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LAURI o. AF HEURLIN: The Problem of Rented Accommodation and the Rent Level. In Finland there is Iack
of rented accommodation, and the rents are mostly relatively high. One reason is the relatively high
building and heating costs because of the cold climate. The supply is insufficient because of the unwillingness of weaIthy people to invest in rented accommodation. This is due~ first, to the fact that
even so-calIed good landlords are unpopular with 'the majority of the Finnish people; consequently,
landlords fear more severe rent contro!. Second, the high leveI and sharp progressivity of income and
property tax and the fact that even that part of income with which property tax is paid is stillliable
to income tax, make the marginal costs of accommodation, including taxes, extremeIy high. The rent
level is determined according to marginal costs; thus, those landlords whose taxes are lower than the
taxes of richer landlords gain extra profit. The actual burden of property tax can be calculated
1
by multiplying the property tax rate mentioned by law by 1 _ income tax rate' and the actual
burden of marginal. property tax by multiplying the marginal property tax rate by
1
1 - marginal income tax rate . Paradoxically enough, the writer finds that in some cases progressive
taxation may increase the unevenness of the income distribution. The writer proposes, among other
things, that the property tax on rented accommodation be abolished.
Page 269

AHTI MOLANDER: Phases and Problems of Injlation Research. At the beginning of the writer's lectio praecursoria
of his dissertation, A Study of Prices, Wages and Employment in Finland, 1957-1966 (published in English),
he first examines briefly the development of inflation' theory from the so-called orthodox theory before
the Keynesian revolution through the bipartition of the theory into demand puH and cost push thinking after the war to an almost chaotic situation' of numerous intermediate forms of the two-part
theory. In 1958 discussion became concentrated on the relation between the changes in the wage
leveland unemployment following the publication OfPHILLIPS' well-known empirical study. The results
of most Phillips-curve studies confirmed the impossibility of finding a situation in which a constant
price level and full employment obtain simultaneously. The writer has taken this disequiIibrium as
his starting point and has constructed an inflation model based on the assumption that price and wage
levels are dependent on the inequality of the demand and supply of labour. The adjustment process
is left outside the model, and because the economy is assumed to move from one disequilibrium to
another the model becomes dynamic. All the mentioned variables are endogeneous and they are dependent on exogenous variables, e.g. import prices, among which the origin of the whole inflation
process may be found. (See also the writer's article Interdependence between Prices and Wages, published
in English in the issue 1968:3 of this journaI.)

Page 274
MARTTI.J. HIRVONEN: Balanced Dairy Production -

Interregional Linear Programming Approach. In English.

Page 280
RAUNO NUNIMÄKI: The Effect of National Fiscal and Social Polic] on Economic Integration. The purpose ofthe
study was to give an answer to two problems. First, what kind of national fiscal and social policy
member countries should practise, if they want to achieve the highest possible gain from economic '
integration? Second, what is the effect of fiscal and social policy to competitive situation in the area
of integration? An attempt was made to quantify the latter problem by estimating how much the national fiscal and social policy change the prices of export commodities in twelve countries (alI EECcountries, Canada, Finland, ]apan, Sweden, United Kingdom and United States). The majority
of the empirical data has been taken from DOSSER'S study Fiscal and Social Barriers to Economic
Integration (Studies in Trade Liberalization, Baltimore, Md. 1967), and his method of measurement
inspired the method used in the present study.
The theoretical analysis gave the following results. If we assume that economic integration tends
to increase efficiency by creating conditio:ns of perfect competition in the area of integration, national
fiscal and social policy must not change relative prices of commodities in any country. It is often believed, that this aim is reached by harmonizing national fiscal and social policy in member countries.
This is not necessarily true, because in different countries and in different industries the shifting of
taxes may be different. This is the reason why harmonized fiscal and social policy does not guarantee
unchanged relative prices. If we apply the theory of second best to the problem, maximum efficiency
may be achieved by letting national fiscal and social poli cy change relative prices in the international
market.
The results of the empirical analysis were as follows. If we take account of publie expenditure
as welI as taxes, the problem seems to be quite smalI in these twelve countries. If we assume that border
adjustments applied to indirect taxes are neutral, national fiscal and social policy lowers prices of
export commodities 0.2 per cent on average. The range is 1.7 percentage points if we exclude two
extreme cases (Japan and United Kingdom). The calculations are based on a priori shifting assumptions; it is assumed that 40 per cent of corporation income tax and 10 per cent of employers' social
charges are shifted to the consumer in the form of price increases. Publie expe:r:diture which benefits
private producers is assumed to be refiected 100 per cent in lower prices.
The conclusion is that if we take into account the whole fiscal and social policy and not just individual taxes and subsidies, fiscal harmonization in economic integration is not so urgent as is often
believed.

*
Page304
HEIKKI KOIVISTO: On New Methods for Approximating Distributed Lags. The article is a review of some
recent studies in distributed lags, especially ALMON weights and methods presented in .J ORGENSON'S
article mentioned in references. The ground is primarily pedagogical, because it is now sevel1 years
since last article in Finnish on this subject was published (see AHTI l\.10LANDER Jakautuneista viivästyksistä, Kansantaloudellinen aikakausl~irja 1962:2). First, KOYCK-NERLOVE and ]orgenson methods are
presented. To illustrate these, some autoregressive models were estimated using as a dependent variable
the investment of Finnish manufacturing in 1953-1967, and as an independent variable industrial
production. Since the reason for estimation and presentation was only to ilIustrate methods, no further
comments about the validity of the models and lag distributions were necessary.
Then the nowadays quite popular Almon weights method is discmsed. The dependent variable was
the changes in the deposits of Finnish banks and the distributed lag independent variable was farm
income from grain, potato, sugar beet etc. Other independent variables were changes in wage and
salary income, cost of living, government bonds held by publie, and seasonal dummies. The variables
were quarterly. In the experiments the commonly held view, that the maximum length of lag distribution and the degree of interpolation polynomial are rather severe constraints in Almon weights,
was confirmed.
.
In Finland, the task of keeping abreast of the Iatest findings of research into distributed lags is
made difficult by the·fact that the main efforts in this field are made in America, and the lag in communication can be rather long.

*
Page 311
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Vuokra-asunnon ja asunnonvuokran ongelma
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
toukokuun 29 päivänä 1969 piti

LAURI O.

AF

HEU"RLIN

Vuokra-asunnon ja asunnonvuokran probleemakompleksi on sosiaalisia
ristiriitoja aiheuttavista yhteiskunnallisista ongelmista vaikeimpia, ja se
esiintyy jokaisessa kaikkein alkeellisimman kehitystason sivuuttaneessa
yhteiskunnassa. Kuten niin monelle muulle kysymykselle sillekään ei ole
valmista tieteellistä ratkaisua, vaan ulkoiset realiteetit ja poliittiset voimasuhteet määräävät tosiasiallisen kehityksen suunnan. Tulos ei kuitenkaan koskaan tyydytä kaikkia, vaan on usein omiaan aiheuttamaan
yhteiskunnallista tyytymättömyyttä, jopa katkeruutta. Seuraavassa pyritään vain raottamaan niitä näköaloja ja asettamaan niitä kysymyksiä,
jotka voisivat ehkä pohjustaa probleeman syvällisempää tieteellistä
analyysiä.
Vuokra-asuntokysymys on osa laajemmasta, nimittäin asuntokysymyksestä, joka on ainakin kylmän ilmanalan maassa ihmisen hyvinvoinnin
ja viihtyisyyden kannalta sekä kunkin yksilön että koko yhteiskunnan
suuren huolen aiheita. Asuntokysymys voidaan tosin nykyaikaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa suureksi osaksi hoitaa omistu'sasuntojen avulla.
Mutta siitä tuskin on paljonkaan erimielisyyttä, että kaikki perheet eivät
voi tai halua hankkia omaa asuntoa.
On ensiksikin todettava, että kaikilla ei ainakaan aluksi ole niin paljon
varallisuutta, että voisivat hankkia itselleen oman asunnon, eikä asunnon
järjestäminen yksinomaan velkavaroilla voi tulla kaikissa tapauksissa
kysymykseen. Toiseksi asunnon vuokraaminen saattaa olla usealle edullisempaa kuin asunnon ostaminen omaksi. Vuokra-asunnon vaihtaminen
toiseen käy sentään paljon helpommin kuin omistus asunnon siitäkin huolimatta, että asunto on asutuskeskuksissa suhteellisen helposti myytävissä. Ennen kaikkea vuokra-asunto saadaan paremmin vastaamaan per-
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heen kokoa ja muita vaatimuksia. Erityisesti niille, jotka ammattinsa
vuoksi joutuvat usein muuttamaan paikkakuntaa, on vuokra-asunto
yleensä omistusasuntoa tarkoituksenmukaisempi.
Yhteiskunnalliseksi vuokra-asuntokysymys muodostuu kahdesta syystä:
joko asuntoja ei ole riittävästi saatavissa tai niiden vuokrataso on korkeampi kuin on suotavaa. Vastakkaiset probleemat - asuntojen liikatuotanto ja asuntojen liian alhaiset vuokrat - ovat tämän hetken näkökulmasta siksi kaukaisia, että sivuutan ne tässä yhteydessä.
Vuokra-asuntokysymys voidaan koettaa ratkaista eri teitä, joista seuraavassa tarkastellaan kahta vastakkaista. Ensinnäkin voidaan pyrkiä
vuokra-asuntojen hankkimiseen julkisin varoin. Tällöin tulevat kysymykseen mm. kunnalliset vuokra-asunnot tai julkisin varoin subventoidut erilaisten järjestöjen ja säätiöiden omistamat vuokra-:asunnot.
Toiseksi vuokra-asunnot voivat olla yksityisten luonnollisten tai juridisten
henkilöiden omistamia, jotka ovat hankkineet asuntoja varojensa sijoittamisen tarkoituksessa.
Julkisin varoin hankittuja vuokra-asuntoja pitävät monet hyvänä
järjestelmänä, joten tarkastelen aluksi niitä rajoittuen kuitenkin kunnallisiin vuokra-asuntoihin. Kun katselen vuokra-asunnon probleemaa
lähinnä oman maamme ja lähivuosikymmenen näkökulmasta, minun on
pakko lähteä siitä tosiasiasta, että kunnallisilla ja muilla julkisilla resursseilla ei monestakaan syystä voida probleemaa kokonaisuudessaan ratkaista edes kaikkien niiden yhteiskuntakerrosten hyväksi, jotka ovat valmiita tyytymään suhteellisen vaatimattomaan mutta kuitenkin nykyajan
vaatimuksia vastaavaan standardiin.
Kun kunnallisia vuokra-asuntoja ei voida järjestää kaikille halukkaille,
niiden saantia on pyritty rajoittamaan vain sellaisille, jotka ovat kipeässä
asunnon tarpeessa ja jotka eivät omin voimin pysty yksityistä vuokraasuntoa hankkimaan. Koska kunnallisten asuntojen vuokrataso on huomattavasti käypää vuokratasoa alhaisempi, usein vain puolet siitä,
asunnon saajat joudutaan eri perustein valikoimaan valtavasta hakijoiden määrästä ja monien on vuosikausia jonotettava kunnan omistamaa
asuntoa. Tämä on omiaan lamauttamaan kansalaisten omaehtoisia ponnistuksia asunnon saamiseksi ja muutenkin katkeroittamaan heidän elämäänsä.

VUOKRA-ASUNNON JA . . .
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Ne, jotka hakijoiden suuresta joukosta pääsevät kunnalliseen vuokraasuntoon, saavat huomattavan taloudellisen edun verrattuna niihin,
jotka ovat muuten heihin verrattavassa asemassa ja jäävät ilnlan. Jos on
kysymys sellaisista perheistä, jotka eivät pysty omin voimin järjestämään
elämäänsä nykyaikaista vähimmäiselintasoa vastaavaksi, heidän etunsa
on puhtaasti rahassa laskettuna pieni. He saavat halvan asunnon muodossa sen edun, joka heille olisi muuten järjestetty valtion asumistuen tai
kunnan sosiaaliavustuksen avulla.
Kunnallisia vuokra-asuntoja ei kuitenkaan voida rajoittaa yksinomaan
näin heikossa taloudellisessa asemassa oleviin. Ei aina voida tarkkaan
arvostella perheen taloudellista tilaa, joka tosiasiallisesti usein riippuu
kaikista perheen jäsenistä mutta jota viranomaiset voivat tavallisesti
arvostella lähinnä vain perheen pääasiallisen huoltajan taloudellisen
aseman perusteella. On lisäksi otettava huomioon, että perheen asema
voi nopeasti muu'ttua sen jälkeen, kun se on saanut haltuunsa kunnallisen
vuokra-asunnon, ja on kovin vaikeata ruveta heti häätämään tällaista
perhettä. Tällainen häätö levittäisi nimittäin omaehtoista pyrkimystä
lamauttavaa turvattomuuden mielialaa sellaisten vuokralaisten keskuudessa, jotka ovat jo päässeet hiukan parempaan asemaan ja joiden
muutto kalliimpaan asuntoon pysähdyttäisi heidän taloudellisen edistymisensä.
Ei olisi yleiseltä yhteiskunnalliselta kannalta toivottavaakaan, että
kunnalliset vuokra-asunnot olisivat järjestelmällisesti sosioekonomisesti
kaikkein heikoimman aineksen käsissä. Se voisi nimittäin antaa kunnallisia vuokra-asuntoja huomattavasti sisältävälle alueelle köyhälistökaupunginosan leiman, mikä voisijohtaa alueen nopeaan slummiutumiseen,
vaikka se olisi ehkä hyvinkin uusi. Erityisesti tulisi karttaa sosiaalisten
ainesten asumisen keskittämistä samoille alueille, kun meillä muutenkin
on taipumusta ylisukupolviseen asosiaalisuuteen. Seuraavan polven on
paljon helpompaa päästä kohoamaan sosiaalisesti, jos ympäristössä on
riittävästi sosiaalisesti elinkelpoista ainesta.
Toisaalta kunnallisiss'a asunnoissa asuu halvalla vuokralla paljon sellaisia, jotka hyvin pystyisivät hankkimaan asunnon vapailtakin vuokramarkkinoilta. Vaikka he täten tosiasiassa saavat vastaanottaa tulonsiirtoa
heitä heikommassa asemassa olevilta, niiltä, joiden verotusta voitaisiin
ilman julkisin varoin tuettua vuokra-asumista helpottaa, heitä ei kannata

254

LAURI O.

AF

HEURLIN

silti liiaksi kadehtia. He saavat nimittäin maksaa tämän edun menettämällä ainakin osittain tärkeän kansalaisvapauden, oikeuden valita asuinpaikkansa. Perheen huoltaja miettii nimittäin toisenkin kerran, ennenkuin muuttaa muulle paikkakunnalle edullisempaan toimeen, jos muutto
merkitsisi samalla huonompaan ja kalliimpaan vuokra-asuntoon siirtymistä.
Terveempään kunnalliseen vuokra-asuntopolitiikkaan ei mielestäni
olekaan syytä pyrkiä siten, että aletaan järjestelmällisesti tarkkailla kunnallisissa asunnoissa asuvia ja häätää sieltä kaikki vähänkin vaurastuneet
pois, vaan siten, että näistä asunnoista peritään vuokraa, jonka taso on
omiaan houkuttelemaan myös yksityisiä valitsemaan asuntoja sijoituskohteiksi mutta joka samalla on hyvänä esimerkkinä vastuuntuntoiselle ja
varsinaista vuokrankiskontaa välttävälIe vuokranantajalIe. Jos sitten
tällaisen vuokran maksaminen olisi ylivoimaista jollek~n perheelle, niin
annettakoon sille kunnan avustusta tai valtion asumistukea kuten muillekin vastaavassa asemassa oleville mutta yksityisten omistamissa asunnoissa asuville.
Jos poliittisista syistä ei päästäisi millään tällaiseen järjestelmään,
niin voitaisiin ottaa käytäntöön edes se periaate, että kunnallisissa asunnoissa saa halvalla vuokralla asua enintään viisi vuotta. Tänä aikana
kunnollinen, sosiaalisesti valveutunut ja vähänkin kvalifioitua ammattia
edustava perhe voi jo kerätä niin suuren asuntosäästön, että yhdessä
pankin antaman lainan avulla pääsee omaan asuntoon. Jos taas perhe
ei näitä vaatimuksia täytä, se on muutenkin verrattavissa sellaisiin
perheisiin, jotka eivät ilman julkista apua pysty hoitamaan omia asioitaan. Viiden vuoden kuluttua vuokra voitaisiin jo korottaa käyvälle
tasolle, jolloin perhe oma-aloitteisesti voisi luovuttaa asunnon niille,
jotka vuorostaan tarvitsevat tämän viisivuotisen subvention. Asiallinen
valistustoiminta, joka tuo esiin kunnalliseen vuokra-asuntopolitiikkaan
nykyisin liittyvät monet epäterveet ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta loukkaavat ilmiöt, tekisi tälläisen järjestelmän toteuttamisen
polii ttisestimahdolliseksi.
Suomessa ei kuitenkaan ole monistakaan syistä - eikä vähiten valtion ja kuntien ainaisen varojen puutteen vuoksi - mahdollisuutta
tyydyttää laajojenkaan kansankerrosten vuokra-asunnon tarvetta yksin-
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omaan julkisen vallan omistamien tai tukemien asuntojen avulla, vaan
huomattava osa vuokra-asunnoista on tulevaisuudessakin ns. sijoitusasuntoja. Probleeman tarkastelun lähtökohdaksi on siis otettava ne
motiivit, jotka saavat yksityiset sijoittamaan varoja vuokra-asuntoihin.
Vuokra-asuntojen ostamisen ja omistamisen välttämättömänä ehtona
on se, että vuokra-asunnot ovat sijoituskohteina vähintään yhtä edullisia
kuin muut mahdolliset sijoituskohteet, sillä muita kuin taloudellisia
laskelmia ei tarvinne ottaa huomioon alalla, joka ei nauti Suomessa
ainakaan nykyisin sanottavaa sosiaalista arvostusta.
Valitessaan vuokra-asunnotsijoituskohteeksi on yksityishenkilön syytä
ottaa huomioon mm. seuraavat näkökohdat:
l. Asunnot ovat reaaliomaisuutta ja sellaisina vähemmän alttiita
rahan arvon vaihteluille kuin raha-omaisuus, ainakin silloin kun indeksiehdot ovat laissa kiellettyjä kuten nykyään Suomessa.
2. Jollei ole vuokrasäännöstelyä, niin kasvavassa kaupungissa vuokrataso ei voi pitkäksi aikaa laskea alle kannattavuustason. Toisin sanoen
vuokrien avulla tulee omistajan voida peittää kaikki ne kustannukset,
jotka aiheutuvat asunnon hankkimiseksi tarvittavan pääoman koroista
ja kuoletuksista, asunnon ylläpidosta asuntoyhtiölle maksettu yhtiövastike mukaan luettuna sekä asuntoon liittyvistä monenlaisista veroista.
Muussa tapauksessa uusien asuntojen rakentaminen tyrehtyisi ja tarjonnan pieneneminen palauttaisi vuokratason pian niin korkeaksi, että
uusien sijoittajien kannattaisi valita nimenomaan asunnot varojen
sij oi tuskoh teiksi.
3. Vaikka asunnot eivät ole yhtä likvidejä kuin käteisraha tai arvopaperipörssissä noteeratut osakkeet, voidaan kuitenkin pitää todennäköisena, että ainakin yhden asunto-osakkeen saa suhteellisen lyhyessä
ajassa kaupaksi käypään hintaan, koska aina on muita sellaisia, jotka
vuorostaan haluavat ostaa vuokra-asunnon sijoituskohteeksi tai sellaisia,
jotka haluavat ostaa itselleen oman asunnon.
4. Asunnot ovat suhteellisen passiivinen sijoitusmuoto. Niiden omistaminen ei ole tosin yhtä vaivatont~ kuin talletusten tai obligaatioiden
omistaminen, mutta ne eivät edellytä omistajaltaan kuitenkaan kovin
suurta työpanosta. Tämä merkitsee etua sille, jolla ei ole paljon aikaa
hoitaa ainakaan tältä osalta varallisuuttaan, esim. sen tähden, että
hänellä on työtä muualla tai että hänen aktiivinen omaisuutensa vaatii
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hänen aikansa tarkkaan. Erikoisen sopivaksi sijoituskohteeksi asunnot
ovat täten tulleet holhoojille, jotka joutuvat sijoittamaan esim. alaikäisten lastensa omaisuutta.
5. Pitkää aikaa silmällä pitäen Suomessa ei ole yleensä odotettavissa
sellaista asuntojen reaaliarvon alenemista, jonka esim. teollis'uuden koneille saattaa aiheuttaa muodin muutoksista tai muista sellaisista syistä
johtuva kysynnän huomattava heikkeneminen. Kaupunginosan nopea
slummiutuminenkin on meillä harvinaista. Se reaaliarvon aleneminen,
joka johtuu asunnon normaalista kulumisesta tai sen tulemisesta vanhanaikaiseksi, voidaan taas ottaa huomioon vuokrissa yleisten poistoperiaatteiden mukaisesti. Tosin tekniikan edistyminen voi johtaa rakennuskustannusten alenemiseen ja sitä tietä vanhojen, kalliimmin rakennettujen asuntojen reaaliarvon alenemiseen, mutta tämän on yleensä
kasvavassa kaupungissa kompensoinut tonttiarvojen nousu.
Kun ei ainakaan uusien yksityisten omistamien vuokra-asuntojen
rakentamista voida saada aikaan pakkomääräyksillä, vuokra-asuntopolitiikassa joudutaan vetoamaan niihin yksityisintresseihin, joiden johdosta fyysiset ja juridiset henkilöt saadaan investoimaan varojaan
vuokra-asuntoihin. Rakentamisen edellytyksiä on luonnollisesti se, että
grynderien on mahdollista saada tontteja ja luottoa sekä että he voivat
saada valmiit asunnot kaupaksi lyhyessä ajassa vähintään niiden kustannuksia vastaaviin hintoihin. Tällä kertaa keskityn kuhenkin tarkastelemaan sitä, miten vuorostaan ne, joilta liikenisi varoja asuntojen
ostamiseen ja vuokraamiseen, saadaan myös riittävässä laajuudessa tähän ainakin nykynäkymien valossa yhteiskunnan kannalta ensjarvoisen
tärkeään toimintaan.
Perusedellytyksenä on ensiksikin se, että saadaan sekä viranomaiset
että yleinen mielipide suopeaksi niitä ihmisiä ja yhtiöitä kohtaan, jotka
sijoittavat varojaan asuntoihin. Sitä luonnollista ja oikeutettua vihamielisyyttä, jota syystäkin tunnetaan vuokrankiskureita kohtaan, ei
saisi purkaa sellaisiin vuokranantajiin, jotka eivät käytä väärin asunnottomien hädänalaista asemaa. Meidän maallemme tyypillisestä yhtiövihasta johtuu, että yleinen mielipide tuntee 'suurta kaunaa yhtiöiden
ja muiden juridisten henkilöiden asunnonvuokrausta kohtaan huolimatta siitä tosiasiasta, että yhtiöiden ja muiden suurvuokranantajien vuok-
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rat yleisesti katsoen ovat alemnlat kuin sellaisten yksityisten, jotka omis-tavat vain yhden vuokra-asunnon tai pari. Vihamielisyys vakuutuslai-tosten ja pankkien vuokra-asuntoja kohtaan on tullut ilmi mm. tele-visio-ohjelmissa.
Toiseksi edellyttää vuokra-asuntojen valitseminen sijoituskohteiksi.
sitä, että siihen liittyvät riskit. ovat riittävän pienet. Kasvavassa kau-·
pungissa ei ole kovinkaan suurta riskiä, etteikö vuokra-asuntoja saataisi.
vuokratuiksi. Riski on ennen kaikkea siinä, että säännöstelyä jatket-·
taessa vuokrat jäädytetään alle kannattavuus tason, pääomalle laskettu.
käypä korko sekä kaikki verot huomioon otettuna. Karvaat kokemukset~
sodan ja senjälkeisen ajan vuokrasäännöstelystä ovat kiinteistöpiireissä.
valitettavan hyvässä muistissa, sillä niihin eivät liittyneet ainoastaan.
hyvin alhaiselle tasolle jääneet vuokrat vaan myös pakkovuokralaiset.
ja kielto muuttaa edes omistamaansa asuntoon.
Erityisen suurta epäluottamusta vuokranantajien keskuudessa aiheut-taa vuokratason keinotekoinen pitäminen aikaisemmin rakennetuissa.
asunnoissa alempana kuin niissä, jotka rakennetaan sen jälkeen kun.
säännöstelyyn on ryhdytty; sehän osoittaa konkreettisesti potentiaalisille:
sijoittajille valtiovallankin tunnustavan, että vuokrataso ei tee varojen.
sijoituksia vuokra-asuntoihin vähintään yhtä edullisiksi kuin muihin.
sijoituskohteisiin. Pääoman omistajat eivät yleensä ole niin yksinkertai-sia, etteivätkö he ymmärtäisi riskin uusienkin asuntojen vuokrien jää-·
dyttämisestä olevan aina uhkaamassa, kun kerran säännöstelyn tielle~
lähdetään.
Kolmantena edellytyksenä on, että vuokranantajia kohtaan osoitetaan.
samaa diskreetiota kuin muidenkin elinkeinojen harjoittajia kohtaan.Vastoin yleistä luuloa varakas väestö on meillä yleensä vaatimatonta,.
ehkä joitakin äkkirikastuneita lukuunottamatta, eikä halua, että sen.
varallisuudesta tehdään numeroa julkisuudessa. Niinpä on yhtä tah-ditonta kysyä suomalaiselta, kuinka paljon hänellä on talletuksia pan--kissa, kuin lappalaiselta, kuinka paljon hänellä on poroja. Jo pelkästään.
ehdotus vuokra-asunnoista pidettäväksj suunnitellun rekisterin julkai-·
semisesta lamauttaa halua varojen sijoittamiseen vuokra-asuntoihin,.
niin kauan kuin ei pystytä osoittamaan, mikä yhteiskunnan intressi on
tällaisen ehdotuksen takana.
Kaikkein tärkein edellytys on lopulta tietenkin .se, että vuokran-
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antajat voivat saada· asunnoistaan niin korkeata vuokraa, että se hou.kuttelee uusia sijoittajia vuokra-asuntoalalle. Nykyisin yleinen mielipide kai on, että vuokrat ovat korkeita, vieläpä korkeampia kuin sijoituksiin kannustava taso. Ilmeisesti haluttomuus asuntojen hankkimiseen
'vuokranantoa varten johtuu etupäässä muista syistä kuin nykyisestä
vuokratasosta, mutta siitä huolimatta on syytä tarkastella sitä, mitä on
'pidettävä »kohtuullisena» vuokratasona. Kuten niin usein yhteiskun'nassa tässäkin vallitsee ristiriita vastakkaisten osapuolten kesken, joten
:suuremman objektiivisuuden saavuttamiseksi on asiaa aluksi syytä tar:kastella ensin vuokraajien ja sitten vuokranantajien näkökulmasta, ennen kuin yritetään edes hakea asunnonvuokran ongelmaan kaikkien
,osapuolten edut huomioon ottavaa ratkaisua.
Ensiksikin on jo psykologisista syistä täysin ymmärrettävää, että suuri
,osa vuokralaisista pitää vuokrata~oa, olipa se miltei miten alhainen
tahansa, aina korkeana. Tämä johtuu siitä, että yhdenkin sijoitusasun'non hankkiminen kysyy niin paljon varoja, että siihen on mahdolli:suuksia suhteellisen harvoilla. Vasta viime aikoina on ollut havaittavissa,
·että kunnolliset ja vaatimattomaan elintasoon tottuneet ammattitaitoi:set palkkatyöntekijät ovat myöhemmässä iässä saatuaan maksetuksi
omasta kodista johtuneet velat ikään kuin samaa vauhtia säästäneet
varoja pjeneen vuokra-asuntoon. On inhimillistä, että juuri he tahtovat huomattavan koron suurin ponnistuksin ja kieltäymyksin keräämälleen pääomalle. Suurin osa Suomen kansasta on vieläkin melko
proletaarisessa asemassa, joten varsinkin suurten vuokranantajien hel:posti saatuja tuloja ei katsota suopein silmin.
Vaikka viime sodan aikana ja varsinkin sen jälkeen vuokratasoa
pidettiin keinotekoisesti - milloin milläkin perusteella - alempana
kuin mikään objektiivisesti todettava kohtuullinen taso, joka ottaa
.huomioon asumispalvelusten tuotantokustannukset, tämän tunnustuksen
:irtisaaminen oli vuokralaispiirejä edustavilta kansalaisryhmiltä kiven
takana. Ja kuitenkin vuokra oli usein alempi kuin omistajan yhtiölle
maksama yhtiövastike.
Toiseksi on myönnettävä, että asuntopalvelusten tuotantokustannuk:sia vastaavaakin vuokratasoa laajat kansalaispiirit pitävät vielä kauan
l<.orkeana, koska vuokrat vaativat meidän ilmastossamme aina huomat-
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tavan osan tuloista, usein enemmänkin kuin sen viidesosan, jota kansainvälisestikiri pidetään maksimina. Vaikka palkkataso kohoaisikin,
varmasti myös asuntojen vaatimustaso kohoaa vastaavasti, joten vuokran maksu on aina oleva tai ainakin tuntuva raskaalta suurimmasta
osasta vuokralaisia edustavia kansalaispiirejä.
Sijoittajan kannalta taas vasta sellainen vuokrataso on dittävän
korkea, joka antaa hänelle saman disponiibelin koron pääomalle, kuin
jos hän sijoittaisi omaisuutensa vastaavan erän muualle. Kohtuullisen
vuokratason arviointia komplisoi tällä hetkellä se, että osa asunnoista
on vapaita kaikista veroista, kun toisaalta suurin osa asuntoja on saman
ankaran verotuksen kohteena kuin muukin reaaliomaisuus. Tästä on
seurauksena, että kohtuullinen vuokrataso olisi erilainen eri vuokranantajille. Hinnanmuodostuksen pääperiaate on, kuitenkin hintojen yhtenäisyys ja siitä tässäkin lähdetään, koska se taas, että vuokralainen
maksaisi eri vuokran sillä perusteella, sattuuko hän asumaan verollisen
tai verottoman vuokranantajan asunnossa, johtaisi uusiin »kohtuuttomu uksiin».
Jos kaikki uudet rakennukset ovat verollisia, vuokratasoon ei vaikuta
lainkaan se, ovatko aikaisemmin rakennetut asunnot verollisia vai verottomia, sillä ainakin alueilla, joiden asukasluku kasvaa, vuokratasoon
ratkaisevasti vaikuttavana tekijänä ovat uusien asuntojen aiheuttamat
kustannukset verot mukaan luettuina. Verottomien asuntojen haltijat
saavat täten erotusvoittoa aivan kuin kuka tahansa reaaliomaisuuden
haltija, jonka omaisuus on edullisemmassa asemassa kuin se reaaliomaisuus, jonka tarjoamia palveluksia yhteiskunnassa vielä tarvitaan.
Toinen tilannetta komplisoiva tekijä on se, että veroprosentti ei ole
sama kaikille vaan että progressiivisen verotuksen tähden varakkaat ja
suurituloiset joutuvat maksamaan kustakin tulo erästä huomattavasti
enemmän veroa kuin vähävaraiset ja pienituloiset. Vuokra-asuntojen
tarjontaa ei nykyisin synny riittävästi siten, että vain ne sijoittavat
vuokrahuoneistoon varoja, joilla ei ole verotettavaa omajsuutta enempää kuin yhden huoneiston osalta. Vuokra-asuntojen »kohtuullinen»
vuokra on siis määrättävä niiden sijoittajien mukaan, joiden asunnoilla
vielä on kysyntää vuokramarkkinoilla. Ne, joiden omaisuus ja tulot
ovat pienemmät, saavat siten erotusvoittoa, mikä on luonnollinen seuraus progressiivisesta verotuksesta.
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Kolmanneksi on otettava huomioon, että omaisuutta sijoitettaessajos toimitaan rationaalisesti - ei verrata kahden sijoituksen puhdasta
kokonaistuottoa, vaan sijoitusten puhdasta rajatuottoa, toisin sanoen
sitä, kuinka paljon kummankin sijoituksen - niin sanoakseni - viimeisestä erästä tulee puhdasta tuottoa. Verottomien talletusten disponiibeli rajatuotto on vakio, talletuskoron suuruinen. Huoneistoihin
sijoite~tavan omaisuuden disponiibeli rajatuotto riippuu siitä, kuinka
suuret asianomaisen verotettava omaisuus ja tulo ovat. Edellyttäen~
että huoneiston verotusarvo on sama kuin sijoitettavan on1aisuuden
arvo, se omaisuuden prosentuaalinen rajatuotto, joka omistajan on
saatava, jotta disponiibeliä rajatuottoa jäisi saman verran kuin vertauskohteena olevasta sijoituksesta, ilmenee seuraavasta kaavasta, jossa dt
on prosentuaalinen rajatuotto, dVt rajatuloveroaste, dVk rajaomaisuusveroaste sekä r tavoiteltu korko:

Kaikkein rikkaimpien rajatuloveroprosentti on nykyään valtionverotuksessa 53, ja jos kunnallis- ja kirkollisveroprosentti yhteensä on esim.
13, saadaan rajatuloveroprosentiksi kaikkiaan 66. Rajaomaisuusveroprosentti on taas 2.5. Jos vaadittava puhdas rajatuotto (korko) on esim.
3 %, saadaan vaadittavaksi rajatuottoprosentiksi kaavan mukaan yli
16. Toisin sanoen esim. verolliseen huoneistoon sijoittavan varakkaan
henkilön on saatava 16 %:n tuotto sijoitukselleen, ennen kuin hän saa
siitä 3 o;o:n rajatuoton. Jos esim. 60 m 2 :n huoneisto on maksanut kuten uudet huoneistot Helsingissä - 60 000 mk, niin här:en olisi saatava kuukaudessa vuokratuloja 800 markkaa yli yhtiövastikkeen, jotta
hänelle jäisi 3 %:n disponiibeli rajatuotto, eikä tällöin ole vielä otettu
huomioon kuoletus- ja korjauskuluja. Se, että vuokrat eivät ole sentään
nousseet näin korkealle, on selitettävissä osittain siten, että omaisuusverotuksen verotusarvoa ei määrätä huoneiston ostoarvon perusteella,
vaan huomattavasti pienemmäksi. Osittain on selitystä haettava siitä,
että vähemmän varakkailta ja siis pienempää veroa maksavilta on riittänyt sijoitettavaa omaisuutta huoneistoihin niin paljon, että vuokrien
ei ole tarvinnut kohota korkeimpien veroprosenttien mukaisiksi. Kuitenkin vielä sen, jonka verotettava omaisuus on yli 200 000 markkaa
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ja jonka verotettava tulo 40 000 markkaa, .on saatava omaisuudestaan
alunperin 10.4% rajatuottoa, jotta hänelle jäisi verotuksen jälkeen
puhtaaksi 3 %:n rajatuotto, sillä hänen rajaomaisuusveronsa on nykyään Suomessa 2.2 % omaisuudesta ja hänen rajatuloveroprosenttinsa
on' suunnilleen 50. Hänen on siis saat4va 60000 markan huoneistosta
vuokratuloja 520 mkfkk yli yhtiövastikkeen, jotta omaisuuden rajatuotto olisi 3 %. Jos tälläisen huoneiston pinta-ala on 60 m 2 ja yhtiövastike 80 mkfkk, se merkitsee 10 markan vuokraa neliömetriltä kuukaudessa.
Vero progression vuokratasoa kohottavaa vaikutusta voidaan selvittää
teoreettisesti seuraavalla tavalla. Oletetaan aluksi, että kaikki verotus
on proportionaalista ja -- yksinkertaisuuden vuoksi -- että on mahdol~
lista rakentaa jatkuvasti uusia asuntoja entisin kustannuksin ja että
kustannukset eivät muutenkaan vuokra-asuntojen määrän kasvamisen
johdosta muutu. Täten asuntojen keskimääräis- ja rajakustannukset
säilyvät vakioina. Jos rakennustoiminnan laajentamiselle ei ole muitakaan esteitä ja pääomaa on entisin ehdoin jatkuvasti käytettävissä
vuokra-asuntoja varten, niin täydellisen kilpailun vallitessa tarjontaa
y

P1~__________~____~~__________MC1

AC1

o ~----------~------~-----------X
Kuvio 1
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pitkän ajan näkökulmasta kuvaa - ks. kuviota 1 - vaakasuora viiva
MC! (eli AC!; rajakustannukset = keskimääräiset kustannukset) koordinaatistossa, jossa x-akseli edustaa asuntojen määrää ja y-akseli vuokratasoa. MC!:n y-koordinaatti ilmaisee sitä vuokraa, joka peittää kaikki
sijoittajalle asunnosta aiheutuvat kustannukset pääomalle laskettu korko
ja kuoletus sekä proportionaaliset verot mukaan luettuina.
Kun tulo- ja omaisuusverotus on progressiivinen, asuntokustannuksiin
vaikuttaa se, mihin tulo- ja omaisuusluokkaan kuuluvat ne, joiden
sijoittamia varoja vielä tarvitaan vuokra-asuntoihin. Jos vuokra-asun~
toja kysytään vain vähän, riittävät kysynnän tyydyttämiseksi ne asunnot, joita tarjoavat vähemmän varakkaat. Koska näiden verotus on
alempi kuin rikkaampien, heidän kannattaa antaa omistamansa ylimääräinen asunto vuokralle suhteellisen halvalla. Normaaleina aikoina
tilanne on tällainen monissa pienissä kaupungeissa, jotka eivät sanottavasti kasva. Niiden alhaisempi vuokrataso lienee selitettävissä osittain
tällä perusteella, osittain alemmilla rakennus- ja tonttikustannuksilla.
Jos sen sijaan vähemmän varakkaiden asunnot eivät riitä kysynnän
tyydyttämiseen, vuokrataso nousee niin paljon, että korkeampiin tulo ..
ja omaisuusluokkiin kuuluvien kannattaa sijoittaa asuntoihin varojaan
suuremmista veroistaan huolimatta. Kuten aikaisemmin jo sanottiin,
vuokra-asuntojen tarjonnan kannalta ei ole ratkaisevaa edes se, mitä
kustannuksia varakkaalla henkilöllä on keskimäärin asunnoista, vaan
se, kuinka paljon kustannuksia aiheutuu asuntoihin käytetystä »viimeisestä» erästä, toisin sanoen rajakustannuksista, jotka keskimääräiskustannusten noustessa ovat näitäkin suuremmat. Rajakustannuskäyrän
MC 2 nouseva osa kilpailuolosuhteissa edustaa samalla pitkän ajan tarjontakäyrää, joka on siis korkeammalla kuin keskimääräiskäyrä AC 2
tästä jatkuvasti etääntyen.
Veroprogression aiheuttama rajakustannuskäyrän - siis tarjontakäyrän - kiihtyvä kohoaminen, ja sitä tietä kysyntä- ja tarjontakäyrän
leikkauspisteen edustaman vuokratason nousu, merkitsee samalla
sitä, että kaikki ne vähemmän varakkaat, jotka voivat tarjota huoneistoja vuokralle tarvitsematta maksaa samoja veroja kuin niiden varakkaampien, joiden tarjoamia vuokrahuoneistoja vielä tarvitaan kysynnän tyydyttämiseksi, saavat sijoitukse~taan erotusvoittoa. Itse asiassa
veroprogressio voi, niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, aiheut-
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taa disponiibelin tulon lisäyksen jopa kaikkein rikkaimmillekin, sillä.
samalla kuin se tosin vie heidän rajatulostaan eli tulon »viimeisestä»
lisäyksestä suuremman osan kuin jos verotus olisi proportionaalinen, se
on johtanut siihen, että heidän »ensirrimäiset» asuntoihin sijoittamansa
varat tulevat progressiivisen verotuksen aiheuttaman vuokratason nousun johdosta tuottavammiksi. P,aitsi ilmastostamme johtuvat korkeat
rakennuskustannukset on todennäköisesti tärkeänä tekijänä vuokrata-,
somme korkeuteen vaikuttamassa se, että sekä tulo- että omaisuusverotus on Suomessa jyrkästi progressiivinen ja että verovelvollinen joutuu
maksamaan tuloveroa siitäkin tulosta, jolla hän maksaa omaisuusveronsa. Jos nimittäin omaisuusveron lähteenä on tulo, niin kuin se jokaisella
järkevällä omistajalla on, niin laissa ilmaistu omaisuusveroprosentti on
kerrottava multiplikaattorilla, jotta saataisiin selville omaisuusverotuksen verovelvollisille aiheuttama todellinen rasitus. Omaisuusveroasteen
multiplikaattori on suuruudeltaanl
1

1-

tulovero aste·

Omaisuuden aiheuttama rajaverorasitus on vieläkin suurempi, sillä rajaomaisuusvero aste . on sen selville saamiseksi kerrottava multiplikaattorilla2
1

1-

rajatuloveroaste·

Omaisuusveron poistamisella vuokra-asunnoista olisi huomattava
asuntosijoitusten rajakustannuksia ja sitä tietä ilmeisesti ajan mittaan
vuokratasoa alentava vaikutus, kunhan vain rakennus toiminnalle ovat
muut edellytykset olemassa. Jotta rikkaimmatkin saisivat 3 %:n disponiibelin rajatuoton asuntosijoituksistaan, heidän ei tarvitsisi alunperin
saada enää kuin 9 %:n rajatuotto, jos omaisuusveroa ei asunnoista olisi,
sen sijaan että nykyään vasta yli 16 % rajatuotto jättää heille 3 0;0
käteen. Jos he tyytyisivät 2 %:n disponiibeliin rajatuottoon, heidän ei
enää tarvitsisi alunperin saada kuin 6 o;o:n rajatuotto asuntosijoitukseen
1. Ks. tarkemmin kirjoittajan artikkelia Yksityinen omistusoikeus ja talouspolitiikka, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1951:4, s. 281.
2. Ks. tarkemmin kirjoittajanma. s. 280.
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;sen sijaan, että se nyt on vastaavassa tapauksessa 13.5 %, kun omaisuus·veroa on maksettava.
Jos taas vuokra-asuntojen kysynnän tyydyttämiseksi riittää niiden
-vuokranantajien asuntosijoitukset, joiden rajatulovero on 50 %, niin
,asuntojen omaisuusverovapaus merkitsisi sitä, että tarvitaan vain 6 o;o:n
-tuotto ennen verojen vähentämistä, jotta näille verovelvollisille jäisi
~rajatuottoa puhtaana käteen 3 0;0' Jos he tyytyisivät 2 o;o:n disponii-beliin rajatuottoon, ei asunnoille tarvitsisi laskea kuin 4 o;o:n tuotto
:alunperin. Sen sijaan esiin. 2.2 o;o:n rajaomaisuusvero merkitsisi sitä,
·että omaisuuden rajatuoton tulisi olla yli kaksinkertainen eli 8.8 %
-verotettavasta omaisuudesta, jotta verovelvolliselle jäisi itselleen 2 %:n
-rajatuotto.
Meidän maassamme on usein totuttu ajattelemaan, että omaisuus'vero ja verojen progressio tasoittavat tulonjakoa, joten on ehkä vaikeata
~saada läpi verouudistuksia, jotka tähtäävät näiden 'lieventämiseen.
-Mutta kun tulee yleiseen tietoon, että monessa tapauksessa itse asiassa
-veroprogressiot tekevät disponiibelit kokonaistulot epätasaisemmiksi ja
:asiallisesti suosivat rikkaita, niin eiköhän progressioita vähentäviin re:formeihin olisi mahdollisuuksia.
Paitsi se, että ainakin vuokra-asunnoilta poistettaisiin omaisuusvero,
'yksityistä asunnonvuokrausta voitaisiin huomattavasti edistää pyrkimällä sellaiseen vuokralainsäädäntöön, joka todella tasapuolisesti ottaisi
huomioon sekä vuokranantajien että vuokralaisten edut. En usko, että
'vastuuntuntoisilla ja järkevillä vuokranantajilla on sitä vastaan, että
.lainsäädännöllä estetään kenenkään hyötymästä toisten hädänalaisesta
~asemasta. On heillekin eduksi, että todelliset ,kiskurivuokrat estetään,
_koska vuokrankiskurit ovat osasyyllisiä siihen vihamielisyyteen, joka
tulee nykyään kaikkien vuokranantajien osaksi. Usein meidän maas:;samme vain vetoamalla siihen, että jotkut harrastavat kiskontaa, saa··daan aikaan lainsäädäntö, jolla hinnat sitten jäädytetään aivan liian
_alhaiselle tasolle. Sen varjolla, että jotkut asunnonvälittäjät ottivat kis:kuripalkkioita, säädettiin laki, jonka avulla arvonantoa nauttivat
.asunnonvälittäjät, jotka eivät voi rikkoa lakia, ovat tietämäni. mukaan
vähentäneet asunnonvälitystään; sen sijaan se on liukunut yhä enem~mäh hämäräperäisten välittäjien käsiin, joiden toimintaa on vaikeata
valvoa. Samalla tavalla pelkäävät ne, jotka ovat aikoneet sijoittaa va-
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rojaan asuntoihin, että vuokrankiskonnan vastustamisen varjolla ryhdytään niin ankaraan vuokransäännöstelyyn, että asunnonvuokraus
tulee kannattamattomaksi. Vuokrasäännöstely tuo sitä paitsi aina mukaansa muuta asunnonsäännöstelyä, koska yksinään se johtaa siihen,
että vuokranantajat alkavat järjestelmällisesti suosia esim. lapsettomia
perheitä sekä laiminlyödä asuntojen kunnossapitoa. Sodanaikaisen
vuokrasäännöstelyn eskalaatio on vielä monien kiinteistön omistajien
muistissa.
Sen sijaan sijoitushalukkuutta on tuskin omiaan vähentämään se,
että kohtuullisessa määrässä otetaan huomioon myös vuokralaisten edut.
Todellisella sijoittajalla ei yleensä ole aihetta irtisanoa kunnollista
vuokralaista, joten vuokrasuhde jatkuu, jos vain vuokrasta sovitaan.
Mielestäni voisi olla ajateltavissa, että sellaiselle vuokralaiselle, joka
ilman häätämistä muuttaa vuokranantajan irtisanomisen perusteella,
maksetaan viimeisen kuukauden vuokra takaisin muuttokustannusten
korvaamiseksi. Tällaisella periaatteella voisi olla myös häätöjä vähenvä vaikutus.
Vaikka nykyinen vuokrasäännöstely johtuu yleisestä hintojen vakauttamiseen pyrkivästä hintasäännöstelystä, josta on luvattu luopua heti,
kun hintasäännöstely ei ole vakauttamisen kannalta tarpeen, niin se jo
pelkällä olemassaolollaan lamauttaa sijoitushalukkuutta vuokra-asuntoihin. Verrattuna muuhun hintasäännöstelyyn vuokrasäännöstelyllä
on eräitä sellaisia erityispiirteitä, jotka tekevät sen toteuttamisen hankalaksi. Jokainen huoneisto on sui generis sijaintinsa, laatunsa, suuruutensa
ja muotonsa puolesta. Samassakin talossa olevat huoneistot ovat eri tavalla erilaisten vuokralaisten preferoimia. Toisaalta taas sekin, että
vuokrasäännöstely toimeenpantiin jäädyttämällä vuokrat siihen tasoon,
joka niillä oli helmikuun lopussa 1968, oli palkinto niille, jotka aina
ottavat mahdollisimman korkeata vuokraa, ja rangaistus lojaalilIe ja
mahdollisimman kohtuulliselle vuokranantajalIe, joka tyytyy alempaan
vuokraan. Tämä muistetaan varmasti silloin, kun joskus tulevaisuudessa
on pakko luopua vuokrasäännöstelystä, ja aiheuttaa silloin sen, että
kukaan ei uskalla jäädä tyytymään yleistä vuokratasoa alempaan
vuokratasoon, oli tähän syynä sitten luonteen jalous tai pyrkimys tavoitella mahdollisimman hyviä vuokralaisia, jotka pitävät huoneiston kunnossa ja maksavat säännöllisesti vuokransa.
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Osoitus siitä, että vuokra-asuntoja on kyllä normaaleina aikoina riittävästi saatavissa, jos vain ankaraa vuokrasäännöstelyäja muita vuokranantajia diskriminoivia toimenpiteitä ei ole uhkaamassa, on ensimmäisen
maailmansodan jälkeinen aika Suomessa. Tosin ei silloinkaan vuokranantajia rakastettu, mutta toisaalta ei heitä ilmeisesti vihattu sanottavasti
enempää kuin varakasta kaupunginporvaria yleensä.
Ennen kaikkea on sanottava, että vuokrasäännöstely purettiin nopeasti
jo vuonna 19~3 ja kaikista tuntui itsestään selvältä, että mihinkään
vuokrasäännöstelyyn ei normaaleina aikoina koskaan ryhdyttäisi. Seuraukset näkyivät. Asuntopula väistyi nopeasti ja syntyi ennen näkemätön rakennusbuumi ja sanottakoon siitä ja siihen liittyneistä epäterveistä
ilmiöistä mitä tahansa, seurauksena oli, että asuntoja oli riittävästi saatavana ja vuokrat olivat asumiskustannusten edellyttämällä tasolla ja
paljon siitä allekin.
Omasta puolestani ehdotan harkittavaksi vuokra-asuntotilanteen parantamiseksi mm. seuraavia toimenpiteitä.
Kunnallisista vuokra-asunnoista olisi otettava vuokra, joka kelpaa
malliksi yksityiselle vuokranantajalIe. Toisin sanoen sen tulisi olla niin
korkea, että yksityisen juuri kannattaisi sijoittaa asuntoihin niin paljon
varoja, että vuokra-asuntoja olisi vastaavasti saatavissa. Ainakin olisi
syytä määrätä käypää vuokraa alemmat vuokrat aina kullekin vuokralaiselle enintään viideksi vuodeksi, jonka jälkeen asukkaat pyrittäisiin
ohjaamaan yksityisiin vuokra-asuntoihin tai ainakin heiltä vaadittaisiin
yleistä vuokratasoa vastaava vuokra.
Kaikille niille, jotka eivät pysty maksamaan vuokraa asunnosta, joka
tyydyttää nykyajan kohtuulliset vaatimukset, olisi maksettava joko perheellisten .asumistukea tai kuntien sosiaalilautakuntien kautta vuokraavustusta.
Kuntien asunnoissa ei olisi varsinaista etuoikeusjärjestelmää, ei ainakaan sen perusteella, onko perheellä asunto ennestään vai ei, jotta päästäisiin siihen, että asunnot paremmin vastaisivat perheen asunnontarvetta ja samalla ottaisivat jossain määrin huomioon sen vuokranmaksukyvyn. On tarkoituksenmukaisempaa, että heikossa taloudellisessa asemassa olevat asuvat hajallaan kaupungissa vanhoissa asunnoissa sen
sijaan, että heidät kerättäisiin järjestelmällisesti uusiin asuntoihin, jotka
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ovat heille kalliita. Asumisviihtyvyydenkin kannalta on parempi, etteivät he yhtäkkiä joutuisi heille vieraisiin oloihin ja monesti uusiin etäisiin
asu tuskeskuksiin.
Omaisuusvero tulisi poistaa ainakin vuokra-asuntojen kohdalta, oli
sitten kysymys vanhoista tai vasta rakennettavista asunnoista. Sen sijaan
sanouduttaisiin selvästi irti uusien asuntojen tuloverovapaudesta, koska
epävarmuus tässä asiassa vain lamauttaa rakennustoimintaa. Vuokrasäännöstelystä olisi luovuttava, niin pian kuin se on vain mahdollista
yleisen vakauttamisen kannalta, ja jo nykyvaiheessa olisi pyrittävä korjaamaan ne kohtuuttomuudet, jotka jäivät voimaan vuokria jäädytettäessä. Tämä ei merkitse ainoastaan ylikorkeiden vuokrien alentamista
vaan syystä tai toisesta kohtuuttoman alhaiseksi jääneiden vuokrien korottamista.
Vuokralaisten oikeusturvaa olisi parannettava lainsäädännöllä, jonka
avulla vuokranantajan irtisanomisen perusteella poismuuttava saa muuttokustannukset korvatuiksi siten, että vuokranantaja jättää perimättä
viimeisen kuukauden vuokran edellyttäen, että vuokralainen muuttaa
pois ilman häätämistä. Nykyisen lain mukaan muuttokustannusten korvaus edellyttää oikeuden päätöstä.
Vuokrankiskontaa ja muuta epätervettä huoneenvuokrapolitiikkaa
vastustavaa lainsäädäntöä tulisi kohdistaa nimenomaan niitä edesvastuuttomia vuokranantajia kohtaan, jotka käyttävät väärin vuokralaisten
usein hädänalaista asemaa. Sen sijaan tulisi ehdottomasti luopua kaikesta diskriminoivasta politiikasta sitä valtaosaa vuokranantajia kohtaan,
joka on vastuuntuntoista ja valvoo vain omia oikeutettuja ja perustuslain
turvaamia etujaan. Julkisen vallan ja puolivirallisten järjestöjen, myös
vuokralaisten etuja edustavien, tulisi yhteisen edun nimessä sanoutua irti
kaikesta vihamielisyyden lietsomisesta vuokranantajia kohtaan sellaisenaan. Varsinkin radiossa ja televisiossa tulisi osoittaa suopeutta niitä
kohtaan, jotka omaksi ja välillisesti yhteiskunnan hyväksi sijoittavat
omaisuuttaan vuokra-asuntoihin.
Niin kauan kuin on oleva vuokranantajia ja vuokralaisia, toisin sanoen
niin kauan kuin tarvitaan vuokra-asuntoja asuntokysymyksen ratkaisemiseen, niin kauan säilyy myös konflikti näiden kahden vastakkaisen
osapuolen välillä. Tätä konfliktia voidaan yhtä vähän ratkaista kuin
tukahduttaakaan. Niin kuin muussakin yhteiskuntaelämässä pääasia on
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ko nfliktin sääntely siten, että se ei pääse yhteiskuntaa vahingoittavalle
asteelle. Kuten RALF DAHRENDORF sanoo, konfliktin sääntelyn perusedellytyksiä on, että tunnustetaan itse konfliktin tosiasiaja vastapuolen lähtökohdan perusoikeus. Asiaa vain pahentaa se, että odotetaan vastapuolelta aivan ihmeellistä yleisen hyvän huomioon ottamista ja mielen
jaloutta. Konfliktin sääntelyyn kuuluva osapuolten järjestäytyminen on
meillä jo osittain tapahtunut, mutta sen sijaan pelisäännöistä sopiminen
ja yhteisen kielen löytäminen on vielä pahasti kesken.
Toivottavasti yhteiskunnallinen valistustaso kohoaa vähitellen myös
asunnonvuokrauksen arassa ongelmassa, ja siten voidaan päästä sellaiseen vuokrakysymyksen ratkaisuun, joka on eduksi sen molemmille osapuolille ja koko yhteiskunnalle.

Ka nsa ntaloudelli nen
aikakauskirja 1969: 4

Inflaatiotutkimuksen vaiheista ja ongelmista *
Kirjoittanut

AHTI MOLANDER

Vuonna 1942 ARTHUR SMITHIES esitti väittämän, jonka mukaan »inflaatioteoreetikko saa olla onnellinen, koska hänen aihepiirinsä on yleensä
hyvin ymmärretty ta10ustietei1ijöiden piirissä». Väite tuntuu oikeutetulta senaikuista taustaa vasten - ennen keynesi1äistä vallankumousta
kvantiteettiteoria ja sen eri muunnokset muodostivat nk. ortodoksisen
inflaatioteorian.Muille opeille ei juuri ollut sijaa. Kvantiteettiteorian
jouduttua epäsuosioon kolmekymmentäluvun alussa pääsi KEYNESin
tuloteoreettiseen ajattelutapaan perustuva inflaatioteoria nousemaan
ortodoksisen inflaatioteorian asemaan. Sekä kvantiteetti- että tuloteoreettiseen ajattelutapaan perustuville inflaatioteorioille oli yhteistä kuitenkin vielä se, että inflaation ongelmaa lähestyttiin yksinomaan kysyntäpuolelta. Kvantiteettiteoriassa rahan tarjonta oli annettu suure, keynesiläisessä inflaatioteoriassa täystyöllisyysolettamus oli keskeinen elementti.
Inflaatioteorian nopea kehitys neljäkymmentä- ja viisikymmentäluvulla johti siihen, että teoria sai lukuisia uusia muotoja. Aikaisemmin
oli tutkimuksen painopiste ollut inflaation syiden tai alkujuurien etsinnässä; nyt painopiste siirtyi inflaatiomekanisnlin tutkimiseen. Vaikka
Keynesin teoriassa myös kustannusinflaatiolla oli ollut merkitystä hänen
erottaessaan teoksessa Treatise on Money indusoidun ja spontaanisen inflaation, tämä ns. kustannuspainehypoteesi koki uuden tulemisensa toisen maai~mansodan jälkeen. Tähän ilmeisesti vaikuttivat ne lukuisat
empiiriset tutkimukset, joiden mukaan inflaatioprosessia ei ollut mahdollista selittää yksinomaan kysyntätekijöillä. Välillä kuitenkin kysyntäpaineajattelua kannattavat ja kustannuspaineajattelua kannattavat inflaa-
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tioteoreetikot olivat hajaantuneet kahteen leiriin. Kun näiden leirien
välille pääsi muodostumaan muitakin mielipidesuuntia edustavia ryhmiä, ei viisikymmentäluvun inflaatioteoreetikko ollut enää kovinkaan
onnellinen. Pikemminkin hän oli hämmentynyt, koska hänestä tuntui,
että ongelman ratkaisu oli luisumassa hänen käsistään. Niinpä MARTIN
BRONFENBRENNER sekä FRANKLYN HOLZMAN toteavat vaatimattomasti
vuonna 1963 ilmestyneessä inflaatiotutkimusta koskevassa katsausartikkelissaan, että heidän tarkoituksenaan ei suinkaan ole esittää systemaattista
katsausta inflaatioteoriaan, vaan pikemminkin luoda opas, jonka avulla
selviytyä inflaatioteorioiden kaaoksesta. Mikäli tässä yhteydessä kaaoksesta voidaan puhua, se johtunee siitä, että inflaatioteoreetikkojen hypoteesi avaruus on kasvanut niin voimakkaasti, että uudet opit eivät ole
vielä ennättäneet kiteytyä systemaattiseksi inflaatioteoriaksi.
Vuonna 1958 inflaatiokeskustelun painopiste siirtyi tarkastelemaan lähes yksinomaan palkkatason muutoksen ja työttömyyden välistä suhdetta PHILLIPsin julkaistua tunnetuksi tulleen empiirisen tutkimuksensa.
Tämän jälkeen seurasi Phillipsin-käyrätutkimus toistaan ja uusia muunnelmia on ilmestynyt näihin päiviin saakka. Suurin osa näistä on päätynyt täystyöllisyyteen ja vakaaseen hintatasoon tähtäävän talouspolitiikan
kannalta lohduttomiin näkyIniin, sillä näiden mallien antamat ennusteet eivät tee mahdolliseksi molempien päämäärien yhtäaikaista saavuttamista. Vakaa hintataso on mahdollista ainoastaan kohtuullista suuremman työttömyyden vallite~sa. Täystyöllisyys taas on mahdollista ainoas-~
taan hintqjen nousun kustannuksella. Talouspoliittista ongelmaa ei voida
ratkaista valitsemalla kahdesta pahasta pienempi paha, vaan tarvitaan
yhteiskunnan hyötyfunktio, jonka optimoinnin kautta saadaan tietää,
kuinka paljon yhteiskunta on valmis sietämään inflaatiota ja kuinka paljon työttömyyttä.
Yleisenä puutteena näissä Phillipsin käyrää koskevissa tutkimuksissa on
ollut se, että työttömyyttä on käsitelty oksogeenisena, mallin ulkopuolella
määräytyvänä muuttujana. Tällöin se tosiseikka, että useimmille analyysissa käytetyille tilastollisille aineistoille on ollut tunnusomai'sta työttönlyyden ja hintojen tai palkkojen nousun samanaikainen esiintyminen,
on sitonut saatuja tuloksia. Tilannetta ei ole parantanut sekään, että
tarkasteluun on liitetty muita selittäviä muuttujia, koska näin menetellen
on saatu Phillipsin käyrä ainoastaan siirtymään työttömyysmuuttujan ja
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ja hintamuuttujan muodostamassa koordinaatistossa. Eräässä kirja-arvostelussaan ALBERT REES ja MARY HAMILTON toteavatkin, että »on ihmeellistä kuinka monta eri Phillipsin käyrää voidaan konstruoida samasta
aineistosta. Palkkojen muutosten ja työttömyyden välinen riippuvuus on
äärimmäisen herkkä lisäselittäjien valinnan suhteen. Tästä syystä Phillipsin-käyräteoreetikot voisivat varustaa käyränsä seuraavalla leimalla:
'epävakaita, käsiteltävä äärimmäisen varoen'».
Tähän ilmiöön liittyy eräs toinen vaikeus. Inflaatioteoriana liikakysyntäteoria tulee kysymykseen lähinnä täystyöllisyysolosuhteissa, jolloin tarkastellaan pelkästään kysyntäkäyrän siirtymiä tarjontakäyrän ollessa
vertikaalinen. Kustannuspaineinflaatiota tutkittaessa tarkastellaan tarjontakäyrän siirtymiä. Käytännössä täystyöllisyysolettamus ei kuitenkaan yleensä toteudu, vaan tarjontakäyrä on joustava. Tällöin tarjontakäyrän siirtyessä voi syntyä joko liikakysyntä- tai liikatarjontatilanne.
Yritettäessä nyt selittää palkkojen muutoksia työvoiman liikakysynnällä
voi syntynyt liikakysyntätilanne olla seurausta joko kysyntäkäyrän taikka
tarjontakäyrän muutoksista. Tässä on näin ollen kysymyksessä ilmeinen
identifioinnin ongelma. Ei voida selvittää, milloin työttömyys lisääntyy
tai vähenee kysyntä- tai tarjontakäyrän siirtymisen vuoksi, josta syystä
empiiriset Phillipsin käyrät voivat olla hyvin epästabiileja.
Liikakysyntähypoteesissa, johon myös Phillipsin-käyrätyyppinen analyysi perustuu, oletetaan, että kysynnän ja tarjonnan sopeutuminen tasapainoon tapahtuu hintojen tai palkkojen nousun kautta. Klassinen hypoteesi olettaa lisäksi, että stationäärisessä tasapainossa, jolloin hintataso ei
muutu, kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuret. Phillipsin käyrään kohdistuva tutkimus on kuitenkin osoittanut, että stationääriselle tasapainolIe
ei välttämättä tarvitse olla ominaista kysynnän ja tarjonnan yhtäsuuruus,
vaan ne voivat olla eri suuruisiakin.
Koska ilmeisesti empiirisessä todellisuudessa ovat tyypillisiä sellaiset
tilanteet, joissa vallitsee pysyvästi kysynnän ja tarjonnan erisuuruus, voidaan konstruoida vaihtoehtoinen inflaatiomalli olettamalla, että hintaja palkkataso riippuvat kulloinkin vallitsevasta kysynnän ja tarjonnan
erisuuruudesta. Kun sopeutuminen jää tarkastelun ulkopuolelle, malli
dynamisoituu siten, että kansantalouden oletetaan ikäänkuin siirtyvän
epätasapainotilasta toiseen. Kutakin kysynnän ja tarjonnan erisuuruustilaa vastaavat tietyt hinta- ja palkkatasot.
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Tällaista mallia voidaan kutsua epätasapainomalliksi. Jotta aineiston
hintatason ja työttömyyden riippuvuudelle asettamalta rajoitukselta voitaisiin välttyä, on työvoiman kysyntää käsiteltävä endogeenisena muuttujana, mikä edellyttää työvoiman kysyntä- ja tarjontayhtälöiden konstruointia. Syntyvää moniyhtälöjärjestelmää käyttäen voidaan hintataso
redusoida riippumaan joistakin todella eksogeenisista muuttujista.
Tässä yhteydessä on syytä tarkastella lähemmin kysymystä, joka liittyy
inflaatiomekanismiin ja inflaation alulle paneviin tekijöihin. Kysyntäpaineteoria sellaisenaan sanoo, että inflaation alulle paneva voima on
kysynnän tarjontaa suurempi määrä. Inflaatiomekanismi toimii siten,
että hintataso nousee, kunnes kysynnän ja tarjonnan tasapaino on palautunut. Kustannuspaineteoria taas sellaisenaan sanoo, että inflaation
alulle paneva tekijä on kustannusten nousu. Inflaatiomekanismi toimii
tässä yhteydessä siten, että kustannusten nousua seuraa hintojen nousu.
Mikäli hintojen nousua edelleen seuraa kustannusten nousu, ei mallissa
tarvitse välttämättä olla mukana tasapainottavaa mekanismia, joka
pysäyttäisi inflaation. Tässä tulee esiin toinen identifiointiongelma, sillä
ei voida sanoa, kumpi on muna ja kumpi kana eli nousivatko ensin hinnat vai kustannukset. Kun kysyntä- ja kustannuspainehypoteesit yhdistetään, saadaan ainoastaan kuva inflaatiomekanismista, mutta inflaation alulle panevasta voimasta ei voida tehdä johtopäätöksiä. Inflaatiomekanismin olemuksesta voidaan tehdä johtopäätöksiä, kun tarkastellaan kysyntä- ja kustannustekijöiden suhteellista merkitystä inflaatioprosessIssa.
Tällaiselta inflaation alulle paneviin tekijöihin kohdistuvalta ilmeisen
hyödyttömältä kysymyksenasettelulta voidaan ainakin osittain välttyä
soveltamalla edellä esiin tuotua epätasapainonlallia, jossa sekä hintataso,
kustannustaso että markkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat endogeenisia,
mallin puitteissa määräytyviä muuttujia. Näiden kaikkien muuttujien
ollessa viime kädessä riippuvaisia samoista eksogeenisista, mallin ulkopuolella määräytyvistä tekijöistä, voidaan inflaatioprosessin alulle panevaa voimaa ryhtyä etsimään näiden muuttujien joukosta. Tällainen
inflaatiosysäys voi tulla esimerkiksi devalvaation kautta tuontihintojen
välityksellä. Luonnollisesti voidaan edelleenkin sanoa, että hinnat ovat
nousseet niin ja niin paljon, koska kustannukset ovat nousseet niin ja niin
paljon, mutta tässä on kysymys ainoastaan hinta- ja kustannustason kes-
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kinäisestä riippuvuudesta eikä prosessin liikkeelle panevasta voimasta ..
On kuitenkin korostettava, että inflaatioprosessin kannalta ulkoiset:
tekijät saattavat koko kansantalouden mallin kannalta olla sen puitteissa.
määräytyviä tekijöitä. Vaikka näihin tekijöihin vaikuttamalla voitaisiin-kin lähestyä vakaan hintatason ja täystyöllisyyden yhtäaikaisen saavutta-·
misen ongelman ratkaisua, kysymys on vasta ongelman osaratkaisusta,
sillä yhteiskunnan hyötyfunktiossa voi olla muitakin tulonjakoon, talou-·
delliseen kasvuun jne. liittyviä tavoitteita.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969: 4

Balanced Dairy Production Interregional Linear Programming Approach
,by
MARTTI

J.

HIRVONEN

The discussion on agricultural problems has been concerned with achieving a national balance between production and consumption. The proposed solution to the problem in Finland has emphasized regional
-reallocation of agricultural production. This approach requjres a new
Tegional subsidy price system.
In this paper an attempt is made to build a linear programming
framework for solving the balance and reallocation problems. The madel
necessarily is a long-run equilibrium model. Far convenience, some
.assumptions are made but no ne of them is stronger than the general
.assumptions behind the linear program. Before going ta the interregional
'program the linear program for the individual farmer is presented as
~an introductory device.

J. The Linear Program Jor the Individual Farmer
Suppose an individual farmer in a region produces the basic dairy
'products - fluid milk, butter and cheese. We assume that the farmer is
motivated to maximize his total revenue. As the objective function for
:farmers this is at least as plausible as profit maximization. We assume
.also that the farmer's production function is linear and hamogeneous,
,the level of capital and technology is given, and this program applies
.only to dairy produce.
The linear program for the indivjdual farmer:
{l)
.:subject to

max Z

= P1X1 + P2 X 2

+ Paxa
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(3)
(4)

:s;

-Dl

(5)

:s;

-D2

(6)

-xa :s; -Da

+ X~
:s; - . ( - ~l + X;)
~2 + X;
:s; - ( - ~2 + X;)
xa:s;
~a + x;
a :s; - ( - ~a + x;)

(7)
(8)
(9)

::;

(10)

( 11 )
(12)
(13)
where

~l

:s;

-X

Xl

2

0, x2

2

0, xa

2

0,

is milk (Xl), butter (X2 ), and cheese (Xa) quantltIes,
is the price of milk (PI ), butter (P2 ), and cheese (Pa) received
J
by the farmer,
is
the amount of land need ed to produce one unit of milk (al ),
a·J
butter (a2 ), and cheese (aa),
is 1and, 1abor and machinery available at the farm,
L
is the amount of dairy faci1ities and 1abor needed to process
m·J
one unit of milk (ml), butter (m 2 ) , and cheese (ma),
is dairy and 1abor capacity available for processing,
M
is the consumption of milk (Dl), butter (D2 ), and cheese (Da),
D·J
expresses the degree to which our farmer is willing to deviate
~j
from the previous year's production of the jth product (xj).
The constant ~j might measure the capitai limits and the slowness
to accept new products, therefore the constraints (7)-(12) are built
into the model. Alternative1y ~j might measure the slowness of 1abor
movement from agriculture.
x·J
p.

2. The National Interregional Linear Program

It is necessary to make additiona1 assumptions for the interregional
system of dairy prod uction:
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the soil, climate, technology, and farm labor, and therefore per
area costs and yield, are uniform within a region but different
between regions,
- similar assumptions are made for dairy processing,
- a farmer produces, processes, and transports products to market,.
- transportation costs within a region are zero,
- only the region of origin furnishes the shipment capacity for export
(naturally this assumption can be relaxed if shipment capacity
must be imported; in this model that has not been made).
In the following the first and second subscripts are used to indentify
the kind of farming activity and the product, respectively. For example,
xfz is the amount of butter produced on a farm in region A. Other
symbols:

1, K

=

1

J
P!·lJ
p!.-K
lJ

A, ... , U are regions,
is kind of farming activity: for simplicity, production (1) and
transportation (2),
is the product: milk (1), butter (2), or cheese (3),
is income per unit of j to i in region 1 (here Pfj = PL),
is income per unit of j to i for transporting it from 1 to K (equal
to the price difference of j between regions 1 and K, here
p~.-K = pI-;-K)
lJ

t!.-K
lJ

2J'

is amount of transportation capacity needed to ship one unit·
of j from region 1 to K,
1
K
is shipment capacity resources of the region of origin.
The objective is to maximize the total income generated by farming
activities. The primal program for the predetermined activities:
U

(14)

max Z

=

3

L L P~j
I=A j

U

X1j

3

+ L L P~jK x~jK
I=A j

I:;i:K

subject to

(15)
for each 1
3

( 16)

"'"
1
1
ÄmljXlj

=

A, ... , U

:::;; Ml

j

for each 1 = A, ... , U
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I-K

X2j

j
-=1=

K

=

A, ... , U

-=1=

K

foreach 1

1, K
1

<18)

-Xlj

+ (X2j

I-K

-

-<-D~J

K-I)

X2j

for each 1

1, K = A, ... , U
j = 1, 2, 3
I

(19)

::; ~j

and X~j

+ Xlj

*1

for each 1
j
;;::::

= A, ... , U
= 1, 2, 3

0 for each 1, i, and j.

For the constraint (19) we assume that ~j can take either positive or
negative values as the result of deviation defined above.
In order to build the primal we needed some information about
prices - in other words - prices are given to the primal. For each
technological coefficient matrix there are respective shadow prices.
Keeping in mind that in the primal there were constraints on transportation and consumption in regions as well as on willingness of farmers to
<:hange their production, we start to investigate the dual prices attached
to these constraints.
The objective in the dual program is to minimize the total costs of
the farmer:
(20)

Z = L LI p~ + L Ml p!n + L K

min

1

1

I

I

p~ + L L (-Dl) P~j +
1

j

:subject to
{21 )

(22)

I

alj

I

Pr

+ mlj Pm
I

I

t~jK p~

I

+ Vj;;::::

pI

lj

for each 1 = A, ... , U
j = 1, 2, 3

+ (p~j _

P~j)

; : : P~jK

for each 1, K = A, ... , U
1 -=1= K
j = 1, 2, 3
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and p~ ~ 0, p~ ~ 0, p~ ~ 0, P~j ~ 0, vj ~
In the dual objective function, Bj = ~j
The notation of the dual:

az

I

Pr

az

I

=

I

PDj =

I

v·J

x~j.

is marginal productivity of dairy processing inputs in
region 1,

Pm= aMI
Pk

for each 1 and j.

is marginal productivity of land, labor and machinery
of farming in region 1,

aLI

I

°+

az
aK
az

is marginal productivity of transportation in region 1,

I

is costs to government of increasing the product j in
order to fulfill the availability requirement (subsidy
price),

a(-Dj)

az

is costs of- inertia or resistance (opportunity cost) to
change the production due to tradition or economic
limitations.

aBI

In both constraints in the dual we have the variable P~j corresponding
to the primal constraints on consumption. In' the second dual constraint
there is a term
(pbj - pg) resulting from the definition and building
of the model. In order to make the interpretation of dual prices easier
let us change the terms containing P~j terms to the right hand side:

+

+ mlj p~ + vj ~ PL + P~j'

(21')

~L p~

(22')

t~jK p~ ~ P~jK

+ (p~j -

pb).

In the first inequality the terin PL is the preassigned unit price (constant) for j and the term P~j is its subsidy price (variable) in order to
satisfy the regional demand.
When the amount of dairy produce made available to region 1 exceeds the fixed availability requirement through the market mechanism,
the respective P~j is zero.
However, when the demand for this produce is more than the amount
made available in region 1, then pbj becomes positive. 1t represents a
subsidy price to be added to the specified market price in order to raise
supply to a level equal to Dj.
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The second inequality concerns the shipment of j from 1 to K. In the
right hand side of the inequality (22') there are the price difference
between regions 1 and K of j (P~jK, constant) plus the subsidy price in
region K (p~p variable as defined above) minus the subsidy price in
region 1 (p~p also variable). When the system furnishes a region with
supplies of dairy produce which exceed Dj and Dj, both subsidy
prices are zero. If in the system of two regions only in one region the
supply of dairy produce is in excess of its availability requirement the
corresponding subsidy price in the dual is zero, whereas the subsidy price
of the second region is usually positive since the availability constraint
in the second region on that product is binding, i.e. the equality holds.
It may also be that the availabHity constraints in both regions are binding and both subsidy prices are usually positive. The model similarly
works in a multiregional system. 80, the construction of subsidy prices
into the model forces resources into the provision of produce iri all regions.
By introducing the availability constraints the model gives the adjusted
prices which are the sum of constant (the preassigned price) and variable
(the subsidy price). Furthermore, the constraint for the inertia or resistance is very suitable for adjustments in agricultural poliey. Together
these constraints and respective dual variables give the optimum level of
production and satisfy the household requirements in interregional system.
The model is as operational as any model based on the" technological
coefficients. It gives answers to the questions of regional production,
processing, and interregional transportations in farming and dairy industries. It may in addition be applied to other production activities,
too, where availability requirements are present. In the represented
model there were limits on activities and produce. Of course, this can
be relaxed to include all farming produce and activities, but this would
increase the complexity of the model.
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Kansallisen finanssi- ja sosiaalipolitiikan vaikutuksesta
taloudelliseen integraatioo~ *
Kirjoittanut
RAUNO NIINIMÄKI

J.

Johdanto

-Vaikka kaikki tullit ja määrälliset rajoitukset poistettaisiin kansainväli:sestä kaupasta, jäisi vielä monia tekijöitä, jotka vaikuttavat maitten väli;siin hyödykevirtoihin. Niin kauan kuin tullimuurit ovat korkeat, näiden
-tekijöiden vaikutukset peittyvät tullien vaikutuksen taakse. Kun tulleja
.alennetaan, muiden kauppaa rajoittavien ja ohjaavien tekijöiden suhteellinen vaikutus lisääntyy. Tässä artikkelissa on tarkoituksena käsitellä
·osaa näiden tekijöiden muodostamasta monimutkaisesta kokonaisuu,desta, nimittäin eri valtioiden harjoittamaa finanssi-ja sosiaalipolitiikkaa.
Ongelmaa voidaan käsitellä ensiksikin koko integraation näkökulomasta, jolloin keskeinen kysymys on, millaista kansallista finanssi- ja
~sosiaalipolitiikkaa jäsenvaltioiden tulisi harjoittaa, jotta integraation
-päämäärät parhaiten saavutettaisiin. Toinen tähän läheisesti liittyvä
,ongelma on eri maiden kansallisen finanssi- ja sosiaalipolitiikan vaikutus
_kilpailutilanteeseen integraation alueella. Näitä ongelmia pyritään vaJottamaan seuraavassa sekä teoreettisella analyysillä että empiirisellä
mittauksella.
Käytännön talouspolitiikassa näitä ongelmia on jouduttu käsittele-mään Euroopan hiili- ja teräsyhteisössä1 ja sittemmin Euroopan talous-yhteisössä2 • Myös akateeminen tutkimus on kiinnittänyt ongelmaan jon* Aihetta olen laajemmin käsitellyt pro gradu -tutkielmassani Finanssi- ja sosiaalipoliittisten tekijöiden
..vaikutuksesta taloudelliseen integraatioon hyödykevirtojen kannalta tarkasteltuna (säilytetään Helsingin Yli.opiston _valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa).
1. »TINBERGENin raportti», Rapport sur les problemes poses par les taxes sur le chiffre d'affaires dans le marche
,commun, Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier, 1953.
2. »NEuMARKin raportti», Report ofthe Fiscal and Financial Committee, The EEC Reports of Tax Harmonization, Amsterdam 1963.
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kin verran huomiota. 3 Yleinen piirre näissä kaikissa on tarkastelun partiaalisuus ja kvalitatiivisuus. Kutakin veroa, maksua ja subventiota on
tarkasteltu erillisenä tekijänä' kiinnittämättä suurempaa hqomiota niiden
kokonaisvaikutukseen. DOUGLAS DossER lienee ensimmäinen, joka on
pyrkinyt valaisemaan ongelmaa kvantitatiivisella tiedolla. 4 Myöhemmin
esitettävät mittaustulokset perustuvat suurelta osaItaDosserin keräämään
aineistoon ja myös mittausmenetelmän kehittämistä on hänen tutkimuksensa inspiroinut.
Tässä esityksessä pyritään käsittelemään koko ongelmaa yhtenä kokonaisuutena ja mittaamaan sen suuruusluokkaa. Tuotannontekijöiden
oletetaan olevan liikkumattomia, ja tarkastelu tapahtuu lyhyellä tähtäyksellä.

2.

Kansallinen jinanssi- ja sosiaalipolitiikka taloudellisen
integraation näkåkulmasta

Jotta kansallista finanssi- ja sosiaalipolitiikkaa voitaisiin tarkastella taloudellisen integraation näkökulmasta, on ensiksi määriteltävä integraation
tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
Voidaan ensin ajatella, että integraatiolla on ehdottoman päätösvallan
omaava poliittinen päätöksentekijä-, joka pyrkii maksimoimaan hyvinvointifunktionsa. Hyvinvointifunktion komponentit voisivat olla esimerkiksi taloudellinen kasvu, taloudellinen tasapaino, staattinen tehokkuus
ja tulonjaon oikeudenmukaisuus. Jos nyt lähdetään tarkastelemaan kansallisia finanssi- ja sosiaalipoliittisia järjestelmiä integraation tavoitteiden
kannalta, on tehtävä kysymys, kuinka eri verot, maksut ja subventiot
vaikuttavat päätöksentekijän hyvinvointifunktioon. Jotta kysymykseen
voitaisiin vastata, olisi tiedettävä jokaisen veron, maksun ja subvention
vaikutus jokaiseen hyvinvointifunktion komponenttiin. Lisäksi täytyisi
olla selvillä niistä poliittisista painoista, jotka päätöksentekijä antaa eri
komponenteille. Nyt vasta voitaisiin sanoa, onko hyvinvointi lisääntynyt
vai vähentynyt esimerkiksi jonkin veron muutoksen takia. 5
3. Esim. C. S. SHOUP (toim.) Fiscal Harmonization in Common :Markets, Columbia University Press 1967.
~o, Economic Integration teokse~sa B. BALASSA and, Associates
Studies in Trade Liberalization, Baltimore, Maryland 1967.
5. D. DOSSER Economic Analysis of Tax Harmonization edellä mainitussa t~oksessa SHOUP (toim.) Fiscal
Harmonization ... s. 33-37.,

4;.0. POSSER ... Fiscal .and Social Barriers
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Toinen äärimmäisyys tarkasteltaessa integraation tavoitteita on käsitys, että taloudellinen integraatio on ainoastaan paljon tärkeämmän
poliittisen unionin edeltäjä. Tällainen lähtökohta tekisi tämän esityksen
lähes tarpeettomaksi. Voitaisiin nimittäin sanoa, että yhdenmukainen
finanssi- ja sosiaalipolitiikka on olennainen osa yhtenäisen unionin
koneistoa, joten kaikki eroavuudet jäsenvaltioiden finanssi- ja sosiaalipolitiikassa olisivat epäsuotavia integraation tavoitteiden kannalta. 6
Kumpikaan lähtökohta ei sovi analyysin perustaksi, edellinen monimutkaisuutensa ja jälkimmäinen yksinkertaisuutensa vuoksi. Kolmas
tapa on ottaa kuvitellun päätöksentekijän hyvinvointifunktion jokin
komponentti integraation päämääräksi. Kansainvälisen kaupan teorian
tradition mukaan otetaan tässä esityksessä integraation päämääräksi
staattisen tehokkuuden lisääminen eli pyrkimys Pareton optimiin. Pareton optimin saavuttaminen merkitsee sitä, että integraation käytettävissä olevat taloudelliset resurssit - maa, työvoima ja pääoma - tulevat
käytetyiksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Toisin sanoen niillä
tuotetaan maksimaalinen määrä hyödykkeitä ja ne jaetaan optimaalisella
tavalla jäsenten kesken. Millään resurssien uudelleen allokoinnilla ei ole
mahdollista parantaa yhdenkään henkilön hyvinvointia saattamatta
samalla jotain toista huonompaan asemaan.
BELA BALAssAn mukaan on olemassa kaksi vastakkaista käsitystä
integraation keinoista. Toinen on liberalistinen käsitys, jonka mukaan
integraatiolla pyritään palaamaan ennen ensimmäistä maailmansotaa
vallinneeseen vapaan kaupan maailmaan. Toinen äärimmäisyys on
käsitys, jonka mukaan integraation päämäärä saavutetaan parhaiten
koordinoimalla kansalliset taloudelliset suunnitelmat. 7
Voitaneen väittää, että liberalistinen käsitys on hallitsevampi länsimaissa. Tähän viittaa muun muassa Euroopan talousyhteisön perusta-'
missopimus. Kun lisäksi edellä valittu integraation tavoite viittaa varsin
selvästi myös keinoihin, pidetään tässä esityksessä integraation ke,inona
täydellisen kilpailun olosuhteiden luomista maailmanmarkkinoille.
Seuraavassa tarkastelussa »hyvinvointisubjekti» ei ole yksityinen kuluttaja vaan kunkin jäsenvaltion kaikki kuluttajatagg~egaattina. Lisäksi
oletetaan, että integroituneet valtiot eivät käy kauppaa kolmansien mai6.
7.

DOSSER

Economic Analysis .,.• s. 31.
Towards a Theory of Economic Integration, Kyklos 1961, s. 8.
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den kanssa. Kun tämä oletus on tehty, ei tarvitse pohtia eri integraatiomuotojen merkitystä; esimerkiksi tulliunionin kaupan siirtymisvaikutuksia (trade diversion) ei ole tämän oletuksen vallitessa olemassa.
Pareton optimia ei voida saavuttaa, jos ensiksikin kansantaloudelliset
kustannukset (social cost) poikkeavat minkä tahansa tuottajan yksityisistä
kustannuksista. Jotta optimaaliseen resurssien allokointiin päästäisiin,
tuotteen hinnan täytyy kattaa sekä tuottajan yksityiset kustannukset että
tuotannon aiheuttamat välilliset kustannukset koko integraatiolIe. Toinen optimin saavuttamista estävä tekijä on monopoli en esiintyminen.
Monopoliasemassa oleva tuottaja voi nostaa tuotteensa hinnan kustannuksia korkeammaksi. Kolmanneksi julkisen vallan toiminta saattaa
johtaa eroavuuksiin hintojen ja kustannusten välillä. 8
Esityksen aihe rajoittaa tarkastelun koskemaan kolmatta kohtaa. Jos
muita optimin saavuttamista estäviä tekijöitä ei ole, edellytyksenä optimin saavuttamiselle on se, että kansallinen finanssi- ja sosiaalipolitiikka
ei muuta kansainvälisen kaupan hyödykkeiden tuotantokustannuksia
heijastavia hintasuhteita.
Jos otetaan huomioon muutkin optimin saavuttamista estävät tekijät,
tilanne muuttuu. Silloin kansallisen finanssi- ja sosiaalipolitiikan saattaminen Pareton optimin ehtojen mukaiseksi ei välttämättä johda tehokkaampaan tilanteeseen vaan saattaa jopa vähentääkin tehokkuutta.
Tällöin saattaisi olla parasta ylläpitää Pareton optimin ehdoista poikkeavaa finanssi- ja sosiaalipolitiikkaa, koska muita optimin ehtoja ei
voida täyttää. Tämä saattaisi viedä tehokkaamp~an tilanteeseen (second
best -tilanne) kuin yhden osaehdon täyttäminen. 9
Second best -ajattelu monimutkaistaisi analyysiä niin paljon, ettei mittaustulosten perusteella voitaisi tehdä juuri mitään päätelmiä. Kaikki
mitatut erot jäsenvaltioiden finanssi- ja sosiaalipolitiikassa voisivat olla
second best -tilanteen mukaisia. Tästä syystä oletetaan seuraavassa, ettei
muita Pareton optimin saavuttamista estäviä tekijöitä ole, ja kansallinen
8. J. E. MEADE Problems of Economic Union, London 1953, s. 12-13.
9. J. E. MEADE Trade and Weifare, London 1955, s. 102. R. G. LIPSEy-K. LANcAsTER The General
Theory of Second Best, The Review of Economic Studies 1956-57, s. 17-18. Ks. myös K. RENKO Second
best -teoria, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1969: 1. Second best-teorian valossa verojärjestelmien
yhdenmukaistaminen ei välttämättä johda tehokkuuden lisääntymiseen. Jos on olemassa ulkoisia
vaikutus tekijöitä (externalities) , tehokkuuden kannalta saattaa olla parasta, että kansallinen finanssija sosiaalipolitiikka nimenomaan muuttaa hyödykkeiden suhteellisia hintoja.

284

RAUNO NIINIMÄKI

finanssi- ja sosiaalipolitiikka pyritään siten saattamaan >>jirst best» -tilanteen mukaiseksi.
Jotta kansallinen finanssi- ja sosiaalipolitiikka täyttäisi edellä annetun
ehdon, sen allokointivaikutusten on oltava neutraaleja. Jos yhden maan
oletetaan olevan homogeeninen tuottaja- ja kuluttajayksikkö, merkitsee
neutraliteetin vaatimus sitä, ettei kansallisen finanssi- ja sosiaalipolitiikan
tule vaikuttaa kansainvälisen kaupan hyödykevirtoihin muuttamalla
hyödykkeiden suhteellisia hintoja maailmanmarkkinoilla.

3. Finanssi- ja sosiaalipoliittisten teky'öiden hintavaikutukset;
partiaalinen tarkastelu
Edellisessä luvussa ongelma kiteytyi kysymykseksi, kuinka kansallinen
finanssi- ja sosiaalipolitiikka vaikuttaa kansainvälisen kaupan hyödykkeiden suhteellisiin hintoihin. Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella
kunkin veron, maksun ja subvention hintavaikutuksia, jotta seuraavassa
luvussa voitaisiin saada esille jäsennelty kokonaisvaikutus.
Koska kysymyksessä on erilaisten verojen ja maksujen vaikutus hyödykkeiden hintoihin, joudutaan seuraavassa tarkastelussa verojen ja maksujen siirtymis- ja kohtaanto-ongelmien pariin. Verojen siirtymisestä ei
ole olemassa kunnollista empiiristä aineistoa, ja teoriakin on jossain
määrin horjuvaa. Myöhemmin kehiteltävä mittausmenetelmä vaatii
kuitenkin siirtymisoletusten tekoa, ja tästä syystä tehdään seuraavassa
jokaisen veron, maksun ja subvention osalta a priori-siirtymisoletus.
Perittäessä veroja kansainvälisen kaupan kohteena olevista hyödykkeistä voidaan käyttää. kahta periaatetta. Alkuperämaaperiaatteen mukaan vero maksetaan viejämaassa ja tuote on vapautettu tuojamaan
veroista. Määrämaaperiaatteen mukaan tuotteesta ei makseta veroa viejämaassa tai jo maksettu vero palautetaan viejälle. Tuotetta verotetaan
tuojamaassa niin kuin se olisi valmistettukin siellä.
Välillisiin veroihin sovelletaan kaikissa tarkastelun kohteena olevissa
maissa määrämaaperiaatetta ja välittömiin veroihin, sosiaaliturvamaksuihin sekä julkisen vallan antamiin subventioihin alkuperämaaperiaatetta. Tämä on ymmärrettävää, sillä välilliset verot ilmaistaan jo lainsäädännössä prosentteina tuotteiden hinnoista, joten kompensaatio ()n
ainakin näennäisesti helppo suorittaa. Sosiaaliturvamaksut ilmaistaan
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prosentteina palkkasummasta, välittömät verot prosentteina voitoista
tai tuloista ja subventiot annetaan usein absoluuttisina summina vuosittaisilla poliittisilla päätöksillä. Täten näihin eriin on lähes mahdotonta
soveltaa määrämaaperiaatetta, koska niitä on erittäin vaikea allokoida
eri tuotteiden osalle.
Julkinen valta kerää tulonsa kansalaisilta verojen muodossa ja käyttää
ne tavaroiden ja palvelusten ostoon yksityiseltä sektorilta sekä antaa
ilmaispalveluksia ja suoranaisia tulonsiirtoja. Myös sosiaalipolitiikka
merkitsee toisaalta kustannuksia eri henkilöille ja henkilöryhmille ja toisaalta etuuksia osittain samoille, osittain eri ryhmille. Seuraavassa tarkastelussa keskitytään vain kaikkein eniten vaikuttaviin tekijöihin: välillisiin ja välittömiin veroihin, julkisen vallan menoihin sekä työnantajien,
työntekijöiden ja julkisen vallan sosiaaliturvamaksuihin.
3.1. Välillinen verotus

Välillisten verojen yleinen piirre on se, että ne kannetaan prosentteina
tuotteiden hinnoista ja niiden kohtaannoksi lainsäätäjä on tarkoittanut
kuluttajat.
Veron hintaan siirtymiseen vaikuttanevat eniten kilpailutilanne, hyödykkeen laatu, suhdannevaihe ja veron yleisyys. Mitä monopolisti..
sempi kilpailutilanne on, mitä heterogeenisempi hyödykkeen laatu on,
mitä parempi suhdannevaihe on ja mitä yleisempi vero on, sitä täydellisemmin vero siirtyyhyödykkeen hintaan. 1o
Jos välillisten verojen kohtaantoa tarkastellaan partiaalisella tasapainoanalyysillä, havaitaan, että mitä joustavampi on tarjontakäyrä ja mitä
joustamattomampi kysyntäkäyrä, sitä suurempi osuus verosta siirtyy
hyödykkeen hintaan. Lisäksi voidaan olettaa, että lainsäätäjän tarkoitus
tekee veron siirtämisen kllluttajankin silmissä hyväksyttäväksi. Seuraavassa oletetaan, että välilliset verot siirtyvät täydellisesti hyödykkeiden
hintoihin kaikissa maissa.
Välilliset verot jaetaan liikevaihtoveroon, joka koskee kaikkia hyö10. J. F. DUE Sales Taxatian, London 1957, s. 16. J. F. DUE Manapalistic Campetitian and the Incidence
af Special Sales Taxes, Readings in the Economics of Taxation, London 1959, s. 371-372. O. V. JASKARI A Study in the Theary af Incidence af Taxatian, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Sarja B:

120,1, Helsinki 1961, s. 86.
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dykkeitä, ja valmisteveroihin, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä hyödykkeitä tai hyädykeryhmiä. Liikevaihtoverotyypit voidaan jaotella niiden
keräämistavan mukaan seuraavasti:
1. Yksivaiheverot (single-stage taxes) kerätään vain yhdeltä tuotannon
tai jakelun portaalta.
2. Bruttomonivaiheverot (multi-stage cumulative taxes, cascade taxes) kootaan kahdelta tai useammalta tuotannon tai jakelun portaalta tuotteen kulloisenkin bruttoarvon perusteella. Tällöin tuotteesta maksetaan sitä enemmän veroa, mitä useamman portaan kautta tuote
joutuu kulkemaan.
3. Nettomonivaiheverot eli arvonlisäysverot (multi-stage non-cumulative
taxes, value added taxes) kootaan kahdelta tai useammalta tuotannon
tai jakelun portaalta. Joka portaalla tuotetta verotetaan vain siitä
arvosta, jonka kyseinen porras on lisännyt tuotteeseen. Lopullinen
veroprosentti on sama kaikkien tuotteiden kohdalla riippumatta
verotuskertojen lukumäärästä. l l
Kun lähdetään tarkastelemaan välillisten verojen kansainvälistä neutraliteettia, on tehtävä kysymys, jääkö tuotteen hintaan välillisiä veroja,
joilla on sama vaikutus kuin tuontitullilla, vai aleneeko tuotteen hinta
veron ylikompensoinnin seurauksena. Kuten jo edellä mainittiin, kaikki
tarkastelun kohteena olevat maat soveltavat välillisiin veroihin määrämaaperiaatetta. Tästä syystä kätketyn tullin tai subvention jääminen
tuotteen hintaan voi johtua ainoastaan kompensaatiovirheistä. Virhelähteet voidaan erotella seuraavasti:
a) kompensaatiomekanismi ei o~e tarkka,
b) tuontitavaroille määritellään erilainen verotusarvo kuin kotimaisille tuotteille,
c) »piilevän veron» esiintyminen.
Kompensaatiomekanismi voi toimia kahdella tavalla. Ensiksikin vientituotteita ei veroteta lainkaan ja tuontitavaroita verotetaan vasta jakelussa, jolloin niille on taattu samanlainen kohtelu kuin kotimaisillekin
tuotteille. Yleensä tämä tapa on käytössä yksivaiheisessa verojärjestelmässä (ja Suomen nykyisessä kaksivaiheisessa arvonlisäysverotuksessa ) .
Toinen tapa on se, että virallinen valtion organisaatio suorittaa vienti11. DUE Sales ... s. 4. OECD Border Tax Adjustments and Tax Structures in OECD )l.,lember Countries,
Paris 1968, s. 17.
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tuotteista veronpalautuksen ja verottaa tuontitavaroita. Tätä tapaa käytetään yleensä kumulatiivisenjärjestelmänja kaikki tuotannon ja jakelun
portaat käsittävän arvonlisäysveron maissa. Arvonlisäysjärjestelmässä
kompensaatio on helppo suorittaa, sillä jokaisen tuotteen hinnassa on
yhtä suuri prosenttinen määrä veroa riippumatta verotuskertojen lukumäärästä. Sama koskee tietysti myös yksivaiheista liikevaihtoverojärjestelmää. Bruttomonivaiheverojen tarkka kompensointi on kutakuinkin
mahdotonta. Viejämaassa ei pystytä selvittämään tuotteesta maksetun
veron määrää, koska eri tuotteiden kohdalla veronmaksukertojen lukumäärä on usein erilainen. Samat vaikeudet ovat edessä määriteltäessä
tuontitavaroiden veroprosenttia, koska ei tiedetä tarkasti, kuinka paljon
vastaavista kotimaisista tuotteista maksetaan veroa.
Pääasiallisin ero kotimaisen tuotteen ja tuontitavaran verotusarvon
määräämisessä on se, että ulkomaisen tuotteen verotusarvo tavallisesti
sisältää tuotteesta maksetun tullin, jota kotimaisen tuotteen verotusarvo
ei sisällä.
»Piilevä vero» tarkoittaa sitä, että tuotteen hintaan on saattanut jäädä veroa, joka on peräisin sen valmistukseen käytettyjen koneiden ja
raaka-aineiden verotuksesta. Piilevää veroa aiheuttavia tuotteita ovat
esimerkiksi polttoaineet, voitelu aineet, pakkaustarvikkeet, pääomatavarat, kuten koneet ja rakennukset, sekä palvelukset, kuten esimerkiksi
mainonta ja kuljetus. Piilevää veroa ei yleensä oteta huomioon kompensaatiota suoritettaessa.
Valmisteverojen kompensointi on mahdollista suorittaa tarkasti, koska
veronalaiset tuotteet on yksilöity. Valmisteverojen vaikutukset näkyvät
useimmiten piilevänä verona (esim. polttoainevero ) .12

3.2. Välitön verotus
Klassillisen marginaalianalyysin mukaan välitön yhtiövero ei siirry
tuotteen hintaan täydellisen kilpailun vallitessa. Hinnat määräytyvät
rajakustannusten ja rajatulon mukaan. Voitolle asetettu vero ei vaikuta
näihin lainkaan, ja siten se ei myöskään vaikuta tuotannon optimipistee12. OECD Border Tax ..• s. 53-60. B.
nois 1961, s. 238-245.
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seen eikä näin ollen myöskään hintaan. 13 JAsKARIon päätynyt teoreettisella analyysillä siihen, että epätäydellisen kilpailun vallitessa osa verosta
todennäköisesti siirtYY tuotteen hintaan. Mitä monopolistisempi yrittäjän
asema on, sitä suurempi osuus verosta siirtyy.14
Myös empiirisissä tutkimuksissa on selvitelty välittömän yhtiöveron
kohtaantoa. Vaihteluväli näissä tutkimuksissa on täydellisestä siirtymättömyydestä yli sadan prosentin siirtymiseen. Yleinen tulos tutkimuksissa on se, että siirtymisen aste näyttää olevan korkeampi Yhdysvalloissa kuin Englannissa. 15
Melko varmana voidaan pitää, että välitön yhtiövero siirtyy ainakin
jonkin verran tuotteiden hintoihin tässä epätäydellisen kilpailun maailmassa. Seuraavassa oletetaan, että välitön yhtiövero siirtyy kaikissa
maissa ja kaikilla tuotannonaloilla samalla tavoin; 40 prosenttia yhtiöverosta siirtyköön tuotteen hintaan lopun jäädessä rasittamaan yrittäjien
voittoja.
Henkilökohtaisen tuloveron siirtyminen tuotteiden hintoihin riippuu
Jaskarin mukaan lyhyellä tähtäyksellä työmarkkinajärjestöjen keskinäisestä neuvotteluvoimasta. Veron mainittava siirtyminen ei ole todennä, köistä. Pitkällä tähtäyksellä korkea tulovero saattaa vähentää työvoiman
tarjontaa, jolloin siirtyminen tulee kysymykseen erityisesti sellaisilla tuotannonaloilla, joilla työvoiman tarjonta ennen veron korotusta on ollut
likimain yhtä suuri tai .pienempi kuin kysyntä}6
Koska empiirisissä tutkimuksissa ei Dosserin mukaan ole saatu tukea
siirtymishypoteesillel7 , oletetaan seuraavassa, ettei henkilökohtainen tulovero siirry hyödykkeiden hintoihin, eikä nijnmuodoin vaikuta kansainväliseen kauppaan.
13. R. GOODE Corporation Income Tax, New York 1951, s. 48.
14. ]ASKARI A Study in ... s. 62.
15. OECD Border Tax ... s. 84-89. M. KRZYZANIAK- R. A. MUSGRAVE The Shifting ofthe Corporation
IncomeTax, an Empirical Study of Its Short-run Effect upon the Rate of Return, Baltimore, ]ohns Hopkins
Press' 1963. Nämä tulosten eroavuudet saattavat johtua metodisen tarkastelutavan eroista, mutta on
myös mahdollista, että ulkomainen kilpailu heikentää enemmän kotimaisten yritysten monopolivoimaa Euroopan avoimissa talouksissa kuin Yhdysvalloissa.
16. ]ASKARI A Study in ... s. 21-22. Argumentti on seuraava. Vahva työntekijäpuoli saattaa tuloveron korotuksen johdosta vaatia palkankorotusta ja onnistua tässä. Tällöin tuotantokustannukset
nousevat ja yrittäjien on korotettava tuotteittensa hintoja. Pitkällä tähtäyksellä korkea tulovero
saattaa vähentää työvoiman tarjontaa, jolloin palkat nousevat ja lopputulos on sama kuin edellä.
17. DOSSER Fiscal and Social . . . s. 227.
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3.3. Julkiset menot
Verotus ja julkiset menot yhdessä johtavat muutokseen kysynnän raken-·
teessa. Tämä tapahtuu ensiksikin julkisen vallan oman kysynnän vaiku-tuksesta. Toiseksi verotus ja julkiset menot johtavat tulon uudelleen-jakoon, jolla myös on vaikutusta kysynnän rakenteeseen. Tämä muutos·
vaikuttaa sekä kotimaisten että tuontitavaroiden kysyntään. Toisten.
hyödykkeiden kysyntäkäyrä siirtyy oikealle ja toisten vasemmalle. Tätä.
kysynnän muutosta ei voida kuitenkaan pitää kilpailutilannetta muutta-·
vana, niin kauan kuin siirtotulojen saajat voivat kuluttaa tulonsa vapaasti.
tuotteiden alkuperästä riippumatta ja niin kauan kuin julkinen valta ei.
diskriminoi ulkomaisia tuotteita omalla hankintapolitiikallaan. 18
Kansainvälistä kilpailutilannetta muuttavat ensi sijassa sellaiset julki-·
sen vallan menot, jotka alentavat yritysten kustannuksia. Nämä yksityi-selle tuotantosektorille annetut etuudet alentavat yritysten tuotanto- tai.
kuljetuskustannuksia. Seuraavassa katsotaan tuotantokustannuksia alen-·
taviksi etuuksiksi julkisen vallan menot teknjseen tutkimukseen. 19 Kulje-tuskustannuksia alentavat julkisen vallan maantie- ja rautatiemenot. 2o ,
Osa maantie- ja rautatiemenoista muodostaa etuuden kuluttajille ..
Tämän etuuden jako tuottajien ja kuluttajien kesken on aina mielival-taista. Seuraavassa allokoidaan puolet maantie- ja rautatiemenoista.
kuluttajille ja puolet tuottajille.
Koska yksityisen tuotantosektorin etuudet onjo edellä tarkoin valikoitu,.
on niiden kohtaantona jo »määritelmän mukaan» yksityinen tuotantosek-·
tori. Seuraavassa oletetaan, että etuudet siirtyvät kokonaisuudessaan alen-·
tamaan hyödykkeiden hintoja eivätkä jää lisäämään yrittäjien voittoja. n .
3.4. Sosiaaliturvamaksut
Jos lähdetään ajatuksesta, että palkat ja sosiaaliturvamaksut ovat yrittä-·
jälle vain työvoimakustannusten kaksi osaa ja tästä syystä korkeammat
18. N. ANDEL Problems of Government Expenditure Harmonization in a Common l\;1arket teoksessa SHOUP'
(toim.) Fiscal Harmonization ... s. 315.
19. Suomen osalta näiksi menoiksi on katsottu menot valtion teknilliseen tutkimuslaitokseen,.
maatalouden tutkimukseen, metsäteolliseen tutkimukseen ja merentutkimukseen.
20. Suomessa VR:n tappio, valtion tiemenot.
21. Taulukon 1 neljännessä sarakkeessa on otettu huomioon myös se mahdollisuus, että etuuksilla.
ei ole mitään vaikutusta hyödykkeiden hintoihin (e=O).
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'sosiaaliturvamaksut kompensoidaan alhaisemmilla palkoilla, niin erot
·eri maiden työnantajien sosiaaliturvamaksujen korkeudessa eivät aiheuta
suhteellisten hintojen muutoksia. Tämä argumentti edellyttää työnantajien sosiaaliturvamaksujen täydellistä siirtymistä työntekijöiden kannettavaksi alenneiden palkkojen muodossa. 22
Jos oletetaan, että työntekijät eivät pidä työnantajien maksamia so:siaaliturvamaksuja palkkansa osana vaan palkat ovat suhteellisen kiinteät riippumatta työnantajan sosiaaliturvamaksujen korkeudesta, on so:siaaliturvamaksuilla epäilemättä hintavaiku tuksia.
Työnantajien sosiaaliturvamaksuja voidaan pitää painavin perustein
·eräänä työvoimakustannusten komponenttina. Työehtosopimusneuvotteluissa ei ole kysymys ainoastaan työpaIkoista, vaan myös työntekijän
:sosiaaliturva on relevantti neuvottelujen kohde. Seuraavassa oletetaan,
että suurin osa työnantajien sosiaaliturvamaksuista siirtyy työntekijöi·den kannettavaksi alenneiden palkkojen muodossa, osa saattaa jäädä
alentamaan yrittäjien voittoja ja - mikä jäljempänä esitettyjen laskel-mien kannalta on olennaista 10 prosenttia siirtyy hyödykkeiden
hintoihin. Työntekijöiden itsensä maksamat sosiaaliturvamaksut jäävät
heidän kannettavikseen.
Julkinen. valta rahoittaa osan sosiaaliturvajärjestelmästä. Julkisen
·vallan rahoitus tapahtuu tulo- ja menoarvion kautta, joten nämä maksut
-ovat itse asiassa veronmaksajien maksamia. Verotuksen vaikutuksia on
jo tarkasteltu, joten voidaan keskittyä selvittämään sitä, kenen etuudeksi julkisen vallan maksut menevät. Jos oletetaan, että työpaIkat ovat
:suhteellisen kiinteät riippumatta työnantajien sosiaaliturvamaksujen
määrästä, merkitsee julkisen vallan rahoitus eräänlaista etuutta tuottajille, koska julkinen valta maksaa osan sosiaaliturvamaksuista. 23 Kun
·edellä oletettiin, että valtaosa työnantajien sosiaaliturvamaksuista siirtyy työpaIkkoihin ilman hintavaikutuksia, oletetaan nyt myös julkisen
·vallan maksujen siirtyvän täydellisesti työpaIkkoihin (tällä kertaa nostaen niitä) ilman hintavaikutuksia.
22. BALASSA The Theory of • •. s. 216. Palkkakustannusten tasoerojen vaikutuksesta on käyty keskus,:,
·telua International Labour Review'ssa (elokuu 1956, maaliskuu 1957 ja syyskuu 1957). Ks. myös
P. A. SAMUELSON International Factor Price Equalization Once Again, The Economic Journai 1949, s. 196.
~Kun otetaan huomioon tuottavuuden erot ja valuuttakurssien muutokset, ei palkkakustannusten
tasoeroilla liene vaikutusta eri maiden kilpailukykyyn.
23. Ks. tarkemmin N. ANDEL Problems af Harmonization of Social Security Policies in a Common A-farket
:teoksessa SHOUP (toim.) Fiscal Harmonization •..

KANSALLISEN FINANSSI- JA.. .

291

3.5. Valuuttakurssien mahdollisuudet neutralisoida jinanssi- ja
sosiaalipolitiikan vaikutus

Valuuttakurssin muutos aiheuttaa muutoksen kansainvälisen kaupan
hyödykkeiden suhteellisissa hinnoissa, joten sopivan suuruinen valuuttakurssin muutos voi tasoittaa eri maiden hyödykkeiden hinnoissa olevan
erisuuruisen finanssi- ja sosiaalipolitiikan aiheuttaman hinnan muutoksen. 24 Tämä edellyttää sitä, että kansallinen finanssi- ja sosiaalipolitiikka on muuttanut kaikkien vientituotteiden hintoja samassa suhteessa. Näin ei tietysti tarvitse olla, sillä erilainen markkinatilanne eri
tuotannonaloilla saattaa aiheuttaa erilaista verojen hintaan siirtymistä.
Tällöin valuuttakurssin muutos eljminoi ainoastaan keskimääräisen
hin tavaikutuksen.
Edellinen argumentti pätee vain pitkällä tähtäyksellä, sillä valuuttakurssin muutos on suhteellisen harvoin käytetty talouspolitiikan keino.
Lisäksi on otettava huomioon, että maiden välillä on olemassa pääomanliikkeitä, jotka myös vaikuttavat valuuttakurssin valintaan. Valuuttakurssin muutos, jolla pyritään kauppataseen tasapainoon, voi
johtaa epäsuotaviin pääomaliikkeisiin. Toisin sanoen pääomanliikkeiden
olemassaolo voi rajoittaa valuuttakurssin valintaa siinä määrin, ettei
edes finanssi- ja sosiaalipolitiikan aiheuttama keskimääräinen hintojen
muutos neutralisoidu.

4. Finanssi- ja sosiaalipolitiikan kokonaisvaikutus
Luvussa 2 määriteltiin integraation kannalta sopusointuinen kansallinen finanssi- ja sosiaalipolitiikka. Oleellinen kysymys siis on, vaikuttavatko kansalliset erot finanssi- ja sosiaalipolitiikassa hyödykkeiden hintoihin siten, että tuontitavaroiden hinnoissa on erilajnen prosenttinen
määrä veroja, sosiaaliturvamaksuja ja tukipalkkioita kuin kotimaisten
substituuttien hinnoissa.
A-maan x-tuotteen kuluttajahinta A-maassa muodostuu seuraavasti:

(1)

PAxA = Px + aTAix + bTAdx + cWAx-eSAx,

24. Ks. tarkemmin C. S. SHOUP Taxation Aspects of International Economic Integration, Aspects financiers
et fiscaux de l'integration economique internationale, La Haye 1953, s. 91-93.
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Jossa
P AxA = A-maan x-tuotteen kuluttajahinta A-maassa,
Px
= x-tuotteen tuotantokustannushinta
»normaalivoitto»ilman veroja, sosiaaliturvamaksuja ja subventioita, T Aix = x-tuotteesta maksetut välilliset verot A-maassa (oletusta
ei ole tehty veron maksajasta),
T Adx = x-tuotteesta maksetut välittömät verot A-maassa tuotosyksikköä kohti laskettuna,
W Ax = x-tuotteelle allokoitu sosiaaliturvamaksujen määrä,
SAx = x-tuotteelle annetut tuki palkkiot A-maassa,
~, b, c ja e ovat »siirtymiskertoimia», jotka ilmaisevat, kuinka
suuri osa kustakin maksusta on siirtynyt tuotteen hintaan.

+

Oletetaan, että B-maassa tuotetaan täsmälleen samaa hyödykettä samalla normaalivoitolla ja samaan tuotantokustannushintaan kuin Amaassakin. Siirtymiskertoimet ovat samat. Hyödykettä tuodaan A-maahan ilman tullia ja kuljetuskustannuksia alkuperämaaperiaatetta kaikkiin maksuihin soveltaen. Tällöin saadaan B-maassa tuotetun x-hyödykkeen kuluttajahinnaksi A-maassa:
(2)

PBxA = Px + aTBix + bTBdx + cWBx-eSBx'

Jos nyt

PAxA

=1=

PBxA

eli jos

niin kansallisten finanssi- ja sosiaalipoliittisten järjestelmien voidaan
sanoa olevan ristiriidassa kansainvälisen taloudellisen yhdentymisen
kanssa.
Tuotteiden laadun vaihdellessa on epäreaalista olettaa, että tuotteet
ovat täsmälleen samat tuotantokustannuksiltaan. Oletetaan, että tuotantokustannushinnat A- ja B-maassa ovat PAx ja PBx' Tällöin neutraliteetti ei toteudu samanlaistamalla tuotteiden hintoihin jäävät absoluut~iset verojen, maksujen ja subventioiden määrät. Kysymys on
suhteellisista määristä. Eli jos
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aTAix + bTAdx + cWAx- eSAx
-----------------------* aTBix + bTBdx + cWBx PAx

PBx
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eSBx

,

muuttavat kansalliset finanssi- ja sosiaalipoliittiset järjestelmät hyödykkeiden suhteellisia hintoja eivätkä siten täytä neutraliteetin vaatimuksia.
Edellisestä kaavasta käy kaikkien käsiteltyjen muuttujien vaikutus
hyvin ilmi. Jonkin veron tai maksun muutos kaavan oikealla puolella
saa aikaan koko oikean puolen arvon muutoksen. Tämä merkitsee sitä,
,että teoreettisesti on mahdollista saavuttaa neutraliteetti ainoastaan
yhden veron tai maksun nluutoksella.
Myös valuuttakurssien vaikutus saadaan esiin. Jos kaavan oikean puolen arvo on suurempi kuin vasemman puolen arvo, voidaan neutraliteetti saavuttaa paitsi veron tai maksun muutoksella, myös kertomalla
jompikumpi puoli uuden valuuttakurssin aiheuttamalla kertoimella.
Siirtymiskerrointenkaan ei välttämättä tarvitse olla saman suuruisia molemmissa maissa. Jos tiedetään, että A-maassa b = 1.0 ja Bmaassa b = 0.5 muiden siirtymiskerrointen ja verojen ollessa täsmälleen
samansuuruisia, neutraliteetti vaatisi B-maan välittömät verot kaksi
kertaa niin korkeiksi kuin A-maan vastaavat verot tuotosyksikköä kohti
laskettuna. Tämä on hyvin tärkeä havainto käytännön talouspolitiikan
kannalta. Jos siirtyminen samojen maksujen kohdalla on eriasteista eri
maissa, neutraliteetti ei toteudu veromuotojen ja -korkeuksien yhdenmukaistamisella.

5. Finanssi- ja sosiaalipolitiikan hintavaikutusten mittaaminen
Edellisessä luvussa päädyttiin kaavaan, joka määrittelee finanssi- ja
sosiaalipoliittisten tekijöiden aiheuttaman suhteellisen muutoksen hyödykkeen hinnassa:
(5)

Dx

=

aTix

+ bTdx + cWx-eSx

------------

Px
Ihanteellinen tutkimus olisi tietysti se~lainen, jossa D j laskettaisiin
jokaiselle kansainvälisen kaupan hyödykkeelle jokaisessa maassa. Tämä
ei kuitenkaan ole mahdollista tuotteiden suuren lukumäärän ja tiedon
puutteen takia. Ensiksikään ei tiedetä, kuinka suuri absoluuttinen mää-
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rä esimerkiksi välitöntä yhtiöveroa tai työnantajan sosiaaliturvamaksua
olisi allokoitava jonkin määrätyn tuotteen osalle, koska yrittäjän tuote-:
valikoima voi olla hyvinkin suuri. Toiseksi yleinen tilastotietojen puute
asettaa rajoituksia. Järkevin tapa ilmeisesti olisi muodostaa kunkin maan
vientituotteista mahdollisimman homogeenisia aggregaatteja ja verrata
sen jälkeen kullekin aggregaatille -laskettua D j :tä eri maiden välillä.
Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista suppean artikkelin puitteissa.
Tässä esityksessä aggregoidaan kaikki vuoden aikana maassa valmistetut hyödykkeet. Tämän aggregaatin arvoa indikoi tuotantokustannushintainen bruttokansantuote. Eroa ei tehdä vientituotteiden ja kotimarkkinatuotteiden välillä, vaan oletetaan, että finanssi- ja sosiaalipolitiikka vaikuttaa kaikkien hyödykkeiden hintoihin samalla tavoin. Täten
saadaan esille eräänlainen keskimääräinen vaikutus. Kun käytetään
tätä suurinta mahdollista aggregaattia, mitään verojen tai maksujen
allokointiongelmiakaan ei synny. Aggregaatista maksettuja välillisiä veroja vastaa välillisten verojen tuotto, joka saadaan selville kansantulotilastosta. Samoin menetellään välittömän yhtiöveron, työnantajien
sosiaaliturvamaksujen ja julkisten menojen muodostaman etuuden suhteen. Kun on tehty edellä mainitut siirtymisoletukset, saadaan kunkin
maan osalta:

D=

(6)

Ti

+ O.4Td + O.lW-S ,
BKT

Jossa
välillisten veroj en tuotto,
= välittömän yhtiöveron tuotto,
= työnantajien sosiaaliturvamaksujen määrä,
----: julkisen vallan menot tekniseen tutkimukseen sekä puolet menoista maantie- ja rautatieverkostoon,
BKT = tuotantokustannushintainen bruttokansantuote.
=

Kun tiedetään, että kaupankäynnissä sovelletaan määrämaaperiaatetta välillisiin veroihin (oletetaan, että tämä tapahtuu täysin neutraalisti),
ja alkuperämaaperiaatetta muihin eriin, saadaan:

(7)

D=

O.4Td

+ O.lW-S .
BKT
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Taulukossa 1 on D laskettu kahdelletoista maalle tätä menetelmää.
käyttäen.
Dosser on tehnyt ensimmäisen yrityksen ongelman kvantifioimiseksi ..
Hänellä on mittaamiseen varsin institutionaalinen ote. Jos lähdetään.
lainsäädännöstä, kuluttajia rasittavat välilliset verot ja yrittäjiä välitön
yhtiövero sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut. Edellä mainitut jul-·
kisten menojen erät muodostavat etuuden yrittäjille ja kuluttajille ..
Todelliset vero- ja etuusprosentit poikkeavat kuitenkin näistä nomi-·
naalisista arvoista erilaisten poisto-oikeuksien ja veron kiertämisen takia ..
Sen tähden lasketaan tuottajille ja kuluttajille efektiiviset prosenttiluvut,.
jolloin saadaan:
Välillisten verojen efektiivinen taakka kuluttajille
T·
= 100 X
1
,
kulutusmenot
Julkisten menojen efektiivinen etuus kuluttajille
0.5 (valtion tie- ja rautatiemenot)
= 100 X
,
kulutusmenot
Välittömän yhtiöveron efektiivinen taakka yrittäjille
=

100 X

Td
yhtiövoitot

,

Sosiaali turvamaksuj en efektiivinen taakka yri ttäjille
=

100 X

w
yhtiövoitot

,

Julkisten menojen efektiivinen etuus yrittäjille
S
= 100 X
.
yhtiövoitot
Nyt voidaan yhteenlaskemalla selvittää efektiiviset nettotaakat sekä ku-·
luttajille että yrittäjille. 25
Tässä vaiheessa ei ole tehty kohtaanto-oletuksia, eikä Dosser ole teh-·
nyt niitä myöhemminkään. Hänen ajatuksenaan kuitenkin on, että jos.
25.

DOSSER

Fiscal and Social • .. s. 217-220.
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-verojen kohtaanto tiedettäisiin, olisi relevantti mittaus tulos nettokoh·taantoprosentti kuluttajille. Tätä ei kuitenkaan voida pitää sopivana
·indikaattorina siitä syystä, että tässä ei ole otettu huomioon välilliseen
·verotukseen käytettävää määrämaaperiaatetta ; kulutusmenot taas eivät
·ole sopiva suhteuttamisperusta, koska kysymys on nimenomaan finanssija sosiaalipolitiikan hintavaikutuksista.
Jos tarkastellaan finanssi- ja sosiaalipolitiikan vaikutuksia taloudelli~seen integraatioon nimenomaan hyödykevirtojen kannalta, ei Dosserin
.menetelmää voida pitää kovinkaan relevanttina, sillä olennaisia ovat
tekijöiden hintavaikutukset eivätkä efektiiviset nettotaakat. Jos otetaan
tuotannontekijöiden liikkeet mukaan, kuten Dosser on tehnyt, voidaan
johtopäätöksiä tehdä efektiivisten ja ehkä myös nominaalisten taakkojen
perusteella. 26 Taulukossa 2 esitetään myös Dosserin menetelmällä saa,dut tulokset, mutta pääpaino johtopäätöksiä tehtäessä on kaavoissa
.(6) ja (7) esitetyllä menetelmällä.

,6. Mittaustulokset
C'Tarkastelun kohteena ovat Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg,
Ranska, Saksan liittotasavalta, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Ruotsi,
,Suomi ja Yhdysvallat. Tilastoaineisto on vuodelta 1960. Tiedot ovat
~siten hieman vanhentuneita, mutta tämä selittyy sillä, että suurin osa
,empiiristä aineistoa on otettu Dosserin tutkimuksesta. 27
Taulukossa 1 on laskettu kaavoissa (6) ja (7) esitettyä menetelmää
:käyttäen kunkin maan finanssi- ja sosiaalipolitiikan aiheuttama pro;senttinen lisä hyödykkeiden hintoihin. Lukuja tarkasteltaessa on pidet26. Edellä on esitetty vain se osa ,menetelmästä, jolla pyritään selittämään .finanssi- ja sosiaali· politiikan vaikutusta hyödykevirtoihin. Jos otetaan huomioon myös tuotannontekijöiden liikkeet, on
· ensiksikin selvitettävä, kuinka finanssi- ja sosiaalipolitiikka vaikuttaa työvoiman liikkumiseen, jolloin
· myös henkilökohtainen tulovero tulee relevantiksi mittauskohteeksi. Pääomanliikkeisiin ei vaikuta
· ainoastaan efektiivinen nettotaakka yrittäjille, vaan on otettava huomioon myös kansainvälisten
~-sijoitusten eri lajit ja niiden erilainen verotuksellinen kohtelu eri maissa. Ks. tarkemmin DossERin
.artikkelia ja R. A. MUSGRAVE Harmonization of Direct Bussiness Taxes: a Case Study teoksessaSHouP
· (toim.) Fiscal Harmonization . ..
27. DOSSER on esittänyt tiedot eri maiden osalta myös absoluuttisina lukuina; joten aineistoa on
·ollut helppo sovelt~a. Suomen osalta tiedot on pyritty ottamaan samoista kansainvälisistä. lähteistä
kuin muidenkin maiden tiedot, mutta kansallisiinkin lähteisiin on täytynyt turvautua. Taulukko 2
".on otettu Dosserilta sellaisenaan ja liitetty Suomi mukaan.
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Taulukko 1. Finanssi- ja sosiaalipolitiikan aiheuttama prosenttinen lisä vientituotteiden hintoihin eräissä maissa
vuonna 196028

Maa

Alankomaat
Belgia
Italia
Luxemburg
Ranska
Saksan liittotasavalta
Iso-Britannia
Japani
Kanada
Ruotsi
Suomi
Yhdysvallat

Maksimaalinen siirtymiMäärämaaperiaate
nen sovellettaessa määrävälillisessä verotuksessa
maaperiaatetta välillisiin
veroihin
(a=l, b=O.4, c=O.I, e=l)
(b= 1, c= 1, e=O)

Alkuperämaa periaate
kaikissa maksuissa

8.6
9.3

+ 0.8
+ 0.0

9.2
14.3

4.9
10.7
9.2
6.9
8.6
10.1
9.7
11.9
11.3

-0.3
-0.7
0.6
-2.7
1.5
0.1
-0.9
-0.0
-0.4

14.4
10.9
10.0
5.4
8.7
6.2
3.8
7.6
8.7

..

..

+

+
+

..

tävä mielessä, että laskelmissa on käytetty a priori-siirtymiskertoimia.
Jos käytetään toisenlaisia siirtymiskertoimia, muuttuu myös maiden
keskinäinen järjestys. Toinen mahdollinen virhelähde on julkisen kulutuksen muodostaman etuuden määrittely. Vielä on otettava huomioon, että välillisistä veroista peräisin oleva mahdollinen hinnan lisä
ei tule esiin tätä menetelmää käytettäessä.
Sovellettaessa alkuperämaaperiaa tetta kaikkiin maksuihin vaih telee
prosenttinen lisä Luxemburgin 4.9 prosentista Suomen 11.9 prosenttiin.
Sovellettaessa määrämaaperiaatetta välilliseen verotukseen kutistuu
vaihteluväli 4.2 prosenttiyksikköön; Jos äärimmäisyydet Japani ja IsoBritannia jätetään pois, supistuu vaihteluväli 1.7 prosenttiyksikköön.
Jos a priori-siirtymiskertoimet pitävät suurin piirtein paikkansa ja määrämaaperiaatteen soveltaminen välillisiin veroihin on likimain neutraalia, päädytään yllättävään tulokseen. Kansallisella finanssi- ja sosiaalipolitiikalla näyttää olevan hämmästyttävän vähän vaikutusta tuotteiden
28. Tulokset on laskettu muiden maiden paitsi Suomen osalta DossERin artikkelissaan Fiscal and
Social . .• esittämistä absoluuttisista luvuista. Suomen osalta on lähteinä käytetty ILO The Cost of
Social Security 1958-1960, Geneva 1964, Suomen tilastollinen vuosikirja 1960, Helsinki 1961, Tilastokatsauksia 1963 n:o 1 sekä UNITED NATIONS rearbook of National Accounts Statistics 1963.
Julkisen kulutuksen muodostamaan. etuuteen sisältyvät kommunikaatio menot EEC-maissa, Ruotsissa ja Japanissa. Tästä ovat seurauksena näiden maiden kohdalla hieman liian alhaiset arvot.
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keskimääräisiin hintoihin. Kun vielä otetaan huomioon valuuttakurssien
vaikutus ja kuljetuskustannusten olemassaolo, kansallisen finanssi- ja
sosiaalipolitiikan muodostama ongelma näyttää odotettua pienemmältä.
Taulukon 1 neljännessä sarakkeessa on pyritty laskemaan finanssija sosiaalipolitiikan maksimaalinen mahdollinen hintavaikutus, jotta
tiedettäisiin missä rajoissa liikutaan. Siinä on oletettu, että välitön
yhtiövero ja työnantajien sosiaaliturvamaksut siirtyvät kokonaisuudessaan hyödykkeiden hintoihin, ja julkisten menojen muodostamalla etuudella ei ole minkäänlaisia hintavaikutuksia (b = 1, c = 1 ja e = 0).
Edelleen on oletettu, ettämäärämaaperiaatteen soveltaminen väIlllisiin
veroihin tapahtuu neutraalisti. Nyt maiden väliset erot kasvavat merkityksellisiksi; prosenttinen lisä vaihtelee Ruotsin 3.8 prosentista Luxemburgin 14.4 prosenttiin. Jos nämä äärimmäisyydet jätetään pois,
supistuu vaihteluväli 8.9 prosenttiyksikköön.
Taulukossa 2 on esitetty Dosserin menetelmällä laskettu efektiivinen
nettotaakka yrittäjille ja kuluttajille. Kaikista maista ei ole saatavissa
tietoja yhtiövoitoista, mistä syystä luvut on laskettu myös pääomatuloon suhteutettuina.
Yhtiövoittoihin suhteutetuista luvuista voidaan sanoa, että ~iissä
EEC-maissa, joista tiedot on saatu, yhtiöt saavat enemmän etuuksia
kuin maksavat välitöntä yhtiöveroa. Tilanne on päinvastainen EEC:n
ulkopuolisissa maissa. Myös pääomatuloon suhteutetuista luvuista voidaan päätellä, että yhtiövoittojen nettoverotus on helläkätisempää EECmaissa kuin muualla.
Seuraavassa käsitellään maiden välisiä eroja maksu- ja etuusryhmittäin. Ensimmäisessä asetelmassa esitetään välittömän yhtiöveron aIheuttama prosenttinen lisä hyödykkeiden hintoihin, kun b = 0.4.
Luxemburg
Yhdysvallat
Japani
Kanada
A1ankomaat
Suomi
Iso-Britannia
Saksan liittotasavalta
Ranska
Ruotsi
Belgia

2.4
2.2
2.2
1.9
1.4
1.3
1.3
1.2
1.0
0.9
0.7

Taulukko 2. Efektiivisten taakkojenja etuuksien summa tuottajilleja kuluttajille eräissä maissa vuonna 196029

AlankoBelgia
maat

J. Yrittäjät
1. Yhtiövero 3O

2. Julkinen kulutus
(etuus)30

(9.1 )

27.9
(4.4)

(3.5)

35.1
(5.1)

Italia

Saksan
LuxemIso-BriYhdysRanska liittotaJapani Kanada Ruotsi Suomi 3!
burg
tannia
vallat
savalta

..
---

(18.4)

32.7
(7.4)

(10.7)

(12.4)

39.4
(8.8)

(5.4)

..
---

+6.7
(-6.0) (+ 1.4) (-5.3)

3. Nettoetuus( +)
+7.2
tai -taakka (_ ) 30 (-5.6) ( +0.6)

( 11.2)

34.3
(10.9)

55.4
(18.1)

(8.5)

44.9
(26.9)

47.0
(17.0)

9.0

20.8
(7.3)

(7.0)

28.9
(16.8)

24.1
(8.4)

~I~
-25.3 -34.6

-16.0 -22.9
(+5.4) (-8.5) (-10.8) (-1.5) (-10.1) (-8.6)

II. Kuluttajat

4. Välilliset verot
5. Julkinen kulutus
(etuus)
6. Netto-etuus( +)
ta~ -taakka (- )

12.5

12.0

16.4

8.7

17.9

16.0

12.9

9.9

13.8

14.6

14.6*
18.2

1.5

2.0*
2.6

~

14.8

--- --- --- --- --- --- ------ --- --------1.4

1.9

1.4

3.5

1.2

--- --- ------

-11.1 -10.1

-15.0

-5.7

-16.7

1.6

1.7

0.1

2.3

1.3

--- --- --- --- ---------14.4 -11.2

-9.8

-11.5

-13.1

29. Lähteistä ks. alaviitettä 28.
30. Suluissa olevat luvut liittyvät pääomatuloon; suluttomat yhtiövoittoihin.
31. Tähdellä merkityt luvut ovat vuodelta 1964. (Ne on laskettu liikevaihtoveroreformin takia.)

-12.6*
-15.6 -13.5

z:>

Ul

:>
t""
t""

~

Ul

l::rj

Z
"'%j

Z
z

:>
Ul
Ul

~

~

:>

N:l

c.o
c.o
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Lukujen tarkoituksena on indikoida välittömän verotuksen aiheuttamaa prosenttista lisää vientituotteiden hintoihin. Johtopäätöksiä tehtäessä on pidettävä mielessä, että yhtiöverotus koskee vain osaa tuotantosektorista. Yksityiset elinkeinoriharjoittajat ja avoimet yhtiöt maksavat yleensä henkilökohtaista tuloveroa. Toisaalta voidaan kuitenkin
väittää, että juuri osakeyhtiöiden merkitys on suurin kansainvälisen
kaupan kannalta.
Seuraavassa esitetään julkisten menojen muodostaman etuuden hyödykkeiden hintaa alentava vaikutus prosentteina, kun e = 1.
Iso-Bri tannia
Luxemburg
Yhdysvallat
Ranska
Kanada
Belgia
Ruotsi
Suomi
Italia
Saksan liittotasavalta
Alankomaat
Japani

4.2
3.6
2.9
2.5
2.0
1.9
1.9
1.8
1.7
1.3
1.2
0.9

Maantie- ja rautatiemenot eivät anna riittävän hyvää kuvaa yrittäjien
suhteellisen kilpailukyvyn muutoksesta siitä syystä, että toisilla mailla ei
ole tarvettakaan sijoittaa teiden rakentamiseen niin paljon kuin toisilla.
Esimerkiksi Englannissa on rakennettu teitä satoja vuosia kauemmin kuin
vaikkapa Suomessa tai Kanadassa. Siten Englannin tiemenoja kohti
tarvittaisiin »uudemmissa maissa» paljon enemmän tiemenoja, jotta
yrittäjät todella saisivat samanlaisen kilpailukykyyn vaikuttavan etuuden. Tästä syystä seuraavassa asetelmassa on julkisista menoista erotettu menot tekniseen tutkimukseen ja arvioitu, kuinka monta prosenttia
nämä menot alentavat hyödykkeiden hintoja.
Iso-Britannia
Yhdysvallat
Ranska
Luxemburg
Ruotsi
Japani

3.0
1.8
1.8
1.5
1.1
0.9
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Italia
Saksan liittotasavalta
Belgia
Alankomaat
Kanada
Suomi
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0.8
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3

On ehkä syytä huomauttaa, että luvuilla ei pyritä indikoimaan innovaatiotoiminnan vaikutusta kilpailukykyyn, vaan ajatuksena on se, että
jokaisen yrityksen on sijoitettava tietty määrä pääomaa tutkimustoimintaan turvatakseen toimintansa jatkuvuuden. Jos julkinen valta rahoittaa tästä osan, laskevat yrittäjän tuotantokustannukset, ja hän voi alentaa tuotteittensa hintoja.
Jos oletetaan, että 10 prosenttia työnantajien sosiaaliturvamaksuista
siirtyy nostamaan hyödykkeiden hintoja (c = 0.1), ovat hintavaikutukset seuraavan asetelman mukaiset.
Belgia
Italia
Ranska
Luxemburg
Saksan liittotasavalta
Alankomaat
Suomi
Japani
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Ruotsi
Kanada

1.3
1.0
0.8
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1

lienee ollut ensimmäinen, joka esitti ns. rakennehypoteesin. Tämän mukaan yrittäjät sellaisissa maissa, joissa julkinen valta
tulonhankinnassaan turvautuu pääasiassa välittömään verotukseen,
kärsivät haittaa kilpaillessaan sellaisten maiden, joissa julkinen valta
kerää tulonsa pääasiassa välillisillä veroilla, yrittäjien kanssa. Tämä
johtuu siitä, että välilliseen verotukseen sovelletaan yleensä neutralisoivaa määrämaaperiaatetta, kun taas välittömät. verot maksetaan alkuperämaassa.
Voidaan väittää, että välitön yhtiövero tavallisesti muodostaa melko
pienen osan koko välittömästä verotuksesta ja henkilökohtaisen tuloCARL S. SHOUP
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veron hintaan siirtyminen on varsin kyseenalaista. Seuraavassa esitetään kuitenkin välittömien ja välillisten verojen tuottojen suhde tarkastelun kohteena olevissa maissa.
Luxemburg
Alankomaat
Yhdysvallat
Ruotsi
Saksan liittotasavalta
Belgia
Suomi
Italia
Iso-Britannia
Japani
Ranska
Kanada

2.2
2.0
1.9
1.8
1.4
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9

Mitä korkeampi suhdeluku on, sitä enemmän maa turvautuu välittömään verotukseen ja sitä epäedullisempi sen kilpailuasema on rakennehypoteesin mukaan.

7. LoppuJ.bäätelmiä
Kappaleessa 3.5. päädyttiin tulokseen, että valuuttakurssien muutokset
voivat pitkällä tähtäyksellä neutralisoida maiden väliset finanssi- ja
sosiaalipoliittisten tekijöiden aiheuttamat suhteelliset erot hintatasoissa.
Kun tarkastellaan edellä käytettyä mittaus menetelmää, kiinnittyy
huomio heti tähän seikkaan. Mittausmenetelmän aggregatiivisuuden
takia sillä saadaan esille ainoastaan tasoeroja. Tasoeroista sinänsä ei
voida tehdä johtopäätöksiä, mutta niiden mittaaminen valottaa ongelman suuruusluokkaa. Toinen heikkous on siinä, että välillisistä veroista
mahdollisesti jäänyt lisä hyödykkeen hintaan ei tule esille.
Puhtaasti teoreettisella analyysilla saatiin esille seuraavat seikat. Jos
oletetaan integraation päämääräksi staattisen tehokkuuden lisääminen
pyrkimällä luomaan täydellisen kilpailun olosuhteet maailmanmarkkinoille, edellyttää tämä kansalliselta finanssi- ja sosiaalipolitiikalta sitä,
ettei se muuta hyödykkeiden suhteellisia hintoja kotimaassa eikä muualla. Tähän tulokseen uskotaan tavallisesti päästävän siten, että yhden:mukaistetaan finanssi- ja sosiaalipolitiikka jäsenvaltioissa. Jotta tämä
johtaisi toivottuun tulokseen, on verojen, maksujen ja subventioiden
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sllrtyminen hyödykkeiden hintoihin oltava samanasteista eri maissa.
Toinen teoreettisella analyysilla saatu tulos oli se, että kansainvälinen
neutraliteetti voidaan periaatteessa saavuttaa yhden veron, maksun tai
subvention muutoksella.
Empiirisistä tuloksista saatiin esille seuraavaa. On todennäköistä,
että yhdenmukaistamistoimenpiteet taloudellisessa integraatiossa ovat
vähemmän tarpeellisia, kun verojen ohella otetaan huomioon myös
julkisen kulutuksen muodostama etuus. Jos määrämaaperiaatteen soveltaminen välillisiin veroihin tapahtuisi täysin neutraalisti, ei muun
finanssi- ja sosiaalipolitiikan yhdenmukaistamiseen olisi niin suurta tarvetta kuin voidaan olettaa tarkasteltaessa kutakin veroa, maksua tai
subventiota erillisenä tekijänä.
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Heikki Koivisto:

VIIVÄSTYSJAKAUTUMIEN
APPROKSIMOINTIKEINOISTA

Kansantaloustieteessä oletetaan usein tarkastelun yksinkertaistamiseksi, että tutkittavien muuttujien sopeutuminen muiden muuttujien muutoksiin tapahtuu joko
samalla hetkellä tai enintään yhden tarkasteltavan aikayksikön puitteissa. Tästä
olettamuksesta on kuitenkin monien empiiristen tutkimusongelmien yhteydessä
luovuttava, kun käydään empiirisiin tutkimuksiin. Ajateltakoon tarkasteluajanjaksojen pituudeksi vaikkapa vuotta ja
tarkasteltavaksi ilmiöksi asuntoinvestointeja. Normaalisti asuntoja ei edes pystytä
rakentamaan saman vuoden kuluessa,
jona kysyntäan vaikuttavat muuttujat avioliittojen solmimiset, muuttoliike, tulot
tms. - aiheuttavat kysynnän vaihteluja.
Tämän kaltaisissa ongelmissa saattaa usein
olla syytä luopua aikayksikön kuluessa
tapahtuvan sopeutumisen hypoteesista ja
olettaa sen sijaan, että sopeutuminen
on jakautunut kahden tai useamman aikayksikön pituiselle periodille. Näin joudutaan tekemisiin nk. jakautuneiden viivästysten (distributed lags) kanssa. Empiirisissä
tutkimuksissa kohdataan tällöin viivästysjakautumien ja niiden parametrien estimointiongelma.
AHTI MOLANDER on aiemmin käsitell yt Kansan taloudellisessa aikaka uskirjassa (niteessä 1962:2) niitä menetelmiä,
joista myöhemmin 1960-luvun kuluessa
alkoi viivästysjakautumien approksimoin-

timenetelmien nopea kehitys. Viime vuosina on alan kirjallisuus kasvanut melkoisesti, ja tällä hetkellä ollaankin jo pääsemässä irti KoycKin ja NERLoVEn aikanaan uraa uurtaneesta geometrisesti laskevasta approksimaatiosta. Viivästysjakautumien estimointi on kuitenkin edelleen
varsin irrallaan kansantaloustieteen ja samaten ekonometrian muusta teoriasta.
Viimeaikaisista kirjoituksista lienevät keskeisimmät olleet ALMoN (1965), ]ORGENSON (1966) sekä GRILIcHEsin katsausartikkeli ( 1967) .
Koyck (1954) ja Nerlove (1958) päätyivät aikoinaan estimoimaan1 yhtälöä, joka
on yksinkertaisimmassa muodossaan
(1)

Yt

=

aX t

+ bYt-l·

Yhtälöön (1) he olivat johtuneet seuraavasta selitettävän muuttujan peräkkäisiä
viivästyksiä sisältävästä yhtälöstä:

(2)

Yt

=

co
~ biax t_i ,
i=O

Se taas oli approksimaatio heidän lähtökohtamallilleen
co

(3)

yt =

2: aix

t- i ,

i=O

1. Sivuutan tässä estimointimenetelmien ongelmat, joista ei ole vieläkään päästy täyteen selvyyteen. Ks. mainittujen lisäksi mm. SARGENT (1968)
ja DHRYMES (1969).
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jonka estimoiminen havaintoaineistoon perustuen on mahdotonta vapausasteiden
rii ttämättömyyden vuoksi. Varsinainen
ongelma on kuitenkin ollut se, että yritettäessä mallin (3) sijasta estimoida mallia

(3')

Yt = aox t

Yt

=

2: aix t--

=

i

x:n peräkkäiset havainnot ovat yleensäpaitsi vähentäneet usein ennestäänkin
niukkoja vapausasteita - olleet toistensa
kanssa korreloituneita, mikä on johtanut
mul tikollineaarisuusilmiös tä aiheutuviin
vaikeuksiin. Lähinnä tämän ongelman
voi ttamiseksi onkin· pyri tty kehittämään
approksimoin tikeinoj a.
Koyckin-Nerloven menetelmä on ollut viime vuosiin asti varsin suosittu silloin, kun on haluttu kiinnittää edes jotakin huomiota jakautuneiden viivästysten
ongelmaan. (Lisäksi sillä on ehkä pääasiassa taloudellisten aikasarjojen autokorreloituneisuudesta johtuva usein »miellyttävältä» tuntuva ominaisuus nostaa
mallien yhteiskorrelaatiokertoimia.) Menetelmän haittana on paitsi autoregressiivisten mallien estimointiongelmat myös
se, että onnistuminen riippuu geometrisesti laskevan approksimaation realistisuudesta. Viivästysjakautuman estimaatin
käyttäytymiseen voidaan kyllä saada lisää
vapautta sijoittamalla malliin selittävän
muuttujan viivästyksiä.
SOLOW (1960) ja hänen jälkeensä mm.
Jorgenson ovat kehittäneet KoyckinNerloven linjalla olevia menetelmiä. Jor~
genson (1966) määrittelee rationaaliseksi
viivästysjakautumafunktioksi sellaisen mallin (3) mukaisen funktion, jossa kertoimien a i generoiva funktio on rationaalinen. Olkoon ongelmana mallin (3) estimointi, ts.

(a o + a1L

+ a 2L2 + ... ) x

p

jota merkittäköön lyhyemmin
Yt

i=O

+ a1x t- 1 + a 2x t_2 + .. .

= aox t + a1LX t + a 2L2 xt + .. .

n

(4)
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=

P(L)xt

ja jossa L on viivästysoperaattori 2. Jos
a i :llä on rationaalinen generoiva funktio,
niin
U(L)
Yt = P(L)xt = V(L) Xo
missä U (L) ja V(L) ovat viivästysoperaattorin polynomeja. Kertomalla V(L) :llä
saadaan
eli

V(L)Yt = U(L)x t

+ v1L + ... + vnLn)Yt =
(uo + u1L + ... + umLm)x t ·
(1

Tällöin, koska L on viivästysoperaattori,
Yt + VlYt-l

+ ... + vnYt-n =
uox t + U1X t- 1 + ... + umx t- m·

Tämä yhtälö saadaan ainakin periaatteessa estimoitavaan muotoon
Yt

=

uox t

-VlYt-l - ... - vnYt-n

+

+ U1X t- 1 + ... + umx t - m·

Mainitussa artikkelissa on lisäksi osoitettu, että mikä tahansa viivästysjakautuma voidaan approksimoida mielivaltaisella tarkkuudella valitsemalla V(L):n ja
U (L):n asteluvut tarpeellisen suuriksi.
Käytännön estimoinnin kannalta ongelma ei ikävä· kyllä ole tällä ratkaistu, sillä
esimerkiksi y:n riippuvuudesta omien viivästettyjen arvojensa kanssa johtuu, että
vi:t eivät ole riippumattomia. (Tämä ei
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Taulukko 1. Koyckin-Nerlovenja ]orgensonin menetelmällä approksimoitavien viiväsrysjakautumien laskemiseksi
estimoitujen regressiomallien tuloksia 3

~

1

2

3

4

5

6

0.69
(0.13)

1.17
(0.23)

7

8

9

10

Muuttuja

It-

1

0.60
0.79
0.69
(0.12) (0.13) (0.17)

1.05
(0.29)

0.94
(0.33)

I t- 3

0.34
0.42
0.49
(0.17) (0.18) (0.19)

0.43
(0.17)

~Tt-l

0.17
0.24
(0.12) (0.14)

0.20
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~ T t- 2

0.13
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0.38
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(0.13)

0.16
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(0.24)
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(0.16)
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(0.16)

0.25
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(0.14)
-0.17
(0.12)
-0.14
(0.11 )

~ T t -4

Vakio

R2

1.28
(0.23)

0.38
(0.24)

~ T t- 3

Keskivirhe

1.20
(0.24)
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toisaalta näyttänyt kokeissa ama vaikuttavan kovinkaan paljon itse a i :hin.) Sen
sijaan merkitsevien kerroinestimaattien
löytäminen tuottaa vaikeuksia samasta
syystä. Tämän kaltaisten autoregressiivisten mallien estimointi regressioanalyysin
keinoin tuntuu lisäksi olevan hyvin herkkä
mallien jäännöstermistä tehdyille oletuk3. I = teollisuuden investoinnit, T = teollisuustuotanto. Kunkin regressiokertoimen alla on
suluissa ilmoitettu sen keskivirhe. Havainnot
olivat kiinteähintaisia ja vuosittaisia. Estimointiajanjakso oli 1953-1967 (N = 15). Mallien
numerot vastaavat kuvioiden 1-3 käyrien numeroita.

sille ja niiden edellyttämille laskutavoille.
Joka tapauksessa menetelmä sallii jo jonkin verran vapaamman jakautumaapproksimaation
viivästyksille
kuin
Koyckin-Nerloven menetelmä, joka on
tämän erikoistapaus. Estimointi on kuitenkin huomattavasti hankalampaa.
Soveltajan kannalta ovat rationaalista
jakautumafunktiota käytettäessä ongelmana selitettävän ja selittävän muuttujan
viivästysten määrän sekä estimointimenetelmän valinta. Estimointimenetelmän valintaa koskevaa kirjallisuutta on kyllä runsaasti, mutta yleensä näkyy käytännössä
turvaudutun tavanomaiseen pienimmän
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neliösumman menetelmään perustuvaan
regressioanalyysiin. Viivästysten määrät
estimoitavassa yhtälössä selviävät yleensä
verraten yksinkertaisesti ja nopeasti kokeiluilla, joissa kriteerinä voinee pitää
paaasiassa saatujen kerroinestimaattien
keskivirheitä.
Olen estimoinut Koyckin-·N erloven menetelmää ja rationaalifunktiota soveltaen
muutamia yhtälöitä käyttäen selitettävänä
muuttujana teollisuutemme investointeja
kansantulotilaston mukaan ja selittäjänä
teollisuustuotannon muutoksia. Havainnot olivat näin ollen vuosittaisia, mikä rajoittaa tarkkuusmahdollisuuksia. Havainnot olivat kiinteähintaisia ja estimointiajanjaksona vuodet 1953-1967. Vaikka
kysymyksessä olikin yksinkertainen akseleraattorimalli, se on ymmärrettävä vain
menetelmän havainnollistajana. Estimointimenetelmänä oli tavallinen regressioanalyysi. 4 Mallikokeiden estimointitulokset on esitetty taulukossa 1 ja niiden implisiittiset viivästysjakautumat kuvioissa 1, 2
ja 3. Kuvioista näkyy, miten viivästys~en
jakautumasta ja sen maksimikohdasta
saatu käsitys muuttuu, kun approksimaatiojakautuman parametreja lisätään mallin 1 viivästysjakautuma on aivan erilainen kuin muiden. Kuvion 2 jakautumat
näyttävät lisäksi konvergoivan paljon nopeammin kuin kuvion 1 ja samoin kuvion
3 nopeammin kuin kuvion 2.
Useamman sekä selitettävän että selittävän muuttujan viivästyksen käyttö tarkentaa luonnollisesti viivästysjakautuman
approksimaatiota. Menetelmän käyttö tulee .kuitenkin jo intuitiivisesti kyseenalai4. Kokeilin myös erästä iteratiivista menetelmää, mutta sen antamat kerroinestimaatit eivät
poikenneet paljon esittämistäni.

Kuvio 1
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seksi, milloin ongelmana on estimoida yhtälö, jossa on useampia selittäviä muuttujia. Tällöin onkin ilmeisesti etsittävä muita
teitä. Almon esitti jo vuonna 1965 menetelmän, jossa viivästysjakautuman rajoittajaksi on asetettu halutun asteinen polynomi. Menetelmä perustuu Lagrangen
interpolaatiopolynomin käyttöön. Kun
sitä on parina viime vuotena ruvettu käyttämään runsaammin, on totuttu puhumaan Almonin painoista.
Ongelmana olkoon muotoa (4) oleva
malli
n-l

(4')

L WiX

Yt =

t_

i·

i=O

Oletetaan, että painokertoimet w i ovat
approksimoitavissa halutun asteisella polynomilla. Jos polynomin asteluku määrätään (q
1) :ksi, se on täysin määrätty
heti, kun q + 2 pistettä on tunnettu.
Kaikki muut pisteet voidaan silloin laskea käyttäen yhtälöä

+

q+l

wi

L <1>j(i) b j ,

=

j=O

missä <1>j (i):t ovat normeeratun Lagrangen
interpolaatiopolynomin arvoja pisteessä i
ja bj:t niiden painokertoimia. Tämä polynomi saa halutussa pisteessä arvon 1 ja
muissa halutuissa pisteissä arvon 0, sillä
<1>i (x) =
(X-Xl) (X-X 2) ... (X-Xi-l) (X-Xi+l) ... (X-Xm )
(Xi -Xl)(Xi -X 2) ••. (Xi -Xi-l)(Xi -Xi+l) ..• (Xi -Xm )

_ f 1, kun X: Xi ._
-) 0, kunx-x j (J.-l, 2, ... ,

l

i-l,i+l, ... ,m).

°

Määräämällä w i =
ja t - n saadaan
q+l

ajankohtina t

+

1

q

L <1>j(i) bj L <1>j(i) b j,
=

j=O

j=l

jolloin

y,

~:~ (~~J(i) bJ) x,_,
L b j L <1>j(i) x i·
q

n-l

j=l

i=O

=

t-

Koska (<1>j(i)x t_J:t voidaan laskea aineistosta, voidaan bj:t estimoida regressioanalyysilla.
Me~ettely on siis seuraava. Ensin määrätään approksimaatiopolynomin asteluku
q
1 ja sitten n, joka samalla tarkoittaa,
että t - n ja sitä aikaisempien ajankohtien selittävän muuttujan havainnot eivät
enää vaikuta ajankohdan t selitettävään
muuttujaan. Seuraavaksi valitaan q pistettä väliltä (-1, n), joissa bj:t halutaan
estimoida. b j =
pisteissä -1 ja n. Seuraavaksi lasketaan q kpl <1>j (i) :tä ja niiden
arvot pisteissä i = 0, 1, ... , n - 1. Sitten
lasketaan uudet muuttujat

+

°

n-l

Ztj

=

L <1>j (i) x t- i

i=O

(kukin Ztj on siis painotettu summa
x t_i :stä ja painoina on käytetty <1>j(i):n
arvoja pisteessä i). Näin saatuja muuttujia
Zj (j = 1, ... , q) käytetään regressioanalyysissa selittämään y:tä ja niille saadut
regressiokertoimet ovat bj:den estimaatteja. Lopulliset Almonin painot voidaan
q

Sijoittamalla wi:n lauseke estimoitavaan
yhtälöön (4') saadaan

sitten laskea yhtälöstä w i

=

L <1>/i)bj"
j=l

Käytännössä joudutaan tämä menettely
uusimaan monia kertoja kokeiltaessa eri
q:ta ja n:ä. Menetelmän käyttö ei kui-
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tenkaan tule tästä kovin raskaaksi, mikäli
voidaan käyttää tietokonetta, jonka regressioanalyysiohjelman yhteydessä voidaan haluttaessa suorittaa useita transformaatioita muuttujille. Lopulliset painokertoimet löytyvät valitsemalla monista
kokeista jokin yleensä melko intuitiivisilla,
mutta samalla ilmeisillä perusteilla yleensähän ei haluta esimerkiksi jakautumaa, jolla on tutkijan mielestä epäloogisia
nollakohtia.
Useamman selittäjän malleissa menettely on sama, ts. vaiheet joudutaan toistamaan jokaiselle selittäjälle ja erilaisille
q:n ja n:n vaihtoehdoille, mikä lisää tietysti työmäärää.
Almonin painot ovat tulleet parina viime vuotena melko suosituiksi. Menetelmällä saatu viivästysjakautuma on kuitenkin melko herkkä sekä polynomin asteluvun (q
1) että viivästysjakautuman
pituuden (n) valinnan suhteen. 5 Esimerkiksi Almonin painojen käytöstä olen
estimoinut kolmannen asteen polynomia
soveltaen peltotulojen6 vaikutusta rahalaitosten talletusten muutoksiin. Mallissa
olivat muina selittäjinä palkkatulojen,
elinkustannusten ja valtion yleisön hallussa olevien obligaatioiden muutokset
sekä dummy-muuttujat
kausivaihtelun
vuoksi. Kuviossa 4 on esitetty estimaatit,
jotka saatiin käyttämällä viivästysten maksimipituutena 4, 5 ja 6 vuosinelJännestä
(vastaavasti käyrät 1, 2 ja 3). Estimointi-

+

5. Lisäksi on huomattava, että painojen sovittaminen jonkinasteiseen polynomiin on usein
varsin ankara rajoitus, ks. mm. DAVIS (1969).
6. Sarjaan on siis otettu vain varsinaiset viljeIytulot, ts. tulot viljasta, rypsistä, perunasta, sokerijuurikkaasta jne. Laskettaessa ovat materiaalina
olleet luovutetut määrät, luovutusajankohdat
sekä käytettävissä olleet hintatiedot.
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Kuvio 4

ajanjaksona olivat vuodet 1960-1968.
Tulosten perusteella voisi arvella luontevimman loppunollakohtavalinnan olevan
jossain ajankohtien t-4 ja t-5 välillä. 7
Kuviosta ilmenee selvästi tulosten herkkyys maksimipituuden valinnan suhteen.
Näin lyhyen viivästysjakautuman approksimaation etsiminen jää usein - kuten
nytkin - jonkin verran avoimeksi. Sen
sijaan löytyy esimerkiksi investointeihin
vaikuttavien muuttujien viivästyksiä haettaessa yleensä varsin »kauniita» käyriä,
kun maksimipituus on jossain 12 neljänneksen vaiheilla. Valitettavasti vain kotimaiset investointitilastomme ovat toistaiseksi pelkästään vuosittaisia.
On vaikeata pysyä meidän oloissamme
ajan tasalla viivästysten estimointimenetelmien kehittyessä, sillä uutuudet leviävät aikakauskirjallisuuden välityksellä varsin hitaasti. 8 Monista esim. "amerikkalaisia
väitöskirjoja koskevista esittelyistä päätellen on kumpaakin esittämääni lähestymistapaa käyttäen kehitetty jo uusia mene- .
7. Omia tarkoituksiani varten valitsin jakautuman, jossa nollakohta oli sijoitettu ajankohtaan t-5.
8. Esim. DHRYMEsin 1966 kirjoitettu artikkeli
ilmestyi vasta vuonna 1969 - tämä lienee kyllä
poikkeuksellisen hidasta julkaisutoimintaa.
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telmiä9 , jotka ovat ainakin USA:ssa levinneet seminaariluontoisten tilaisuuksien ja
monisteiden välityksellä ja ovat siellä jo
käytössä. Ilmeistä kuitenkin on, että vii9. MADDALA ja VOGEL (1969) viittaavat lyhyesti erääseen Almonin painojen haittoja poistamaan kehitettyyn menetelmään.

västysjakautumien approksimoin tikeinojen nopea kehitys on jatkumassa. Tosin
on huomautettava, että suuri osa viimeaikaisista kirjoituksista käsittelee pelkästään
teoreettisesti estimointimenetelmiä - näiden soveltaminen näyttää käytännössä
usein suuritöiseltä.
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Kirjallisuutta

KETTIL BRUUN -

ANTTI ESKOLA (toim.)

Taloudellinen valta Suomessa. Tammi, Hel-

sinki 1969.225 sivua. 16 mk/19 mk.
KETTIL BRUUNin ja ANTTI ESKOLAn toimittaman kirjan saatesanoissa todetaan
kirjan tarkoituksena olevan kartoittaa taloudellisen vallan rakennetta, toimintaa
ja ilmenemismuotoja Suomessa. Tähän
tavoitteeseen on pyritty neljäntoista kirjoittajan voimin. Artikkelit ovat laadultaan epätasaisia ja useimmiten ongelman
kannalta epäoleellisia. Taloudellisen vallan rakennetta ja ilmenemismuotoja esitellään, mutta vallan käyttöön ei juuri
puututa. Teoksessa tehdyn kartoitus työn
pohjalta on mahdotonta ratkaista saatesanoissa heitettyä ongelmaa: »Kysymys
siitä, onko taloudellisen vallan nykyisen
kaltaisella keskittymisellä ja kontrolloimattomuudella mahdollisesti saavutettava
hyöty yhteiskunnan kannalta tärkeämpi
asia kuin tästä ehkä seuraavat yksilöiden.
demokraattisten perusoikeuksien loukkaamiset, onkin yksi nykymaailman ajankohtaisimpia.» Teoksen kirjoittajat rajoittuvat osoittamaan taloudellisen vallan keskittymistä ja kontrolloimattomuutta eivätkä puutu tämän ilmiön hyöty- ja haittavaiku tuksiin. Rajoi ttuneisuudessaankin
teos on silti miellyttävä avaus keskustelulle.

Taloudellinen valta Suomessa käsittää neljätoista artikkelia, joista vain kolme käsittelee taloudellisen harvainvallan ja kont:':
rolloimattomuuden oleellisia alueita, nimittäin UNTO LUUKaN artikkeli luottolaitoksista, ALTTI AURELAn kirjoitus vakuutusyhtiöistä sekä TIMO KaSTEen lähinnä
teollisuutta käsittelevä 20 perhettä. Muilta
osin teoksen kirjoitukset ovat kyllä lukemisen arvoisia, mutta merkitykseltään vähäisiä taloudellisen vallan muodostaman
ongelman kannalta. Mielenkiintoisimpia
näistä artikkeleista ovat SVEN-ERIK ÅSTRÖMin Kirkko liikeyrityksenä sekä JUHANI
HÄMERIn Maaja raha: kuinka kauppalaa rakennetaan.

Luukon artikkelista saa melko hyvän
kuvan luottolaitosten piirissä tapahtuneesta vallan keskittymisestä, jonka ehkä selvimpänä ilmenemismuotona ovat suurimpien liikepankkien ja vakuutusyhtiöiden
väliset kiinteät suhteet. Esimerkiksi KOP:n
eli lähinnä Erkon, Kivekkään, Waldenin,
Wihurin ja Virkkusen sukujen vaikutuspiiriin kuuluvat Pohjola, Kullervo, Osmo,
Suomi ja Salama. Vallan keskittymistä
Luukko perustelee mm. sillä, että KOP:llä
ja Pohjolalla on kahdeksan yhteistä hallintoneuvoston jäsentä ja että pääjohtaja
Matti Virkkunen on Pohjolan johtokunnan varapuheenjohtaja. Luotto1aitoksilla
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on Suomessa poikkeuksellisen runsaasti
taloudellista valtaa. Tämä johtuu mm.
rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyydestä (varsinaiset pääomamarkkinat puuttuvat), yritysten omarahoitusosuuden alhaisuudesta sekä talouselämän rakennemuutosten ja inflaation aiheuttamasta rahoituspääoman tarjontaa suuremmasta
kysynnästä. Tällaisissa säännöstelyolosuhteissa tulee erittäin tärkeäksi kysymys,
kuinka niukkoja rahoitusvaroja kohden netaan, kun tavanomainen kilpailu ja hintamekanismi eivät toimi. Luukon artikkelissa ei valitettavasti puututa tähän luottolai tosten toiminnan kannalta oleelliseen
puoleen. Tutkimuksen kohteena voisi olla
esim. luottokannan jakautuminen elinkeinoittain ja erityisesti teollisuuden toimialoittain verrattuna luottolaitosten vallan
käyttäjien toiminta-aloihin. Kun luoton
hinta ei säätele kysyntää ja tarjontaa, on
melko luonnollista, että luottolaitokset
pyrkiessään parantamaan tulostaan kiinnittävät erityistä huomiota luoton takaisinmaksun varmuuteen. Tämä seikka onkin ilmeisesti kangistanut teollisuutemme
rakennetta vaikeuttamalla uusien yritysten syntymistä ja kasvua. Tällaisessa tilanteessa herää kysymys, onko luottolaitosten välinen kilpailu kansantaloudellisen kehityksen kannalta vahingollista,
koska luotonannon perustuessa säännöstelyolosuhteisiin saattaa säännöstelijöiden
välinen kilpailu heikentää riskipitoisten
yritysten luotonsaantimahdollisuuksia.
Kun Luukon artikkelissa käsiteltiin
luottolaitoksia yleensä, keskittyy Aurela
pelkästään vakuutusyhtiöihin. Kirjoittaja
pohdiskelee vakuutusrahastojen tarpeellisuutta sekä niiden kautta muodostuvaa
taloudellisen vallan keskittymistä. Vakuutusrahastojen tarpeellisuutta perustellaan

yleensä turvallisuudella sekä sillä, että ne
lisäävä t kansantalouden kokonaissäästämistä. Negatiivisina piirteinä ylisuurissa
rahastoissa Aurela näkee mm. vaillinaisen
vakuutus turvan, turhat hallintokustannukset sekä tarpeettoman korkeat vakuutusmaksut. Kirjoituksessa ei pyritäkään
tutkimaan vakuutuslaitosten luotonantopolitiikan kokonaistaloudellisia vaikutuksia, vaan keskitytään ainoastaan vakuutusliikkeen toiminnan järkevyyden arvostelemiseen vakuutuksenottajan näkökulmasta. Ilmeisesti vakuutus turva ja vakuutusmaksujen suuruus on kuitenkin pieni
kysymys verrattuna vakuutusyhtiöiden
kasvavaan merkitykseen luottolaitoksina.
Vakuutusyhtiöiden organisaatioiden perusteella tuntuu esim. niiden kyky arvostella luottoanomuksien merkitystä kokonaistaloudellisesta näkökulmasta arveluttavalta. Samoin vakuutusyhtiöidenkytkeminen yleiseen raha- ja suhdannepolitiikkaan on toistaiseksi miltei mahdotonta,
koska esim. keskuspankilla ei ole käytettävissään vakuutusyhtiöihin nähden mitään sanktioita luottopoliittisten toivomustensa tueksi. Mikäli vakuutustoiminta halutaan yhä edelleen säilyttää rahastointiperiaatteella toimivana, voitaisiin luotonanto silti kanavoida tähän toimintaan erikoistuneiden laitosten kautta, esim. siten,
että vakuutusyhtiöt ostaisivat vain sijoitusyhtiöiden osakkeita.
Koste käsittelee aikaisemmin lähinnä
vain Kansan Uutisten palstoilla esiintynyttä ongelmaa kahdestakymmenestä perheestä ja niiden vaikutusvallasta Suomen
teollisuudessa. Asian luonteesta johtuu,
että tällöin ajaudutaan myös suurimpien
liikepankkien omistussuhteiden tarkasteluun. Sinänsä uutta ei nimilistoissa esiinny. Erilaisten sukulaisuus- ja perimyssuh-
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teiden selvittely tuntuu huolelliselta työltä. Varsinaisen vallan käytön mekanismi
jää tosin tässäkin kirjoituksessa epäselväksi, mikä tietojen puuttuessa onkin luonnollista. Esim. oleellinen kysymys suurimpien teollisuusyritysten ja liikepankkien
välisistä valtasuhteista kaipaisi selvittelyä:
perustuuko Ehrnroothin vahva asema
PYP:ssä suvun omistamiin teollisuusyrityksiin, kuten Fiskars Oy, Kaukas Oy ja
Kymin Oy, vai käyttääkö suku valtaansa
näissä yhtiöissä PYP:n kautta. Toisin sanoen, hallitsevatko suuret teollisuusyritykset pankkia vai pankki. suuria teollisuusyrityksiä? Koska pankin ja teollisuuslaitosten edut eivät useinkaan ole yhdensuuntaiset, olisi syytä tietää, onko hallitseville suvuille ensisijaisen tärkeää pankin
vai teollisuuden menestyminen. Onko vallan hajakeskitys· aloitettava pankeista vai
teollisuudesta? Kummallakin tuotantosektorilla näyttää valta olevan periytyvää.
Åströmin terävä artikkeli kirkosta liikeyrityksenä antaa selvän kuvan Suomen
kansankirkosta: liikemiesmäinen voitto ja
kauppiaallinen varovaisuus ovat korkeimpia hyveitä. Varsinainen seurakuntatyö
muodostaa vajaat 30 prosenttia kirkon
menoista. Seurakuntatyön menot voitaisiin peittää kirkon omilla varoilla ilman
verotustakin. Åströmin· tekemä ehdotus
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tuntuu kannatettavalta: »Mutta eikö sittenkin olisi oikeudenmukaisempaa ja reilumpaa velottaa yhteiskunnan jäseniä suoraan kirkon palveluksista, siirtää vanhojen
kirkkorakennusten ja pappiloiden entisöimmen Muinaistieteellisen toimikunnan
(so. valtion) huostaan ja perustaa uusi
vä~störekisteri jo vanhentuneen kirkollisen tilalle?»
Hämerin artikkelista saa välähdyksen
kaavoituksessa ja rakentamisessa vallitsevista puutteista. Kokemattomuus suunnittelussa on johtanut Espoon muuttumiseen rakentajien »villiksi länneksi», jossa
raha ja vahvemman oikeus ratkaisevat.
Väestönliike yhdessä kaavoituksen ja kunnallistekniikan kanssa on luonut tonttikeinottelulIe ja aluerakentamiselle poikkeuksellisen edulliset olosuhteet. Hämerin
artikkelilla on taloudellisen vallan kannalta kuitenkin vain periaatteellista merkitystä: t~loudellisesti voimakas pystyy
myös kunnallisissa elimissä ajamaan etujaan paremmin kuin taloudellista vaikutusvaltaa vailla olevat yksilöt. Nopeat yhteiskunnalliset muutokset näyttävät aina
tarjoavan mahdollisuuksia myös omaisuuksien kontrolloimattomaan kasaamiseen. Kasautunut omaisuus on myöhemmin helppo muuntaa taloudellisen vallan
välineeksi millä toiminta-alueella tahansa.
PEKKA KORPINEN

VÄINÖ LUOMA Hinnanmuodostuksen perusteet.
Forum-kirjasto 22JTammi, Helsinki 1969.
94 sivua.
Osa VÄINÖ LUOMAn Turun Kauppakorkeakoulussa pitämästä kansantalouden peruskurssista on julkaistu Tammen Forum-

sarjassa. Luoman esitys on puhtaasti teoreettinen ja tekijän omien sanojen mukaan
pyrkii antamaan opiskelijoille kansan taloustieteellisen »ajattelun tekniikkaa».
Ensi tutustumisen antama kuva Luoman kirjasesta on suhteellisen positiivinen.
Kirja soveltuu hyvin käytettäväksi kan-
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santalouden peruskurssin runkona hinta- lisuudessa ainakaan pysyvästi. Jotkut tutsysteemin esittelyn osalta, mutta myös kijat pitävät monopolistista kilpailua väliitseopiskelija saa kirjasta selville eräitä vaiheena siirryttäessä muihin kilpailumuokansantalouden keskeisiä peruskäsitteitä. toihin (vrt. COHEN - CYERT Theory of
Seuraavassa esitän joitakin pieniä huo- the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
mautuksia Luoman kirjan sisällöstä.
N. J. 1965). Kommentti tähän suuntaan
Kun Hinnanmuodostuksen perusteet on tar- olisi selventänyt asiaa.
Hyödykkeiden kysyntää tarkasteltaessa
koitettu laajalle lukijakunnalle, olisi toi-.
vonut ainakin jonkinlaista lyhyttä viittaus- olisi kenties voitu lähteä kuluttajan hyötyta talousjärjestelmiin. Näkymättömän kä- funktiosta. Tämä lähestymistapa selvenden myytti iskostetaan lukijan mieleen ri- täisi hyödykkeiden kysynnän taustatekivien välistä mainitsematta, että markkina- jöitä. Luoma aloittaa suoraan joustokäsittalouden hintasysteemi on yksi vastaus teistä.
Muilta osin Luoman kirja tuntuu kiinallokointiongelmaan. Eivät Suomen kansan talousmiehet nykyisellään osallistu lii- teältä tekstiltä. Jos Hinnanmuodostuksen perusteita haluaisi verrata muihin suomalaikaa talousjärjestelmäkeskusteluun.
Kirjasen ensimmäisessä luvussa esitetty siin talouselämän johdatteluihin, voisi
katsaus markkinamuotoihin on aloittele- sanoa esimerkiksi, että Luoma painii toki
valIe lukijalle varmasti raskasta tekstiä. monta sarjaa ylempänä kuin JUSSI LINNALuoma tarkastelee tässä yhteydessä myös MO, jonka kirja Suomen kansantalous - ramonopolistista kilpailua. Tutkijoiden pii- kenne ja kehitys (Hyvä tietää 18/Tammi,
rissä ei kuitenkaan olla yhtä mieltä siitä, Helsinki 1968, 138 sivua) on pelkästään
onko tätä kilpailumuotoa olemassa todel- kansantulolukujen uudelleenlämmittelyä.
SEPPO LEPPÄNEN

PERTTI MARJaMAA Yksityisten kulutusmenojen rakenne ja kehitys Suomessa vuosina 1948~
1965. Taloudellinen Tutkimuskeskus, Sarja
A:VII, Helsinki 1969. 263 sivua.
Yksityinen kulutus muodostaa kansantalouden tilinpidon mukaan noin puolet
kansantalouden kokonaiskysynnästä. Kuitenkaan meillä ei ole tehty liiemmälti koko
yksityistä kulutusta kattavia tutkimuksia;
PERTTI MARJaMAAn keväällä ilmestynyt
teos on peittävyytensä ja yksityiskohtaisuutensa puolesta ensimmäinen laatuaan
Suomessa. Esipuheessa todetaankin, että

se on tarkoitettu perustutkimukseksi jatkotutkimuksia varten.
Kulutusmenot on kirjassa jaettu kolmeentoista pääryhmään kansantulotilaston mukaisesti. Useimpia pääryhmiä on
jaettu edelleen kahdessa vaihee~sa alaryhmiin. Erillisenä ryhmittelyperusteena käytetään lisäksi hyödykkeiden kestävyyttä:
isot kestävät tavarat, puolikestävät tavarat, muut tavarat, palvelukset. Yhteensä
erilaisia kulutusmenoryhmiä Marjomaan
tutkimuksessa on 72. Jokaiselle niistä on
estimoitu lukuisia malleja, joista· esitetään tosin vain parhaiksi katsotut. Huoli-
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mattamdkopitkälle menevästä jaottelusta1'ID.oni kulutusmenoryhmä jää vielä
liiari heterogeeniseksi. Esimerkiksi kotitalous tarvikkeiden kohdalla Marjomaa
ei katso voivansa pitää laskemiaan joustoja mielekkäinä, vaikka ne ovatkin tilastollisestimerkitseviä. Osittain· tämä johtuu myÖs siitä, että kaikkia relevantteja muuttujia ei ole saatu mukaan malleihin.
Marjomaan tutkimuk~en anti voidaan
jakaa kahteen osaan: varsinaiset tutkimustulokset 'ja käytettyjen kulutustilastojen
arviointi. Koska Marjomaa on itse
Tilastollisessa päätoimistossa laatinut kulutusmenotilastoja (PERTTI MARJOMAA Yksityiset kulutusmenot Suomessa vuosina 19481964, Tilastokatsauksia 1967: 10), ovat
hänen niitä koskevat arviointinsa sitäkin
mielenkiin toisempia.
Estimoidut mallit ovat logaritmisesti
lineaarisia. Kulutusmenojen selittäjinä
käytetään pelkästään tulo- ja hintamuuttujia. Tulomuuttujana käytetään käytettävissä olevaa tuloa tai sen asemesta vuodella viivästettyä tai korkeinta saavutettua käytettävissä olevaa tuloa. Hintamuuttujina ovat suhteelliset hinnat. Kulutusmenot ja tulot ovat kaikki vuoden
1954 hintaisia. Kaikista muuttujista esitetään kuvioissa ja taulukoissa vuosi arvot
vuosilta 1948-1965, mutta useimmissa
malleissa käytetään havaintoja vain vuodesta 1950 lähtien, koska sotien jälkeinen
säännöstely vaikutti vielä 1940-luvun lopulla voimakkaasti kulutukseen. Mallit
Marjomaa on estimoinut vaiheittaisella
regressioanalyysilla: ensin tulomuuttuja
on yksin selittäjänä ja sitten tulo- ja hinta~
muuttuja ovat selittäjinä yhdessä. Hinta"joustoa ei saatukaan estimoiduksi kaikista
hyödykeryhmistä, yhdessä se oli lisäksi
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vastoin teoriaa posltllvmen (asuminen).
Tämä johtui tietenkin siitä, 'että asumispalvelusten kysyntä on tarkasteltavalla
ajanjaksolla ylittänyt tarjonnan; samanlaisiin tuloksiin on päädytty myös Ruotsissa.
Malleissa laskemiensa arvojen vertaamiseksi Marjomaa on laskenut tulojoustot
myös poikkileikkausaineistoista käyttäen
lähteinä Sosiaalisen tutkimus toimiston
julkaisemia kulutustutkimuksia vuosilta
1955~ 1956 (kaupungit ja kauppalat,
SVT XXXII:22) ja vuosilta 1959-1960
(maaseutu, SVT XXXII:24). Yleisesti
ottaen aikasarja- 'ja poikkileikkausaineistoista laskettujen tulojoustojen eroavaisuudet pysyivät selitettävissä rajoissa.
Tuloksensa Marjomaa esittää selkeästi.
Kuvioiden runsas käyttö lisää teoksen luettavuutta huomattavasti. Paikoin teksti alkaa tosin tuntua luettelomaiselta siksi,
että kaikki 72 hyödykeryhmää esitetään
peräkanaa samalla tavoin. Miellyttävää
tulosten esittelyssä on Marjomaan kriittisyys sekä malleihin että perustilastoihin
nähden. Laskemansa tulojoustot Marjomaa on koonnut myös erilliseen taulukkoon, josta kiireinen lukija saa nopeasti
yleiskuvan tulojen vaikutuksesta kulutuksen rakenteeseen.
Sen lisäksi, mitä tekijä sanoo käytettävissä olevasta tilastoaineistosta kirjan alussa ja tutkimustulosten yhteydessä, hän
esittää liitteissä erittäin mielenkiintoista
ja valaisevaa informaatiota kulutusmenojen laskentaperusteista ja tarkkuudesta
kansantulotilastossa. Allekirjoittanut ei esimerkiksi tiennyt aikaisemmin, että· kansantulotilastossa huoltotaseen yksityiset
kulutusmenot saadaan vähentämällä samassa tilastossa toisaalla olevasta yksityisten kulutusmenojen taulun summasta
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8 %. Vähennys johtuu siitä, että yksityisten kulutusmenojen ryhmiin sisältyy jonkin verran julkisen hallinnon ja yritysten
käyttämiä. hyödykkeitä. Tutkittaessa kansantalouden tilejä kokonaisuutena on päädytty mainittuun 8 % arvioon tästä johtuvan virheen suuruudesta, ja se on otettu
huomioon huoltotaseessa. Marjomaa pitää
kuitenkin mahdollisena, että tilastojen
laadun parantumisen seurauksena tämä
korjaus on nykyään liian suuri.
Kirja jää monessa suhteessa puolitiehen. Tuloksista käy selvästi ilmi, että käytetyt mallit eivät ole läheskään tyydyttäviä kaikissa menoryhmissä. Marjomaa itse
toteaa, että tutkimus jäi eräänlaiseksi massatuotannoksi. Tutkimuksen rajoitetun
päämääränkin huomioon ottaen jäi allekirjoittanutta harmittamaan, että malleissa ei käytetty muita selittäviä muuttujia.
Esimerkiksi viivästetyn kulutuksen mukaanotto ei varmaankaan olisi lisännyt
työmäärää mitenkään kohtuuttomasti;

HOUTHAKKERja TAYLOR saivat juuri tällä
muuttujalla Yhdysvaltoja koskevassa tutkimuksessa~n (Consumer Demand in the United
States 1929-1970: Anarysis and Projections,
Cambridge, Mass. 1966) kohtalaisen hyviä· tuloksia.
Kokonaisuutta tarkasteltaessa .on kuitenkin myönnettävä, että Marjomaa on
varsin hyvin onnistunut toteuttamaan tutkimukselleen asettamansa tavoitteet. Teksti on kevyttä lukea ja koska painoasukin
on miellyttävä, voi kirjaa hyvällä omallatunnolla suositella myös niille, jotka eivät
ole aiheesta ammattinsa puolesta: kiinnostuneita. Jopa teoksen alussa oleva lyhyt
kysyntäteoreettisen kehyksen esitys on
tehty melkein jokaiselle lukutaitoiselle
ymmärrettäväksi. Eniten teoksesta voi
kuitenkin hyötyä henkilö, joka liike-elämässä tai tutkimustyössä joutuu itse tekemisiin markkinakysynnän rakenteen ja
muutosten kanssa.
IMMO POHJOLA

NILS MEINANDER Gränges - en krönika om
svensk järnmalm. Oy Tilgmann Ab:s Boktryckeri, Helsingfors 1968. 570 sivua.

miseen sekä kansantaloudessa kulkeviin
vaikutusvirtoihin. Klassiseksi teokseksi
»uudessa yrityshistoriikkien kirjoitustavassa» on muodostunut OLLE GASLANDERin
Stockholms Enskilda Bank. Kerran saavutettu hyvä tulos taas kannustaa muita.
Niinpä Grängesberg-yhtiö on hankkinut puolueettoman, ulkopuolisen ja pätevän kirjoittajan, jolle on annettu vapaat
kädet sekä riittävät resurssit lähinnä aputyövoiman muodossa, ja tuloksena on ollut yrityshistoriikki, joka on huomattavalla
tavalla kohottanut alan tasoa etenkin Suomessa, mutta myös Ruotsissa. Todettakoon, että työtä ei ole kiirehtinyt mikään
merkkipäivä, vaan tilaaja on halunnut

Kansantaloustieteessä näyttää makro- ja
mikrotason välinen ero usein sovittamattomalta. Tämä teorian kahtiajakautuneisuus on lyönyt leimansa myös taloushistoriaan, jossa kentän toisella laidalla ovat
kasvututkijat ja toisella yrityshistorioitsijat. Varsinkaan viimeksimainittujen aikaansaannokset eivät yleensä ole ----:" syystä
kyllä - nauttineet arvonantoa ainakaan
kansan taloustieteilij öiden
keskuudessa.
Mutta yrityshistoriikkikin voi olla hyvä ja
luoda valaistusta mm. yritysten käyttäyty-
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vain yhteenvedon historiastaan vuoteen
1957. Tutkimus on myös kaunis näyte
ruotsalais-suomalaisesta yhteistyöstä. Onhan sen kohteena ruotsalainen yritys, kirjoittaja on Suomen ruotsalainen ja tutkimuksen painopaikkana on Helsinki.
Grängesberg-yhtiö, jota usein kutsutaan
vain lyhyesti nimellä »Gränges», syntyi
vuonna 1896, jolloin keskiruotsalainen
kaivosyhtiö Grängesberg Grufaktiebolag
ja pari yksityistä rautatieyhtiötä sulautuivat yhtiöksi, jonka viralliseksi nimeksi tuli
Trafikaktiebolag Grängesberg-Oxelösund
(TGO). Vuonna 1890 oli taaS perustettu
Aktiebolaget Gellivare Malmfält sekä
L uossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)
Pohjois-Ruotsin malmi en hyväksikäyttöä
silmälläpitäen. Tämän vuosisadan alussa
viimeksimainitut yhtiöt joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin ja vuonna 1903 TGO
osti Lapin malmeihin oikeuttavat osakkeet. Vuonna 1907 Ruotsin valtio sai puolet LKAB:n osakkeista, mutta Gränges
puolestaan oikeuden louhia 50 vuoden
ajan Lapin malmeja. Vuonna 1957
LKAB:n osakkeet siirtyivät kokonaisuudessaan Ruotsin valtiolle.
Yrityshistoriikkejaarvosteltaessa ei kunniaa tai moitteita teoksen sisällöstä voida
koskaan panna yksinomaan tekijän tilille.
Julkaisun vaikein pullonkaula ei kuitenkaan ole pätevän kirjoittajan löytäminen
eikä rahoitus, vaan tilaajan kyky sietää
menneisyyteensä kohdistuvaa arvostelua.
Toisaalta tilaajan ja tekijän tässä suhteessa
käymiä taisteluita ei myöskään dokumentoida. MEINANDERin laaja-alainen katsaus
sekä kulloinkin oleellisten ongelmien tarkka analysointi korvaavat kuitenkin tarkasteltavassa teoksessa suoranaisen kritiikin puutteen. Eräiden henkilöiden väärinkäytökset on sitä paitsi vedetty rohkeasti
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esiin. Edelleen teos päättyy vuoteen 1957,
jolloin LKAB erosi TGO:sta. Menneisyys,
vuoden 1957 jälkeinen aika ja tulevaisuus kytketään yhteen lähinnä yhtiön
pääjohtajan ERLAND WALDENsTRöMin
haastattelun muodossa. Tätä haastattelua
on varmaankin mielenkiintoista tarkastella joidenkin vuosien kuluttua uudelleen.
Vaikka Meinanderilla on ollut käytettävänään yhtiön kaikki resurssit materiaalin
keräämiseksi ja muokkaamiseksi - tän
seikkaa tekijä korostaa esipuheessaan ei materiaalin tiivistäminen ja muotoileminen esityskelpoiseksi suinkaan ole ollut
mikään pikku tehtävä, vaan vaara sotkeutua materiaalin runsauteen on ollut suuri.
Tutkimuksessa ei ensinnäkään näy jälkil
alussa maInItusta kahtiajakautuneisuudesta taloushistorian alalla. Nils Meinar:derin työ onkin yhtä aikaa loistava yrityshistoriikki ja toisaalta lähinnä malminlouhinnan ja -kaupan historiaa. Grängesberg-yhtiö on näet siinä määrin hallinnut Ruotsin rautamalmin vientiä ja se:~
osuus Euroopan malmimarkkinoista on ollut siksi suuri, ettei teoksen otsikko o:e
lainkaan liioiteltu.
Meinanderin kirjasta voidaan löytäi
tukea mitä moninaisimmiHe käsityska!1noille yrityksen ja etenkin suuryrityksen
asemasta ja käyttäytymisestä. Teos houkuttelee etsimään rinnakkaisilmiöitä muista maista ja vastaavaan teorian muodostukseen. Mutta myös kansainvälisesti malmin osto ja myynti ovat olleet voimakkaccsti keskittyneitä, niin että markkinaosapuolet ovat »olleet naimisissa keskenään/>,
kuten Meinander sattuvasti toteaa. Hän
kuvaa varsin kiintoisalla tavalla, miten
kumpikin osapuoli on pyrkinyt vaikuttamaan hintoihin, miten on päästy pitkäzj-
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kaisiin sopimuksiin ja mitä vaikutuksia
näillä sopimuksilla on ollut tuotannonjärjestelyihin. Mielenkiintoista on myös havaita, miten ratkaisevaa osaa kuljetuskysymykset ovat näytelleet kansainvälisillä
malmimarkkinoilla. VaI tamerirah titariffien voimakas aleneminen viime vuosina
on tehnyt mahdolliseksi malmin tuonnin
yhä kauempaa. Ensimmäiseen maailmansotaan saakka taas rautatierahdeilla oli
varsin ratkaiseva merkitys malmikaivosten
menestymiselle. Tästä syystä rautatieliikenne ennen 1910-lukua ja toisaalta varustamotoiminta viime vuosikymmeninä
ovat saaneet teoksessa paljon huomiota
osakseen.
Mielenkiintoisena seikkana kirjasta käy
edelleen ilmi mm., ettei Ruotsin malmi
ollut ratkaiseva Saksan sodankäynnille
kummassakaan maailmansodassa. Sotavuodet näet merkitsivät selvää takaiskua
yhtiön toiminnassa, joskin varsinaiset pohjalukemat saavutettiin vasta sotien jälkeen
(1918--1920, 1923, 1945--1947) Saksan
talouselämän ollessa täysin lamassa.
Muita konsernin kehityksessä suuria ja
oikeita ratkaisuja vaatineita tekijöitä ovat
olleet mm. raudanvalmistustekniikan kehitys ja tästä aiheutuneet muutokset terästeh tai den taloudessa, louhintatekniikan
edistyminen, valtion valvontatoimenpi-

teet, malmin lastaaminen jne. Sosiaalisia
oloja kaivosyhteiskunnassa, palkkakehitystä ja ammattiyhdistysliikettä ei myöskään ole unohdettu. Lukiessaan kuvausta
oloista kaivosyhdyskunnissa ja vaikeuksista, joiden kanssa taisteltiin 50 vuotta sitten,
voi vain todeta, miten »köyhä» maa Ruotsikin tällöin oli.
Tekijä sanoo luopuneensa ambitioista
tuoda kuvaan mukaan uutta aineistoa.
Kuitenkin jo teoksen dispositio tarjoaa
uuden lähestymistavan ainakin suomalaisille yrityshistorioitsijoille. Perusteellisen
lähdeluettelon sekä aineiston käyttötapojen selostuksen -- 50 sivua -- sijoittaminen
tekstiosan jälkeen on viisas ratkaisu tutkimuksen luettavuuden kannalta ilman,
että olisi tingitty »tieteen vaatimuksista».
Ruotsalaisissa arvosteluissa, jotka ovat
olleet varsin kiittäviä, on sitä paitsi katsottu Meinanderin tt~oneen esiin paljon
uutta yhtiön esihistoriasta sekä eräistä
henkilöhahmoista. Yhtiön taloudellista
tulosta on käsitelty metodisesti uudella
tavalla ja menetelmä saanee ilmeisesti
pian seuraajia. Liitediagrammit valaisevat osaltaan kehitystä arvokkaalla tavalla,
joskin kirjapainotekniikan rajoitettujen
mahdollisuuksien vuoksi ne eräissä tapauksissa ovat hieman epäselviä.

JORMA POHJANPALO MeriJa ihminen. Otava,
Helsinki 1969. 316 sivua. 19 mk/22 mk.

taa men Ja ihminen, kaikki mitä tämä
käsitepari sisältää. Aihe tarjoaa kieltämättä erittäin runsaan, kiintoisan sekä mielikuvistustakiehtovan aarreaitan, mistä voi
melkeinpä loputtomasti ammentaa tietoutta laajallekin lukijakunnalle. Jorma
Pohjanpalon voimakkaan ja ehtymättömältä vaikuttavan harrastuksen kohteena

Kauppatieteiden tohtori JORMA POHJANPALon ahkeran kynän tuotteena on jälleen
ilmestynyt kookas teos. Sen aihepiirinä
on -- tietenkin, tekee mieli sanoa, kun on
Pohjanpalosta kysymys -- meri, tällä ker-
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ovat olleet meri ja merenkulku sekä yleensä kaikki mikä näihin aiheisiin liittyy, aina
siitä lähtien, kun hänen Suomen kauppamerenkulkua käsittelevä väitöskirjansa ilmestyi vuonna 1949. Pohjanpalon myöhemmät teokset ovat täydentäneet tätä
hänen jo kaksi vuosikymmentä sitten valmistunutta tutkimustaan.
Pohjanpalo suorittaa varsinaista leipätyötään alalla, jolla ei juuri liene kosketusta mereen ja merenkulkuun. Mutta
hänen suuri rakkautensa ja vapaa-aikojensa harrastus ovat maailman meret sekä
laivat, palvelivatpa nämä sitten matkustajaliikennettä maiden ja mantereiden välillä tai kaupankäyntiä kansojen kesken
tai muita tarkoituksia.
Pohjanpalo on kirjoittanut merestä ja
ihmisestä sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta ja kanssakäymisestä kautta
ihmiskunnan pitkän historian, innolla ja
antaumuksella, tekee mieli sanoa hartaudella. Kun kirjoittajalla on puolellaan syvällinen asiantuntemus ja pitkäaikainen
kokemus tähän laajaan aiheeseen liittyvistä asioista, ei ole ihme, että tutkijan
työkammiossa on syntynyt korkeatasoinen,
mielenkiintoinen ja pätevä julkaisu, joka
toivottavasti saa runsaasti lukijoita. Pohjanpalolla on hyvin sujuva kynä, joten
hänen kirjaansa . lukee paikoitellen kuin
jännittävää meriromaania. Teosta voi hyvin suositella myös talouselämän edustajille, sillä siinä on runsaasti taloudellista
tietoutta merenkulun ja laivanrakennuksen ym. aloilta, jotka sivuavat tätä aihepiiriä.
Suomi ei kuulu maailman suuriin merenkulkijakansoihin, emmekä me suomalaiset ole merenkyntäjinä siten samaa luok-
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kaa kuin esim. norjalaiset tai englantilaiset. Meri on kuitenkin meille monesta
syystä elintärkeä kulku tie ja elementti.
Kirjoittaja on suorittanut ansiokkaan elämäntyön pyrkiessään herättämään harrastusta ja kiinnostusta merta ja merenkulkua
kohtaan sekä ohjaamaan niitä mielekkääseen suuntaan.
Teoksessa, jota elävöittää runsas ja korkeatasoinen kuvitus, tehdään aluksi selkoa
meristä elämän alkukehtona sekä siirrytään sitten tarkastamaan sitä, miten ihminen on oppinut liikkumaan vesillä. Merenkulun eri kehitysvaiheet selostetaan varsin
yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Omat erityisluk~nsa on omistettu nykyaikaisel~e
laivanrakennusteollisuudelle. Sen johdosta, että tämä ala on meillä viime soti~n
jälkeen erityisen nopeasti laajentunu:t ja
että olemme saavuttaneet erikoisaseman
maailmassa eräiden tiettyjen laivatyyppien, ennen muuta jäänmurtajien, raken,;,
tajina, tämä osa herättää tavallistasuurempaa mielenkiintoa. Sekä maailman huomattavimpia satamia että kauppameren~
kulun toimintamuotoja tarkastellaan teoksessa asiantuntevasti ja mielenkiintoisesti:
Pohjanpalon kirjassa ei kuitenkaan kä~
sitellä yksinomaan merenkulkua koskevia
asioita. Teoksensa loppuun kirjoittaja
liittänyt esityksen merenalaisesta maailmasta ja siihen kohdistuneesta tutkimliksesta. Vielä kiinnitetään huomiota niihin
runsaisiin antimiin ja aarteisiin, joita
kautta aikojen on sisältynyt merenalaiseen
maailmaan ja joilla ihmiskunnan ravitsemuksen ja koko inhimillisen kehityksen
kannalta on ollut hyvin suuri, jopa ratkai;..
seva merkitys.

on

KEIJO ALHO
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ABRAM BERGSON Planning and Productivity
under Soviet Socialism. 1967 BenjaminF.
Fairless Memorial Lectures. CarnegieMellon Univ./Columbia Univ. Press, New
York - London 1968. 95 sivua. Sh. 36/-.

Neuvostososialismin taloudellinen olemus
kiinnostaa alati tutkijoita kaikkialla maailmassa. Lukuisissa tutkimuksissa esitetyt
mielipiteet neuvostososialismin sisällöstä
poikkeavat suurestikin toisistaan. Nyt esillä oleva ABRAM BERGsoNin teos sisältää
kolme erillistä Carnegie-Mellonin yliopistossa pidettyä luentoa aiheista An Attempt
to Measurement, Sources of Inifficiency ja
Further Appraisal and Prospects sekä näitä
täydentävän liitteen The Comparative Data
on Productivity.
Näissä luennoissa Bergson, joka toimii
Harvardin yliopiston Neuvostoliiton tutkimuskeskuksen johtajana, pyrkii, kuten
hän itse teoksensa alkupuheessa toteaa,
systemaattisesti uudelleen arvioimaan neuvostososialismin taloudellista sisältöä.
Ensimmäisessä luennossaan Bergson tarkastelee Neuvostoliiton kansantalouden
rakennetta, tuotannon tehokkuutta ja tuotannon mittaamisongelmaa. Hän lähtee
marxilaisesta sosialismin määritelmästä,
jonka mukaan sosialismi on sellainen yhteiskuntajärjestelmä, jossa tuotantovälineet omistaa julkinen valta.
Tuotannon tehokkuuden hän jakaa
staattiseen ja dynaamiseen. Edellinen
Bergsonin mielestä tarkoittaa sellaista tilannetta, jolloin yhteiskunnan kaikki taloudelliset voimavarat ovat täysin käytetty hyväksi. Jälkimmäinen käsite taas viittaa ajan kuluessa tapahtuvaan yhteiskunnan käyttökapasiteetin kasvuun, jonka
mahdollistaa teknisen tietämyksen lisään-

tyminen, uusien keksintöjen hyväksikäyttö jne.
Vertaillessaan USA:n, Neuvostoliiton
ja Pohjois- ja Länsi-Euroopan suurimpien
maiden taloudellista kehitystä ja tuotannon välisiä eroja Bergson käyttää indikaattorina työllistettyä työntekijää kohti
laskettua kiin teähin taista nettokansan tuotetta. Deflaattoreina hän on käyttänyt
tutkimuksessa esiintyvien kaikkien maiden
yhdistettyä hintaindeksiä ja USA:n hintakehitystä kuvaavaa indeksiä. Hän toteaa, että edellisellä tavalla laskettu kansan tuote työllistettyä työntekijää kohti
Neuvostoliitossa vuonna - 1960 oli vain
22 % USA:n vastaavasta ja jälkimmäisellä tavalla laskettu 38 % siitä. Suurena puutteena Bergsonin läpileikkaustutkimuksessa on pidettävä tietojen vanhentuneisuutta, sillä ne ovat lähes kymmenen
vuoden takaisia.
Ensimmäisessä luennossa Bergson tarkastelee myös luonnonrikkauksien, markkinoiden koon, koulutustason ja teknologian vaikutusta taloudelliseen kasvuun.
Neuvostoliiton teollisuus on myöhäissyntyistä. Ensimmäisen 5-vuotissuunnitelman
toteutus aloitettiin vuonna 1928. Tuosta
ajasta on kulunut yli neljä vuosikymmentä, jona aikana tekijän mielestä Neuvostoliiton teollisuudella olisi pitänyt olla kaikki mahdollisuudet nostaa teknisen tietämyksensä taso länsimaita vastaavaksi. Syynä jälkeenjääneisyyteen Bergson ei pidä
niinkään Neuvostoliiton teollisuuden myöhäissyntyisyyttä, vaan pikemminkin yritysten tehottomuutta. Suurena puutteena
hän pitää sitä, että Neuvostoliitossa ei ulkomaista asiantuntemusta ole osattu tai
haluttu käyttää hyväksi, kuten on menetelty läntisissä markkinatalouksissa.
Luentonsa yhteenvedossa Bergson pää-
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tyykin toteamukseen, että huolimatta
marxilaisista väitteistä sosialismin paremmuudesta neuvostososialismi tarkasteltuna
staattisen ja dynaamisen tehokkuuden
kannalta ei ole millään tavalla osoittautunut kapitalistista talousjärjestelmää paremmaksi.
Toisessa luennossaan Bergson palaa
Neuvqstoliiton talousjärjestelmän tehottomuuteen ja siihen vaikuttaviin syihin.
Kolme keskeisintä syytä hänen mielestään
ovat hallinto- ja päätöksentekojärjestelmän byrokraattisuus, jonka huippuna on
Moskovassa sijaitseva ministerineuvosto,
toiseksi taloussuunnitelmien kompleksisuus ja kolmanneksi keskitetty päätöksenteko.
Taloudellisen suunnittelun perusteissa
ja varsinkin suunnitelmien toteuttamisessa
on havaittavissa selvä ero USA:n ja Neuvostoliiton talousjärjestelmien välillä. Yhdysvalloissa samoin kuin yleensä markkinatalousmaissa taloussuunnitelmalla on
enemmän prognoosin luonne. Se on talouselämän kehitysarvio eikä ehdoton toimintaohje tai hallintoviranomaisten säätämä suunnittelulaki, jollaiseksi taloudellinen suunnitelma on käsitettävä sosialistisessa talousjärjestelmässä; Toisena erona
Bergson pitää sitä, että yksittäisten yritysten suunnitelmia ei ole yleensä koordinoitu kovinkaan pitkälle menevästi läntisissä
markkinatalousmaissa. Sen sijaan Neuvostoliiton tuotantokoneisto on valtion omistuksessa ja päätöksenteon eri vaiheita aina
ylimmästä portaasta yritystasolle valvotaan tiukasti.
Samassa luennossa Bergson tarkastelee
myös sosialistista hintajärjestelmää.Neuvostoliitossa hinnat ja/tai tuotanto määrätään hallinnollisesti, jolloin tehdään myös
ero kulutus- ja tuotantohyödykkeiden sekä
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tuotannossa käytettävien raaka-aineiden
välillä. Tekijän mielestä tällaisessa hintajärjestelmässä syntyy toimintahäiriöitäjuuri siinä vaiheessa, jolloin joudutaan kosketuksiin kuluttajien kanssa. Koska yritysten keskinäiset tavaroiden luovutushinnat samoin kuin tavaroiden jälleenmyyntihinnat vaativat aina ylemmän
suunnittelujohdon vahvistuksen, syntyy
vahvistusmenettelyn ja yritysten muuttuvien kustannusten välillä tällöin viivästystekijä, jonka vaikutus aika riippuu suunnitteluviranomaisten halukkuudesta tai
mahdollisuuksista muuttaa kyseisen tavaran luovutus- tai vähittäismyyntihinta yrityksen uutta tilannetta vastaavaksi.
Viimeisessä luennossa Bergson tarkastelee kansantulon kasvua ja teollistumisastetta Neuvostoliitossa, USA:ssa ja Pohjois- ja Länsi-Euroopan suurimmissa maissa vuosina 1950-1962. Tänä aikana
työntekijää kohti lasketun kansantulon
vuotuinen kasvuvauhti Neuvostoliitossa on
ollut 4.7 %, USA:ssa 2.4 %, Ranskassa
4.8 %, Saksassa 5.6 0/0' Englannissa 1.9 0/0
ja Italiassa 5.3 %. Teollistumisastetta
USA:ssa ja Neuvostoliitossa Bergson mittaa teollisuuden ja palveluelinkeinojen
bruttokansantuote- ja työpanososuudella.
Vuonna 1960 näiden sektoreiden osuus
koko USA:n bruttokansantuotteesta oli
96 % ja työpanoksesta 92 0/o. Vastaavat
luvut Neuvostoliitossa olivat 71-80 % ja
58 0/0' Puutteena on jälleen pidettävä tietojen vanhentuneisuutta.
Kokonaisuudessaan Bergsonin teos antaa sivumääräänsä nähden varsin hyvän
kuvan neuvostososialismin olemuksesta,
joskin tästä aiheesta on kirjoitettu lukuisia paljon laajempia ja seikkaperäisempiä
tutkimuksia. Luennot onkin tarkoitettu
lähinnä ensimmäiseksi tutustumiseksi Neu-

322

KIRJALLISUUTTA

vostoliiton talousjärjestelmään. Suurena
ansiona pidän teoksen lopussa olevaa lii-

tettä, jossa selostetaan käytetyt laskentamenetelmät sekä lähdeaineisto.
TUOMO K. SILASTE

KARL A. Fox Intermediate Eeonomie Statisties. John Wiley & Sons,Inc., New YorkLondon~Sydney 1968. X + 568 sivua.
Sh: 120/-.
KARL A. Foxin oppikirjaksi tarkoitettu
teos on pantu kokoon sangen mielenkiin . .
toisella tavalla. Tekijän mukaan kirjan
yhdeksän ensimmäistä lukua käsittävä osa
on sopivanlaajuinen yhden lukukauden
kurssiksi kansantalous- ja tilastotieteen .alkeet hallitseville opiskelijoille; toisaalta
taas jo viidennestä luvusta lähtien kirjan
loppuosa on käyttökelpoinen luentosarjan
runko post. graduate- tason ekonometrian
kurssille. Näin ollen voidaankin todeta
kirjan vaikeustason vaihtelevan voimakkaasti: melko yksinkertaisista kansantaloustieteen ja tilastotieteen peruskäsitteistä
edetään estimointi-' ja regressioteorian
eräiden tärkeiden tulosten tarkempaan
käsittelyyn. Kirjassa on neljätoista varsinaista lukua sekä kaksi liitettä, joista ensimmäiseen on koottu symboliluettelosekä
tärkeimmät kaavat ja toiseen eräitä yleisimmin käytettyjä tilastollisia taulukoita.
Näiden kahden yleisliitteen lisäksi on muutamien lukujen jatkoksi lisätty pienempiä
selventäviä liitteitä.
Ensimmäisessä eli johdattelevassa luvussa perehdytään kansantaloustieteen
asemaan eri tieteenhaarojen muodostamassa kentässä sekä hahmotellaan kirjan
suuntaviivoja. Kansantaloustieteen peruskäsitteitä selvitellään toisessa luvussa. Tällöin tulevat esiin mm. indifferenssikäyrät,
tuotantofunktiot, kysyntä- ja tarjonta-

funktiot jne. Kolmannessa luvussa suoritetaan vastaavanlainen pikavierailu tilastotieteen eräiden peruskäsitteiden pariin,
joskin on todettava, että kolmannen luvun
sisältämällätietomäärällä .ei teoksen lukeminen ole vielä täysin mahdollista. Seuraavassa luvussa tutustutaan lyhyesti regressioanalyysin pääperiaatteisiin ja viidennessä luvussa tarkastellaan indeksilukuja
sekä aikasarja-analyysin periaatteita. On
ehkä syytä mainita; ettei niinkään kuuluisa
indeksi kuin DlvlsIAn-TöRNQvlsTin indeksi ole saanut huomiota osakseen indeksilukujen esittelyssä. Tästä voidaankin päätellä asioiden esittelyn paikoittainen pintapuolisuus, jota kuitenkin on pyritty poistamaan runsailla lähdeviitteillä.
Luvut kuusi ja seitsemän on. sitten uhrattu regressioanalyysin tarkemmalle esittelylle. Tältä kohdin voidaan todeta Foxin.
kirjan seuraavan melko tarkoin yleisesti
käytettyä regressioanalyysin klassista esittämistapaa. Ehkä melko hyvä käsitys esittämistavasta saadaan, kun todetaan, että
matriisilaskennan alkeet sekä parametrien
estimointiperiaatteet matriisimerkinnöin
esitetään 7. luvun liitteessä B. Varsinaisessa luvussa johdetaan parametrien laskukaavat vanhaan tapaan, normaaliyhtälöiden ratkaisemiseen nojautuen. Kahdeksannessa luvussa tekijä tarkastelee regressioanalyysin ja varianssianalyysin välisiä
yhteyksiä. Yhdeksännessä luvussa käsitellään mm. KoycKin jakautuneiden viiveiden (distributed lags) menetelmää esim. tariffinkorotuksesta aiheutuneen reaktion
estimoinnissa.
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KLEINin - GOLDBERGERin ja· Brookings
Institutionin mallit· ·esitellään lyhyesti ja
pintapuolisesti- kymmenennessä· luvussa.
Yhdennessätoista .luvu~sa puututäanidentifioin tipro bleemaari, tutkitaan tilannetta,
jossa inouiyhtälömallin estimointi pienimmän 'fieli6Summankeinolla itoimii moitteettomasti, .sekä keskustellaan ylipäänsä
estimoin tirnenetehnän valintaari 'lii ttyvistä
seikoista.
Kahdennessatoista luvussa käsitellään
melko seikkaperäisesti:eri estimointhnenetelmiä. Tämän luvun ovat kirjoittaneet
tekijän opettajakollegat J. K. SENGUPTA
ja B. C. SANYAL Iowan valt1c)ll yliopistosta. Luku onkin esitetty huomattavasti
teknisemmin kuin kirjan muut osat. Eri
estimointimenetelmistä käsitellään pienimmän 'neliösumman keinoa ja sen eri johdannaisia, suurimman uskottavuuden menetelmiä sekä BAYESin estimointia. Multikollineaarisuuden käsite esitellään seuraavassa luvussa sekä tarkastellaan laajasti
a priori-informaation hyväksikäyttömahdollisuuksia. Viimeinen eli neljästoista
keskittyy aggregoiritiongelmiin.

Teos ;kokonaisuutena sisältää SUllren
informaatiorrtäärän. Kunkin luvun lop':'
puun on lisätty kunnioitettavan pitkäkirjallisuusluettelo ; indeksilukujen teorian
kirjoista kerrotaanjopa lyhyesti ko. teosten
sisältö. Näin lukijan on mahdollista vähin
vaivoin päästä käsiksi eri aihepiirien alkuperäisartikkeleihin. Teoksen oppikirj amaisuutta korostavat selvästi jokaisen luvun loppuun liitetyt harjoitustehtävät sekä
varsinaiseen tekstiin sisältyvät lukuisat nurri~eriset esimerkit. Paikoitellen lukijaa
jopa harmittaa liian usein toistuvien nu..:.
meeristen laskelmien esittäminen, mutta
ilmeisesti opetustekniikan kannalta katsottuna kyseiset laskelmat' övat hyödyllisiä. Tämänlaatuisen oppikirjan sisältö paljastaauseimmiten tekijänsä mielenkiinnon
suunnan; arvattavasti Fox harrastaa erityisesti ekonometristen mallien konstruointia taloudellisten ilmiöiden selittämiseksi
sekä ennustamiseksi, eikä ole niinkään
kiinnostunut varsinaisten estimointimenetelmien: edelleen 'kehittelystä.

GEOFFREY H. MOORE - JULIUS SHISKIN
Indicators of Business Expansions and Contractions. NBER Oeeasional Paper 103/Columbia Univ. Press, New York - London 1967. XIII + 127 sivua. Sh. 37/6.

kavaksi tekevä ongelma. Edellisten tulisi
kyetä vaimentamaan suhdannetaan tumien
sosiaaliset haittavaiku tukset, j älkimmäisten puolestaan tulisi tuottaa informaatiota, jota käyttäen suhdanteita kyettäisiin
säätelemään. Molemmin puolin qn yritetty. Taloustieteilijäin toivo on yhä painotetummin kohdistunut jatkuvasti paisuviin ja monimutkaistuviin taloudellisiin
malleihin, joilla suoritettujen kokeiden tulokset on asetettu poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Toistaiseksi kokemukset niin suhdannearvioiden kuin niiden pe-

ERIK LUNDBERG Instability and Economic
Growth. Studies in Comparative Eeonomies 8. Yale Univ. Press, New Haven London 1968. XV
433 sivua. Sh. 67/6.
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Suhdannevaihtelu on edelleenkin niin talouspoliitikot kuin taloustieteilijätkin va~
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rusteella suoritettujen toimenpiteiden vaikutuksenkin suhteen ovat olleet sangen
vaihtelevia.
Saavutettujen tulosten valossa on ymmärrettävää, että päätöksentekijöiden tarvitsemaa suhdannetietoutta pyritään tuottamaan edelleen myös muilla menetelmillä. Eräs näistä on MITcHELLin sotien välisenä aikana kehittämä ns. NBER-suhdanneanalyysimenetelmä. Se ei rakennu varsinaisesti minkään suhdanneteorian varaan,
vaan pyrkimyksenä on pelkästään tutkia
mahdollisimman monen taloudellisesti
merkityksellisen muuttujan suhdannekäyttäytymistä niin pitkältä ajanjaksolta kuin
tilastomateriaalia riittää. Erityistä huomiota kiinnitetään muuttujien kehityksessä
havaittavien suhdannenousujen ja -laskujen ajoittumiseen sekä niiden säännönmukaisuuteen. Myös eri muuttujien suhdannevaihtelun suuruudessa havaittavat systemaattiset yhteydet pyritään kirjaamaan.
Mitchell käsittelee kansantaloutta tavallaan suurena black boxina; aluksi taloudellista kehitystä analysoidaan, ja myöhemII?-in pyritään ennustamaan pelkästään
eri prosessien lopputulemien välityksellä
kiinnittämättä huomiota kausaliteetteihin tai yleensä koko toimintarnekanismiin, joka kyseiset lopputulemat tuottaa.
Mitchell tutki aikanaan yli 500 muuttujan suhdannekäyttäytymistä ja valitsi
näistä 21 luotettavimmin suhdanteiden
nousua osoittavaa. Toistakymmentä vuotta myöhemmin tarkasteltiin jo noin 800
mU\lttujan suhdannekäyttäytymistä, ja
muodostettiin jälleen luotettavimmin suhdanteita kuvaavista sarjoista lista »21 kärjessä», johon kuului 8 yleistä suhdannekehitystä edeltävää, 8 jokseenkin sen kanssa samanaikaisesti kehittyvää ja 5 viivästynyttf} sarjaa. Vuonna 1960 luettelo muut-

tujien helmistä uusittiin jälleen entistäkin
laajapohjaisemman perustutkimuksen tuloksena. Listalle kelpuutettiin tällä kertaa
26 sarjaa, niistä 12 ylei~tä suhdannekehitystä edeltävää, 9 samanaikaisesti kehittyvää ja 5 viivästynyttä muuttujaa.
Vuoteen 1966 mennessä aikaisempiin
muuttujaluetteloihin kuuluneiden sarjojen
kehityksestä oli ehditty saada uutta informaatiota, ja myös joidenkin uusien muuttujien suhdannekäyttäytymistä oli tutkittu.
Tämä antoikin perusteet uusien suhdanneindikaattorien muodostamiselle. MooREn
ja SHlsKINin teos on raportti tästä työstä
sekä sen yhteydessä suoritetusta suhdanneindikaa ttorien
muodostamismenetelmien kehittämisestä. Moore ja Shiskin
pyrkivät vertailemaan kvantitatiivisesti,
ei pelkästään entiseen tapaan eri muuttujien suhdannevaihtelujen voimakkuutta
vaan myös sarjojen käyttökelpoisuutta
suhdanneindikaattoreina. Kriteereinä he
käyttävät muuttujien taloudellista merkitystä, tilastollista luotettavuutta, aikaisemmin havaitun vaihtelun ajoittumisen säännönmukaisuutta verrattuna yleiseen suhdannekehitykseen, muuttujan kehityksen
tasaisuutta ja tietojen saamiseen kuluvaa
aikaa. Kaikkiaan 88 sarjaa, osa jo aikaisempiin indikaattorilistoihin kuuluneita,
osa uusia, valittiin tutkittaviksi lueteltujen
kriteerien suhteen. Näistä 36 oli yleistä
suhdannekehitystä edeltävää, 25 jokseenkin samanaikaisesti kehittyvää, 11 viivästynyttä ja 16 ajoituksen suhteen luokittelematonta. Eri kriteeri en perusteella suoritetussa »mittauksessa» korkeimman pistemäärän saaneista sarjoista valittiin vielä
21 muuttujan ryhmä edustamaan indikaattorien huipputasoa.
Analysoitujen sarjojen perusteella on
muodostettu indikaattoreita niin yleisen
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suhdannekehityksen kuin tärkeimpien taloudellisten aggregaattien (mm. tuotannon, työllisyyden, varastojen ym.) kehityksen kuvaamiseksi. Indikaattorien muodostaminen on suoritettu siten, että muuttujat on aluksi muokattu vertailukelpoisiksi, minkä jälkeen kutakin on painotettu
suhteessa siihen, missä määrin se täytti
indikaa ttorien käyttökel poisuuskri teeri t.
Kuten edellä olevasta selvinnee, teoksen
pääsisältö koostuu itse asiassa kirjan sivuilla näkymättömästä muuttujien muokkaamiseksi ja vertailemiseksi suoritetusta
laskentatyöstä. Laskelmien työläydestä
huolimatta on vaikea nähdä, miten saatuja kvantitatiivisia tuloksia voitaisiin käyttää kvantitatiivisen suhdannepolitiikan
apuvälineinä. Sen sijaan pyrittäessä ruokkimaan intuitiota graafisen tarkastelun
avulla tarjoavat Mooren ja Shiskinin käyrät varmasti erinomaisen lähtökohdan,
jota voidaan käyttää myös vaikkapa malli tarkastelun avulla saatujen ennustevaihtoehtojen loogisuuden testauksessa.
Suomessa ei Mooren ja Shiskinin käyttämää NBER-menetelmää voi ainakaan
sen jyrkimmässä muodossa toistaiseksi soveltaa jo pelkästään tilasto aineiston puutteellisuuden takia. Lisäksi kansantaloutemme suuri riippuvuus erilaisista ulkoisista
tekijöistä aiheuttanee sen, että muuttujien
kehitys ei säännönmukaisuutensa puolesta
lähimainkaan vastaa Yhdysvalloissa tehtyjä havaintoja.
Shiskin ja Moore tutkivat suhdannevaihtelua kehittämiensä indikaattorien
välityksellä pyrkimättä selvittämään, mikä
sai indikaattorit käyttäytymään havaitulla
tavalla tai mikä aiheutti jonkin indikaattorin kä yttäytymisen IIl:uuttumisen.
Pyrkimyksenä oli· selvittää nimenomaan
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suhdannevaihteluun sisältyvää säännönmukaisuutta. LUNDBERGin mielenkiinto
puolestaan kohdistuu suhdannevaihtelussa
eri maissa ja eri ajankohtina havaittaviin
eroavuuksiin sekä siihen mekanismiin,
jolla suhdannevaihtelua pyritään säätelemään.
Analysoitaessa suhdannevaihtelussa tapahtuneita muutoksia tai suhdanteiden
eroavuuksia eri maiden välillä ei suhdanneindikaattorien tutkiminen riitä. Indikaattorithan näyttävät pelkästään sen,
millä tavoin eroavuudet ilmenevät; sen
sijaan niiden syistä ei näin saa juuri selvyyttä. Syitä tutkittaessa huomiota tulee
kiinnittää esim. institutionaalisissa tekijöissä, tuotannon ja kaupan rakenteessa
sekä harjoitettavassa talouspolitiikassa ha-·
vaittavissa oleviin eroihin, eikä pelkästään
yksittäisten indikaattorien käyttäytymisen
tai ajoittumisen muutoksiin.
Lundberg pohtii aluksi suhdannevaihtelujen luonteessa sotien välisen ajan jälkeen tapahtuneita muutoksia. Huomiota
saavat osakseen sotien välisen ajan passiivinen talouspolitiikkaja taloudellisen struktuurin jähmeys, jota ilmensivät toisaalta
joillakin aloilla jatkuva krooninen työvoimapula, toisaalta taas useat työvoiman liikatarjonnan ja menekkivaikeuksien kanssa kamppailevat pysyvästi »sairaat» elinkeinot.
Kirjoittaja ei vastaa kysymykseen, mikä
sai niin suhdanneilmiössä kuin taloudellisessa kasvussakin aikaan muutoksen toisen
maailmansodan jälkeen. Esille tulee kuitenkin sekä instituutioihin että talouspolitiikkaan liittyviä tekijöitä, mm. taloustieteen kehitys, talouspolitiikan päämäärien selkiytyminen, tilastojen kehittyminen ja työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen. Näiden merkityksen pohtiminen
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jätetään kuitenkin empllnsen todentamisen vaikeuden johdosta lukijalle.
Tavallaan toisen, ja ensimmäistä laajemman osan Lundbergin teoksesta muodostaa maittain suoritettu suhdannevaihtelun analyysi. Aluksi esi tellään kunkin
maan suhdannevaihtelun yleispiirteitä ja
voimakkuutta, tämän jälkeen vertaillaan
eri muuttujien vaihtelun suuruutta ja pyritään löytämään katalysaattoreina toimivat tekijät sekä nousun pysähdyttävät
kapeikot. Lopuksi tarkastellaan talouspoliittista välineistöä ja sen käyttöä
suhdanteiden säätelyssä.
Tarkastelun kohteeksi on otettu varsin
erilaisia maita. Esiin tulevat Englannin
olosuhteiden talous politiikalle asettamat
ahtaat rajat, Japanin ripeä kasvu sekä
monetääristen säätelytekijöiden voimakas
ja nopeaa nousua hillitsevä vaikutus. Hollannissa ja Ruotsissa harjoitetun. määrätietoisen suhdannepoli tiikan esittelyssä saadaan varsin selvästi näkyviin käytetyn
apuvälineistön ja toimintamekanismin eri-

laisuus· kyseisissä maissa. Myös Yhdysvaltain ja Kanadan suhdannekehitystä tarkastellaan sekä verrataan Länsi-Euroopan
maiden kehitykseen. Puutteena voisi pitää
Länsi-Saksan suhdannevaihtelun ja siellä
harjoitetun suhdannepolitiikan analyysin
jäämistä teoksen ulkopuolelle.
Lundbergin kirja tarjoaa selkeän kuvan
taloudellisesta kehityksestä ja sen vaihteluista lukijan kannalta mielenkiintoisissa maissa. Kuvausta eivät liiat taloustieteelliset hienoudet juuri rasita: se
on jokaisen taloustieteilijän luettavissa oleva selvitys suhdanteista ja siinä sivussa talouspolitiikan vähittäisestä kehityksestä
taiteesta rationaaliseksi säätelymekanismiksi. Selkeytensä ja realistisuutensa ansiosta teos on erittäin terveellistä luettavaa
nimenomaan arkitodellisuudesta mallimaailmoihin pakenevalIe ekonomistille.
Talouspoliitikon kannalta teos puolestaan
sisältää näköaloja avartavaa ammatti tietoutta.
JOUKO V ARJONEN

ANTHONY SAMPSON Uudet eurooppalaiset
(alkuteos The New Europeans, suom. JOUKO
LINTURI, SEPPO .LOPONEN ja OSMO MÄKEL~INEN). Tammi, Helsinki 1968. 483
SIvua.

jasta. Se todella muistuttaa matkailijoille
tarkoitettuja »miten missäkin maassa matkustaa» -oppaita. Tekijä on kerännyt paljon materiaalia ja tietoa eri maista, instituutioista, yrityksistä ja ihmisistä ja tehnyt
siitä moniaiheisen kuvaelman.
Lukijalle tarjoutuu mahdollisuus saada
koko Eurooppa valmis matkana, vieläpä
siten, että Sampson esittää omat mielipiteensä samoista asioista moneen otteeseen.
Toistojen vuoksi käsikirjoituksen läpikäyminen vielä kerran olisi ollut paikallaan.
Harmillisinta on, että fraasia »uudet eurooppalaiset» käytetään, milloin se vain
suinkin sopii, ts. milloin osa materiaalia

Vähänkin Euroopan talouselämää seuranneelle taloustieteilijälIe esiteltävä kirja ei
tuo paljonkaan uutta. Matkailijalle sen
sijaan voi olla mielenkiintoista tietää, mitä
Talousyhteisön Brysselin päämajassa tai
Lontoon Shell-Mex Buildingin sisäpuolella tapahtuu.
Tämä on ensivaikutelmani englantilaisen journalistin ANTHONY SAMPsoNin kir-
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olisi muuten jäänyt kirjan ulkopuolelle.
» Uudet eurooppalaiset» -ajatus yritetään
soveltaa kaikkiin asioihin, eikä se kuitenkaan onnistu.
Taloudellista taustaa ja tietoa ei valitettavasti ole enempää kuin jotkin EEC:n
ym. virallisista tilastoista poimitut tiedot,
jotka kertovat, kuinka monta jääkaappia
1taliassa on, kuinka paljon uhrataan
ruokaan jne.
Euroopan suuryhtiöiden asema ja merkitys on otettu vahvasti esille, mutta ei
niin, että niiden vaikutusta taloudelliseen
kehitykseen olisi yritetty analysoida, vaan
pikemminkin on pohdittu niiden vaikutusta Euroopan yleiseen yhdentymiseen,
mikä on sinänsä hyvä asia; mutta tässäkin
Sampsonin otaksumat ovat varsin yleisluontoisia.
Välistä Sampson spekuloi, esimerkiksi
minkälainen Eurooppa olisi ilman Amerikkaa, ja tuo esiin kysymyksen, onko
Amerikan vaikutus Eurooppaan taloudellisesti hajaannuttava vai yhdistävä päätyen tulokseen, jonka mukaan eurooppalaiset yri tykset amerikkalaisvaikutuksen
alaisina pikemminkin etääntyvät toisistaan
kuin lähentyvät toisiaan.
Mielenkiintoisin luku kertoo »yhdistyneen Euroopan» (Talousyhteisö, EFTA,
Euroopan neuvosto, Hiili- ja teräsyhteisö,
Euratom jne.) hallintokoneistosta ja sen
tähänastisesta toiminnasta. Siinä yhteydessä Sampson tekee taloudelliselta kannalta tärkeimpiä huomioitaan: »Kuutosmaiden välinen vapaa· kaupankäynti on
edistynyt, mutta kukaan ei tiedä, missä
määrin tämä johtuu tullinalennuksista ja
mitä kaikkea olisi tapahtunut ilman niitä.
Tullien alennuttua ovat muut esteet paikallinen. verotus, vähittäiskauppiaitten
yhteissopimukset, salaiset kartellit tai pelk-
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kä vieroksunta - alkaneet käydä yhä
ilmeisemmiksi. On vaadittu aina vain
lisää paikallisia suojelusäännöksiä tai ravintoaineitten hygieenisyyttä koskevia
määräyksiä, jotta ulkomaiset tuotteet voitaisiin torjua. Katsellessaan Euroopan
myymälöitä yllättyy, kun toteaa, kuinka
vähän yhteismarkkinat ovat niitä muuttaneet; hinnat vaihtelevat maasta toiseen
ilman mitään näkyvää syytä; televisiovastaanottimet ovat esimerkiksi Ranskassa
vieläkin lähes kaksi kertaa niin kalliita
kuin Länsi-Saksassa.»
Suomalaisia kiiimostanee kertomus siitä,
miten hollantilainen SICCO MANsHoLT sai
taistella saadakseen aikaan EEC:n vuoden
1967 maataloushintasopimuksen siihen
liittyvine maatalouden rahoitusjärjestelyineen. Se voidaan nähdä siinä valossa, että
sopimus nyt Ranskan devalvaation jälkeen
osittain tehtiin tyhjäksi, koska Ranskan
maatalousmarkkinoille oli luotava eristäytyvä kompensaatiosysteemi. Niinikään käy
ilmi, ettei Suomi ole ainoa maa, jossa on
voin ylituotantoa. Joskin Suomessa on
voivuoria, voi sanoa, että kuutosmaat ovat
pitkään suorastaan uineet voissa.
Voimapolitiikka on myös esilläja Sampson toteaa sen maita toisistaan eristävän
vaikutuksen. »Polttoaineiden välillä syntynyt uusi kilpailu oli saattanut yhteisen
energian politiikan kaaokseen.»
Suuryhtiöitä käsittelevästä luvusta käy
ilmi, että Euroopassa ei ole kuin Shell ja
Unilever, jotka kuuluisivat maailman
kymmenen suurimman joukkoon; useimmat eurooppalaisyritykset näyttävät keskenkasvuisilta. Kerrotaan, miten Procter
& Gamblen pesuainemarkkinoitten valloitus sai Unileverin muuttamaan organisaatiotaan ja toimintamuotojaan. Unileverin tutkimukset näyttävät nykyään so-
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siologisilta maailman tilan tutkimuksilta.
Je participe
Yleiseurooppalaisesta rahasta sanotaan:
tu participes
»Kaikkia hallituksia huolestuttaa ajatus,
il participe
että pääomavirtojen vapauttaminen heinous participons
kentäisi niiden mahdollisuuksia hallita
vous participez
inflaatiota ja häiritsisi niiden suunnittelua,
ils profitent.
kun raha hakeutuisi tulvimalla rikkaisiin
Silloin oli vielä de Gaulle osallistumiseen
keskuksiin, ja köyhemmät alueet jäisivät
kehottajana.
en tistäkin kuivemmiksi.»
Lopuksi on todettava kiitollisena SampTeknologian kehitystä valaistaan mm.
sonin yritys selvittää työtuntien vähenemiarvioimalla tieteellisen tutkimuksen saasen ja sitä seuraavan vapaa-ajan lisääntyvutuksia eri maissa vertailemalla niihin
misen toivottavuutta. Läheskään täydellitulleita Nobelin palkintoja. Tulos on seusesti hän ei ole siinä tosin voinutkaan
raava: L Yhdysvallat (74), 2. Iso-Britanonnistua.
nia (47), 3. Saksa (46), 4. Ranska (20),
Sampson on britti (on mm .. tullut tun5. Ruotsi, Hollanti ja Neuvostoliitto (9),
netuksi
kirjastaan An Anatomy of Britain) ,
... , 23. Suomi (1).
mistä
seuraa,
että brittiläinen 'melko
Positiivisesti yllättyy saadessaan kuulla,
että 45 % hollantilaisista puhuu vierasta konservatiivi katsantotapa paistaa läpi,
kieltä, länsisaksalaisista 22 0/0, tanskalai- 'joskin kääntäjät ovat pyrkineet parhaansa
sista 21 %, belgialaisista 16 0/0, briteistä mukaan sovittamaan tekstiä ermalsm
vertailuin meidän oloihimme. Alunperin
15 % ja italialaisista 14 %.
Työläisten Euroopasta valittaa Samp- eng lanniksi, englan tilaisi ttain kirj oi tettu
son, että »johtajien, pankkimiesten ja kirja kärsii lisäksi aika nopeasta käännössuurliikemiesten alkaessa yhä enemmän työstä, jonka seurauksena on pakosta motoimia Euroopan-Iaajuisesti ja kansainvä- nen tärkeän vivahduksen poisjääminen.
listen yhtymien yhtenäistäessä tehtaitaan Kääntäjät ovat kuitenkin koko urakan
ja markkinoitaan yli rajojen, työläiset ja huomioon ottaen selvinneet tehtävästään
heidän ammattiyhdistyksensä ovat yhä kunnialla.
Kirjailijaa, joka pystyy asiantuntemukedelleen paljon pahemmin hajallaan».
Oikeistosta ja vasemmistosta sanotaan, sella (?) näin laajaa aluetta käsittelemään,
että »nykyhoukutukset näyttävät kaikki on kunnioitettava, mutta lukemisen jälsuosivan jonkinlaista yksimielistä hallitus- keen on todettava, että »uusien eurooppata, joka kykenee pitämään yllä teollista laisten» hahmottelemiseen ei helposti yllä.
kasvua aiheuttamatta ylenmääräistä työt- Tämä kirja ei lisännyt toivoani »uusista
eurooppalaisista». Se pikemminkin asettaa
tömyyttä».
Ylioppilasasenteista ja »osallistumises- kysymyksen, jonka vastauksen uskon oleta» puheen ollen Sampson välittää seuraa- van meissä itsessämme.
PETER FRISK
van, erään ranskalaisen ylioppilaan julisteesta peräisin olevan läksyn:
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Economics; Addison-Wesley Publishing CO.
Inc., Reading, Mass. - Menlo Park London - Don Mills, Ont. 1968. XXI
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Eräänä kansantaloustieteen opetuksen vaikeutena on hyvien oppikirjojen vähyys.
Ehkä alkeiskirjojen osalta puute ei ole
pahin, mutta sielläkin se tuntuu. Pienen
kielialueen edustajien täytyy lisäksi päättää, valitaanko alkeiskirjaksijollakin maailmankielellä kirjoitettu teos vaiko äidinkielinen. Kummallakin valinnalla on omat
tuntuvat haittansa; vieraskieliset, lähinnä
englanninkieliset perusteokset näyttävät
meillä - sopivien äidinkielisten oppikirjojen lähes puuttuessa - saaneen vähitellen yliotteen korkeakoulujen tutkintovaatimuksissa.
Tehtäväkseen kirjoittajat ovat asettaneet
lukijan perehdyttämisen taloudellisiin instituutioihin tavanomaisen teorian ohella.
Tässä on kieltämättä onnistuttu, mutta
samalla on törmätty erääseen epäkohtaan: teos on niin vahvasti ankkuroitunut
USA:n instituutioihin, että vierasmaalaisen, varsinkin vasta-alkajan, on varmasti
vaikea aluksi pysyä kärryillä. Hänen
omassa kotimaassaan ei ehkä edes ole
vastinetta ko. instituutioille; esim. rahoitusmarkkinoita on käsitelty perin amerikkalaisesti.
Pedagogisena päämääränä tekijöillä on
ollut perehdyttää opiskelijat teoriaan siten, että kaikki uusi aines rakentuisi
ennen opitulle. Niinpä lähtökohdaksi otetaan kuluttaja ja hänen käyttäytymisensä
markkinoilla kulutusfunktioineen kaikkineen. Sitt-en siirrytään käsittelemään yritystä. Tällöin otetaan esiin esim. tuotantofunktio, erilaiset kustannusongelmat, ly-
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hyen aikavälin voiton maksimointi sekä
investointipäätökset. Seuraavana on vuorossa täydellisen kilpailun markkinoita
käsittelevä osa, jossa tavallisen hinnanmuodostusmekanismin ohella selvitellään
paljon muutakin, esim. panos-tuotos-analyysia ja taloudellista tehokkuutta. Epätäydellisen kilpailun markkinoita ja rahoitusmarkkinoita koskevat osat ovat normaalia alkeiskirjatekstiä, paitsi että USA:n
instituutioiden kuvaus hallitsee esitystä.
Tänä galbraithilaisena aikana epätäydellisen kilpailun esitys perinteellisessä muodossaan vaikuttaa vanhahtavalta, mutta
ehkä se sentään puolustaa paikkaansa
osoituksena eräästä ajattelutavasta.
Kirjassa siirrytään tämän jälkeen makromalleihin ja talouspolitiikkaan ja hännänhuippuna käsitellään kansainvälistä
taloutta. Sanottakoonpa tästä oppikirjasta muuten mitä tahansa, niin sen· pyrkimys soveltaa esitettyjä teoreettisia konstruktioita ajankohtaisiin taloudellisiin ongelmiin on kiistaton. Niinpä talouspolitiikka-osassa käsitellään USA:n rakenteellista työttömyyttä ja köyhyydenvastustamisohjelmia. Kansainvälisen talouden
osassa taas on esim. vuoden 1968 kultakriisejä käsittelevä jälkikirjoitus. Toisaalta
tällainen ajankohtaisuuteen pyrkiminen
on haitaksi, koska esimerkit vanhentuvat
nopeasti.
Hyvä oppikirja on helposti opetettavissa ja helposti opittavissa. Tätä pyrkimystä edesauttavat jokaisen luvun lopussa olevat useat harjoitustehtävät, jotka
selittävät havainnollisesti tekstin vaikeimpia kohtia. Samoja päämääriä palvelee
teoksessa runsas kuvitus, jossa on käytetty
myös värejä. Matemaattista esitystä on
tekstissä vähän, mutta asiasta kiinnostuneet löytävät sitä liitteistä. Lisäksi kir-
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jassa ,on erikseen merkitty ne kappaleet,
jotka lukija voi sivuuttaa, kokonaisuuden
silti kärsimättä, ellei asia häntä kiinnosta.
Oppikirjan olisi vielä oltava tarpeeksi
vaativa ja sen tulisi esitellä myös tieteenalan uusimpia ongelmia, jotta se kannustaisi omakohtaiseen pohdintaan ja lisä-

tietojen hankintaan. Nämä vaatimukset
kirja täyttää hyvin. Meidän olojamme
ajatellen vaatimustaso saisi alkeiskirjassa
olla alempikin. Tason korkeus tosinjohtuu osaltaan siitä, että kirja on lähinnä
tarkoitettu käytettäväksi kahden lukukauden luentokurssin perusteoksena.
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