojen intensiivinen etsintä 
saatiin Aasiassa käyntiin 1930-1uvulla, 
mutta niiden tehokas hyväksikäyttö siirtyi 
pääosiltaan toisen maailmansodan jälkei
seen aikaan. 

Toinen maailmansota merkitsi voima
kasta askelta etenkin Siperian ja Kazahs
tanin teollistamisessa. Saksalaisten valtaa

milta alueilta Aasian puolelle evakuoidut 
tehtaat jätettiin näet sodan jälkeen osit
tain sinne, mihin ne oli evakuoitaessa sijoi
tettu. 

Taloudellisessa suunnittelussa kiinni
tettiin uudestaan vasta Hrustsevin aikana 

huomiota Siperian ja Aasian tasavaltojen 
sekä etenkin Kazahstanin kehittämiseen. 
Yleisesti tunnettua on nyttemmin virheek

si osoittautunut laajojen alueiden viljelyk
seen otto. Toinen voimakkaasti esillä ollut 

ala on hiilen- ja kaasuntuotannon kehittä
minen. Kolmanneksi mainittakoon väri
ja rautametallien tuotanto. 

Neuvosto-Aasian taloudellinen kehitys 

ei näytä olleen edes 1950-luvun alun jäl
keen suhteellisesti läheskään niin voima
kasta kuin yleensä oletetaan. Niinpä Kes

ki-Aasian tasavalloissa Turkmenistanin ja 
U zbekistanin teollisuustuotanto kasvoi 
vuosina 1959-1965 selvästi hitaammin ja 
Tadzikistanin vain yhtä nopeasti kuin 
koko maan teollisuustuotanto. Kirgisiassa 
tuotanto kasvoi keskimääräistä hieman 
nopeammin, mutta koko Keski-Aasian 
keskiarvo jäi selvästi valtakunnan keski

maaralsen kasvunopeuden alapuolelle. 
Maatalouden osuus teollisuus- ja maata
loustuotannon summasta oli Keski-Aasian 

tasavalloissa vuonna 1964 yli 40 %. Niinpä 
myös kevyen ja elintarviketeollisuuden 

osuus teollisuustuotannosta oli noin 70 %. 
Alueen kaupunki1aisväestö on huomatta
valta osalta venäläistä, kun taas maaseu-



dulla vallitsee paikallinen väestö. Tämä on 
yleisen työvoimapulan ohella luonut vai
kean maaseu tuväestön teollistamisongel
man, joka on verrattavissa vastaaviin on
gelmiin kehitysmaissa. 

Kazahstan on venäläistynyt hyvin voi
makkaasti, ja sen teollisuustuotannon kas
vu on ollut varsin korkeaa luokkaa -
vuosina 1959-1965 maan toiseksi paras 
Liettuan jälkeen. 

Siperian teollisuustuotannon kasvuaste 
jäi vuosina 1950-1963 hieman heikom
maksi kuin koko maassa. Kun Liettuan 
ohella Moldaviassa, Valko-Venäjällä, Lat
viassa ja Virossa päästiin vuosina 1959-
1965 koko maan keskiarvoa tuntuvasti 
parempiin tuloksiin, ei teollisuuden paino
piste Neuvostoliitossa ole siirtynyt siinä 
määrin itään kuin on oletettu. Kaikilla 
Uralin takaisilla alueilla on jatkuvasti 
jääty jälkeen tuotantotavoitteista. Eräänä 
syynä tähän mainitaan olevan Mosko
vassa harjoitetun nojatuolisuunnittelun. 
Lisäksi etenkin Siperian kehittämistä on 
haitannut yhä paheneva työvoimapula ja 
pääomasijoitusten heikko tuottavuus mm. 
suurien rakennuskustannusten takia. Pak
kotyötä ja työvelvollisuutta, joilla oli suuri 
merkitys Siperian hyväksikäytössäja yleen
sä metsätöissä aina 1950-luvun alkuun 
saakka, on tuntuvasti supistettu niiden te-

DUNCAN DAVIES - CALLUM MCCARTHY 
lntroduction to Technological Economics. John 
Wiley & Sons, London - New York
Sydney 1967. XVII + 194 sivua. Sh. 

30/-. 

Englantilaiset tekijät tOImIvat kemian 
teollisuuden tutkimus- ja suunnitteluteh-
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hottomuuden vuoksi. 
Kauko-Idässä työvoimapula on ollut 

vaikea pullonkaula kautta aikojen. Vuon
na 1926 siellä asui 6 milj.km2 :llä (Jaku
tiasta Tyyneen valtamereen) vain 1.7, 
vuonna 1939 3.0 ja vuonna 19645.3 milj. 
henkeä. Tärkeimmät tuotantoalat kuvas
tavat alueen hyväksikäyttöastetta. Kalas
tus vastasi 1960-luvun puolivälissä noin 
40 prosentista alueen teollisuustuotannos
ta. Sitä seurasivat metsätalous, kaivokset 
(jalometallit ynnä timantit), metsästys ja 
rakennustoiminta. Alue on suunnilleen 
omavarainen maataloustuotannon suh
teen. Armeijan osuus työllistäjänä on myös 
SUUri. 

Epätasaisen ja usein välillisen lähde
aineiston johdosta teos vaikuttaa hieman 
hajanaiselta. Lähdeaineisto on kuitenkin 
tarjonnut kirjoittajalle koottavaksi harvi
naisen vaativan palapelin. Vain harva 
sovjetologi lienee valmis tarttumaan näin 
vaikeaan ja työlääseen ongelmaan. Meillä 
on nyt joka tapauksessa käytettävänä pio
neeritutkimus, jossa neuvostolähteisiin pe
rustuen on kuvattu yhtenä kokonaisuutena 
Uralin takaisten alueiden kehittymistä. 
Siksi teos muodostaa arvokkaan lisän 
Neuvostovaltion taloudellista kehitystä va
laisevaan kirjallisuuteen. 

ERKKI PIHKALA 

tävissä: DAVIES on kemistitohtori ja 
MCCARTHY on suorittanut historian (1) 
tutkinnon Oxfordissa ryhtyäkseen sittem
min kemian tutkimiseen. Kirjan vaati
vana, mutta varsin tarpeellisena tavoit
teena on yritystoiminnan ja kansantalou
denkin ongelmien esittäminen teknikon 
ajatusmaailmaan sopivalla tavalla. Vaikka 
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se tekijäin mukaan on tarkoitettu lukaista
vaksi yhteen menoon, se ei nyt aivan ole 
bedside literaturea; siksi monipuolisesti ja 
modernisti liikkeenjohdon ongelmia ja 

työvälineitä tuodaan esille. Eipä silti, kir
joitustyyli on mutkatonta ja luontevaa, 
käytännöllisiä esimerkkejä on runsaasti 
yleensä kemian teollisuuden alalta ja 
mausteena englantilaistyyppistä huumo
riakin, joten teollisuusväelle ja insinööri
opiskelijoille annetaan mukava tuntuma 
talousmiehen näkökulmiin. Kertausta saa 
termien selitysluettelosta ja täydennystä 

kirjallisuuslistasta,johon on poimittujouk
ko paperback-kirjoja. Liitteeksi on sijoitet
tu erikoiskatsaukset standardi kustannus
laskentaan, myynnin ennustamiskeinoihin 

sekä yritysten rahoituslähteisiin. Institu
tionaaliset taustatekijät koskevat Englan

tia siinä määrin, että jonkin verran sikä
läisten olojen tuntemusta tarvitaan kirjan 

lukemisen helpottumiseksi. 
Kirjan jäsentelyn perusteena ovat eri

asteiset päätöksentekijät. Juuri taloustiede 
tuo päätöksentekoa avustamaan rahan 
muodostaman mitta-asteikon, jonka käyt
täminen tuo esiin asteittain monimutkai

sempia pulmia siirryttäessä vaihtelevam
piin tilanteisiin, tekemään epävarmaa 
tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Näin 

etenevät myös lukujen otsikot: 2. Decisions 

by the Works Manager, 3. Decisions by the 

Marketing Manager, 4. Decision-taking in 

Project Planning, 5. Decisions by the Innovator, 

6. Decision-taking in Corporate Planning, 7. 
Decision-taking in National and International 

Affairs. 
Päätökset luokitetaan strategisiin ja 

taktisiin ajallisen ja paikallisen kantavuu
tensa mukaisesti: ylempien elinten stra
tegiset päätökset antavat tilaa kulloinkin 

sovellettavalle taktiikalle. Epävarmuus-

ongelmiin liitetään termi gambling, joka 
tässä tarkoittaa lähinnä vedonlyöntiä ja 
riskinottoa; varsinainen peliteoriakin tuo
daan esille strategisten ohjelmien valmis
telussa. Tuotantopäällikkö selviää tekno

logian kontrollilla, mutta joutuu jo »ve
donlyöntiin» laaduntarkkailussa, varasto
jen valvonnassa sekä kunnossapitopolitii
kan määrittelyssä. Markkinointipäälliköl
lä on edessään ostajien ja kilpailijoitten 
reaktiot sekä käytössään hinnan ohella 
mainonta, palvelu ja muut parametrit. 
Projektitutkimukset tarkoittavat inves
tointisuunnittelua, jonka yhteydessä esi
tellään erilaisia formaalisia päätöksenteon 

kriteerejäkin. Rahoituksen osuus ja merki
tys on kauttaaltaan esillä, mutta se tulee 
systemaattiseen tarkasteluun vasta yrityk

sen kokonaissuunnittelun yhteydessä. 
Kansantalouden ja kansainvälisen ta

louden osuus jätetään tietoisesti varsin 
yleisluonteiseksi; kansantalouden kirjan
pitoa selostetaan taustaksi rahatalouden 
toimintamekanismien esittelylle sekä toi
saalta Englannin talouspolitiikan proble
matiikalle, joka sekin on kirjan pääteemo
jen kannalta asiallisesti pyritty kytkemään 

yksittäisen yrityksen markkina- ja inves
tointistrategiain tarkasteluun. 

Innovaatiopäätöksiä käsittelevä luku si
sältää eräitä kiinnostavia empiirisiä tie
toja; muuta kauttahan ei juuri saa ohje

nuoraa systemaattisen keksimistyön, ts. 
tutkimustoiminnan mitoitusta varten - ja 
kaupallisesti merkittäviä tuloksia on saatu 

yhtä hyvin järjestelmällisen kehittelyn 
kuin vapaan perustutkimuksenkin esille
tuomina. Eri teollisuudenalojen, mm. len
tokonetyyppien kehityskustannuksia ja kyp
symisaikoja esitetään taulukkona, samoin 
kuin erityyppisten projektien kehitysvai
heita diskontattujen kassavirtojen avulla. 



Karkeaksi peukalosäännöksi kaupallisen 
toiminnan aloittamisinvestointia varten 
mainitaan uuden prosessiteknologian kehi
tyskustannusten kymmenkertainen määrä; 
jos prosessi si too pääomaa keskimäärin 
10-20 % vuosimyynnistä, saadaan pro-
sessiteknologian kehityskustannuksiksi 1-
2 % myynnistä. Kun tähän lisätään itse 

ROBERT FERBER ( toim. ) Determinants of 
Investment Behavior. NBER/Columbia Univ. 
Press, New York - London 1967. XI + 
611 sivua. Sh. 105(-. 

Vaikka ns. kokonaistaloudellinen mves
tointisuunnittelu ja muut julkisen vallan 
investointipolitiikkaan liittyvät ongelmat 
ovat viime vuosina olleet varsin vilkkaan 
keskustelun kohteena, innostusta tuntuu 
kuitenkin riittävän myös klassisen inves
tointiteorian edelleen kehittämiseen. Esi
merkki tästä on Yhdysvalloissa toimivan 
National Bureau of Economic Researchin ns. 
yliopistosarjassa vuonna 1967 ilmestynyt 
tässä esillä oleva teos. Kirja koostuu kah
destatoista NBER:n vuonna 1965 järjes
tämässä konferenssissa pidetystä alustuk
sesta niihin liittyvine opponentti- ja rep
liikkipuheenvuoroineen. Mukana on lisäk
si ROBERT FERBERin laatima katsaus kon
ferenssissa esitettyihin tutkimuksiin ja tut
kimustuloksiin. Ferberin mukaan kon
ferenssin järjestäjien alkuperäisenä tarkoi
tuksena oli, että myös julkisen vallan in
vestointikäyttäytymistä olisi käsitelty. Täl
tä osin alkuperäissuunnitelmasta joudut

tiin kuitenkin luopumaan, koska, kuten 

kirjoittaja mainitsee, tällä alalla suoritettu 
tutkimustyö on toistaiseksi vain vähäisessä 
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tuotteen kehittämisen, sen mukana seuraa
vien sivutuotteitten kehittelyn sekä uuden 
tuotteen käyttöpalvelun vaatimat 0.5-
1 % kukin, päädytään 3-4 % yhteissum
maan, minkä on todettu pitävän paik
kansa useassa maassa sekä vastaavan myös 
kansantulotilastojen ilmoittamaa tutki
mustoiminnan osuutta. 

JOUKO LEHTOVUORI 

määrässä ollut analyyttistä. 
Supistuksesta huolimatta konferenssin 

aihepiiri jäi varsin laajaksi. 'Investointi
päätösten anatomiaa pohdiskelevien tut
kimusten ohella ehdittiin käsitellä esim. 
väestön maantieteellistä jakautumista ur
baanialueilla ja perheiden autohankinto
jen ennustamiseen liittyviä ongelmia. En
simmäisenä mainittua aihetta kirjassa 
edustaa lähinnä DALE W. JORGENSONin 
tyylikäs katsaus yritysten investointitoi
mintaa käsitteleviin teorioihin. Jorgenson 
suorittaa mm. vertailun neoklassisen in
vestointiteorian ja muiden yritysten inves
tointipäätösten perusteista esitettyjen olet
tamusten välillä asettuen itse kannatta
maan neoklassikkoja. Talousmaantieteel
listä aihetta edustaa taas RICHARD F. 
MUTHin tutkimus The Distribution of Popu

lation within UrbanAreas,joka ainakin maal
likolle tarjoaa paljon mielenkiintoista luet
tavaa. Näiden äärimmäistapausten välille 
mahtuu sitten lukuisa joukko mitä erilai
simpia ongelmia pohdiskelevia alustuksia. 
Kotitalouksien investointikäyttäytymistä 
käsi ttelevistä artikkeleista maini ttakoon 
esimerkkinä JEAN CRocKETTin ja IRWIN 
FRIENDin tutkimus Consumer Investment 

Behavior, joka sisältää erinomaisen kat

sauksen tämän alan kirjallisuuteen, sekä 
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MARVIN SNOWBARGERin ja DANIEL B. 

SUITsin hauska Consumer Expenditures Jor 

Durable Goods. Snowbarger ja Suits esittele
vät mm. tietokoneohjelman (AID) , jonka 
avulla suuresta muuttujajoukosta voidaan 
kätevästi valita tärkeimmät selitettävään 
muuttujaan vaikuttavat tekijät. Ohjelman 

suurin ansio lienee siinä, että sen avulla 
on mahdollista jossain määrin helpottaa 
selittävien muuttujien valintaa regressio
analyysi tilan teissa. 

Yritysten investointipäätösten determi

nantteja pohdiskellaan sekä reaali- että 
rahoituspuolelta. Viitaten· ROBERT EIS

NERin kuuluisaan vuonna 1963 American 

Economic Review'ssa julkaistuun artikkeliin 
Investment: Fact and Fancy W. H. LOCKE 
ANDERSON kirjoittaa aiheesta Business Fixed 

Investment: A Marriage of Fact and Fancy. 

Regressioanalyysiensa tulosten perusteella 
Anderson asettuil. kannattamaan kompro
missia »akseleraatio-» ja »voittolinjan» 

välillä. Investointiyhtälöissä tulisi olla 
mukana sekä kapasiteetin käyttöastetta 
että rahoitustilannetta kuvaavia muuttu
jia. Esimerkkeinä samaan aihepiiriin liitty

vistä artikkeleista mainittakoon vielä 
MERTON H.MILLERin ja FRANCO MODIG

LIANIn tutkimus Estimates oJ the Cost of 
Capital Relevant Jor Investment Decisions under 

Uncertainty sekä JOHN LINTNERin Corporate 

Finance: Risk and Investment. 

Meilläkin ajankohtaista aihetta eli yri

tysten investointi odotuksista pitemmällä ja 
lyhyemmällä tähtäimellä kerättyjen tieto
jen käyttöä investointikehityksen ennusta-

PETER L. HAMMER (IVANESCU) - SERGIU 
RUDEANU Boolean Methods in ·Operations 

Research and Related Areas. Econometrics 

misessa käsitellään kahdessa tutkimukses
sa, joista toinen on REYNOLD SAcHsin ja 
ALBERT G. HARTin tekemä ja toinen 
MICHAEL C. LOVELLin. Sachs ja Hart käsit
televät yritysten kiinteitä investointeja kun 
taas Lovellin aiheena ovat varastoinves
toinnit. Lovellin tulokset viittaavat siihen, 

että yritykset suhteellisen nopeasti pysty
vät muuttamaan tuotantosuunnitelmiaan, 

jos tuotteiden myynnissä tapahtuu odotta
mattomia muutoksia. Jos näin todella on, 
se merkitsee sitä, että useimmilta ns. 
varastosykleistä esitetyiltä teorioilta pu

toaa pohja pois. 
Jokainen kirjassa esitetty tutkimusseloste 

kelpaisi esimerkiksi siitä, miten tutkimus

raportti tulisi kirjoittaa. Dispositio on 
klassisen selväpiirteinen: lyhyt ongelman 
esittely; kirjallisuuskatsaus, mallit, empii
riset laskelmat, tulokset, yhteenveto, sekä 
liite, jossa suoritetaan perusaineiston tar
kempi esittely. Symbolit selitetään tarkas

ti, ja ne ovat yleensä onnistuneesti valittu
ja. Ehkä tiimä melkein »kliininen» siisteys 
on aiheuttanut sen, että kirja kokonaisuu
tena vaikuttaa suhteellisen värittömältä. 

Tämä pätee erityisesti niihin kirjoituksiin, 
joissa esitettävä asia ei välittömästi liity 
lukijan omiin tutkimuksiin. Joskin siis 
monet artikkeleista tuntuvat melko »pui
sevilta», sitä samaa ei voi sanoa oppo
nentti- ja repliikkipuheenvuoroista. Eten
kin Suomessa käytävän tieteellisen keskus

telun aneemiseen kielenkäyttöön tottu
neelle ne tarjoavat varsin riemastuttavaa 
luettavaa. 

LEIF NORDBERG 

and Operations Research VII, Springer
Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 

1968. XV + 329 sivua. DM 46.00, $ 11.50. 



Kun nykyisin pystytään tietokoneiden an
siosta käsittelemään laskennallisesti suu
riakin Operations Research -ongelmia, on 
havahduttu huomaamaan näitä ongelmia 
käsittelevän teorian tarpeellisuus. Koska 
nämä probleemat ovat usein sekä formu
loinniltaan että ratkaisuiltaan matemaat
tisesti vaikeasti hallittavissa, ei OR:n teo
riaa voida kehittää kovinkaan monipuoli
sesti ilman pitkälle menevien matemaat
tisten apuvälineiden tuntemusta eikä 
myöskään ilman niihin kohdistuvaa tu t
kimusta. Kuten kirjan nimestä jo käy 
selville, siinä käytetään Boolen algebraksi 
nimi tettyä ma tema tiikan haaraa 0 R
ongelmien ratkaisemiseksi. Lähtökohdalla 
on jo päältäpäin katsoen ilmeisiä etuja, 
ja Boolen algebraa monet ovatkin viime 
aikoina käyttäneet lähestymistapana eri
laisiin OR-ongelmiin. Tässä kirjassa on 
käytetty erityisesti Boolen matriisilasken
taa, Boolen yhtälöitä ja pseudo-Boolen 
ohjelmointia. Pseudo-Boolen ohjelmoinnin 
käyttö on eräs kirjan esiintuomia perus
ajatuksia. Menetelmänä on ollutdynaa
misen ohjelmoinnin yhdistäminen Boolen 
prosesseihin. Tätä lähestymistapaa käyt
täen on tutkittu mm. kontrolli teorian, 
kombinatorisen matematiikan, verkkojen 
ja jonojen ongelmia. 

Kirja on jaettu kahteen osaan, joista 
ensimmäinen osa esittelee matemaattista 
välineistöä ja jälkimmäinen tämän väli
neistön soveltamista OR-ongelmiiri. Koska 
kirja lähtee ongelmien esittelyssään alusta, 
paneudutaan ensiksi suhteellisen perus
teellisesti Boolen algebran peruskäsittei
siin. Toisessa luvussa esitellään Boolen 
yhtälö itä ja niiden ratkaisemista. Viidessä 
seuraavassa luvussa paneudutaan sekä 
lineaarisiin että ei-lineaarisiin pseudo
Boolen yhtälöihin ja niiden minimointi-
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ongelmiin. Pseudo-Boolen funktio on mää
ritelty seuraavasti: 

f: B~ ~ R, 

missä B~ tarkoittaa n:n muuttujan 2-
alkioista Boolen algebraa. 

Sovellutuksia käsittelevässä jälkimmäi
sessä osassa puututaan aluksi yleisimpiin 
kysymyksiin, kuten kokonaislukujen ma
temaattiseen ohjelmointiin ja graafien teo
riaan. Graafit käsitellään aina perusmää
ritelmistä lähtien. Aluksi paneudutaan 
suunnattujen graafien polkujen olemassa
olon ongelmiin ja polkujen määräämiseen. 
Käsittelyä jatketaan sisäisesti ja ulkoisesti 
vakaiden osajoukkojen ja graafien kro
maattisen dekomponoinnin ongelmilla. 
Tämän käsittelyn lopuksi päädytään huo
mioon, että useat ongelmat, kuten liittä
mis- (assignment) ja kuljetusongelmat, voi
daan palauttaa kaksiosaisten graafien yh
teensovittamisongelmaksi, ja niihin voi
daan soveltaa pseudo-Boolen ohjelmoin
tia. Kirjan loppuluvuissa sovelletaan pseu
do-Boolen ohjelmointia vielä moninaisiin 
OR:n ja sitä lähellä olevien alueiden on
gelmiin. Niissä käsitellään mm. verkko
teorian virtoja, osittain järjestettyjen jouk
kojen minimaalista dekomponointia ket
juiksi, jono-ongelmia (sequencing problems) , 
aikataulun laatimisongelmaa, kooditeo
rian sovellutuksia ja tehtaan sijoitusongel
maa (plant location). Viimeisessä luvussa 
puututaan automaattien teorian mini
mointiongelmiin. Lisäksi kirjassa on yleis
tettyä pseudo-Boolen ohjelmointia käsit
televä liite ja laaja kirjallisuusluettelo. 

Kaikki tieto kirjan alalta on sangen 
nuorta. Ensimmäinen Boolen algebran 
käytännöllinen sovell u tus tämän tyyppi

seen ongelmaan tehtiin 40-luvun lopulla. 
Kuten esimerkiksi kirjallisuusluettelosta 
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näkyy, ei alalta ole julkaistu kirjoja juuri 
lainkaan, mihin osaltaan on varmaankin 
vaikuttanut alan tutkimuksen nopea eteen
päin meno. Jo tämän puutteen lieventä
miseksi on teoksen julkaiseminen paikal
laan. Varsinaiset ansiot tutkimuksella on 
kuitenkin toisaalta siinä, että se sopii 

hyvin oppikirjaksi alaan tutustuville, ja 
toisaalta siinä, ettei kirjan esittämä tietous 
kovin nopeasti vanhene, koska voimak
kaana aspektina kirjassa on oikean lähes
tymistavan löytämisen opettaminen. Tä
hän kuuluu myös se, että useat ongelmat 
on ratkaistu monella eri tapaa, ja se, 
että tuodaan esille mahdollisuuksia uusien 
ja parempien ratkaisutapojen löytämi
seksi. Lisäksi on luultavaa, että kirjan 
alkuosassa esiteltyä matemaattista väli

neistöä käytetään vielä suhteellisen pit
kään ainakin eräiden ongelmatyyppien 
ratkaisemiseksi. Toisaalta on selvää, että 
kirjan toisessa osassa esiteltuja ratkaisu
tapoja kehitetään edelleen tai ne jopa 
kokonaan hylätään parempien tieltä, mikä 
eräissä kohdin on kirjan tekijöiden osoit
tamanakin nähtävissä. 

JOHN W. KENDRICK (toim.) The Industrial 

Composition af Income and Product. NBER 

Studies in Income and Wealth 32/ 
Columbia Univ. Press, New York -

London 1968. VIII + 494 sivua. Sh. 

126/-. 

Yhdysvalloissa ryhdyttiin julkaisemaan 
elinkeinoittaisia sekä käypä- että kiinteä
hintaisia kansantuotelukuja vuonna 1962 
ja Kanadassa vuotta myöhemmin (aikai
semmm oli elinkeinoittain julkaistu pel

kästään kansantulotiedot) . Kun Yhdys-

Teos on suhteellisen yhtenäinen esitys, 
jossa lähdetään niin alusta, että asiaan 
perehtymättömälläkin on mahdollisuuksia 
yksinomaan tätä kirjaa seuraten ymmär
tää kaikki kirjan ajatukset. Toisaalta ku
kin ongelma ja esimerkki on esitetty niin 

itsenäisesti, että jonkin verran Boolen 
algebraa tunteva henkilö voi tutustua 
vaikkapa vain yhden OR-probleeman, 
esim. kuljetusongelman ratkaisuun. 

Kirjan hyvinä puolina on erityisesti 
pidettävä kiitettävää jäsentelyä ja erittäin 
selkeää ja huolellista esitystapaa. Mate
maattista ja siksi raskaslukuista tekstiä on 
onnistuttu keventämään lukuisilla piir
roksilla ja taulukoilla, joiden avulla selos
tusta tehostetaan. 

Kuten kirjassa on toivottu, on varmaa, 
että se stimuloi sekä teoreettisia että sovel

tavia jatkotutkimuksia. Teosta voi läm
pimästi suositella kaikille sekä Operations 

Research -ongelmista että Boolen algebran 
soveltamisesta kiinnostuneille. 

JYRKI MANNILA 

valloissa julkaistiin lisäksi vuosina 1964-
1965 kansantuotetilastojen kanssa yhtä
pitävälle pohjalle rakentuvat panos-tuo
tostaulukot, lisääntyivät kansantalouden 

tulo-, tuotanto- ja hintamuuttujien välis
ten yhteyksien tutkimismahdollisuudet 
huomattavasti. Brookings-instituutissa 

Washingtonissa järjestettiin joulukuussa 
1966 konferenssi, jossa esiteltiin lisäänty
neen tilastoaineiston avulla tehtyjä tutki
muksia, tarkasteltiin kansantulo- ja kan
san tuotetta kuvaavien tilastojen välisiä 

yhteyksiä ja pohdittiin mahdollisuuksia 



tilastoinnin kehittämiseksi edelleen. Kon
ferenssissa esitetyt työpaperit julkistettiin 
nyt tarkasteltavan artikkelikokoelman 
muodossa. 

Teokseen sisältyvät artikkelit on jaettu 
kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä käsi
tellään lopputuotteiden kysynnän, tuo
tannon ja hintojen välisiä yhteyksiä käyt
täen hyväksi samanaikaisesti kansantulo
tilastoja ja panos-tuotostietoja. BEATRICE 
N. VACCARA ja NANCY W. SIMON tutkivat 
panoskertoimien muutoksien ja tuotan
non BKT-osuuksien välisiä yhteyksiä ha
vaiten, että vuosina 1947-1958 loppu
tuotteiden kysynnän rakenteen muutos on 
ollut panoskertoimien muutoksia tärke
ämpi BKT-osuuksien kehitystä selittävä 
tekijä. JACK ALTERMAN tarkastelee aluksi 
tilastoihin liittyviä tulkinnanvaraisuuksia 
ja laskennallisia vaikeuksia (mm. hinta
tekijöiden aiheuttamia), minkä jälkeen 
hän tutkii panos-tuotostau1ujen avulla 
hintamuutosten heijastumista tuotannon
alalta toiselle. 

Toisen osan artikkelissa on mielenkiin
non kohteena lähinnä eri elinkeinojen 
kansantuoteosuuksien muuttuminen. Tä
tä muuttumista pyritään vertaamaan tuo
tantokustannusten muutoksiin. LEON 
GREENBERG ja JEROME MARK tutkivat 
tuoteyksikköä kohden laskettujen työkus
tannusten ja niiden muutosten eroja elin
keinojen välillä. ALBERT REES selvittelee 
työllistetyn työvoiman, yksikköä kohden 
laskettujen työkustannusten ja ansiotason 
muutoksia. Teoksen toimittaja KENDRICK 
puolestaan tavallaan jatkaa siitä, mihin 
Greenberg ja Mark lopettavat: hän tar
kastelee tulojen jakaantumista muiden 
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tuotannon tekijöiden kuin työn osalle ja 
vertailee tapahtuneita muutoksia elin
keinojen tuottavuuden ja kansan tuo te
osuuden kehitykseen. Osan viimeisessä 
artikkelissa ALVIN EGBERT vertailee tuo
tannontekijäin hintasuhteita eri elinkei
noissa ja tutkii, onko näissä tapahtuneilla 
muutoksilla yhteyttä tuotannon tekijöiden 
käyttöön. 

Kolmannessa osassa suunnataan katse 
tuotantotilastoja laadittaessa käytettyihin 
menetelmiin ja tehtyihin ratkaisuihin. 
Pääasiassa keskitytään Yhdysvalloissa jul
kaistujen eri pohjalta muodostettujen 
tilastojen eroavaisuuksien tarkasteluun 
(GoTTsEGENin ja ZIEMERin sekä CLAYTONin 
ja MOTHERALin artikkelit). GORDON J. 
GARSTON ja DAVID A. WORTON puoles
taan esittelevät Kanadan tuotantotilasto
jen laatimisessa noudatettuja periaatteita. 

Useimpiin artikkeleihin liittyy laaja 
tilastoaineisto, josta saa aavistuksen ar
tikkeleiden laatimiseksi tarvitusta melkoi
sesta työmäärästä. Erinomaisena lisänä 
liittyy kaikkiin artikkeleihin vähintään 
yksi kriittinen puheenvuoro. 

Konferenssin työ paperit muodostavat 
varsin hyvin yhteen sopivan kokonaisuu-

. den, josta on apua etenkin teoreettisten 
opintojen parista käytännön harjoitteluun 
siirtyville ekonomistinaluille. Itse asiassa 
'on saatu kokoon käytännön esimerkein 
havainnollistettu esitys aiheesta »Miten 
käyttää hyväksi kansantulotilastoja». 
Myös kansantulo- ja tuotantotilastojen 
kehityksestä vastuussa oleville konferens
sin osanottajien aikaansaannoksista luulisi 
olevan hyötyä. 

JOUKO VARJONEN 
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H. P. KUNZI - O. MULLER - E. lämainittu funktionaaliyhtälö, jonka avul-
N IEVERGEL T Einfiihrungskursus in die dyna

mische Programmierung. Lecture Notes in 
Operations Research and Mathematical 
Economics, voI. 6. Springer-Verlag, Ber
lin-Heidelberg-NewYork 1968. 103 si
vua. DM 9.00, $ 2.25. 

Dynaaminen ohjelmointi .on matemaatti
nen tekniikka perättäisten päätösongelmi
en ratkaisemiseksi. Menetelmä soveltuu 

moniin ongelmiin, sillä peräkkäisyydellä 
ei tarvitse olla mitään tekemistä ajan 
kanssa. Se sopii kaikkiin allokointiongel

miin, jotka voidaan muotoilla monivai
heprosesseiksi. 

Teoksen toisessa luvussa käsitellään 
monin eri aloilta otetuin esimerkein dy
naamisen ohjelmoinnin pääperiaatetta, 
optimaalisuusprinsiippiä, jonka mukaan 
jokainen optimaalisen politiikan osapoli

tiikka on optimaalinen (ts. jokainen op
timaalisen päätössekvenssin osa on optio:' 
maalinen) . Periaate tuntuu aluksi trivi

aalilta ja tautologialta, mutta sen avulla 
voidaan rakentaa dynaamisen ohjelmoin
nin ratkaisukeino: funktionaaliyhtälö (re

kursioyhtälö). Dynaamisella ohjelmoin
nilla ratkaistavissa olevaa ongelmaa voi
daan kuvata verkolla, jossa on solmuja 
n:llä pystytasolla. Lähtök.ohtatilanne on 
ensimmäisellä tasolla ja tavoite viimei
sellä. Kullakin tasolla voidaan tehdä pää
tös, mihin seuraavalla tasolla olevaan sol
muun siirrytään. Kunkin tason solmuja 

nimitetään tilamlluttujiksi. Verkossa an- . 
netaan luku arvo siirtymiselle tason i sol

muista tason i + 1 solmuihin. Käytän
nön sovellutuksissa nämä lukuarvot voi
vat olla esim. jonkin toimenpiteen kus

tannuksia tai tuottoja. Näistä lukuarvois
ta (päätösmuuttujista) muodostetaan ed el-

la päätetään, mihin seuraavan tason sol
muun siirrytään. Mikä tahansa tähän 
muotoon saatettu ongelma voidaan rat
kaista dynaamisen ohjelmoinnin mene
telmiäkäyttäen. 

Ongelma ratkaistaan funktionaaliyhtä

löiden avulla siten, että ensin ratkaistaan 
l-vaiheprobleema (optimoidaan lähtökoh
tatilanteen ja ensimmäisen päätös tason 
väli), sitten ratkaistaan 2-vaiheprobleema 
(optimoidaan lähtökohtatilanteen ja toi

sen päätöstason väli). Prosessia jatketaan, 
kunnes viimeisenä ratkaistaan n-vaihe

ongelma, jossa tulee optimoiduksi koko 
väli lähtökohtatilanteesta tavoitteeseen. 

Luvussa 2 pohditaan myös aikatekijän 
vaikutusta dynaamiseen ohjelmointiin. 
Tällöin joudutaan ratkaisemaan suun
nitteluhorisontti ja valitsemaan diskont

tausk.orko. Näiden vaikutuksia on esitel
ty esimerkein, jotka käsittelevät inves
tointilaskelmia ja optimaalisia ostopoli
tiikkoja. 

Luvussa 3 käsitellään Markov-proses
seja ja niiden yhteyksiä dynaamiseen oh
jelmointiin. Markov-prosessin siirtymä
todennäköisyysma triisiin lii tetään arvo

matriisi, joka spesifioi esim. kustannukset 
siirryttäessä tilasta i tilaan j. Markov
prosessin .ominaisuuksien avulla saadaan 
funktionaaliyhtälöä vastaava rekursioyh

tälö, joka voidaan ratkaista dynaamisen 
ohjelmoinnin algoritmeja käyttäen. Opti
maalisuuden kriteeriksi tulee nyt kustan
nusten odotusarvon minimointi. 

Luvussa 4 tarkastellaan dynaamisen 

ohjelmointiongelman ratkaisussa käytettä

viä algoritmeja ja niiden asettamia vaati
muksia tietokoneille. Luvussa esitetään 
mm. Fordin yleisen minimointiongelman 

algoritmi ja sen .ohjelman lohkokaavio. 



Laskut yö riippuu lineaarisesti vaiheiden 
lukumäärästä. Kun joka vaiheessa suori
tetaan samat laskut, niin yksi ohjelma 
riittää. Täten tietokoneen muistin tilan
tarve riippuu tilojen eikä vaiheiden luku
määrästä. Luvussa selvitellään myös line
aarisen ja kvadraattisen ohjelmoinnin 
ratkaisuja ja todetaan, että molemmat 
voidaan suorittaa käyttäen dynaamista 
ohjelmointia. Käytännössä tällä on mer
kitystä silloin, kun on käytettävissä vain 
pieni tietokone. 

Teoksen lopputoteamukset dynaamises
ta ohjelmoinnista ovat: 

1. Tavoitefunktio ei ole minkään eh
don esim. lineaarisuuden, kvadraattisuu
den tai konveksisuuden sitoma, vaan se 
voi olla mitä muotoa tahansa. 

2. Koko ongelman ratkaiseminep. yh
dellä kertaa johtaa muut ohjelmointime
netelmät suuriin vaikeuksiin. Dynaami
sessa ohjelmoinnissa tätä ongelmaa ei 
esiinny. 

3. Tietokoneen muistin tarve on huo
mattavasti pienempi kuin muissa ohjel
moinneissa. Dynaamisen ohjelmoinnin 

DAN USHER The Price Mechanismand the 

Meaning of National Income Statistics. Cla
rendon Press: Oxford Univ. Press, Oxford 
- Aberdeen 1968. XXIII + 180 sivua. 
Sh.45/-. 

Kuinka on mahdollista, että kansantulo
tilastot osoittavat monien kehitysmaiden 
elävän toimeentulominimin alapuolella? 
Voidaanko 40 dollarin arviota Etiopian 
kansantulosta per capita pitää järkevänä? 

USHER väittää, että kansantulotilastois-
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ongelmien ratkaisussa käytettävien tieto
koneiden täytyy olla varsin nopeita. 

4. Parhaat ohjelmointikielet ovat algol 
ja fortran. 

Kokonaisuutena teos antaa sivumää
räänsä nähden varsin hyvän kuvan dy
naamisesta ohjelmoinnista, lähinnä sen 
sovellutusalueista ja siitä, kuinka käytän
nön ongelma on formuloitavissa dynaa
miseksi ohjelmaksi. Esimerkkisovellutuk
set ovat lähes kaikki liiketaloudellisia, 
mm. varastointiohjelmia, yhdistettyjä va-

. rastointi- ja osto-ohjelmia, yhdistettyjä 
varastointi- ja valmistusohjelmia sekä in
vestointiohjelmia. Näitä kaikkia esiintyy 
sekä deterministisinä että stokastisina. 
Teos lienee sopiva lähinnä ensimmäiseksi 
tutustumiseksi dynaamiseen ohjelmoin
tiin. Tekstiin sisältyvät tietokoneohjelmat 
ja niiden lohkokaaviot lisäävät teoksen 
käyttökelpoisuutta. Suurimpana puuttee
na pidän sitä, ettei kirjassa ole esitetty 
vähääkään dynaamisen ohjelmoinnin pe
rustana olevaa matemaattista teoriaa. 
Tätä tosin löytyy kirjallisuusluettelossa 
olevista teoksista. 

MATTI HEIMONEN 

sa on jotakin pahasti vialla. Ei ole kysymys 
siitä, että tilastot olisi väärin laadittu an
nettujen menetelmien ja laskusääntöjen 
pohjalta, vaan siitä, että niillä on varsin 
erilainen sisältö ja merkitys kuin se, mikä 
niille yleensä annetaan. Tutkimuksen 
päämääräksi asetetaan vastauksen löytä
minen seuraavaan kolmeen kysymykseen: 

1. Mitä on reaalitulo? 
2. Miksi reaalitulon mittaamiseen käy

tettyjen tilastojen sisältö on muu 
kuin se, mihin on pyritty? 
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3. Mikä on näin syntyneen eron suu
ruus? 

Kirjan ensimmäisessä osassa tutkitaan 
reaalitulon käsitettä erityisesti huomioon 
ottaen vertailut rikkaiden ja köyhien mai
den välillä. Osa tästä ongelmasta on tulo
käsitteen piiriin sisällytettävien erien mää
rääminen: onko oman auton käyttö työ
matkaan loppu- vai välituotteen kulu
tusta, pitäisikö pmavaraistalouksien tuo
tanto lukea tulon osaksi, onko esimerkiksi 
lämmityskustannukset sisällytettävä tu
loon vertailtaessa lämpimän ja kylmän 
ilmaston maan tuloja? Nämä ongelmat 
eivät sinänsä ole uusia, ja ne on ainakin 
implisiittisesti ratkaistu laadittaessa kan
santulotilastoja eri maissa. Mutta tehdyt 
ratkaisut eivät ehkä aina ole tarkoituksen
mukaisia tehtäessä kansainvälisiä tulotaso
vertailuja. Kun on päätetty, mitä tuloihin 
sisällytetään, on valittava hintapainot, 
jotta vertailua voidaan eri maiden kesken 
suorittaa. Esimerkiksi Englannin ja Thai
maan välisessä vertailussa voitaisiin Thai
maan reaalituloa per capita pitää sinä raha
määränä, jonka tyypillinen englantilainen 
tarvitsisi Englannissa tullakseen yhtä hy
vin toimeen kuin Thaimaassa sen maan 
keskimääräisillä tuloilla. Yhtä hyvin ver
tailu voitaisiin tehdä myös thaimaalaisen 
näkökulmasta. Tässä indeksiongelmassa ei 
kuitenkaan ole kysymys yksinomaan hin
tapainojen valitsemisesta, vaan hyödyk
keiden 'Valinnalla on myös olennainen 

osuus lopputuloksen kannalta. 
Kirjan tärkeimmässä osassa yritetään 

selittää »mahdottoman» pieniä kehitys
maiden kansantulolukuja kansainvälisen 
hintamekanismin avulla. Pääsyynä erheel
lisen käsityksen antaviin tilastoihin Usher 
pitää köyhien maiden erittäin alhaista hin
tatasoa. Edelleen on teoriaan otettu mak
rotasolla mukaan muuttuvat hinnat, eli -
HIcKsin termein - korvattu fixprice flex
pricella. 

Teoksen kolmas osa käsittelee alkupuo
lella esitetyn teorian ja analyysin sovelta
mista Thaimaan kansantulotilaston tul
kintaan ja yritykseen kvantifioida väitet
tyjä harhoja ja niihin vaikuttavia voimia. 

Koska kansantulotilastot ja tuottavuus
luvut ovat taloudellisen kasvuprosessin 
tärkeimpiä rriittavälineitä, on näiden tie
tojen tavanomaisesta käsityksestä poik
keava sisältö ja merkitys varsin suuri haitta 
pätevien vertailujen suorittamiselle. Ushe
rin mukaan ovat siis monet käsityksemme 
köyhien maiden· talouselämän luonteesta 
ja taloudellisesta kasvuprosessista tuntuvan 
korjauksen tarpeessa, ja täniä johtuu kan
santulotilastojen harhaisuudesta. 

Teoksen alussa on kahdentoista sivun 
pituinen ytimekäs Introduction and Summary, 
jonka perusteella jo saa verraten hyvän 
kuvan Usherin ajatuksenkulun päälinjois
ta ja kirjan sisällöstä. Juuri virikkeiden 
antajana ja epäilyksien herättäjänä Ushe
rin tutkimusta onkin tarkasteltava. 

RISTO RANKI 
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