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TIMO HELELÄ: Framework and Drawbacks of the Finnish Counter-c..yclical Polic..Y. It is difficult to measure the
objective values given ex ante to approved goals -'-- high employment, constant price level, rapid growth
and a certain income distribution. Therefore, there are severe problems in estimating afterwards which
part of the results of the etonomic development is due to discretionary measures and which part. to
automatic mechanisms. Concerning the Finnish economy which is very sensitive to cyclical movements
compated e.g. with the most OECD countries, it may be asked, how high the ambition level of the
counter-cyclical policy could be and to what extent there are possibilities to compensate variations of
exports by regulating domestic demand. When trying to reduce the growth of dömestic demand with,
say, 1-1.5 percentage points during a boom and to increase it correspondingly during a recession,
the weak link - foreign reserves - must be taken into consideration.
The writer mentions the problem of effective demand management due to lags between information,
current economic situation, economy policy measures taken, and the effects of those measures. Then
he describes the forecasting method of the Bank of Finland. A considerable defect in Finland is that
we have almost no parallel forecasts of any private institutions in addition to those of the Bank of Finland, the Ministry of Finance and the Central Statistical Office. In any case even if we must set our
goals in 1970's higher than in 1960's, the presumptions are also better for a more effective countercyclical policy because of new policy parameters, better information and developing forecasting
methods.
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second decade of development are many-sided. Some important studies and reports have been commissioned by the IBRD and the UN. The PEARSON group consisting ofmembers ofthe IBRD countries
emphasizes strongly the meaning of private investment in industrializing the developing countries
compared with the Committee for Development Planning the leader ofwhich iSJAN TINBERGEN where
the socialist countries also have their representatives according to their membership in the UN.
In the middle of the 1960's the OECD made a forecast of a 13 billion dollar foreign exchange gap
for the developing countries in 1970. This has proved to be approximately true and, in addition, the
goal of the UN - the five per cent annual growth of national income - has almost been achieved.
The debt management costs of the developing countries have begun to be very problematic. Latin
America has nowadays the greatest debt per capita. The public foreign loans have grace time before
theredemptions must begin, but now these years are for the greatest part at an end, and,in addition,
the share of the public capital in the debt stock has diminished recently. The private export credits
have become more and more important.
A critical point in development financing is that the multilateral finance (e.g. by the WorldBank
group) and the bilateral finance are not co-ordinated enough, in spite of consultative groups and consortiums round the World Bank and the OECD, and in this situation maIiy developed countries have
good possibilities to carry on investment policy of their own political and economic interest.
The amount of new projects in the developing countries has increased so rapidly that nowadays we

cannot determine any capital absorption capacity limit of those countries. The reason is that both the
UNDP and also the World Bank have increased their pre-investment programs concerning education,
utiIization of natural resources etc.
'
The role of Finland is very modest in development finance in relation to our national income. According to the statistical principles ofthe UN (incl. loans from the World Bank) Finland was in 1960's
a net receiver and according to the OECD a net grantor.
Page 124

VEIKKO K. REINIKAINEN: On the Lasting Significance ofthe Classical Theory of International Trade. The author
attempts to explain the nature of and the reasons for the infiuence of the classical theory of comparative costs. The following aspects of the pro blem are discussed in the pa per. (1) The usefulness of comparative statics in the form »pre trade situation - free trade situation» is often doubted. This method,
if properly interpreted, is quite essential in trade analysis: even for an interpretation of historical experience exact intellectual experiments are necessary. (2) The maximization of real national income
has been as important a goal as assumed in the theory, and the compensation principle has thus corresponded to the nature of democratic decisions. (3) The conceptual innovation of marginal rate of
transformation was created by TORRENS and RICARDO. This approach makes it possible to explain why
neither high nor low productivity is a barrier to trade and shows the reason for importing commodities
which could be produced at home. These problems have not ceased to worry the general public. (4)
Further refinement of classical theory led to the idea of optimal specialization and optimal trading
somewhere between autarchy and maximal specialization. The formal properties of the optimal situation have been successfully explored. (5) The problem of how to find the optimum in reality has not
been neglected, and the statement that comparative advantage areas are selected by the process of competition is the main proposition in this respect. This rule has been concrete enough to be applied and
it is in accordance with the prevailing ideology. The exceptions to the general rule do not reverse it. (6)
It may be argued that the elementary statement that free trade is beneficial if the economy has capacity
to transform is the core of the free trade argument. The transformation function model is a general
cybernetic system where it is possible to have more of one »good thing» without having less of some
other: given certain conditions the increase in efficiency is accompanied by continuous full employment, monetary stability and external equilibrium. The concept »capacity to transform» can be
viewed as the central negative feed-back of the national economy. The neoclassical model of trading
is thus a useful basis for the free trade adjustment policy of a single country. This would seem to be a
most important but somewhat neglected point. The separation of pure theory and monetary theory of
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JUKKA NYSTEN: Review of the Euro-dollar market. The Euro-dollar market is composed of bank deposits
denominated in foreign currencies. However, the major part of these deposits are in US-dollars on
accounts in European commercial banks. The birth of the market was sponsored by the liberalisation
of foreign exchange in 1958. According to some opinions the Euro-dollar market was born through
financial operations of Soviet Banks. Because legal restrictions are not imposed in the Euro-dollar
marketto the same extent as in national credit markets it has developed to some extent as an alternative
source of credi t.
The growth of the market has been spectacular. In 1964 the total value of the market turnover
was estimated at some $ 12-13 billion. By the middle of 1969 the market had increased three-fold!
With the growth the structure of demanders and suppliers has changed considerably. In the early
stage the United States and the most industrialized European countries were most important on the
demand side while lessdeveloped countries ofEurope, Latin-America and Middle-East were dominant
suppliers. In the course of the study-period the position of the United States has become increasingly
pronounced as a borrower of Euro-dollars while the most advanced European countries have shifted
from their demand position to the most important suppliers.
The existence ofthe Euro-dollar market may have a reducing impact on the effectiveness ofnational
monetary policy by increasing relatively the availability of funds in periods of credit restriction and
decreasing the availability af liquid assets at home in periods of credit expansion. However, it may
not be completely justified to blame the Euro-dollar market for possibly reducing the effectiveness of
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970: 2

Suomalaisen suhdannepolitiikan
pui tteet j a puutteet
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdisryksen kokouksessa
helmikuun 11 päivänä 1970 piti
TIMO HELELÄ

1.

Näkökulma

Esitelmää mietiskellessäni heräsi kysymys: onko mielekästä vielä 1970luvun alussa puhua suhdannepolitiikasta irrallaan muusta talouspolitiikasta tai asettamatta sitä yhteiskuntapolitiikan yleisempiin puitteisiin?
Ja edelleen: onko suhdannepolitiikalla tarkoitettava pelkästään kokonaiskysynnän ja sen komponenttien säätelyä, vai tuleeko sen piiriin lukea
myös nimellistulojen kehitykseen vaikuttava tulopolitiikka ja tarjontaan
vaiku ttava työvoima politiikka?
En kuitenkaan ryhdy tässä yhteydessä pohtimaan lähemmin näitä
johdattelevia kysymyksiä. Lähtökohtani on, että ilmeisesti myös 1970luvulla suhdannevaihtelut ovat markkinatalousmaiden vitsauksena. Hyvien ja huonojen aikojen rytmiikka edellyttänee jatkuvasti lyhyen tähtäyksen taloudellisen kehityksen ennakoimista, talouspoliittisen välineistön kehittämistä ja tapausten kulkuun puuttumista tavoitteellisella korjaustoiminnalla.

2.

Tavoitetarkastelua

Helppoa on luetella lyhyen tähtäyksen talouspolitiikan päämäärät. Siksi
vilkasta on talouspoliittinen keskustelu maassamme ollut, että päämääräluettelon - korkea työllisyys, vakaa hintataso, nopea kasvu ja jollakin
tavoin määritelty tulonjako - suhteen ei maassamme juuri esiinny eri-
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mielisyyttä. Hankalampaa on sen sijaan päätellä, mitkä tavoitearvot
näille muuttujille kussakin tilanteessa on erikseen ja yhdessä annettu
tai annetaan siinä poliittis-hallinnollisessa prosessissa, jonka tuloksena
talouspoliittinen toiminta maassamme muotoutuu.
Kun sekataloudessa tapahtumien kulkuun vaikuttavat ulkomaisen
suhdannekehityksen ja julkisen vallan toimenpiteiden lisäksi ennen kaikkea yksityisessä sektorissa tehtävät ratkaisut, joista käytettävissä oleva
tieto on toistaiseksi melko vajavaista, on jälkikäteen ollut vaikea todeta,
mikä osa tuloksista on aiheutunut toimenpiteistä ja mikä osa automatiikasta. Tietysti on jälkikäteen myös mahdollista selittää: informaatiossa
on aina puutteita; ennusteIsiin sisältyy virheitä; etenkin raha- ja reaalitaloudellisten muuttujien välinen riippuvuus on heikosti tunnettu; poliittis-hallinnollinen päätöksentekomekanismi ei aina toimi tehokkaasti jne.
Nämä varaukset mielessä olen oheistanut kuviot 1-3, joista käy ilmi
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Kuvio 1

eräiden tavoitemuuttujien kehitys vuosina 1958-1969. Ei voida parhaallakaan tahdolla väittää, että polku olisi ollut kaita ja suora: talouspolitiikan tavoitteille on kaikesta päättäen annettu melko väljä tulkinta.
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Elinkustannusindeksin vuotuiset nousut ovat vaihdelleet 1.5 ja 10.4 prosentin välillä. Työttömyysprosentin lattia on vuosikeskiarvona ollut 1.2
vuosina 1961-1962 ja katto 4.0 vuonna 1968. Bruttokansantuotteen
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Kuvio 2

kasvu on heilahdellut 1 ja 9.5 prosentin välillä, ja vaihtotaseen saldon
vajauksen pohjalukemien ja ylijäämän huipun väliin mahtuu miltei
nykymiljardi.
Kuvioita tarkasteltaessa voidaan myös päätellä, että eri muuttujille
- joiden tavoitearvot sinänsä ovat jääneet tuntemattomiksi - annettu
paino on vuodesta toiseen vaihdellut: kun jokin asia on »mennyt pieleen»,
on ryhdytty korjausoperaatioon, jolloin taas on tingitty jostain toisesta
tavoitteesta. - Valitettavasti tilastopohjamme ei vielä ole antanut mahdollisuutta kuvata sitä, miten tulonjakotavoite on konkretisoitunut kyseisinä vuosina. Palkkojen kansantulo-osuuden vaihtelut eivät näet anna
tähän riittävää pohjaa.
Kun reaalisen BKT:n vaihtelut ovat Suomessa olleet 1960-luvulla
huomattavasti suurempia kuin yleensä OECD-maissa ja kun tämä on
suuresti johtunut viennin kasvun vaihteluista, on syytä esittää kysymys:
miten korkealle on realistista asettaa suhdannepoliittiset ambitiomme?
Edelleen mitä edellytyksiä on asetettava koko talouspolitiikalle, jos pyrimme kompensoimaan kotimaisen kysynnän säätelyllä vien~itulojen
vaihteluista aiheutuvat aktiviteetin vaihtelut? Toisin sanoen, kuinka
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Kuvio 3

paljon meillä on käytännössä liikkumatilaa itsenäiselle lyhyen tähtäyksen
talouspolitiikalle?
Totta on, että kansantaloutemme riippuvuus maailmantaloudesta
näyttää jossain määrin kasvaneen 1960-luvulla. Tuonnin osuus markkinahintaise&ta bruttokansantuotteesta! oli 1950-luvun alkupuolella noin
20 %, sen sijaan 1960-luvulla se oli keskimäärin lähes 23 0/0. Ulkomaankaupan asteittainen liberalisoiminen sekä solmimamme kansainväliset
yhteistyösopimukset ovat puolestaan rajoittaneet eräiden talouspoliittisten keinojen käyttöä.
Kansainvälisten pääomavirtojen voimakkaat vaihtelut, jotka ovat
liittyneet maailmantalouden tasapainottomuuksiin, toivat 1960-luvun
1. Tavaroiden ja palvelusten tuonnin osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta oli keskimäärin seuraava: 1948-1952 20.2 %, 1953-1957 19.6 %, 1958-1962 22.6 %, 1963-1967 22.6 %.
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jälkipuoliskolla uuden epävarmuustekijän suhdannepolitiikkaan. Ne ovat
vaikuttaneet myös talouspolitiikan välineiden käyttelyyn. Korkokannan
muutosten merkitys sisäistaloudellisen tasapainon säätelijänä heikkeni,
kun korkoa oli liikuteltava kansainvälisten rahavirtojen säätelemiseksi ja
maksutaseiden varjelemiseksi. Vaimentuneina lyhyen pääoman virtojen
shokkivaikutukset tuntuivat viime vuonna myös Suomen Pankin valuuttavarannossa. - Tunnetuista syistä Suomessa ei käytetty vasta-aktiona
korkotason muutoksia.
Toteutettavat integraatioratkaisut muuttanevat jossain määrin suhdannepolitiikan ulkoisia raameja 1970-luvulla. Ne lisännevät talouspolitiikkaa koskevia konsultaatioita, informaation vaihtoa ja toimenpiteiden koordinointia maiden välillä. Siirrytäänkö asteittain kansallisesta
suhdannepolitiikasta kansainväliseen suhdannepolitiikkaan, riippuu olennaisesti ratkaisujen poliittisesta sisällöstä. Suomalaisen suhdannepolitiikan keskeiset kysymykset ovat joka tapauksessa edelleenkin:
-

-

Miten nopeasti voimme muotouttaa viennin rakenteen sellaiseksi,
että kansainvälisen kysynnän vaihtelut eivät heijastu kokonaisviennin suuruuteen yhtä rajusti kuin pelkästään puunjalostusteollisuuden tuotteiden vientiin?
Miten voimme saada enemmän väljyyttä maksutaseeseen, jotta
kotimaista kysyntää voidaan säädellä entistä tehokkaammin myös
lamakausina? IJmeisesti tulopoliittiset kysymykset ja vakauttamisongelmat ovat edelleen lyhyen tähtäyksen talouspolitiikan visaisina
pulmina, siksi yksipuolinen on tuotantomme rakenne ja siksi voimakas on kansantaloutemme inflaatiotaipumus.

Lyhyen tähtäyksen tavoitteiden asettelua punnittaessa on kuitenkin
pidettävä mielessä,että talouspolitiikan välineistöä on 1960-luvulla voimaltkaasti uusittu, taloutemme toimintamekanismin tehostamiseen tähtääviä reformeja on läpiajettu ja myös viennin rakenne on ollut hyvää
vauhtia muuttumassa. Kuitenkin mielessäni pyörii kysymys: eikö koko
lyhyen tähtäyksen talouspolitiikka - sen keinot, periaatteet ja tavoitteet - olisi otettava uudelleenarvioinnin kohteeksi. 2 Vaikeana yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä on tällöin se, onko suotavampaa pyrkiä
2. Ks. myös J. J. PAUNIO Taloudellisen kasvun ja maksutaseen ongelmat 1970-luvulla, Liikesivistysrahaston SO-vuotisjuhlajulkaisu Taloutemme tienviittoja, Weilin + Göös, Helsinki 1969, s. 88-106.
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hitaampaan mutta tasaisempaan kasvuvauhtiin, vai onko Suomen kansantalouden nykyvaiheessa mielekkäämpää pyrkiä käyttämään kaikkia
tilaisuuksia hyväksi tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja kasvunopeuden
pitämiseksi ajoittain mahdollisimman korkeana sekä hyväksyä kasvunopeuden vaihtelut?
Kuten 1960-luvun kokemuksia selventävä kuvio osoitti, ovat vuosittaiset vaihtelut olleet melkoisen suuria. On siis ilmeistä, että jonkinmoiseen tasoitusjärjestelyyn on syytä pyrkiä. Mutta miten suuriin suhdannevarauksiin tulisi 1970-luvun alkupuolella tähdätä? Näitä mitoitettaessa
on otettava huomioon, että toimenpiteet yleensä aiheuttavat talouselämässä vastavaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia.
Mikäli tavoitteeksi asetetaan 1-1.5 prosenttiyksikön »leikkaaminen»
kotimaisen kysynnän kasvusta nousukautena ja vastaavan suuruinen
»täyttäminen» suhdannetaantuman aikana, asetetaan samalla tiettyjä
ehtoja myös valuuttavarannolle, talouspolitiikkamme »heikolle renkaalle».
Vaikka valuuttareservimme, ottaen huomioon myös ns. toissijaiset
reservit, ovat tällä kertaa huomattavat, suhdannepolitiikan keskeisiä
pulmia on nähtävästi vielä lähivuosina se, paljonko voimme ja paljonko
meidän tulisi kartuttaa valuuttareservejä noususuhdanteen aikana.
Karkeasti arvioiden kokonaiskysynnän kasvun hidastaminen (nopeuttaminen) yhdellä prosenttiyksiköllä heijastuu I?-0in 200 milj. markan
suuruisena tuonnin kasvun hidastumisena (lisäyksenä). Näin ollen tavoitteeksi tulisi ehkä asettaa, että »normaaliksi» katsottavan valuuttavarannon lisäksi nousu- ja korkeasuhdanteen aikana olisi parin vuoden kuluessa kerättävä 500-700 milj. markan suuruiset valuuttareservit.

3· Informaatio- ja ohjausjärjestelmä
Suhdannepolitiikan keskeiset ongelmat voidaan kenties muotoilla seuraavasti: vasta noin puolen vuoden kuluttua tiedämme, mitä kuusi kuukautta sitten tapahtui; vasta seuraavan puolen vuoden kuluessa alamme
uskoa, että niin todella tapahtui. Tämän jälkeen menee muutamia kuukausia, ennen kuin tämä usko johtaa toimenpiteisiin. Tästä taas kuluu
hyvinkin vuosi, ennen kuin nämä toimenpiteet vaikuttavat reaaliseen
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kehitykseen. Tällöin ei jälkikäteenkään voida olla varmoja siitä, mikä
oli toimenpiteiden ja mikä automatiikan vaikutusta.
Tällöin ollaankin lähellä sitä tilannetta, että suhdanteita tasoittava
politiikka onkin suhdannevaihteluja voimistavaa. OECD:n piirissä käydyssä keskustelussa onkin huomautettu, että useissa maissa kysynnän
säätelyyn on ryhdytty vasta liikakysyntätilanteessa ja että tällöin toimenpiteitä on sovellettu voimakkaammin ja kauemmin kuin paremmin
ajoitetun ja mitoitetun demand management -politiikan vallitessa olisi
ollut tarpeen. Näin ollen onkin muodostunut uusi »pattern af policy
generated cycles».

3.1. Ennustejärjestelmä
Suhdannepolitiikka, jossa viiveiden merkitys on keskeinen, edellyttää
tilanteen jatkuvaa kartoittamista ja ainakin kahden lähivuoden kehitystendenssien arvioimista. Tämän vuoksi lyhyen tähtäyksen suhdanneennusteet ovat talouspolitiikan kannalta välttämättömiä. 3 Ne antavat
politiikan päätöksenteolle tarpeelliset raamit - korjauspäätöksiä voidaan
tehdä asteittain ja jo ennen pakkotilannetta. Ennusteet antavat myös
suuntaviivat eri hallinnonhaarojen toiminnan koordinoimiseksi. Ne muodostavat edelleen välttämättömän osan hälytysjärjestelmää, jonka avulla
voidaan jatkuvasti saada signaaleja korjaustoimenpiteiden tarpeellisuudesta.
Suomessa ei voida puhua yhdestä ainoasta ennustejärjestelmästä.
Lyhyen tähtäyksen ennusteita tehdään näet virkatyönä valtiovarainministeriössä, Tilastollisessa päätoimistossa ja Suomen Pankissa. Tämän
lisäksi mm. liikepankkien taloudelliset sihteeristöt ja Suomen Teollisuusliitto laativat omia tilannearvioitaan, ja etujärjestöissä luonnollisesti seurataan tilanteen kehittymistä.
Ennustekäytäntö vaihtelee jossain määrin. Suomessa ja Länsi-Euroopassa käytössä oleva tarkastelutapa on melko yhdensuuntainen. Esimerkkinä ennustemenetelmistä, joihin talouspolitiikan harjoittaminen
Suomessa on viime vuosina perustunut, on syytä lyhyesti hahmotella
Suomen Pankissa käytettyä ennustemenetelmää.
3.

ALEC CAIRNCROSS

Economic Forecasting, The Economic Jaurna1, December 1969, s. 797-812.
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Kuvio 4a

Ennustemenetelmää tai ehkä paremminkin -menettelyä, jota luonnehtivat myös oheiset kuviot 4a--4e\ voidaan kutsua joustavaksi iterointimenetelmäksi. Systeemiin pyritään jatkuvasti kytkemään uusimmat tutkimustulokset, kertynyt ennustuskokemus ja kaikki eri tahoilta saatava
käyttökelpoinen informaatio.
Ennusteen pohjana on luonnollisesti kuva tapahtuneesta niin kansainvälisestä kuin kotimaisestakin taloudellisesta kehityksestä. Tältä osin
tuorein käytettävissä oleva tieto saattaa olla eräissä tapauksissa vuoden4. Kuviot ovat valtiot.tri AHTI MOLANDERin ja valtiot.tri MARKKU PUNTILAn suunnittelemia.
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Vientikysyntä
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Kuvio 4 b

kin verran vanhaa. Lähtökohtatilanne pyritään kuitenkin määrittämään mahdollisimman huolellisesti käyttäen hyväksi kausipuhdistusta
ja eri sarjojen välillä .tode'ttuja riippuvuuksia.
Varsinaisessa ennustetyössä lähdetään vientiennusteesta. Vientiennusteen pohjana on ensinnäkin arvio kansainvälisestä suhdannekehityksestä
lähinnä Suomen viennin kannalta tärkeissä maissa. Tässä joudutaan
nojautumaan kansainvälisiin julkaistuihin ennusteisiin, joita kuitenkin
pyritään korjaamaan niihin väistämättä liittyvistä sävytyksistä. Toiseksi vientiennuste pohjautuu viejille suunnattuun vientikyselyyn.
Investointiennuste nojaa huomattavalta osaltaan kaksi kertaa vuodessa
suoritettavaan investointikyselyyn, joka kattaa koko teollisuuden. Lisäksi
pyritään käyttämään hyväksi edeltäviä aikasarjoja, sekä kaikkea mahdollista muuta informaatiota. 'Ennusteen ensimmäisessä vaiheessa lähdetään
olettamuksesta, ettei rahoitusmarkkinoiden kireydessä tapahdu muutokSIa.

Julkisesta sektorista käytettävissä olevien tietojen perusteella laaditaan
arviot julkisista investoinneista ja kulutuksesta. Näiden neljän kysyntäkomponentin pohjalta päädytään ensimmäiseen karkeaan kokonaistuo-
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1teroinnin 2. vaihe:
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Iteroinnin 3. vaihe:

1--

Vientikysyntä

.!..--_I_n_ve_s_to_in_t_ik_y_sy_n_t_ä_-.:.I---+I Kokonaistuotanto C ---+>
1

1

Kulutuskysyntä B

K_UI_u_tu_S....,.k_ys_y_n_tå_._B_---'

.:.-1_ _

1-

~---~----~

Sopusointu - - - - - - - - - - - - '

Kulutuskysyntä B

I
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+

Vientikysyntä

Tuontitarjonta C
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Kuvio 4 c

tantoarvioon (A). Kokonaistuotantoarvio puolestaan on pohjana ensimmäiselle yksityisen kulutuksen ennusteelle. Tällöin voidaan laskea, millaista tuontia huoltotaseidentiteetin puitteissa edellytetään kokonaiskysynnän tyydyttämiseksi.
Toisaalta lasketaan arvio (B) tuonnille investointi-, kulutus- ja tuotantoennusteiden pohjalta.
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Kuvio 4 d

Toisessa iterointivaiheessa vertaillaan aluksi tuonti ennusteita A ja B
sekä suoritetaan tarvittavat korjaukset eri kysyntä- ja tarjontakomponenteissa huoltotaseen tasapainottamiseksi. Tällöin keskeisessä asemassa on
kokonaistuotantoennusteen ja yksityisen kulutuksen ennusteen keskinäisen konsistenssin iteratiivinen saavuttaminen. Myös muilta osin eri kysyntä- ja tarjontaerien keskinäisen konsistenssin tarkastelu suoritetaan
tällöin yksityiskohtaisesti. Lisäksi joudutaan ottamaan kantaa varastoinvestointien todennäköiseen kehitykseen, mikä nykyisellä tilastojen tasolla on erittäin vaikeata.
Kun huoltotase näin on saatu alustavasti konsistenttiin tasapainoon,
saadaan ennuste vaihtotaseen yli- tai alijäämäIle. Pääoman tuonti- ja
vientiennusteet laaditaan varsin yksityiskohtaisen jaottelun puitteissa.
Tällöin päästään valuuttavarannon ennusteeseen. Kun liikkeessä olevan
setelistön kehitys ennustetaan lähinnä BKT:n kasvu arvion perusteella
ja eri lähteistä saadaan erilliset ennusteet Suomen Pankin muitten erien
kehitykselle, päädytään arvioon pankkien keskuspankkivelan muutoksesta Suomen Pankin taseidentiteetin puitteissa.
Toisaalta lähdetään tulokehityksen puolelta arvioimaan pankkien
ottolainauskehitystä sekä lähinnä investointi- ja tuotanto ennusteiden
pohjalta antolainauskehitystä. Lisäksi tehdään erilliset ennusteet pankkien muiden erien kehityksestä, jolloin tätäkin kautta päästään arvioon
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Kuvio 4 e

pankkien keskuspankkivelan muutoksesta. Tarkistusprosessin tuloksena
pyritään keskuspankin ja pankkien taseiden muutokset saattamaan konsistenteiksi näiden identiteettien puitteissa. Tällöin saadaan tulokseksi
tietty ennuste pankkien keskuspankkivelan muutoksista ja myös keskuspankin valuuttavarannon kehityksestä. Näiden ennusteiden perus-
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teella pyritään arvIoImaan, pitääkö lähtökohtaolettamus muuttumattomasta rahoitusmarkkinoiden kireydestä paikkansa. Ellei näin ole, vaan
rahoitusmarkkinoiden nähdään olennaisesti kiristyvän tai kevenevän,
joudutaan lähinnä investointiennuste tässä valossa tarkistamaan ja,
mikäli aihetta ilmenee, suorittamaan yksi tai useampia iterointikierroksia lisää.
Tämän prosessin avulla tuotetaan vähintään neljä kertaa vuodessa
ennusteet mm. huoltotaseesta, ,tuotannosta elinkeinoittain ja teollisuusaloittain, työvoimataseesta, 5 maksutaseesta, Suomen Pankin ja pankkien
nettotaseesta sekä hinnoista ja palkoista. 6 Ennustehorisontti on yleensä
vähintään 18 kuukauden päässä ja sitä siirretään yleensä joka toisella
ennustekierroksella puoli vuotta eteenpäin. Ennustetyössä käytetään
nykyisellään partiaalisia ekonometrisia malleja ja kvalitatiivista informaatiota rinnakkain hyväksi. Perustutkimuksen tulokset ovat jatkuvasti
hedelmöittämässä tätä työtä - ja toisaalta tämä työ antaa puolestaan
virikkeitä perustutkimukselle.
Tätä ennustevälineistöä käytetään tarpeen mukaan vastaamaan kysymyksiin: a) miten keskeiset kokonaistaloudelliset muuttujat kehittyvät,
jos talouspolitiikassa ei tapahdu olennaisia muutoksia, b) mitä tasapainottomuuksia tällöin ilmenee ja c) miten oletetut tai suunnitellut talouspoliittiset toimenpiteet vaikuttaisivat kehityskuvaan.
Ennustemenetelmässä on vielä nykyiselläänkin epäilemättä monia
heikkoja kohtia nimenomaan eri muuttujien keskinäisten riippuvuuksien
ja näissä riippuvuuksissa esiintyvien viivästysten kohdalla. Varsinkin
5. Työvoimatasekaavio on seuraava:
Väestö
miinus alle 15-vuotiaat
= Työikäinen väestö
miinus työvoiman tarjontaan kuulumaton väestö
= Työvoima
miinus työtön työvoima
= Työllinen työvoima.
Työvoimaosuus = työvoima/työikäinen väestö.
Työttömyysaste = työtön työvoima/työvoima.
6. Hinta- ja palkkaennusteen olennaisena osana on kustannus- ja kysyntäpainelaskelma. Sitä varten ennustetaan ensin ansiotasoindeksin muutos, josta vähennetään tuottavuuden muutos. Näin saadaan palkkojen muutos tuotosyksikköä kohden. Tämän sekä tuontihintojen muutoksen painotettu
summa kuvastaa kansantaloudessa vallitsevaa kustannuspainetta. Kun siihen lisätään kysyntäpaine,
jonka arvioimisen perusteena on BKT:n kasvun poikkeama sen omasta trendistä, saadaan tuotantokustannushintaisen BKT:n hintakomponentin muutos.
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monet reaalitaloudellisen ja rahataloudellisen kehityksen väliset yhteydet ovat vain likimäärin tunnettuja. Suurin heikkous on kuitenkin se,
että tämä iteratiivinen menetelmä vaatii varsin runsaasti sekä työvoimaa
että aikaa. Tämän vuoksi olemmekin käynnistäneet t~~minnan työn
automatisoimiseksi eli ryhtyneet lyhyen tähtäyksen kokonaismallin rakentamiseen.
Selvitystyössä tulisi nähdäkseni 1970-luvun alkupuolella olla pääpaino
sellaisten tarkastelukehikkojen laatimisessa, joiden avulla raha- ja
finanssipoliittisten toimenpiteiden kokonaistaloudellisia vaikutuksia voitaisiin nykyistä paremmin arvioida. Tämä olisi välttämätöntä paitsi
toiminnan koordinoinnin ja vaihtoehtoisten toimintasuuntien pohdinnan
kannalta myös siksi, että toimenpiteiden ajoitusta ja mitoitusta voitaisiin
täsmentää.

3.2. Viestintäongelmat

Suhdannepolitiikan tarpeisiin riittävän luotettava ja nopeasti valmistuva
informaatio aineisto ja nykyistä huomattavasti kehittyneempikin suhdannepolitiikan analyysivälineistö eivät olisi vielä riittäviä edellytyksiä
suhdannepolitiikan johdonmukaisuudelle ja tehokkuudelle. Osallistu~
misen, etujärjestöjen ja hajakeskitetyn markkinatalouden yhteiskunnassa
on näet saatava myös yleisen mielipiteen tuki noudatettavalIe talouspolitiikalle .
Nähdäkseni eräs keskeinen puute on ollut se, että virallisten suhdanneennusteiden rinnalla ei ole ollut käytettävissä yksityisen sektorin tai
riippumattomien tutkimuslaitosten julkaisemia arvioita, kuten monissa
muissa maissa. Tunnusomaista tilanteelle on pikemminkin Mercatorlehden numerossa 2/1970 julkituotu näkemys: »Tavallisesti yksityisessä
sektorissa suhtaudutaan skeptillisesti niihin tulevaisuuden näkymiin,
joita valtion ennustajat esittävät.»
On selvää, että hallitus ja keskuspankki ovat haluttomia kertomaan
pikkupiirteitä myöten vasta neuvotteluvaiheessa olevista suunnitelmista.
Monesti kai myös »tilannetta kaunistellaan». Tämä näyttää kuuluvan
»poliittisiin kuvioihin» kaikissa demokraattisissa maissa. Pelätään, että
huono ennuste toteuttaa itsensä ja aiheuttaa entistä suuremman korjaus-
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tarpeen. Kun kuitenkin talouspolitiikan onnistuminen nykyisin riippuu
olennaisesti siitä, miten luotettavaa ja systemaattista informaatiota eri
päätöksentekijät - myös valtioneuvoston ulkopuolella olevat - saavat
käyttöönsä, tulisi hallitusten erityisen huolenpidon kohteena olla a) se,
että mahdollisuuksien mukaan yhtä hyvin eduskunta kuin etujärjestöt ja
rahalaitokset voisivat saada riittävän informaation näkökantojensa määrittelemiseksi, ja b) se, että valtiovalta pyrkisi myötävaikuttamaan myös budjetin avulla - yksityisen sektorin ja etujärjestöjen selvityselinten aikaansaamiseen.
Todettakoon tässä sivumennen, että tulopolitiikassa on 1960-luvulla
tehty runsaasti työtä paitsi »yhteisen kielen» luomiseksi myös systemaattisten tilannearvioiden aikaansaamiseksi viranomaisten ja etujärjestöjen
työryhmissä.
Jotta eduskunta antaisi nykyistä suuremman suhdannepoliittisen liikkumavaran ja joustavuuden finanssipolitiikalle, mikä on edelleen eräs
keskeisimmistä välinearsenaalin puutteista, olisi ilmeisesti kehitettävä
edelleen budjetin kokonaistaloudellisten vaikutusten esittämistekniikkaa
ja tehtävä mahdolliseksi »tavalliselle kansanedustajalle ja etujärjestömiehelle» muodostaa nykyistä helpommin kuva suhdannekehityksestä ja
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista korjaustoimista. Muuten on
jälleen pelättävissä, että suhdannevarauksia tutkineen työryhmän suositus, että hallitus saisi »eduskunnalta valtuudet tietyissä tarkoin määritellyissä rajoissa muuttaa verovuoden aikana veroperusteita tai määrätä
perittäväksi erityinen· suhdannevero» 7 , jää jälleen kerran vain virkamiesportaan hurskaaksi toiveeksi.

4. Päätesanat
I

Suhdannevaihteluiden tasoittamiseen tähtäävän talouspolitiikan tehtävä
on Suomessa erittäin· vaativa. Vaikka 1960-luvun aikana tehdyt uudistukset ja peruskorjaukset ovat parantaneet systeemien toimivuutta, suhdannepoliittinen liikkumatila 1970-luvun alkupuolella lienee edelleen
melko kapea. Kansantaloutemme inflaatioherkkyys, jota systemaattisella
tulopolitiikalla tosin on voitu ja voidaan vähentää, sekä melkoisen korkea
7. Suhdannevarauksia tutkivan työryhm:in mietintö, 3. 10. 1969, s. 11.
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tuonti alttius aihell-ttayat sen, että maksutaseen sallima »,pelivara» näyttää - suoritetuista toimenpiteistä ja toissijaisten reservien lisääntymisestä huolimattakin - jatkuvasti muodostavan talouspolitiikkamme heikon renkaan. Näin ollen tuskin vielä lähivuosina voidaan asettaa talouspolitiikalle vaatimusta, että kotimaisen investointi- ja kulutuskysynnän
säätelyllä voitaisiin kokonaan kompensoida vientitulojen kasvun hidastu~
misesta aiheutuvat suhda,nnetaantumat. Tavoitteet on kuitenkin asetettava korkeammalle kuin 1960-1uvulla, jolloin kotimainen kokonaiskysyntä pyrki muuttumaan pikemminkin suhdannevaihteluja kärjistävästi
kuin niitä tasoittaen. 8
Suhdannepolitiikanlähtökohdat ovat kuitenkin 1970-luvun alussa
olennaisesti paremmat kuin 1960-luvulle lähdettäessä.
Ensinnäkin, taloudellisen tutkimuksen ja informaatio tuotannon kohen-;
tumisen ansiosta olemme paremmin selvillä kehityksestä lähitulevaisuudessa. Tämi;in vuoksi"on mahdollista pohtia vaihtoehtoisia talouspoliittisia toimintalinjoja hyvissä ajoin etukäteen ja suorittaa jatkuvasti korjaavia toimia, jos todelli1)en kehitys PQikl<.eaa tavoitteeksi asetetusta.
Toiseksi, suhdannepolitiikan välineistöä; on 1~60-luvulla kohennettu.
Investointirahastojen käyttely, osamaksukaupan ehtojen säätely sekä
rahalaitosten erityistalletukset kuuluvat nykyaikaiseen suhdannepoliittiseen välineistöömme. Kun viime syksynä lisäksi saatiin aikaan sopimusteitse uusi suhdannetalletusmenettely ja luotiin puitteet valtionsuhdannevarauksille, ovat mahdolJisuudet· hoitaa rationaalisella tavalla lähivuosien suhdannepolitiikkaa lisääntyneet. Kuitenkin: vaikka budjetti vaikuttaa jossain määrin automaattisesti suhdannevaihteluja tasoittavasti,
julkisen talouden suhdannepoliittista joustavuutta olisi kuitenkin syytä
lisätä. Hallituksella tulisi nähdäkseni olla valtuudet riittävien suhdannevarausten keräämiseksi muuttaa verovuoden aikana veroperusteita tai
määrätä perittäväksi erityistä suhdanneveroa. Miltei kokonaan keskustelun ulkopuolelle on sen sijaan jä~nyt kysymys, millä keinoin ja missä
puitteissa kuntien, seurakuntien ja valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden
investointien mitoitus ja ajoitus saataisiin niveltymään osaksi valtakunnallista suhdannepolitiikkaa.
Informaation tuotantoon liittyviä viiveitä on jossain määrin ,mahdollista lyhentää. Toimenpiteiden ja vaikutusten välistä viivettä voidaan
8. Ks. OECD Econom,ic Surveys, Finland, Paris, June 1969, s. 14-17.
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selvittää, ja se on mahdollista ottaa huomioon talouspolitiikkaa suunniteltaessa. Sen sijaan laajempi kysymys on, miten poliittis-hallinnollisia
viiveitä voitaisiin lyhentää. Osallistumisen, etujärjestöjen ja hajakeskitetyn markkinatalouden yhteiskunnassa ei riitä vain valtion hallinnon
piirissä esiintyvän kitkan poistaminen ja suunnittelumenetelmien parantaminen, sillä noudatettavalle politiikalle on saatava myös yleisen mielipiteen tuki.
Tämän vuoksi talouspolitiikan päätöksentekijöiden tulisi pyrkiä kohentamaan talouspoliittisten ratkaisujen selvittämistä julkisuudessa.
Mutta lisäksi etujärjestöjen ja yksityisen sektorin piirissä olisi huomattavasti nykyistä enemmän suunnattava resursseja taloudelliseen selvitystoimintaan. Jos virallisten ennusteiden vastapainona olisi Yksityisen
Sektorin Taloudellisen Selvityskeskuksen perustellut ennusteet ja analyysit, semanttinen melu talouspoliittisessa keskustelussa voisi kenties
jonkin verran hiljentyä, jolloin olisi enemmän aikaa riidellä ns. varsinaisista kysymyksistä.

Puheenvuorot edellisen johdosta

ROLF KULLBERG:
Tohtori Helelän esitelmästä kuulsi mielestäni siellä täällä eräänlainen tarve, yleinen skeptillisyys meikäläistä suhdannepolitiikkaa ja sen mahdollisuuksia kohtaan. Omasta puolestani alan tarkasteluni
juuri tästä näkökulmasta. Lähden tällöin
ehkä jossain määrin pessimistisesti siitä,
että suhdannepolitiikan kotoiset puitteet
eivät olennaisesti muutu lähivuosina ja
että näin ollen joudumme edelleen ottamaan oppia viime vuosikymmenten kokemuksista.
Jos suhdannepolitiikassamme olisi kysymys pelkkien suhdannetekijöiden säätelemisestä, verraten pienen liika- tai vajaakysynnän korjaamisesta siten, että resurssien käyttöaste pysyy jatkuvasti mielekkäällä tasolla, koko tehtävä olisi käsittääkseni suhteellisen helppo. Mutta kun kysyntää lisäksi on tavallisesti paisutettu resursseihin ja tuottavuuteen nähden liian suurilla nimellisillä palkkojen ja muiden tulojen korotuksilla sekä valtion menoja jyrkästi lisäämällä, ollaan jo paljon vaikeamman ongelman edessä. Tähän kansantaloutemme inflaatioalttiuteen liittyy läheisesti taipumus ajautua maksutasevajausten puristukseen. Kun nämä ylikuumenemissairaudet ilmenevät yhtä hyvin laskukuin nousukausinakin, talouspolitiikassa
on enimmäkseen ollut kysymys restriktiivisistä toimista silloinkin, kun taloudel-

linen aktiviteetti olisi vaatinut piristäviä
elvykkeitä.
Tarvitaan todella vahvoja talouspoliittisia lääkkeitä kehityksen korjaamiseksi nousihan meillä viime devalvointien välisinä vuosina 1957-1967 nimellinen palkkataso yli kaksinkertaiseksi ja valtiontalous paisui lähes kolminkertaiseksi, kun
reaalisesti olisi varaa ollut vain 30-40
%:n 1isäykseen. Sitä paitsi on mielestäni
vaikeaa löytää varsinaisia säännönm ukaisuuksia inflaatiomme kulussa, ja myös
tämä seikka vaikeuttaa suhdannepolitiikkaa. A priori voisi olettaa, että resurssien
ylirasitukseen liittyy normaalisti noususuhdanteiden aikana palkkojen liukumista, joka vaikuttaa myös hintatasoa korottavasti. Voimme kuitenkin todeta, että todella voimakkaan korkeasuhdanteen vuosina 1959-1961 hintojen vuotuinen nousuvauhti oli keskimäärin vain vähän yli
2 %. Toisaalta taas esim. viime resession
aikana vuosina 1966-1968 elinkustannukset kohosivat vuositasolla keskimäärin
noin 6 %.
Tämän takia suhdannepolitiikka meillä
- mikäli sellaista nimitystä ylipäänsä on
mielekästä käyttää -on käytännössä ollut
talouspolitiikkaa, jolla on tähdätty paljon
enemmän inflaation jarruttamiseen tai
maksutaseen ja valuuttavarannon monesti
epätoivoiseen varjelemiseen kuin suhdanteiden tasoittamiseeiI.
Tähän kaikkeen liittyy lisäksi talous-
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poliittisen välineistön yksipuolisuus. Kun
nykyisen kaltaisesta keskitetystä tulopolitiikasta ei juuri aikaisemmin ole voitu
puhua ja finanssipolitiikkakin - eräitä
lyhyitä kausia ehkä lukuunottamatta on ollut valitettavan tehotonta, on talouspoliittinen vastuu aivan liian suuressa
määrin sälytetty rahapolitiikan ja keskuspankin harteille, tai kuten tohtori Reino
Rossi pari viikkoa sitten asian ilmaisi:
» ... rahapolitiikalle on meillä annettu
liian suuri merkitys ja vastuu»1.
Rahapolitiikan mahdollisuudet korjata
kevytmielisen tulo- ja finanssipolitiikan
virheitä ovat nähdäkseni todella varsin
rajoitetut. Voidaankin sen takia kysyä,
onko Suomen Pankin ambitioaste ollut
liian korkea tuloksiin ja mahdollisuuksiin
nähden. Ajatelkaamme vain keskuspankin
klassillista tehtävää, vakaan rahanarvon
ylläpitämistä. Voidaanko meidän päiviemme yhteiskunnassa edes vaatia keskuspankilta, että se onnistuisi tässä pyrkimyksessä? Tiedämme, että hintataso hyvin
suuressa määrin riippuu kustannuskehityksestä ja että kustannusten olennainen
osa on palkkoja. Palkkojen muodostuksen
puolestaan määräävät autonomisesti työmarkkinaosapuolet työehtosopimuksilla,
ilman että edes .kuullaan keskuspankin
mielipidettä. Rahanarvon kohtalo on näin
ollen paljolti työmarkkinaosapuolten ja
muiden etuärjestöjen käsissä, kun sen
sijaan keskuspankki edelleen - voidaan
ehkä sanoa perinteellisesti - kantaa siitä
virallisen vastuun. Eikö tätä tosiasiaa ole
syytä vähitellen tunnustaa? Keskuspankin
yritys näissä oloissa rajoittaa restriktiivisellä politiikalla kustannusinflaatioon liittyvää ylikysyntää tuskin johtaa hintojen
1. Helsingin Sanomat 29. 1. 1970.
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alenemiseen, vaan lähinnä kai taloudelli sen aktiviteetin heikkenemiseen ja tuotantoresurssien vajaakäyttöön ja tätä tietä
pieneen, mutta aivan riittämättömään
kysynnän rajoittamiseen. Rahapolitiikan
asei ta pi täisi nähdäkseni tämän takia
käyttää erittäin varovasti ja harkitusti.
Helelä kiinnitti huomiota myös siihen
tosiasiaan, että tiedämme toistaiseksi melko
vähän talouspolitiikan viiveistä sekä eri
välineiden vaikutuksista ja tehosta. Eikö
tämäkin kehota varovaisuuteen välineiden
valinnassa ja käytössä? Ehkä ainakin olisi
syytä välistä kokeilla hieman enemmän
myös finanssipolitiikan mahdollisuuksia.
Kuitenkaan en uskalla - kuten illan esitelmöitsijä ja suhdannevarauksia tutkinut
komitea - suositella hallitukselle »valtuuksia muuttaa veroperusteita verovuoden aikana tai määrätä erityinen suhdannevero». Vaikka tämä on ilmeisesti harvoja tehokkaan finanssipolitiikan keinoja,
meidän pitäisi mielestäni saada tähänastista enemmän ja parempia näyttöjä hallitusten ja ennen kaikkea eduskunnan
halusta ja kyvystä hoitaa valtiontaloutta
suunnitelmallisemmin, ennenkuin meidän
poliittisissa oloissamme voidaan antaa tällaisia valtuuksia. Toistaiseksi eduskunta
on kyllä yleensä hyvin suurella innolla
etsinyt ja löytänyt sopivia menokohteita
kaikille tuloille.
Valuuttavaranto on todella kansantaloutemme »heikko rengas», kuten Helelä asian ilmaisi. Hän mainitsi myös,
että muutokset kansainvälisillä valuuttaja luottomarkkinoilla ovat tuoneet uuden epävarmuustekijän suhdannepolitiikkaamme. Muutama sana lisää tästä ongelmasta.
Valuuttakehitys ei ole niin yksipuolisesti
riippuvainen kulloisestakin maksutaseti-
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lanteesta kuin joskus ehkä kuvittelemme,
sillä valuuttavarantoon vaikuttavat hyvin
olennaisesti myös tapahtumat kansainvälisillä rahamarkkinoilla. Meillä on takavuosilta hyviä esimerkkejä siitä, että valuuttavaranto ei ole käyttäytynyt läheskään vaihtotaseen edellyttämällä tavalla. Esim.
vuonna 1964, jolloin devalvointiin johtanut suurten vaihtotasevajausten sarja alkoi
- alijäämä oli jo silloin 563 milj. mk nettolainanottomme ulkomailta oli niin
suuri, että se riitti paitsi kattamaan koko
alijäämän myös kartuttamaan valuuttavarantoa 179 milj. mk. Tämä oli kuitenkin
vähemmän myönteistä sikäli, että sen takia
emme vielä täysin oivaltaneet, mihin
olimme menossa. Vuonna 1968 kehitys
oli samantapainen. Me kirjasimme tosin
silloin 269 milj. markan ylijäämän vaihtotaseessa, mutta kokonaisvaluuttavaranto
lisääntyi peräti 597 milj. mk luottovirroissa esiintyneiden leads and lags -ilmiöiden ansiosta. Tämäkin oli vaarallista,sillä
se saattoi meidät ehkä uskomaan, että
tilanne devalvoinnin jälkeen oli parempi
kuin se todellisuudessa oli. Päinvastainen
ilmiö koettiin jo viime vuonna, jolloin

valuuttalevottomuuksien takia Suomen
Pankin varanto jälleen aleni, vaikka maksutase edelleen oli suurin piirtein tasapainossa.
Tällä haluan siis sanoa sen, että valuuttavaranto on huomattavan riippuvainen
myös sellaisista ulkoisista tekijöistä, joihin
emme pysty sanottavasti vaikuttamaan.
Näihin kuuluu muuten myös vaihtosuhteen (terms of trade) kehitys ja sen arvaamattomuus. Kun pitkäaikaisen ulkomaisen velkamme kuoletukset ja korot nykyisin vaativat yli miljardi markkaa eli 910 % vaihtotaseen kokonaistuloista verrattuna noin 5 %:iin vielä vuonna 1963,
taloutemme on myös entistä haavoittuvampi ja alttiimpi ulkoa tuleville häiriöille. Meillä on siis tavallaan»vanhat synnit»
jatkuvana rasituksena - jos haluamme
olla jälkiviisaita, voimme sanoa niinkin,
että hankimme turhaan näin suuren velkataakan itsel1emme lykätessämme lopulta
välttämättömäksi osoittautunutta devalvointia.. Tilanne on nykyisellä velkatasolla
todella sellainen, että vaikka hoitaisimme
maksutasettamme esimerkillisesti, voimme
silti joutua valuuttavaikeuksiin.
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KAARLO LARNA:
Tohtori Helelän valitsema aihe on tärkeä
ja ajankohtainen ja sen käsittely ansiokas.
Esitys todella herätti - voisi ehkä sanoa
potkaisi - ajattelemaan. Esitelmän ensimrriäineri väliotsikko on »Näkökulma»
ja toinen »Tavoitetarkastelua». Jäin pohtimaanesityksen luettuani, mikä on minun
näkökulmani ja suhdannepo1iittinen tavoitteenasetteluni,eroavatko ne jotenkin
Helelän esittämästä. Tuskin kovin paljon,
mlltta subjektiivisia, vai pitäisikö sanoa
taustaD: sävyttämiä, normatiivisia nyanssieroja silti "löytynee. Keskuspankkimiehelle
ovat maksutaseen ja valuuttavarannon
varj eleininen luonnostaan takkai ta asioita,
kuri' taas'teollisuudestapalkkansa saavalIe
taloutemme, kaSVun j~ 'kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen ovatpreferenssiskaalassa päällirrlIuäisinä siltirilliita hyViä
tavoitteitatmohtamatta. Kysymys on siis
nyansseista, mutt~' sellaisista, joilla saattaa
olla tärkeä merkitys silloin, kun OIi'päästy
keinoj en "valintavaiheeseen.
Mikä on sitten' suhdannepolitiikan tavoite? Omå.amakusuuntaani· miellyttää
kovin JOUKoPAuNIOn määritelmä,: jonka
mukaan 'tavoitteena 'ontubtantiollisen
aktiviteetin ohjaam:irien mahdollisimman
lähelle täyskapasiteetfia, niistä hän' kayttää term~ä kapasiteettituotos. Olen seuraavassa muufenkin käyttänyt jesuiittamaisesti hyväkseni Paunion mielestäni
eriomaisen ansiokasta ja liian vähälle huomiolle' jäänyttä artikkelia neljännesvuosi
sitten .ilmestyneessä Liikesivistysrahaston
50-vuotisjuhlajulkaisussa Taloutetnmetien~
viittoja.
Arvioimalla kapasiteettit{iotoksen ja to:"
delliseri:tuotokseri kumuloidurt erotuksen
eli:kåsvutappi()~ suhdanneja:kson 1967~
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1972 aikana Paunio päätyy 7.1 miljardin
markan kokdnaismen.etykseen, joka on
peräti 20 % vuoderi~ 1972 BKT:n arvosta.
Järkyttävän suuri'luku,eikö totta? Pauhio
toteaakin: »Riippumatta' siitä, kuinka luotettava tämä laskelma on, se kaikessa tapauksessa osoittaa· ainakin sen, että har.:.
joittamalla kasvupolitiikkaa entiseen tapaan, stop and go-tyYliin, siitä koituvat
kansantaloudelliset ·menetYkset tulevat ole.;.
maan melkoista, sUUruusluokkaa.» Olen
täysin samaa mieltä. <Esim.' teollisuudessa
muistetaan hyvin ne nuhteet, jotka esitettiin jonkin aikaa viime devalvöinnin jälkeen ja joilla teollisuutta moitittiin hitaudesta ja saamattomuudesta investointien
liikkeelle saamisessa; jo vajaata vuotta
myöhemmin ruvettiin suurella kiireellä
puuhaamaan
suhdannevarausjärj estel.;,
mää. Teollisuudessa ei suinkaan Vastus ...
te ta järkevää suhdanteIden tasoittamispolitiikkaa, mutta Himä tetripovatahti..
nen stop and go -tyyli' ei ~armastikaan
ole paras mahdollinen pitemmällä tähtäimellä.
Lienevätkö samat mietteet olleet myös
Helelän ajatuksissa hänen todetessaan
äsken näin: »Kuitenkin mielessänipyödi
kysymys: eikö koko lyhyen tähtäyksen talouspolitiikka - sen keinot, periaatteet ja
tavoitteet - olisi otettava uudelleenarvi\l'ioinnin kohteeksi. Vaikeana yhteiskunta.:.
poliittisena kysymyksenä on tällöin se;
onkO' "suotavampaa pyrkiä hitaampaan
mutta,· tasaisempaan kasvuvauhtiin, vai
onko . Suomen kansantalouden' nykyvaiheessa mielekkäämpää pyrkiä käyttämään
kaikkiatihiisiiuksia hyväksi tuotantokapasiteetiri lisäämiseksi ja kasvunopeuden pitämiseksi ajoi ttainrriahdollisimman kor~
keanasekä hyväksyä kasvunopeuden vaihtelut?»
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Paunio taas, vielä kerran häntä lainatakseni, sanoo seuraavasti: »Talouspolitiikan analyysissa olisi korkea aika joka tapauksessa kiinnittää huomiota varsinaisen
stabilisointipolitiikan fi.l9sofiaan, jonka
hengen mukaista on taloudellisen aktiviteetin vuoroin tapahtuva jarruttaminen ja
kiihdyttäminen; Suomessa on politiikka
ollut sikäli vielä vinoa, että sen pääpaino
on ollut selvästi jarruttamisen puolella.
Sitä suuremmalla syyllä olisikin syytä suhtautua melkoisella skeptillisyydellä vallitsevan talouspoliittisen ajattelun premisseihin.» Tässä nähdäkseni juuri tullaan
alussa mainitsemieni nyanssierojen käytännölliseen merkitykseen. Helelä pitää
suhdannepolitiikan keskeisinä pulmina kysymyksiä, paljonko voimme ja paljonko
meidän tulisi kartuttaa valuuttareserviä
noususuhdanteen aikana, ja asettaa tavoitteeksi 500-700 miljoonaa markkaa
pyrkien ilmeisesti käyttämään pääkeinona
voimakkaasti kysyntää rajoittavaa suhdannevarausjärjestelmää. Mielestäni vähintään yhtä perustellusti ja yhtä mielekkäästi ja viittaamiani Paunionkin ajatuksenkulkuja tukena käyttäen voidaan suhdannepolitiikkaamme koskeva kysymys
asettaa siten, että eikö meillä ole pantu
ja eikö meillä ole taipumus panna liiankin paljon painoa maksutaseen huomioon
ottamiselle taloudellisen kasvun ja tuotantovoimiemme tehokkaan allokaation
kustannuksella. Kumpikin on tietysti tärkeä ja tässäkin on kysymys lähinnä
eri tahojen suhteellisesta painottamisesta.
Joustavampiin valuuttakursseihin siirtyminen, joka saattaa olla eräs ratkaisun
avain, ei tietenkään riipu yksin meist~,
ja muutenkin koko suhdanneproblematiikasta palautuu varsin suuri osa kansainväliselle kentälle. Tuli mieleen, että ehkä

Helelänkin aivoituksissa vallitsee stabiili
olotila eri tavoite- ja keinoyhdistelmien
välillä ja ehkä osittain tästä johtuu hänen
esittämänsä tarve koko talous- ja suhdannepolitiikkamme uudelleen arviointiin.
Tästä tarpeesta olen täysin samaa mieltä.
Olen esittänyt näitä ajatuksia ymmärtääkseni esitelmöitsijää tukevassa mielessä,
joskin hieman toisesta näkökulmasta, jotta
vielä paremmin oivallettaisiin tarve koko
talouspolitiikkamme linjanja käytettävissä
olevan välineistön uudelleen arviointiin.
En ole, enempää kuin Heleläkään, puuttunut tämän ja ensi vuoden ongelmiin,
vaikka ne koko ajan taka-alalla väikkyvätkino Parhaillaan hahmoteltavina olevat
ensi vuodenvaihteen ratkaisut ovat joka
tapauksessa talouspolitiikallemme todellinen tulikoe, yhtä lailla tulo- ja hintapolitiikalle kuin finanssi- ja rahapolitiikalle.
Puutun vielä lyhyesti esitelmän loppuosaan, josta Helelä on käyttänyt väliotsikkoa »Informaatio-ja ohjausjärjestelmä».
Suomen Pankin ennustejärjestelmästä
saimme erinomaisen oppitunnin, siitä kaunis kiitos. Luotettavan ja nopeasti valmistuvan informaatioaineiston ja ennustevälineistön edelleen kehittämisen tarpeesta
erityisesti yksityisen sektorin taholla on
helppo olla yhtä mieltä. Puute on kyllä
tiedostettu ja ensimmäiset askeleetkin sen
lieventämiseksi on jo otettu. Tästä tekisi
mieli puhua pitkäänkin, mutta ilta rientää. Olen samaa mieltä myös viestintäongelmista, sillä pulmana ei ole vain relevantin tiedon aikaansaaminen, vaan myös
sen diffuusio, ts. miten päästään diagnoosista toteutukseen. En malta olla lopuksi
huomauttamatta, että kyllä Suomen. Pankkikin voisi nähdäkseni olla tähänastista
avomielisempi myös yksityiseen sektoriin
päin suhdanne-ennusteidensa julkistami-
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sessa, mutta kaipa tämäkin kuuluu niihin
kysymyksiin, jotka tulevat esille pyrittä-
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essä tehostamaan ja koordinoimaan yhteistyötä tällä alalla.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970: 2

Kehitysrahoituksen· ongelmia 1970-luvulla
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
helmikuun 26 päivänä 1970 piti
JAAKKO ILONIEMI

1. Johdanto
Viime vuoden jälkipuoliskolla ilmestyi kolme merkittävää selvitystyötä,
jotka liittyvät ensi vuonna alkavan kehityksen toisen vuosikymmenen
valmisteluun. Nämä olivat Kanadan entisen pääministerin, LESTER B.
PEARSONin johdolla valmistettu selvitys, joka julkaistiin syksyllä kirjana
nimeltään Partners in Development. Se on syntynyt Maailmanpankin toimeksiannosta, vaikkei raportti kaikessa välttämättä seuraakaan pankin
johdon kannanottoja. Toinen mittava selvitys on ollut SIR ROBERT
JACKSONin laatima A Study of the Capacity of the [Jnited Nations Development
System. Selvityksen näkökulma on organisaatiopoliittinen - siinä selvitellään YK:nja sen piiriin kuuluvien muidenjärjestöjen toiminnan tehokkuutta ja tehostamisen edellytyksiä. Kolmas selvitys, joka on luonteeltaan osaraportti, mutta yhtä kaikki sellaisenaankin huomattava, on ns.
Tinbergenin komitean raportti. Tämä YK:n talous- ja sosiaalineuvoston
jo vuonna 1966 asettama kehityssuunnittelukomitea (Committee Jor Development Planning) toimii professori JAN TINBERGENin johdolla ja antanee
aivan lähiaikoina julkisuuteen loppuraporttinsa. Rinnan näiden kolmen
selvityksen kanssa jatkaa toimintaansa YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan asettama luonteeltaan edellistä poliittisempi kehitysstrategiakomitea. Sen mittavana tehtävänä on esittää ensi syksyn YK:n yleiskokoukselle kokonaissuunnitelma 1970-luvun globaaliseksi kehityspolitiikaksi.
Edellisestä käynee ilmi, että valmistelut kehityksen toisen vuosikym-
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menen ohjelmapolitiikaksi ovat laajat ja monipuoliset. Samalla näkyy
selvästi, että valmistelukoneisto ei mitenkään kuulu yhden johdon alle,
vaan se heijastaa kansainvälisten järjestöjen moninaisuutta ja toimivaltaalueidenpäällekkäisyyttä.
Maailmanpankin asettama Pearsonin ryhmä kuvastaa tehtävän antajan taloudellista ja sosiaalista filosofiaa monin eri tavoin. Ryhmään on
kuulunut erittäin ansioituneita kansalaisia Maailmanpankin jäsenmaista,
sekä teollistuneista että kehitysmaista. Siihen ei näin ollen ole kuulunut
lainkaan sosialististen maiden edustusta. Tämä ryhmän rajoitus näkyy
ehkä selvimmin suositusten luonteessa niiltä osin, miltä suoritukset liittyvät yksityisen yrittäjätoiminnan rooliin ja merkitykseen. Pearsonin
ryhmä korostaa voimakkaasti yksityisten sijoitusten merkitystä kehitysmaiden teollistamisessa ja muutoinkin elinkeinoelämän kehittämisessä.
Tinbergenin ryhmään on taas kuulunut myös sosialististen maiden edustajia YK:n jäsenrakenteen mukaisesti. Tämän todella huomaa tekstin
niistä, tosin harvalukuisista kohdista, joissa käsitellään ulkomaisen yksityisen pääoman merkitystä kehitysrahoituksessa. Tähän kontrastiin kahden keskeisen ohjelmadokumentin välillä kannattaa kiinnittää huomiota
ennen muuta siksi, että kysymyksellä on melkoinen periaatteellinen ja
käytännöllinen merkitys. Mutta yhtä merkittävää on, että käsitysten
poikkeavuus näyttää rajoittuvankin oleellisissa kysynlyksissä juuri tähän,
ulkomaisen yksityisen pääoman rooliin. Muilta osin näkökulmat, tarkastelupaikan eroista huolimatta, ovat hämmästyttävän yhtenäiset.

2. 1960-luvun kokemukset

On selvää, että kehityksen ensinlmäisen vuosikymmenen, 1960-luvun,
päätyttyä uuden vuosikymmenjakson suunnittelijat ovat edeltäjiään
edullisemmassa asemassa. Kun presidentti Kennedy esitti ajatuksensa
kehityksen vuosikymmenestä puhuessaan YK:n yleiskokouksessa vuonna
1960, oli kyseessä ennen muuta poliittinen iskusana. Vaikka YK:n
yleiskokous hyväksyi samana syksynä asiaa koskevan päätöslauselman,
valmistuivat ensimmäiset alustavat toimintaohjelmat vasta vuonna' 1963.
Niissä näkökulma .oli voimakkaasti gl.obaalinen - puhuttiin
yleisin
.
käsittein tavoitteista koko maailmassa. Samoin esitettiin näkökohtia
.
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siitä, minkälaisin edellytyksin tavoitteista keskeisin - viiden prosentin
vuotuinen kansantulon kasvu - voitaisiin kehitysmaissa saavuttaa.
Keinoihin kuului tällöin sangen keskeisenä ulkomaisen avun osuus.
Edellytettiin, että kehittyneet maat luopuisivat yhdestä prosentista kansantulostaan kehitysmaiden hyväksi. »Luopuisivat» on ehkä hieman
retorinen sana. Myöhemmin selvennetyissä laskuperusteluissa nimittäin
rinnastettiin yksityinen ja julkinen pääoma, vientiluotot ja finanssilahjat
toisiinsa samanarvoisina panoksina pyrittäessä yhteen prosenttiin.
Pitäessäni lähes viisi vuotta sitten esitelmää! tämän saman yhdistyksen
kokouksessa esitin joukon silloin julkisuudessa esiteltyjä ennustuksia,
jotka liittyivät kansainvälisen kehitysrahoituksen näköaloihin vuonna
1970. Ehkä on kiinnostavaa vertailla kansainvälisiä käsityksiä kehityksen
vuosikymmenen puolivälin ja sen päätösvuoden kesken. UNCTADin,
YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin, silloin vasta nimitetty, nyt jo eläkkeelle siirtynyt pääsihteeri R~UL PREBISCH oli juuri esittänyt arvion
kehitysmaiden ulkoisen rahoituksen tarpeesta. Tällöin hän arvioi kehitysmaiden vientitulojen ja tuontitarpeen erotuksen (foreign exchange gap)
nousevan tänä vuonna noin 20 miljardiin dollariin. Tuontitarve oli
arvioitu viiden prosentin vuotuisen kasvun vaatimusten pohjalta.
Samaan aikaan esitti OECD amerikkalaisiin lähteisiin perustuneen
arvion, joka päätyi 13 miljardin valuuttakuiluarvioon. On mielenkiintoista nähdä, että viime vuonna toteutui juuri 13 miljardin suuruinen
pääomien nettosiirto teollistuneista maista kehitysmaihin. Se jakautui
puoliksi julkisten ja yksityisten siirtojen kesken. Merkittävä on myös
havainto, jonka mukaan alkuperäinen, vuonna 1960 asetettu kansantulon kasvutavoite, viisi prosenttia vuodessa, on lähes saavutettu. Arviot
vaihtelevat 4.7-4.8 prosentin välillä.
Näyttää näin ollen siltä, että kymmenen vuotta sitten tavoitteita
asetettaessa ei oltu kovinkaan yksimielisiä siitä, kuinka suuri ulkoisen
rahoituksen tarve olisi oleva. Ennusteiden erot näyttävät myös merkittävässä määrin kuvastavan sitä, onko ennustaja itse lähempänä pääomien
antajia vaiko saajia. OECD, maksajien järjestö, arvioi tarpeen tuntuvasti
vähemmäksi kuin UNCTAD,joka yleisesti luetaan kehitysmaiden omaksi
järjestöksi.
1. JAAKKO
s.32-45.
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Kehitysapu ja taloudellinen kasvu, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1966: 1,
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Kokemus on kuitenkin osoittanut, että ulkomaisella pääomalla, sekä
julkisella että yksityisellä, on ollut tärkeä rooli kehitysmaiden taloudellisen kasvun turvaajana. Maakohtaiset erot ovat suuria, mutta keskiarvotkin puhuvia. Aikaisemmin mainitun Maailmanpankin teettämän
Pearsonin raportin mukaan on yksin ulkoisen avun arvo vastannut noin
10 prosenttia kehitysmaiden investoinneista tai noin kahta prosenttia
niiden kansantulojen summasta. Tuonnin kokonaismäärästä on noin
20 prosenttia rahoitettu juuri julkisen kehitysavun turvin. Näiden keskiarvojen rinnalle on asetettava eräiden suurimpien kehitysmaiden tapaukset erillisinä, koska kuva jää muutoin liian ylimalkaiseksi. Niinpä yli
100-miljoonaisen Pakistanin tuonnista rahoitettiin 30 prosenttia julkisen
avun varoin vuonna 1967. Vastaava prosenttiluku oli yli SOO-miljoonaisessa Intiassa 3S ja 11S-miljoonaisessa Indonesiassa yli 30.

3. Kehitysrahoituksen nykynäkymät

Ulkomaisen lainapääoman huomattava merkitys kehitysrahoituksessa on
johtanut tilanteeseen, jossa velkojen hoitokustannukset alkavat käydä
monissa kehitysmaissa yhä ongelmallisemmiksi. Tällä hetkellä arvioidaan
kehitysmaiden kokonaisvelka noin SO miljardiksi dollariksi. Latinalainen
Amerikka on mantereista velkaantunein suhteessa väkilukuunsa. Sen
velkataakka nousee noin lS miljardiin dollariin eli se edustaa noin
30 prosenttia koko kehitysmaiden velan määrästä. Koko Aasian osuus
nousee noin 20 miljardiin dollariin eli on noin 40 prosenttia, kun taas
Afrikan osuus jää vain 8 miljardiin dollariin ollen noin lS prosenttia
kokonaisvelasta.
Näissä oloissa on selvää, että ulkomaisten velkojen hoitokustannukset
vievät melkoisen osan vientituloista. Brasilian, Argentiinan ja Indonesian
kohdalla velanhoitokulut ylittävät neljänneksen vientituloista. Meksikossa ja Tunisiassa ne ovat yli 20 prosenttia. Useimmissa Latinalaisen
Amerikan maissa luku vaihtelee 10 prosentin kahden puolen. Merkittävää on jälleen, että Intia, Pakistan ja Yhdistynyt Arabitasavalta sijoittuvat lS prosentin yläpuolelle.
Korkeat velanhoitokulut eivät ole mikään ohimenevä ilmiö. On
ilmeistä, että velanhoitokustannukset lisääntyvät edelleen hyvää vauhtia.
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Pääosa julkisesta kehityspääomasta, joka on saatu 1960-luvulla, on saatu
sellaisin ehdoin, että ensimmäiset kuo1etukset ajoittuvat vasta usean
vuoden päähän lainasopimuksen allekirjoittamisesta. Nyt nämä armovuodet alkavat loppua eikä julkisen pääoman suhteellinen osuus ole
suinkaan noussut, pikemminkin laskenut. Yhä suurempi osa kehitysmaiden lainanotosta perustuu lyhytaikaisiin korkeakorkoisiin vientiluottoihin. OECD:n kehitysapukomitean puheenjohtaja totesikin tästä yksityisen rahoituksen osuudesta puhuessaan kehitysmaiden velanhoitokuluista vientiluottojen olevan »finanssikriisien kohtalokas syy». Pearsonin
raportti vahvistaa tämän käsityksen julkaisemalla tietoja eräiden kehitysmaiden ulkomaisten velkojen järjestelyistä. Se luettelee eri maita, vallankin Latinalaisen Amerikan maita, jotka ovat yleisen järjestelyn tuloksena saaneet lainojensa kuoletusten lykkäystä kahdesta ja puolesta
12 vuoteen.

4. Julkisen Ja yksiryisen rahoituksen eroja

Jo aikaisemmin viitattiin siihen, että vuonna 1968 teollisuusmaista kehitysmaihin suuntautunut pääomien nettovirta jakautui puoliksi julkisten
siirtojen ja yksityisten siirtojen kesken. Ilmiö on melko uusi, sillä 1960luvun alku- ja keskivaiheella oli julkisen pääoman osuus lähes kaksi
kertaa niin suuri kuin yksityisen. Yksityisen pääoman kasvava osuus on
merkinnyt erityisesti vientiluottojen vuoksi myös velanhoitokustannusten
nousua. Nimenomaan tältä osin ovat eri maiden väliset erot varsin suuria.
Pearsonin raportti luettelee toistakymmentä maata, joiden ulkomaisesta
velasta enemmän kuin neljännes perustuu juuri vientiluottoihin. Ei liene
sattuma, että tässä luettelossa on erityisesti Latinalaisesta Amerikasta
juuri samoja maita, jotka esiintyvät velanhoitoonsa lykkäystä saan.eiden
maiden aiemmin mainitussa luettelossa. Syyt tällaiseen rasittavaan kehitysrahoituksen muotoon ovat luonnollisesti moninaisia. Mainitsen tässä
erään niistä sellaisena kuin Pearson sen esittää: »Vientiluottoja käytetään usein rahoittamaan julkisen sektorin teollistamisprojekteja, koska
kansainväliset rahoituslaitokset tai useammat bilateraalisen avun antajat
eivät yleensä ole valmiita rahoittamaan tällaisia julkisen sektorin hankkeita .... Joskus kehitysmaat eivät halua alistaa projektejaan kansain-
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välisten rahoituslaitoste:o: tutkittayiksi sellaisissakaan tapauksissa, jolloin
projektit kuuluvat näiden laitosten tavanmukaisiin rahoituskohteisiin.
Tällainen haluttomuu$ johtuu sinänsä oikeutetusta käsityksestä, jonka
mukaan kansainväliset rahoituslaitokset käyttävät kohtupttoman paljon
aikaa sijoituspäätöstensä tekoon. ... M()ni ,hanke, jonka Maailmanpankkiryhmä on hylännyt puhtaasti taloudellisin kriteerein, on rahoitettu joutuisasti bilateraalisin vientiluottojärjestelyin. »
Tässä tullaankin erääseen kehitysrahoituksen kriittiseen periaatekysymykseen. Niin kauan kun. rahoittajat, sekä multilateraaliset että bilat~
raaliset, tekevät päätöksensä ilman yhteistyötä tai ainakin ilman. yhtenäistäperiaatepolitiikkaa, kehitysrahoitus on oleva sllurelta osin sattumanvaraista ja usein viejien kaupallisiin intresseihin nojaavaa. Toisaalta
taas on ymmärrettävää, että monet kehitysma<l;t kavahtavat tilannetta,
jossa rahoituspäätökset syntyisivät keskitetysti. Sehän merkitsisi selJai~ta
kansainvälisten pääomavirtojen ohjausta, joka voisi tehdä mitättömäksi
monien maiden mahdollisuudet harjoittaa omiin sekä poliittisiin että
taloudellisiin valintoihin perustuvaa investointipolitiikkaa.
Kehitysapurahoitustoiminnan epäkohtia on epäilemättä voitu merkittävässä määrin vähentää sekä Maailmanpankin että OECD:n ympärille
ryhmittyneiden konsultatiiviryhmien ja konsortioiden toiminnalla. Ensin
mainitut ovat nimensä mukaisesti lähinnä tietojen vaihtotilaisuuksia,
mutta sellaisina varmasti tarpeellisia. Konsortiot ovat askel kohti suurempia velvoitteita jäsenilleen, ja niiden piirissä pyritään rahoitusta akan
tasapuoliseen jakoon ja ehtojen yhtenäistämiseen.

5. Ohjelmia vai projekteja
Keskusteltaessa kehitysrahoituksen määrällisestä tarpeesta on usein käsitelty kysymystä myös vastaanottajien hyväksikäyttökyvyn, absorptiokapasiteetin kannalta. On~o kehitysmaissa riittävästi sellaisia suunnitelmia ja projekteja, jotka o'vat riittävän kypsässä vaiheessa ulkomaisen
rahoitu~sen kannalta. Maailmanpankki julkaisi nari vuotta sitten arvion,
jonka mukaan kehitysmaat voisivat hyvin ja tehokkaasti käyttää hyväk~
seen ainakin 3-4 miljardia dollaria enemmän kuin nykyisin on saatavis~a. ~uku s,attui olemaan sama, mikä puuttui OECD-maiden antamasta
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kehitysrahoituksesta, jotta olisi saavutettu 1 prosentti niiden kansantulojen summasta. Nyt tämä absorptiokapasiteettikeskustelu alkaa selvästi siirtyä taka-alalle ja sille tunnustetaan lähinnä teoreettinen merkitys. Käytännössä näyttää siltä, että rahoitettavaksi kypsiä projekteja on
siinä määrin enemmän kuin varoja, ettei kysymyksellä ole näköpiirissä
aktualiteettia.
Projektien määrän nopean kasvun syy on tärkeältä osalta löydettävissä kansainvälisten järjestöjen lisääntyneestä aktiviteetista. Suurin kansainvälinen esi-investointeja valmisteleva ohjelma, YK:n kehitysohjelma,
on laajentanut nopeasti toimintaansa ja laajennuskausi jatkuu. YK:n
kehitysohjelman esi-investointiprojektitkaan eivät ole aivan vaatimattomia, koska yhden projektin kustannukset nousevat usein miljooniin
dollareihin ja kestoajaltaan viiteenkin vuoteen. Tällaisten projektien
puitteissa on tutkittu laajasti luonnonvarojen hyväksikäyttöä, koulutettu
ammattitaitoista työvoimaa ja kehitetty vastaanottavien nlaiden. suunnittelu- ja hallintokoneistoa. Tällaiseen toimintaan YK:n kehitysohjelma
käyttää nykyisin yli 200 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä vastaa noin
2.5 prosenttia kaikesta julkisesta kehitysavusta mutta noin 20 prosenttia
kaikesta multilateraalisesta avusta.
YK:n kanssa yhteistyössä valmisteltavien projektien ohella on syytä
mainita Maailmanpankin jatkuvasti vahvistuva rooli myös teknillisen
avun antajana ja esi-investointiohjelmien rahoittajana. Vaikka nämä
laitokset edustavatkin vain noin 10 prosenttia yksityisten ja julkisten
pääomien kokonaisvirrasta kehitysmaihin, niiden esi-investointiohjelmilla on yleisempää merkitystä. Erityisesti YK:n kehitysohjelman esiinvestointien tuloksena monet yksityiset ja julkiset sijoituskohteet ovat
löytäneet rahoittajan~a.
Näin kysymystä pääomien hyväksikäyttökyvystä ei enää ole aihetta
asettaa siten, että ensin olisi määriteltävä kehitysmaiden absorptiokapasiteetti ja sitten käytävä tutkimaan, miten se voidaan tyydyttää. Alunperin koko lailla sattumanvaraisesti syntynyt kansainvälisen kehitysrahoituksen tavoite, tuo maaginen 1 prosentti on osoittautunut odottamattoman todellisuuspohjaiseksi. Syytä on kuitenkin muistaa, että yhden prosentin tavoitteen reaalisisältöä on kyllä ajanmittaan muutettu sen poliittiseen, optiseen kuvaan kajoamatta. Nyt lasketaan yksi prosentti bruttokansarituotteesta eikä enää,kuten oli asian laita 1960-luvun alussa,
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nettokansantulosta. Globaalisena keskiarvona tavoite on täten noussut
nöirl"\'iiden:neksen' verran. '
M'ainit's~iri:~hitne' f3 riiilfi~din suh~uisen 'kokoriaisp'ääomavirran! ~isäi
nen:'rakenne on hyvin merkittävälekijä arvioitaessa: sen merkitystä vastaanottajan -kannalta,., Onhan kokonaislukutilastollisessa' mielessä hämmentävä yhteismittaa vailla oieviien s'uureiden summa. "Laskettaess~' !yh~
teen melko lyHytaikaisia;: ;~i.rkkina11~rkoisia IU6ttoja ja ehdoitta annettuja' fihans:silahjoja liikutäah (l1yIryv<~Häsuolla. Mutta poliittinen reali.;,
teetti On, että tämän tarke~tnClstalaskutavasta ei tähän 'niertness~l' ole
päästy riittävään' yksiinielisyyteeh,":vaikka'laskutapaa on alaviltoissa
ruvettu täsmen tärhaän.""
E~ityisen tärkeäksi muodosttiu }lllkiseni avun' kohdalla lahjojenja lainojen välinen$uhde. Ktih;'muistamme 'aikaisemmin' mainitserriarnrrie
velkataakan, 50 miljardiä, ja ~'~iC;tnhoitokustarinusten vuotuisen nousun,
17 prosenttia, ymmärrämme hyvin:~lainaehtojen ja finanssi1åhjojen keskeisehmerkityksen. Kokonaisulltenaon joks,eenkih tarkkaan puolft
kaikista 0 ECD~maiden; kehitysmaihin' suuiltaainist~ julkisista siirroista,'
siis varsinaisesta kehitysåvllsta, annettu täysin' vastikkeetta eli lahjoinå~
Tähän ryhmään kuuluu mm: v'arsin 'l~äjamittaineri' teknillinen ~pu,
kehitysnlaissa toimivat<yli 1'00 000 asiahttititijaa.
Lukuinåiahjojen osuus merkit~ee 'S'Oprosentt1'h julki~!en kehitysav~n
kbkonaismäärästä eli noin 3 miljardia dollåria: Toi~en puoli muodostuu
näin ollen pääasiassa kehitysluotoista. LuottoJ~h' ;ehdot ovat keskimäärin
olleet kehitysnlaille edullisia, ja ne ovat sisältäneet huomattavan korkosubvention. Luottojen punnittu keskimääräinen aika on 25 vuotta ja
punnittu korko 3.5 prosenttia. Maksuvapaita vuosia eli grace tim~a on
keskimäärin 7.8 vuotta. Lainoihin sisältyy täten merkittävä lahjaelementti, jonka ITläärän, OECD ,arvioi 54 pr:osentiksi lai,nojeil ,nimellis~
arv?sta. 'tuku on"s!åatu:vä~.entämällä' tiiriari' iiihiellisat~'asta'korot'ja
i

I

kuoletukset diSkorltattJitia.l O. 'prosennti .mJbari. Sei{~ukaari lasrden
6fl:Jjulkisten lahj6je~:ja ,k~hiltysIJottoJeri 's~mina~ta~~oi~' 74/pr9s,entti~. eli
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li~äks{~":}{'ålkfi fiamäAiu,ArfRerustuvat Ö'ECD:Ii"tilJå;toiljin,'jot,en 'qiiflin
~r si~1tI1YiiIm:' itärthmäh'måiöen ari~i'mia lahlojåj a ia'hjoj a, Yk esi ttttä
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Edellä esitetyt luvut antavat ehkä oikean vastauksen kysymykseen,
miten paljon julkisen kehitysavun antaminen on vuonna 1968 maksanut
teollisuusmaiden, tässä tapauksessa siis OECD-maiden veronmaksajille.
Vastaus on 4.5 dollaria henkeä kohden eli noin 0.27 prosenttia OECDmaiden bruttokansantuotteiden summasta 1968. Tätä lukua ei tietenkään pidä sekoittaa aiemmin mainittuun rahoitustavoitteeseen, yhteen
prosenttiin bruttokansantuotteesta, joka sisältää reaalirasituksen, lahjan,
ohella myös muut komponentit, julkiset lainat ja yksityiset sijoitukset.
Tältä pohjalta onkin ymmärrettävä sekä avunantajamaiden että
-saajamaiden pyrkimys kohti suurempaa tilastollista selkeyttä ja yhteismitallisuutta. Onhan juuri tilastojen perusteilla suuri merkitys koko
sille poliittiselle keskustelulle, jota käydään teollisuusnlaiden ja kehitysmaiden kesken ja kummankin maaryhmän sisällä. Niinpä Pearsonin
komitea suosittelee, että teollisuusmaiden tulisi sitoutua antamaan 0.70
prosenttia bruttokansantuotteestaan julkisena apuna vuoteen 1975 mennessä eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin vuonna 1980. OECD:n
kehitysapukomitea, antajien järjestö, on puolestaan suositellut lahjaelementin lisäämistä kehitysluotoissa siten, että se nousisi aina 85 prosenttiin saakka. Tämä merkitsisi 30 vuoden luoton osalta 2.5 prosentin
korkoa ja kymmentä maksuvapausvuotta. UNCTADin ja YK:n suositukset menevät vielä pitemmälle. Viime yleiskokous. asetti - tosin
teollisuusmaiden vastustaessa - yhden prosentin tavoitteeksi jo vuoden 1972.

6. Ongelmat

Kuten edellisestä käy ilmi, kehitysrahoituksen nykynäkymät ovat melko
ongelmalJisia. Rahoitusta on pidettävä riittämättömänä suhteessa hyväksikäyttökykyyn. Ehdot ovat vielä liian ankarat ja aiheuttavat velanhoitokustannuksina vakavia huolia. Jo vuonna 1967 esitettiin arvio, jonka
mukaan velanhoitokustannukset nousevat vuoteen 1975 mennessä yhtä
suuriksi kuin koko kehitysapu nykyisin on. Tällä hetkellä tilanne ei näytä
aivan näin synkältä, mutta ei oleellisesti paremmaltakaan.
Ongelmat eivät rajoitu vain pääomien määrän riittämättömyyteen ja
ehtojen kovuuteen. Ne ulottuvat myös siihen, miten pääomien antaja
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rajaa pääoman saajan toimintavapautta. Kuten edellä totesimme, tämä
tapahtuu mm. siten, ettei tietyn tyyppisiin projekteihin, kuten julkisen
sektorin teollisuusinvestointeihin, ole kovinkaan helppo saada varsinaisia
kehitysluottoja. Toinen oleellinen käyttöön asetetun pääoman merkitystä
vähentävä tekijä on lainojen osalta niiden sitominen lainanantajamaan
tuotteisiin tai palveluksiin. Hankintojen sidonnasta on tehty runsaasti
selvityksiä sekä globaalisena että maakohtaisena ilmiönä. Tällöin on
pyritty kvantifioimaan sidonnan aiheuttamat haitat. Niistä tärkein on
luonnollisesti se, että ellei lainanantajamaassa ole todellista kilpailutilannetta, myyjä voi oleellisesti nostaa hintojaan. Tällöin saattaa julkisen
viranomaisen korkosubventio osaksi tai kokonaan siirtyä viime kädessä
myyjän hyväksi. Keskimääräisenä arviona siitä, miten paljon sidonta
lisää hintatasoa esittää RAYMOND MIKESELL teoksessaan The Economics
oJ Foreign Aid kahdenkymmenen prosentin hintatason nousun. Jos luoton
lahjaelementti on esimerkiksi 50 prosenttia, kuten se on keskimäärin
ollut OECD-maissa, tällainen sidonnan aiheuttama hintojen korotus
kaventaa sen lähes puoleen.
Hankintojen sidonta on yleistynyt erittäin laajaksi, ja nykyisin noin
neljä viidesosaa bilateraalisista kehitysluotoista lienee sidottuja. Yleisenä
sidonnan aiheena esitetään maksutasesyyt, ja ne onkin hyväksytty muita
»salonkikelpoisemmiksi». Mutta sidon taa harj oi ttava t sellaisetkin avunantajamaat, joilla ei ole maksutasehuolia. Mikesell toteaakin äskenmainitussa teoksessaan sidonnan syiksi kaikkiaan seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

viennin edistäminen,
maksutaseongelmat,
joutilaan tuotantokapasiteetin hyväksikäyttö,
maatalouden ylituotanto-ongelmat,
avun alkuperän (poliittinen) korostaminen,
antajamaan yleisen mielipiteen vaatimukset.

Luettelon järjestyksestä voidaan tietenkin. olla monta mieltä, mutta
sen pidentäminen pitkälle yli maksutasevaikeuksien on varmasti realistista. Antajamaat ovat UNCTADin yhteydessä käydyissä keskusteluissa
usein korostaneet, että sidonnasta luopuminen edellyttää kollektiivista
aktiota -. mikään maa ei yleensä halua lähteä yksinään liikkeelle. Tätä
tarkoittavat yritykset eivät vielä ole tuottaneet mainittavia tuloksia.
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Ongelmaa on omiaan lieventämään se, että Maailmanpankin ja muiden multilateraalisten rahoituslaitosten osuus kokonaislainanannosta on
lisääntynyt. Mu,1tilateraaliset laitokset eivät yleensä sovella sidontaa,
vaikka siitäkin on kyllä erityyppisiä poikkeuksia.

7. Kehitysmaat kansainvälisilläpääomamarkkinoilla

Edellä on tarkasteltu kehitysrahoituksenongelmia ennen muuta julkisen
avun sekä jossain määrin vientiluottojen kannalta. Näiden ohella melkoinen merkitys on myös, kehitysmaiden esiintymisellä kansainvälisillä
pääomamarkkinoiUa,. Mon~t kehitysmaat myyvät obligaatioitaan Yhdysvaltojen ja Euroopan pääomamarkkinoilla ja pyrkivät siten lisäämään
ulkomaisen pääoman kokonaisvirtaa. On luonnollisesti pidettävä mielessä, että kehitysmaat ja niiden puolesta toimivat kehityspankit ovat
itse asiassa hyvin samantapaisessa asemassa varojen käyttätarkoituksen
suhteen. Erot lainan tarvitsijan tarjoamissa ehdoissa .ovat, kuitenkin merkittäviä. Maailmanpankki samoin kuin Inter:-American Development Bank
ja pian arvattavasti muutkin voivat markkinoida obligaationsa noin kahta
prosenttiyksikköä alemmalla korolla kuin kehitysmaat, jotka viime yuosina ovat itse esiintyneet lain~ajina.Ehtojen erilaisuus heijastaa lU,onnollisesti ,merkitsijöiden suhtautpmista lainanottajiin:Maailmanpankkia ja
Inter-American Developm,ent Bankia 'pidetiii,än erittäin solideina lainan,Qttajina, kun taas monien kehitysmaiden sl;lhteen on joko asenteellisia tai
kokemusperäisiä epäilyjä.
Tästä huolimattå lainatut erät eivät ole mitenkään väheksyttäviä kehitysmaiden omat kansainvälisillä pääomamarkkinoilla myyfuät lainat
vastaavat arvoltaan noin puolta M~åilmanpafikin jå' alueellisteir' kehityspankkien yhteisestä ottolainauksest~:i'. ';'Tuotbifuiharkäytettävina' ;~olleet
luvut ovat vuodelta 196'8, 'jolloin Maailm.anpankin myytnien' obligaatioiden arvo nousi noin 1.2 miljardiin dollariin ja kehitysmaideri~ nöin
600. miljoonaan dollariin. Maailm9-p-pankin lai.natessa läihe~ yksinomaan
kehitysmaille voidaan näin. todeta y~~ityisiltä pä,~oxnarnarkkio-oilta hankitun noin 2m.iljardia dollaria1'k~Jlsa;iIlVälise'en k~hitysrahoitukseen.~_
Kansainvälis~t pQhdinp.at :siitä,·,witen J;{~hitysmaide1J,lainanottornah:;:,
ggllisuuksia voitaisiin, parGtntaa~ ovat joh,t~ne.et·r:nm;,tlsraelin kesku;spän~
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kin pääjohtajan DAVID HORowITzin nimellä tunnettuun aloitteeseen.
Sen mukaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta hankittaisiin käyvälIä
korolla pääomia, jotka annettaisiin edelleen helpoin ehdoin kehitysmaille. Korkosubventioon käytettäisiin julkisia kehitysapuvaroja, jolloin
suhteellisen vaatimattomilla summilla voitaisiin mobilisoida huomattavia
pääomamääriä. Edellä selostettu ehdotus voitaisiin toteuttaa joko Maailmanpankin tai muun kansainvälisen rahoituslaitoksen tt:ten turvin tai
myös bilateraalisin järjestelyin antajan ja saajan kesken. Niinikään on
esitetty, että kehitysmaiden obligaatioiden korkotuottoon suhtauduttaisiin teollisuusmaissa suosiollisemmin kuin muihin pääomatuloihin. Mikään näistä ehdotuksista ei ole saavuttanut tarpeellista kannatusta. Horo~
witzin suunnitelman hylkäämiseen on epäilemättä vaikuttanut· paljon
myös huoli siitä, että suunnitelma voisi kaventaa oleellisesti Maailmanpankin obligaatiorahoituksen pohjaa.

8. Suomi ja kansainvälinen kehitysrahoitus

Suomen osuus kansainvälisessä kehitysrahoituksessa on ollut kansantuloommekin nähden varsin vaatimaton. Riippuu tilastometodista olemmeko 1960-luvulla olleet avun antajana vai vastaanottajana. OECD ei
ota huomioon tilastoissaan kehittyneiden maiden Maailmanpankilta
saamia lainoja, mutta Yhdistyneet Kansakunnat sisällyttää ne tilastoonsa.
Tästä seuraa kuriositeetti, jonka mukaan 1960-luvulla Suomi oli avun
saaja YK:n laskentaperiaattein. Samoin periaattein se lisää nyt oleelli,;.
sesti antamaansa apua, kun tällä hetkellä voimassaolevien lainojen kuoletukset ovat suurempia kuin niiden nostot. OECD:n tilastoihin ei tämä
tapahtumasarja vaikuta.
Valtioneuvoston vuorina 1966 asettama kehitysapu asiain neuvottelukunta jätti vuodenvaihteessa loppumietintönsä, joka saataneen painosta
näinä päivinä. Tässä mietinnössä neuvottelukunta esittää näkemyksiään
siitä, miten Suomen kehitysrahoitusohjelmaa olisi lähivuosina kehitettävä. Merkittävää on, että neuvottelukunta saattoi todella puhua jo
»edelleen kehittämisestä». Valtioneuvosto oli kuluvan vuoden tulo- ja
menoarvion perusteluissa ensi kerran .käsitellyt kehitysrahoituksen tule"vaisuuden tavoitteita. Budjetin perusteluissa asetettiin pitkän tähtäyksen
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tavoitteeksi kehitysavulle 1 prosentti bruttokansantuotteesta YK:n laskentaperiaatteiden mukaan. Lähivuosien tavoitteeksi puolestaan asetettiin puoli prosenttia bruttokansantuotteesta. Samalla annettiin esitys
kehitysluottolaiksi, joka onkin jo astunut voimaan.
Edellä esitettyihin ratkaisuihin nojaten neuvottelukunta ehdotti, että
pitäydyttäisiin sen ensimmäisessä osamietinnössä esitettyihin avun eri
muotojen välisiin suhdelukuihin. Näin olisi julkisen avun jakautuminen
monen- ja kahdenkeskisen välillä sellainen, että monenkeskisen osuus
olisi 40 prosenttia ja kahdenkeskisen 60 prosenttia. Tästä lähtien neuvottelukunta havainnollisti ajatteluaan esittämällä arvioita siitä, millainen olisi Suomen kehitysrahoitusohjelma, jos avun kokonaismäärä julkisen ja yksityisen huomioon ottaen nousisi tiettynä vuonna 0.5 prosenttiin
arvioidusta bruttokansantuotteesta. Neuvottelukunta oletti, ettei yksityisten päaomien osuus merkittävästi muuttuisi siitä, mikä se on ollut
1960-luvulla. Mietinnön valmistumisen jälkeen saadut lisätiedot viittaavat jopa yksityisten pääomien osuuden suhteelliseen laskuun.
Uusista Suomen antaman kehitysrahoituksen muodoista näyttää tulevan keskeiseksi kehitysluottotoiminta, joka voidaan tänä vuonna panna
alulle. Hallitus ei ole vielä ottanut kantaa siihen, millaisia ehtoja Suomen
antamiin kehitysluottoihin sovelletaan. Esityksen perusteluissa viitattiin
kuitenkin siihen, että Suomenkin tulisi pyrkiä ehdoissaan kohti kansainvälisiä tavoitesuosituksia; viittauksiksi lienee täSsä yhteydessä ymmärrettävä maininnat Maailmanpankin ja OECD:n kehitysapukomitean suosituksista. Ne merkitsisivät käytännössä 2-3 prosentin korkoa, 25-40
vuoden laina-aikaa ja 7-10 maksuvapaata vuotta. Hankintojen sidonnasta on hallitus todennut, että vaikka sidontaa ei sinänsä voida pitää
suotavana kehitys rahoituksen yhteydessä, Suomi ei voi oman kilpailuasemansa vuoksi siitä luopua. Päämääränä nähdään tällöin yleinen järjestely, jonka turvin sidonta purettaisiin.
Summat, joita neuvottelukunta on arvioinut käytettävän kehitysluottoihin, eivät ole sinänsä kovin suuria. Vuoden 1975 kohdalla on arvio
60 miljoonaa markkaa. Se vastannee melko vaatimattoman teollistamisprojektin tuontitarvetta esim. puunjalostusteollisuuden piirissä.
Kehitysluottojen rinnalla lienee kehitysrahoituspanoksemme toinen
tärkeä komponentti edelleen valtion osallistuminen kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan. Paraikaa vireillä olevat neuvottelut Maailman-
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pankin yhteydessä toimivan Kansainvälisen kehittämisjä,tjestön (IDA)
kolmanneksi lisärahoitusvaiheeksi kuuluvat oleellisesti tähän. Samaan
ryhmään kuuluu jäsenyytemme alueellisissa kehityspankeissa tai osallistumisemme niiden erityisrahastoihin.

9. Pitkä tähtäys
Miten kauan kehitysmaat tarvitsevat paaomia käyttöönsä markkinaehtoja edullisemmin, on kysymys, joka epäilemättä on monesti esitetty
teollisuusmaiden valtiovarainministeriöissä. En tiedä, mihin lähteisiin
JUSSI LINNAMO perusti olettamuksensa, kun hän vuonna 1967 arveli
artikkelissaan Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa2 , että kehitysapuongelma säilyy ainakin 30 vuotta. Viime syksynä julkaistu ·Pearsonin
raportti, johon edellä on usein viitattu, päätyy oman selvitystyönsä
pohjalta juuri samaan kuin Linnamokin. Arvio on, että ulkomaisen,
subventoidun rahoituksen tarve kestää ehkä vuosisadan loppuun eli juuri
nuo Linnamon mainitsemat 30 vuotta.
Taloudellisen kasvun vaihteleva nopeus eri kehitysmaissa antaa niinikään aihetta olettaa, että kehitysmaiden - siis ulkomaista subventoitua
rahoitusta tarvitsevien maiden -lukumäärä vähenee lähiaikoina nykyisestään. Näin ei ehkä ole kysymyksessä mikään ajasta ikuisuuteen ulottuva tarve vaan ehkä sittenkin vain miespolven mittainen tehtävä.
2. JUSSI LINNAMO Bilateraalinen ja multilateraalinen kehitysapu kansantuotteeltaan pienen ja avoimen antajamaan kannalta, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1967:3, s. 168-199.
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KALEVI KAILASVUORI:
Paljon on kehitysmaiden taloudellisista
reaali- ja rahoitusongelniista kirjoitettu
ja sanottu YK:n kehityksen ensimmäisenä
vuosikymmenenä, ja .vielä. enemmän niihin kiinnitettäneen huomiota toisena
vuosikymmenenä. Siinä valtavassa arviointien, ehdotusten ja niiden tulkintojen kimpussa, joka kehityskysymysten ympärille on kiertynyt; on kuitenkin oikeastaan vain yksi laji, jonka lähtökohdiltaan
katson tekevän täyttä oikeutta koko ongelmall~: ne analyysit, joiden tekijät nä:kevät' moderniksi taloudeksi muuttumisen vaativan aina teollistumista. En tietenkään tarkoita pelkästään maatalouden
ja maaperästä saatavien tuotteiden korvaamista teollisella valmistusprosessilla ja
sen tuotteilla. Kyse on teollistumisesta
varsin laajassa mielessä, ajattelutavasta
ja asenteesta: kaiken tuotannon jahyödykkeitten jakelun organisoimisesta erikoistumista ja rationaalia työnjakoa hyödyntäen, uusimman teknologian soveltamisesta primaarituotannosta kaikkein korkeimpaan jalostusasteeseen tähtäävään
tuotantoon saakka sekä raaka-ainevarojen
ja energian sitomisesta inhimilliseen työpanokseen yksikkökustannuksia minimoivalla ja riskin ottavan yrittäjän tuloa varmistavalla tavalla. Kyse on siten rationaalista asenteesta tuotantoprosessiin.
Väestöongelmat ja kenties myös kulttuurihistorialliset erot tekevät tämän asenteen

omaksumisen kehitysmaille tällä hetkellä
vaikeammaksi kuin .nykyisille teollisuusmaille viime vuosisadan puolella.Toisaalta taas nykyisten teollisuusmaiden
oli alusta luotava kaikki se taito ja pääoma, mikä nyt on suurelta osalta kehitys"maiden muualta· ostettavissa, lainattavissa, saatavissa tai omaksuttavissa.
Kuten maisteri Iloniemen esityksestä
'kävi ilmi, kehityksen toiselle vuosikymmenelle siirrytään sekavin tuntein. Tutkimuspanoksen lisäämisen ja monien kansainvälisten organisaatioiden (mm. UNCTAD, IBRD ja IDA) sekä työryhmien
ansiosta ongelmat nyt tosin tunnetaan ja
tiedostetaan koko lailla hyvin, ja ne on
viestitettykin parlamenteista ja hallituksista aina protestilaulajan iskulauseisiin
saakka. Traagista on kuitenkin se, että
ponnistuksista huolimatta kehitysmaiden
ja teollisuusmaiden kehityksen välinen
k.uilu näyttää yhä syventyvän,. ja sen umpeutuminen edes Pearsonin työryhmän
ja Linnamon esittämässä 30 vuodessa
tuntuu milteipä optimistiselta.
Kehitysrahoituksen 1970-luvun ongelma kiteytyy ehkä siihen hyvin tunnettuun
ja Iloniemenkin selvästi esiin tuomaan
toteamukseen, että velanhoitokustannukset kuoletuksineen ja korkoineen ovat jo
nyt nousseet sellaiseen määrään, että ne
nielaisevat hyvän osan kehitysmaiden
vientituloista ja saatavissa olevasta uudesta pääomasta, kohta kaikenkin. Ilmeisesti
siis sitä ehdoiltaan suhteellisen edullista
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jl,llkista:pääoIr),a;a, jonka .osuus vuosikymmen sitten. oli kaksi kertaa niin suuri,kuin
yksityisen: pääo.m~n vienti kehitysmaihin~:
ei ole .·siellä pystytty sijoittamaan eikä
kohden ta maan siten, että se olisi käynnistänyt äskenmainitseniani teollistumisprosessin toden teoUa.Sitäei ok käytetty
tehokkaasti, mutta lisäksi, 'sen kokonaismääräkin lienee> ollut riittämätön.' Nyt se
on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti
korvautunut osaksi yksityisellä pääomalla,
jonka osuus on . 'noussut puoleen kehitysmaihin suun:tautuvasta pääomavirrasta.
Se On tosin ehdoiltaankovempaa, mutta
sitä käytettäneen myös tehokkaammin.
Kehitysrahoituksen 1970,..1uvun ongelman tärkeimpänä ratkaisuna näenkin
juuri kehitysmaihin vietävän ulkomaisen
pääoman käytön ja kohdentamisen rationoinnin. Tämän selventämiseksi on hyvä
tehdä ero taloudellisen kasvun nopeutumisen makrodynaamisen ja mikrodynaamisen aspektin välillä HARRY G. JOHN-,
sONin! tapaan. Makrodynamiikkasisältää
suunnitellun ja ohjelmoidun taloudellisen
kehityksen kokonaissuureet - säästämis-,
investointi- jamaksutasenäkökohdat. Mikrodynamiikkaan kuuluvat tuotantotoiminnan .tehokkuuden nostaminen talouden'
eri segmenteissä ja automaattisten meka..;
nismien' luominen tuotannon eri prosessivaiheisiin teknologian ja johtajuuden
kustannus-hyöty-suhteen jatkuvaksi' parantamiseksi. Kasvuprosessin on tultava
paitsi itseäänylläpitäväksi, myös itseään
vahvistavaksi.
Tavallisesti kehitysavun rahoitustarpeiden ja tavoitekasvun kokonaistaloudellisissa analyyseissa tehdään seuraava ka.htiaJako. Yhtäältä tarkastellaan investoin1. HARRY G. JOHNSON Economic Policies'towards
Less Developed Countries, London 1967, s. 52-62.
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titarpeiden ja todennäköisensäästämisen
välistä suhdetta, toisaalta taas tutkitaan
odotettujen tuontitarpeiden ynnä velanhoitokustannusten sekä: todennäköisten
vientitulojen ynnä kehitysavun välistä
suhdetta. Tämä tarkastelutapa hämärtää
sen tosiseikan, että· investointi;,.säästämissuhde sisältyy implisiittisesti maksutasenäkökulmaan tai .' paremmin .sanottuna
vaihtotaseen erotukseen, ja sen on oltava
konsistentti kansantalouden kokonaistulo-kokonaismeno-suhteen kanssa. .Kuten
hyvin tiedämme, viennin ylittävä tuonti
eli vaihtotaseen vajaus vastaa kotimaassa
samana ajanjaksona kysyttyjen ja tuotettujen hyödykkeitten välistä eroa ja samalla
säästämisen ylittävää investointia. Ulkomaankauppa ja vastikkeellinen tai vastikkeeton ulkomaan apu eivät suinkaan ole
vaihtoehtoisia ja vaikutuksiltaan samanlaisia kehitysongelman ja sen maksu taseaspektin ratkaisijoita, vaikka molemmat
voidaan kvantifioida ulkomaanvaluuttatulojen määränä. Ulkomaanapu voi sellaisenaan ainakin hetkellisesti umpeuttaa
»valuuttakuilun» ilman puheena olevan
maan säästämisalttiuden kasvamista, kun
taas saman kuilun kurominen umpeen
vientituloja nostamalla edellyttää lisä.:.
hyödykkeitten tuottamisen ja markkinoinnin lisäksi kansantalouden säästämisas;,.
teen kasvua viennin' kasvua Vastaavasti:·
Reaalitaloudellisia ja rahoitusongelmia
on siten tarkasteltava' yhtenä kokonaisuatena, ja samoin on yhtäaikaa nähtävä
kehitysavun kotimaiset ja ulkomaisetas'pektit.
Kehitysavun makrodynaamisesti' tärkeänä, näkökohtana pidänkin säästämisasteen korottamista pääomaa' tuovissa
maissa siten, että voimavaroja voidaan
kohdentaa tuotantokapasiteetin suuren-
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tamiseksi enemmän ja nopeammin kuin
muuten tapahtuisi. Kun kehitysmaat tuotantokoneiston hankinnassa ovat kiinteästi sidoksissa ulkomaiseen tarjontaan mukaan luettuna asiantuntija-apu investointipäätöstä tehtäessä ja sitä toteutettaessa - säästämis- ja investointialttiuden
nousu merkitsee tavallisesti kokonaiskysynnän siirtämistä kotimaisista tuotteista
ulkomaisiin. Tämän seurauksena tuontimenot pyrkivät ylittämään vientitulot.
Tasapainon saamiseksi on ryhdyttävä toimiin kysynnän siirtämiseksi jälleen kohti
kotimaisia tuotteita. Ulkomaisen pääoman
rooliin kuuluu tällöin ensisijaisesti saajamaan vientiteollisuuden tuottavuuden parantaminen ja viennin vauhdittaminen
ja toissijaisesti tuontia korvaavan kilpailukykyisen teollisuuden kehittäminen ilman keinotekoisia tullimuureja tai muita
vinosuuntausta aiheuttavia suojakeinoja.
Tässä tulee nimenomaan kuvaan mukaan kehitysavun mikrodynamiikka. Tehokkaasti
kilpailevan tuotantosektorin
luomisessa on investointikohteiden tarkalla
selektiivisyydellä ja oikein valituilla markkinointitoimien tehostamisella tärkeä tehtävänsä. Henkilökohtaisesti uskon yksityisen pääoman vauhdittavan kehitysmaiden
teollistumista tässä suhteessa paljon paremmin kuin julkisen kehitysavun - paremmin nimenomaan sikäli, että investoinnin kustannus-hyöty-suhde muodostuu
ilmeisesti ajan oloon edulliseksi. Maailmanpankilla ja sen sisarjärjestöillä, jotka
tämäntyyppiseen rahatukeen osallistuvat,
on niinikään tarkat kriteerinsä sijoituksen
kannattavuudesta. Rahoitettavien projektien tarkemman valintasiivilän lisäksi
saa kehitysmaa tarvittavan pääoman mukana modernia teknologiaa, johtamistaitoa ja yrittäjyyttä.

Yksityisen paaoman osuuden lisääntyminen saattaa siten johtaa lopulta kehitysmaiden ongelmien nopeampaan ratkaisuun. Tosin se edellyttää luottovirran
rakenteessa muutoksia: suorien investointien ja pitkäaikaisten finanssi-investointien
olisi nähdäkseni lisäännyttävä vientiluottojen kustannuksella. Tämä merkitsee, että
uusien sijoittajien olisi kiinnostuttava kehitysmaiden projektien kehittelystä. Samalla
kehitysmaat joutuvat kilpailemaan pääomista kehittyneempien pääomaa tuovien
maiden rinnalla. Silti julkisellakin pääomalla on tärkeä tehtävänsä, mutta sen
pääpaino jää kehitysmaiden infrastruktuuriin ja niiden talouden makrodynamiikan kehittämisen puolelle.
Horowitz-suunnitelman tyyppisten utopististen suunnitelmien toteutumiseen en
paljonkaan usko ja epäilen niistä saatavaa
hyötyä sinänsäkin jo vakavasti. Yhtäältä
liian helpot lainaehdot helposti houkuttelevat pääoman kevytmieliseen käyttöön,
ja toisaalta maailman pääomamarkkinoilta ei riitä varoja tämäntapaisten suunnitelmien toteuttamiseen. Sen sijaan esimerkiksi Maailmanpankin ja UNeTADin'
piirissä vuosikausia vireillä ollut ns. lisärahoitusjärjestelmä (supplementary financial
measures)2 on jo realistisempi ja toteuttamiskelpoisempi suunnitelma, joka toimivien
perushyödykesopimusten rinnalla
saattaa hyvinkin helpottaa vientitulojen
odottamattomista vaihteluista aiheutuvaa
kehitysmaiden taloudellista kasvua jarruttavaa kitkaa. Hidastahan tuonkin
suunnitelman käsittely ja toimeenpano
on tosin tähäri saakka ollut.
2. IBRD Supplementary Financial Measures, a
Study Requested by the United Nations Conference on Trade and Development, Washington,
D. C., 1965.
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Antajamaalle kehitysapu merkitsee sinänsä reaaliresurssien siirtoa kehittynee~
tä kehi ttyvään maahan ensinmaini tun
kustannuksella. Uhraus on karkeistaen
sanottuna kvantifioitavissa »nettosiirron»
avulla: siirretyn pääoman nimellinen määrä vähennettynä diskontatulla korkojen
ja kuoletusmaksujen sekä mahdollisten
muiden vaikutusten määrällä. Kuten Linnamon artikkelissa ja sen kommenteissa
kolme vuotta sitten todettiin, kansantuotteeltaan suuren ja pienen antajamaan
asemassa on oleellinen ero juuri tässä siirrossa. Suuri antajamaa, jonka osuus myös
maailmankaupassa on suuri, kokee sekä
sen itsensä että muiden antaman multilateraalin kehitysavun palautuvan
ehkä lopulta moninkertaisenakin - pääomaa saaviin. maihin suuntautuvan, pääasiassa investointihyödykkeitten viennin
kasvuna. Pienen antajamaan myöntämä
multilateraali apu sen sijaan hukkuu taivaan tuuliin ja jää käytännöllisesti katsoen
kokonaan rasittamaan sen omaa maksutasetta lisärasitukseksi koituvan mahdollisen oman ulkomaisen rahoituksen korkokustannusten lisäksi. Kansainvälisissä tarjouskilpailuissa menestyminen vaatii melkoista koneistoa eri vientiteollisuuksissa,
vaikka kilpailukykyäkin olisi. Sen vuoksi
en voi pitää bilateraalin kehitysavun kannalle asettumista minään moraalikysymyksenä. Bilateraali apukin on kuitenkin
annettava taloudellisia kannattavuuskriteerejä soveltaen. Iloniemen mainitsemaa
hintatason nousua voidaan toki kontrolloida sopimalla alun /alkaen noudatettavasta hinnasta. Eihän minkään kehitys-
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maan ole lisäksi pakko ottaa vastaan sidottua kehitysapua, jos joko edullisempaa
bilateraaliapua tai multilateraaliapua on
muualta saatavissa. Jos taas bilateraaliapuun liittyvä toimitustarjous on hinnaltaan ja ehdoiltaan edullisin, bilateraaliavun hyöty lienee katsottava molemminpuoliseksi. Tietysti voitaisiin tutkia bilateraalikäsi tteen tulkinnan laaj en tamista
esimerkiksi maakohtaisesta vaikka skandinaaviseksi siten, että jostakin pohjoismaasta bilateraaliapua saava kehitysmaa
olisi oikeutettu tekemään valintansa mukaan hankintoja mistä tahansa muusta
pohjoismaasta.
Uskon lisäksi, että mikäli suomalaisten
yritysten kiinnostus tämän tyyppiseen
vientiin saadaan kasvamaan, seurauksena
on ainoastaan maamme antaman kehitysavun kasvu, mikä sekin on sekä kehitysmaiden etujen mukaista että parantaa
meidän kuvaamme maailmalla. Sinänsähän Suomen julkista taloutta sen enempää kuin teollisuuttakaan ei voi enää syyttää kiinnostuksen puutteesta kehitysongelmiin, vaikka annettu apu ei kansainvälisesti katsoen olekaan kovin suurta. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita kehitysapuasiain neuvottelukunnan ohella meillä
varsin nopeasti perustetut UNeTAD- ja
UNIDO-toimikunnat,joista varsinkin viimeksi mainitussa on jo varsin konkreettisiakin
toimintamuotoja suunnitteilla.
Omien toimintaedellytyksiemme ja resurssiemme asettamissa rajoissa silti toki
meidänkin on edettävä, niin kehitysavun
kuin oman taloutemme hoidon pitkän
ajan suunnittelussa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970: 2

Kansainvälisen kaupan teorian klassisen perinteen
vaikutusvoiman syistä *
Kirjoittanut
VEIKKO K. REINIKAINEN

Vielä toisen maailmansodan jälkeisen vapaakauppapolitiikan yhteydessä on usein puhuttu klassisen teorian mukaisista kansainvälisen erikoistumisen eduista. Tämä ei ole hylättävää ajattelun jäyhyyttä, vaan
sitä voidaan perustella ainakin taloustutkimuksen keskeiseen metodiongelmaan viittaamalla. Taloustieteilijöiden suhtautuminen alansa metodiratkaisuihin on tunnetusti hieman valittava ja anteeksipyytävä.
Myönnetään, että taloustiede on viime kädessä empiirisen tiedon hankintaa. Myönnetään myös, että luotettavinta kokemusperäistä tietoa on
se, jota saadaan ns. kontrolloiduissa kokeissa. Mutta sitten myös korostetaan, että todellisia kokeita ei talousprosessin yhteydessä ole asian
luonteen johdosta mahdollista saada aikaan. Ihanteellisen metodin ollessa poissuljettu on ollut turvauduttava korvikeratkaisuihin, joita on
ajateltu olevan kaksi: a) tilastollinen metodi, jonka avulla käsitellään
todellisen kehityksen tuottamaa ei-kokeellista tietoa ja arvellaan siten
voitavan tehdä johtopäätöksiä eri vaikuttajien merkityksestä, ja b) teoreettisia malleja käyttävä ajatuskokeilujen menetelmä, joka mahdollistaa
kontrolloitua koetta vastaavan järjestelyn. 1
On syytä muistaa, että tilastollinen metodi on suhteellisen uusi ratkaisu,johon on voitu varsinaisesti turvautua vasta 1900-luvulla tilastotieteen suuren kehityksen ansiosta. Kansantaloustieteen klassikot eivät
ilmeisesti edes pitäneet monimuuttuja-analyysin tapaista johtopäätösten

* Turun

Kauppakorkeakoulussa 31. 1. 1970 pidetty lectio praecutsoria jonkin verran täydennettynä.
1. Tämä ryhmittely antaa tosin vain likimääräisen kuvan asiasta. Sen korostamien metodien rin~
nalle on kolmantena vaihtoehtona kohoamassa jo oppikirjatasollakin simulointi. Vrt. esim. KENNETH
E. BOULDING Economic Analysis, Fourth edition, Volume 1: Microeconomics, eh. 1. Sitä paitsi ei varsi~
naisen kokeilun mahdollisuuskaan ole eräiden uusien suuntausten mielestä niin vähäinen kuin yleensä
on ajateltu. Vrt. HEINZ SAUERMANN (toim.) Beiträge zur experimentellen Wirtschaftsforschung, Tiibingen
1967.
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tekoa mahdollisena. Joka tapauksessa perinteellinen ratkaisu keskeiseen
metodiongelmaan on ollut teoreettisiin malleihin turvautuminen. Tästä
on kansainvälisen kaupan klassinen teoria tyypillinen' esimerkki. Esim.
ennen integraatioon osallistumista ei ole mahdollista kokeilemalla tutkia
kaupan vapauden lisäämisen suotavuutta. Ei-kokeellista tietoa tosin saattaa olla käytettävissä, mutta jotenkin olisi voitava ratkaista, missä määrin ja millä edellytyksillä se on aika- ja paikkasidonnaisuudestavapaata.
Tämä voidaan selvittää lähtemällä siitä,että kun ei voida kokeilla,
. täytyy yrittää . kuvitella. Muodostetaan ajatuksellinen koetilanne siten,·
että ensin spesifioidaan ,kansantalöudentila vaiheessa; jossa tietyt kaupan rajoitukset .ovat vielä. voimassa,sitten oletetaan rajoitusten poistuvan ja yritetään päätellä,miten.kansantalousreagoi muutokseen. Vanhan ja uuden tilanteen vertailu osoittaa toimenpiteen mahdollisen suotavuuden. Äärimuotona tällaisessa päättelyssä on tapaus, jossa alkutilanteessa kauppaa ei käydä ollenkaan ja lopputilanteessa vaHitsee täydellinen vapaakauppa. Tästä, on klassisessa,kansainvälisen. kaupan teoriassa,
kysymys.
TeoriaUa tarkoitetaan tällöin nimenomaan teoreettista· mallia käyttävää. tarkastelua, ja teoria on näin enemmän :metodi kuin tutkimuksen
lopputulema. Teoreettinen malli taas 'onniin tässä yhteydessä kuin yleeI1c
säkinkuviteltukansantalous,;:joka on. rakenteeltaan todellisuutta 'yksin..
kertaisempimutta:jossa tutkittavan ongelman kannalta relevantit todet.:
lisuuden pIirteet.ovat mukanai' On, ehkä vaikea aiv;an yleisesti sanoa,.
miten relevantteihiIli malleihin on eri tapauksissa" päädytty muuten kuin
myöntämällä ne rtieteellisiksi keksinnäiksi, .joiden· tuottamista ;ei voida
tehdä rutiiniksi. Samalla, 'on kuitenkin\katsot~ava, .että sellaista dedtrktii;VÅsen Ja:·imd uktiivisen tiedonhankin!J.an jyrkkää eroa,. j oh@nmainittu
teoreettisen j atilastollis~n metodin rinnastus saattaa' vii tata,tuskin kui . .:
tenkC\an: Qnolemassa.· Mallianalyy~i on kyllä luonteeltaan deduktiivista,
muttaJ,iämä.onitse asiassa osittain näennäistä siksi,että kaikkien teoreettisten .··mallienrtaustalla on ilmeisesti j0kiu'aivan :lmäärätty'.tod@llisuucl.en;
ongelmatilanne:.. T'ämä pätee "varmasti; esim. KE:VNEsin Jyleiseenteoriaan
nähden! _:- vqiJ::tan .väite, että pelkkä. Tahamä~räisenkokonaiskysyrinän
lis~ys v,qi ko1;l,pt~5l:a ~~ft,~likans~ntl.lloa'f ~:tuotaI)tQka p~~jte,etin, pysyessä, ennal1aaR,"'i~itää paikkansa vain kapasiteetin vajaakä~ttöi~yy,denoloissa~'

J~llri ·täIlais,~tolot.J;riYös '~9~y'at"n.i.~~n.i~uä'~teo.iiål~~'fi'-VlJs,itn't~9r,;9i4~n·7t~,7,
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pauksessa tämä tilanne- ja ongelmasidonnaisuus yleensä muistetaan,
mutta vanhojen teorioiden tapauksessa se pyrkii unohtumaan. Näin on
usein käynyt myös kansainvälisen kaupan klassisen teorian kohdalla.
Sen alkumuodon tilannesidonnaisuuden muistaminen on kuitenkin ehdottoman tarpeellista.
Kansainvälisen kaupantasapainoteorian synty liittyy 1800-luvun alussa käytyyn taisteluun Euroopan hegemoniasta. Napoleonin valtakaudella Ranska pyrki nujertamaan Englannin mm. ns. mannermaasulkemuksen avulla. Ranskassa pidettiin tällöin selvänä, että kauppasuhteiden
häiritseminen vahingoittaisi Englantia. Mannermaasulkemus herättikin
siellä levottomuutta. Mutta samalla syntyi myös omalaatuinen vastareaktio. Fysiokraattien käsityksiin nojautuen pyrittiin kaupan merkitys
vaurauden luojana selittämään näennäiseksi. 2 Näiden sinänsä hämmästyttävien käsitysten vastapainoksi esitettiin komparatiivisten kustannusten teoria. Mannermaasulkemuksen uhan taustaa vasten näyttääkin
luonnolliselta käyttää apuna kuvitelmaa, että kauppaa ei ensin käydä
ollenkaan ja että sitten se tulee jälleen yhtäkkiä mahdolliseksi, mitä ideaa
mainitussa teoriassa sovelletaan. Katsotaan siis, että ulkomaankaupan
hyöty vastaa määrällisesti sitä tappiota, joka syntyy, jos kauppa joudutaan kokonaan lopettamaan. Vasta komparatiivisten kustannusten teoria todella sisältää sen tuotanto- ja markkinatransformaation vertailun
idean, jonka avulla hyödyn luonne on mahdollista osoittaa. Kauppa on
hyödyllistä, jos hyödykkeiden muunto- eli transformaatiosuhde kansainvälisillä markkinoilla on edullisempi kuin niiden muuntosuhde kotimaisessa tuotantoprosessissa. Jos koko vientituotanto esim. Suomessa lopetettaisiin, näin vapautuvilla tuotantovoimilla ei varmasti saataisi aikaan
kaikkia niitä tavaroita, jotka tähän saakka ovat tuontina virranneet
maahan. Toisaalta erikoistuminen ei koskaan kannata äärimmäisyyteen
saakka edes kuljetettavissa olevien tavaroiden osaita, niin että koko tuotanto ensin vietäisiin ja kaikki kulutukseen ja investointiin käytetyt
tavarat olisivat ulkomaisia. On siten olemassa jotain sellaista kuin optimaalinen erikoistuminen ja optimaalinen ulkomaankauppa. Klassisen
2. »Though Britain, according to Bishop Berkeley's idea, were surrounded with a wall of brass,
ten thousand cubits in height, still she would as far excel the rest of nations of the Globe in riches,
as she now does, both in this secondary quality, and in the more important ones, of freedom, virtue,
and science.» WILLIAM SPENCE B7<itain Independent af Commerce, 1807, s. 71. Siteeraus LIONEL ROBBINsin
teoksesta Robert Torrens and the Evolution of Classical Economics, s. 12-13.
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teorian vaikutusvoiman selittää suuressa määrin juuri sen merkitys tällaisen optimointiteorian sopivana lähtökohtana. Se, mitä kansantalouden kannattaa tuottaa suoraan itselleen ja mitä sen kannattaa tuottaa
epäsuorasti ulkomaankaupan avulla, on jatkuvasti tavalla tai toisella
pyrittävä laskemaan. Uusklassisen tasapainoteorian tuoma lisä tässä suhteessa on se, että voidaan osoittaa ne edellytykset, joiden vallitessa yksityistaloudellisen kannattavuuden voidaan laskea johtavan koko kansantalouden kannalta optimaaliseen tulokseen. Yleissääntönä onkin, että
kansantaloudellinen kannattavuus ja liiketaloudellinen kannattavuus
vastaavat toisiaan. Markkinoiden kuuluisa »näkymätön käsi» on ts.
tässä asiassa jatkuvasti varsin käyttökelpoinen vaikkakaan ei ehdottoman
luotettava kokonaisedun vaalija.
On syytä korostaa klassisen ulkomaankauppa teorian normatiivista
luonnetta. Se pyrkii osoittamaan, missä mielessä ja millä edellytyksillä
kaupan lopettaminen on vahingollista ja kaupan käynti ja· kaupan vapauden lisääminen siis hyödyllistä, mutta se ei niinkään anna esim.
valmista selitystä kaupan rakenteelle. Tätä ei ole aina muistettu. Samalla näyttää komparatiivisten kustannusten teorian tapaus viittaavan
siihen, että hyvä teoreettinen malli on usein vain metodi etukäteen induktiivisesti ja intuitiivisesti oivalletun asian todistamiseksi. Ei voida
varmaankaan sanoa, että vasta komparatiivisten kustannusten teorian
avulla ymmärrettiin kaupan lopettamisen olevan vahingollista. Ilman
täsmällistä mallia ongelman luonnetta ei kuitenkaan täysin tiedostettu.
Tiedostaminen onnistui vasta sitten, kun ulkoiset olosuhteet mannermaasulkemuksen muodossa olivat siihen pakottamassa. Vaikka siis normaaliolosuhteissa -ulkomaankaupan me~kitys on selvitettävä ajatuskokeilun
avulla, kun todellinen kokeilu ei ole mahdollista, niin tässä ajatuskokeilussa käytetty menetelmä on toisaalta todellisuudessa suoritetun kokeilun inspiroima ja siis vahvasti empiirinen. Teoreettisen mallin onkin väistämättä täytettävä tämä ehto, jos sen avulla aiotaan osoittaa, missä
määrin ja millä edellytyksillä yhtä tapausta koskeva edullinen kokemus
on aika- ja paikkasidonnaisuudesta vapaata. Jos uusklassinen malli tämän ehdon täyttää, silloin se todella sisältää tutkittavan ongelman kannalta relevantit ajasta ja paikasta riippumattomat talouksien piirteet, ja
näin olisi päästy teorianmuodostuksen »lopulliseen» tavoitteeseen, inyariansseihin, jolloin ilmeisesti olisi myös katsottava olevan kysymys »teori-
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asta», ei enää pelkästä »mallista».3 Mitä sitten tarkoitetaan puhuttaessa
ed elI een/ vam [malleista ,ja.· »uusklasslsesta tasapaiitåteoriastå;metodiha'»?
Tarkoitetaah sitä!; etta tämähC:näk~inykseriltilalle ehkärilieleHäänsuositeltava »teoriaii» ja »mätlie~»eröttelu onihyödyllistä lähinnä'positiivisen »what is»-taI6ustieteenYhteydessä:Klassiseerl. petinteeseenpohjaava
ulkomaankauppateoria ·eick:tililtf tähän'] ryhmääIl; .vaHri 's'e'on nörmatiivistä teoriaa. Se' eiöso1ta', ':mikävapaakauppaaii osallistuville::kans'antalouksille~todella :on·!'jlhteistä,V-aarf'·ainöastaan sen," minkä: nliI1e :pit~ä 'dllå
yhteistä, jos" ne kaikki ~aikovat realisoida sen:·vapaakaupp'ahyödyri, joka
teorian mnkaanön' mahdollinen. MallirF Ja ~te6rian suhteesta 'läHteminen
ei siis tässä ',ole paikällaan, i'kun ;86" on yleensä meirkinnyt 'pitäytymistä
yhteen ainoaan!tebriakäsityks'een.4:S6phf~inpaa''On'·1ähteå siitä~~että teorian käsitteelle on yhteiskuntatieteissä ainakin kaksi vaihtdehtoista tulkintää: 5 Ulkomaankauppateoria'on·sopivinta·nähdä mefodi!iä,jonKa ei
ole tarpeenkaan sisähää"'pbsitiivisiå; invariansseja monistisen te6riåkä~
si,tyksen'mielessä"kun:se 'on lähinna ,'»whaf oughc to':be» lutkiinusta.
Talouspolitiikaii ,tarpeiden joHdosta juu±-{ tällaisella! lähestymistavalla
on ollut pysyvä merkitys. (Silldln krtn vapaakaupan haaste todella tie.;.
dostetaah,' uusklassinen'analyysi on tietysti myös positiiviståteoriaa.)
Vapaakauppapolitiikah' perustahaon';ollut optiiriOintiteoria'Il lisäksi
myös sotien' ja ptofektidnististenkok~ilujen aikana saatu empiiririeh/ei~
kokeellinen': tieto; KonkreeHi~en ,historiallisen kokemuks'en vaikutus 'pää'::
töksiin onkin'vatmasti'ollut StlUrI. 'Halu välttää teoretisbintiajå'käyttaä
kokemustietoa . on· niin 'stHiti/ ettäc1mielellääri unohdetaarivain' te~riån
avulla olevan osolteUavis-sa', inillä edellytyksilHi' singulaarisist:a ilmiöistä
yleensä voidaan tehdä yleisiäijbhtöpäätöksiä.· UlkomaanK~upantasapai~
noteötian merkitys <talouspolitiikanp~rustanåön kyllä jäänyt t6ivottåvcta:
vähäisemmäksi -myös siksi, että 'teorian harra~tajat eivät 'ole~vaivautuneet
riittäväri Ltarkåin selittärriään;" mi tä· tårkoitetaan puhuttaessa' paakc\.up~!
pasuosituksell'·' ehdollisen'väittämän luonteesta~' iNiinpävoida:an<,!tl1yöh-~
tää} 'ettäkaupånvapauttamrsesta;;ifoi :'ölla; hyöty~?-vaikka'Kåikkie1T;)fuaf~
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3. N~,in sanor~aess~,.i~t~,~riaHa>>" ~arkoi tft~~P' todepist,et;t 'i~i~,u tus~~u~F~hlJ!P s~lHY~fä ,:~~nit::rri.i~les~Ji,
kuin esim:JAAKKO HINTIKKA esittiä åttikkelissaan Yhteiskunta ja käyttäytymistieteet, Lu6tain'S/1966, s. 22.
4.. Ne', taloustl(:jteifijät;'jotka' ovat) kor6staneet »titåflieH>; j;t: >H~örioiden»':driotteluå;" oVat yleensä
pitäytYD,:e~t, viitteessä:~, mainittuun teoriakäshykseeri.."
:1 . ."'J...., .,'.
'/5., .<'';';~';J
5. Vrt. esim. JOSEPH A. SCJ:IlJ'!'1PETER.fIistory, qf .E;~onnmi~ •.L~na{Y,si~?<~~)t.-:--,?Pjty.6~:rTI E~~o;~A ,~osio7,!
logian'tutkimusmenetelrriät1, s. l4:9~" . "'. , , ' ._),~,:<-",. "'J;\".'A,",','·~,,, ':',lC"-""" ",~., ,,, .. -';
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den tuatanta säilyisi entisenä, kunhan vaihdanta vain laajenee. Tämä ei
kuitenkaan ale uusklassisen tearian yleinen sanama, vaan varminta an
lähteä siitä, että maa vai hyötyä vapaakaupasta, mikäli se pystyy muuttamaan tuatantarakennettaan tehakkuutta lisäävään suuntaan kaupan
vapautuessa. Juuri tämä muuntumis- eli transfarmaatiakyvyn edellyttäminen an se alettamus, janka realistisuutta an kysyttävä, suhtauduttiinpa
alettamuskritiikkiin ns. pasitiivisessa talausteariassa kuinka varauksellisesti tahansa. 6
Transfarmaatiaprasessi an manitahainen angelma, jata an tarkasteltava useista eri näkökulmista. Keskeiseksi kysymykseksi vapaakauppaan sopeutumisen yhteydessä muodostuu talouspolitiikan monitavoitteisuuden tosiasia. Varsinkin pelkän vaihdannan lisäyksen merkitystä korastettaessa an tehokkuus muadastunut liian yksinamaiseksi tavaitteeksi. Täystyöllisyys, maksutaseen tasapainaja tulanjaan aikeudenmukaisuus avat myös arvastettuja asiaita, ja vaidaankin sanaa, että tehattamuutta eliminaiva muutas
an kiistatta edullinen vain, mikäli vaikutus muihin talauspalitiikan tavaitteisiin an vähintään neutraali. Tämä vaidaan huamiaida määrittelemällä ihanteellinen transfarmaatiakyky seuraavasti: maalla an riittävästi
transfarmaatiakykyä, jas se markkinaalasuhteiden muuttuessa pystyy
muuttamaan tuatantarakennettaan tehakkuutta lisäävään suuntaan vaarantamatta täystyöllisyyttä ja maksutaseen tasapainoa. Tulanjaan aikeudenmukaisuuden vaatimusta ei vaida liittää tähän, vaan sen saavuttaminen an turvattava erikseen niin, että kakanaisuuden edun vuaksi
kärsimään jautuvien tappiat kampensaidaan.
Mainitussa mielessä ihanteellisen transfarmaatiakyvyn ehdat alisi vaitava selvittää tarkemmin, ja tämä ankin määrätyissä rajaissa mahdallista.,
Tätä· kautta nähdään, miten vapaakauppahyöty kytkeytyy sellaisiin kysymyksiin kuin työn ja pääaman taimialaittainen ja alueellinen mabiliteetti, tuatannantekijöiden suhteellisten hintajen kehitys, rahanarvan
vakavuus, ytitysten suarittama tuatantamenetelmien valinta, tuatannantekijöiden keskinäinen' korvaavuus ja yritysten jahdan kXky reagaida
markkinatilanteen muutaksiin. Käsittääkseni uusklassisen kansainvälisen
kaupan tearian keskeisenä ansiana vaidaan pitääkin sitä, että sen avulla
an mahdallista asaittaa rakenteellisen muuntumisen yleiset ldeaaliehdat
6. Tyyppiesimerkki talous tieteellisestä positivismista tässä suhteessa on johdantoluku The Methodology of Positive Economics MILTON FRIEDMANin teoksessa Essays in Positive Economics, Chicago 1959.
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ja siten myös ne ei-suhdanneluontoiset vaikeudet, joita vapaakauppaan
sopeutumiseen kussakin maassa luultavimmin liittyy.
On syytä huomata, että juuri transformaatiokyvyn käsitteen kautta
staattisella teorialla voi olla yhteys kasvututkimukseen. Samalla on korostettava, että äsken esitetyllä tavalla määritelty transformaatiokyky ei
ole sama asia kuin reallokointikyky traditi~naalisessa mielessä. Uusklassisen perusmalIin abstraktiotasolla ne kyllä yhtyvät, mutta tämän
tarkastelutason ei ole tarpeen jäädä ainoaksi, jota käytetään. Se on vain
sopiva lähtökohta vähenevän abstraktionmenetelmää käyttävälIe päättelylle. Alemmalla abstraktiotasolla transformaatiokyvyn osaehdot on
sekä mahdollista että aiheellista määritellä laajemmin ja realistisemmin
kuin päättelyn alkuvaiheessa, ilman että tähän sisältyisi mitään metodisesti arveluttavaa. Näin ollen transformaation ei uusklassisessa teoriassa
aina edellytetä olevan tiettyjen resurssien reallokointia samana pysyvän
tietämyksen vallitessa, vaan siinä sekä voi että täytyy olla kysymys evolutionäärisestä prosessista. Niinpä esim. reallokointimallin abstraktiotasolla transformaatiokyvyn osaehtona esiintyvä »tuotantosektorin kyky
reagoida suhteellisten hintojen muutoksiin» tulee sisällöltään avarammaksi ja realistisemmaksi transformaation konkreettisia ehtoja tarkasteltaessa. 7 Transformaatiokykytarkasteluun ei siis voida kohdistaa sitä kritiikkiä taloudellisen kehityksen luonteen (erityisesti innovaatioiden)
unohtamisesta, joka epäilemättä on syytä kohdistaa tiukasti traditionaaliseen reallokointiteoriaan~ koska sen avulla päinvastoin voidaan osoittaa tiukasti traditionaalisen teorian tuottamien ohjeiden rajoitukset. Tällaisen dynamisointimahdollisuuden olemassaolo on kyllä jäänyt kansainvälisen kaupan teoriassa liian vähälle huomiolle}
Tämä' on ehkä osaselitys sille, että kansainvälisen kaupan teoria. on
toisinaan katsottu erääksi taloustieteen alikehittyneistä sektoreista. Sikäli
kuin tämä pitää paikkansa, syynä on ehkä myös erikoistumisen luoma
lokeroituminen, tietämättömyys_ muidenalojenkysymyksenasettelujen
ja metodologian kehityksestä. Väitetään, että'eräs niistä yleismetodisista
7. Vrt. VEIKKO K. REINIKAINEN Kansainvälisen kaupan uusklassinen tasapainoteori« metodina, Helsinki
1969, jaksot 561 ja 566.
8. Niinpä STAFFAN' BURENSTAM LINDER kirjoitti teoksessaan An Essay on Trade and Transformation:
»Our model is not intended, any more than are the traditionai reallocation models, to analyse the
problems of adjustment during the reallocation phase.» Ks. mt; s. 61. Linderin mallista näin voitaneen sanoakin, mutta uusklassisesta teoriasta Linderin väite antaa väärän todistuksen.
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virtauksista, joiden merkitystä yhteiskuntatutkimuksessa ei vielä ole riittävästi ymmärretty, on kybernetiikka. 9 Väite kyberneettisen tarkastelun
puuttumisesta ei kuitenkaan sovi kansainvälisen kaupan uusklassiseen
tasapainoteoriaan. lO Tämän väitteen todistaminen on vaikeaa jo siksi,
että kybernetiikkaa ei ole helppo määritellä. Yleisesti ottaen kybernetiikaIla kuitenkin tarkoitetaan itsesäätelykyvyn omaavien systeemien tarkastelua. Kyberneettisiä systeemejä ovat kaikki elolliset oliot ja niitä
jäljittävät elottomat konstruktiot. Talousjärjestelmää voidaan kyberneetikkojen mukaan tarkastella omana systeeminään, joka saadaan yhteiskuntaa esittävästä sosiaalisesta systeemistä eliminoimalla siitä muut
paitsi taloudellisen vaihdon kanavat. l l Talousjärjestelmän kyberneettinen tutkiminen on näin mahdollista lähtemällä siitä, että kyberneettinen
teoria on tutkittavan olion tavoitteiden teoriaa. Ei voida sanoa, onko
systeemi itseohjautuva, ellei tiedetä, minne se haluaa itseään ohjata.
Käsittääkseni »kansantalous»-nimisen olion operationaalisiksi tavoitteiksi voidaan olettaa juuri sellaisia asioita kuin kokonaisreaalitulon kasvu,
täystyöllisyys, maksutaseen tasapaino, vakaa rahanarvo ja tulonjaon oikeudenmukaisuus. (Näiden taustalla ovat sitten sellaiset todelliset tavoitteet kuin vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus.) Talousjärjestelmän tulisi olosuhteiden muuttuessa pystyä säätelemään itseään niin, että tavoitteet
jatkuvasti saavutetaan. Sen tutkiminen, pystyykö kansantalous lisäämään tehokkuutta muita tavoitteita vaarantamatta, mistä transformaatiokykytarkastelussa on kysymys, on siis talousjärjestelmän kyberneettistä analyysia. 12 Talousjärjestelmässä tulee olla joitakin systeemin epäsuotavat tilat torjuvia säätelymekanismeja, joita voidaan ajatuksellisesti
verrata esim. lämpötilan vakiona säilymisestä huolehtivaan termostaat9. Ks. YRJÖ AHMAVAARA Yhteiskuntatieteen kyberneettinen metodologia, Helsinki 1969, jonka takakannella
väitetään sen olevan »ensimmäinen suomeksi ilmestynyt esitys kyberneettisestä teoriasta ja sen sovellutuksista yhteiskuntatieteisiin». Muistettakoon kuitenkin, että esim. KYÖSTI PULLIAISEN väitöskirja
Ekonometrinen tutkimus systeemiteoreettisesti tarkasteltuna ilmestyi jo vuonna 1967. Seuraan tässä Ahmavaaran näkemystä kybernetiikasta, mutta sijoitan hänen vallankumousideologiansa tilalle reformistisen ideologian mukaisen käsityksen talouspolitiikasta.
10. Kiitän diplomi-insinööri ARTO LEvANToa hänen osuudestaan Talouselämä-lehdessä keväällä
1969 käydyssä keskustelussa (Talouselämä 10/1969), jossa vapaakauppasopeutumisen jakybernetiikan yhteys otettiin esille. Samalla kiitän professori PENTTI MALAsKAa, jonka kanssa olen voinut näistä
kysymyksistä käydä itselleni hyödyllisiä keskusteluja.
11. AHMAVAARA mt. s. 224.
12. Transformaatiofunktiomalli on samalla käyttökelpoisempaa kybernetiikkaa kuin WALRAsin
kokonaistasapainoteoria ja avarampaa kuin MARSHALLin partiaalimallit, joiden ~yberneettiseen Iuon-
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tiin. Yhden tavoitteen säilymisestä huolehtivat mekaaniset säätelylaitteet eivät kuitenkaan ole hyvä vertailukohta, kun talousjärjestelmä on
monitavoitteinen systeemi. Sopivampaa onkin analogisessa tarkastelussa
turvautua ihmiseen itseensä. 13 Kun kansantalous ryhtyy vapaakauppaan,
syntyy ensin se epäedullinen vaikutus, että työttömyys uhkaa lisääntyä,
kun kilpailukyvyttömillä aloilla tapahtuu tuotannon supistumista tai ainakin kasvun hidastumista ja itsepuolustusrationalisointia. Tämä työttömyyden uhan luominen on mielekästä vain, jos kansantalouden jotkin
muut alat laajenevat siinä määrin, että ne sitovat vapautuneet tuotantovoimat ja samalla lisäävät tuotantoa. On syytä huomata, että työn ja
pääoman toimialoittainen liikkuvuus ei tällöin välttämättä merkitse
maantieteellistä liikkuvuutta eikä aina edes yrityskohtaista liikkuvuutta.
Y rityskohtaista liikkuvuutta ei tarvita, jos yrityksille on ominaista se
sama transformaatiokyky, jota koko kansantaloudelta vaaditaan. Y rityksen transformaatiokyvyn osatekijät voidaan puolestaan määritellä realistiseen tarkasteluun pyrittäessä sillä avaralla tavalla, johon yllä koko
talouden osalta viitattiin. Näin ollen transformaatiotarkastelu sisältää
myös mahdollisuuden, että heikot alat ja yritykset reagoivat vapaakauppaan innovaatioiden ja muun luovan toiminnan avulla. Se on siis
vapaa varsinaiselle reallokointiteorialle ominaisesta ahtaudesta tässäkin
suhteessa. Eri asia on, että yrityksiltä ja yksityisiltä tuotantoaloilta ei
ehkä ole viisasta vaatia samanlaista joustavuutta kuin kokonaistaloudelta.
Perinteinen teoria ei tarjoa valmista ratkaisua tällaisiin strategiaongelmiin, mutta se voi edistää sopeutumisongelman jakautumista konkreettisiin osakysymyksiin.
Aikaisemmin esitetyllä tavalla määritelty ihanteellinen transformaatiokyky
on siis joka tapauksessa se negatiivinen takaisinkytkentä,jonka kokonaistaloudessa
täytyy olla vaikuttamassa, jotta vapaakaupassa menestytään. Tämä takaisinteeseen Suomessakin on viitattu. Vrt. O. E. NUTAMO Oskar Lange yleisen systeemiteorian kehittäjänä,
Ajatus XXX 1968, s. 115, a1aviite 3. Ahmavaaran teoksen III luvun 4. jakson kohdassa »Ta1ousjärjestelmän sisäinen toiminta» käsitellyt mallit ovat talouden itsesäätelykyvyn selvittämisen kannalta
valitettavasti melko mielenkiinnottomia. Ahmavaaran suosima makroteoriakin voidaan kyllä esittää
kyberneettisesti mielenkiintoisessa muodossa. Ks. esim. LAWRENCE R. KLEIN The Keynesian Revolution,
Technical Appendix: Mathematica1 Models of Keynesian and Classical Economics. Kleinin vuonna
1947 ilmestyneessä teoksessa ei kybernetiikasta tosin puhuta mitään, mutta tarkastelu on luonteeltaan kyberneettistä, kuten sen nimen perusteella voi odottaakin.
13. Vrt. V. REINIKAINEN Pitkän tähtäyksen vapaakauppaodotukset ja Nordek, Talouselämä 15/1969, jossa
käytetty saunomisanalogia tukee mielestäni tekstin väitettä.
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kytkentä on yleisen rakenteensa ja informatiivisen monimutkaisuutensa
puolesta hyvin verrattavissa siihen ihmeelliseen järjestelmään, joka erilaisissa uhkatilanteissa huolehtii kehomme tasapainosta. Transformaatiokyky on siis sellainen talouden ominaisuus, jota voidaan tutkia ja jota
täytyy tutkia, kun sen olemassaolo ei ole mikään selviö. Sen erittely
johtaa käsitykseen, että se, mitä ns. kilpailun toimivuudella tai hintamekanismin toimivuudella on tarkoitettava, on ehkä ylipäänsäkin määriteltävä tällaisen kyberneettiseen tarkasteluun sopivan laajan kokonaiskäsitteen avulla. Transformaatioprosessin sisällön analyysissa voidaan
samalla käyttää hyväksi yleistä sekä staattista että dynaamista kilpailuteoriaa, mikä voi ehkä lisätä mielenkiintoa tätä liiaksi makromallien
varjoon jäänyttä taloustieteen osa-aluetta kohtaan. Konkreettinen, strategiset tekijät osoittava kuva trans.formaatiokyvyksi nimitetyn negatiivisen takaisinkytkennän sisällöstä markkinataloudessa voidaan saada täydellisen kilpailun teorian
avulla. Näin sanoessani kuulen nykyortodoksian puolustajien huudahtavan: »Mutta eihän täydellisen kilpailun teoriaa voida käyttää kilpailutaloudellisten normien perustana!» ,Tällainen väite kuuluu kuitenkin
esikyberneettiseen kauteen, ja sen esittäjät sekoittavat kaksi aivan erillistä asiaa. Voidaan yhtyä käsitykseen, ettei täydellisen kilpailun teoriaa
ole syytä kohottaa tilanormiksi siten, että pyritään saamaan aikaan sen
mukainen talousrakenne ja sen mukaiset rajaehdot täyttävä ihannetasapaino. Mutta tämä ei osoita, että atomistisen kilpailun teoriaa ei
voida käyttää myöskään toiminta- eli prosessinormien perustana. Väitänkin,
että sikäli kuin markkinataloudella todellisuudessa on ideaalista transformaatiokykyä vastaava itsesäätelykyky, siis kyky joustavasti sopeuttaa
tuotantoalojen kokosuhteet markkinatilanteen muutoksiin, niin se im~
pulssi-, reaktio- ja' informaatiojärjestelmä, jonka ansiota tämä kyky on,
vastaa olennaisilta piirteiltään (siis muutettavat muuttaen) täydellisen
kilpailun teorian avulla saatavaa kuvaa. Täydellisen kilpailun teoria
on myös normi siinä mielessä, että se osoittaa, mikä rooli voitolla olisi oltava,
jotta voittojärjestelmä voisi taata kokonaistalouden rnuuntumiskyvyn.
Epätäydellisen kilpailun maailmassä toisten voittoasemia kyllä uhataan
ja omia asemia turvataan monipuolisemman keinovaraston avulla kuin
täydellisen kilpailun mallissa, mutta tämä ei poista sitä tosiasiaa, että
vapaakauppa vaikuttaa eri alojen kannattavuuteen eri tavalla. Tämä on
johdettava muutoksiin sekä vahvoilla että heikoilla aloilla - muuten sys-
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teemissä syntyy epäsuotava tilat kun muutos heikoilla aloilla yleensä kuitenkin tapahtuu. »Tilan epäsuotavuus» osoitetaan siis työllisyys- ja maksutaselukujen avulla, ei allokointioptimin rajaehtoihin viittaamalla. Täydellisen kilpailun teoria antaa kuvan siitä, millä edellytyksillä epäsuotavaa tilaa ei synny.14 Kilpailumekanismin toimivuutta voidaan pitää hyvänä, jos se todellisuudessa voi johtaa makrotavoitteiden kannalta yhtä
hyvään tulokseen, olivatpa kansantalouden ominaisuudet tietyllä hetkellä
staattisen rajaehtotarkastelun mielessä millaiset tahansa.
Itse täydellisen kilpailun teorian sopeutusmekanismia ei tällä tietenkään
tarjota ohjeeksi enempää yrityksille kuin kokonaistaloudellekaan, vaan
todetaan vain, että jos tämä mekanismi näyttää todellisuudessa täysin
puuttuvan, silloin kansantalouden itsesäätelykyky todella on heikko ja
tarvitaan vastaavasti enemmän tietoista säätelyä. On myös syytä huomata, että voittojen ja teollisen edistyksen yhteydestä lähtevä täydellisen kilpaHun teorian normiarvon kritiikki (SCHUMPETER) voidaan transformaatiokykytarkastelussa ottaa huomioon siten, että kysytään myös,
kannattaako transformaatiokyvyn ideaaliehtojen täyttymiseen ja samalla
täystyöllisyystransformaatioon todellisuudessa aina edes pyrkiä. 15 Tässäkin suhteessa transformaatioanalyysi on siis vapaa tiukasti traditionaalisen reallokointiteorian heikkouksista. Samalla voidaan sanoa, että kybernetiikan vaikutuksesta ei ulkomaankauppateorian alalla voi siis olla
odotettavissa ratkaisevaa muutosta tarkastelutavoissa. Kybernetiikan
merkityksenhän on ajateltu olevan lähinnä siinä käsitteiden täsmentämisessä, jonka oikean kokonaishahmotuksen löytäminen mahdollistaa. 16
Näyttää siltä, kuin huomion kohteena olevassa tapauksessa voitaisiin jo
perinteisen talousteorian avulla päätyä kyberneettisen kritiikin kestäviin
käsitteisiin, mistä transformaatiokyvyn käsite on sopiva esimerkki. 17 Klas14. Tämä on ehkä lähellä ns. Chicagon koulukunnan käsitystä täydellisen kilpailun teorian merkityksestä suurten linjojen osoittajana. Vrt. JOUKO PAAKKANEN Komparatiivinen statiikkaja kilpailuprosessi,
s. 101, ja PAUL A. SAMUELSON The Monopolistic Competition Revolution teoksessa ROBERT E. KUENNE
(toim.) Monopolistic Competition Theory; Studies in Impact, s. 108. Kaikki taloustieteilijät ovat luultavasti »chicagolaisia», jos he joutuvat esim. selittämään, miten vuokrasäännöstelyn seuraukset eroavat
asuntopulan poistamiseksi tarjolla olevan markkinavaihtoehdon seurauksista. Tämäkin on vain metodiratkaisu, joka ei suinkaan merkitse täydellisen kilpailun ihannoimista.
15. VEIKKO K. REINIKAINEN Kansainvälisen kaupan . .. kohta 563.
16. AHMAVAARA mt. s. 11 ja 169.
17. On muistettava, että täydellisen kilpailun teoria on vain välttämätön, ei riittävä apuväline.
Siksi on käytettävä muutakin kilpailuteoriaa, jos pyritään selvittämään, miten yksityiset alat ja yritykset reagoivat vapaakaupan haasteeseen. Koko kansantalouden kannalta on kuitenkin olennaista,
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sisen perinteen pysyvänä ansiona siis on, että se on luonut perustan ulkomaankaupan kokonaistasapainoteoreettiselle analyysille, joka juuri on erikoisen käyttökelpoista talouden itsesäätelykyvyn tutkimisen kannalta hyödyllisiin käsitteisiin
pyrittäessä. On onnekasta, että tämä ja samalla täydellisen kilpailun teo-

rian merkitys on jo esikyberneettisellä kaudella intuitiivisesti oivallettu.
Ulkomaankauppateorian normatiivisesta luonteesta puhuttaessa ei
suinkaan haluta väheksyä sitä tosiasiaa, että jokaisella kansantaloudella
varmasti myös todella on jonkin verran transformaatiokykyä, siis kykyä
eliminoida teh~ttomuutta työllisyyttä ja ulkoista tasapainoa vaarantamatta. Mutta on pelättävissä, että transformaatiokyky on ilman erikoistoimenpiteitä heikko juuri siellä, missä muuntumisen tarve on erikoisen
suuri. Tämä on Suomessakin aiheellista muistaa. »Kyberneettinen ulkomaankauppateoria» johtaakin käsitykseen, että Suomessa on vapaakauppakysymykseen suhtautuminen ilmentänyt samanaikaisesti liiallista itseluottamusta ja liiallista nöyrämielisyyttä. Liika itseluottamus ilmenee
siten, että erinomaista menestymistä vapaakaupassa pidetään selviönä,
eikä vapaakauppakehityksen vaaroista edes haluta keskustella~ Kansallinen itsevähättely taas ilmenee siten, ettäpitäydytään johonkin sentapaiseen arvioon, kuin että »viennin kehitys on EFTAan osallistuessamme
varmasti ollut edullisempi, kuin se olisi ollut, jos olisimme pysyneet
syrjässä». Näin varmasti onkin, mutta tällaiseen toteamukseen ei ole
syytä pysähtyä »kauppapolitiikan menestyksellisyyttä» arvioitaessa. Ei
ole olemassa mitään erillistä kauppapolitiikkaa, vaan olennaista on se,
onko koko talouspolitiikka sisäisesti johdonmukaista vai ei. Jos reaalikansantulon, työllisyyden ja maksutaseen kehitys on sinänsä ollut epätyydyttävää, on omituista lohduttautua sillä, että vieläkin huonompi
vaihtoehto olisi kukaties ollut tarjolla. Hyödyllisempää olisi selvittää,
miksi vapaakauppasopeutuminen ei ole ollut lähelläkään optimaalista.
Kansainvälisen kaupan uusklassinen tasapainoteoria on joka tapauksessa
valmistautunut palvelemaan sellaista päätöksentekoa, jossa ei tyydytä
välttävään tulokseen, vaan rohkeasti pidetään silmällä oman talouspolitiikan kaikkia keskeisiä tavoitteita.
että vapaakauppaan liittyvä tehokkuuden tavoittelu vaarantaa helposti täystyöllisyyden ja ulkotasapainon. Tämä tulee esille jo uusklassisessa mallissa, ja siksi sitä voidaan käyttää kokonaistaloudelle
asetettavien vaatimusten teoreettisena perustana. Sen heikkouksista voidaan vapautua valitsemalla
alkuvaiheen teoreettisille käsitteille riittävän avarat operationaaliset vasti~käsitteet, mihin jo edellä
on viitattu. Tämän yleistysmahdollisuuden olemassaoloa näyttää olevan kovin vaikea myöntää.
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Edellä on kansainvälisen kaupan teorian klassisen perinteen vaikutuksella tarkoitettu lähinnä komparatiivisten kustannusten teorian vaikutusta. Tämän teorian vaikutukset syyt ovat selvästikin moninaiset:
L Klassinen teoria antoi herätteen teoreettisia malleja käyttävälle
ulkomaankaupan syiden ja vaikutusten analyysilIe, ja tämä ajatuskokeilujen menetelmä on ongelman luonteen johdosta jatkuvasti
tarpeellinen. Omaksuttu teoriakäsitys on siis ollut »oikea».
2. Teoriaan sisältyvä olettamus tehokkuuden merkityksestä talouspolitiikan tavoitteena on toistaiseksi osoittautunut varsin sopivaksi.
3. Tuotannossa vallitsevan rajatransformaatiosuhteen ja ulkomaankaupan hintasuhteen vertaaminen on jatkuvasti käyt~ökelpoinen
tapa osoittaa erikoistumisen hyödyllisyyttä erityisesti silloin, kun
tuonti sisältää tavaroita, joita maa itsekin voisi valmistaa, mikä
kautta aikojen on ollut suuri tyytymättömyyden aihe. Juuri vaihtoehtokustannusajattelu voi samalla osoittaa, ettei enempää alhainen
kuin korkeakaan tuottavuus ole kaupan este.
4. Klassisen teorian kehittäminen on johtanut käsitykseen, että on
olemassa jotain sellaista kuin optimaalinen erikoistuminen ja optimaalinen ulkomaankauppa (erotukseksi sekä maksimaalisesta erikoistumisesta että omavaraisuudesta), ja samalla se on tarjonnut
sopivan lähtökohdan tämän optimin ominaisuuksien määrittämiseen pyrkivälle tutkimukselle.
5. Teoria on tarjonnut myös ohjeen siitä, miten optimiin voidaan
päästä: annetaan kilpailuprosessin ratkaista, millä alalla kullakin
maalla on suhteellinen etu. Tämä ohje on ollut sekä sopivan konkreettinen että »ideologisesti miellyttävä». Sekä konservatiivinen
että reformistinen talouspolitiikka ovat voineet käyttää sitä hyväksi.
6. Kehittyneimmässä muodossaan klassista perinnettä jatkava teoria
on tyypillisesti kyberneettistä tarkastelua, vaikka tämä puoli onkin
jäänyt liian vähälle huomiolle. Kuitenkin on ilmeistä, että karkean
kompensaatioperiaateen rinnalle voidaan ottaa todella monitavoitteinen tarkastelu. Tämä näyttää oikeuttavan käsitykseen, että kansainvälisen kaupan uusklassinen tasapainoteoria ei suinkaan ole
»vanhanaikaista spekulointia», vaan hyvinkin modernia yhteiskuntatutkimusta. Sen tarjoamia mahdollisuuksia talouspoliittisessa keskustelussa käytettyjen käsitteiden täsmentämisen välineenä ja tutkimisen arvoisten ongelmien osoittajana ei ole riittävästi käytetty
hyväksi.
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Katsauksia

Jukka Nysten:

KATSAUS EURODOLLARIMARKKINOIHIN*

1. Johdanto

Tässä artikkelissa ei pyritä syvään teoretisointiin. Päämääränä on antaa lukijalle
kuva siitä, mitä ,eurodollarit ovat, miten
eurodollarimarkkinat ovat syntyneet, mitkä ovat olleet niiden viimeaikaiseen, huimaavaan kasvuun vaikuttavat voimat,
miten ne vaikuttavat kansallisiin rahoitusmarkkinoihin, ja lopuksi, mitä vaikutuksia niillä saattaa olla kansallisen talouspoli tiikan hoitoon.
Suomen osallistumisesta eurodollarimarkkinoihin ei kirjoittajalla ole ollut
käytettävissään aineistoa, minkä takia on
ollut pakko rajoittua markkinoiden tärkeimpiin vaikuttajiin, ja selvitellä niiden
osalta tätä »valuuttojen vapaan vaihdettavuuden sivu tuotetta».

2. Eurodollarimarkkinoiden luonne

Käsite eurodollarimarkkinat saattaa antaa kuvan yksinomaan Euroopassa mark-

* Kysymystä on aikaisemminkin tarkasteltu
tässä julkaisussa, ks. VEIKKO MAKKONEN Eurodollarit kansainvälisillä rahamarkkinoilla, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1968:2, s. 95-104.
Eurodollarimarkkinoiden nopea laajentuminen ja
niiden ympärillä erityisesti viime aikoina käyty
vilkas keskustelu ovat antaneet aiheen tähän kiroitukseen.

kinoitavista dollareista. Nimitys on kuitenkin hieman harhaanjohtava, sillä dollareiden lisäksi markkinoidaan myöskin
muita valuuttoja: Sveitsin frangeja, Saksan markkoja, Englannin puntia ja vähäisessä määrin muitakin valuuttoja. Dollarien osuus markkinoista on kuitenkin noin
neljä viidennestä, ja suurin osa liikepankeista, jotka vastaanottavat talletuksia vieraissa valuutoissa sekä harjoittavat antolainausta näistä varoista, sijaitsee Euroopassa.
Periaatteessa eurodollarimarkkinoilla on
kysymys siis vain liikepankkien harjoittamasta otto- ja antolainauksesta. Kuitenkin nämä markkinat eroavat kansallisista
talletusmarkkinoista sikäli, että otto- ja
an tolaina us ta harj oi tetaan ulkomaisis sa
valuutoissa.
Eurodollarimarkkinat muodostuvat pääasiassa lyhytaikaisista talletuksista, jotka
irtisanomisajan puolesta vaihtelevat vaadittaessa maksettavista puolen vuoden talletuksiin. Eurodollarimarkkinoita seurasi
muutaman vuoden viivästyksellä euroobligaatiomarkkinoiden syntyminen. Nämä muodostuvat eurodollarilainoista, joiden laina-aika on yleensä vähintään viisi
vuotta. Teknisiltä ominaisuuksiltaan lainat ovat sellaisia, että ne voidaan markkinoida suurimmissa pörssikeskuksissa.
Euro-obligaatiomarkkinat liittyvät eurodollarimarkkinoihin samalla tavoin kuin
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kehittyneillä kansallisilla rahoitusmarkkinoilla pääomamarkkinat rahamarkkinoihin. Seuraavassa keskitytään kuitenkin
vain eurodollarimarkkinoihin tähän
viime aikoina suurta huomiota saaneeseen
kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ilmiöön.
Eurodollarimarkkinoiden synnynmahdollisti valuuttojen vapaaseen vaihdettavuuteen siirtyminen, joka tärkeimpien valuuttojen osalta tapahtui vuonna 1958.
Markkinoiden syntyyn ja kasvuun myötävaikuttivat myös Englannin vuonna 1957
voimaan tulleet, ulkomaankauppansa rahoitukseen kohdistamat luottorajoitukset.
Lontoon liikepankit, jotka vastaanottivat
ulkomaisia valuuttatalletuksia, saattoivat
kasvattaa antolainaustaan näiden talletusten avulla, koska mainitut luottorajoitukset eivät tällaiseen antolainaukseen ulottuneet.
Eräiden käsitysten mukaan eurodollarimarkkinat ovat kuitenkin saaneet alkunsa ulkomailla toimivien venäläisten
liikepankkien vaikutuksesta. Pelosta, että
Yhdysvaltain liikepankeissa olevat 1täEuroopan maiden dollarisaatavat jäädytetään, tilejä siirrettiin kahteen Euroopan
puolella olevaan neuvostoliittolaiseen liikepankkiin, Lontooseen (Moscow Narodny
Bank) sekä Pariisiin (Banque Commerciale
pour L' Europe du Nord). Täten talletusten
jäädyttämiseen liittyvää riskiä kyettiin vähentämään.
Eurodollarimarkkinoihin osallistuvat liikepankit, joita tässä nimitettäköön eurodollaripankeiksi, ovat kyenneet luomaan
kilpailukykyiset rahamarkkinat kansallisten markkinoiden lisäksi. Kilpailukykyisen
anto- ja ottolainauskorkotason saavuttamisen on tehnyt mahdolliseksi se, että
eurodollaripankkien ei tarvitse ulkomaisiin

valuuttatileihin soveltaa suhteellisen korkeita kassavarantomääräyksiä. On jopa
esitetty olettamuksia, että aikatalletuksia
vastaan pidetyt kassavarannot olisivat
olemattomat, koska aikatalletusten erääntymisajankohdat ovat suurelta' osin ennalta tiedossa. Sen mukaan euro dollaripankit pitäisivät kassavarantoja yksinomaan jokapäiväisten liiketoimiensa mahdollistamiseksi. Täten niillä olisi käytettävissä antolainaukseen varojensa kokonaismäärästä suhteellisesti suurempi osa kuin
kansallisessa valuutassa liiketoimia harjoitettaessa, jolloin kassavarantojen suhde
talletuksiin ja välillisesti antolainaukseen
on juridisesti määrätty'! Varantomääräysten puuttumisen johdosta eurodollaripankit ovat kyenneet pitämään yllä _kilpailukykyistä anto- ja ottolainauskorkotasoa. Erona kansallisiin rahamarkkinoihin nähden on ensinnäkin se, että aikatalletuksista maksettavalle korolle ei ole
sovittu ylärajaa, toiseksi se, että korkoa
voidaan maksaa myös talletuksille, joiden
irtisanomisaika on kuukautta lyhyempi,
mikä ei yleensä ole tapana kehittyneillä
rahoitusmarkkinoilla, ja kolmanneksi se,
että antolainauskoron alarajaa eivät sido
mitkään alueelliset tai kansalliset sopimukset.
Yksinkertaisimmillaan eurodollariliiketoimi muodostuu eräänlaisesta korkoarbitraatiosta. Saamistaan talletuksista eurodollaripankki sijoittaa sen osan, jota se ei
tarvitse juokseviin liiketoimiinsa, kohteisiin, jotka tuottavat korkeamman koron
(esimerkiksi toiseen eurodollaripankkiin,
1. Yhdysvalloissa tuli kuitenkin lokakuun 1969
alusta voimaan määräys, jonka mukaan liikepankkien tulee pitää kassavarantoja ulkomaisilta
haarakonttoreilta ottamiaan varojensiirtoja vastaan.
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tämä taas voi tallettaa sen tai osan siitä
kolmanteen pankkiin jne.), kuin se itse
joutuu maksamaan, tallettajalle. Nämä
korkoerot eri eurodollaripankkien välillä
saattavat johtua ensinnäkin siitä, että
riski valuuttojen vaihdettavuuden väliaikaiseen säännöstelyyn siirtymisestä vaihtelee eri maissa, toiseksi siitä, että pankkien antolainauksen suhde talletuksiin
vaihtelee, mikä saattaa heijastua korkotasossa, tai yksinkertaisesti siitä, että pankkien mahdollisuudet lainata varat tuottaviin reaali-investointeihin ovat erilaiset.
Eurodollaripankkien korkoarbi traa tiotoimet johtavat pankkien keskeisten talletusten pyramidisoitumiseen sekä pankkien likviditeetin lisääntymiseen määrätyn
suuruisen setelikannan vallitessa. Se, missä
määrin eurodollarimarkkinoiden olemassaolo lisää yleisön käytettävissä olevien
rahakassojen määrää, riippuu siitä, onko
eurodollaripankille edullisempaa lainata
varoja pankkisektorin ulkopuolelle vai
tallettaa ne edelleen toiseen eurodollaripankkiin.
Huomattavimpia tallettajia eurodollarimarkkinoilla ovat monikansalliset yritykset sekä eri maiden keskuspankit, tai
oikeammin liikepankit keskuspankin rohkaisutoimenpiteiden välityksellä. Muina
tärkeinä tallettajina ovat kansainväliset
rahoituslaitokset, kansainväliset järjestöt
sekä myös yksityiset investoijat. Erityisesti
maissa, joiden rahoitusmarkkinat ovat
kehittymättömät, varoja sijoitetaan lyhytaikaisiin eurodollaritalletuksiin. Myös jossain määrin kehittyneiltä kansallisilta rahoitusmarkkinoilta eurodollarimarkkinoiden suhteellisen suuri korkotuotto vetää
rahavaroja puoleensa.
Kriisitilan ilmetessä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla jonkin valuutan
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vaihtokurssin muutosta odotettaessa eurodollarimarkkinoille virtaa luonteeltaan spekulatiivisia varoja, jotka talletetaan devalvaatio-odotuksen tapauksessa
sellaisissa valuutoissa, joiden vaihtokurssin
oletetaan säilyvän muutumattomina. Revalvaatio-odotusten ilmetessä talletuspaine
kohdistuu »revalvoitavaan» rahayksikköön. Myös poliittiset levottomuudet sekä
pyrkimykset veronkiertoon vaikuttavat rahavirtojen suuntautumiseen eurodollarimarkkinoille. Varoja kysyvät puolestaan
liikepankit, ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset, julkinen valta sekämonikansalliset yritykset.
Pankit operoivat eurodollarimarkkinoilla periaatteessa samalla tavalla kuin kansallisilla rahamarkkinoilla eli pitävät vain
osan sitoumuksistaan kassavarantoina ja
harjoittavat antolainaus ta jäljelle jäävällä
määrällä. Pankkiluoton luominen tapahtuu siis periaatteessa samalla tavoin molemmissa markkinakokonaisuuksissa.
Eurodollarimarkkinoiden
»luottokerroin» on kuitenkin potentiaalisesti suurempi siitä jo edellä mainitusta syystä,
että suurimman osan eurodollaripankeista
ei lain mukaan tarvitse pitää kassavarantoja valuutta talletuksia vastaan, joten ne
voivat vapaasti valita juoksevien liiketoir.niensa hoitamiseen tarvittavien kassavarantojen suhteen saamiinsa talletuksiin.
Lisäksi jokapäiväisiin liiketoimiin tarvittavasta kassasta ainakin osa voidaan pitää
kansallisena valuuttana, joka tarvittaessa
saatetaan vaihtaa keskuspankissa halutuksi
ulkomaiseksi valuutaksi. Toistaiseksi arviot luottokertoimen suuruudesta ovat olleet toisistaan melkoisesti poikkeavia.
GEOFFREY L. BELL 2 on arvioinut luotto2. GEOFFREY L. BELL Credit Creation through
Euro-dollars? The Banker, August 1964.
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kertoimen olevan huomattavasti suurempi
kuin 1.00, kun puolestaan FRED H.
KLOPsTOCK3 on saanut kertoimia, jotka
vaihtelevat välillä 0.50-0.90. Viimeksi
mainittu tutkija perustelee alhaisia luottokertoimen arvoj aan sillä, että »vuodot»
eurodollarimarkkinoilta ovat suuret.

3. Eurodollarimarkkinoiden kehityspiirteitä

Ensimmäinen tutkimus eurodollarimarkkinoiden laajuudesta suoritettiin vuonna
1964 Kansainvälisen Järjestelypankin
(BIS) toimesta. Tällöin markkinoilla liikuteltavat varat olivat 12-13 miljardin
dollarin luokkaa, josta dollarien osuus oli
noin 9 miljardia. Kolmivuotiskautena
1965-1967 euro dollari en määrä kasvoi
keskimäärin 23 prosentin vuosivauhtia.
Vuoden 1968 aikana kasvu oli vielä suurempi 48 prosenttia! Vuoden 1968
lopussa eurodollarimarkkinoiden suuruus
vaihteli välillä 30-31 miljardia dollaria,
josta dollarien osuus oli noin 24 miljardia.
Markkinoiden kysyntä-tarjontarakenne
on muuttunut huomattavasti siitä, kun
Kansainvälinen Järjestelypankki teki ensimmäisen selvityksensä. Vuoden 1964
lopussa Euroopan maista Alankomaat,
Belgia, Englanti, Italia, Luxemburg,
Länsi-Saksa, Ranska, Ruotsi ja Sveitsi
sekä lisäksi Yhdysvallat, Kanada, Japani
sekä muutamat Itä-Euroopan maat olivat
ensisijaisia euro dollari en käyttäjiä. Ensisijaisia tallettajia olivat tällöin Keski-Itä,
Latinalainen Amerikka sekä muut, edellä
luettelemattomat Länsi-Euroopan maat.
3. FRED H. KLOPSTOCK The Euro-dollar Market:
Some Unresolved Issues. Essays in International
Finance, Princeton University, No. 65, March
1968.

Nykyinen rakenne poikkeaa huomattavasti yli viiden vuoden takaisesta. Mainitut kahdeksan Länsi-Euroopan maata ovat
siirtyneet varojen käyttäjäasemastaan ensisijaisiksi tarjoajiksi. Samanaikaisesti Yhdysvaltain osuus varojen käyttäjänä on
jatkuvasti tullut yhä korostuneemmaksi.
Yhdysvaltojen liikepankkien halukkuuteen
lainata varoja eurodollarimarkkinoilta on
osittain vaikuttanut se, että ottolainaus
muissa maissa olevilta haarakonttoreilta
ei ollut varantomääräyksiin sidottu (ennen
vuoden 1969 lokakuun alkua). Tämä merkitsi kuitenkin pankkien ulkomaisten haarakonttoreiden varojen yhtä suurta vähennystä, joten kysymys ei ole uuden rahan luomisesta, vaan ainoastaan varojen
uudelleen ryhmittelystä. Koska ottolainaukseen eurodollarimarkkinoilta ei kuitenkaan vaadittu vastaavaa kassavarantojen
pitovelvollisuutta, antolainaukseen käytettävissä olevat varannot vastaavasti lisääntyivät.
Vuoden 1968 kasvu eurodollarimarkkinoilla oli huomattava, mutta vuoden 1969
ensimmäisellä puoliskolla se oli suorastaan
huimaava - noin 60 prosentin luokkaa
vuosikasvuna mitattuna. Markkinoiden
koko kesäkuun lopussa oli siten 37-38
miljardia dollaria, josta dollarien osuus
oli 32-33 miljardia.
Markkinoiden kasvun kiihdyttäjänä vuosina 1968 ja 1969· voidaan pääasiallisesti
pitää Yhdysvalloissa harjoitettua kireän
rahan politiikkaa. Aikatalletusten määrä
väheni Yhdysvaltojen suurissa liikepankeissa vuoden 1969 kolmen ensimmäisen
neljänneksen aikana 11.7 miljardia dollaria aikatalletuksista maksettavan enimmäiskoron määräämisen seurauksena. Samanaikaisesti ottolainaus ulkomailla olevilta haarakonttoreilta nousi vuoden 1968

KATSAUKSIA

lopun 6 miljardin dollarin tasolta 15 miljardiin. Tuskin voidaan pitää sattumana,
että talletusten vähennys ja ottolainauksen
kasvu ulkomaisilta haarakonttoreilta ovat
niin lähellä toisiaan. Tämän kehityksen
seurauksena eurodollarimarkkinoiden korkotaso nousi nopeammin ja korkeammalle
kuin millään kansallisilla rahoitusmarkkinoilla (kolmen kuukauden irtisanomisajan
dollaritalletusten korkoprosentti nOUSI
vuoden 1969 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 7.44:stä lO.68:aan ollen
korkeimmillaan yli 12).4 Korkea korkotaso on puolestaan houkutellut teollistuneimmista Euroopan maista varoja eurodollarimarkkinoille, ja tämä puolestaan
on ollut korkotason nousun osasyynä Euroopan maissa.
Tärkeä eurodollarimarkkinoiden kehitystekijä vuoden 1969 viimeisellä neljänneksellä on ollut Saksan markan 9.3 prosentin revalvaatio (korkeampi kuin yleisesti otaksuttiin) ja sitä seuranneet rahoitusvirtojen suunnanmuutokset. Vain
osa Länsi-Saksasta vapautuneista valuutoista on jou tunut eurodollarimarkkinoille.
Merkittävä osa näistä varoista joutui sen
sijaan Euroopan keskuspankkien haltuun
ja sitä kautta Yhdysvaltain liikepankkien
edullisille erityistileille, joiden korkotuotto
on lähes samaa suuruusluokkaa kuin
eurodollarimarkkinoilla. Tämä kehitys on
puolestaan helpottanut Yhdysvaltain liikepankkien kohdistamaa painetta eurodollarimarkkinoihin.
Myös rahoitusvirrat Italiasta ovat olleet tärkeä tarjontaelementti vuonna 1969.
4. Eri eurovaluuttojen korkotuotto vaihtelee
kuitenkin sen mukaan, millä tavoin spekulointi
muuttuu kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja
millä tavoin luottamus kunkin valuutan vakavuuteen säilyy.
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Nämä ovat osaksi johtuneet Italian poliittisista levottomuuksista, mutta myös
siitä, että korkotaso eurodollarimarkkinoilla on ollut huomattavasti korkeampi
kuin Italiassa.

4. Päätelmiä
Eurodollarimarkkinoiden kehitys vaikuttaa markkinoihin osallistuvien maiden
korkotason korkeuteen sekä liikepankkien
antolainauksen määrään. Koska korkotaso eurodollarimarkkinoilla on suhteellisen korkea, rahoitusvarat eri maista pyrkivät osittain siirtymään näille markkinoille, minkä hillitsemiseksi saattaa olla
tarpeellista korottaa kotimaista korkotasoa
korkeammalle kuin olisi välttämätöntä
ilman tämän kansainvälisen rahoitu">järje3telmän olemassaoloa. Antolainauksen
määrään kotimaisille markkinoille eurodollari markkinat vaikuttavat siksi, että
pankit ulkomaisia valuuttatalletuksia vastaanottaessaan voivat vaihtaa nämä valuutat keskuspankissaan kotimaisiksi maksuvälineiksi sekä harjoittaa antolainausta
näistä varoista.
Kotimaisten pankkien mahdollisuus vastaanottaa eurodollareita saattaa siten osittain vähentää luottorajoitusten tehokkuutta kireään rahapolitiikkaan pyrittäessä.
Samoin ekspansiivisen rahapolitiikan aikana kotimaiset pankit voivat sijoittaa varojaan eurodollarimarkkinoille vähentäen
tai pahimmassa tapauksessa tehden tyhjäksi keskuspankin pyrkimykset laajentaa
luotonantoa kotimaisilla markkinoilla.
On kuitenkin ehkä hieman liioiteltua
syyttää eurodollarimarkkinoita mahdollisesta kansallisen talouspolitiikan tehokkuuden vähenemisestä ja talouspoliittisten,
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toimenpiteiden seurausvaikutusten lisääntymisestä ulkomailla. Nämä vaikutukset
ovat nimittäin valuuttojen vapaan vaihdettavuuden seurausta, mikä on ollut
kansainvälisen talouspolitiikan yleisesti hyväksyttynä päämääränä jo neljännesvuosi sadan ajan.
Puhuttaessa
eurodollarimarkkinoista
kiinnitetään yleensä huomiota niiden haitallisiin vaikutuksiin. Kuitenkin eurodollarimarkkinoiden olemassaolo saattaa tehostaa rahoitusvarojen kohdentamista. Lisäksi ne saattavat olla vaatimattomana
alkuna yhden ainoan valuuttayksikön
ihanteelle. Ei sovi myöskään unohtaa sitä,
että eurodollarilainat lisäävät lainanottajamaan valuuttareservejä, mikä sinänsä
saattaa olla asianomaisen maan tärkeimpiä talouspoliittisia päämääriä. Toisaalta
euro dollari markkinoiden vaikutuksia voidaan vähentää keskuspankin käytettävissä
olevien rahapoliittisten välineiden avulla,
sikäli kuin nämä vaikutukset ovat ristiriidassa keskuspankin kulloinkin harjoittaman rahapolitiikan kanssa.
Eurodollarimarkkinoiden vaikutus yksityisiin kansantalouksiin tuo entistä voimakkaammin esille talouspoliittisten päämäärien toisistaan erottamisen tärkeyden,
sikäli kuin rahapolitiikka ja finanssipolitiikka muodostavat sen välineistön, jolla
näitä päämääriä pyritään saavuttamaan.

Koska jäykällä finanssipolitiikalla saattaa olla suhdannevaihteluita lisäävä vaikutus, finanssipolitiikan joustavuus on
ensimmäinen ehto vakaan taloudellisen
kasvun saavuttamiseksi. Jos budjettiin ei
sisälly tulo- ja menoeriä, joita on mahdollista muuttaa suhdanteiden tasoittamiseksi, joudutaan turvautumaan yksinomaan rahapolitiikan välineisiin, ja esim.
maksutaseen tasapainottamiseksi joudutaan ehkä lisääntyvässä määrin asettamaan suoranaisia rajoituksia. Jos kotimaisen kysynnän tasoon pystytään tehokkaasti vaikuttamaan joustavalla finanssipolitiikalla, keskuspankin käytettävissä
olevat talouspoliittiset välineet voidaan
kohdistaa torjumaan niitä haitallisia vaikutuksia, joita muiden maiden harjoittamalla talouspolitiikalla saattaa olla kotimaisiin rahoi tusmar kkinoihin, eri tyises ti
korkotasoon.
Keskuspankit voivat tällaisissa olosuhteissa pyrkiä yhteistyön ja koordinoinnin
avulla pitämään korkotason suhteellisen
alhaisena. Paine kansainvälisiä pääomamarkkinoita ja yksityisiä valuuttoja kohtaan saattaisi täten vähetä. Nopeampi taloudellinen kasvu saattaisi myös tällöin
olla mahdollista, edellyttäen kuitenkin,
että joustavan finanssipolitiikan avulla
kyetään nousu- ja laskusuhdanteiden tehokkaaseen tasoittamiseen.
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En mikroekonometrisk
analys av televisionens penetrationsprocess i
sydvästra Finland 1958-1966. Memorandum från Företagsekonomiska Institutionen vid Handelshögskolan vid Abo
Akademi Nr 11. Abo 1969. 135 sivua.
ALF-ERIK

LERVIKS

Arvosteltava teos on kirjoittajan pro gradu
-tutkielma Turun ruotsalaisesta kauppakorkeakoulusta. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa positiivisesti vinojen kasvukäyrien soveltuvuus uusien kestokulutushyödykkeiden leviämisprosessin kuvauksessa sekä soveltaa yhtä - logaritmisen normaalijakautuman kumulatiivista
frekvenssifunktiota - television leviämisprosessin analysoin tiin Lounais-Suomessa
vuosina 1958-1966. Kirjoittaja rakentaa
siis hypoteesin, jota hän testaa empiirisen
materiaalin avulla yhdessä erikoistapauksessa.
Aluksi hän vertailee erilaisia kirjallisuudessa esitettyjä kasvukäyriä sekä esittää
yleisiä näkökohtia uusien kestokulutushyödykkeiden leviämisprosessista. Lähtökohtana on se havainto, että kestokulutustavaroiden kannan kasvu noudattaa aina
enemmän tai vähemmän säännöllistä Smuotoista käyrää, joka konvergoi jotakin
stationaarista tasoa kohden. On huomattava, että kirjoittaja tarkoittaa kestokulutustavaralla jotakin tiettyä tavaralajia tai

suorastaan tavaramerkkiä. Tarkasteltaessa laajempia tavararyhmiä edellä mainittu havainto ei nimittäin pidä välttämättä paikkaansa. Teoreettisen tarkastelun yhteydessä kirjoittaja esittää yksinkertaistetun· esimerkin, jonka avulla hän
saakin uskottavaksi, että positiivisesti vinoilla kasvukäyrillä on relevanssia yksittäisten kestokulutustavaroiden leviämisen
kuvaamisessa, etenkin jos ne ovat yksikköhinnaltaan suhteellisen korkeita.
Empiirisessä osassa kirjoittaja tutkii television leviämistä 59 :ssä Lounais-Suomen
kunnassa. Ensin hän rakentaa endogeenisen perusmalIin, jossa televisionkannan
leviämisnopeus on asetettu riippuvuussuhteeseen kolmeen logaritmisesti normaalin kumulatiivisen frekvenssifunktion
parametriin nähden. Mikäli kaikki parametrit olisivat vakioita ajan suhteen,
televisioiden leviäminen noudattaisi yhtä
logaritmisesti normaalia kumulatiivista
frekvenssifunktiota. Kirjoittaja toteaa, että
näin ei kuitenkaan ole asian laita, vaan
kaikki kolme parametria muuttuvat ajan
kuluessa. Havaintopisteet ovat siis realisaatioita eri kasvukäyriltä. Käytännöllisistä syistä tekijä kuitenkin käsittelee kahta
parametria ikäänkuin ne olisivat vakioi ta
ja estimoi niiden arvot kunnittain pääasiassa graafista menettelyä käyttäen.
Analyysin toisessa vaiheessa kirjoittaja
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tarkastelee television leviämiseen vaikuttavia eksogeenisia tekijöitä, joiden hän
antaa vaikuttaa graafisen analyysin yhteydessä estimoimatta jääneen parametrin
kautta. Merkitsemällä sen ja eksogeenisten muuttujien välille lineaarisen riippuvuuden ja sijoittamalla tämän endogeeniseen yhtälöön, kirjoittaja saa endogeenisen
yhtälön estimoitavaan muotoon. Eksogeenisina muuttujina hän käyttää käytettävissä olevaa reaalituloa ja televisiovastaanottimien suhteellisia hintoja sekä dummymuuttujina osamaksukaupan raJOltusta
vuonna 1965, Rooman kesäolympialaisia,
Tokion kesäolympialaisia, sekä TV 2:n
näkyvyyden ulottumista kyseisiin kuntiin. Koska havainnot ovat vain vuosittaisia, 'eksogeenisten muuttujien vaikutusta dole voitu estimoida kunnittain
vapausasteiden niukkuuden vuoksi. Voittaakseen tästä aiheutuvan ongelman kirjoittaja käyttää mielenkiintoista menetelmää: hän jakaa kunnat muutamaan suureen ryhmään ja suorittaa estimoinnin
simultaanisesti, jolloin hän siis käyttää
hyväksi yhtä aikaa sekä ajallista että alueellista variaatiota:.

Tutkimus tuo esiin joitakin mielenkiintoisia tietoja television leviämisestä Lounais-Suomessa. Esimerkiksi osamaksukaupan rajoitusten voimaantulo hidasti
television leviämisnopeutfa tutkimusalueella yli 50 0/0' kaupunkien ja maalaiskuntien välillä todettiin selviä eroja televisioiden leviämisprosessissa jne. Kiinnos':
tavinta kirjassa ovat kuitenkin siinä käytetyt menetelmät ja niiden avulla saatujen
relaatioiden arvostaminen. On ikävää,
että tekstiä on paikoitellen melko hankala.
seurata - kuten tosin useimpia muitakin
ekonometrisia ' teoksia; erillinen symboliluettelo olisi saattanut auttaa asiaa huomattavasti.
Kokonaisuutena tarkastellen LERvIKsin
tutkimus on ehdottomasti tutustumisen
arvoinen, vaikka teoreettinen päämäärä
tutkimuksessa - positiivisesti vinojen kasvukäyrien soveltuvuuden todistaminen
kestävien kulutustavaroiden leviämisprosessin kuvauksessa - ehkä jääkin saavuttamatta. On helppo yhtyä Lerviksiin, kun
hän lopuksi toteaa, että tämä tutkimus ei
kuitenkaan kumoa mainitun hypoteesin
paikkansa pitävyyttä.
IMMO POHJOLA

ERIC CHALMERS Monetary Policy in the
'Sixties: UK, USA & W Germany. W. P.
Griffithand Sons Ltd., London 1968.
XI +176 påges.

work »was somewhat scantily treated».
Accordingly, Part I is devoted to a con':
sideration of short-term capital movements, consisting of three brief chapters
on forwarcl exchange,calculation of
balance of payments a:t1d euro-dollars and
isfolloweci by a descriptioh of i:he rrionetary techtiiques'~mployed 'in Britain,
AmeriCa anti' West Germany which the
auihor regardsas being 'Df »ext:reriie

Mr. CHALMERS' latest book is in' önesense
a slipplement tbhis earlier, Tlie Gilt:'Edged
Market, 'in that itcanie to he wrltten'
through the recognition that th~: ihter':
national interest rate aspect in the earlier
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relevance» to a fuller understanding of
world interest rate movements.
Mr. Chalmers is clearly not very
impressed with the effectiveness of monetary policy in the domestic sphere. We
find for instance, in the Introduction,
»When government expenditure persistently forges ahead of taxation receipts,
the. weapons of monetary policy ... are
puny by comparison.» Indeed he seems a
little surprised to find that monetary
policy is still being used and can only
account for it by reference to political
factors - thus he says: »it [monetary
policy] engenders less political unpopularity than do taxation increases. Being
less understood by· the general populace,
monetary instruments can be activated
while the authorities are still proclaiming
the basic soundness of the economy.»
Since the book is, however, mainly concerned< with international aspects of
monetary policy and what the author
calls the »international interest rate war»
it would beinappropriate to dwell on the
views (rarely substantiated) expressed
concerning domestic aspects of monetary
policy.
The main body of the book is taken up
with a description of the instruments of
monetary policy availab1e in each of the
three countries considered and an outline
of their use during the 1960's. No theoretica1 basis is presented for the determination of international interest rates,
though the author does emphasize the
1ink forged between the capita1 markets
of London, N ew York and West Germany
by the euro-dollar market. Rather he
gives an account of movements in interest
rates in the three countries in the 1960's
and makes some brief comments on the

interaction between these movements;
i.e. to what extent, for examp1e, a rise in
Bank Rate in the United Kingdom is a
reaction to a simi1ar rise in the United
States. Inaddition the author alludes to
various institutiona1 factors which tend
to aggravate the »interest ra te war».
One such factor mentioned is differences in
the methods of ba1ance of payments ca1cu1ation. How this can act as an aggravating factor is exp1ained as follows:
a country with a »basic» balance of
payments deficit raises its interest rates
to attract short term ·capital which causes
a country (experiencing the short-term
capital outflow) using the »liquidity»
concept to move into deficit and hence
to react by raising its own interest rates.
»Although 10gically one country's deficit
shou1d be matched by another's surp1us,
in this case (the capita1 inflow into the
firstcountry having onlyfinanced the
deficit; not eliminated it) both countries
can claim, according to their own definition, to be in deficit, justifying restrictive interest ra te action by both of
them. As a result, an »esca1ating tug-ofinterest-rate-war may develop.»
The 1ack of any solid theoretica1 foundation serious1y 1imits the book'sva1ue
as a guide to the determination of the
1evel of internationa1 interest rates, the
understanding of which was »the task
attempted by this book.» Its main value
is that it provides a convenient source for
institutiona1 detail and a usefu1 summary
of recent events which will enab1e the
student wishing to acquaint himself with
these mattersto escape from the 1abourious taskof wading through endlesS backcopies of newspapers or financial periodicals.
CHRISTOPHER ROBINSON
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ALAN CODDINGTON Theories of the Bargaining Process (Foreword by G. L. S.
SHACKLE). Aldine Publishing Co., Chicago/George Allen & Unwin Ltd., London 1968. XX + 106 sivua. $ 4.95.
Kysynnän ja tarjonnCl-n teorian kehittäminen täydellisen kilpailun olosuhteita
kuvaavista malleista muotoihin, jotka kuvaisivat paremmin markkinoilla vallitsevaa tilannetta, on osoittautunut varsin
työlääksi. Nimenomaan työvoimamarkkinoilla yhä merkittävämmäksi tulleen bilateraalisen monopolin kohdalla kilpailuteoriat ovat jääneet varsin kauaksi empiriassa havaittavista sopeutumisprosesseista.
Ns. bargaining-teoriat ja peliteoria ovat
olleet välineinä tutkittaessa bilateraalista
monopolia. Pyrkimyksenä on ollut kehittää teoreettinen malli kahden osapuolen
vastakkaiset intressit sopeuttavan prosessin toiminnasta. Sanomattakin on selvää,
että empiiriset lähtökohdat tällaisen mallin muodostamiseksi jäävät heikoiksi.
Neuvotteluprosessin teoriaa ei myöskään
pystytä juuri verifioimaan empllrISen
aineiston avulla. Tämä ei kuitenkaan
osoita neuvotteluprosessia kuvaavien mallien huonoutta. Kysymys on itse asiassa
taloustieteen tarjoamien mittausvälineiden heikkoudesta ajateltaessa eräiden keskeisten taloudellisten prosessien empiiristä
tutkimista.
Empiiristen kvantifioitavissa olevien lähtökohtien· puuttuessa on bargaining-teorioiden kehitys ollut varsin hidasta. Pääasiassa on jouduttu tyytymään erilaisista
lähtökohdista käsin s}loritettuihin hahmotelmiin neuvottelutilanteestaja sen laukea,,:
misesta molemmille osapuolille edulliseksi
sopimukseksi.
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CODDINGTONin teoksen alkuosassa tarkastellaan kehitettyjä bargaining-malleja.
Tekijä etenee johdonmukaisesti saaden eri
mallien pääpiirteet esille tiiviissä muodossa siitä huolimatta, että esitys on selvästi
kirjoitettu matematiikkaan perehtymätöntä lukijaa ajatellen. Luontevan pohjan teorioiden .esittelylle muodostaa alkuun sijoitettu neuvotteluprosessin luonteen yleispiirteittäinen tarkastelu. Siinä
onnistutaan hahmottamaan esitettävien
mallien empiirinen tausta siten, että lukijalle muodostuu kuva mallien yhteydestä
todellisuudessa havaittaviin neuvotteluprosesseihin. Sen sijaan Mathematical Appendixin sijoittamista ~eorioiden esittelyn
ja yleisen tarkastelun väliin voitaneen
pitää vähemmän onnistuneena.
Bilateraalista monopoli tilannetta koskevien mallien uranuurtajan, EDGEwORTHin, esittämän mallin todetaan olevan puhtaasti staattinen. Sopimuksen syntyminen tai neuvottelujen katkeaminen
selittyvät useimmissa tapauksissa, sen sijaan sopimuspisteen paikka ja neuvottelujen kulku jäävät selvittämättä.
ZEuTHENin 1930-luvulla kehitetty teoria
valaisee jo jonkin verran neuvotteluprosessin kulkua. Siirtymistä kohti sopimusta selitetään osapuolten hyödyn menetyksellä,.
mikäli sopimusta ei syntyisI. Myönnytykset neuvottelujen alkupisteestä lähdettäessä aloittaa se, jonka riski on suurempi.
Varsin hiljattain kehitetyissä FOLDEsin
ja BlsHopin teorioissa otetaan lisätekijänä
huomioon sopimuksen syntymiseen kuluvan ajan merkitys sopimusosapuolille.
CROSS pu~lest~an vie tarkastelun jälleen
uudelle tasolle tutkimalla neuvotteluprosessin dynamiikkaa, ennen kaikkea osapuolten odotuksien vaikutusta.
Teoksen jälkiosan voidaan katsoa alka-
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van III luvusta, jossa teoreettista tarkastelua jatketaan käyttäen lähtökohtana
Crossin mallia. Erityisen huomion kohteena ovat neuvottelijaosapuolten olettamukset toistensa käyttäytymisestä sekä näissä
olettamuksissa tapahtuvien muutosten heijastuminen neuvotteluprosessiin. Tarkastelun pohjalta kritisoidaan peliteoreettista
lähestymistapaa, koska prosessin kulkuun
vaikuttavat tekijät, siis neuvotteluprosessin dynamiikka, jäävät tällöin mallin ulkopuolelle.
Jatkuvasti teoretisoituva ja matemaattisesti vaativammaksi käyvä esitys pyritään
tuomaan lähemmäksi empiiristä todellisuutta numeerisella esimerkillä teoksen
viimeisessä luvussa. Vaikka esimerkin käsittely on suoritettu kehitettyä teoreettista
mallia voimakkaasti typistäen (jättäen

jäljelle helpoimmin mitattavia muuttujia), paljastuu teoreettisten mallien ja empiiristen todentamismahdollisuuksien välinen etäisyys pelottavan pitkäksi.
Samalla kun talouspoliitikot pyrkivät
luomaan kehyksiä kokonaistaloudelliselle
sopimuksen teolle, jopa suorastaan o~jaa
maan osapuolia kohti tiettyjä sopimusratkaisuja, neuvotteluprosessin tutkijat etsivät keinoja yksittäisten sopimusprosessien kuvaamiseksi. Coddingtonin teos on
ansiokas raportti viimeksimainitussa työssä
saavutetuista tuloksista. Etenkin kiitoksen
ansaitsee se, että tekijä kykenee selkeästi
välittämään teoreettisten mallien yhteyden niihin ilmiöihin, joita niillä pyritään
kuvaamaan. Vaikutelmaa asiantuntevasta
ja huolellisesta työstä ei jäsentelyn osittainen hajanaisuus ja kömpelyys hälvennä.
JOUKO

ODD

GULBRANDSEN -

ASSAR LINDBECK

Jordbruksnäringens ekonomi. Almqvist &
Wiksell, Uppsala 1969. 280 sivua.

Ruotsalaisen maatalous ekonomistin ja hänen liiketaloustiedettä edustavan virkaveljensä yhteistyönä on viime vuonna
ilmestynyt läntisen naapurimaamme maatalouspolitiikasta uusi perusteellinen tutkimus, jossa on mielenkiintoisella tavalla
kosketeltu myös maataloustuotteiden maailmankaupan ongelmia. Tutkimus on suoritettu teollisuuden tutkimuslaitoksen (Industriens Utredningsinstztut) piirissä, joten
on ymmärrettävää, että lähtökohtana
ovat kuluttajaintressit ja että maataloutta

V ARJONEN

tarkastellaan lähinnä elinkeinona, jonka
on tuotettava mahdollisimman halpoja
elintarvikkeita maan väestölle ja turvattava kohtuullinen ravitsemustaso myös
mahdollisen saarron olosuhteissa. Tutkijain lähestymistapa on, kuten nykyään
varsin yleisesti maatalousekonomistienkin
piirissä, puhtaasti taloustieteellinen, mikä
tietenkin yksinkertaistaa ongelmia, mutta
jättää sivuun näkökohtia, joita käytännön
talouspolitiikassa on pakko ottaa huomioon.
Tekijät katsovat hintajärjestelmän maatalouspolitiikan voimakkaimmaksi välikappaleeksL Sillä on suuri merkitys kaikkien keskeisten maatalouspoliittisten pää-
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määrien - tuotannon volyymia, tehokkuutta ja tulotasoa koskevien - saavuttamiselle. Hintajärjestelmän kolme maatalouspolitiikan kannalta tärkeintä aspektia ovat a) maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden hintojen yleinen taso suhteessa
muihin hintoihin, b) maatalouden eri
tuotteiden ja tuotantovälineiden hintojen
keskinäiset suhteet sekä c) valinta ns.
korkeahinta- ja matalahintalinjan välillä.
Ensimmäisellä näistä on tärkeitä vaikutuksia sekä tuotannon volyymiin ja tehokkuuteen että tuloihin, toisella lähinnä
tehokkuuteen (tuotantovarojen allokoinnin kautta), mutta myös tulonjakoon eri
viljelijäryhmien välillä. Viimeksimainitulla puolestaan on vaikutusta kulutuksen
suuntaukseen, tulonjakoon eri kuluttajaryhmien välillä, valtiontalouteen sekä elintarviketeollisuuden kil pail usuh teisiin.
Tekijäin analysoinnin kohteena on vapaan markkinatalouden puitteissa harjoitettava hintapolitiikka. Ruotsin aikaisempaan hintajärjestelmään on liittynyt
eräi tä
markki~asäännöstelyj ärj es telmiä,
kuten maitomaksujärjestelmä, joista tekijät lausuvat arvostelunaan, että ne kuuluvat tuottajain ja elinkeinovapausasiamiehen keskenänsä selvitettäviin kilpailurajoitusasioihin, joita ei ole kytkettävä maatalouspolitiikkaan. Näin voidaan tietenkin ajatella, jos hintapolitiikka voidaan
tyydyttävästi hoitaa tekijäin ehdottamilla
keinoilla, joissa yleisellä tai erikoisverptuksella kerättyjä varoja voidaan käyttää
asetettujen päämäärien saavuttamiseen.
Teoreettiselta kannalta tutkimus tarjoaa paljon mielenkiintoista. Tämän kirjoittaja on erikoisesti löytänyt huomion
arvoista siinä osassa, joka käsittelee hintapolitiikan teoriaa ja sovellutuksia. Tätä
täydentää professori LINDBEcKin eräässä
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liitteessä esittämä erilaisten tukijärjestelmien valtiontaloudellisten kustannusten
arvioimismetodi.
Tässä osassa tekijät esittävät vaihtoehtoina »puhtaan vapaakauppalinjan», jossa
maailmanmarkkinahinnat säätelisivät tuotantoa ja kl~lutusta, tuotantosuojan kautta
aikaansaadun »korkeahintalinjan» sekä
kul uttajan ja tukkukaupan kannalta vapaakauppaan perustuvan, mutta tuottajalle erikoistukea myöntävän »matalahintalinjan». Puhdas vapaakauppalinja johtaisi teorian mukaan optimaaliseen tarpeentyydytykseen, mutta samanaikaisesti
laajaan tuotantovarojen (lähinnä työvoiman) siirtymiseen maataloudesta muihin
elinkeinoihin sekä tämän ohessa saarron
aikaisen elintarvikehuollon vaarantumiseen. Korkeahintalinja olisi edullisempi
kriisivalmiuden kannalta, mutta vähentäisi kulutusmahdollisuuksia sekä elintarvikkeiden että teollisuustavarain kohdalta. Matalahintalinja tekijäin mielestä
parantaisi kuluttajain asemaa, samalla
kun hintojen lisäksi maksetut avustukset
tekisivät mahdolliseksi suuremman tuotantovolyymin, joskin reaalitulo jäisi pienemmäksi kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa. Asiaa on valaistu geometrisesti tavanm ukaisella transformaatiokäyrällä eri
hintasuhteita kuvaavine sivuajineen; matalahintalinjan tapauksessa kuluttajaa
kohtaava hintasuhde on esitetty puhtaan
vapaakauppalinjan mukaisen sivuajan
suuntaisena, tuottajaa kohtaava korkeahintalinjan mukaisen sivuajan suuntaisena.
Eri tuotteiden optimaalinen tuotantosuhde määräytyy vapaakauppalinjalla
maailmanmarkkinahintojen ja tuotannontekijöiden marginaalituoton perusteella
siten, että kunkin tuotannontekijän marginaalituotto muodostuu kaikessa tuotan-
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nossa samaksi (siis hinnoitellaan saman
hintaiseksi). Tekijät katsovat, että myös
tuotantoa tuettaessa on pyrittävä samaan
sunteeseen, siis yhtäläiseen tukeen eri tuotteille. Kuitenkin valmiusnäkökohdat saattavat vaatia poikkeamista yhtä suuresta
suhteellisesta hintatuesta. Sen sijaan saattaa olla paikallaan tukea eri tuotannontekijöitä (esim. työtä ja pääomaa) siten,
että maataloudessa saavutetaan erikseen
työlle ja erikseen pääomalle sama tuotto
kuin teollisuudessa.
Matalahintalinjasta esiintyy edellisen
mukaisesti kaksi muunnosta, toinen, jossa
tuki maksetaan tuoteyksikköä kohden (b),
ja toinen (c), jossa se lasketaan maanviljelijän nettotulon prosentuaalisena lisäyksenä, tai kuten tekijät sanovat, maataloustavaroiden »jalostusarvolle» (färädlingsvärde). Teoriassa tarkastellaan näitä kahta
tapausta; kuitenkin voivat tulla kysymykseen myös esim. pinta-alatuki, eläintä
kohden laskettu tuki tai viljelijäperheeseen kohdistuva tuki. Eräät näistä tukimuodoista ovat vaikutuksiltaan suhteellisesti neutraalej a tuotannon määrään nähden, mutta mikään niistä ei ole täysin
vailla merkitystä tässä suhteessa.
Lindbeck osoittaa, että korkeahintalinjan (a) ja matalahintalinjan edellisen
muunnoksen (b) valtiontaloudelliset kustannukset riippuvat, paitsi hintojen korotusprosentista (et), tuotteiden kysynnän ja
tarjonnan hintajoustoista (ee ja eJ. Multiplikaattorit (m a ja m b ), jotka osoittavat,
missä suhteessa toimenpiteillä aikaansaatu
maanviljelijöiden tulonnousu on käytettyihin valtion menoihin, ovat

mb

=

On helppo huomata, että tuotteilla, joilla
kysynnän jousto on suuri, on valtion talouden kannalta edullisempi soveltaa matalahintalinjaa kuin korkeahintalinjaa (tällöin m a < m b ), kun taas korkeahintalinja soveltuu paremmin tuotteisiin, joilla
on pieni kysynnän jousto (tällöin m a >
m

b )·

Lindbeck ei erikoisemmin kiinnitä huomiota tarjonnan jouston vaikutuksiin,
mutta kaavojen perusteella on helppo
havaita, että tarjonnan jouston kasvu
vaikuttaa samoin kuin kysynnän jouston
ja että kaikkein epäedullisin varojen käyttö syntyy suuren tarjonnan jouston esiintyessä samanaikaisesti suuren kysynnän
jouston kanssa (ee tarkoittaa tässä negatiiviseksi ajatellun jouston itseisarvoa).
Matalahintalinjan toinen muunnos ( c)
poikkeaa' edellisestä siten, että

ts., että tulonlisäys on aina tukimäärän
suuruinen.
Neljäntenä vaihtoehtona (d) on vielä
kosketeltu pellonvarausjärjestelmän kaltaista tuotannon rajoitusta. Jos viljelyalan
vähennys tapahtuu lähinnä huonommilla
mailla, prosenttinen alan vähennys on
suurempi kuin vastaava tuotoksen vähennys. Pinta-alan vähennyksestä mahdollisesti johtuva hinnannousu voi aikaansaada kiihoketta tuotannon lisäämiseen
muulla osalla maa-alaa. (Tässä on ajateltu pellonvarausta ilman 'hintojen säännöstelyä.) Tuottajain kokonaistulot voivat
lisääntyä, jos ee < 1/(1
et), ts. kysynnän
jousto on pienempi kuin hintojen korotus-

+
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kerroin. Lindbeck ei ole esittänyt, miten
multiplikaattori olisi laskettava tässä tapauksessa. Tapaus on kuitenkin analoginen ensimmäisen vaihtoehdon . (korkeahintalinjan) kanssa.
Metodisestikin mielenkiintoisia ovat
avustajana toimineen fil.kand. K. G.
MÄLERin selvitykset hintapolitiikan vaikutuksista maan arvon kehitykseen sekä
kriisivalmiuden edellyttämästä optimaalisesta hintapolitiikasta. Edellinen selvitys
osoittaa, että maanarvon nousu on pienissä tilasuuruusluokissa seurannut enemmän viljelijäin yrittäjätulonkuin puhtaan
tuoton kapitalisoitua arvoa, suurissa lähinnä puhtaan tuoton vastaavaa arvoa. Maatalouskiinteistöjen keskimääräinen vuotuinen arvonnousu - nimellisesti runsaat 5
% vuodessa, reaalisesti noin 2 % - on
tutkijan käsityksen mukaan johtunut suurempien tilojen taholta, tapahtuvan, lisämaan kysynnän ja pienempien tilojen yrittäjätulojen nousun yhteisvaikutuksesta.,
Tekijäin tilastolliset selvitykset maailmanmarkkinoiden kehitysilmiöistä ja Euroopan maiden suhteista maailmanmarkkinoihin ovat käytännön talouspolitiikan
kannalta erityisen kiintoisia. On suorastaan yllättävää todeta, että valtamerentakaisten tuottajamaiden asemesta Euroopan suuria teollisuusmaita syytetään maailmanmarkkinoiden alhaisista dumping-hinnoista. Ilman Länsi-Euroopan maiden
suojelupolitiikkaa maailmanmarkkinahinnat olisivat tekijäin arviolaskelniien mukaan 20-30 % nykyistä korkeampia.
Ruotsin omaa politiikkaa eivät tekijät
kohtele sen hellävaraisemmin; he toteavat tuotantosuojan osoittaneen jatkuvaa
kasvua: vuonna 1954 se oli 20 %, vuonna
1966 70.0;0 maailmanmarkkinahinnoista.
EEC:n tuotantosuoja on vuonna 1966 01-
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lut keskimäärin 53 0/0" ,Pienet maat on
tässä tarkastelussa sivuutettu maininnoilla; niinpä vertailevassa taulukossa Suomen tuotantosuoja on suhteellisesti suurin
(97 0/0) ja Sveitsin toiseksi suurin (86 0/0)'
] os tukemisluvut laskettaisiin prosentteina
kotimaan hinnoista, kuten eräissä toisissa
tutkimuksissa, tultaisiin alempiin lukuihin (Suomi 49 0/0' Sveitsi 46 %, Ruotsi
39 0/0' EEC35 0/0)' Miltei yksinomaan
kotimaiseen kulutukseen tulevan kulutusmaidon hinnan arvioiminen maailmanmarkkinoilla kulkevien maitotuotteiden
hintojen mukaan herättää epäilyksiä ja
on saattanut johtaa liioitteluun tuotantosuojan osalta. Suomen tuotantosuojankorkeuteen on maitotaloustuotteiden suurella
osuudella epäilemättä vaikutuksensa.
Ruotsin maatalouspolitiikan suunnan
tekijät viitoittavat siten, että viljelty ala
saisi vähentyä noin kolmanneksella ja
reaalipääoma noin 60 % vuoden 1967
määristä, ilman että kriisivalmius joutuisi
vaaraan. Valmiusvarastot olisi silloin kuitenkin lisättävä noin kymm'enkertaisiksi.
Tilojen luvun he katsovat voivan supistua vuoden 1967 määrästä vähempään
kuin kymmenenteen osaan eli 15000 tilaan. Tilojen keskisuuruus olisi tällöin
150 ha peltoa ja keskimääräinen työvoima 4 vuosityöntekijää. Kansantaloudel.1e
koituvat säästöt on arvioitu 2 miljardiksi
kruunuksi vuodessa.
Tämäntapainen ohjelma on Ruotsissa
herättänyt voimakkaan vastareaktion, koska sen on katsottu johtavan laajojen maa~
seutualueiden autioitumiseen ja todennäköisesti myös työttömyyteen. Kommentoimatta pitemmälti todettakoon, että Ruotsin teollisuudelle varmaankin avautuisi
suuria bilateraaliseen kauppaan perustuvia markkinoimismahdollisuuksia kehitys-
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maissaja maatalouden rakennemuutoksesta johtuvia runsaita tilauksia kotimaassa.
Ruotsalaisilla lienee varoja tarvittaviin
suuriin investointeihin, ja on mielenkiin-

toista nähdä, katsovatko vastuunalaiset
poliitikot puheena olevan suuren rakennemuutoksen kansan hyvinvoinnille välttämättömäksi.
K. U. PIHKALA

JOHN HICKS A Theory af Economic History.
Clarendon Press: Oxford Univ. Press 1969.
IX
181 sivua. Boards ed. Sh. 25/-,
paper covers Sh. 10/-.

viime vuosisadan ajan vallinnut ylipäätään noususuuntainen kehitys ei siten ole
ollut maapallolla ainoa laatuaan.
Hicks keskittää tarkastelunsa siihen,
miten markkinatalous eli vaihdantatalous
on päässyt kehittymään tapa- (customary)
tai komento- (command) taloudesta. Tapataloudessa organisaatio on perinteellisen
rakenteen osa ja kytkeytynyt esim. uskontoon (heimoyhteisöt). Komentotaloudessa
alkeelliseen talouteen taas liittyy sotilasw\lta (esim. T~ingis-kaanin valtakunta).
Tapa- tai komentotalouden muuntumisessa vaihdantataloudeksi on avainasemassa kauppias-yrittäjä. Jo vaihdantatalouden asteellekin kehittynyt talous voi kuitenkin taantua takaisin lähtökohtiinsa.
Toisena vielä suurempana vaarana on
kuitenkin ajautuminen feodalismiin: sen
Hicks näkee yhteiskunnallis-taloudellisena
»rappiomuotona», jossa taloudellisen kehityksen kärjessä kerran ollut. yläluokka
vakiinnuttaa asemansa mm. siten, että
virat ovat muuttuneet perinnöllisiksi. Feo.;,
dalismiin ajautuneista kulttuureista löytyykin runsaasti esimerkkejä. Vaihdan tatalouden syntymistä tapa- tai komentotaloudessa vaikka eri yhteiskuntien
tasoerot voivatkin olla materiaalisesti ja
teknisesti suuria - Hicks pitää ensimmäisenä vaiheena pitkän ajan taloudellisessakasvu prosessissa.
Toisen ~aiheen ydinkohtana markkinoiden kehityksessä ovat olleet kauppaan

+

Teoksen aihe on omiaan herättämään
kiinnostusta muissakin kuin varsinaisissa
taloushistorioitsijoissa. Merkitseehän taloushistorian teoria myös hyvin pitkän
ajan t<;tloudellisen kehityksen teoriaa. Tekijänimi JOHN HICKS on sitä paitsi ennestään tuttu aikamme ekonomisteille.
Tekijä katsoo KARL MARxin yrittäneen
ensimmäisenä luoda taloudellisen kehityksen teoriaa useiden vuosisatojen ajalta;
Vaikka yhteiskuntatieteet ovat Marxin
jälkeen voimakkaasti kehittyneet, jostain
syystä ei kuitenkaan ole yritetty aikaansaada uutta parempaa teoriaa. Tämän
voidaan katsqa johtuneen paitsi taloushistorian kehitystasostaverrattuna muihin
vhteiskuntatieteisiin myös näiden tiet~i
den ajautumisesta erilleen toisis.taan. Hicks
pitääkin talou~historioitsijoiden tärkeänä
tehtävänä kansantaloustieteen, sosiologian, valtio-opin ja jopa lakitieteiden tutkimustulosten yhdistämistä.
Hicks lähtee teoriassaan siitä, että maailman taloudellisen kehityksen historiaa ei
tule nähdä, kute.n mm. Marx, yhtenäisenä
ja ainutkertaisena prosessina, sillä eri kulttuureiden nousu ja taantuminen ovat vain
osa maailman taloudellisessa kehityksessä
esiintyvistä »sykleistä». Länsimaissa parin
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erikoistuneet kaupunkivaltiot, joita syntyi
erityisesti Välimeren piiriin ajanlaskumme vuosisadasta riippumatta (Foinikia,
Etruria, Kreikka ja Karthago, varhaisempi Rooma, renessanssiajan kaupungit,
mutta myös Hansa Itä- ja Pohjanmeren
piirissä). Kaupunkivaltioille oli tunnusomaista siirtokuntien (siirtomaiden) omistaminen. Länsimaisen teollistumisprosessin alkamisen kannalta oli taas aivan
ratkaisevaa, että Englantiin ja Hollantiin
kehittyi aikoinaan itse asiassa kaupunkivaltiotyyppiset yhteiskunnat siirtomaiden
hankkimispyrkimyksineen. Nämä kaksi
»kauppiastasavaltaa» - etenkään Englanti ~ eivät onneksi sortuneet ympäröivien ahneiden itsevaltiasvaltioiden (joissa
feodalismi sitä paitsi oli enemmän tai vähemmän tehokkaana vallalla) jalkoihin,
kuten aikaisemmat kaupunkivaltiot, ja
näin kehitys pääsi vähitellen kolmanteen
vaiheeseen eli rii ttävän pi tkäaikaiseen
teolliseen kasvuprosessiin. Englannista
kaupallis-teollinen kasvuprosessi organisaatioineen on myöhemmin levinnyt yhä
useampaan maahan.
Tähän yleiseen kehityslinjaan liittyen
Hicks tarkastelee mm. hallitusvallan ja
kaupan suhdetta. Toisesta kehitysvaiheesta (kaupunkivaltiosta) Hicks toteaa
mm., että itsevaltias kyllä halutessaan pystyi tuhoamaan kauppiaiden luoman
finanssijärjestelmän, muttei koskaan valvomaan sitä. Kolmannessa modernissa
vaiheessa valtio taas pystyy valvomaan

ja ohjaamaan talouselämää hallintomenetelmissä ja tietoliikenteessä tapahtuneen
vallankumouksen ansiosta. Tämä havaittiin ensi kerran todella konkreettisesti
ensimmäisen maailmansodan aikana.
Erityiset luvut on omistettu maatalouden kaupallistumiselle sekä työvoimakysymyksille. Maatalouden osalta Hicks
päättelee, että talonpojan kannalta on
samantekevää, maksaako hän maaveroa
valtiolle vai suurtilalliselle. Toisaalta täysin riippumaton pienviljelykään ei ratkaise agraariongelmaa markkinoiden rajujen vaihteluiden takia. Nykyisin noudatettu maatalousmuoto, jossa valtio suojelee »itsenäistä» viljelijää markkinoiden
vaihteluilta, on siten paras, joskin maatalous on nyttemmin eräissä maissa muuttumassa yhdeksi teollisuusalaksi.
Työvoimasta Hicks toteaa mm., että
Euroopassa luovuttiin orjatyövoimasta,
koska vapaa työvoima tietyssä vaiheessa
tuli tuoteyksikköä kohden tuntuvasti halvemmaksi. Työväenliikkeen syntyminen
edellytti taas määrätynlaista työvoiman
. niukkuutta ja ammatillista erikoistumista.
Hicksin teoria on mielenkiintoinen koe
ja sellaisenaan monipuolisempi ja yleisem pi kuin Karl Marxin tai saksalaisen
historiallisen koulukunnan aikaansaama t.
Aika näyttää, missä määrin Hicksin ajatukset ottavat tulta ja saammeko -muistammehan RosTowin Taloudellisen kasvun
vähitellen myös anglosaksisen
vaiheet historiallisen koulukunnan.
ERKKI PIHKALA

J.

Private Sectors. Proceedings of a Conference
Held by the International Economic
Association. Macmillan, London-Mel-

MARGOLIS - H. GUITTON (toim.) Publie
Economics. An Analysis of Publie Production
and Consumption and Their Relations to the
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bourne-Toronto/St. Martin's Press, New
York 1969. XXII + 574 sivua. :E 7.
Sekä itse julkiseen sektoriin että julkisen
vallan suorittamaan talouselämän säännöstelyyn kohdistunut mielenkiinto on
peräisin 1800-luvulta. Suunnittelu nousi
etualalle tällä vuosisadalla ja siitä muodostui keskeinen taloustieteellisen väittelyn ja tutkimuksen aihe useimmissa sekatalousmaissa jo ennen vuosisadan puoliväliä. Uusinta suuntaa julkisen talouden
tutkimuksessa edustaa valtiovallan käyttäytymistä selvittävä, useimmiten mikrotasolla tapahtuva tieteellinen analyysi,
joka on käynnistynyt toisen maailmansodan jälkeen. Kaikkia mainittuja julkisen talouden tutkimuksen aspekteja on
käsitelty arvosteltavassa teoksessa, joskin
painotus on kehityksen viimeisimmän vaiheen osalla.
Teos jakaantuu johdantoon, 22 alustukseen sekä näiden alustusten pohjalla
käytyjen keskustelujen yhteenvetoihin.
Konferenssin osanottajat edustavat pariakymmentä kansallisuutta ja mukana on
taloustieteilijöitä lähes kaikkien nykyisin
toimivien talousjärjestelmien piiristä. Alustajista voidaan puolestaan mainita esi,merkinomaisesti P. BAUCHET, H. P. CHENERY, R. DORFMAN, E. MALINVAUD, R. A.
MUSGRAVE, P. A. SAMUELSON ja R. TURVEY. Kuten teoksen alaotsikko osoittaa,
artikkelit käsittelevät sangen erilaisia ongelmia. Samoin tarkastelu- ja käsittelytavoissa esiintyy huomattavia eroja. Jos
artikkelit halutaan ryhmitellä teemojen
mukaan, ne voidaan jakaa esimerkiksi
seuraaviin neljään luokkaan.
Ensimmäisen ryhmän muodostavat artikkelit, joissa sovelletaan tavanomaista
talousteoriaa julkisen talouden ongelmiin.

Keskeisenä kysymyksenä on julkisen hyödykkeen käsite sekä julkisten hyödykkeiden arvon selvittäminen yksilön preferensseistä lähtien sekä näiden hyödykkeiden optimaalisen tuotoksen määräytyminen. Tässä kohdin eri tutkijoiden mielipiteet tuntuvat olevan vielä melkoisesti
toisistaan poikkeavia. Ei edes itse julkisen
hyödykkeen käsitteen sisällöstä ole päästy
yksimielisyyteen. Paljon on tutkimusta vielä suoritettava, ennenkuin hyödykkeiden
arvostukseen liittyvät ongelmat on ratkaistuja löydetty päätöksentekomenettely,
joka johtaa julkisten hyödykkeiden tarjonnan optimaaliselle tasolle.
Toisen ryhmän muodostavat artikkelit,
joissa tarkastellaan kysymystä, minkälainen on optimaalinen kokonaistaloudellinen organisaatio. Kysymystä pohditaan
mm. »ranskalaisen suunnittelun» sekä
hin taj ärj estelmän ja»käskyj ärj estelmän»
keskinäisen tehokkuuden kannalta. Ranskan taloudellista suunnittelua käsittelevässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka
kansantalouden eri osien kesken saavutetaan tasapaino käyttäen hyväksi suunnittelua, markkinamekanismia ja budjettia.
Hin taj ärj estelmää ja»käskyj ärj estelmää»
vertailevassa artikkelissa osoitetaan virheelliseksi yleinen uskomus, että hintajärjestelmän puitteissa taloudellinen kalkylointi ja informaation välitys tapahtuvat
huomattavasti tehokkaammin kuin »käskyjärjestelmää» sovellettaessa. Hintajärjestelmällä ymmärretään tässä tuotantoresurssien optimaaliseen allokaatioon pyrkimistä seuraavalla tavalla. Ensiksi yritykset laativat alustavat panosten kysyntää ja tarjontaa koskevat suunnitelmansa
pyrkien mahdollisimman suureen voittoon
vallitsevien hintojen puitteissa. Näin syntyneet suunnitelmat toimitetaan ministe-
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riöön, joka saamansa informaation perusteella tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan
muuttamalla hintoja. »Käskyjärjestelmässä» tietojen välitys tapahtuu toisin. ] okainen yritys antaa ministeriölle tuotantofunktiotaan koskevia tietoja siltä toimintaasteväliltä, joka toteutuisi noud~tettaessa
ministeriön ilmoittamaa alustavaa tuotantoresurssien allokaatiota. Tämän jälkeen ministeriö saamansa informaation
perusteella muuttaa allokaatiota. Molemmissa menetelmissä tarvittava tietomäärä
on sama, mutta hintajärjestelmä on näistä
kahdesta allokaatiotavasta »parempi», jos
asiaa katsotaan yritysten toiminnan kannustinmekanismin kannalta. Asettamalla
yritysten johdon palkka riippuvaiseksi voitosta yritykset saadaan itsesääteisesti pyrkimään voiton maksimointiin ja toimimaan siten ministeriön haluamalla tavalla. Käskyjärjestelmässä tällaista suunnitelmaa toteuttavaa automaattista sanktiojärjestelmää ei ole. Sama ongelma lienee ollut keskeisenä myös Neuvostoliiton
talousreformissa, jossa hintajärjestelmän
hyväksikäytön lisäämisen perusteena on
ollut hintojen käytön tehokkuus kannustimena eikä niinkään informaation välittäjänä.
Kolmannessa artikkeli ryhmässä käsitellään julkisten yritysten (publie enterprises)
hinnoittelua, investointikäyttäytymistä ja
-kriteerejä. Ongelmia selvitetään Englannista ja Ranskasta saatujen empiiristen
esimerkkien sekä viimeaikaisten teoreettisten tutkimustulosten valossa. Esille tulevista kysymyksistä voidaan mainita mm.
julkisten yritysten toiminnassa merkitykselliset b~djetti-, poliittiset ym. rajoitukset, rajakustannushinnoittelun mahdollisuudet ja puutteet, julkisen sektorin monituoteyrityksille ominaiset hinnoitteluon-
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gelmat sekä julkisten yritysten toiminnan
muuhun talouteen kohdistamat vaikutukset, joita on usein vaikea ottaa huomioon
mutta jotka ovat varsin tuntuvia esimerkiksi sellaisilla aloilla kuin voimatalous ja
liikenne.
Neljäs ryhmä on aihepiiriltään edellisiä heterogeenisempi. Siinä käsitellään julkisten yritysten asemaa kokonaistaloudellisen suunnittelun ja suhdannepolitiikan
yhteydessä, julkisen sektorin ja yksityisen
sektorin keskinäistä tehtävien jakoa sekatalousmaissa sekä Neuvostoliiton talousjärjestelmän kehityksen viimeaikaisia vaiheita. Erityisen mielenkiintoisia ovat artikkelit, jotka käsittelevät vuosikymmenestä,
jopa vuosisadasta toiseen aktuellina pysyvää kysymystä julkisen sektorin roolista
yksityisen sektorin rinnalla. Kyseisissä
alustuksissa esitetyt näkökohdat ovat ajankohtaisia myös meidän maassamme, sillä
sekä valtiovallan että elinkeinoelämän taholta esitetään toistuvasti puheenvuoroja,
jotka voidaan tulkita yrityksiksi löytää ja
toteuttaa meille sopiva tehtävienjako julkisen vallan ja elinkeinoelämän kesken.
Kokonaisuutena kirja antaa suhteellisen hyvän kuvan julkisen talouden tutkimuksen tuntuvasta kehityksestä sekä osoittaa, missä tämän alan tutkimuksen kärki
tällä hetkellä on. Edistysaskeleista huolimatta alalla on vielä useita merkittäviä
ratkaisua vaativia ongelmia; useissa kohdin ei ole päästy yksimielisyyteen edes
keskeisimmistä käsitteistä. Teosta lukiessa
herää mieleen paikoitellen ajatus, ettei
joitakin julkisen talouden teorian tärkeitä
ongelmia voida koskaan tyydyttävästi ratkaista. Tämä pessimismi perustuu paljolti
niihin vaikeuksiin, jotka syntyvät pyrittäessä kytkemaän institutionaaliset ja poliittiset tekijät julkisen talouden malleihin.
KARI HAAVISTO
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KERTOMUS
KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1969

Vuosi 1969 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 85. toimintavuosi. Esitelmätilaisuuksien järjestäminen sekä Kansantaloudellisen Aikakauskirjan julkaiseminen olivat keskeisessä asemassa kertomusvuoden toiminnassa. Elokuun 25-:-27
palvma järjestettiin Kööpenhaminassa
XVI pohjoismainen kansantaloudellinen
kokous. Kokouksen teemana oli »Tuotan~
nontekijöiden liikkuvuus», ja esityksissä
keskityttiin pääasiassa pääoman liikkuvuuden tarkasteluun. Kokouksessa professori FEDI V AIVIO piti esitelmän» Pääoman
liikkuvuus», ja professori GÖSTA MICKWITZ
esitti korreferaatin. Yhdessä Ekonomiska
Samfundetin kanssa Yhdistys on edelleen
kuulunut International Economic Associationiin. Järjestön neuvoston jäsenenä on ollut
professori J. J. PAUNIO.
Yhdistyksen edustajana talouselämän
bibliografiatoimikunnassa on toiminut ylijohtaja EINO H. LAURILA. Bibliografia
ilmestynee vuoden 1970 aikana. Yhdistyksen edustajana Yrjö Jahnssonin säätiön
hallituksessa on edelleen toiminut professori LAURI O. AF HEURLIN. Alfred Kordelinin säätiön tieteen jaostossa on Yhdistystä edustanut ylijohtaja EINO H.
LAURILA, varamiehenään professori LAURIO. AF HEURLIN. Yhdistyksen edustajina

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnan yhteiskuntatieteellisessä jaostossa ovat olleet professorit LAURIO. AF HEURLIN ja FEDI V AIVIO varamiehinään valtiotieteen tohtorit O. E. NUTAMO ja HEIKKI VALVANNE, jälkimmäinen
10. 12. 1969 saakka ja hänen jälkeensä
professori MATTI LEFPO.
Kertomusvuoden aikana päätettiin ottaa
painettavaksi Kansantaloudellisten
tutkimusten sarjassa· kauppatieteiden lisensiaa tti VEIKKO K. REINIKAISEN väitöskirja Kansainvälisen kaupan uusklassinen.
tasapainoteoria metodina ja valtiotieteen lisensiaatti MUKKA JAHNUKAISEN väitöskirja Yrityksen informaatiosysteemin suunnittelun
kehitysmetodi. Lisensiaatti Reinikaisen teos.
ilmestyi joulukuussa tutkimussarjassa numerolla XXIX. Lisensiaatti Jahnukaisen
väitöskirjan valmistuminen siirtyi vuoden.
1970 puolelle.
Yhdistyksen kokouksissa pidettiin ker-·
tomusvuonna seuraavat esitelmät:
Tammikuun 30 päivänä professori FEDI:
V AIVIO piti esitelmän »Ajatuksia Euroopan integraatiokehityksestä ja suomalaisten yritysten strategiasta». Korreferenttei-·
na toimivat toimitusjohtaja LENNART"
HENRIKSON ja valtiotieteen maisteri PEKKA
KORPINEN.
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Yhdistyksen vuosikokouksessa 20 paIvänä helmikuuta järjestettiin keskustelu
aiheesta »Kokonaistaloudellinen suunnittelu osallistumisen ja tavoitteiden ongelmana» valtiotieteen tohtori HENRI J.
VARTIAISEN alustuksen pohjalta. Alustusta
täydensivät dipl.ins. FREDRIK CAsTRENin,
ylijohtaja EINO H. LAURILAn ja valtiotieteen maisteri VEIKKO TATTARIn puheenvuorot.
Maaliskuun 27 päivänä järjestetyssä
kokouksessa Yhdistyneiden Kansakuntien
teollisuusjärjestön, UNIDOn, pääjohtaja
IBRAHIM HELMI ABDEL-RAHMAN piti esitelmän »The Role of UNIDO in the
Industrialization of the Developing Countries».
Toukokuun 8 päivänä järjestetyssä kokouksessa ministeri JUSSI LINNAMO piti
esitelmän »Vakauttamisesta kasvupolitiikkaan».
Valmistellun puheenvuoron
esittivät taloussihteeri NILS NILSSON ja
osastopäällikkö/ JUHANI RISTIMÄKI.
Kevätkauden viimeisessä kokouksessa
29 päivänä toukokuuta professori LAURI
O. AF HEURLIN piti esitelmän »Vuokraasunnon ja asunnonvuokran ongelma».
Korreferentteina toimivat toimitusjohtaja
ANTTI PELKOLA, toimitusjohtaja OLAVI
WIlAS Ja toimistopäällikkö HEIKKI VÄLITALO.
Lokakuun 21 päivänä järjestetyssä kokouksessa valtiovarainministeri EINO RAUNIO piti esitelmän »Katsaus vuoden 1970
budjettiin». Valmistellun puheenvuoron
esittivät valtiotieteen maisteri HEIKKI
KOSKELA ja valtiotieteen lisensiaatti UNTO
LUUKKO.
Marraskuun 27 päivänä pidetyssä koyhteiskuntatieteiden tohtori
kouksessa
OSMO A. WIlO piti esitelmän »Ennustamisesta ennusteisiin». Korreferentteina
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tOImIvat valtiotieteen tohtorit PERTTI
KUKKONEN ja PENTTI VIITA.
Kertomusvuodenviimeisessä kokouksessa 10 päivänä joulukuuta valtiotieteen
tohtori LAURI KORPELAINEN piti esitelmän
»Säästämisen muuttuvat muodot». Valmistellun puheenvuoron esittivät valtiotieteen lisensiaatit VILJO KOPONEN ja
PERTTI MARJOMAA.
Kokouksiin osallistui keskimäärin 56
henkilöä.
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan 65.
vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä. Aikakauskirjan toimitusneuvostoon kuuluivat
professorit VEIKKO HALME, LAURI O. AF
HEURLIN ja Auvo KIISKINEN, valtiotieteen tohtorit KAARLO LARNA ja EINO H.
LAURILA sekä professori FEDI V AIVIO.
Aikakauskirjan päätoimittajana toimi valtiotieteen tohtori HENRI J. VARTIAINEN
sekä, hänen pyydettyään vapautuksen
tehtävästä, 1. 7. alkaen valtiotieteen tohtori AHTI MOLANDER. Valtiotieteen maisteri HEIKKI U. ELONEN toimi edelleen
toimi tussih teerinä. Aikaka uskirj an painatustyöstä ja jakelusta on huolehtinut Sanoma Oy. Aikaisempien vuosien tapaan
taloustieteiden opiskelijoilla oli tilaisuus
saada Aikakauskirjan vuosikerta alennettuun hintaan. Näitä tilauksia kertyi 210
kappaletta.
Kertomusvuoden aikana Yhdistyksen
jäsenistä kuoli 17, ja erosi 5. Yhdistyksen
jäseniksi hyväksyttiin 26 henkilöä. Vuoden
päättyessä jäsenmäärä oli 795.
Yhdistyksen esimiehenä toimi professori
FEDI VAIVIO ja varaesimiehenä valtiotieteen tohtori TIMO HELELÄ. Lisäksi kuuluivat johtokuntaan valtiotieteen tohtori
KAARLO LARNA, pankinjohtaja VEIKKO
MAKKONEN, valtiotieteen tohtori O. E.
NIITAMO ja professori J. J. PAUNIO. Yh-
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distyksen sihteerinä ja rahastonhoit.ajana
toimi yhteiskuntatieteiden maisteri HEIKKI ]., KUNNAS. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat valtiotieteen lisensiaatti VILJO KOPONEN ja valtiotieteen maisteri ]uHANI RISTIMÄKI sekä heidän varamiehinään valtiotieteen lisensiaatti SEPPO LIND-

BLOM ja kauppatieteiden lisensiaatti] ouKO LEHTOVUORI.
Helsingissä, 15 päivänä tammikuuta
1970.
FEDI VAIVIO
Esimies

HEIKKI]. KUNNAS
Sihteeri

KANSANTALOUDELLINEN
YHDISTYS

Kansantaloudellisia tutkimuksia
I. E. NEVANLINNA Suomen valtiotalous. Menotalous
II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan
vaikutus Suomen kansantalouden teollistumissuuntaan ennen
maailmansotaa
III. A. E. BERG PuheIintariffi yksityisessä ja julkisessa yrityksessä
IV. ILM. KOVERo Tulokäsite ja julkinen talous
V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyksemme
VI. K. A. VANAMO Vientitavarain
kuljetusmaksut Suomen valtionrautateillä ennen maailmansotaa
VII. REINO CASTREN Valtionrautateiden tariffipoIitiikka vuosina
1897-1932
VIII. MATTI LEPPO Suomen valtion
sodanjälkeisen kulutusverotuksen pääpiirteet
IX. V. J. SUKSELAINEN Hankintaosuuskunta yritysmuotona
X. LEO HARMAJA Maailmansodan
vaikutus Suomen taloudelliseen
kehitykseen
XI. MATTI LEPPO Liikevaihtoverotus
XII. LAURI O. AF HEURLIN Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen
tasapaino tila
XIII. REINO AJO Tampereen liikennealue
XIV. KLAUS WARIS Kuluttajain tulot,
kulutus ja säästäminen suhdannekehityksen valossa

XV. VÄINö KANNISTO Kuolemansyyt väestöllisinä tekijöinä Suomessa
XVI. WEIJO WAINIO Tutkimus finanssipolitiikan soveltuvuudesta välineeksi työllisyys- ja rahanarvopolitiikassa
XVII. REINO LENTO Maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verotus
finanssipolitiikassa
XVIII. OSMO V.JAsKARlRahapolitiikka
ja strategiset taloudelliset muuttujat eri suhdannevaiheissa
XIX. RAIMO ILASKIVI Finanssijärjestelmän automaattinen vastavaikutus suhdanteiden vaihteluissa
XX. OLAVI NUTAMO Tuottavuuden
kehitys Suomen teollisuudessa
vuosina 1925-1952
XXI. ELE ALENIUS Kansainväliset
pääomansiirrot työllisyyspolitiikan välineinä
XXII. RAIMo ILASKIVI Rahapolitiikka
ja taloudellinen tasapaino Suomessa toisen maailmansodanjälkeen
XXIII. KAARLO LARNA The money
supply, money flows and domestic product in Finland 1910
-1956
XXIV. ILMARI KOVERo Tulon uudelleenjaosta
XXV. Kokonaistaloudellisia ongelmia
(kokoomateos)
XXVI. CARL G. UHR Antti Chydenius
1729-1803, Adam Smithin suomalainen edelläkävijä
XXVII. ARVI LEPONIEMI On the demand
and supply of money: the evidence from the quarterly time
series in the United Kingdom
and Finland 1949-1962

XXVIII. KYÖSTI PULLIAINEN Ekonometrinen tutkimus systeemiteoreettisesti tarkasteltuna
XXIX. VEIKKO K. REINIKAINEN Kansainvälisen kaupan uusklassinen
tasapainoteoria metodina
XXX. MnKKAJAHNUKAlNEN Yrityksen
informaatiosysteemin suunnittelun kehysmetodi
XXXI. TIMO TERÄSVIRTA On Stepwise
Regression and Economic Forecasting

Thteiskuntataloudellisia kirjoituksia

1. J.H. VENNOLA Työväensuojeluskysymys agraaripolitiikassamme
II. E. G. PALMEN Venäjän nykyinen taloudellinen asema
111. ONNI HALLSTEN Työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuksen
jäIjestäminen Suomessa
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