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KLAUS A. SAHLGREN: Problems of Foreign Trade Policy in the 1970's. The writer has divided trade poIicy
problems into five parts. (1) Customs duties and other obstacles to trade. During 1958-1968 worId production
increased by 2/3, but international trade more than doubled. Correspondinglya great part oftotal investment has gone ta the export industries. The problem is to maintain this development. International
trade reacts sensitively ta reductions af customs duties (e.g. ta Kennedy-round reductions), but the
effects are also alleviated rapidly. It is difficult ta say, if any new extensive reductions will be carried
out in the 1970's; more probably there will be negotiations about many administrative and other
trade obstacIes between different countries both bilaterally and multilaterally. (2) Trade between East
and West. About 70 per cent af the exports of the West-European countries to East-Europe comprises
manufacturing industry products, but af the corresponding eastern exports manufacturing accounts
for only 30 per cent and the main categories are raw materiaIs and agricultural products. Because
of lack offoreign currency reserves the eastern countries have ta limit their imports to certain important
technicaI and other products, and, on the other hand, the marketing network for exports to the West
may not be well-known enough for them. The writer expects that the effects af the customs duties
and the economic reforms af the socialist countries will be studied in 1970's more thoroughly in the
ECE and GATT. (3) Problems of the developing countries. The share of the developing countries in worId
trade has decreased e.g. during last year. The problem is the unsatisfactory price developments of their
export commodities and also the diminishing share af those products in world trade. Some preference
custom arrangements which are striven for by the UNCTAD may be carried out already in the first
half ofthe 1970's. (4) Problems ofthe »new society». It may be expected that in the developed countries
economic growth as a target wiIl be more and more often weighted against other welfare aspects when
planning the use and allocation of resources. Investment in infrastructure, health, education and
refreshment services etc. will thus increase strongly. Air and water pollution problems become international. (5) Economic integration will be a very essential problem alsoin the 1970's. It is hard ta foresee,
whether the development willlead ta enlarging free-trade areas or ta tighter economic communities;
we may know more about that later this year.
Page 171

PERTTI KUKKONEN: Ice-breakers, Railways or Highways? The articIe is based on a study on the need for
ice-breakers in the wintertime sea traffic in Finland in the 1970's. A crucial problem is ta what extent
it is profitable from the viewpoint af the total economy to use ice-breakers assisting freighters to the
harbours in the northern part af the Gulf af Bothnia. During the ice-free period the additional sea
traffic costs from and ta the North are much cheaper than railway or highway freight costs to and from
the harbours in southern Finland. In the wintertime ice-breaker costs grow rather sharply when the
assistance distance grows eventually ta the situation where the ships must be assisted from Kemi and
Oulu ta the southern part af the Gulf af Bothnia.
Ifthe number ofice-breakers is determined according ta the maximum need ofthe southern Finland
harbours during extremely cold winters, they can be used in the North mainly at the beginning and
the end af the winter. Therefore, in the calculationconcerning the freight cost comparison the interest

costs of ice-breaker capital need not be taken into account. The total sea traffic costs comprise in this
case only the running and depreciation costs of the ice-breakers, the already mentioned additional
boat freight costs, and the ice-damage costs of the freighters. These costs are compared to the railway
traffic costs including railway tariffs which approximately correspond to running costs according to the
bookkeeping ofthe State Railways, a certain addition corresponding to »capital costs» ofthe Railways,
part of capital costs of the harbour equipment in the North, and certain unemployment costs due to
the fact that the harbour labour is partly unemployed.
The result of the study was that it is profitable to close the northernmost harbours like Kemi and
Oulu when the boat traffic must regularly be assisted to the southern part of the Gulf of Bothnia.
The prognosticated additional traffic of southern Finland harbours demands one more ice-breaker
in the first half of the 1970's and another one during the latter half of the decade. There are strong
arguments for the acquisition of two additional ice-breakers in order to prevent the whole Finnish
economy from suffering from the delay of Qoth export and import deliveries during very cold winters
like 1966.
The writer also cOilsiders tariff problems of ice-breakers and railways connected with taxation and
public investment policies. The total effect of tariffs and taxes should correspond to the total costs of
each traffic form, so that the traffic as a whole would be directed to the cheapest forms from the
macroeco:lOmic point of view.
Page 181

O. E. NIITAMO: On Some Problems and Drawbacks of the Structure of the SNA ~ystem. The writer puts two
questions concerning the extension of the SNA system. (1) Does it cover all the phenomena corresponding to the »approved» definitions of the production process, and how detailed are the relevant
parts ofit? (2) To what extent is it isolated from other sectors ofthe society and from the entity of those
sectors? In the SNA exchange values, not use values, in measuring phenomena or in setting values
of objectsare used. Further, there should be taken into account not only physicaI deterioration
and the decrease of valuation of durable commodities but also the corresponding reductions in the
nature.
The need for economic production is determined according to natural circumstances and resources,
and therefore the adaptation to the existing conditions demands different kind ofefforts in the various
parts of the earth. Also the political system, social and working time legislation etc. have an effect
on how man meets with feelings of uncertainty etc. These kind of things cannot be taken into account
in the SNA. From the point ofview ofthe production process the phenomena have been classified in the
SNA rather satisfactorily. But concerning the decision making process in the economy evert the institutional classification is not adequate.
It is not the writer's purpose in this article to nullify the practical meaning of the SNA but he warns
against the domination of the SNA system, which may give a biased picture of the relations between
the phenomena essential to a human being, in developing two other holistic systems, the demographic accounting description system (e.g. STONE) and the system of other social indicators (e.g. Moss).
Page 198

CHRISTOPHER ROBINSON: Some Post-war Developments in the Theory of the Demand for Money. In English.
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TAUNO KALLINEN comments on TUOMAS SUKSELAINEN'S article The Concept and Measurement of the Rate
of Return on Capital - the Finnish Case published in the issue 1970: 1 of this journaI. He emphasizes that
Suk3elainen's results cannot be used uncritically as a tool of rational investment policy in the Finnish
economy. He considers in detail the conceptions »profitability», »profit» and »invested capital», and
also the compilation of the Finnish statistics of profit and loss and balance sheet accounts of industry
and industrial statistics. He points out that some concepts and measures constructed by Sukselainen
are very near those used in the published statistics - so, why bother to double the work? Further, the
calculated rates of return on capital can be used only when comparing profitability of one firm to
another in the same industry group but not for comparing the profitability of different industry groups.
TUOMAS SUKSELAINEN replies to Kallinen, but refrains from taking up the main points of criticism,
regarding them as exaggerated.
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Kauppapoliittisia kysymyksiä 1970-luvulla
Esitelmä, jonka .ICansantalo udellisen Yhdistyksen kokouksessa
maaliskuun 23 päivänä 1970 piti
KLAUS A. SAHLGREN

Kauppapoliittisen kerittämiehen näkökulmasta katsottuna jakautuu työkenttä, jonka tulevaisuudennäkymiä seuraavassa tarkastellaan, viiteen
osaan: tullit ja muut kauppaesteet, idän ja lännen välinen kauppa,
kehitysmaiden ongelmat, uuden yhteiskunnan ongelmat sekä taloudellinen integraatio. Nämä viisi asiaryhmää - jotka tosin ,eivät kata koko
kenttää mutta peittävät suuren joukon oleellisia kysymyksiä - mahtuvat kukin oman, kansainvälistä taloudellista yhteistyötä käsittelevän
järjestön nimilyhennyksen alle. Kysymyksessä ovat GATT, ECE,
UNCTAD, OECD sekä EFTA ja EEC.
GATTiin eli tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen
kuuluu tällä hetkellä yli 90 maata, jotka käyvät noin 85 % maailman
kansainvälisestä kaupasta. Näillä on 1970-luvulla, pyrkiessään edelleen
vapauttamaan ja kehittämään keskinäistä kauppaansa, edessään ongelma, jota voitaisiin kutsua kauppapoliittisen kinetiikan polkupyöräperiaatteeksi: joko kuljetaan eteenpäin tai kaadutaan. On laskettu, että
vuosien 1958ja 1968 välillä maailman tavaratuotanto kasvoi noin 2/3:lla,
kun sen sijaan kansainvälinen kauppa tuona aikana enemmän kuin
kaksinkertaistui. Kun kauppa siis kasvaa tuotantoa nopeammin, voidaan
lähteä siitä, että huomattava osa teollisuuden investoinneista tehdään
vientiä silmällä pitäen eli että taloudellinen kasvu useimmissa teollisuusmaissa on varsin vientihakuista. Vaikeutena on selvästi tämän kehityksen
jatkuva ylläpitäminen, koska kokemuksesta tiedämn1e, että vaikka kansainvälinen kauppa kokonaisuutena reagoi melkoisen herkästi suuriin
tullinalennuksiin - tässä tapauksessa Kennedyn-kierrokseen - nämä
vaikutukset myös nopeasti heikkenevät. Toisin sanoen, jos tahtia halutaan
ylläpitää senkin jälkeen kun Kennedyn-kierroksen viimeiset maksuerät
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ensi vuoden lopussa lankeavat, kaupan esteitä olisi edelleen madallettava. Tullien osalta näyttää tosin siltä, että viimeisen neuvottelukierroksen jälkeen on jäljellä joukko tulleja, jotka koskevat erityisen arkoja
aloja tai joita muista syistä on vaikea alentaa. Samalla tuntuvat· useat
suuret teollisuusmaat juuri nyt haluttomilta uuden kierroksen avulla
pelaamaan käsistään sellaisia kortteja, joita ne arvelevat tarvitsevansa
EEC:n laajentamiseen liittyvissä integraationeuvotteluissa.
Ainakin tässä vaiheessa tuntuu näin ollen varsin uskalletulta ennustaa
mitään uutta multilateraalista tullinalennuskierrosta GATTissa 1970luvulla. - Toisaalta on olemassa eräs ala, ns. tullien ulkopuoliset kaupanesteet, jolla edistyminen voisi olla mahdollista. GATTin piirissä on
äskettäin kerätty kiinnostuneilta mailta noin 800 tapausta käsittävä
hallinnollisten ja muiden sen tapaisten kaupanrajoitusten luettelo tiedustelemalla asianomaisilta mailta, mitä tähän kuuluvia rajoituksia niillä on
tiedossaan kauppakumppaneittensa osalta. On toiveita edistymisestä tällä
alalla, jolloin menetelminä saattaisivat tulla kysymykseen esim. yhden
kaupanesteen poisneuvotteleminen toista vastaan joko kahden- tai monenkeskisissä puitteissa tai näitä esteitä kurissapitävän kansainvälisen
säännöstön luominen, sarnaan tapaan kuin tullienkin kohdalla on tehty.
Tässä on eräs kauppapolitiikan ~alkoinen läiskä, jonka kartoittamisesta
kehittyy kenties jotakin hyödyllistä, kansainvälistä teollisuuspolitiikkaa
ajatellen. - Varsinaisena mustana läiskänä GATTin toiminnassa on
sen sijaan maatalous, jota koskevat kysymykset nousevat varmaankin
esille lähivuosina. Kuten tunnettua ovat GATTin edistysaskeleet tällä
sektorilla jääneet huomattavasti vähäisemmiksi kuin teollisuustuotteiden
osalta. Nyt tunnetaan GATTin piirissä lisääntyvää huolestuneisuutta
siitä, että ilman suurisuuntaista kansainvälistä ponnistusta joudutaan
pian tilanteeseen, jossa käytännöllisesti katsoen koko lauhkean vyöhykkeen maataloustuotteiden ja monen trooppisen vyöhykkeen tuotteen
korvikkeen kysyntä tulee tyydytetyksi korkeitten suojamuurien takaisella,
veronmaksajien ponnistuksella ylläpidetyllä kansallisella tuotannolla,
samalla kun maataloustuotteita tehokkaasti tuottavat maat joutuvat
siirtämään tuotannollisia resurssejaan vähemmän tuottaville sektoreille.
Ongeln1at ja resurssien uudelleenallokoimisen tarve tiedostetaan, mutta
ratkaisut ovat kaukana. Niidenhän ilmeisesti tulisi olla sekä yleismaailmallisia että syvällekäyviä.
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GATTin valkoisten ja mustien läiskien lisäksi on olemassa harmaakin
vyöhyke. Merkkejä on näkyvissä siitä, että tällä vuosikymmenellä entistä
pontevammin ryhdytään selvittämään niitä lähinnä ulkomaankauppaan
vaikuttavia sopeutumistoimenpiteitä, joita maksutasevaikeuksissa olevat
maat yhä useammin ovat ryhtyneet käyttämään tullien ja määrällisten
tuontirajoitusten rinnalla. Tällaisia toimenpiteitä, joita kutsutaan paitsi
»harmaan vyöhykkeen» myös »sofistikoiduiksi» toimenpiteiksi, ovat
esim. tuontitalletusjärjestelyt, vientituki ja vientiluotot sekä erilaiset yhdistetyt toimenpiteet, kuten rajaverojärjestelyt. Niinpä jo nyt GATTin
piirissä tutkitaan, miten verot, veronpalautukset ja subventiot vaikuttavat suhteellisiin hintoihin ja sitä kautta tavaravirtojen koostumukseen
sekä miten ne vaikuttavat absoluuttisiin hintatasoihin ja sitä tietä maiden kansainväliseen kilpailukykyyn ja maksutaseisiin. Kysymys verojärjestelmien kansainvälisestä tasapuolisuudesta tai vinosuuntausvaikutuksista sekä niiden harmonisoimisesta on selvästi nousemassa erääksi
tämän vuosikymmenen mielenkiintoisimmista kauppapoliittisista ongelmista.
Itse asiassa lienee niin, että monen tämäntapaisen ulkomaankauppaa
koskevan toimenpiteen syvimpien, sekä ulkoista että sisäistä taloutta koskevien vaikutusten tuntemus on vielä melko puutteellista.
Mielenkiintoisina on myös pidettävä niitä esille pulpahtaneita ajatuksia, joiden mukaan olisi syytä harkita nykyisten kiinteiden valuuttakurssien suurempaa liikkuvuutta. Tämä kysymyshän ei kuulu suoranaisesti
kauppapolitiikan piiriin, mutta oikeuttanee kuitenkin arvelemaan, että
se toteutuessaan varmaankin entistä enemmän sitoisi kauppapolitiikan
yleiseen talouspolitiikkaan, samalla kun valuuttakurssien aktiivisempi
käyttö vähentäisi tarvetta tai kiusausta käyttää edellä mainitsemiani ja
muita kauppapoliittisia keinoja ulkoisen tasapainon saavuttamiseksi.
Kenties näemme vielä senkin päivän koittavan, jolloin talouspoliittisten
virheiden korjaamiseen ei enää käytetäkään kauppapoliittisia korrektiiveJa.
Idän ja lännen välisen kaupan ja siihen liittyvien ongelmien tarkasteluun tarjoaa näiden kysymysten parissa työskentelevä ECE eli YK:n
alainen Euroopan taloudellinen konlissio erään lähtökohdan:
1960-luvulla kauppavaihto Itä-Euroopan sosialististen maiden ja Län-
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si-Euroopan markkinatalousmaiden välillä kasvoi keskimäärin noin
10 % vuodessa, mikä on enemmän kuin maailmankaupan keskimääräinen kasvu samana aikana (7 0/0) ja jopa enemmän kuin EFTA-maiden
keskinäisen kaupan kasvu (90/0). Kuitenkin muodostaa tämä itä-länsikauppa yhä vain noin 6 % kaikesta Euroopan maiden välisestä kaupasta.
Sen voimakkaalle kasvulle on parantunut kansainvälispoliittinen ilmapiiri luonut suotuisia edellytyksiä, samalla kun kauppavaihdon laajentuminen ja taloudellisen yhteistyön lisääntyminen oletettavasti on osaltaan
parantanut idän ja lännen välisiä suhteita yleensä ja edistänyt jännityksen laukeamista. Mitkä ovat tämän tärkeän kaupan kehitysnäkynlät
1970-luvulla?
Profetointi ei selvästikään tässä ole helppoa edellä mainitun taloudellis-poliittisen vuorovaikutuksen takia. Joitakin viitteitä saataneen kuitenkin tarkastelemalla itä-länsikaupan tuoterakennetta ja siihen liittyviä
kysymyksiä. On merkittävää, että Länsi-Euroopan maiden viennistä
Itä-Euroopan maihin vuonna 1968 teollisuustuotteet muodostivat 71 0/0'
kun sen sijaan päinvastaiseen suuntaan kulkevasta tavaravirrasta vain
30 % oli teollisuustuotteita, painopisteen ollessa elintarvikkeissa, raakaaineiss~ ja polttoaineissa. Tuoterakenteen muotoutumiseen on ECE :ssä
suoritettujen tutkimusten mukaan vaikuttanut ensinnäkin se; että sosialistisilla mailla on ollut niukasti käytettävissään vaihtokelpoisia valuuttoja, minkä vuoksi ne ovat asettaneet länsituonnilleen tiukan tärkeysjärjestyksen rajoittåen sen oleellisimpaan eli etupäässä teknologiavaltaisiin
tuotteisiin. Toiseksi lienee sosialististen maiden vienti länteen pysynyt
raaka-ainevoittoisena ainakin osaksi siitä syystä, että näitä tuotteita tähän
mennessä on ollut suhteellisen helppo sijoittaa Länsi-Euroopan markki'noille, joiden perinteellisiä toimittajia useat Itä-Euroopan maat sitä
paitsi ovat. Maataloustuotteiden ja raaka-aineiden markkinointi on useasti voitu hoitaa olemassa olevia, kenties vastaanottajamaan valtionjohtoisia kanavia pitkin, kun sen sijaan teollisuustuotteiden markkinointia länteen on voinut haitata paitsi »läntisen» markkinointiasiantuntemuksen
puute myös mainittu valuuttatilanteen kireys ja siitä johtuvat vaikeudet
aikaansaada teollisuustuotteiden edellyttämiä jakelu- ja huoltoverkostoja yms.
Tätä taustaa vasten on selvää, että useiden perushyödykkeiden vientiin idästä länteen sisältyy epävarmuustekijöitä: tiedetäänhän, että pe-
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rushyödykkeiden kysyntä kasvaa hitaammin kuin teollisuustuotteiden ja
voidaanhan myös olettaa esim. EEC:n maatalouspolitiikan tulevan vaikuttamaan rajoittavasti asiaan.
Vaikka kehityksen virta viime kädessä kulkenee poispäin sekä muodollisesta että tosiasiallisesta bilateralismista, voitaneen lähteä siitä, että
1970-luvulla eri maissa tehdään edelleen määrätietoista ja tuloksekastakin kahdenvälistä työtä itä-länsikaupan kehittämiseksi. Myös multilateraalisesti työskenneltäneen - erityisesti ECE:ssä mutta myös GATTissa
- näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Sosialististen maiden liittymisessä
GATTiin (jo mukana olevien Tsekkoslovakian ja Puolan lisäksi) muodostaa vastavuoroisuus erään näköpiirissä olevan ongelman: on löydettävä jonkinlainen etujen tasapaino toisaalta läntisten markkinatalousmaiden myöntämän suosituimmuus- ja syrjimättömyyskohtelun, toisaalta sellaisten viimeksi mainittujen maiden vientimahdollisuuksia lisäävien vastamyönnytysten välille, joita sosialistiset maat toisenlaisen
hinnanmuodostus- ja kauppajärjestelmänsä puitteissa voivat tarjota.
Tuntuu todennäköiseltä, että 1970-luvulla selvitetään entistä perusteellisemmin esim. tuontitullien merkitystä markkinoillepääsyssä sosialistisiin
maihin sekä sikäläisten talousreformien vaikutusta ulkomaankauppaan.
Lienee yleisesti odotettavissa, että yhä paremmin ymmärretään kilpailua
rajoittavien tekijöiden suhteellisia vaikutuksia ulkomaankauppaan erilaiset taloudelliset järjestelmät omaavien maiden välillä.
Toinen kehityspiirre, johon varmasti kiinnitetään lisääntyvää huomiota, koskee teollista yhteistyötä - itse asiassa tässä saattaa olla eräs itälänsikaupan kehittämisen avain, koska raaka-aineitten ja puolivalmisteiden kauppa edellä mainitsemistani syistä tuskin kaikkialla enää kasvaa
tähänastisessa tahdissa. Itä-Euroopan maiden nykyinen korkea teollistumisaste tekee yhteistyön esim." patenttien, lisenssien, know-hown, standardien ja koestusmenetelmien alalla luonnolliseksi ja kaikkia osapuolia
hyödyttäväksi. Samalla voitaneen olettaa markkinointikysymysten ja siihen liittyvien asioiden nousevan entistä enemmän esille.
1970-lukua on kutsuttu kehityksen toiseksi vuosikymmeneksi. Siihen
liittyvä valmistelutyö on, kuten tunnettua, käynnissä YK:n piiriin kuuluvissa järjestöissä, joskin YK:n yleiskokous vasta syksyllä 1971 ottaa
kantaa tavoitteisiin ja keinoihin. Itse asiassahan - siirtääksemme täh-
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täintä ylöspäin - kehitysmaiden ongelmia on luonnehdittu vuosisatamme haasteeksi. Ulkomaankaupalla ja kauppapolitiikalla on tämän
haasteen vastaanottamisessa merkitystä eräänä kehityksen keskeisenä
osatekijänä. Kehitysmaat eivät tule toimeen ainoastaan saamansa finanssiavun turvin - mikä ei varmasti olisi onnellistakaan - eikä niiden taloudellisen jälkeenjääneisyyden korjaaminen pelkästään ulkomaisen
pääoman avulla olisi mielekästä, elleivät ne samalla pystyisi lisäämään
ulkomaankauppaansa ja vientitulojaan. Toisaalta on syytä pitää mielessä näiden tekijöiden suhteelliset suuruusluokat, sellaisina kuin ne ilmenevät esim. kehitysmaiden kauppaan liittyviin ongelmiin erikoistuneen
UNCTADin eli YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin tutkimuksista:
jos kehitysmaiden »kauppavajauksen» vuonna 1980 lasketaan olevan 26
ja 37 miljardin dollarin rajojen välillä, vuoden 1960 hinnoissa ilmaistuna, lisätty vienti kehitysmaista voisi peittää siitä kenties kolmanneksen
tai - parhaassa tapauksessa - puolet.
Tilanne ei kehitysmaiden kaupan kannalta vaikuta erityisen valoisalta, jos otetaan huomioon, että esim. viime vuonna vain noin viidennes
maailmankaupan kasvusta tuli kehitysmaiden osalle ja että niiden viennin osuus maailmankaupasta edelleenkin supistui. Onhan perushyödykkeiden - jotka viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla vastasivat lähes
80 %:sta kehitysmaiden vientituloista - osuus maailmankaupasta jatkuvasti laskemassa, samalla kuin kehitysmaiden kannalta epäedullinen
vaihtosuhde aiheuttaa niille menetyksiä, joiden suuruusluokka on karkeasti arvioituna noin viidennes niiden saaman avun määrästä. - Toisaalta on osittain huomattavaakin edistymistä tapahtunut eräitten kehitysmaiden kohdalla.
Pyrittäessä kehitysmaiden kansantuotteen vuosittaiseen kasvuun 6
0/o :lla - mikä on UN CTADin tälle toiselle kehityksen vuosikymmenelle
asettama tavoite - olisi niiden viennin vuosittaisen kasvun oltava yli
7 % ja tuonnin vajaat 7 0/o.,
Ne kauppapoliittiset toimenpiteet, joilla tähän pyritään, koskevat
ensinnäkin perushyödykejärjestelyjä, joiden avulla pyritään vakauttamaan maailmanmarkkinahintoja ja parantamaan kehitysmaiden vaihtosuhdetta, samalla kun pyritään näiden hyödykkeiden markkinoillepääsyn helpottamiseen ja niiden tuotannon monipuolistamiseen. Tuntuu
siltä, että vaikka useimmat maat ovat yksimielisiä teoreettisista tavoit-
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teista, runsaasti vaikeuksia on vielä näiden konkretisoinlisessa ja toteuttamisessa, ei vähiten omien maatalousongelmiensa kanssa kamppailevien.
kehittyneiden maiden taholla. Eräänä uutena piirteenä on myös nousemassa esille tietynlainen intressivastakohtaisuus kaikista köyhimpien ja
jonkin verran edistyneempien kehitysmaiden välillä.
Kehitysmaiden teollisuustuotteiden ja puolivalmis teiden viennin on
laskettu 1970-luvulla lisääntyvän keskimäärin 10 % vuodessa eli hitaammin kuin 1960-luvulla. Jotta edes tämä kasvuvauhti voitaisiin toteuttaa, on katsottu välttämättömäksi, että teollisuusmaat muiden toimenpiteiden ohella alentavat kehitysmaiden tuottamien teollisuustuotteiden
ja puolivalmis teiden tulleja tai peräti poistavat ne kokonaan. Tällainen
tullipreferenssijärjestelmä, joka siis koskisi vain kehitysmaiden vientiä,
on itse asiassa UNCTADin toiminnan eräs konkreettisin ja lupaavin
muoto. Voitaneen lähteä siitä, että kehitysmaapreferenssit toteutuvat
varovaisesti arvioiden tämän vuosikymmenen alkupuolella. Koska
UNCTAD-konferensseja on sääntöjen mukaan pidettävä joka kolmas
vuosi ja edellinen, New Delhin konferenssi pidettiin keväällä 1968, onkin
tärkeätä, että konkreettisia tuloksia on nyt näköpiirissä.
Yleisesti vallitsee tällä rintamalla kuitenkin eräänlainen välivaihe,
jossa on laskeuduttu ensimmäisen innostuksen aallonharjalta huomaamaan ongelmien tavaton lukumäärä ja vaikeus sekä jouduttu tarkistamaan menetelmiä ja joskus päämääriäkin. Kysymys siitä, onko kehitysmaat yleensä integroitava teollisuusmaiden taloudelliseen järjestelmään
raaka-aineita ja eräitä teollisuus tuotteita tuottavana lisäkkeenä vai
onko niiden omien etujensa vuoksi parempi muodostaa kokonaan oma
piirinsä, jossa sovelletaan toisenlaisia menetelmiä ja pyritään kokonaan
toisiin tavoitteisiin, on herätetty eräiden kriitikkojen taholta, mutta
kuulunee kuitenkin pikemmin poliittisten arvostusten kuin kauppapolitiikan kenttään. Kauppapoliittisesti on joka tapauksessa erinomaisen
merkityksellistä, että UNCTAD puutteellisuuksistaa~ huolimatta edustaa alueellisesti laajinta, globaalista yritystä aikaansaada järjestystä ja
oikeudenmukaisuutta näihin kysymyksiin.
Tarkasteltaessa tämän jälkeen nykyaikaisen, kehittyneen yhteiskunnan ongelmia, kuten OECD:n eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestön käyttämä sanonta kuuluu, herää toisenlaisia kysymyksiä. Vaikka
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OECD:n työskentely maatalouteen, teknologiaan, työvoimaan ja teollisuuteen liittyvissä kysymyksissä ilmeisesti jatkuu ja kantaa hedelmää
myös 1970-luvulla, tässä järjestössä on herätetty kysymys, missä määrin
järjestön ja sen jäsenvaltioiden olisi painotettava myös taloudellisen kasvun laadullisia aspekteja, määrällisten ohella tai peräti niiden asemesta.
Onko taloudellinen kasvu todella riittävä tavoite? Ei kai ole tarkoituksenmukaista uhrata pitemmän tähtäyksen rakenne- ja hyvinvointinäkökohtia nopeamman määrällisen taloudellisen kasvun alttarille, kysytään yhä useammalla foorumilla.
Tässä yhteydessä tulkoon sivumennen todetuksi, eräänlaisena paradoksina, että useat kansainväliset järjestöt, sellaisetkin joiden perusfilosofiana on kansainvälinen työnjako, jokapäiväisessä toiminnassaan astuvat toistensa varpaille, tekevät kaksinkertaista työtä suurelta osin samoille toimeksiantajille. Merkkejä on toisaalta näkyvissä siitä, että tässä
suhteessa tapahtuu kehitystä myönteiseen suuntaan.
OECD:hen palataksemme siellä on nousemassa esille ajatuksia, joiden
mukaan jatkuva, nopea taloudellinen kasvu edellyttää vastedes paljon
kokonaisvaltaisempaa ja kaukonäköisempää suhtautumista taloudellisten voimavarojen allokointiongelmaan. Lisääntyvää huomiota kiinnitetään silloin infrastruktuurin kehittämiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen, virkistäytymiseenja aluesuunnitteluun. Nimenomaan ympäristöongelnlat tulevat etualalle, koska taloudelliseen kasvuun sisältyvien hyvinvointitekijöiden laim'inlyömisestä seuraa resurssien huolestuttavaa
väärinkäyttöä. Samalla kun hyödykkeiden ostajat maksavat markkinahinnan tuottajille, eivät tuotantoon liittyvistä erilaisista ulkoisista haitoista kuten ilman ja veden saastumisesta, melusta, luonnon turmeltumisesta jne. kärsimään joutuvat kansalaiset saa yleensä korvausta tästä
hyvinvointinsa vähenemisestä. Toisin sanoen, hyödykkeistä saatava
»kansantaloudellinen hyöty» - eli hyöty joka saadaan vähentämällä
hyödykkeen markkinahinnasta sen valmistuksesta ja/tai käytöstä aiheutuneen haitan »epähyöty» - saattaa olla tuntuvasti alhaisempi kuin
markkinahinta. Näin ollen on esim. ajateltavissa, että jonkin teollisuuslaitoksen sijoittaminen siten, ettei se pilaisi määrättyä virkistäytymisaluetta, lisää tämän tehtaan »kansantaloudellista tuotantoa».
Kansainväliseksi ja kauppapoliittiseksi muodostuu tämä 1970-luvulla
monilla tahoilla esiintyöntyvä kysymyskompleksi kahta tietä: jonkin
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maan aiheuttamat vesi- ja ilmasaasteet saattavat haitata naapurimaan
väestöä, ja tietyn maan tuottajat saattavat menettää kilpailukykynsä,
elleivät muutkin maat noudata samoja, tuotantolaitoksen kannalta kustannuksia aiheuttavia sääntöjä. Tässä on selvästi sekä vaikea että kiitollinen kansainvälinen tehtäväkenttä. OECD:n piirissä näytetään olevan
varsin hyvin tietoisia siitä, että tätä koskevan politiikan suunnittelu ja
toteuttaminen voi vaikeutua myös siitä kiinnostuneiden elinten ja viranomaisten moninaisuuden vuoksi.
On itsestään selvää - peräti truismi - että 1970-lukua sävyttävät
voimakkaasti taloudelliseen integraatioon liittyvät kysymykset. Kun
kauppapolitiikka joskus 1950-luvulla oli lähinnä bilateraalisten tavaralistojen rakentelua ja 1960-luvulla puitteiden väljentämistä multilateraaliselle tavaranvaihdolle, ts. tilan tekemistä sille, että kasvaneen tavaranvaihdon kautta tuotannontekijät itsekseen hakeutuisivat tehokkaampaan
käyttöön, on 1970-luvulla, mikäli eteneminen jatkuu talousliittoja kohti,
kyseessä kauppapolitiikan alan oleellinen laajentaminen. Tämä laajennus saattaa muodostua niinkin voimakkaaksi, ettei enää ole kysynlYs
vain puitteiden rakentamisesta vaan kokonaisten talouselämän sektoreitten toiminnan ohjelmallisesta sopeuttamisesta toisiinsa. Herää kysymys,
onko tämä enää kauppapolitiikkaa vai onko se kansainvälistä talouspolitiikkaa? Jotkut ovat jo ennättäneet puhumaan kauppapolitiikan kuolemasta; tässä tulee kylläkin mieleen Mark Twainin tunnettu lausuma
poisluenostaan.
Arvelujen esittäminen siitä, lähteekö kehitys nyt kulkemaan kohti
laajentuvia vapaakauppa-alueita vai kohti tiivistyviä talousliittoja,
kuuluu tässä vaiheessa astrologian alaan - mutta kenties asiasta tiedetään enemmän ensi syksynä, kun kesällä aloitettavat keskustelut EEC:n
laajentamisesta ovat saattaneet edistyä hieman pitemmälle. Jos kehitys
lähtee kulkemaan laajentamisen suuntaan, syntyy monenlaisia ongelmia,
joista yleisluontoisimpiin kuulunee kysymys siitä, onko uusilla ryhmittymillä enemmän kauppaa luova kuin sitä rajoittava vaikutus. Toisin
sanoen, korvaako integroituvien jäsenmaiden taloudellisen kasvun nopeutumisesta johtuva suurempi kaupankäyntikyky ulkopuolisille aiheutuvat syrjintätappiot? Sisäpuolisten maiden keskinäisenä kysymyksenä
herää taas se, mitä kansantaloudellisia kustannuksia ympäristön, vapaa-
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ajan jne. osalta seuraa suurtuotannosta ja muista taloudellisen integraation mukanaan tuomista sinänsä kieltämättömistä eduista.
Voitaneen myös kysyä: miksi ryhmittymien lukumäärän pienenemistä
esim. Euroopassa joitakin vuosikymmeniä sitten löytyneestä paristakymmenestä nykyiseen kolmeen tai neljään, vähitellen kenties kahteen ja
viime kädessä yhteen, välttämättä olisi pidettävä haitallisena blokkiutumisena, kun kehitys kohti mahdollisimman globaalista ryhmittymää eli
yhteistyötä sittenkin lienee tehokkain tapa käyttää olemassaolevia
resursseja?

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970:3

Jäänmurtajia, rautateitä vai maanteitä?*
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen 'Yhdistyksen kokouksessa
huhtikuun 29 päivänä 1970 piti
PERTTI KUKKONEN

Alustukseni on otsikoitu kysymyksen muotoon, mistä näkyy, että tarkoituksenani on esitellä meriliikenteen ja maaliikenteen työnjaon ongelmia
vaikeissa talviolosuhteissa. Silloin suljetaan satamia pohjoisesta, Perämereltä alkaen keskivaikeina talvina Kaskisiin saakka, ja siirrytään maakuljetuksiin. Aluksi koskettelen kuitenkin yleisiä periaatteita julkisessa
liikennepolitiikassa, nimenomaan liikenneinvestointien suunnittelussa ja
eri liikennemuotojen välisessä työnjaossa sekä siihen vaikuttavassa veroja tariffipolitiikassa.
Julkisten investointien suunnittelusta on viime vuosina tehty eri maissa
runsaasti periaatteita ja laskentamenetelmiä selvittäviä tutkimuksia.
Näitä ajatuksia koottiin ja esiteltiin Talousneuvoston toimesta maassamme pari vuotta sitten julkaisussa Kokonaistaloudellinen suunnittelu ja sen
kehittäminen Suomessa l . Investointiprojektin kannattavuuden arvioinnissa
voidaan käyttää esimerkiksi kustannus-hyöty-analyysia tai sisäisen korkokannan kriteeriä. Otan tarkasteltavaksi kustannus-hyöty-analyysin
käyttämisen liikenneinvestointien suunnittelussa.
Laskettaessa investointiprojektin kustannuksia ja sen tuottamia hyötyjä on ainakin julkisten investointien osalta käytettävä kansantaloudellisia
kustannuksia ja koko kansantaloudelle tuotettuja hyötyjä. Näin ollen tässäkään tarkastelussa ei rajoituta esimerkiksi kustannusten osalta vain liikennettä harjoittavien yritysten kustannuksiin eli liiketaloudellisiin kustan* Ks. lähemmin PERTTI KUKKONEN-EsKO TIKKANEN ]äänmurtajatja talviliikenne, Suomen Pankin
taloustieteellinen tutkimuslaitos, Sarja D:25, huhtikuu 1970.
1. Taloudellisen suunnittelun työryhmän mietintö, Helsinki 1968. Ks. erityisesti liiteosa 1/7,
VEIKKO MAKKONEN-PENTTI MALASKA-LEIF NORDBERG-AARNO SorVIO Kokonaistaloudellisesta investointisuunnittelusta .
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nuksiin, vaan niihin lisätään muille subjekteille, esimerkiksi valtiolle ja
kunnille aiheutuneet kustannukset. Niinpä verrattaessa jäänmurtajien
avustaman meriliikenteen ja rautatiekuljetusten edullisuutta Perämeren
satamiin on otettava huomioon meriliikenteen kustannukset lisättynä
jäänmurtajien käyttö- ja pääomakustannuksilla, joista vain pieni osa on
peritty varustamoilta jäämaksuina. Samoin rautatieliikenteen kustannukset on arvioitava ottaen huomioon kaikki käyttö- ja pääomakustannukset - mukaan lukien annuiteetti rautatielinjojen ja kaluston pääomakustannuksille. Tämä laskentaperiaate oli käytössä NEDECOn tutkimuksessa maamme liikenteestä. 2
Perusteluna kansantaloudellisten kustannusten käyttämiselle kustannus-hyöty-analyysissa on se, että tulokset näyttävät, mikä vaihtoehto
tai mitkä vaihtoehdot ovat koko kansantaloudelle edullisimmat mitattuna
hyötyjen suhteella kustannuksiin. Laskelman perusteella toivotaan päästävän sellaiseen voimavarojen sijoittamiseen, joka on kansantaloudelle
suotuisin (optimaalinen). Tällöin jää kysymykseksi se, miten markkinataloudessa eri päätöksentekijät - tässä liikenteen harjoittajat - saadaan
toimimaan sillä tavalla, että haluttu suotuisin vaihtoehto toteutuu.
Julkinen liikennepolitiikka vaikuttaa liikennemuotojen valintaan paitsi
investointien suuntaamisella myös tariffien ja veropolitiikan kautta.
Veroilla tarkoitetaan tässä erityisiä, nimenomaan liikenteeseen kohdis:tuvia veroja. Maksujen ja verojen yhteisvaikutuksen tulisi eri liikennemuotojen
osalta vastata kansantaloudellisia kustannuksia, jotta liikenne ohjautuisi kansantalouden kannalta halvimpiin liikennemuotoihin. »Liikennemuodoilla» tässä tarkoitetaan jakoa: rautatieliikenne, maantieliikenne, vesiliikenne ja lentoliikenne. Myös näiden ryhmien sisällä, esimerkiksi henkilö- ja tavaraliikenteessä sekä eri pituisilla kuljetusmatkoilla tulisi kuljetusmaksujen ja verojen vastata kustannuksia. Näin tulisi olla esimerkiksi tavaroiden pitkän matkan ja lyhyen matkan maantiekuljetuksissa
samoin kuin rautatiekuljetuksissa ja yksityisessä henkilöautoliikenteessä
sekä linja-autoliikenteessä.
Tällä tavalla esitettynä tehokkuusperiaate on selkeä ja yksinkertainen.
Vaikeudet alkavat, kun ruvetaan mittaamaan kansantaloudellisia kustannuksia. Mitä kaikkea tulee lukea mukaan? Tuleeko esimerkiksi yksityisen henkilöautoliikenteen kustannuksiin lukea liikenteen ja kasvavan
2. Ks. NEDECO A Survey on Transportation in Finland, Main report, December 1965, s. 16-22.
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tieverkon ,aiheuttamat haitat maisemalle ja ympäristön saastumiselle?
Aiheuttaako juuri autoliikenteen paisuminen kaupungeissa räjähdysmäisesti lisääntyviä investointitarpeita katuihin, pysäköintialueisiin jne., joiden investointien toteuttaminen puolestaan tekee mahdolliseksi entistä
suuremman autokannan lisäyksen kumulatiivisena prosessina? Toisaalta
on epäselvää, mikä on esimerkiksi henkilöliikenteen ja mikä raskaan
tavaraliikenteen vaikutus teiden kulumiseen sekä edelleen ruuhkien ja
niistä aiheutuvien investointitarpeiden syntymiseen.
Kansantaloudelliset kustannukset on ilmeisesti määriteltävä varsin laajassa mielessä, niin että tämäntapaiset vaikutukset otetaan mukaan. Kun
käytännössä on kuitenkin voitu mitata yleensä vainkonkreettisimmat
kustannuslajit, kustannusten ja kuljetusmaksujen vastaavuudesta on täytynyt tinkiä, ja esimerkiksi henkilöautoja on maassamme verotettu
enemmän kuin yksinkertainen kustannuslaskelma edellyttää. Näin on
voitu toisaalta ottaa huomioon edellä lueteltuja kansantaloudellisia kustannuksia laajemmassa mielessä. Kehitysaluepoliittiset toimenpiteet on
toinen esimerkki poikkeamisesta yksinkertaisesta tehokkuusperiaatteesta.
Kun asutuksen ja taloudellisen toiminnan keskittymisellä on haittavaikutuksia, keskittymistä aiheuttaville taloudellisille tekijöille asetetaan
vastavoimia mm. liikennepolitiikan avulla. Näitä ovat olleet ainakin
Pohjois-Suomen vientitoimituksille myönnetyt rautatierahtien tasoitukset talvisin.
Kansantaloudelliset kustannukset laajassa mielessä käsitettynä olisivat
hyvin tärkeä inform'aatio liikennepolitiikan suunnittelulle. Voidaan esittää kysymys, tiedetäänkö maassamme tarpeeksi toisaalta eri liikenne;,.
muotojen kansantaloudellisten kustannusten sekä kuljetusmaksujen ja
verojen vastaavuudesta, jotta rationaalinen liikennepolitiikka, nimenomaan työnjako eri liikennemuotojen välillä on mahdollista? NEDECOn
. toimesta arvioitiin karkeasti näitä kustannussuhteita, mutta oliko tutkimuskyllin tarkka ja ovatko kustannus-kuljetusmaksu-suhteet muuttuneet
1950-luvun lopusta, jota NEDECOn laskelma koski? Toisaalta on syytä
kysyä, onko kehitys aluepoliittiset näkökohdat tiedostettu riittävän selvästi liikennepolitiikassa. Kolmantena kysymyksenä tässä yhteydessä
hal{ian esittää ongelman, johon NEDECOn tutkimuksessa viitattiin.
Ongelmana on, kuinka nopeasti kuljetusmaksuja voidaan muuttaa ajatellen mahdollisia sopeutumisvaikeuksia - ja erityisesti: ovatko pää-
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töksentekijät valmiita hyväksymään esitetyn periaatteen ja ottamaan
sen huomioon tariffi- ja veropolitiikassa.
Palaan nyt alussa mainitsemaani esimerkkiin kansantaloudellisesta
kustannuslaskelmasta eri liikennemuotojen välillä Perämeren talviliikenteen ongelman selvittämisessä. Toivon tämän esityksen konkretisoivan
kansantaloudellisten kustannusten arviointivaikeuksia. Ensiksikin on todettava, että avovesiolosuhteissa meriliikenteen kustannus on selvästi
maaliikennekustannusta alhaisempi. Meriliikenteen kustannus selluloosalastin tonnia kohti Etelä-Suomen satamista Ouluun tai Kemiin on
10 mk tonnilta, kun vastaava rautatiekustannus on yli 30 mk tonnilta.
Talvella meriliikenteen kustannuksissa on otettava huomioon jäänmurtajien kustannukset. Jäänmurtajien kustannukset avustettua tonnia kohti
kasvavat jyrkästi edettäessä asteittain avovesiolosuhteista tilanteeseen,
jossa alukset on avustettava Kemistä ja Oulusta taikka Raahesta ensin
lyhyen matkaa, sitten Merenkurkkuun asti ja myöhemmin Kaskisten tai
Mäntyluodon korkeudelle.
Lähdetään siitä, että jäänmurtajia käytetään Perämerellä talven alussa
ja lopussa silloin, kun niitä ei välttämättä tarvita eteläisten merialueiden
liikenteen hoitamiseen. Edelleen, koska jäänmurtajien hankinta tapahtuu
eteläisten satamien huippukysynnän mukaan, ei tässä Perämeren käyttöä
koskevassa laskelmassa oteta jäänmurtajapääoman korkokustannuksia
huomioon, vaan käyttökustannuksien lisäksi lasketaan vain jäänmurtajien kulumisesta aiheutuvat poistot. Jos laskelma tehtäisiin siitä, mitä
jäänmurtajien käyttö maksaisi läpi talven Perämerellä, pitäisi myös
korkokustannus ottaa huomioon kustannuseränä, koska murtajien lukumäärää jouduttaisiin silloin lisäämään. Jäänmurtajan keskimääräinen
kustannus ilman korkokustannusta on 2 150 mk avustustuntia kohden
vuoden 1969 hintatason mukaan.
Vertailen meri- ja maakuljetuksia Oulun ja Kemin tärkeimmän vientitavaran, selluloosan osalta. Maakuljetusten puolella selluloosan rautatierahtiin on lisättävä 25 0/0' jotta päästäisiin kansantaloudellisiin kuljetuskustannuksiin rautateillä. Selluloosan rautatiekuljetusten liiketaloudelliset kustannukset (valtionrautateiden kirjanpidon mukaan) vastaavat
suunnilleen saatuja rahtituloja, mutta' toisaalta näissä liiketaloudellisissa kustannuksissa ei ole otettu huomioon kaikkia pääomakustannuksia. Pääomakustannusten huomioon ottamiseksi on rahtitasoon lisätty
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250/0. Näin päästään arvioon kansantaloudellisista kustannuksista. Tämä
prosenttiluku oli NEDECOn tutkimuksen ajanjaksona eli 1950-luvun
loppupuolella ja 1960-luvun alussa yli 50, mutta se on sittemmin alentunut pääasiassa rautateiden rationalisointitoimenpiteiden ansiosta mainittuun 25 %:iin. Selluloosatonnin rahti Oulusta Kaskisiin on noin
25 mk ja kansantaloudellinen kustannus siis noin 32 mk; vastaavasti
Oulusta Mäntyluotoon rahti on noin 28ink ja kansantaloudellinen kustannusnoin 35 mk.
Näihin rautatiekustannuksiin on lisättävä eräitä satamakustannuksia.
Siirtyminen rautatiekuljetuksiin lisää. satamatyövoiman työttömyyttä
talvella Perämeren satamissa lisäten kuitenkin samalla .työtilaisuuksia
eteläisemmissä satamissa, mistä ei koituisi kansantaloudellisiakustannuksia, jos työvoima olisi täysin liikkuvaa. Koska liikkuvuus ei ole täydellistä, on seurauksena kustannuksia työttömyyskorvauksina tai siitä,
että työvoima sijoitetåan vähemmän tuottaviin työllisyys töihin. Liikenteen' keskeytyminen talvella merkitsee myös satamienpääomakapasiteetin käyttämättä jäämistä. Lastauskustannusten suuruus selluloosan lastauksessaKeminja Oulun satamissa on noin 4 mk tonnia kohti. Voidaan
arvioida, että enintään puolet tonnia kohti lasketuista lastauskustannuksista jää kansantalouden lisärasitukseksi siitä syystä, että Perämeren
satamat sulkeutuvat ja satamien pääomakapasiteettia on käyttämättäj~
satamien työvoima on vähemmän tuottavissa töissä tai saa työttömyysl~
korvausta. Rautateiden kansantaloudellisiin kustannuksiin on lisätty
2 mk tonnilta tämän kustannuslisän huomioon ottamiseksi.
Meriliikenteessä selluloosan rahtilisä Oulun ja Kemin satamista EteläSuomen satamiin on normaaleina talvina 10:55 mk ja erittäin ankarina
talvina 12.10 mk tonnilta. Nämä ovat vientiyhdistystenja varustamoiden
välisten rahtineuvottelujen tuloksena muodostuneita hintoja, ja ne saattavat olla .. hiemari alempia kuin kansantaloudelliset kustannukset edellyttäisivät. Jos erittäin vaikeissa olosuhteissa kulkuvauhti huomattavasti
hidastuu, se olisi otettava huomioon kustannusten lisääjänä. Näihin
'merikuljetusten rahtikustannuksiin on lisättävä jäävaurioiden 'aiheuttamat kustannukset, jotka kohtalaisen vaikeissa olosuhteissa Perämerellä
olivat vuonna 1966 LaivanvarustajainYhdistyksen keräämien' tietojen
mukaan 4-5 mk tonnilta korjauskuluina ja erittäin 'vaikeissa olosuhteissa 5-6 mk tonnilta. Nämä kustannukset on otettava huomioon,

176

PERTTI KUKKONEN

koska ne jakaantuvat kohonneina vakuutusmaksumenoina koko meriliikenteen kannettavaksi, eivätkä heijastu mainituissa rahtilisissä EteläSuomen ja Perämeren satamien välillä.
Jäänmurtajakustannus on lisättävä näihin meriliikenteen kustannuksiin, jotta päästään meriliikenteen kansantaloudelliseen kustannukseen.
Aluksi jääesteiden ilmaantuessa jäänmurtajakustannus on varsin pieni,
mutta se nousee kiihtyvällä vauhdilla satamien sulkeutumisajankohtaan
saakka, kun avustusmatkat asteittain pidentyvät. (Keväällä satamien
avautuessa tilanne muuttuu samalla tavalla mutta päinvastaisessa järjestyksessä.) Avustuskustannus kasvaa nopeammin kuin avustusmatka,
sillä jään reunan siirtyessä etelään päin jään keskimääräinen paksuus
kasvaa ja jäänmurtajan keskimääräinen nopeus alenee. Tästä johtuu se,
että avustuskustannus tonnia kohti kasvaa nopeammin kuin lineaarisesti
avustus matkan suhteen ja avustuskustannuksia kuvaava käyrä kaartuu
ylöspäin.
Kun jäänmurtajan avustusnopeus on 6-8 mailia tunnissa, ja matka
Oulusta Merenkurkkuun on 160 mailia sekä Kaskisiin noin 200 mailia,
edestakaiset avustusajat ovat 46 tuntia ja vastaavasti 57 tuntia. Enimmäisarvion mukaan avustetaan 2 500 tonnia lastia kerrallaan. Usein
lastit ovat tätä pienempiä. Avustustunnin jäänmurtajakustannuksen 2 150 mk tunnilta _. perusteella saadaan kustannukseksi tonnia kohti
JVIerenkurkkuun 40 mk ja Kaskisten korkeudelle 49 mk. Välistä saatetaan
avustaa kahta alusta kerrallaan, jolloin kustannus tonnia kohti on puolet
tästä eli Merenkurkkuun 20 mk ja Kaskisten korkeudelle 25 mk. Keskimääräinen kustannus Oulusta Merenkurkkuun on noin 25 mk tonnilta
ja Kaskisten korkeudelle noin 37 mk tonnilta, jos puolella matkoista
avustetaan kahta 2 500 tonnin alusta ja toisella puolella matkoista vain
yhtä alusta kerrallaan ja otetaan lisäksi huomioon edellä mainittu kustannuskäyrän käyristys. Toisaalta välistä saatetaan avustaa useampiakin
aluksia kuin kahta kerrallaan. Toisinaan taas jäänmurtaja joutuu odottamaan toimettomana tai kulkemaan yksin jonkin matkaa. Nämä molempiin suuntiin vaikuttavat ~ekijät kumonnevat toistensa vaikutuksia,
niin että edellä laskettu keskimääräinen avustuskustannus on realistinen.
Jos joudutaan avustamaan vajaassa lastissa, siis alle 2 500 tonnin lastissa
olevia aluksia, kustannusten arvio on pikemminkin liian alhainen kui~
liian korkea.
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Taulukko 1. Meriliikenteen kansantaloudelliset kustannukset Perämeren talviliikenteessä eri pituisille avustusmatkoille selluloosan kuljetuksessa, markkaa/tonni (vuoden 1969 hintatason mukaan)
Merirahdin lisä
Etelä-Suomen
satamista
Ouluun tai
Kemiin

Jäävauriokustannus

1. Keskimääräinen Perämeren
liikenteessä vuosina 1960-1966

10.5

2. Avustettaessa Oulusta (tai
Kemistä) Merenkurkkuun

Jäänmurtajakustannus

Meriliikenteen
kustannus
yhteensä

4

6

20.5

10.5

5

25

40.5

3. Keskimääräinen Perämeren
satamien sulkemis- ja avaamishetkellä 1960-luvulla

10.5

5

30

45.5

4. Avustettaessa Oulusta (tai
Kemistä) Kaskisten korkeudelle
Selkämerelle

10.5

6

37

53.5

Jäänmurtajien avustusmatka

-

Kun nämä edellä esitetyt kustannuserät yhdistetään, saadaan meriliikenteen kokonaiskustannukset, joita sitten verrataan rautatieliikenteen
kansantaloudellisiin kustannuksiin. Nämä kustannukset on esitetty taulukossa l.
Kun vastaava selluloosan rautatiekuljetuksen kansantaloudellinen
kustannus lisättynä satamien kustannusosuudella on Oulusta Kaskisiin
noin 34 mk, nähdään, että talven alussa ja keväällä liikenne kannattaa
hoitaa meritse jäänmurtajien avustamana, jolloin kustannus on noin
20 mk tonnilta. Edelleen nähdään, että meriliikenteen kustannukset ovat
keskimäärin 1960-luvulla satamien sulkemis- ja avaamishetkellä jo hieman ylittäneet vastaavan rautatiekuljetuksen kustannuksen. Meriliikenteessä kustannus on sulkemishetkellä noin 45 mk tonnilta ja rautatieliikenteen puolella 35-37 markan tienoilla. Useissa tapauksissa viimeiset
laivat Oulusta ja Kemistä on avustettu Mäntyluodon korkeudelle saakka,
mikä on selvästi kannattamatonta. Kustannus on yli 60 mk tonnilta
verrattuna vajaaseen 40 markkaan tonnilta rautateillä. Lisäksi näissä
viimeisissä kuljetuksissa on lastimäärä ollut yleensä pienempi kuin laskelmassa oletettu 2 500 tonnia laivaa kohti, jolloin kustannus tonnia
kohti on vastaavasti suurempi.
Laskelma osoittaa, että silloin kun liikennettä joudutaan avustamaan
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säännöllisesti Merenkurkun eteläpuolelle, Kemin ja Oulun satamat on
syytä sulkea. Tämä tulos ei muutu paljon muiden tavararyhmien kuin
tässä esillä olleen selluloosan osalta, koska niiden kuljetuskustannusten
suhde meriliikenteessä ja rautateillä on samaa suuruusluokkaa. Avustuskustannusten jyrkkä nousu avustusmatkan pidentyessä vaikuttaa sen,
että meriliikenteen edullisin katkaisemis- ja aloittamisajankohta on suhteellisen kiistattomasti osoitettavissa, eikä tulos ole herkkä rautatiekustannusten arvion mahdolliselle epätarkkuudelle, joka on suuruusluokaltaan muutama markka tonnilta.
Perämeren talviliikenteen ongelmaan liittyy myös tariffipoliittinen näkökulma. Vaikka kansantaloudelliset kustannukset meriliikenteessä kohoavat talvella avustusmatkojen pidentyessä selvästi rautatiekustannuksia
korkeammiksi, liiketaloudelliset Pohjois-Suomen teollisuudelle aiheutuvat kustannukset eivät kohoa likikään vastaavasti, koska vain osa (keskimäärin vajaat 10 0/0) jäänmurtajakustannuksista peritään jäämaksuina
liikenteen harjoittajilta. Tässä tilanteessa pohjoisten talousalueiden
mielipidepainostus koetaan voimakkaana Perämeren satamien aukioloaikojen pidentämisen puolesta. Jos jäänmurtajakustannuksista perittäisiin kustannuksia vastaava korvaus, painostusta ei ilmeisesti esiintyisi.
Tämä olisi myös edellä käsitellyn maksujen yleisen määräämisperusteen
mukaista. Tilanne voidaan tosin hoitaa myös ilman jäänmurtajapalvelusten tariffien huomattavaa nostamista, sillä jäänmurtajien käyttö on
varsin hyvin ohjattavissa. Toisena vaihtoehtona on talvisin sovellettavat
rautatietariffien alennukset, joita nykyisin käytetäänkin. Alennusten
lisääminen sopisi myös aluepoliittisiin päämääriin, ja se olisi kansantaloudelle halvempaa aluepolitiikkaa kuin jäänmurtajien käytön lisääminen Perämerellä.
Mainitsin edellä, että tarvittavan jäänmurtajakannan suuruus riippuu
eteläisten merialueiden meriliikenteen tarpeesta. Kaksi tekijää on tällöin
erotettavissa. Ekonometrisen kysyntä analyysin mukaan ensinnäkin liikenteen määrän kasvu aiheuttaa jäänmurtajien lisätarvetta, kuitenkin niin,
että liikenteen määrän esimerkiksi kaksinkertaistuessa jäänmurtajien
tehoa tarvitsee lisätä vain 30-40 %. Liikenteen määrän kasvu 1970luvun alkupuoliskolla aiheuttaa yhden jäänmurtajan lisätarpeen ja samoin vuosikymmenen loppupuoliskolla syntyy yhden murtajan lisäyksen
tarve. Jäänmurtajien yhteistehon suuri lisäys 1950- ja 1960-luvuilla on
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Taulukko 2. Jäänmurtajien lisätarveja -kustannukset erittäin ankarien talvien huippukysyntätilanteissa sekä sellainen
kansantaloudelle aiheutuneen häiriön suuruus, joka tekee lisämurtajien hankinnan taloudellisesti kannattavaksi
Riskivaihtoehdot (riski
1.

r = 0.10 eli 10
Itämeri
jäässä yli
2 kuukautta
Lisäjäänmurtajien lukumäärä
(Tarmo-luokka)

Jäänmurtajien pääomakustannus/vuosi 3
Käyttökustannus/vuosi4
Jäänmurtaj akustannus yhteensä
Yhden häiriötalven aiheuttaman kansantaloudellisen
kustannuksen suurUl,lS

(+

X

kustannus yhteensä)

kaksi murtajaa

%

=

r)

2.
r =0.05 eli 5 %
Itämeri
jäässä yli
2 % kuukautta

3.
r = 0.02 eli 2 %
Itämeri
jäässä yli
3 kuukautta

yksi murtaja
vaihtoehdon 1
kahden murtajan
lisäksi

yksi murtaja
vaihtoehtojen 1
ja 2 kolmen
murtajan lisäksi

8 mmk

4 mmk

4 mmk

2 mmk

2 mmk

12 mmk

6 mmk

6 mmk

120 mmk

120 mmk
(vahingon lisäys,
kim jäätymisaika
pitkittyy 2 :sta
2 % kuukauteen)

4 mmk

300 mmk
(vahingon lisäys,
kun jäätymisaika
pitkittyy 2 %:sta
3 kuukauteen)

vain osaksi liikenteen kasvun aiheuttamaa. Kaksi kolmasosaa tehon
lisäyksestä on käytetty satamien kiinnioloaikojen lyhentämiseen.
Toisaalta erittäin ankarina talvina Itämeren jäätyessä kokonaan tai
lähes kokonaan syntyy meriliikenteessä kriisi, jossa vain tärkeimmälle
liikenteelle riittää jäänmurtaja-avustusta. Näissä tilanteissa, kuten kävi
talvella 1966, koko kansantaloudelle aiheutuu suuria menetyksiä vientija tuontitoimitusten viivästyessä sekä satamien ja maaliikenteen ruuhkautuessa. Vaikutukset siirtyvät liikenteestä tavaratuotantoon ja kauppaan. Vuonna 1966 koko alkuvuoden kausirytmi taloudessamme häiriintyi, mistä aiheutui menetyksiä ja lisäkustannuksia. Jos käytettävissä
olisi ollut enemmän jäänmurtajia, vaikeuksia olisi voitu vähentää. Tämä
3. Pääomakustannusten laskeminen on esitetty KUKKOSEN-TIKKASEN tutkimuksen luvussa 4.2.
Tarmo-luokan muitajien pääomakustannus on vuoden 1969 hintatason mukaan noin·2.5 mmk/vuosi
(annuiteetti), kun korkotasona on 6 % ja taloudellinen käyttöikä 35 vuotta, ja uuden, suuremman
luokan jäänmurtajan pääomakustannus olisi noin 4 mmk/vuosi. Laskelmassa on käytetty tätä suuremman luokan jäänmurtajan kustannustasoa .
. 4. Käyttökustannusten laskeminen on esitetty mainitun tutkimuksen luvussa 4.3. Erittäin ankarana
talvena käyttökustannus on vuoden 1969 hintatason mukaan 2 mmk/vuosi.
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on se kansantaloudellinen hyöty, joka on punnittava vastakkain jäänmurtajien kustannusten kanssa. Esitänkin lopuksi päätöksentekotaulun
(taulukko 2) näiden lisäjäänmurtajien hankintaa varten. Riskitvaikeiden
talvien esiintymiselle on laskettu Itämeren jäätilanteesta viimeiseltä
sadalta vuodelta tehtyjen tilastojen avulla. Vaihtoehtoja sisältävä
päätöstaulu tarvitaan, koska kriisitilanteiden aiheuttamista menetyksistä
ei ole saatavissa tyydyttäviä tilastotietoja. Menetyksien suuruus jätetään
päätöksentekijöiden harkintaan. Omana käsityksenäni olen esittänyt,
että ainakin vaihtoehdossa 1 häiriön aiheuttama kansantalouden menetys on suurempi kuin 120 mmk, millä voidaan perustella kahden jäänmurtajan hankintaa (edellä mainittujen kahden lisäksi) erittäin vaikeiden talvien varalle.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970:3

SNA:n rakenteeseen liittyvistä
ongelmista ja puutteista*
Kirjoittanut

O. E. NIITAMO
»Kvantifioidun käyttöarvoteorian luominen vaihtoarvoihin perustuvan ekonometrisen talousteorian 'metateoriaksi' on kansantaloustieteen haaste
tulevaisuuden kyberneettiselle yhteiskuntateorialle.» (YRJÖ AHMAVAARA Yhteiskuntatieteen kyberneettinen metodologia, Tammi, Helsinki 1969,
s. 250.)

1. Tarkastelukulma

Kansantalouden reaali- ja rahoitusobjektien - tavaroiden, palvelusten
ja maksuvälineiden - virtoja ja varantoja käsittelevä kuvausjärjestelmä
on esitetty teoksessa A System oJ National Accounts1 sellaisena kuin sitä suositellaan länsimaissa sovellettavaksi. Reaaliobjekteja ovat tavarat ja palvelukset mukaan lukien myös tuotannontekijäin palvelukset tuotantoprosessissa (eikä siis vain tuotoksena syntyvät palvelukset). Rahoitusobjekteja ovat raha ja muut finanssivaateet. Reaaliobjektien virrat perustuvat tuotantoprosessista alkavaan ja siihen päätyvään kiertokulkuun.
Reaaliobjektien varannot koskevat siis tämän tuotantoprosessin tuloksena

* Tämä kokonaistaloudellisen kuvausjärjestelmän kriittinen tarkastelu on osaltani viimeinen valtion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan tuella toimivan tutkimusryhmäni selvityksistä. Kiitän toimikuntaa tuesta ja tutkimusryhmääni yhteistyöstä ja kritiikistä. Tarkoitukseni on siirtyä ensi vuonna
tarkastelemaan mahdollisia vaihtoehtoisia kuvaus- ja selitysjärjestelmiä, joissa arvomallit ovat eksplisiittisesti 'niu.kana.;
1. A System of National Accounts. Studies in Methods, Series F No. 2, Rev.3. United Nations, New
York 1,968.
Tätä tässä käsiteltävää teosta ovat edeltäneet seuraavat »dokumentit», jotka ovat olleetlänsimaisenkansa~talouden kirjanpidon kehittämisen ja sovellutusten pohjana:
1. Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts. Report of the Sub Committee
on National Income Statistics of the League of NationsCommittee of Statistical Experts.
Geneva 1947.
2. A Simplified System of Nationill Accounts. National Atcounts Research Unit, Cambridge 1950.
3. A System of Nation'iJl Accounts andSupporting Tables.Studies in Methods, Series F No. 2.
Statistical Office of the United Nations, New Yörk1953.
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olevia materiaalisten objektien varantoja. Rahoitusobjektien virrat liittyvät osalta tämän tuotantoprosessin toteuttamiseen (ja toteamiseen), ts.
maksuvälinehuoltoon. Osalta näiden objektien hallussapitoon ja vaihtoon liittyy tuloa, joka ei ole sidottu asianomaisen omistavan subjektin
- vaate en omistajan - välittömään tuotantosuoritukseen.
A System 01 National Accounts eli lyhyesti »SNA» on siis eräänlainen
kansantaloudellisen kuvauksen kansainvälinen perussäännöstö. Seuraavassa tarkastelen tämän kuvausjärjestelmän ulottuvuutta ja peittävyyttä
kahdesta näkökulmasta.
1. Mikä on sen ulottuvuus ahtaasti taloudellisen ilmiöalueen osalta?
Peittääkö se ne ilmiöt, jotka vastaavat »hyväksyttyjä» tuotanto- ja
jakautumaprosessien määritelmiä, ja kuinka yksityiskohtainen se
on relevanteilta osin?
2. Missä määrin se on eristetty yhteiskuntarakenteen muista lohkqista
ja samalla näiden lohkojen muodostamasta kokonaisuudesta?
Tarkastelen· yllämainittuja kysymyksiä pääasiassa traditionaalisen,
klassillisliberaalisen taloustieteen termein ja tarkastelutavoin. Tämä valinta on perusteltua jo siitäkin syystä, että suurimmalle osalle tämän aikakauskirjan lukijoista lienee lähinnä näiden tarkasteluvälineiden käyttö
tuttua.
On silti ilmeistä, että tietyn yhteiskuntaa koskevan kuvausjärjestelmän
ulottuvuuden ja peittävyyden tarkastelu tapahtuisi mielekkäästi myös
asettamalla kysymykset sosialistisen yhteiskuntateorian termein ja analyysivälinein:
1. Mikä on SNA:n ulottuvuus ja peittävyys selviteltäessä taloudellista
perusrakennetta ja sen muutoksia? Voidaanko SNA:n avulla jäsentää
asianmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti tuotantosuhteiden ja
tuotanto-qoimien rakenne ja muutokset?2
2. Missä määrin tämä perusrakenteen kuvaus voidaan kytkeä päällysrakenteen relevanttiin kuvaukseen, ts., missä määrin SNA tekee
2. A. TUOTANTOSUHTEET:
1. Omistussuhteet.
1.1. Tuotantovälineiden omistajat, jotka eivät osallistu tuotantoon.
1.2. Tuotantovälineiden omistajat, jotka osallistuvat. tuotantoon.
1.3. Tuotantovälineitä omistamattomat luokat.
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mahdolliseksi perusrakenteen ja päällysrakenteen välisen vuorovaiku tuksen selvi ttämisen?3
SNA:n tarkastelu tästä aspektista saattaisi olla erittäin hedelmällinen
tässä suoritettavaa tarkastelua täydentävänä. Tähän täydentävään tarkasteluun ei tässä yhteydessä ole mahdollisuutta. Olennaista kuitenkin
on, että kriittinen tarkastelu on mahdollisimman kokonaisvaltaista. Informaatiojärjestelmä on tajuttava tällöin osaksi ihmisen tavoitteellista kokonaistoimintaa.
Käytännössä tämä liittyy erityisesti ongelmaan, kuinka talousjärjestelmän ja koko yhteiskuntajärjestelmän muiden lohkojen väliset yhteydet
on SNA:ssa selvitetty. Tätä puolta ja nimenomaan »ulkopuolisten kytkentöjen puutetta» SNA:ssa tarkastelen 4. luvussa. Ennen sitä tarkastelen kuitenkin 2. luvussa SNA:n peittävyyttä ahtaasti taloudellisen
ilmiöalueen kannalta, ts., mitä »taloudellisia» ilmiöitä jää SNA:n peittämän alueen ulkopuolelle. Sen jälkeen 3. luvussa tarkastelen SNA:n
yksityiskohtaisuutta ja rakenteen mielekkyyttä.

2. SNA:n peittävyys ahtaasti taloudellisen ilmiöalueen osalta

On syytä lähteä liikkeelle taloudellisten virtojen alkulähteen prosessin - määri telmästä:

tuotanto-

2. Teknilliset suhteet työprosesseissa.
3. Jakelusuhteet.
- tulosten jakautuminen dmistuksen mukaan (kapitalismi),
- tulosten jakautuminen työn laadun ja määrän mukaan (sosialismi),
- tulosten jakautuminen tarpeiden mukaan (kommunismi).
B. TUOTANTOVOIMAT:
1. Työvälineet.
- tuotantopaikka (maa),
- tuotantokalusto, säiliöt jne. (koneet ja kalusto).
2. Työn kohde.
3. Työvoima.
1
2 = tuotantovälineet, 1
2
3 = tuotantovoimat.
3. Marxilaisen teorian mukaan taloudellinen perusrakenne määrää (ideologisen) päällysrak.enteen
(yhteiskunnalliset teoriat, uskonto, filosofia, moraali jne.), mutta päällysrakenne vaikuttaa osaltaan
perusrakenteeseen.
Ks. eräänlaista yritystä tarkastella näitä rakenteita taloudellisen ilmiöalueen ahtaasta näkökulmasta:
O. E. NIITAMO Näkökohtia kansantaloutta koskevien mallien peittämän ilmiöalueen kapeudesta, Taloustieteellisen
Seuran vuosikirja 1968, s. 25-37.

+

+ +
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Tuotannon lopullinen tarkoitus on käyttöarvojen luominen, ja se toiminta, joka tuottaa tavaroita ja palveluksia yhteiskunnan jäsenten
tarpeiden tyydyttämiseksi, on tuottavaa. 4
Tuotantoprosessi - ennen muuta alkutuotanto ja jalostus 5 - on tällöin olennaiselta osaltaan luonnosta saatujen raaka-aineiden - materian
- kemiallista tai fysikaalista muuttamista (ml. välitön keruu, poiminta)
ihmiselle käyttöarvoa omaaviksi hyödykkeiksi. On selvää, että tämä »luonnonmanipulointiprosessi» on oleellisin välittömän biologisen tuhoutumisen uhan vähentäjä. Tällöin voimme SNA:n peittävyyttä tarkasteltaessa
itse taloudellisten prosessien kannalta lähteä näistä juuri »kursivoiduista» näkökulmista ja todeta seuraavat »peruspuutteet»:
1. Tiettynä ajanjaksona syntyneestä taloudellisten arvojen lisäyksestä
ei SNA:ssa vähennetä sitä arvonvähennystä, joka johtuu
a) luonnonvarojen ehtymisestä,
b) ihmisen elinympäristön tuhoutumisesta (epäterveyden, epäviihtyisyyden lisääntymisestä).
2. SNA lähtee eri ilmiöiden keskinäisen merkityksen mittaamisessa,
objektien arvostamisessa, vaihtoarvoista eikä siis käyttöarvoista.
Kuitenkin useilla, ihmiselle aivan keskeisillä ilmiöillä (puhtaalla
ilmalla) on suuri käyttö arvo mutta ei vaihtoarvoa. Näin ollen
vaihtoarvoisessa systeemissä esimerkiksi useat luontoon liittyvät
seikat ovat »arvottomia».
Ihminenhän lajina (ei yksilönä) ottaa tuotantoprosesseissaan luonnosta
materiaa, muuttaa sen eräiltä osin hänelle kelpaamattomaan tilaan ja
palauttaa jätteet maaperään, veteen tai ilmakehään. Ihmisen aikaansaama tuotantoprosessi muodostaa siis siinä mielessä avoimen järjestelmän, että se lopullisesti kuluttaa ja pilaa sitä luontoa, jossa se toinlii.
Tässä se poikkeaa biologisesta perusjärjestelmästä, joka muodostaa sul4. PAAVO GRÖNLUND-O. E. NIITAMO National Accounting Systems - East and West, 0st-0konomi
n:o 3, December 1962, s. 215.
5. Tuotantosektorit, »elinkeinot», jaetaan perinteellisesti kolmeen pääryhmään:
1. Alkutuotanto (metsästys, kalastus, keräily toiminta, maa- ja metsätalous, kaivostoi~inta).
Olennaiselta osaltaan se on luonnosta »sellaisenaan» saadun materian talteenottoa.
2. Jalostus (teollisuus ja rakennustoiminta). Se on materian kemiallista ja fysikaalista muuttamista tavaroiksi.
3. Palvelukset.
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jettuja järjestelmiä, suljettuja materian kiertokiJlkuja. Näin syntyvät
materian riittämättömyyden ongelma, ympäristön tuhoutumisen ongelma ja
biologisen järjestelmän häiriintymisen ongelma. 6
Näin ollen pitäisi kunakin tarkasteluperiodina tuotantoprosessin avulla
tapahtuneesta »bruttoarvonlisäyksestä» vähentää
-

-

paitsi aiemmin tuotettujen kestävien aineellisten hyödykkeiden
(pääomaesineiden) fyysinen kuluminen ja arvostuksen lasku (mikä
SNA:ssa oleellisilta osin tapahtuukin)
myös vastaavat tuotantoprosessin luonnolle aiheuttamat vähennykset, jotta päästään »todelliseen nettotulokseen» - eli operationaalisesti: 7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bruttokansantuote
miinus tuotettujen kestävien hyödykkeiden fyysinen poistuma
miinus tuotettujen kestävien hyödykkeiden arvostuksen lasku
miinus luonnonvarojen fyysinen poistuma (netto)
miinus luonnonvarojen (elinympäristön) turmeltuminen, ts. arvostuksen
lasku

(6)

=

»Todellinen» nettokansantuote

Virtojen (4) ja (5) kvantifiointi- ja arvostusvaikeudet ovat luonnollisesti valtavia. Vaikeudet kasvavat, jos pyrimme vastaavien varantoerien
(luonnonvarojen) kvantifiointiin ja arvostukseen. 8
Ongelma liittyy siis tämän artikkelin motossa viitattuun käyttöarvoihin perustuvan arvostusjärjestelmän puuttumiseen.
6. Ihminen ottaa luonnosta materian tavalla, joka ei ainoastaan muuta materian olomuotoa vaan
joka myös jakaa sen myrkyllisiin osiin kuten rikkidioksidi, hiilimonoksidi jne. (professori PENTTI
MALAsKAn julkaisematon muistio).
7. Jonkinlainen tendenssi tähän suuntaan on jo havaittavissa. Uuteen SNA:han liitettäviä uudelleenarvostustilejä koskevassa suositusluonnoksessa (ks. The Proposed Balance Sheet and Revaluation Accounts
oftheSystem of National Accounts (SNA): E/CN, 3/398) ehdotetaan, että tuotettujen kestävien hyödykkeiden normaalin fyysisen kulumisen ja odotettavissa olevan vanhanaikaistumisen ja normaalin tuhoutumisen lisäksi tapahtuvat arvostuksen muutokset jaettaisiin seuraavaan kolmeen pääryhmään:
1. Hintojen muutosten aiheuttamat arvostuksen muutokset.
.
2. Arvostuksen muutokset, jotka aiheutuvat mm. ennalta arvaamattomasta vanhanaikaistumisesta ja muusta kuin normaalista tuhoutumisesta.
3. Muut arvostuksen muutokset, joihin sisällytetään mm. puuston, karjan ja kalanviljelysten
luonIlollinen kasvu vähennettynä poistumalla sekä uusien luonnonvarojen löydöt vähennettynä luonnonvarojen poistumalla.
Kolmas kohta viittaa osittåin pyrkimykseen ottaa huomioon ajan oloon myös yllä esitetyt näkökohdat.
8. Tätä ongelmaa saatetaan siis tarkastella käytettävissä olevien varojen kapasiteetin kannalta eikä
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SNA:n kuvauksen kohteena on olennaisilta OSIn markkinatalouden
toiminta. Siinä juuri vaihtoarvomekanismi määrää, mitkä ilmiöt ovat
relevantteja ja kuinka relevantteja ne ovat, ts., mitkä ilmiöt ovat ihmiselle
olennaisia ja kuin_ka olennaisia ne ovat. Tässä vaihtoarvomekanismissa
arvostukset määrää maksukykyinenkysyntä. Tämän kysynnän peilikuva
on käytettävissä olevien tulojen rakenne. Siis tulorakenne määrää arvot.
Tarkasteltaessa, miten kuvausjärjestelmä peittää tuotantoprosessia
laajassa mielessä, pitäytyminen vaihto arvoisiin markkinaprosesseihin merkitsee edellisen lisäksi mm. seuraavaa:
SNA:ssa ei yleensä lueta tuotannoksi sellaisia prosesseja, joiden tuloksilla ei ole varsinaisia markkinoita eli joihin ei liity rahassa ilmaistua
vaihtoa. Tämä on huomattava puute. Onhan olemassa paljonkin edellämainitun tyyppistä tavaroiden ja palvelusten tuotantoa, joka tyydyttää
tarpeita.
»Ei-taloudelliseen» tuotantoon kuuluvat tällöin:
-

useat harrastus toiminnat,
itselle suoritetut palvelukset (peseytyminen, pukeutuminen, vaatetuksen huolto, parranajo jne.),
palvelukset muille perheenjäsenille (esim. perheenäidin työ) jne.

Ajan mittaan kuitenkin useat tämäntyyppiset »ei-taloudelliset» tavarat ja palvelukset siirtyvät markkinatalouden piiriin kaupallisten yritysten, järjestöjen tai julkisen vallan valmistettaviksi ja suoritettaviksi, jolloin ne tulevat kansantalouden kirjanpidon kohteeksi, esim.:
-

kaupalliset pesulat, ompelimot, siivous- ja puhdistusyritykset ottavat tehtäväkseen ennen kodin piirissä suoritetut vastaavat työt,

vain käytön (virtojen) kannalta, ts. »mahdollisuuksien varaston» eikä »mahdollisuuksien juoksevan
hyödynnän» kannalta.
Tällöin mahdollisuudet manipuloida luontoa riippuvat seuraavista resurssivarannoista:
- aikaisemmin valmistettujen kestävien hyödykkeiden varanto - reaaliobjektivaranto,
- luonnonvarat (-varannot),
- työvoimavaranto,
- tietovaranto, tiedon traditio (teknologia tms.).
Kaikki näiden varantojen tuotantokykyyn - määrään ja laatuun ,---- vaikuttavat muutokset nettoutettuina liittyvät tällöin tietyn aikavälin virtojen yhteistuloksena todettavaan nettoarvon lisäykseen
(tai vähennykseen). Esimerkiksi työvoiman laadun osalta tulevat ongelmat työkyvystä (fyysiset kyvyt,
taito jne.) ja työhalusta (motiivit). Tämäntyyppinen laaja varanto- ja virtatarkastelu liittyy loogisesti
koko yhteiskuntajärjestelmän rakennetta ja toimintaa koskevan kuvaussysteemin luomisen ongelmaan.
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ihmiset syövät yhä enemmän kodin ulkopuolella, naisten tukka hoidetaan kampaamoissa jne.
- julkisen talouden puitteissa hoidetaan vesi- ja viemärilaitos sekä
jätteiden puhdistaminen jne.
Tosin aina ei ole kysymys pelkästä siirtymästä, tukkaa saatetaan hoitaa useammin kuin ennen, viemärilaitos suorittaa jätehuollon entistä
paremmin jne. Kuitenkin kansantalouden tilinpitoon tulee tuotannon
nousuna rekisteröidyksi sellaista toimintaa, joka koko kansantalouden
osalta merkitsee vain tehtäväin siirtoa kotitalouksilta varsinaisen tuotannon piiriin. Siirtoa saattaa tapahtua päinvastaiseenkin suuntaan:
liikennettä saattaa siirtyä yksityishenkilöiden piiriin, kun matkat suoritetaan yksityisautoilla. Tekniikan muuttuessa parranajo siirtyy »itselle
suoritettavaksi» palvelukseksi jne.
Edellä todettiin, ettei SNA:n laskelmissa oteta huomioon luonnonvarojen eikä elinympäristön muutosten vaikutuksia, vaikka ne aivan olennaisesti vaikuttavat ihmisen taloudellisiin mahdollisuuksiin. Tähän ongelmien piiriin liittyy toinenkin oleellinen asioiden luokka: luonnonvarojen erilainen alueellinen rakenne ja erilainen elinympäristö sinänsä eriarvoistavat ihmisiä mahdollisuuksineen. Epävarmuus eri asiaintiloissa,
mahdollisuudet sopeuttaa ja sopeutua luontoon ovat perin erilaisia riippuen luonnonvaroista, ilmastosta ja muista alueellisista tekijöistä.
Osittain jo sinänsä tarve tiettyyn taloudelliseen tuotantoon määräytyy
luonnonolosuhteista. Keinotekoisen lämmön aikaansaaminen on sitä välttämättömämpää, mitä vähemmän auringon lämpö riittää tyydyttävän
lämpö määrän aikaansaamiseen. Lisäksi erilaisissa ilmasto-olosuhteissa
tarvitaan erilaiset määrät vaatteita ja suojaa.
Tietyillä alueilla ei ole polttoaineita lainkaan, tietyillä alueilla ne ovat
miltei ilmaisia hyödykkeitä. Sama koskee maan kasvuvoimaa viljantuotannon kannalta, mineraalirikkauksia jne. Ylipäänsä luonnonvarat saattavat joillakin alueilla olla sellaiset, että sama tulos saadaanhuomattavasti vähemmin ponnistuksin kuin toisella alueella (toisessa maassa).
»Sama» mukautuminen luontoon tapahtuu siis varsin erilaisinponnistuksin maapallon eri alueilla.
Myös muut »ympäristötekijät» kuin luonnonolosuhteet - esimerkiksi
poliittinen järjestelmä, sisä- ja ulkopoliittinen tilanne, työaikalainsää-
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däntö, muu sosiaalilainsäädäntö (institutionaalisesti katsoen: turvallisuusinstituutioiden, valtainstituutioiden, tiedotusinstituutioiden tms. rakenne) vaikuttavat siihen, miten ihminen kokee epävarmuuden ja kykynsä hallita siihen vaikuttavia tekijöitä. Tässä liu'utaan siihen, miten
taloudellinen tarkastelu yleensä on kytketty muiden elämäniImiöiden
tarkasteluun. Ennen sitä kajottakoon lyhyesti SNA:n tarkastelun yksityiskohtaisuuden riittävyyteen relevantein osin.

3. SNA:n yksityiskohtaisuus ja rakenteen mielekkyys 9

Tarkasteltakoon lyhyesti taloudellisen kiertokulun pääosia, jotka ilmenevät kuviosta 1. SNA:n osalta voidaan tällöin todeta seuraavaa:

~_________T__u_o~ta_n_t_o__________~I~
t

Ansaintatulot
Käytettävissä olevat tulot

Tulojen käyttö
(ostot, menot)
Kuvio 1

Tuotantoprosessia koskeva kuvaus sekä tuotetyypeittäin (juomat, tupakka jne.) että toimialatyypeittäin (elintarviketeollisuus, paperiteollisuus jne.) on relevanteilta osin erittäin yksityiskohtaista verrattuna esim.
tarkastelun muihin »virtapaikkoihin». Myös varantoja koskeva tarkastelu - aineellisen pääoman osalta - on suhteellisen asianmukaista.
9. Tämän selvityksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole verrata sitä vaihetta, jossa Suomessa olemme
SNA:n soveltamisessa, siihen tarpeeseen, jota tällä hetkellä harjoitettu talouspolitiikka edustaa. Mm.
tähän puoleen on Tilastollisen päätoimiston ulkopuolella tyhjentävimmin kajonnut JUSSI LINNAMO
esitelmässään Tilastot yhteiskuntapolitiikan perustana tilastopäivillä 18. 2. 1970. (Esitelmä julkaistaneen
TP:n monistesarjassa.)
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Koko systeemin runko itse tuotantoteknologisen tarkastelun osalta lepää
suurelta osin tämän tuotantoprosessia koskevan tietoalueen varassa. lO
Tyydyttävä yksityiskohtaisuus koskee myös ansaintatuloja palkkojen
osalta.l l SNA ei sisällä tulojen jakautumisen tarkastelua esim. tuloluokittain ja sosiaaliryhmittäin. Tulon jakautumisen -(ml. uudelleen jaon) tarkastelu edellyttää yleensä muun talous tilaston käyttöä täydennyksenä. Tulonjakoa koskevasta tarkastelukehikosta valmistuu erityinen suositus lähivuosina. 12
Tulonkäyttötarkastelua siltä osin, kuin on kysymys kulutusta, inve'stointeja, tuontia ja vientiä koskevista reaalivirroista, voidaan pitää tyydyttävän yksityiskohtaisena. Ostojen rahoitusta ja säästöjen muodostusta
koskeva finanssitilitarkastelu parantaa olennaisesti tähänastista kuvaa,
mutta on useilta osin »pioneerivaiheessaan». Tulonkäytän ja kysynnän
analyysin asianmukainen suoritus edellyttää tilinpitotarkastelun täydentämistä modernien kulutustutkimusten avulla, joissa selviää tulonkäyttö
tuloluokan, sosiaalisen aseman, alueen tms. mukaan.
Mitä ilmiöiden luokitteluun tulee, se on tuotantoprosessien kuvauksen
kannalta ja siis tuotantofunktionaalisen tarkastelun kannalta (hyädykeja toimipaikkaryhmittäin) suhteellisen tyydyttävä. Sen sijaan samaa ei
voida sanoa institutionaalisesta luokittelusta, ts. luokittelusta, jossa toimintaa pyritään tarkastelemaan taloudellisten resurssien ohjauspäätöksiä
tekevien päätösyksiköiden kannalta. Tämä on myös merkittävä puute.
Tapahtumien ohjautumisen ymmärtämisen ja siis toimintamekanismin
perusteiden tajuamisen kannalta olisi relevanteinta tarkastella toimintoja
juuri päätösprosessien ja päätöksentekijän kannalta. Tällöin PäätöksentekiJää olisi tarkasteltava kaikkien hänen päätöksiinsii vaikuttavien relevanttien
tekijäin muodostaman kokonaisuuden kannalta. Koska »kaikki vaikuttaa kaikkeen muuhun», niin vasta tällöin - kaikkien valinta-alueiden muodostaman kokonaisuuden puitteissa - voidaan tarkastella yksittäisen pää10. Tästä »alueesta» saatujen tietojen yksityiskohtaisuus ja asianmukaisuus (käytännössä: tarkkuus
ja nopeus) hallitsee koko systeemin käyttöarvoa reaaliobj ektivirtoj en ja -varantojen yhteyksiä koskevan
tarkastelun kannalta. Käytännössä näistä tiedoista on usein helppo johtaa muita virtailmiöitä koskevaa
testitietoa (jäätelön tuotanto R::I jäätelön kulutus).
11. Todettakoon käytännön toteuttamismahdollisuuksien kannalta, että palkkatiedot ovat yleensä
yksityiskohtaisinakin luotettavasti koottavissa, sen sijaan liikeylijäämää koskevat tiedot - esimerkiksi
yksityisten elinkeinonharjoittajien tulojen ja poistojen osalta - eivät ole yleensä tyydyttäviä.
12. Suositus on kehitteillä YK:ssa (A Draft Complementary System of Statistics on the Distribution of
lncome and Wealth: E/CN, 3/400). Se valmistunee vuonna 1972.
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töksen tai päätössarjan (»taloudellisten» päätösten) asianmukaisuutta ja
vaikutuksia ja edelleen tarkastella, vastaako edellä kuvattu tuotantoteknologisen mekanismin toiminta sille »järkevästi asetettuja» tavoitteita. l3
Tässä päätöksentekokeskeisessä kokonaistarkastelussa voidaan valita
ainakin kaksi »tarkastelutasoa». Selvitellään ihmisen mahdollisuuksia
taloudellisella toiminnallaan (sosiaalisten prosessien puitteissa)
-

»manipuloida luontoa»,
»vähentää epävarmuutta eri asiaintiloista»,
»tyydyttää optimaalisesti tarpeitaan»,
»maksimoida hyvinvointia» tms.

joko a) kaikkien näihin ilmiöihin vaikuttavien olennaisten tekijäin puitteissa tai ~b) redukoituna, vain »taloudellisen ilmiöalueen» muodostaman
kokonaisuuden puitteissa.
Edellistä ongelmaa käsitellään 4. luvussa. Jälkimmäinen aspekti merkitsee sitä, että päätöksentekijä nähdään vain hänen »kaikkien markkinaliiketoimiensa» muodostaman kokonaisuuden puitteissa. Tässä mielessä
SNA:ssa on pyritty ns. institutionaaliseen luokitteluun14 , jonka heik13. Hieman toisentyyppiseen näkökulmaan ja terminologiaan siirtyen ongelmana on tuottaa sisällön, esitys tavan, -kohteen ja -paikan kannalta relevanttia tietoa päätösprosesseihin.
Selvennettäköön päätösprosessia tällöin aivan lyhyesti kuviolla:

-+
1. Relevanttia
ilmiöaluetta
koskevat tiedot

2. Arvojärjestelmä

-+
-+

3. Ennakointijärjestelmä ,

4. Toimintakriteerit

-+

5. Toimintapäätökset

-+

6. Tulosten analyysi ja kohtia
2, 3, 4 ja 5
koskevat korjaukset (= 1.
Uudet tiedot)

Kuvausjärjestelmän sisällön ja rakenteen kannalta olenn.aista on, että tietoa tuotetaan
- ennakointijärjestelmää (3) koskien mahdollisista vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä tulevaisuuden
näkymistä ja
- arvojärjestelmää (2) varten mahdollisista arvomalleista.
14. Institutionaalisen tarkastelun perusryhmitykset ovat:
- yhteisö- ja yhteisömäiset yritykset (paitsi rahoituslaitokset),
- rahoituslaitokset,
- julkinen hallinto,
- kotitalouksia palvelevat yksityiset voittoa tavoittelemattomat laitokset,
- kotitaloudet (joihin sisällytetään ei-yhteisömuotoiset muuta kuin rahoitustoimirttaa harjoittavat yritykset) sekä
-ulkomaat.
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kouksia tarkastelen. Yhteenvedonomaisesti saatetaan sanoa, että nykyiset
tarkastelukehikot ovat vielä kovin karkeita, liian aggregatiivisia,· jopa
eräiltä osin epäolennaisia. Todettakoonkin erityisesti, että lähtökohta on
erinomaisen vaikea; on kulloinkin erittäin epäselvää, mikä osa päätöksistä tehdään
-laitos-, työpaikka-,' tehdas- tms. tasolla,
- näiden yksiköiden muodostaman yritykseri tasolla,
- yritysten muodostaman konsernin tms. tasolla.
Puuttuu tieto olennaisista päätösvaltaa koskevista mahdollisista kytkennöistä sekä näiden mahdollisten kytkentöjen kulloisestakin tosiasiallisesta·
käytöstä 15 (ts. valtaa koskevista »varannoista» ja vallan käytön »virroista»). Erityisesti omistussuhteita koskevan systemaattisen tiedon puute
vaikeuttaa päätöksentekijä- ja päätösprosessikeskeisen tarkastelun toteutumista. Tähän liittyy rahoitu8varallisuusrakenteita yleensäkin koskevan
tarkastelun suuret puutteet. Varallisuustilinpitoa koskeva suositus valmistunee vuoden 1972 aikana.

4. Kokonaisvaltaisen tarkastelukulman puutteita koskevat näkökohdat
SNA:nmuodostaman kuvausjärjestelmän taustana ovat siis ne selitys- ja
ohjausteoriat, jotka ovat suhteellisen tyydyttävästi mukautettuautomaattissävyisen markkinamekanismin reaktiotapoihin. Tästä »kiitos» mm.
KEYNESin, joka osaltaan loi pohjaa ekonometrisille selitysmalleille, ja
myös SToNEn, joka loi keynesiläisen perustan vastaavalle kuvausjärjestelmälle, tässä tarkasteltavalle SNA:lle.
Kuvausjärjestelmän rakenteen juurinahan ovat markkinoilla tapahtuvan tavaroiden sekä palvelusten kysynnän ja tarjonnan tasapainotta15. Konsernin, järjestön tai julkisen vallan eri lohkojen osalta saattaa päätöksentekohierarkia,
valtarakenne olla
- keskitettyä ja hyvinintegroitua (esim. Merimiesunioni Wällärin aikana) tai
~ hajakeskitettyä ja hyvin irrallista, modulaaria, (esim. tilastojen kehittäminenSuom~ssa).
Ongelma jakautuu siis latenttiin, mahdolliseen valtaan ja sen tosiasialliseen käyttöön. Joissakin
liikeyrityksissä tehtaat toimivat varsin itsenäisinä, joissakin konserneissa »esikuntaryhmä» ohjelmoi
toiminnan varsin pitkälle alue- ja tehdasyksikköjä ohjaten. Valtiovarainministeriön kansantalousosastolla on asetuksen mukaan varsin poikkeuksellinen, latentti valta, jota se kuitenkin vain harvoin käyttää.

192

O. E. NIITAMO

mista selittävät, marginalistiset kuluttajan ja yrittäjän käyttäytymisteoriat. 16
Näihin liittyvinä »osateorioina» mainittakoon tuotanto- ja kasvuteoriat,
tulonjakoteoriat, tulonkäyttö- (kulutus-, säästö- ja investointi-) teoriat.
Ekonometrisen simultaanisenmoniyhtälömallin puitteissa, jqssa siis sekä
selitettävinä että selittävinä ovat tuotanto, tulot, tulojen käyttö, ne muodostavat yhtenäiseksi formuloituna eräänlaisen »kokonaisteorian», jonka
siis pitäisi selittää relevanttien taloudellisten ilmiöiden relevantit suhteet.
Reaali- ja finanssiobjektit on kvantifioitu ja vaihtoarvoin yhteismitallistettu SNA:ssa, jossa ne muodostavat taloudellisen kiertokulun umpeenmenevän systeemin. Täten ymmärrettynä tekninen »kehittyneisyys» on
eristänyt taloudellisen tarkastelun muiden elämänilmiöiden muodostamasta - useilta osin heikommin kvantifioitavasta - kokonaiskentästä.
Jotta taloudellistenkin ilmiöiden 'osalta voidaan saada selville ihmisen
toiminnan kannalta olennaiset tekijät, häntä on tarkasteltava koko
hänelle relevantin olevaisuuden puitteissa (sen kokonaisjärjestelmän puitteissa, joissa hän toimii). Tarkastelun olisi peitettävä sekä se, mitä ihminen - tavoitteellisena, sosiaalisia säätelymekanismeja käyttävänä oliona
- tavoittelee, että se, minkälaisia ovat hänen sosiaaliset säätelymekanisminsa. 17
Tämä kokonaistarkastelun tarve on julkilausuttu monesti,
-

kun länsimaisessa ekonometriassa on yritetty eksplikoida lausetta
»kaikki vaikuttaa kaikkeen muuhun»,
kun marxilaisessa tarkastelussa on selvitetty taloudellisen perusrakenteen ja ideologisen päällysrakenteen välisiä kytkentöjä.

Selvimmin se heijastuu systeemiteorian ja sen »teoreettisen juuren»,
kybernetiikan, tarkasteluasenteissa: kyberneettinen teoria osoittaa, että
esimerkiksi itseohjausprosessissa ilmenevä tavoitteinen käyttäytyminen
määräytyy käyttäytyvän systeemin kytkentäjärjestelmästä kokonaisuutena ja systeemin toimintatavasta kokonaisuutena. 18
16. Kuluttajan käyttäytymisen teoria selittää kuluttajan toimintapäätöksiä hänen kysyessään hyödykkeitäja tarjotessaan työvoimaansajayrittäjän käyttäytymisen teoria (yrityksen teoria) yrittäjän toimintapäätöksiä hänen tarjotessaan hyödykkeitä markkinoille ja kysyessään tuotannontekijäin palveluksia. Sekatalouden toimintamekanismin ymmärtämisen kannalta -: taloudellista ilmiöaluetta irrallisena tarkasteltaessa - puuttuu soveltamiskelpoinen organisaatioiden käyttäytymisteoria, joka olisi riittävän
yksikäsitteisesti vaikuttanut kuvaussysteemin jäsentymiseeQ..
17 . .Toisesta aspektista: sekä ne ilmiöt, joita hän kontrolloi välittömästi, että ne, joita hän ei kontrolloi välittömästi mutta joihin hän voi - tietyissä rajoissa - vaikuttaa kontrolloimillaan ilmiöillä.
Ht YRJÖ AHMAVAARA Positivismista analyyttism filosofian piirissä, Tutkain 5/1968. - MIIK-
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Tämän kokonaisvaltaisuuden puutteen takana on asianmukaisen opera tionalisoitavissa olevan käyttö arvoihin perustuvan kokonaisteorian
puute. 19 Yhteiskuntarakenteen eri lohkojen osalta todettakoon, että kehitteillä on

- sosiodemografinen kuvausjärJestelmä, jonka ensimmäiset (Stonen kehittämät) operationaaliset suositukset ovat jo valmiina 20 ja jossa kuvataan
a) ihmisten ja kotitalouksien eri vaiheet tilasta toiseen (tiloja ovat
mm. »kotona», »koulussa», »ammatissa», »eläkkeellä» jne.) ja
b) eräät väestötilinpidolliset kytkennät SNA:han (tämä tapahtuu
lähinnä työpanoksen rakenteen - koulutuksen, ammattirakenteen, työhönosallistumisintensiteetin - analyysin puitteissa);
- muiden sosiaalisten indikaattoreiden Järjestelmä. 21
Nyt saattaa olla olemassa vaara, että näitäkään järjestelmiä ei kehitetä holistisen, kokonaisvaltaisen periaatteen perustalla, ts., alisysteemien
kuvauksen jäsentämisessä kytkentöjen relevanssi ei määräydy koko systeemin käyttäytymistavan perusteella. Tuloksena saattaa olla olennaisista
loogisista yhteyksistään - tavoitteellisen olion kokonaiskäyttäytymisen
kokonaisselityksestä - irrotettu osailmiön kuvaus ja selitys, jota YRJÖ
~HMAVAARA nimittää loogiseksi reduktionismiksi.
Tällöin saattaa ilmetä vaara, että muiden operationalisoitavissa olevien kokonaiskehikkojen puutteessa sellainen suhteellisen valmis järjesKA JAHNUKAINEN sanoo kansantaloustieteen lisensiaattitutkimuksensa Systeemimalli yrityksen informaatiosysteemin ja sen suunnittelun kehysmallina (Helsingin Yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta,
helmikuu 1967) sivulla 32: »Alkioista lähteminen systeemin tarkastelussa, vaikka systeemi tunnettaisiinkin hyvin, johtaa helposti huomion kiintymiseen tiettyihin näennäisesti mielenkiintoisiin alkioihin
ja relaatioihin ja korostaa siten systeemin yksityiskohtia kokonaisuuden kustannuksella. Jos kokonaiskuva systeemistä on vailIinainen, tämä lähestymistapa saattaa vieläpä korostaa epäolennaisia yksityiskohtia. Lisäksi se voi vaikeuttaa systeemin näkemisen uusista tarkastelukulmista. Tuntematonta tai
uutta systeemiä on mahdotonta lähestyä alkioista käsin.» (Kursivoinnit O. E. NUTAMon.) Ks. myös
OSKAR LANGE Wholes and Parts, Pergamon Press 1965.
19. Ks. esim. O. E. NUTAMO Kansantalouden kirjanpito ja ihmisen kaiken olennaisen kokemuksen »kirjanpidon» ongelma. Sosiologia 4/1970.
20. Demographic Accounting and Model Building with Special Reference to Learning and Earning Activities,
OECD, Paris, 24th February 1969.
21. MILTON Moss Challenges of Social Indicators to Economic Accounting, Eleventh General Conference
ofthe International Association for Research in Income and WeaIth, Nathanya, Israel, August 24-31,
1969; French Experience in Respect of Social Indicators; Economic Commission for Europe, Seventh Meeting
of Senior Economic Advisers to ECE Governments, November 17-22, 1969.
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telmä kuten SNA (viehättävästi umpeenmenevine rakenteineen) maaraa
sosiodemografisen kuvaussysteemin ja muiden sosiaali-indikaattoreiden
järjestelmän rakenneratkaisut ; kvantifioituvuusideat, operationalisointitaso ja -tapa, arvostusjärjestelmän perusratkaisut jne. johdetaan SNA:n
ratkaisuista. 22
Nyt on toki kiiruhdettava toteamaan, että ihmiselle relevantin »olevaisen» »virrat ja varannot» yhtenäisellä tavalla tajuttavasti esittävän
kuvausjärjestelmän aikaansaaminen on »työlästä». Lueteltakoon ainakin
seuraavat syyt tärkeysjärjestyksessä:
1. Kaikkea olennaista kokemusta ei voida kvantifioida.
Siis: kvantifioitu osa kokemuksesta antaa harhaisen kuvan ihmiselle olennaisten asiain suhteista, rakenteista.
2. Osa olennaista kokemusta voidaan kvantifioida, mutta ei löydetä
yhteistä sovellettavissa olevaa arvostusmittaa. 23
Siis: kvantifioitu ja »yhteismitallistettu» kokemus saattaa antaa
vielä harhaisemman kuvan siitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä ja kuinka merkityksellisiä ne ovat.
3. Osa olennaista kokemusta voidaan kvantifioida ja jollakin hyväksyttävältä vaikuttavalla tavalla yhteismitallistaa, mutta lähempi
analyysi saattaa osoittaa, ettei arvostusjärjestelmä (»yhteismitallistaja») ole tyydyttävä: esim. vaihto arvo keskeisimpien välttämättömyyshyödykkeiden tai eräiden luonnonvarojen (puhtaan ilman,
veden tms.) merkityksen mittana.

5. 'Yhteenveto
Tarkasteltaessa

SllS

tuotantoprosessia sen toiminnan kokonaisuutena tai

22. Tarkastelkaamme tuotantoprosessia hyvin yleisesti ihmisen pyrkimyksenä manipuloida luontoa.
Tällöin saattavat sosiaalisessa toimintamekanismissa ihmisen toimintavalintoja ohjaavina virikkeinä
olla hyvinkin monentyyppiset houkuttimet ja palkkiot: pakko, palkkajärjestelmä, työn saanti ja eteneminen uralla, muu sosiaalinen turvallisuus, asenteet ja normit ml. uskonto (»vähäisinkin siivooja tehdessään työnsä nuhteettomasti palvelee Jumalaa»), viihteellinen tai älyllinen mielihyvä tms. Nyt
saattaa olla vaarana, että eri asiaintiloja koskevat. näkökulmat, valinnat siitä, mikä on olennaista, mikä ei,
ratkeavat siis SNA:n ratkaisuista (»perusrakenne määrää päällysrakenteen»). Esim. kyvyt (tiedot, taidot,
terveys jne.) ja motiivit ovat olennaisia vain sen palkitsemissysteemin kannalta, joka on SNA:n peittämän talousjärjestelmän arvo- ja valintasysteemin pohjana.
23. Esim. lapsikuolleisuus, rikollisuus, itsemurhat, mielisairauden merkitys, vanhusten asema,
vähemmistöjen kohtelu, solidaarisuuden muutokset, puhumattakaan isolaatiosta ja vieraantumisesta.
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keskeisenä osana, jolla ihminen mukautuu luontoon, todettakoon seu~
raavaa:
SNA on nykyiseltä rakenteeltaan riittämätön näin vaativan tehtävän
edellyttämän kuvausjärjestelmän lopulliseksi ratkaisuksi. Kireästi ottaen
se saattaa jopa johtaa harhaisiin toimintastrategioihin tarjotessaan »varmaa ja mitattua sekä vaihtoarvoin punnittua» tietoa olevaisesta. Näin
mitattu osa ei ilmeisesti ole edustava, todella harhaton näyte ihmiselle
olennaisimmista taloudellisista kytkennöistä.
Operationaalisen mittauksen (empiirinen) »mahdollistuminen» ei
ole voinut - edellä kosketeltujen kvantifiointivaikeuksien takia tapahtua ihmiselle olennaisimpien suhteiden (kytkentöjen) osoittamassa tärkeysjärjestyksessä. Keskitettyyn kuvausjärjestelmään ori
operationaalisin mittauksin saatu vain eräät ihmisen toiminnan
lohkot, ja siis vain lohkot eikä edustavaa näytettä koko systeemin
rakenteesta.
Tässä esityksessä suoritetun kriittisen tarkastelun tarkoituksena ei ole
mitätöidä SNA:n käytännöllistä merkitystä, vaan saada se oikeisiin puitteisiin. Ongelmanahan näet on, että SNA:n tietyntyyppinen »täydellisyys», sen sovellutuskelpoisuus, ei saa johtaa sen käyttömahdollisuuksien
epäkriittisiin yleistyksiin24 eikä missään tapauksessa kokonaisvaltaisen
tarkastelun kehittämisen hidastamiseen. Mitä vajavaisempi jokin järjestelmä on - esimerkiksi sellainen kuin vanha SNA - sitä helpompi
on jatkuvasti havaita sen puutteet ja pitää mielessä sen käytön rajoitukset. Vastaavasti, mitä täydellisempi teknillisesti ja tietyn osa-alueen peittävämpi järjestelmä on, sitä vaikeampaa on tiedostaa sen rajoitukset.
Tiedostamalla uudenkin SNA:n puutteet sen rakenteen jatkuva kehittäminen ei »lukkiudu», vaan sen kehikkoa, ehkä eräitä perusratkaisujakin, on mahdollista käyttää pohjana kehitettäessä talousjärjestelmää
koskevaa kuvausta yhä kokonaisvaltaisemmaksi.
Esimerkiksi soveltamalla ja kehittämällä erilaisia kvantifiointimenetelmiä ahtaasti taloudellisten ilmiöiden alueella ja ulkopuolella25 nämä
24. Esimerkiksi tulen tai vaikkapa ravintorasvojen käytön vaarojen ja puutteiden osoittaminen ei
poista niiden merkitystä ihmisen biologisen olemassaolon turvaamisen välineinä. Päinvastoin: kriittinen analyysi rajaa käytön mielekkäille ja hyväksytyille »alueille».
25. Ulkopuolella olevia »oleellisia» asioita ovat siis mm. isolaatio, vieraantuminen, vähemmistöjen
kohtelu, kaupunginosien slummiutuminen, elinympäristön saastuminen, vanhanaikaistuneet valitus-
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kvantifioidut ilmiöt saatetaan yhteismitallistaa erilaisin vaihtoehtoisin
arvostusjärjestelmin. Esimerkkeinä SNA:n peittämältä alueelta poimittakoon vain seuraavat:
-

-

sosiaalisesti välttämätön kulutus saatetaan »arvostaa» myös kaloreissa, hivenaineissa, vitamiineissa jne. (näin saatetaan käytännössä ainakin korvikesarjoin päästä »lähelle» käyttöarvomittoja) ;26
välttämättömän tuotannon edellyttämä voima voidaan »arvostaa»
energiayksiköissä. 27

SNA:n puitteissa kehitetty tietojärjestelmä saattaa siten olla merkittävä
lähtökohta. Todettakoon,että esimerkiksi SNA:han sisältyvä panostuotos-järjestelmä on rakenteeltaan, »kuvaustavaltaan», varsin lähellä
modernin systeemiteorian »kuvaus- ja selitystapoja».28 On muistettava,
että kansantalouden kirjanpidon nykyrakenteeseenkin sisältyy melkoinen
ihmistiedon traditio, kokemuksen summa. Jo makrotaloudellisen tarkastelun osalta sen juuret ulottuvat ohi FRANCOIS QUESNAyn Tableau
Economiquen (1758) aina l600-luvulle. 29 Vastaavasti sen mikrojuuret liikekirjanpidon tekniikan osalta - ulottuvat I300-luvun Genovan pankkien kahdenkertaisen kirjanpidon ohi roomalaisten verrattain kehittymenettelyt oikeuslaitoksessa, mielisairauksien leviäminen, solidaarisuuden muutokset, kontaktien
merkityksen lisääntyminen (perheen merkityksen vastaava väheneminen) tms. Näitä ilmiöitä koskevan
sosiaali-indikaattoreiden järjestelmän rakentaminen on alkanut, mihin edellä viitattiin. Esimerkiksi
Ranskassa se on suhteellisen voimakkaan kiinnostuksen kohteena.
26. »Määrittelemme käsitteen 'käyttö arvo' sanomalla, että kaikelle, joka tyydyttää jotakin biologista tarvetta tai jota voidaan käyttää välineenä tällaisen tarpeen tyydytykseen pyrkimisessä on
käyttöarvoa.» AHMAVAARA mt. s. 196.
27. LAURI TOIVIAINEN kirjoittaa Helsingin Sanomissa 4. 5. 1970: »Yhdysvallat käyttää nykyisin
jo noin 50 prosenttia maailman energiasta ja uudistumattomista luonnonvaroista. Viidentoista vuoden
kuluttua USA tarvitsee·l 00 prosenttia maailman tunnetuista voima- ja luonnonvaroista, jotta amerikkalaisten omat ennusteet ja laskelmat teollisen tuotannon kasvusta toteutuisivat ... USA:n energiaja mineraalitarve on kuitenkin niin mammuttimainen, että se nielisi hyvin lyhyessä ajassa 90-95
prosenttia Kanadan tunnetuista luonnonvaroista.»
Tällöin - jotta saamme kvantiteetit oikeisiin sosiaalisesti merkittäviin suhteisiin - on siis ilmeistä,
että olennainen yhteismitta voiman käytölle ja tarve-ennakoinneiIle on energiayksikkö, eikä muuttumaton rahayksikkö, joka taloudellisissa volyymilaskelmissa on tutuin yhteismitta.
28. O. E. NUTAMO Oskar Lange yleisen systeemiteorian kehittäjänä, Ajatus XXX 1968, s. 115. SAMA
Systeemiajattelun eräitä pääpiirteitä, Tilastollinen päätoimisto, Monistettuja tutkimuksia n:o 6, s. 21.
29. WILLIAM PETTY Verbum Sapienti (kirj. 1665), Political Arithmetick (kirj. 1676); ks. C. H. HULL
(toim.) The Economic Writings of Sir William Petty, Cambridge 1899. BOISQUILLEBERT Detail de France
(julk. 1697), Factum de France (julk. 1707). GREGORY KING Natural and Political Observatorions and Conclusions
upon the State and Condition of England (käsikirjoitus vuodelta 1696). King arvioi ensimmäisenä kansantulon tieteellisesti.
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neeseen yhdenkertaiseen kirjanpitoon. Mutta on myös muistettava, että
tämän kuvaustavan rakennetta ovat luonnollisesti muovanneet ne päämäärät, joita ne ovat palvelleet: muun muassa asianomaisten liikeyritysten voiton maksimointi eikä esimerkiksi kokonaistuotannossa tapahtuva
arvonlisäyksen maksimointi, puhumattakaan muista ihmisen sosiaaliseen
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Siksi tämä juurien syvyys ja vahvuus velvoittaa testaamaan traditioita kasvavan kokemuksemme myötä
ja avulla.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970: 3

Some Post-war Developments ln the Theory
of the Demand for Money*
by
CHRISTOPHER ROBINSON

1. Introduction

The purpose of this paper is to illustrate some of the developments that
have taken place in the theory of the demand for money since the war. 1
The topic is approached from the standpoint that these developments
are most usefully viewed as a single, more or less continuous, movement,
culminating in what has co me to be called the portfolio approach to
the demand for money. Since the majority of the work in the field has taken
the form of a refinement or extention of KEYNES analysis, as is indicated
on the arrow diagram below, the logical starting point is Keynes' position,
from which we can trace through the various refinements. The »new»
quantity theorists arrived at the same result and probably advanced
more or less in step with the Keynesians.There was probably also some
mutual stimulus. 2 However, since the progress of the »new» quantity
theorists was shrouded in the oral tradition of Chicago, 3 it is easier to
* An amended version of the author's address to the annual meeting of the Finnish Society for
Economic Research (Taloustieteellinen Seura) delivered on 27th February, 1970. The author is
indebted to his teachers at the London School of Economics and Political Science, and especially to
Mr. LAWRENCE HARRIS for permission to include material from his lecture course in monetary theory.
Mr. Harris' lectures will shortly be available to a wider audience - see his forthcoming book Monetary
Theory to be published by McGraw-Hill, New York.
1. For a thorough, if concise, survey of the entire field of monetary theory and policy the reader is
referred to H. G. JOHNSON Monetary Theory and Poliey, American Economic Review, J une 1962, reprinted
in the same author's Essays in Monetary Economics, pp. 15-72.
2. » ... reformulation of the quantity theory ... has been strongly affected by the Keynesian analysis of liquidity preference.» M. FRIEDMAN MONEY: Quantity Theory, Encyclopedia of Social Sciences,
p. 439.
3. »To the best of my knowledge, no systematic statement of this theory as developed at Chicago
exists ... » M. FRIEDMAN The Quantity Theory of Money - A Restatement, p. 3, in M. FRIEDMAN (ed.)
Studies in the Quantity Theory of Money. Friedman's »Restatement» in 1956 can be taken as the first full
account of the reformulation.

SOME POST-WAR. . .

199

trace the developments from the point of view of the Keynesians, postponing discussion of the reformulation of the quantity theory to a
later stage.
Beginning with Keynes' money demand equation, shown at the top
of the arrow diagram, the main feature is the division into two parts,
Ml and M 2 , the former determined mainly by the level of money income and the latter by interest rates. (For this discussion up to the
general portfolio approach, money is defined as a zero-yield, risk-free
asset.) Keynes did, of course, make a tripartite division into transactions-, precautionary- and speculative demands, but more irriportant
for our purposes is the division between that part dependent on the
level of income (Ml) and that dependent on interest rates (M 2 ). In
that division Keynes puts precautionary demand (together, of course,
with transactions demand) into Ml as can be seen from the following
passage from the General Theory: »Let the amount of cash held to satisfy
the transactions- and precautionary motives be Ml and the amount
held to satisfy the speculative motive be M 2 ».4 The whole process of
theoretical developments since the publication of Keynes' General Theory
has been a nlovement towards stressing the asset function of money,
removing the distinction between Ml and M 2 which soon came to be
regarded as an awkward hybrid and relegating the technological factors
associated with transactions demand, i.e. factors such as the pay period,
which were supposed to govern velocity. This new approach, viewing
money primarily as an asset and using mainly stock concepts, has acquired the name »portfolio approach» and has, in effect, made the
theory of the demand for money a branch of capital theory. This movement terminates with a money demand equation of the form shown
at the bottom of the arrow diagram. The first development in this direction was the formulation of a theory of transactions demand dependent on the ra te ofinterest by W. J. BAUMOL andJ. TOBIN. 5
4. J. M. KEYNES The General Theory of Employment, Interest and Money, p. 199. There are other passages
in the General Theory which cou1d be construed as conflicting with this - see especially p. 169 - however, the passage quoted above is entirely unambiguous.
5. See W. J. BAUMOL The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, Quarterly
Journa1 of Economics, November 1952, pp. 545-556, and J. TOBIN The Interest Elasticity of Transactions
Demandfor Cash, Review of Economics and Statistics, August 1956, pp. 241-247. Whi1e ALVIN HANSEN had previously stressed that at high enough rates of interest people would tend to economize on
transactions balances, (see his Monetary Theory and Fiscal Poliey) the above mentioned authors were
the first to provide a formal theory.

Old Quantity Theory:

Keynes' money demand equation:
MD=

+

kPy

Fisher's transactions approach:

L(r)

Transactions and precautionary
demand dependent on income .

Speculative demand
dependent on
interest rates

Ml

M2

MV

where M is total quantity of money, V is
transactions velocity, P the average price
in transactions and T the number of transactions.

Refinement of M 2 by means of
risk-aversion model (Tobin)

I

t
Integration of Ml and M

Income form:
MV =Py,

I

where V is incomes transactions velocity,
P the price index implicit in estimating
national income at constant prices and y
is national income at constant prices.

2 into single money
demand dependent on income and interest rates

'------1-----'

Cambridge cash balance approach:

Portfolio approach to demand for money, concentrating on asset function: widening ofportfolio (Gurley and Shaw, Friedman) so that it becomes:
W = M/P

M = kPy,
where k is the ratio of money stock to income.

+ Bg/P + Bf/P + K + H,

where W is total wealth, M/P, Bg/P, Bf/P are real values of money, government bonds, firms' bonds respectively; K is real capital and H is human
wealth; this gives money demand as:
MD = f(W, r M , r Bg , r Bf , r K , r H ),
where the first term, W is the analogue ofincome in commodity demand theory,
and remaining terms, the returns on each asset, are the ana]ogue of relative
prices.
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2. Transactions Demand

»One reason for holding cash is to bridge the gap between the receipt
of income and its disbursement. The strength of this motive ... will
chiefly depend on the amount of income and the normallength of the
interval between its receipt and its disbursement.» (General Theory, p.
195.) This is Keynes' transactions demand, and, as the above passage
indicates, it is merely a reflection of the work of the quantity theorists.
His transactions demand equation, is in fact exactly equivalent to the
M~ ~ kPy,

money demand equation implicit in the Cambridge version of the
quantity theory (shown on the righthand side of the arrow diagram).
Very simply, the rationale for this was as follows: suppose an individual
receives an income of 200 marks at the beginning of each »week» (i.e.
Hicksian week) and spends one seventh of it each »day» so that by the
end of the »week» it is exhausted, then the individual's average cash
balances over the »week» will be 100 marks. (The exhaustion assumption was made because the concern here was with transactions balances
only - balances held over several »weeks» being the province of speculative demand theory; the other assumption, which is in effect that
the individual's bills are evenly distributed throughout the ~>week» is
more plausible for the individual the longer the »week» and in the
aggregate is more plausible still). In terms of Keynes' equation we
would have: M~ = Y2 X 200, for Py is 200 and since the individual holds
on average half his income over the »week», k = Y2. Clearly if income
rises, so transactions demand, M~, will increase. Similarly, M~ will
be affected by changes in k, i.e. changes in the pay period; however,
if k is constant, M~ will be solely dependent on income. Some of the
quantity theorists, e.g. A. C. PIGOU, believed this to be so and Keynes
accepted that it would generally be so, though recognized that it could
change over time.
That is very simply Keynes' view of transactions demand, but his
reasoning on this point does not stand up to argument; we may admit
that some transactions balances are held, but we also know that interest
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bearing assets are available so that the individual could, for example,
change all his income into bonds at the beginning of the »week» and
cash the bonds in one by one as his bills became due. If we ask why a
rational individual should hold any transactions balances throughout
the whole »week» instead of holding bonds 6 and cashing them as the
need arose we find that it is the existence of a whole host of costs involved in the latter procedure, which, following Baumol, are generally
called »brokerage costS».7 Once this is accepted as the reason for a
rational individual holding any cash throughout the »week» for transactions purposes, it can readily be demonstrated that, if we assume
profit maximization, transactions demand will, in fact, depend on the
rate of interest. Baumol was the first to show this in 1952 and this was
followed by a similar demonstration by Tobin in 1956. 8 Their basic
results can be illustrated in terms of marginal cost and revenue curves.
Diagram 1 is composed of three parts, one showing average wealth
Cash

F

Bonds
1st visit

/

;ndvlslt
---

- - --Q
f
I
I

,..--------,-B

o "--_---'-__

I
I
I

---l.-'--:-:-"..--....,.-

0,5

Weeks

0.5

Weeks

0.5

1

Weeks

Diagram
6. Bonds is used here as a proxy for earning assets. However, in the analysis which follows, it is
taken to mean consols.
7. BAUMOL actually uses the term »broker's fee». It is not meant to be takenliterally, being intended
to cover » ... all non-interest costs of borrowing or making a cash withdrawal. These include opportunity losses which result from having to dispose of assets just at the moment the cash is needed, losses
involved in the poor resale price which results from an asset becoming 'secondhand' when purchased
bya nonprofessional dealer, administrative costs, and psychic costs (the trouble involved in making a
withdrawal) as well as to a middleman. So conceived it seems likely that the 'broker's fee' will, in fact,
vary considerably with the magnitude of the funds involved ... However, some parts of this cost will
not vary with the amount involved - e.g. postage cost, bookkeeping expense, and, possibly, the withdrawer's effort.» W. J. BAUMOL op. eit., p. S46n.
8. The differences between these two papers are indicated in TOBIN op. eit., p. 241n and appendix.
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holdings over the »week», the second, average cash holdings and the
third, average bond holdings - the latter two being derived from the
first. In this particular example, average cash and bond holdings have
been made equal, which is the simplest case, but any chosen proportions
will give the same result. As one further simplification we w~ll assume
that the individual receives his income in the form of bonds. In the case
shown in the Diagram the individual cashes half the bonds in at the
beginning of the »week» and gradually runs this down until the halfway
point where it is exhausted. He then cashes the remainder of the bonds
and proceeds in the same way for the second half of the »week». His
wealth, cash and bond holdings at any given time during the »week»
are given by the solid lines in the three parts of the diagram. Retaining
the previous assumptions, the average wealth, cash and bond holdings
are given as W, M and B respectively. We can define the profit equation for the individual's transactions portfolio as:

(1)

P

=

rB -

en,

where r is the rate of interest on bonds, n the number of occasions on
which bonds are cashed and c the »brokerage cost» of cashing bonds,
which are known not to vary proportionately with the number af bonds
being cashed, but which in this case will be subject, for simpllcity, to
the stronger assumption that they do not vary at all with the number
of bonds being cashed.
From Diagram 1 we can begin with the identity:

(2)

-

B =

W -

M,

that is, average bond holdings must equal average wealth holdings
minus average cash holdings; and substituting this into (1) gives:

(3)

P = r(w -

M) -

en.

We define Q to be the amount of cash acquired on each visit to the
broker - the more often the visits, the smaller must be Q, and so by
definition we have that:
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Q X

(4)

n =

OF,

where OF is the »weekly» income (i.e. the amount of cash acquired at
each visit times the number of visits must equal the total resources at
the beginning of the »week» - the »weekly» income). But we also
have that:

w

(5)

=

OFj2

and

(6)

Q= 2M.

Substituting (5) and (6) into (4) gives:

(7)

2wj2M.

h

And finally, substituting (7) into (3) and cancelling out gives:

(8)

P

=

r(w -

M) -

cWjM,

~

Revenue

eost

which gives the total costs .and revenue from which we can derive the
marginal cost and revenue curves shown in Diagram 2.
The marginal revenue (MR) curve will always be negative since
every addition of cash balances to the portfolio reduces the number
of bonds in it and hence the return on the portfolio, but the negativity
will be lower the lower the rate of interest. The curve will be parallel
to the horizontal axis since each unit of bonds carries the same rate of
interest. The marginal cost (Me) curve, derived from the total costs
Te

=

cWjM,

formula will similarly always be negative since every addition of cash
balances to the portfolio reduces »brokerage costs», but approaches
zero as the amount of cash holdings increases - which gives an Me
curve of the type shown in Diagram 2. Now suppose we have a rate of
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MR,
MC

M"

Mt

M'

O~------~------~------~-----=~

MC

~------~----~~--------MR'

MR"

Diagram 2

interest r', giving an MR curve MR'. The optimum amount of transactions balances, determined by the intersection of MR' with Me, is
then M'. This result can be plotted on Diagram 3 to give the point X'
on the transactions demanq schedule. Now suppose that the rate of
interest rises to r", giving an MR curve MR"; the optimum amount
of transactions balances becomes M", gives a second point, X", on the
transactions demand schedule in Diagram 3. We need not trace any
further points,' for clearly we are going to arrive at a transactions demand schedule like that shown in Diagram 3 - that is, where the
demand for transactions balances is inversely related to the rate of interest. 9
9. The invent,ory approach to transactions demand is dealt with in H. G. JOHNSON Notes on. the
Theory of Transactions Demandfor Cash, Indian Journai of Economics, July 1963, pp. 1-11, reprinted in
H. G. JOHNsok Essays in Monetary Economics, pp. 179-191.' A simple exposition of his 1952 artic1e is
provided by BAuMoLjn his Economic Theory and Operations Analysis, 2nd ed., pp. 349-354.
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3. Speculative and Risk-Aversion Motives

The reformulation of transactions demand theory was shortly followed
by a substantial improvement in the second part ofthe Keynesian money
demand equation, ]\;1 2 • Theories of transactions demand were concerned
with determining the optimum amount of cash to be held within the
»week» for transactions purposes. Transactions balances are by definition
intended to be zero at the end ofthe »week» - they are, in other words,
nothing to do with the savings decision - nothing to do with the amount
of wealth that it is desired to hold from »week» to »week» as opposed
to within the »week». The next question asked, therefore, was: given
that individuals wish to hold a certain amount of wealth from »week»
to »week», how much of this wealth will be held in the form of money,
and indeed, why should any be held in the form of money when interest
bearing assets are available? Keynes' theory for this was his speculative
demand theory which produced for the first time a demand for money
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sensltlve to interest rates,10 but which also implied that an individual
could not hold both money and bonds together in a speculative portfolio. We can see how this arises from a brief sketch of Keynes' theory
(see also Diagram 4).
Each individual is assumed to have expectations regarding the rate
of interest, which we can denote by r e • If the actual rate is above r e the
individual expects interest rates to fall and hence expects to make a
capital gain on bonds and will thus hold all his »week» to »week» wealth
in the form of bonds. If the actual rate is below the expected rate, the
individual would expect to make a capital loss on bonds, but this does
not necessarily mean that he will not still wish to hold bonds for bonds
yield an interest return and this return may outweigh the capitalloss so
that it would still be most profitable to hold all bonds. The return on
bonds is given by:
RB

=

interest return

+ capital gain or loss.

We now postulate a critical rate ofinterest, denoted by r c , which is that
rate below r e at which the expected capitalloss on bonds is exactly offset
by the income gain (i.e. in the form ofinterest payments). It is therefore
r c which is the important rate, for if the actual rate is below r c the interest bn bonds is outweighed by the capital loss so that the return on
bonds is negative and the individual would thus wish to hoIdall his
wealth in the form of money, whereas if the actual rate is above r c the
return on bonds is positive, either because the capitalloss is outweighed
by the interest on bonds (which would be a position between r e and r c )
or because there is a capital gain in addition to interest payments, and
so the individual would wish to hold all his wealth in the form of bonds.
This is summarized in Diagram 4 where we find that for any single
individual the liquidity preference curve is a step function (i.e. L shaped)
coinciding with the vertical axis above r c and becoming parallel to the
horizontal axis at r c •
10. In fairness to the classical <!-uthors it should be mentioned that » ... Fisher and other earlier
quantity theorists explicitly recognized that velocity would be affected by, among other factors, the
rate of interest ... They were never guilty of the crude fallacy ... of regarding velocity as something
of a natural constant.» M. FRIEDMAN MONEY: Quantity Theory, Encyclopedia: of Social Sciences, p.
436. Nevertheless, Keynes was the first to stress interest rates as an important factor.
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Of course, the liquidity preference function is usually represented
by a smooth curve and not a step function and even from Keynes'
theory this can be achieved in the aggregate by making the reasonable
assumption that individuals have different expectations. But for the
individual the step function remains. Keynes recognized this difficulty
and explained that individuals would hold both money and bonds
because their expectations would not be held with certainty. But these
are his precautionary demand considerations, and as was mentioned
above, Keynes firmly placed precautionary demand into Ml - that is,
precautionary demand was not invoked as a reason why the demand
for money should be' sensitive to interest rates. The interest elastic part,
M 2 , is solely the province of speculative demand in Keynes' formal
theory - it was speculative demand theory on which Keynes relied
to get an inverse relation between the demand for money and interest
rates. One further difficulty with Keynes' explanation of liquidity prefer~nce - was his reliance on what is called »inelastic interest expectations»,ll which was criticized by W. LEONTIEF12 who argued that
11. A person would he said to have inelastic interest expectations if, having formed an expectation,
say rl' while the actual rate was r, he refrained from revising his expectation to coincide with r in the
light of the ra te r persisting over time.
12. See W. LEONTIEF Postulates: Keynes' General Theory and the Classicists, in S. HARRIS (ed.) The New
Economics, pp. 232-242.
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liquidity preference must be zero in equilibrium because when an interest rate has persisted long enough, every investor's expected rate will
coincide with the actual rate. This would, of course, rule out the use
of a liquidity preference curve in comparative static analysis. A satisfactory solution to these problems was not forthcoming until 1958 when
Tobin produced his risk-aversion theory. This both dispensed with a
reliance on inelastic interest expectations and also allowed individuals
to hold both money and bonds.
Tobin deals with a variety of cases, but for the purposes of this paper a
simplified version of his risk-aversion theory will suffice to show how the
rational individual can be expected to hold money and bonds together. 13
Tobin's theory, in dispensing with inelastic interest expectations, is
based instead on the assumption that the expected value of the capital
gain or loss from holding interest bearing assets is zero. There are, in
fact, two main differences between this and Keynes' theory: a) in
Tobin's theory individuals expect the future rate of interest to be the
same as the actual rate, whereas in Keynes' theory the two do not
normally cöincide; and b) Tobin's individuals do not hold their expectations with certainty, whereas in Keynes' speculative demand
theory they do. 1n Tobin's theory individuals attach a probability value
to various rates of interest with the actual rate having the highest probability value, and by assuming a normal distribution the expected value
of the capital gain or loss on bonds is zero. A risk factor enters because
expectations are not held with certainty so that any holding of bonds
gives rise to the risk that the actual return on the portfolio may differ
from the expected return.
These assumptions are then employed in a utility analysis, a simplified
version of which is illustrated in Diagram 5. The total amount of wealth
(to be divided between money and bonds) is denoted by A. Consider
first quadrant (a) with risk on the vertical ånd money on the horizontal
axis. 1f all wealth is held in the form of money, i.e. if M = A, then, by
definition, the risk is zero. Conversely, if all wealth is held in the form
of bonds then risk is at a maximum - point B in the Diagram. (The
13. For a fuller treatment the reader is referred to TOBIN'S article, Liquidity Priference as Behavior
towards Risk, Review of Economic Studies, February 1958, pp. 65-86, reprinted in M. G. MUELLER
(ed.) Readings in Macroeconomics, pp. 173-191.
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risk is at a maximum here because the Iarger the share of bonds in the
portfolio, the Iarger the possible deviation of the' actual return from the
expected return.) Joining points A and B gives a scheduIe showing the
amount of risk for every vaIue of cash share in- the portfolio. Now consider quadrant (c) with money on one axis and returns on the portfolio
on the other. If all wealth is held in the form of money, i.e. if M = A',
then, by definition, the return on the portfolio is zero, and, conversely,
if all wealth is held in the form of bonds then the return is at a maximum
point B'. Joining points A' and B' gives a scheduIe showing the expected
return on the portfolio for any given share of money baIances. The slope
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of this schedule, and hence its intersection with the return axis, is determined by the rate of interest on bonds. Lastly, we have quadrant (b)
which displays a risk-returns opportunity locus and an indifference map.
The basic shape of the indifference curves is determined by the assumption that the (representative) individual with which we are dealing
is a risk-averter in the sense that he will not be satisfied to accept greater
risk unless a greater return is offered. This makes the curves positively
sloped. Curves further to the right are more preferred since for any
given risk the investor prefers more to less return. On the assumption
of diminishing marginal utility, whereby the gain af additional return
is progressively less significant to the increased risk of loss, the curves
flatten out to the right. 14
The risk-returns opportunity locus is derived as follows: suppose all
wealth is held in the form of bonds, then risk is at a maximum - point
B, from which we project a line into quadrant (b) parallel to the horizontal axis, and returns is at a maximum - point B', from which we
project a line into quadrant (b) parallel to the vertical axis. The intersection of these two lines gives a point X' on the opportunity locus. Now
suppose that all wealth is held in the form of money, then both risk and
returns are, by definition, zero, which gives a second point on the opportunity locus - namely O. Joining 0 and X' gives the complete
opportunity locus. (This can easily be verified by starting with any level
of money balances from which two points, one on the risk axis and one
on the returns axis, are derived, via the schedules in quadrants (a) and
(c); perpendicular projections from any two such points into quadrant
(b) will always intersect at a point OX'.)
With the opportunity locus OX' the individual's optimum point is
E' - the point of tangency with the indifference curve I'. Tracing this
result through to quadrant (a) or (c) we find that the individual desires
to hold M' money balances, and hence A - . M' bonds. Now assume
that the rate of interest rises. Clearly this will move the intercept of the
returns schedule on the returns axis rightwards. Let the new intercept
be B" so that the new returns schedule is A'B". This gives a new oppor14. These are, in fact, the normal shaped risk-returns indifference curves, as used, among others, by
writers on public finance, e.g. J. F. DUE Government Finance: Economics ofthe Publie Sector, pp. 178-193,
for analyzing the effects of taxation of risk-taking.
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tunity locus OX" and thus a new optimum point E" - the point of
tangency between 0 X" and 1". If we trace this result through to q uadran t
(a) or (c) we find that the individual now desires. to hold M" money
balances, where M" < M'. Thus we have achieved the same result as
the Keynesian speculative demand theory - that the demand for money
is inversely related to the rate of interest - but we have also made it
possible for individuals to hold money and bonds together in a speculative portfolio which was not possible in Keynesian speculative demand
theory and thereby we can now draw the more plausible smooth liquidity preference curve for the individual instead of the step function.
Moreover, it again becomes possible to use the liquidity preference
curve in comparative statics because Tobin's analysis released liquidity
preference from dependence on inelastic interest expectations.
Before leaving this topic it should be noted that it is quite possible
to draw indifference curves for the risk-averter which would produce
the opposite result to the one we have. This, of course, reflects the conflict of income and substitution effects, the possibility of which is always
present in indifference curve analysis. Thus, as in all commodity demand
theory, our result must be made conditional on the substitution effect,
which induces individuals to take higher risks, not being outweighed
by the income effect which gives the opportunity of enjoying more
security along with greater return. There are, however, special factors
in this particular case which render the possibility of a »perverse»
result less likely than usual. 15

4. The General Porifolio Approach
Having arrived at a point where both Ml and M 2 are dependent on
the same factors, the case for distinguishing between the two largely
disappears, and in fact, following these developments, the distinction
was virtually dropped, or at least played down. Keynes had warned
against over-doing the division: »Money held for each of the three
purposes forms, nevertheless, a single pool, which the holder is under
no necessity to segregate into three water-tight compartments; for they
15. See

TOBIN

op. cit., p. 79 (pp. 185-186 in the reprinted version).
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need nat be sharply divided even in his own mind, and the sum can be
held primarily for one purpose and secondarily for another. Thus we
can - equally well, and, perhaps, better - consider the individual's aggregate demand for money in given circumstances as a single dedsion,
though the composite result of a number of different motives.» (General
Theory, p. 195, italics added.) This passage seems to have been neglected
by his earliest disdples.
1t is but a short step now to the full portfolio approach for both speculative and risk-aversion, and the new transactions demand theories
are essentially portfolio approaches, though the portfolio concerned was
a narrow one. The essence of the portfolio approach consists in emphasizing the asset function of money. As an asset, money competes
with other assets for a place in the community's portfolio, and as an
asset it can be dealt with by capital theory. At this stage it is most convenient to bring in the reformulation of the quantity theory by the
Chicago School under the leadership of MILTON FRIEDMAN. 1t is convenient
because they too use the portfolio approach to the demand for money
and it is from their reformulation that we can see most clearly where
the modern portfolio approach differs from the earlier quantity theory.
The reformulation of the quantity theory consists mainly in viewing
it as a theory of the demandfor money and not as a theory ofthe price level
or money income which had been its previous role. Friedman states:
»The reformulation emphasizes the role of money as an asset and hence
treats the demand for money as a branch of capital or wealth theory,
concerned with the composition of the balance sheet or portfolio of
assets. »16 Moreover, this is supposed to have been the oral tradition of
Chicago which is, in effect, a claim that the »new» quantity theorists
were first with, or mainly responsible for, the portfolio approach. They
must certainly have benefitted from being immune to the disease of
schizophrenia engendered by the M 1-M2 division to which the early
Keynesians succumbed and of which they had to rid themselves before
they could synthesize the two and arrive at the more sophisticated portfolio approach which eventually emerged. But there is little to be gained
by getting into a »who said what first» argument, suffice it to say that
the portfolio approach is a point of broad agreement, at least on the
16. M.

FRIEDMAN

op. cit., pp. 439-440.
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theoretical level, between Keynesians and »new» quantity theorists.
The portfolio approach, as mentioned earlier, is in the main a stock
approach. (Its parallel with commodity demand theory is indicated at
the foot of the arrow diagram.) But that is not to say that income is left
out altogether, for while wealth in the variable that is often used in
theoretical work - it being wealth that is the total to be divided between
the various forms of asset holding - it is difficult to get estimates of total
wealth in practice so that income is often used as an index of wealth.
And it is here, in fact, that we see the other main difference between
the portfolio approach and the old quantity theory - namely, that in
this instance when income is used it is as a proxy for wealth, whereas in
the old quantity theory it was a measure of the »work» to be done by
money. IL is in this connection that concepts like permanent income17
become relevant to the demand for money, as being an attempt to
provide a better proxy for wealth than ordinary income measures.
The typical money demand equation of the portfolio approach indicated at the foot of the arrow diagram requires one or two renlarks
before we come to the importance of the portfolio approach. First,
human wealth has been included. Most wtiters would probably acknowledge this to be justified on the theoretical level, though how it
should be dealt with empirically is another question. 18 Secondly, the
portfolio displayed is a fairly wide one, including several different kinds
of assets of a non-human nature. This widening ofthe portfolio is largely
due to the work of J. G. GURLEY and E. S. SHAW. 19 Thirdly, there is
the item, rM, which requires some explanation. In the earlier discussion
money was defined as a zero-yield, risk-free asset. The portfolio approach,
however, can accommodate a variety of definitions, and the term, rM,
is used to deriote any interest payments on assets which it is thought
appropriate to regard as money, e.g. some demand deposits and all time
deposits, possible capital gains or losses arising from movements in the
17. See M. FRIEDMAN A Theory of the Consumption Function.
18. For discussion of the empirical studies on the demand for money, which falI outside the scope of
this paper, the reader is referred to section D of the Johnson survey and the references listed there. A
more recent discussion of the empirical studies can he found in L. HARRIS Regularities and Irregularities in
Monetary Economics in C. R. WHITTLESLEY & J. S. G. WILSON (eds.) Essays in Money and Banking in Honour of R. S. Sayers.
19. See especialIy J. G. GURLEY & E. S. SHAW Money in a Theory of Finance.
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price level, and convenience or transactions services, all of which can
be thought of as a return. 20
Undoubtedly the major importance of the portfolio approach is that
it has been found a more useful basis from which to trace the process
of adjustment following a discrepancy between actual and desired stocks
of money and that it established clearly that the differences between
Keynesians and »new» quantity theorists do not arise on the theoretical
level, but rather on the empiricallevel. This first point is most important
because it is just this process of adjustment on which the importance
of money in the economy depends, and the second point too because it
focused attention on the real differences between the opposing camps,
thereby preventing pointless controversy over matters on which both
sides were basically in agreement and directing efforts to the real differences to resolve the conflict. 1t is proposed to conclude, therefore,
by using the framework suggested by the portfolio approach to place the
apparently widely divergent positions in perspective.
1n terms of the portfolio approach, a discrepancy between actual
and desired stocks of money is »a disturbance in the balance sheet» and
as such it can be corrected in two ways: a) by re-arranging assets and
liabilities through purchase, sale, borrowing and lending, and b) by
using current flows of income and expenditure to add to or subtract
from assets and liabilities. Now the strict Keynesian theory stresses the
first method - there is substitution between assets (specifically between
money and bonds) but not between assets and goods. 1n the earlier
quantity theory we have the opposite position -"- there is substitution
between mOJ?-ey and goods, but not between money and other assets
it hence stresses the second method. Friedman claims that the
reformulation of the quantity theory enforces consideration of both
methods of adjustment. But it is in fact the portfolio approach which
cloes that, with both modern Keynesians and »new» quantity theorists
20. Mention should also be made here of the work of H. M. MARKOWITZ - especially his Porifolio
which has had a considerable influence on the development of the portfolio approach to the demand for money. A quite full discussion of the portfolio approach, covering both theoretical and empirical aspects can be found in the February Supplement to
the Review of Economics and Statisties, 1963, which includes an article by J. S. DUESENBERRY, The
Porifolio Approach to the Demandfor Money and Other Assets, and Comments by K. J. ARROW, P. CAGAN and
I. FRIEND.
Selection; Efficient Diversification of Investments -

216

CHRISTOPHER ROBINSON

recognizing that both methods of adjustment should be considered in
the light of the portfolio approach, for they are both logical outcomes
of that approach and neither can be excluded on theoretital grounds.
Here then is the agreement between the two sides, and it is only when
we come to the empirical level that the disagreement arises. To make
the point clearer, we can divide the two adjustment mechanisms into
(1) the Keynesian interest rate link, and (2) the direct quantity theory
link or real balance effect. Money affects the economy through (1) as
follows: when the desired quantity of money differs from the actual
quantity, substitution takes place between money and bonds, which
affects the rate of interest, which in turn affects investment and hence,
aggregate demand. In the second mechanism money affects the economy
because when the desired quantity differs from the actual quantity
there is a direct substitution between money and goods, and hence
direct effects on aggregatedemand.
Modern Keynesians accept the validity of mechanism (2) - the
direct quantity theory link - and »new» quantity theorists accept the
validity of mechanism (1) - the Keynesian interest rate linko But on
the empirical level the »new» quantity theorists deny the importance
of (1) and emphasize the empirical importance of (2), and similarly,
modern Keynesians claim that their mechanism is empirically more
important. Keynesians who think that money is important believe that
(1) is the main channel through which money affects the economy - in
other words, asserting that the direct substitution between money and
goods is empirically not very important. And Keynesians who allege
that »money doesn't matter» say both that the Keynesian interest rate
link is empirically weak because investment is insensitive to interest
rates and that the direct quantity theory link is also empirically unimportant, or at least less reliable than the Keynesian multiplier. 21
21. A live1y debate on the relative stability of the Keynesian and monetary multipliers was sparked
off by a paper prepared by M. FRIEDMAN and D. MEISELMAN for the Commission on Money and Credit
and published in Stabilization Policies by E. C. BROWN et al. The chief protagonists in this debate were
A. ANDO, F. MODIGLlANI, M. DEPRANO, T. MAYER, M. -FRIEDMAN and D. MEISELMAN, and the venue
was the American Economic Review, September 1965. Similar tests using British data were carried out
by C. R. BARRET and A. A. WALTERS, The Stability of Ke:Jnesian and Monetary Multipliers in the U. K.,
Review of Economics and Statisties, November 1966, pp. 395-405. That this debate is far from settled
is testified to by the widely differing results exhibited by the most recently published studies of the
respective camps - that of L. ANDERSEN and J. JORDAN, Monetary and Fiscal Action: A Test of Their
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In effect what has happened is that both sides now recognize that
their respective predecessors were wrong in denying the validity of
the others' mechanism, and the theoretical dispute is thus at an end so
far as this is concerned. Instead both sides now assert that their respective predecessors' mechanisms are empirically the most important. The
dispute has thus been removed from the theoretical arena and placed
in the empirical arena, where it belongs, and for this we have to thank
the portfolio approach. And it is dear why quantity theorists tend to
emphasize the importance of money, while Keynesians, or at least some
of them, are still sceptical, for the quantity theorists' link between money
and the economy is a direct link and hence stronger than the Keynesian
interest rate link which is dependent on some degree of response of
investment to interest ra te changes. In the field of poli cy the Keynesians
thus say: »since the quantity theorists' direct link is empirically unimportant, or unreliable, and our interest rate link may be rather weak
because investment is not very sensitive to interest rates, we should act
directly through fiscal poliey; and if we use monetary policy at all we
might just as well concentrate our efforts directly on interest rates,
letting the money stock be whatever is consistent with the interest rate
level we desire, since it is mainly through interest rates that money
affects the economy.» Whereas the »new» quantity theorists say: »it
does not matter that the Keynesian interest rate link is not very strong
because our direct link is strong, and therefore monetary policy is the
most, important and the money stock, and not interest rates, is the crucial
monetary variable.»22 Indeed, Friedman believes that their direct
link is so strong as to make monetary policy a far too dangerous instrument to be used and instead that the monetary authority should simply
fix the growth of the money stock at some constant rate. Any attempt
to use monetary policy as a counter-cydical weapon, it is thought, would
almost certainly be destabilizing. A great deal of empirical work is still
need ed to decide the issue.
Relative Importance in Economic Stabilization, Federal Reserve Bank of St. Louis Monthly Review, November 1968, for the monetarists, and the Keynesian rep1y by F. DE LEEUW and E. M. GRAMLICH, The
Channels of Monetary Policy, Federa1 Reserve Bulletin, June 1969.
22. This is, of course, a great oversimplification, and it is doubtful if any single Keynesian or »new»
quantity theorist cou1d be found who would accept the precise words we have put in their respective
mouths. Neverthe1ess, its »truth content» probab1y still remains fairly high.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja
1970:3

Keskustelua

Tauno Kallinen:

PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTIN
MITTAAMISESTA SUOMEN
TEOLLISUUDESSA

Kansantaloudellisen aikakauskirjan nIteessä 1970: 1 julkaistiin TUOMAS SUKSELAISEN kirjoittama artikkeli Pääoman tuottoprosentin käsite Ja mittaaminen erityisesti Suomen teollisuuden osalta, joka on lyhennelmä
hänen pro gradu -tutkielmastaan. Koska
artikkelissa esitetään - tosin eräin varauksin - myös tilastoihin perustuvia laskelmia Suomen teollisuudesta, on syytä
tarkastella lähemmin, kuinka kirjoittaja
on onnistunut selvittämään pääomatuottoon liittyviä teoreettisia ja laskennallisia
ongelmia, varsinkin kun hän ehdottaa
niitä käytettäviksi »rationaalisen investointi- ja talouspolitiikan harjoittamisen
apuvälineenä» ainakin »suuntaa antavassa merkityksessä». Lisäksi käsittelen
tässä eräitä muita aihepiiriin liittyviä kysymyksiä.
En ole Keskinäisen Kehumisen Kerhon
asialla, vaan tarkoitukseni on rakentavan
kritiikin hengessä syvällisemmän keskustelun herättäminen esillä olevasta aiheesta.
Tämä on paikallaan mm. siksi, että artikkelissa esitettyjä lukuja saatetaan kirjoittajan yleisluontoisista varoituksista huolimatta käyttää - niin kuin usein on vastaavanlaisissa tilanteissa osoittautunut kritiikittömästi moniin tarkoituksiin, esimerkiksi ohjenuorana pääomien allokoin-

nissa Suomen teollisuuden eri toimialoille.
Seuraavassa puutun Sukselaisen artikkelin sellaisiin puutteellisuuksiin, jotka
käsitykseni mukaan aiheutuvat käytettävissä olevien tilastotietojen ja tilastojen
laadinnan vajavaisesta tuntemuksesta.
Mottonani on: »Vaikka tilastoaineisto
onkin vajavaista, sitä on silti pyrittävä
käyttämään mahdollisimman oikein. Esimerkinluontoistenkin osittaisvastausten tulee olla mahdollisimman oikeita.»
Keskeisinä käsitteinä ovat pääoma ja
sen mittaaminen sekä pääomalle tuotannontekijänä kohdennettava tuotto. Näiden
asioiden selvittely kuuluu pääomateorian
alaan, ja kieltämättä ne ovat vaikeimpia
ja ristiriitaisimpia taloudellisen analyysin
osa-alueita; Lisäksi pääomatuoton mittaaminen aiheuttaa useita vaikeita tilastollisia
ongelmia. Yrityksiä pääoman tuottoasteen
(tuottoprosentin) mittaamiseksi on tehty
useissa maissa, mutta tulokset eivät ole
olleet teoreettiselta kannalta tyydyttäviä. 1
1. Teol~isuuden ja sen toimialojen pääoman
tuottoprosenttien mittaamistutkimuksista mainittakoon mm. seuraavat: B. S. MINHAS An International Comparison of Faetor Costs and Faetor Use,
Amsterdam 1963, jossa on esitetty tutkimustuloksia viiden maan osalta; GEORGE J. STIGLER
Capital and Rates ofReturn in Manufacturing Industries,
Princeton 1963; LEIF JOHANSEN A Multisectoral
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Jos halutaan käyttää paaomaa tuottoasteen nimittäjänä, syntyy kaksi pääongelmaa. Ensimmäinen on pääoman käsitteen
teoreettinen määrittely tarkasteltavan taloudellisen ongelman kannalta tarkoituksenmukaisesti. Toinen ongelma on käytännöllinen: valitun teoreettisen käsitteen
operationalisointi ja mittaaminen.
Kun tarkastelee Sukselaisen laskelmia ja
hänen niissä käyttämiään menettelytapoj a,
voidaan sanoa, että tarkoituksena on itse
asiassa teollisuuden eri toimialojen kannattavuuden mittaaminen ja niiden keskinäinen vertailu. Tällöin on tarkoituksenmukaisinta ajatella pääomaa arvona eikä
fyysisenä tuotannontekijänä. Pääoma jälkimmäisessä merkityksessä sopii kuitenkin
paremmin käytettäväksi tuotantofunktiolaskelmissa. 2 Tässä peruslähtökohdassa
olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Eri
asia on, mitä pääoman arvokäsitettä käytetään. Vaihtoehtoja on lukuisia. Samoin
on ölemassa useita vaihtoehtoisia voiton
mittoja käytettäväksi suhdeluvun osoittajana. Toisaalta taas voittokäsitteen valinta
riippuu siitä, mitä pääomakäsitettä käytetään.
Yrityksen kannattavuuden valvonnassa
on yhä enemmän yleistynyt sellaisen tun-

nusluvun käyttö, jossa otetaan huomioon
investoidun pääoman tulonhankintakyky.
On kaivattu sellaista investointien kannattavuuden arviointiin soveltuvaa välinettä, jonka avulla voidaan samalla seurata yrityksen tuloksen muodostumista eri
osatekijäin kautta. Tästä tunnusluvusta
käytetään nimitystä investoinnin tuottoprosentti 3 , mutta vaihtoehtoisia nimityksiä
ovat investoidun (sidotun) pääoman tuottoprosentti tai vain yksinkertaisesti pääoman tuottoprosentii. Pohjimmaltaan on
kysymys investointien sisäisestä korkokannasta.
Sukselainen on artikkelissaan laskenut
tasetilastotietojen avulla pääoman tuottoprosentin, joka eri vuosina ei eroa koko
teollisuuden osalta kuin muutaman kymmenesosaprosentin tasetilastossa jo valmiiksi lasketusta sijoitetun pääoman tuottoprosentista. Voidaankin kysyä, miksi
tällainen erillistyö on tarpeen, varsinkin
kun artikkelissa ei tarkemmin perustella,
miksi siinä noudatetussa ns. tasetilastomenettelyssä (nimitys Sukselaisen) on käytetty tiettyjä voitto- ja pääomakäsitteitä.
Sanotaan, että pääoman relevantti mitta
on »sijoitettu pääoma»,joka on määritelty
käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuuden

Study of Economic Growth, Amsterdam 1960;
STEINAR STRÖM Kapitalavkastning i industrisektorer,
Struktur og Tidsutvikling, Memorandum fra Sosialökonomisk Institutt, Univers!tetet i Oslo, 10. juli
1967. Viimeksi mainitussa tutkimuksessa on ansiokkaasti pyritty saattamaan useat eri maiden
teollisuudesta .suoritetut pääomatuottolaskelmat
mahdollisimman vertailukelpoisiksi, samalla kun
on selvitetty vaihtoehtoisia laskentatapoja ja
käsitemääritelmiä. Tämä teos ei valitettavasti
sisälly Sukselaisen artikkelin lähdeluetteloon.
2. Miten pääoma ja pääomapanos olisi mitattava tuotantofunktiolaskelmien yhteydessä, on
niin laajakantoinen kysymys, että siihen ei tässä
yhteydessä puututa.

3. Ks. tarkemmin JAAKKO HONKO Investointien
suunnittelu ja tarkkailu, Porvoo 1963, luku 10.
Mainittakoon, että teollisuuden tasetilastossa
sovelletaan likimäärin samanlaista käsitettä, josta
käytetään nimitystä käyttöpääoman tuottoprosentti (bruttovoiton suhde käyttöpääomaan).
Termi »käyttöpääoma» ei ehkä ole täysin
onnistunut, vaan parempi olisi sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Ks. tarkemmin TAUNO
KALLINEN-JOHN SUNDGREN Teollisuuden tasetilasto vuonna 1960 esitettynä yritysten keskinäisen
suhdelukujärjestelmän mukaan, Tilastokatsauksia
1962:5 tai TAUNO KALLINEN Toimialojen tasetilastot ja niiden hyväksikäyttö yritysvertailussa,
Ekonomia 1965:4.
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summaksi. 4 Miksi ei ole tyydytty tasetilastossa käytettyyn sijoitetun pääoman (käyttöpääoman) määritelmään ja sen perusteella valmiiksi laskettuihin tuloksiin, jotka
on saatu muokkauksen tuloksena puhdistamalla analyyttisesti katsoen epäolennaiset erät? Sitä kehitettäessä oli tarkoituksena saada aikaan tasetilastossa julkaistavaksi sopiva kannattavuusmitta,joka osoittaa toimialan keskimääräisen sijoitetun
pääoman tuottamiskyvyn.Eri asia on, että
yrityksiltä ei yoitu kysyä tasetiedustelulomakkeessa tase-eriä siinä muodossa, että
olisi saatu mahdollisimman käyttökelpoinen aineisto kannattavuusvertailuille. Tämä aiheutui ennen kaikkea voimassa olevasta kirjanpitolainsäädännöstä, joka ei
edellytä yritysten soveltavan yhtenäisiä
arvostusperiaatteita. Sitä ei voitu yrityksiltä myöskään toistaiseksi vaatia aiheuttamatta niille kohtuutonta erillistyötä.
4. Tarkemmin ei ole selvitetty, mitä tasetilastossa julkaistuja eriä tähän on sisällytetty. Julkaistuna tieteellisessä aikakauskirjassa laskentamenettely olisi selostettava niin täydellisesti, että
lukija voisi tarvittaessa tarkistaa tulosten oikeellisuuden. Lisäksi - riippuen laskennan käyttötarkoituksesta - on harkinnanvarainen asia, mitä
eriä kulloinkin luetaan mukaan sijoitettuun pääomaan. Artikkelin kirjoittaja on STIGLERiin yhtyen määritellyt sijoitetun pääoman käyttöomaisuuden ja liikepääoman summaksi; liikepääoma
on hänen suomennoksensa Stiglerin termistä
working capital, joka käsittää rahoitus- ja vaihtoomaisuuden. Useiden tutkijoiden kielenkäytössä
working capital on suppeampi käsite, jolloin se
käsittää rahoitus- ja vaihto-omaisuuden vähennettynä lyhytaikaisilla veloiIla. Working capital
lienee parempi suomentaa »toimintapääomaksi».
PENTTI KALLIO artikkelissaan Pääoman tuottoaste
(Liiketalous n:o 1/1966) suosittaa sijoitetun pääoman käsitteeksi käyttöomaisuuteen ja toimintapääomaan sidottua pääomaa, josta on vähennetty
tilivelat. Pääoman tuottoprosentista hän käyttää
nimitystä pääoman tuottoaste.

Toimialoittaiset paaoman tuottoprosentit soveltuvat käytettäviksi ennen kaikkea saman toimialan yritysten väliseen
kannattavuusvertailuun. Tällöin on toimialan oltava mahdollisimman homogeeninen ja vielä, mikäli mahdollista, jaettu
tarkoituksenmukaisiin
suuruusluokkiin.
Toimialaluokittelun tulisi siten olla yksityiskohtainen ja mieluimmin käsitettävä
ISICin nelinumeroiset ryhmät eikä kaksinumeroisia niin kuin puheena olevassa
artikkelissa ja valitettavasti myös teollisuuden tasetilastossa. Syynä julkaistun
tasetilaston toimialaryhmittelyn karkeuteen on lähinnä työvoiman puute ja se,
että Suomessa on suhteellisen paljon sellaisia yrityksiä, jotka harjoittavat samanaikaisesti monenlaista teollista toimintaa
usealla alalla,jolloin on vaikeata luokitella
kyseisiä yrityksiä päätoiminnan mukaan.
Lisärajoituksena on vielä se, että joillakin
toimialoilla on hyvin harvoja yrityksiä,
joten tilastolain säännösten noudattamiseksi näiltä aloilta ei voida julkaista tietoja
yksittäisten yritysten liikesalaisuuksien säilyttämiseksi.
Koska artikkelissa lasketaan Suomen
teollisuuden ja sen eri toimialojen pääoman tuottoprosentti käyttäen lähteenä
tasetilaston ohella myös teollisuustilastoa,
on syytä lyhyesti selvittää näiden tilastojen
laadintaperusteita ja niiden välisiä eroja,
joista kirjoittajalla tuskin on oikeaa käsitystä.
Tasetilasto perustuu yrityspohjaiseen
toimialaluokitteluun, joka on saatu yhdistelemällä teollisuustilaston toimipaikat yrityksittäin pääasiallisen toiminnan mukaan.
Tasetilasto kattaa, niin kuin kirjoittaja
toteaa, noin 96 prosenttia teollisuustilastosta, koska tasetilastoon ei ole sisällytetty
_valtion ja kuntien liikelaitoksia (= ei-
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yhtiömuotoiset yritykset) eikä Oy Alko
Ab:tä. Mutta sen peittävyys ei alene, niin
kuin Sukselainen erheellisesti väittää, vielä
10 prosentilla sen vuoksi, että näyteyritysten joukkoon ei ole kelpuutettu yrityksiä,
joiden päätoiminta on jokin muu kuin
teollisuus. Näiden yritysten harjoittama
teollinen toiminta tulee nimittäin mukaan
tasetilastoon näytteen korotuksen yhteydessä.
Teollisuustilaston osalta on vuorostaan
todettava, että kirjoittaja ei ole ottanut
selvää siitä, miten käyttöomaisuuden palovakuutusarvot on pyydetty tiedustelulomakkeessa ilmoittamaan. Käyttöomaisuuden palovakuutuksessa sovellettiin nykyarvo- eli päivänarvovakuutusta vuoteen
1960 saakka, minkä jälkeen on asteittain
siirrytty pääomaesineiden uusarvopohjaiseen vakuutusmuotoon niin, että vuonna
1965 todennäköisesti jo valtaosa käyttöomaisuuden palovakuutusarvoista on laadittu uusarvopohjalla. 5 Siten artikkelin
kirjoittajan käsitys teollisuus tilaston käyttöomaisuuden palovakuutusarvoista, että
»pyrkimyksenä olisikin, kuten luonnolli5. Uusarvovakuutus on vakuutus muoto, joka
ei ota huomioon iästä ja käytöstä aiheutuvia
arvonvähennyksiä. Toisaalta on otettava huomioon, että tilapäisiä tai muuten lyhytikäisiä
rakennuksia tai omaisuusesineitä, autoja ja niihin
verrattavia moottoriajoneuvoja, laivoja jne. ei
uusarvovakuuteta. 1960-1uvun alkuvuosina oli
teollisuus tilaston palovakuutusarvoissa sekaisin
päivänarvo- ja uusarvopohjalla arvostettuja omai. .
suusesineitä, joten niiden yhteenlasketuissa arvoissa heijastuivat myös suuressa määrin arvostuspohjan muutokset. Eräät palovakuutusasiantuntijat ovat arvioineet, että uusarvovakuutus on
merkinnyt noin 15 % korkeampaa arvoa kuin
päivänarvovakmttus. Edellä oleva selvitys te ollisuustilaston käyttöomaisuuden palovakuutustietojen arvostuksesta 1960-luvulla perustuu allekirjoittaneen suorittamaan tutkimustyöhön. Ks.
myös alaviittaa 8.
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selta tuntuu, nettoarvojen käyttäminen»,
ei pohjaudu tosiasioihin. Teollisuustilaston käyttöomaisuuden arvokäsite on lähinnä bruttomääräinen, siis poistot sisältävä, ainakin 1960-luvun puolivälistä lähtien.
Pääomakäsitteet poikkeavat siten käyttöomaisuuden osalta määritelmällisesti toisistaan teollisuus tilastossa ja tasetilastossa,
ja vieläpä suuremmassa määrin kuin kirjoittaja antaa ymmärtää. Lisäksi teollisuustilastosta ei käy ilmi muita" sijoitetun
pääoman eriä, niin kuin kirjoittaja toteaa.
Tasetilastosta on tosin laskettavissa sijoitetun pääoman arvo, mutta nimenomaan
vaihto-omaisuuden aliarvostuksen vuoksi,
jonka määrää on vaikea selvittää, se on
vastaavasti aliarvostettu.
Pääomatuoton mittaamiseen liittyvien
ongelmien vaikeuksista ja monimutkaisuuksista mikro- ja makrotasolla ei tarkasteltavan artikkelin kirjoittajalla tunnu olevan kaikilta osin asianmukaista käsitystä 6 ,
sillä nämä mittaamisongelmat eivät suinkaan ole »nähtävästi melko helposti ratkaistavissa olevia», eikä myöskään vaikein
ongelma ole »varsinaisen pääomatuoton
ja pääoman omistajille maksettavan työpaIkan erottaminen» Suomen teollisuuden
osalta. Tätä perehtymättömyyttä osoittaa
myös seuraava sitaatti: »Mitään periaatteellista eroa ei voida tehdä teollisuustilaston ja tasetilaston pohjalta määrättyjen pääomatuottojen välille, sillä mo1emm~t ovat yhtä lailla sijoitetulle pääomalle
tulevia korvauksia, jäännösarvoja, kun
muut kustannukset on vähennetty tuotan6. KALLIO korostaa mainitussa artikkelissaan
myös tuotto asteen laskemiseen liittyviä monia
vaikeitakin käytännön pulmia yritystasolla. Laskentaongelmat ovat kuitenkin vielä moninaisemmat toimialatasolla.
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non bruttoarvosta (liikkeenharjoittamisesta saaduista tuotoista). Ainoa varsinainen ero liittyy poistoihin, sillä teollisuustilastossa ei, kuten tasetilastossa, ole nähtävissä poistoja.» Pääomatuoton mittaaminen on kuitenkin erittäin keskeinen asia
tutkimuksen tarkoituksen kannalta. Tässä
yhteydessä ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia ryhtyä yksityiskohtaisesti selvittämään voiton mittaamiseen liittyviä vaikeuksia.
N s. teollisuustilastomenettelyn (termi
Sukselaisen) osalta käytetyn tuottokäsitteen osalta on mainittava, että kun se on
määritelty vain teollisuustilaston jalostusarvon ja palkkasumman erotukseksi (mistä
on vähennetty vielä kirjoittajan itse arvioimat poistot), sisältyy jäännöseränä laskettuun tuottoon monia sellaisia kustannuseriä, jotka olisi pitänyt yrittää vähentää.
Näitä ovat lähinnä eräät kiinteät kulut.
Teollisuustilaston jalostusarvon sijaan kirjoittajan olisi pitänyt käyttää kansantulolaskelmien bruttokansantuote-eriä, jotka
ovat saatavissa samanlaisesta toimialaluokittelusta, jota kirjoittaja on käyttänyt, ja
joissa on pyritty ottamaan huomioon
edellä mainitut seikat. 7 Teollisuuden poistosarjat olisi myös voinut saada teollisuuden kansantulolaskelmista.
Mainittakoon vielä, että SITRAn teollisuustaloudellinen ryhmä, joka suorittaa
toimialoittaisia tutkimuksia kansainväli7. Ks. PAAVO GRÖNLUND-O. E. NUTAMO Suomen kansantalouden tilinpitovuosina 1948-1964, Käsitteet ja menetelmät, Tilastollinen päätoimisto, Monistettuja Tutkimuksia N:o 5, Maaliskuu 1968;
EERO TUOMAINEN Teollisuutta koskeva kansantulotilasto vuosilta 1948-1962, Tilastokatsauksia
1964: 11 sekä kansantulotilasto-osaston julkaisemat teollisuuden kansantulosarjat. Myös yhteydenotto teollisuuden kansantulolaskijaan olisi selvittänyt monta seikkaa tilasto aineiston osalta.

sestä kilpailukyvystä yksityiskohtaisen toimialaryhmittelyn puitteissa, käyttää kannattavuuden perusmittana sidotun pääoman
tuottoprosenttia. 8 Tunnusluvun
osoittajana on bruttovoitto, joka on saatu
Jaannössuureena, kun teollisuus tilaston
jalostusarvosta on vähennetty palkat sekä
lisäksi erikseen lasketut lakisääteiset sosiaalikustannukset. Nimittäjänä on teollisuustilaston käyttöomaisuuden palovakmitusarvo (ml. oma vastuu). Tämä on mielenkiintoinen kannattavuuden mittaamismenetelmä käytettynä nimenomaan ISICin
nelinumeroisen toimialaluokittelun puitteissa, jolloin toimi alat muodostuvat riittävän homogeenisiksi.
Ns. tasetilastomenettelyn perusteella lasketun tuottokäsitteen osalta taas olisi pitänyt esittää ne rajoitukset, jotka seuraavat
sii tä, että tuottoon sisältyy kirjanpidollinen
voitto. Tällöin varauksien muutoksia ei
ole voitu selvittää eikä myöskään sitä,
ovatko tase tilastossa esitetyt kirjanpidolliset poistot parhaat mahdolliset ki:thnattavuuden tarkkailuun nousevan hintatason
valli tessa.
Tässä ei ole mahdollisuuksia ryhtyä yksityiskohtaisesti selvittämään, missä määrin kirjoittajan käyttämät tuottoprosenttien laskentamenetelmät ovat johtaneet
virheelliseen teollisuuden toimialojen suuruusjärjestykseen sekä teollisuusmenettelyn ,että tasetilastomenettelyn kohdalla.
Otettakoon tässä vain esimerkki teollisuustilastomenettelyn tuloksista. Tutkielman
mukaan on saatu kannattavimmaksi Suo8. Ensimmäinen osaselvitys SITRAn Suomen
teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä koskevasta tutkimuksesta ilmestyi tämän vuoden alussa,
ja se koski lasiteollisuutta. Ks. tarkemmin .Tutkimus
Suomen lasiteollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä,
SITRAn julkaisusarja A, N:o 1, Helsinki 1970.
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men teollisuuden toimialaksi kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus ja huonoimmin
kannattavaksi paperiteollisuus. Näinhän
ei missää'n .tapauksessa voi olla asianlaita,
:onhan ensin. mainitulla alalla tapaht:unut
lukuisia kO,nkursseja ja toiminnan lopetta'misia, jotka ovat osoituksena juuri huonosta kann~ttavuudesta. Kirjoittaja ei
,myöskään ole ottanut huomioon, että nimenomaan tällä alalla teollisuusyritykset
toimivat usein vuokrakonein, jolloin niiden omistama käyttäomaisuus on vastaavasti pienempi.
! Kirjoittaja mainitsee artikkelin lopussa
pari esimerkkiä ulkomailla suoritetuista
vastaavista tutkimuksista ja vertaa niitä
omiin tuloksiinsa. Luvut ovat sattumalta
kirjoittajan esittämien pääomien tuottoprosenttien suuruusluokkaa, mutta niissä
fäytetyt käs~tteet ja mittaamismenetelmät
poikkeavat niin paljon hänen käyttämistään
puhumattakaan tilastoaineistosta
- että niitä on mahdotonta näin yksioikoisesti verrata. Ulkomaisten vertailuj en
osalta olisi ollut syytä tutustua tarkemmin
STRöMin mainittuun tutkimukseen jossa
esitetään, minkälaisia korjauksia tulee eri
tutkimuksiin tehdä, ennen kuin niitä voidaanedes ·likimääräisesti verrata toisiinsa.
Tämän varsin pitkäksi muodostuneen
puheenvuoron lopuksi esitettäköän yhteenvetona, että tavoitteena on ollut osoittaa
ne perustavat puutteellisuudet ja virheellisyydet, jotka liittyvät Sukselaisen laskelmiin Suomen teollisuuden pääoman tuottoprosenteista sekä teoreettisesti että empiirisesti. Olen halunnut heti tuoreeltaan
puuttua tähän artikkeliin, jotta siinä esitettyjä tuloksia ei otettaisi »annettuna
totuutena» ja käytettäisi väärin päätök~en
teossa. Ne eivät osoita lähimainkaan suuntaa, jota noudattaen pääomia tulisi ohjata
->-
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Suomen teollisuuden eri toimialoille. Kasvuhakuisen investointipolitiikan ja karinattavuusanalyysin välineeksi tarvitaan
syvällisempiä tutkimuksia yhdistyneenä
käytännön asiantuntemukseen. 9 Käyttö.:.
kelpoisempia tuloksia julkaistaankin lähiaikoina mm. SITRAn kilpailukyky tutkimuksissa.
Esitettäköön vielä vertailun vuoksi ja
kokeeksi kahden muun vaihtoehtoisen laskentatavan mukaan tulokset Sukselaisen
käyttämän toimialaluokittelun puitteissa
yhdeltä vuodelta ja rinnan hänen tulostensa kanssa. Tarkastelu sinänså näin karkealla toimialaluokittelutasolla ja vain
yhtä vuotta koskevana ei ole kovin käyttökelpoinen. Saattaahan usein olla niin, että
kaksinumeroisen luokittelun mukaan huonosti kannattavien toimialojen jotkin alatoimialat saattavat nousta kannattavimpien alojen joukkoon. Aineistona tulisi
lisäksi olla useita vuosia koskeva aikasarja~ jotta poikkeuksellisten vuosien vaikutus jollain toimialalla saataisiin eliininoiduksi ja kehityssuunnat kävisivät selvemmin ilmi. Oheisessa taulukossa esitetyistä uusien vaihtoehtoisten mittaamismenetelmien mukaisista esimerkeistä toinen perustuu teollisuuden tasetilastossa
julkaistuun pääoman tuottoprosenttiin ja
toinen on laskemani uusi vaihtoehto kansantulolaskelmien avulla lasketun brutto9. Mainittakoon tässä yhteydessä, että PENTTI
T ALONEN artikkelissaan Toimialakohtaiset selvitykset
yritystutkimuksen apuna, Ekonomia 1969:5, esittää
käsityksenään, että »käyttökelpoisia toimialakohtaisia keskiarvoja voi saada yleensä vain sisäiseen
taseanalyysiin perustuvista yritystutkimuksista».
Samassa artikkelissa hän myös väittää, että pääomien keskimääräiset tuottoprosentit saattavat
vaihdella merkittävästi alalta toiselle, mutta
luotonantajien ei yleensä tule porrastaa pääoman
tuottovaatimuksia toimialoittain.
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Pääoman tuottoprosenttien suuruusjärjestykset toimialoittain vuonna 1966 neljän vaihtoehdon mukaan
käyttäen karkeata toimialajakoa
Tasetilaston perusteella
Toimiala

KansantuloTeollisuusja teollisuustilaston
tilaston
perusteella,
perusteella,
Sukselainen12
Kallinen13

Tasetilastossa
julkaistu10

Sukselainenl l

1
10
6
12
8

1
10
14
11
7

3
4
8
15
1

2
6
11
15
1

16
15
5
7
4
3
2
19
11
13
14
18
9
17

15
13
5
8
3
2
4
19
9
12
16
18
6
17

14
19
2
6
9
16
12
18
7
11
10
13
5
17

14
18
3
5
9
16
13
19
8
7
10
12
4
17

Kaivannaisteollisuus
Elintarvike- ja tupakkateollisuus
Juomia valmistava teollisuus
T ekstiiliteollisuus
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus
Paperiteollisuus
Graafinen teollisuus
Nahka-, nahkateos- ja kumiteollisuus
Kemian teollisuus
Kiviöljy-ja asfalttiteollisuus
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus
Metallien perusteollisuus
Metallituoteteollisuus
Koneteollisuus
Sähkö teknillinen teollisuus
Kulkuneuvoteollisuus
Muu tehdasteollisuus
Sähkö-, kaasu- yms. laitokset

voiton ja teollisuus tilaston käyttöomaisuuden palovakuutusarvon ~pohjalta. Niiden kommentointiin ei tässä kuitenkaan
ryhdytä, vaikka tuotto prosentti en suuruusjärjestys näyttää joillakin toimialoilla poikkeavan melkoisesti toisistaan. Eri asia vielä
on, miten toimialoittaisten· tuottoprosenttien eroja voitaisiin teoreettisesti ryhtyä
selittämään. Tällöin kuitenkin toimialajaon on oltava riittävän yksityiskohtainen.

10. Teollisuuden tasetilaston suhdeluku bruttovoitto/sijoitettu pääoma.
11. SUKSELAINEN ma., taulukko 4.
12. SUKSELAINEN ma., taulukko 3.
13. Bruttokansantuote (SNA) tuotantokustannushintaan miinus palkkasumma/teollisuustilaston
mukainen p alovakuutus arvo. Teollisuustilaston
mukaista teollisuuskäsitettä vastaavat kansantuloluvut on saatu Tilastollisesta päätoimistosta.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1970: 3

Tuomas Sukselainen:

EDELLISEN JOHDOSTA

Kallinen pyrkii vastineessaan omien sanojensa mukaan tarkastelemaan, »kuinka
kirjoittaja on onnistunut selvittämään pääomatuottoon liittyviä teoreettisia ja laskennallisia ongelmia». Hän on saanut herätteen tähän ilmeisesti artikkelini liitteessä olevista esimerkkilaskelmien tuloksista. Vaikka Kallinen toteaa varoitukseni
niiden pohjalta mahdollisesti tehtävistä
hätiköidyistä päätelmistä, hän antaa kuitenkin ymmärtää, että olisin itse pyrkinyt
väittämään niiden antavan oikean kuvan
Suomen teollisuuden kannattavuusrakenteestajajopa - tulkiten esittämiäni mielipiteitä erittäin omaperäisesti - kertoo minun ehdottavan juuri näitä laskelmia käytettäväksi rationaalisen investointi- ja talouspolitiikan harjoittamisen apuvälineenä. Nähdäkseni Kallinen itse syyllistyy
melkoisessa määrin mainittujen hätiköityjen johtopäätösten tekoon todetessaan
mm., että »tutkielman mukaan on saatu
kannattavimmaksi Suomen teollisuuden
toimialaksi kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus ja huonoimmin kannattavaksi
paperiteollisuus». Tällaista toteamusta saa
tarkkaavainenkin lukija turhaan artikkelistani etsiä. Tässä kohdin sopii viitata
kirjoitukseni otsikkoon, joka ei ole »Suomen teollisuuden eri toimialojen kannattavuus». Liitetauluissa en ole pyrkinyt esittämään teollisuuden toimialoittaista kan-

nattavuusjärjestystä, vaan kahden eri määritelmän mukaisesti lasketut tuottoprosenttisarjat.
Niiltä osin kuin Kallinen lainkaan puuttuu pääoman tuottoasteen (tuottoprosentin) laskennan teoreettisiin ongelmiin, hänen esityksensä on nähdäkseni artikkelissa
omaksumieni käsitysten suuntaista. Tästä
ei siksi sen enempää, toiston tarpeellisuutta
sopii kuitenkin ihmetellä. Ottaessaan nähdäkseni .vähemmän oikeutetusti kritiikkinsä pääkohteeksi esimerkkilaskelmani, on luonnollista, että hän kiinnittää
päähuomionsa laskennallisiin ongelmiin,
jotka kuitenkin liittyvät erittäin kiinteästi
omaksuttuihin teoreettisiin ja operationaalisiin määritelmiin, joista Kallinen ei esitä
poikkeavaa käsitystään. Valitettavaa on
se, että hän käsittelee täysin sekaisin käytettyyn tilastoaineistoon liittyviä ongelmia ja esimerkkilaskelmiin liittyviä »puutteellisuuksia ja virheellisyyksiä». Puutun
seuraavassa hänen esittämiinsä väitteisiin
tässä järjestyksessä, so. pyrin poimimaan
eri tasoilla liikkuvat ongelmat erilleen.
Kun Kallinen useaan otteeseen pyrkii
epäilemään tarkasteltavien tilastojen laadintaperusteiden ja niiden erojen tuntemustani, on syytä todeta, että näiltä osin
olen tukeutunut niihin johdantoihin ja
artikkeleihin, .joita tilastojen julkaisijat
ovat niiden yhteydessä katsoneet aiheelli-

226

KESKUSTELUA

siksi esittää. 1 Tarkoituksena on ollut ilmeisesti saada nämä tilastojen laadintaperusteiden selvitykset niin tyhjentäviksi, että
niistä voitaisiin edes auttavasti päätellä
tilastojen käyttökelpoisuus erilaisten kvantitatiivisten taloudellisten tutkimusten havaintoaineistona. Mielestäni tässä on kyseisten tilastojen osalta pääpiirteissään onnistuttukin. Kallisen huomautukset seuraavatkin melko suurelta osin virhetulkinnoista (vähemmän kuitenkin omistani) .
Käsitellessäni tilastojen kattavuutta totean, että tasetilaston perusjoukon kattavuus alenee noin kymmenen prosenttia
muuta toimintaa 'kuin teollisuutta päätoimenaan harjoittavien yritysten poistamisen johdosta. Kallinen tulkitsee tämän
huomion virheelliseksi. Huomautan kuitenkin, että vaikka näytteen korotuksessa
tämä otetaan huomioon, se ei kuitenkaan
muuta sitä, että nämä yritykset puuttuvat
perusjoukosta.
Vakavampaan virhe tulkintaan hän kuitenkin syyllistyy käyttöomaisuuden arvostusperiaatteita tarkastellessaan. Kun olen
artikkelissani käsitellyt tätä ongelmaa suhteellisen laajasti suorittaen mm. yksinkertaisia laskelmia siitä, missä määrin poistot
on vähennetty käyttöpääoman arvosta, ja
tullut siihen tulokseen, että poistoja ei
täydessä laajuudessaan (kansantaloudellisin perustein) ole vähennetty, väittää Kallinen aivan päinvastaista. Sanontani »vaikka
pyrkimyksenä olisikin» on melko kaukana
ilmaisusta »koska näin on ... ». Edelleen
minua hämmästytti se, että teollisuustilaston ja teollisuuden tasetilaston pääoma-

1. Mm. TAUNO KALLINEN-JOHN SUNDGREN
Teollisuuden tase tilasto vuonna 1960 esitettynä yritysten
keskinäisen suhdelukujärjestelmän mukaan, Ti1asto-

katsauksia 1962 :5.

käsitteet saattaisivat erota vieläkin enemmän kuin olen antanut ymmärtää.
Puuttuessaan pääomatuoton mittaamiseen Kallinen väittää käsitystäni laskentatapojen periaatteellisesta samankaltaisuudesta mainittujen tilastojen pohjalta virheelliseksi esittämättä ainoatakaan perustetta tälle väitteelleen. Pysyn edelleen
siinä kannassani, että kyseessä olevat tuottokäsitteet ovat kummatkinjäännösarvoja,
joihin päädytään, kun tuotannon bruttoarvosta (liikkeenharjoittamisesta saaduista
tuloista) vähennetään palkat ym. kustannukset. Se, miten erilaisia kustannuseriä
käytännössä voidaan julkaistun tai julkaisemattoman tilastoaineiston pohjalta erottaa, ei tätä periaatteellista samankaltaisuutta poista. En ole myöskään samaa
miel tä siitä, etten olisi (ehkä liiankin korostetusti) esittänyt niitä rajoituksia, jotka
liittyvät taseinformaation käyttöön tämäntyyppisissä tutkimuksissa.
Esimerkkilaskelmia tarkastellessaan (tosin unohtaen ehtimiseen niiden luonteen)
vastineen kirjoittaja ihmettelee sitä, etten
ole suoraan käyttänyt tasetilastossajulkaistuja tuottoprosenttisarjoja vaan olen tehnyt ylimääräistä työtä omien laskelmieni
muodossa. Koska kyseessä on esimerkki,
olen havainnollisuuden vuoksi halunnut
mahdollisimman seikkaperäisesti tuoda
esille sen, miten tuottoprosentitjulkaistusta
materiaalista ovat laskettavissa pyrkien
niin pitkälle kuin mahdollista puhdistamaan analyyttisesti epäolennaiset erät.
Kallisen väite siitä, etten artikkelissani
olisi esittänyt laskentamenettelyjä riittävän yksityiskohtaisesti, on mielestäni perusteeton. Tässä viittaan artikkelin sivulle
48, mistä laskentamenettelyt melko yksiselitteisesti ilmenevät.
Kallisen vastineensa lopussa esittämien
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»vaihtoehtoisten laskelmien» mielekkyyttä
on syytä ihmetellä nimenomaan siksi, että
hän jättää ne vaille kommentteja suhteessaan vertaiIusarjoihin. Vaikka niistä käy
ilmi se, että vaihtoehtoiset laskentatavat
saattavat toisistaan periaatteessa hyvinkin
vähän eroavina muuttaa tuottoprosenttien
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yksittäisiä järjestyksiä melkoisesti, on huomattava, että esitetyt sarjat kokonaisuutena tarkastellen poikkeavat hyvin vähän
omistani. Tämä ilmenee selvästi laskemistani vastinsarjojen välisistä korkeista Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimista, jotka ovat 0.96 ja 0.98.

Kirj allisuutta

JAAKKO HARJULA-KARI AALTO LA (toim.)
Ulkomaankaupan käsikirja. Liikemaailman
tietokirjasto. WSOY, Porvoo 1969. 380
sivua.

Ulkomaankaupan käsikirja on nimensä mukaisesti lähinnä kansainvälisiä liiketoimia
harjoittavan henkilöstön käytännön ongelmia, ulkomaankaupan toimenpiteitä ja
tekniikkaa käsittelevä hakuteos sekä samalla oppi- ja tietokirja. Teos on syntynyt
neljänkymmenen eri asiantuntijan yhteistyönä. Käytännön ulkomaankauppatyössä
onkin jo pitkään tiedostettu tarve saada
kootuksi tiiviiseen muotoon oleellisin ulkomaankaupan tehokkaan harjoittamisen
edellyttämä tekninen tietomäärä. Tämän
aukon Ulkomaankaupan käsikirja täyttää
oivallisesti.
Kirjan tekstiosa jakautuu viiteen osaan.
Ensimmäisessä johdattelevassa osassa tarkastellaan aluksi äärimmäisen tiiviissä
muodossa ulkomaankaupasta saatavaa
hyötyä ja sen merkitystä kansantaloudelle.
Myös maksutaseen rakenne esitetään suppeasti. Yleiskatsaus kansainvälisen kaupan
organisaatioihin sekä Suomen nopeasti
muuttuvan ulkomaankaupan rakenteeseen luodaan niinikään kirjan ensimmäisessä osassa. Ilmeisesti johdantoluonteensa
vuoksi luku sisältää pääasiassa luettelonomaisesti esitettyjä faktoja. Ennen mikrotason tarkastelua lukija jää kuitenkin kai-

paamaan viejille ja tuojille hyödyllistä
informaatiota ulkomaisesta ja kotimaisesta
suhdanneanalyysistä. Samoin puuttuvat
viittaukset lähteisiin, joita yksittäisetkin
yritykset voisivat käyttää hyväkseen seuratessaan ulkomaankaupan yleistä suhdannekehitystä.
Kirjan vientiä käsittelevässä osassa on
annettu erittäin yksityiskohtainen ja selväpiirteinen katsaus vienti tapahtumaan,
viennin tekniikkaan ja myös sen strategiaan. Artikkeleissa tarkastellaan mm.
viennin rahoitusta, markkinointia ja liikeyhteyksien hankkimista. Myös vientikaupan jakeluteitä ja tarvittavia asiapapereita on käsitelty asiantuntevasti. Idänkaupan erikoiskysymysten erottamista
omaksi luvukseen on pidettävä onnistuneena ratkaisuna. Etenkin vientitoimintaansa aloittavan yrityksen voi olettaa
saavan erittäin arvokasta tietoa käytännön ongelmien ratkaisemisessa, mutta myös kokeneelle viejälle tarjotaan
runsaasti asiatietoa ja käyttökelpoisia
ideoita erilaisissa vientiin liittyvissä osakysymyksissä.
Tuontiin liittyvää problematiikkaa on
kirjassa tarkasteltu vientiä huomattavasti
suppeammin. Tuontikaupan erityiskysymyksiin on kuitenkin uhrattu riittävästi
sivuja. Kauppasopimuksen sisältöä ja sen
tekemistä kirjassa on käsitelty neljän kirjoittajan voimin. Valmiita asiakirjakaa~
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voja ei kuitenkaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi esittää, vaan pyrkimyksenä
on ollut luoda katsaus tarjouksen ja sopimuksen laatimisessa esiintyviin tavanomaisimpiin ongelmiin.
Kirjan viimeisessä osassa tarkastellaan
ulkomaankaupanjuridiikkaa; siinä on tyydytty kartoittamaan esiintulevia tyypillisiä
ongelmia ja periaatteita. Tätä lähestymistapaa, jossa tietoisesti on pyritty välttämään lukijan pykäläviidakkoon eksyttämistä, on pidettävä luontevana. Kun kysymyksessä ovat merkittävät kauppasopimukset tai oikeudelliset tulkintakysymykset, eivät esillä olevan käsikirjan tapaiset
teokset voikaan antaa käytännön yrittä-

jälle riittäviä faktoja, vaan silloin on käännyttävä asiantuntijan puoleen - seikka,
jota useissa kirjan artikkeleissa ei ole unohdettu korostaa.
Ulkomaankaupan käsikitjaa voidaan pitää
erinomaisena tietokirjana sekä vienti- että
tuontikauppaa harjoittaville ja sitä suunnitteleville henkilöille. Se kartoittaa tärkeimmät· käytännön ulkomaankauppaan
liittyvät ongelmat ja on erittäin selkeä'
opas niiden pulmien ratkaisemisessa, jotka
ovat outoja yksinomaan kotimarkkinoilla
toimineiden yritysten laajentaessa liiketoimiaan ulkomaille. Kirja soveltuu asiantuntevasti kirjoitettuna ja koottuna hyvin
myös oppikirjaksi.
KARI PEKONEN

PENTTI VIITA Maatalouspolitiikka 1970-luvun
Suomessa. KK, Helsinki 1969. 90 sivua.

valtion tuloista ja kaikkien maataloustuotteiden tuotantokustannushinnat ovat kansainvälisen kaupan hintoja korkeammat.
(Pihkala tosin lausuu epäilynsä eräistä
Viidan käyttämistä maailmanmarkkinahinnoista.) Epätaloudellisinta on sokerin
tuotanto, jonka tuotantokustannus on
tuontihintaan verrattuna ehkä noin 7-kertainen (esim. voin on noin 4-kertainen) .
Hinnanerot ovat pienimmät naudan- ja
sianlihan osalta. Keskimäärin maatalouden tuotantokustannushinnat Suomessa
lienevät 20 % korkeammat kuin EECmaiden tuottajahinnat. Viidan arviolaskelmien mukaan kulutus vähenee vuoteen 1980 mm. leipäviljan ja perunan
osalta, mutta kasvaa lihan, juuston ja
broilerien osalta. Maitotaloustuotteiden
ja viljan vienti vähenee. Viidan mukaan
ei sian- ja naudanlihan vienti kannata.
Tässä hän esittää jyrkästi eri näkemyksen
kuin Pihkala.

RURIK PIHKALA Voi- ja viljavuori pois. Suomen maatilatalous nyt ja la-luvulla. Tampere
1970. 112 sivua.
Tohtori VIITA ja professori PIHKALA liikkuvat samoilla apajilla pohtiessaan maataloutemme ongelmia 1970-luvulla. Tämä
näkyy jo kirjojen nimistä; Molemmat yrittävät kaavailla ratkaisua maataloutemme
liikatuotanto on, vaikka reseptit yksityiskohdissa poikkeavat toisistaan. Pihkalan
kirja lienee vastine Viidan pamfletille,
joten näitä sopinee käsitellä rinnakkain.
Viita on kirjassaan ehdottanut toimenpiteitä maataloustuotannon rajoittamiseksi siten, ,ettei tämä elinkeino muodostuisi kuluttajille ja valtiovallalle liialliseksi rasitukseksi. Nykyisinhän maatalouden rahoitukseen käytetään kymmenennes
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Maatalouspolitiikan yleisinä tavoitteina
Viita pitää mm. viljelmäkoon suurentamista, rationalisoinnin parantamista ja
hintojen korotuksen välttämistä. Keinoina
hän .luettelee mm. pellonvarauskorvaukset, luopumiskorvaukset, lisämaa-avustukset, ammattikoulutuksen, valtion lainoituksen, korkoavustukset ym. Viita uskoo
viljelmäkoon suurentamisen nykyisestä keskimääräisestä 9 ha:sta 15 ha:iin takaavan
viljelijöille jo sellaisen tulotason nousun,
että maatalouden tuottajahinnat voidaan
pysyttää ennallaan tai korottaa vain tuotantopanosten hintojen noustessa. Koska
tuottajahintojen avulla ei ole mahdollista
korottaa tulotasoa pienillä tiloilla keskimäärää enemmän, olisi turvauduttava
mm. pinta-alalisiin ja erikoistukeen pienviljelmille rationalisointimielessä. Viita
arvioi, että näillä toimenpiteillä vähennetään valtion maatalousmenoja vuoteen
1980 mennessä viidenneksellä. (Mainittakoon, että Ruotsissa vasta 50 ha:n tila
antaa professori HJELMin mukaan saman
tulon kuin teollisuustyö, mutta Ruotsin
palkkataso onkin meitä korkeampi.) Viita
katsoo, että 1970-luvun puolivälissä on
syytä tarkistaa maatalouspolitiikan tavoitteet - tietty tilakoko, pellonvarausjärjestelmä, eläkejärjestelmät ym. ottaen
huomioon kansainvälisessä työnjaossa ja
kotimaisen tuotannon rakenteessa tapahtuneet muutokset.
Kansantulomiehenä Viita tarkastelee
maataloutemme ongelmaa lähinnä koko
kansantalouden ja valtiontalouden näkökulmasta, kun taas Pihkala kiinnittää
enemmän huomiota maanviljelystaloudelliseen puoleen. Pihkala lähestyy ongelmaa
siis enemmän sisältäpäin. Hän korostaa
kaikenlaisen tutkimus- ja neuvontatoiminnan osuutta ja katsoo, että maatalouden

asiantuntijoiksi pystyvät vam maanviljelystekniikan, maanviljelystalouden ja ennen kaikkea ruokintatieteen ja jalostustieteen edustajat - eivät suinkaan esim.
poliitikot. (Lisäksi olisi muistettava myös
sovelletun kemian ja mikrobiologian panos.)
Maatalouden tutkimustoiminta on Pihkalan mielestä laiminlyöty ja väärin painotettu. Kun Suomen maanviljelijät saavat jo nykyisin 80 % rahatuloistaan kotieläinpuolelta olisi myös maatalouden tutkimus- ja koetoimintasuunnattava kotieläintalouteen. Nykyisin käytetään 80 %
tutkimusmäärärahoista kasvinviljelykseen.
Koko kotieläintutkimus laboratoriöineen
olisi keskitettävä Jokioisiin ja tutkijoilla
tulisi olla kiinteä yhteys käytännön puoleen. Kotieläinjalostuksessa olisi siirryttävä
kehittämään ominaisuuksia, jotka täyttävät lihantuotannon vaatimukset.
Pihkala kertoo suositelleensa jo kymmenen vuotta sitten tuotantosuunnan
muuttamista maidosta lihaa suosivaksi,
ja hän toteaa hallituksen viimein alkaman
teurastuspalkkiolinjan oikeaan osuneeksi.
Peltojen paketointi oli vain näpertelyä,
nyt tarvitaan radikaaleja otteita. Meillä
on kehitys kulkenut toiseen suuntaan kuin
esim. Tanskassa. Maamme lehmä luku on
yhä sama kuin 20 vuotta sitten, ja maitomäärä on kasvanut kolmanneksella, kun
se Tanskassa on pysynyt entisellään. Vastaavasti meillä on voin tuotanto kasvanut,
Tanskassa laskenut. Vaikka lypsylehmäluku meillä ja Tanskassa on jokseenkin
sama, naudanlihan tuotanto on Tanskassa
kolminkertainen meikäläiseen verrattuna.
Sianlihan tuotanto tyrmättiin valtion toimenpitein syksyllä 1968, minkä jälkeen
tuli puute sianlihasta.
Myös Pohjois-Suomessa voidaan Pih-
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kalan näkemyksen mukaan harjoittaa nurmiviljelykseen perustuvaa maataloutta paremmin kuin metsätaloutta. Lapissa vie
metsänkasvu hakkuukelpoiseksi aikaa 100
vuotta, Etelä-Suomessa 50 vuotta, mutta
tropiikissa ' 10 vuotta. Tässä voi pian
Damokleen miekka uhata metsätaloutta.
] oka tapauksessa olisi Pihkalan mielestä
suot metsitettävä ennen peltoja. Metsätalous on vientiteollisuuden perusta. Todettakoon kuitenkin, että metsätalouden
ja maatalouden kansantuoteosuus on jokseenkin samansuuruinen, vaikka metsäpinta-ala on kymmenen kertaa niin suuri
kuin pel toala.
Leipäviljan viljely olisi rajoitettava
omavaraisuuteen ja lopetettava PohjoisSuomessa kokonaan. Pohjolassa on poronhoidon ohella edellytyksiä lihanautakarjan
kasvatukseen, sika-, lammas-, turkis- ja
kalatalouteen, mikäli sinne saadaan alennettuun hintaan rehuviljaa ja valkuaista.
Pihkala yhtyy Viitaan siinä, että turkistalous voitaisiin korottaa kolminkertaiseksi
nykyisestään, jolloin vienti lähes ilman
tukipalkkioita nousisi 350 milj. markkaan.
Lehmäluku pitäisi Pihkalan mukaan supistaa 200000 päällä voivuoren purkamiseksi. Lisäksi voin ja margariinin hintasuhdetta olisi muutettava voin hyväksi.
Viita suositteli 300000 lehmän teurastusta, mutta Pihkala pelkää että kulutusmaidon ja voin tuotanto supistuisi tällöin
jo liikaa. Naudanlihan tuotanto olisi
meillä lisättävä kaksinkertaiseksi ja saatava sitä vientiin 100 milj. kg; menekkiä
sillä on jatkuvasti Euroopan markkinoilla.
Naudanlihan vajaus EEC-maissa vuonna
1968 oli 650 milj. kg, ja se nousee 1980luvulla 1 600 milj. kg:aan. Käytännössä
lihan tuotannon nousu saataisiin nopeasti
aikaan kasvattamalla lehmävasikat kerran
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kantaviksi ja teurastamalla ne heti kantamisen jälkeen. Kokeneen siankasvattajan
Pihkalan mielestä sianlihan tuotanto on
erikoistuneen puutarhamaisen viljelyn
ohella kannattavinta tuotantoa LänsiEuroopassa. Sianlihan tuotanto olisi lisättävä niinikään kaksinkertaiseksi. Naudanlihan hinnaksi olisi pantava n. 8 mk/kg,
sianlihan 50 % naudanlihan hinnasta ja
ohran ja kauran hinta olisi pidettävä kymmenesosana sianlihan hinnasta, kuten nyt
onkin asianlaita. Lihan tuotannon kasvaessa häipyisivät viljavuoretkin ruokintaan. Pihkalan mukaan Suomi on Hollannin ja Sveitsin ohella ainoita maita,
joissa viherlinjaa käyttäen on mahdollista
tuottaa naudanlihaa muita Euroopan
maita edullisemmin. Siirtymällä A. 1. VIRTASEN suosittelemalla tavalla kuivaheinäruokinnasta säilörehuruokintaan ja käyttämällä ureaa ulkomaisen valkuaisreh un
asemesta. voitaisiin vähentää kalliin valkuaisen tuontia ja alentaa tuotantokustannuksia. Myös sulfiittiselluloosan jäteaineista voitaisiin valmistaa rehuhiivaa ja
muunlaista mikrobiproteiinia, jonka valkuaispitoisuus on suuri. Samalla vesien
saastuminen vähentyisi.
Tilakoossa ei jo historiallisista syistä
pitäisi pyrkiä suurtiloihin tai kolhooseihin,
vaan on otettava pohjaksi tilakoko, jota
oma perhe voi hoitaa. Pihkala katsoo, että
eräillä alueilla, mm. teollistuneella Pirkanmaalla, on hyvät mahdollisuudet myös
osa-aikaviljelyyn siten, että viljelijä asuu
tilalla ja käy taajamissa työssä. Kokemukset mm. Ruotsissa osoittavat, että osaaikaviljelmillä on monia etuja. Ehkäpä
työssäkäynti kotitilalta vähentäisi myös
kesämökkivillitystä, mikä Pihkalan mielestä on kansantaloudellista tuhlausta.
Sekä DAHMEN, KAARLEHTO, KUUSI että
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Viita ovat 1960-luvulla eri yhteyksissä
suositelleet kylmästi, että maataloudesta
pitää vapauttaa väkeä teollisuuteen. Automatisoituva teollisuus ei kuitenkaan ole
pystynyt imemään liikaväestöä eikä keskiiältään vanhalla maaseutuväestöllä ole
sijoittumismahdollisuuksia liioin palveluammatteihin. Olisi löydettävä sellaisia
ratkaisuja, että voisimme sijoittaa maaseudulta vapautuvan väen omaan kotimaahan. Pihkala viittaa maisteri SÄÄSKEN tutkimukseen, jonka mukaan muutto Ruotsiin riippuu enemmän Ruotsin työmarkkinatilanteesta kuin palkkaeroista.
Koska teollisuus ei voi työllistää »liikaväestöä», pienviljelyksen suomat mahdollisuudet on käytettävä tarkkaan hyväksi.
Tuodaanhan meille nykyisinkin vuosittain
noin 150 milj. markan edestä kalaa, vihanneksia, puutarhatuotteita, kukkia yms.
Lammastaloutta ja turkistaloutta voidaan
kehittää, sian- ja naudanlihan tuotantoon
voivat erikoistua jo 10 ha:n tilat, ja kalatkin on luettava kotieläimiks~.
Kun kysyntä elintason noustessaja ihmisen energian tarpeen pienentyessä kohdistuu yhä enemmän elintarvikkeiden laatuun
kuin määrään, lieneekin massatuotteiden,
kuten lihan, viljan ja maidon, ohessa syytä
kiinnittää entistä enemmän huomiota erikoistuotteiden tuotantoon. Tämä vaatii
tietenkin tehostettua tutkimus- ja koetoimintaa.
Pihkala ei oleta, että hänen kirjasellaan
olisi maatalousongelmamme ratkaistu.
Mutta hän on yrittänyt kerätä yhteen
sen tiedon, mikä viime vuosien maatalouskeskusteluissa on varteenotettavaa maataloustiedemiehen ja käytännön maamiehen näkökulmasta. Täytyy ihailla sitä
vireyttä, millä yli BO-vuotias. professori on
kirjasensa koonnut. Toivottavasti kirjanen

osaltaan virittää keskustelua niissäkin piireissä, jotka uskovat teollistumisen ja kaupunkilaistumisen ainoaan autuuteen. Maatalouden ongelmat ovat pulmallisia, niiden
ratkaisu ei ole vain taloudellinen vaan
myös sosiaalinen ongelma. Olisi toivottavaa, että me vähitellen voisimme sopia
linjoista, joita noudattaen maaseutuväestö
voisi saavuttaa turvallisen toimeentulon
muodostumatta silti painolastiksi muulle
kansantaloudelle, ja saamatta »vahinkoa
sielulleen». Ei ole maaseutuväestön vika,.
ettei muutos agraarisesta teolliseen yhteiskuntaan voi tapahtua käden käänteessä.
Maatalouden ongelma meillä, maailman pohjoisimmassa maatalousmaassa, on
niin monisäikeinen, ettei sitä käden käänteessä ratkaista ja parannuskeinojen profeettoja on monia. Yksi suosittaa lihan
tuotantoa, toinen puutarhaviljelyä, kolmas sienien ja marjojen viljelyä, neljäs
näkee pelastuksen kasvuturpeessa. KeskiEuroopan maat kuulemma ostaisivat koko
marja- ja sienisatomme jne. Vaikka saastuminen ja ruuhkautuminen kaupungeissa
onkin nostamassa maaseutumiljöön uuteen
arvoon, ei ole epäilystä siitä, ettei maatalous meilläkin ole hiljalleen väistyvä
elinkeino, niinkuin WESTERMARcKin komitea totesi merkittävässä mietinnössään jo
1960-luvun alussa. Joka tapauksessa on
maatalouspolitiikkamme ohjattava niin,
että kohtuullinen elintarvikkeiden omavaraisuus on turvattu muuttuvan maailman kriisitilanteissa. Hevoskannan lasku
on osasyynä Y2 milj. ha liian suureen
peltoalaan - mutta mikä on vetovoimatilanteemme esim. öljyntuonnin tyrehtyessä? Olemmehan viimeisten 60
vuoden aikanakin kärsineet puutetta ja
nälkää neljä kertaa. Peruselintarvikkeiden kotimainen tuotanto on meille vält-
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tämätön henkivakuutus, johon liittyvät
vakuutusmaksut joudumme maksamaan
erilaatuisten subventioiden muodossa.

Täydellistä ratkaisua maataloutemme
ylituotantopulmaan eI luullakseni ole
vielä keksitty.
KALEVI LAGUS

PENTTI VIITA Teollisuuspolitiikka 1970-luvun
Suomessa. KK, Helsinki 1969. 106 sivua.

rausvaikutuksia aiheen käsittely tapaan.
Viidan lähtökohtana ovat melko yksityiskohtaiset kansantalouden kehitysennusteet, jotka perustuvat mm. hänen toimittamassaan teoksessa Suomi 1975 (Tammi,
Helsinki 1966) julkaistuihin arvioihin.
Teollisuuspolitiikan Viita määrittelee laajemmin kuin Teollisuusliitto sisällyttäen
siihen myös esimerkiksi julkista yritystoimintaa, julkisten palvelusten tuotantoa,
asuntopolitiikkaa sekä yksilöturvaan liittyviä kysymyksiä.
Teollisuusliitto lähtee liikkeelle ahtaammin omista intresseistään, eikä se käsittele
mainitunlaisia kysymyksiä. Olettamuksia
tulevasta taloudellisesta kasvusta joudutaan tietenkin tekemään, mutta pääasiassa
keskitytään teollisuuden itsensä kehitysnäkymiin. Perspektiiviä laajennetaan toiseen suuntaan luomalla katsaus teollisuuspolitiikkaan eräissä muissa maissa. Esitetyt teollisuuspoliittiset suositukset ovat selvästi täsmennetympiä kuin Viidalla, mikä
johtunee siitä, että ongelmakenttä on ollut
läheisempi ja käytettävissä on ollut paljon
erikoisasiantuntemusta.
Viita olettaa bruttokansantuotteen volyymin kasvavan tarkastelujaksona keskimaärin 4.3 prosenttia vuodessa. Vastaava
luku Teollisuusliiton päävaihtoehdossa on
4.5 prosenttia, joskin todetaan, ettei mainitun kasvunopeuden säilyttäminen ole
helppoa lähinnä maksutaseen puolella
ilmenevien vaikeuksien vuoksi. Mielestäni
varaus ei ole perusteltu, sillä uskon päin-

1970-luvun teollisuuspolitiikan suuntaviivat.
Suomen teollisuusliitto, Helsinki 1969,
171 sivua (moniste).

Esiteltävät julkaisut ovat nimeltään samankaltaisia, mutta niiden lähtökohdat
ja lähestymistavat poikkeavat paljon toisistaan. Kummassakin on taustavoimana
sekä järjestö että yksityinen henkilö; ensinmaini tussa tapauksessa Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja PENTTI VIITA, jälkimmäisessä Suomen Teollisuusliitto ja
JUHANI RISTIMÄKI. Viidan teos perustuu
pääasiassa hänen omaan työhönsä ja omiin
kannanottoihinsa, sitävastoin Teollisuusliiton julkaisun kannanotot edustavat järjestön näkemyksiä, vaikka Ristimäen henkilökohtainen panos julkaisua laadittaessa
onkin ollut huomattava. Teollisuusliiton
'käytettävissä on ollut huomattavasti laajempi informaatiopohja kuin Viidan, nimittäin yrityksille tehtyjen kyselyjen tulokset sekä suuri määrä eri toimialojen asiantuntemusta. - Mainittakoon, että Teollisuusliiton selvityksestä on tämän arvostel un perustana olevan monisteen lisäksi
ilmestynyt painettu yhteenveto.
Teollisuuspolitiikan sisältö kirjoissa on
nähty eri tavalla. Viita katsoo teollisuuspolitiikkaa koko kansantalouden kannalta,
Suomen Teollisuusliitto teollisuuden itsensä kannalta. Tällä on huomattavia seu-
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vastoin, että kasvunopeuden tulee olla
suhteellisen suuri, jotta maksutasevaikeuksien syntymistä voidaan ehkäistä, ts.
näistä vaikeuksista voidaan päästä vain
kotimaisen tarjonnan kasvaessa riittävästi.
Tiedämme kyllä nopean kehityksen johtavan lyhyellä tähtäyksellä helposti maksutaseen heikentymiseen, mutta en usko
asian olevan näin pitkällä tähtäyksellä.
Useimpien teollisuusalojen kehittymisen
suhteen Teollisuusliitto on Viitaa optimistisempi. Muutamien nopeasti kehittyvien
alojen, kuten kemian teollisuuden ja muun
tehdasteollisuuden, poikkeama on jopa
erittäin suuri. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tulevaisuuden suhteen Viita kuitenkin on optimistisempi. Teollisuusliiton
näkemys onkin tältä osin melko pessimistinen. Vaikka julkaisuihin sisältyvissä ennusteissa on paljon samoja piirteitä, eräät
poikkeamat antavat selvän kuvan siitä,
miten epävarmalla pohjalla liikutaan,
kun halutaan ennustaa kehitystä kymmenen vuotta eteenpäin.
Edellä todettiin jo eräitä seikkoja, joita
Viita sisällyttää teollisuuspolitiikkaan
mutta joita Teollisuusliitto ei tarkastele.
Niidenkin lohkojen osalta, joita on käsitelty kummassakin julkaisussa, painotus
vaihtelee huomattavasti. Olen koettanut
arvioida tätä painotusten suhdetta eri
kysymyksien käsittelyyn käytetyn tilan
perusteella. Arvio on jossain määrin harkinnanvarainen, koska ongelmat voidaan
ryhmitellä ja on ryhmitelty julkaisuissa
eri tavoin. Lisäksi on otettava huomioon,
ettei käytetyn tilan välttämättä tarvitse
osoittaa eri kysymyksille pantua painoa.
Suuntaa antavina eroja voitaneen silti
pitää.
Olen päätynyt seuraaviin eri ongelmaryhmille varattua tilaa osoittaviin pro-

senttijakautumiin, jolloin on muistettava,
että Viita käsittelee muitakin kysymyksiä:

Tutkimus ja suunnittelu
Työvoimapolitiikka
Råtionointi
Rahoituskysymykset
Ulkomaankau ppa politiikka
Veropolitiikka
Aluepolitiikka
Energiapolitiikka
Yhteensä

Viita

STL

S
IS
S

10

19
27
17
11

16
IS

17
11
11

12
8

100

100

Yleisvaikutelmaksi syntyy se, että Viita
panee enemmän painoa perinteisille
alueille Teollisuusliiton kiinnittäessä huomiota viime vuosina voimakkaasti korostuneisiin ongelmaryhmiin. Korostuserot
voivat johtua myös siitä, että näkökulma
on erilainen. On luonnollista, että Viita
laajemmista lähtökohdistaan osoittaa suhteellisesti enemmän huomiota esimerkiksi
työvoimakysymyksille.
Toinen mielenkiintoinen kysymys on,
missä määrin näkemykset poikkeavat eri
lohkojen osalta. Tästäkin on vaikeaa luoda
aivan selkeää kuvaa mm. siksi, että Viidan
teollisuuspoliittiset suositukset on haettava
esiin muun tekstin lomasta. Muutenkin
suositukset ovat monessa suhteessa kovin
eriluontoisia. Kummassakin julkaisussa
niitä on varsin paljon, mutta ne menevät
vain osaksi päällekkäin.
Teollisuuspolitiikan yleissuunnasta ovat
julkaisut varsin yksimielisiä, sillä ainoastaan yhtä lohkoa, nimittäin veropolitiikkaa, koskevista suosituksista onnistuin
löytämään suoranaisesti vastakkaisia näkemyksiä. Eräiltä osin Viita suhtautuu
epäilevästi yritysten verorasitusta vähentävien toimenpiteiden tehokkuuteen ja
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mahdollisuuksiin; Teollisuusliitto pitää
tietenkin verotuksen helpottamista kaikin
tavoin tarpeellisena.
Lisäksi aluepolitiikan lohkolla julkaisujen tarkastelutavat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Varsinaisesti vastakkaisia suosituksia ei esiinny, mutta esille
tuodut ongelmat ovat erilaisia, ja koko
tarkastelua leimaa huomattava sävyero.
Lähinnä positiivinen suhtautuminen kasvukeskusajatteluun on julkaisuille yhteinen ominaisuus. Viita yleensäkin lähestyy
alueongelmaa positiivissävyisesti korostaen
erityisesti mm. koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä. Teollisuusliitolla on mu-

kana huomattavissa maann myös raJOlttavia elementtejä, ts. halutaan asettaa
erilaisia rajoituksia sovellettaville keinoille,
jotta kokonaiskasvu ei hidastuisi tai jotta
teollisuuden kilpailusuhteet eivät vinoutuisi.
On erinomaista, että nyt kun teollisuuspolitiikkaa pyritään tehostamaan, on olemassa taustana kaksi julkaisua, jotka käsittelevät asiaa hyvin erilaisilta näkö~an
noilta. Kun politiikan yleisiinjoista näyttää vallitsevan melko pitkälle menevä yksimielisyys, voidaan odottaa, että käytännön politiikassa päästään hedelmällisiin
tuloksiin.
KAUKO MANNERMAA

ALLAN J. BRAFF Microeconomic Anafysis.
John Wiley & Sons, lnc., N ew York London-Sydney-Toronto 1969. XIII
+295 sivua. Sh. 701-.

selvitetty, ja mikä on nykyisin yleisesti hyväksytty käsitys ongelmista? Mikä aikamme taloustieteilijäin tuotannossa on pysyvintä ja kauimmaksi tulevaisuuteen vaikuttavaa? Varmimmat vastaukset näihin
kysymyksiin saadaan todennäköisesti tutustumalla taloustieteiden uusimpiin hyviin oppikirjoihin.
Esiteltävä teos on tarkoitettu taloustieteiden yliopisto-opetuksen oppikirjaksi.
Se tuskin kuitenkaan soveltuu taloustieteiden opiskelun lähtökohdaksi ja alkeiskirjaksi. Jokin yleisesitys, esim. SAMUELSON,
SCHNEIDER tai BOULDING on tarkoituksenmukaisinta lukea ensin. Jos viimemainittuja pidetään cum laude -tason yleisteoksina,
niin BRAFFin kirja soveltuu hyvin erikoisteokseksi cum laude -arvosanaa varten jal
tai mikrotalouden yleisesitykseksi laudaturtasolle.
Kysyntä ja tarjonta, määrät, hinnat ja
kustannukset sekä yritykset, toimialojen
rakenteet ja kilpailu samoin kuin valin-

Taloustieteiden harrastajalle on tuskin
tarjolla montakaan hyödyllisempää ajankäytön muotoa kuin ainakin kerran vuodessa lukea jokin tuote ja asiantuntevasti
kirjoitettu oman alansa oppikirja. Osaavasti kirjoitetut oppikirjat auttavat yleisnäkemyksen saamiseen, taloustieteiden kokonaisuuden tajuamiseen.· Erikoistuminen,
työnjako ja rajoittuminen ovat talous tieteissäkin olennaisia tuottavuuden lisääjiä,
mutta siitä huolimatta - tai siitä syystä
-'- on tarkoituksenmukaista ajoittain kerrata kokonaisuus ja asioiden yhteydet.
Uudet oppikirjat kuvastavat myös tieteen kehitystä. Mikä osa esim. parin viime
vuosikymmenen teorian muodostuksesta
voidaan katsoa jo vakiintuneeksi tiedoksi?
Mitkä taloustieteiden kiistakysymykset on
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nat, hyöty ja hyvinvointi ovat Braffin kirjassa pysyneet mikrotalouden keskeisinä
ongelmina. Muuttuneet sen sijaan ovat
taloudellisen tapahtumisen kuvaamisen
keinot ja mallien rakentamisen tekniikka.
Olennaisena ominaispiirteenä on lisäksi
se, että aikaisemmat laajat ja yleiset kysymyksenasettelut ovat eriytyneet, syventyneet sekä tulleet hienojakoisemmiksi ja
tarkemmin rajatuiksi.
Oppikirjojen tekijäin tavanomaiseen tapaan Braff on silti varovaisen vanhoillinen. Tuotannolle omistettuja kappaleita
hallitseevalmistussuuntainen ajattelu. Valmistusta vaikeampia ja ajankohtaisempia
yritysten pulmia ovat kuitenkin usein tutkimus, tuotekehittely ja markkinointi.
Myös kilpailuteorian osalta tukeudutaan paljolti klassikoihin: COuRNoT'n,
MARSHALLin ja WALRAs'n teoriat ovat
korostetusti esillä. Sen sijaan esim. SCHUMPETER, GALBRAITH, J. M. CLARK, BAIN ja
PENROSE ovat teorian kehittäjinä jääneet
huomiota vaille. Kuitenkin uudisteet, kilpailuprosessi, alalle pääsyn ehdot ja yri-

tyksen kasvu ovat toki opettamisen arvoisia mikroteorian asioita.
Kirjoittajaa miellyttää matemaattinen
kuvaus, ja aiheiden valinta mikroteorian
laajasta kentästä määräytyy tämän mieltymyksen mukaan. Ne mikroteorian osat,
jotka on kiteytetty matemaattisiksi malleiksi, on teoksessa käsitelty hyvin; muuta
mikroteoriaa Braffille tuskin on olemassa.
Teoksen aihepiiri on laaja. Lähes kaikkia matemaattisen mikroteorian tärkeitä
ongelmia on käsiteltyajanmukaisesti ja
tutkimuksen viimeisimmät saavutukset
huomioonottavasti. Aihepiirin laajuuteen
nähden kirjan sivumäärä on suppea. Tämä on pakottanut tekijän paikka paikoin
liialliseenkin tiivistämiseen ja niukkasanaisuuteen. Lisäopiskelua varten hän on
kuitenkin liittänyt teokseensa lähes 300
kirjaa ja artikkelia käsittävän, asiantuntevasti valitun kirjallisuusluettelon. Amerikkalaisten kirjoittamien taloustieteiden
oppikirjojen hyvää ja kannatettavaa tapaa noudattaen teoksen asiahakemisto on
tarkkaa ja huolellista työtä.
KARI CASTREN

ARTHUR F. BURNS The Business Cycle in a
Changing World. NBER Studies in Business
Cycles 18. Columbia Univ. Press, New
York - London 1969. XVI
352 sivua.
Sh. 76/-, $ 8.50.

suhdannevaihteluiden ongelmaan ja moni
myös esittelyn kohteena olevan teoksen
kirjoittajan tuotteisiin. ARTHUR F. BURNS
ja NBERovat yhdessä kokeneet käyttökelpoisiin tuloksiin pyrkivän vakavan taloustieteellisen tutkimustoiminnan nousut
ja laskut. Tätä toimintaa on elähdyttänyt
talouselämän ilmiöiden tutkimista usein
pahasti häiritsevien tekijöiden havainnoiminen, kuvaaminen ja selittäminen. Innostuksen edellytyksenä on ollut usko siihen, että kohdatut vaikeudet eivät ole ylipääsemättömiä. Samalla on haluttu tuot-

+

N ational Bureau ofEconomic Research (NBER)

täyttää vuonna 1970 viisikymmentä vuotta. Tutkimuslaitos juhlii myös juhlajulkaisujen muodossa syntymäpäiväänsä. Niihin
kuuluu esittelyn kohteena oleva teos.
Jokainen kansantaloustieteen piirissä ja
ja sen liepeilläkin liikkunut on törmännyt
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taa ongelmiin ratkaisuja, jotka hedelmällisellä tavalla tyydyttävät talouselämän
muutosilmiöiden selvittämisen edellyttämää informaatiotarvetta. Tätä »hedelmällistä idealismia», joka NBER:ssä on säilynyt huolimatta hetkellisistä tutkimusta
vastaan kohditetuista toimenpiteistä, tulee esiintyä jokaisessa joukossa, joka on
ottanut kohteekseen talouselämän ongelmien selvittämisen. NBER ja sen toiminnan suuntaviivoihin pitkän aikavälin (1930
-1970) kuluessa vaikuttanut tutkija, organisaattori ja johtaja ovat varteenotettava esimerkki siitä, mihin tuloksiin voidaan päästä, kun realistiseen tilanteenarviointiin yhdistyy hieman uhmaavan
idealismin sävyttämä kyky soveltaa teorianmuodostuksen saavutuksia. Empirian
ja teorian yhdistäminen ja synteesinä
muodostuneen malli tarkastelun henkiset
välineet ovat perushyökkäysaseet, jotka
ovat osaltaan taanneet menestyksen palkitsemat tutkimusyritykset. Onkin kuvaavaa, että laitoksella on kansainvälisesti
korkealle arvostettu asema ja että sen entinen johtaja, tohtori Burns, nimitettiin kuluvan vuoden alussa Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmän (Federal Reserve· System) presidentiksi.
Esiteltävän teoksen esseisii~ sisältyy paljon opittavaa sille, joka haluaa tutustua
todella vakavaan empiiriseen suhdanneanalyysiin. Kirjan kolmestatoista kftppaleesta ensimmäinen on julkaistu teoksessa
International Encyclopedia oJ the Social Sciences,
ja muut ovat erilaisissa kansantaloustieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistuja
asiantuntijapiireille pidettyjä esitelmiä.
Esseiden analyyttinen muoto on varsin
yksinkertainen: verbaalista esitystä täydentää vain harvoin jokin taulukko tai
piirrokset. Varsinaisen muodon antaa se
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kirjallinen esitystapa, jolla tohtori Burns
on halunnut ilmaista itseään ja asioita,
joista hän on halunnut puhua. Kirja on
kuin novellikokoelma,jonka dramaattisten
käänteiden myötäelämisen mahdollistajana toimii Yhdysvaltojen talouselämän
nousu- ja laskukausia kuvaava kerronta.
Vaikka esitys tapa on selkeydessään ja yksinkertaisuudessaan mukaansa tempaavaa,
esittelyn kohteena olevat ongelmat eivät
menetä omalaatuista viehätystään. Lukija
saa selvän kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen
kansantaloudessa on tällä vuosisadalla
tapahtunut.
Vaikka taloudelliset suhdannevaih tel u t
ovat toisen maailmansodan jälkeen vaimentuneet, on kuitenkin ilmeistä, että ne
häiriötekijät, jotka estävät yleisen hyvinvoinnin jatkuvan lisääntymisen, ovat edelleen olemassa. Mutta suhdanneanalyysi on
myös tullut yhä vaikeammaksi. Tämän
pelkkä toteaminen ei ole riittänyt Burnsille
ja hänen johtamalleen tutkimuslaitokselle,
vaan suhdanneanalyysia on pyritty jatkuvasti tehostamaan, ja samalla on tehty
sekä havaintomateriaaliin että teoreettiseen valmiuteen kohdistuvalla tutkimustoiminnalla uraauurtavaa työtä yhä paremman suhdanneanalyysin ja sen nojalla
laadittavien suhdanne-ennusteiden tuottamiseksi.
Keskustelu ei rajoitu puhtaasti suhdanneanalyysin tarkasteluun, vaan se kytkeytyy elimellisesti myös suhdannepolitiikkaan. Kirjoittaja ei pyri antamaan selviä
talouspoliittisia ohjenuoria, jotka muodostaisivat taloudellisesta päätöstenteosta
vastuussa olevien päätöstentekijöiden suhdannepoliittisen tavoite- ja keinojärjestelmän. Esseistä saakin helposti sen vaikutelman, että tuollaiset järjestelmät olisivat
käyttökelpoisuudeltaan varsin arvelutta-
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tilanteissa, joissa päätöstentekijöiden
on välttämättä tehtävä aitoja päätöksiä.
Teos ei ole suhdannepoliittinen keittokirja, vaan hedelmällisiä virikkeitä luoVIa

JOHN M. CULBERTSON Macroeconomic Theory
and Stabilization Policy. McGraw-Hill Book
Co., New York-London-Sydney 1968.
XII + 549 sivua. $ 12.5'0, f 5/16/6.

va, innoittava, hyvä selostus siitä,mitä
kyvykäs tutkija ja tutkimuslaitos voivat
tehdä vaikeiden ongelmien ratkaisuja
etsiessään.
HEIKKI HÄMÄLÄINEN

teoriaan, mutta mielenkiintoinen moderni
lisä siinä on takaisinkytkentää ohjaava
mekanismi, joka pitää kysynnän tavoitekysynnän suuntaamassa »käytävässä».
Täten malli tuo esille sekä kokonaiskysynMakrotaloudellinen päätöksenteko ja eri- nän suhdannekäyttäytymisen, että sen
koisesti suhdannepolitiikka riippuvat var- pitkän ajan trendin. Erikoisesti tekijä
sin suuresti »hyväksytystä» makroteori- korostaa, että mallin parametrit pysyvät
asta. Tästä syystä jo~ainen makroteorian välttämättä muuttumattomina vain »sayleisiä puitteita käsittelevä teos saattaa moissa olosuhteissa», joita ei tösin misolla merkityksellinen teoriaa ja taloudel- sään vaiheessa spesifioida a priori.
lisia ilmiöitä koskevien ajatusten kiinteytSeuraavaksi mallia käytetään kokonaistäjänä.
kysynnän selittämiseen. Tällöin pyritään
Käsillä olevan kirjan esipuheessa tekijä kartoittamaan, ainakin alustavasti, selasettaa tavoitteekseen systemaattisen mak- laisia tekijöitä, joilla on vaikutusta mallin
rotalousteorian ja suhdanteita tasoittavan parametreihin. Näitä tekijöitä ovat mm.
talouspolitiikan teorian tulkitsemisen sel- odotuksiin liittyvä käyttäytyminen sekä
laisen dynaamisen mallin puitteissa, jossa erityisesti raha- ja finanssipolitiikan vaipäätöksentekijällä käytettävissä olevat kutukset. Malliin lisätään selittäjäksi odoinstrumenttimuuttujat ovat eksplisiitti- tettu hinnanmuutos, joka riippuu todesesti mukana. Teos on luonteeltaan lähinnä tusta kokonaiskysynnän muutoksesta.
Kolmannessa osassa pohdiskellaan yleikokoava, eikä tekijä pyrikään lisäämään
tietoa taloudellisesta käyttäytymisestä, sen hintatason mittaamisongelmaa ja tarvaan yrittää luoda konsistentin kokonais- kastellaan Phillipsin käyriä sekä työttökuvan olemassa olevasta makroteoriasta. myyden ja hintojen muutosten vuorovaiTarkasteltuaan varsin lyhyesti ensim- kutusten huomioon ottamista talouspomäisessä osassa dynaamista talousteoriaa lii ttisessa päätöksenteossa.
ja sen tutkimusmenetelmiä, makroteo-·
Varsin mielenkiintoinen, joskin pintarian empiirisiä tutkimuksia, rahateo- puolinen, on luku makroteoriasta kansainrian asemaa makroteoriassa sekä tieteel- välisessä kentässä. Kirjoittaja tarkastelee
listä ja erikoisesti talous tieteellistä meto- erilaisia kansainvälisiä taloudellisia sysdologiaa, CULBERTSON esittää perusmal- teemejä ja luokittelee ne kolmen dimenlinsa, joka pyrkii selittämään kokonais- sion mukaan: kansainvälisten maksujen
kysyntää. Malli perustuu keynesiläiseen tasapainon, eri kansantalouksien hinta-
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tason ja toisaalta valuuttakurssien muuttumisien sekä niiden järjestelyjen perusteella, joilla hoidetaan tilapäiset maksutasehäiriöt. Lähitulevaisuudessa ei kuitenkaan ole syytä tehdä jyrkkiä muutoksia
nykyiseen kansainväliseen taloudelliseen
systeerriiin, joka on toiminut tyydyttävästi.
Asteittaistenkin muutosten tulee lisäksi
perustua mahdollisuuksien rajoissa olevien
vaih toeh toj en seurauksien mahdollisimman tyhjentävälle a priori teoreettiselle
tarkastel ulle.
Neljännen osan (ilussa käsitellään KEYNEsin ja hänen edeltäjiensä teorioita.'
Jälkimmäiset jaetaan kahteen ryhmään:
työllisyyttä, hintoja ja rahaa koskeviin
pitkän tähtäyksen tasapainoteorioihin,
joilla pyritään selittämään talouden keskimääräinen kehitys, sekä keskipitkän
tähtäyksen
suhdannevaihtelujen dynamiikkaan. Tämän jälkeen »keynesiläinen
vallankumous» tulkitaan edelliset tarkastelukulmat yhdistäväksi yleiseksi teoriaksi, jonka heikkoudet ovat suurelta osalta
johdettavissa juuri liiallisesta yleisyydestä.
Viidennessä osassa Culbertson vihdoin
pääsee kirjan toiseen pääteemaan: suhdannepolitiikkaan. Tätä ennen hän kuitenkin esittelee suppeasti päätäntäorganisaatioiden ja talouspolitiikan teoriaa korostaen, etteivät talouspoliittiset toimenpiteet ole »ilmaisia hyödykkeitä», vaan

toimenpiteiden seurauksista myös niiden
kustannukset poliittisetkin olisi
pyrittävä systemaattisesti arvioimaan.
Lukijalle, joka haluaa perehtyä suhdannepolitiikkaan kirjan opastuksella, ei
teos ole suositeltava. Vain noin sadalla
sivulla käsitellyt suhdannepolitiikan kolme
pääkomponenttia raha-, luotto- ja finanssipolitiikka eivät tule läheskään siinä määrin läpikäydyiksi kuin kirjan nimi edellyttää, varsinkin kun huomattava osa tarkastelua kohdistuu historialliseen kehitykseen sekä Yhdysvaltain kansantalouden
institutionaaliseen kuvaukseen.
Tässä
osassa olisi odottanut myös mallin simulointikokeiluja. Mielenkiintoinen sen sijaan on Culbertsonin tarkastelu Yhdysvaltain kokonaiskysynnän ja rahan
tarjonnan suhteesta perusmallin puitteissa.
Kokonaisarviointina voidaan todeta,
että kirja ei ollut kovinkaan innostavaa
luettavaa. Minään makroteorian yleiskatsauksena sitä on vaikea nähdä, koska
kirjan useissa luvuissa on välistä sivukaupalla tältä kannalta vähemmän mielenkiintoista asiaa. Kirjaa lukiessa jäi myös
kaipaamaan kuhunkin lukuun liittyvää
yhteenvetoa. Tämäntyyppinen teos on
tuskin oppikirjaksikaan sopiva; suuresta
sivumäärästä huolimatta ei näet kokonaiskuvaa hevin synny.
ESKO AURIKKO

Y OSHIRO KIMIZUKA Capital versus Labour
under High Growth. The Science Council of
J apan, Division of Business Economics,
Commerce & Business Administration,
Economic Series 46, Tokyo 1969. 58
SIvua.

Osakan maailmannäyttelyn johdosta on
Japanin talousihme ollut viime aikoina
tavallista enemmän yleisen keskustelun
aiheena. Y OSHIRO KIMIZUKA on lyhyessä
tutkielmassaan ottanut asian esille tiivistetyssä muodossa käyttäen apuna runsaasti

240

KIRJALLISUUTTA

tilastotaulukoita. Tutkielman yleissävy on
talousjärjestelmäideologinen.
KARL MARxin Pääoman ilmestymisestä
on kulunut 100 vuotta, ja ensimmäinen
sosialistinen valtio on saavuttanut 50 vuoden iän. Sosialismi näyttää saavuttaneen
huomattavia tuloksia. Kapitalistiset taloudet ovat kehittyneet myös. Varsinkin Japanissa on taloudellinen kasvu ollut voimakasta. Neuvostoliittokaan ei ole kyennyt yhtä ripeään nousuun. Kumman järjestelmän piirissä sitten tavallisen kansalaisen saama hyöty kasvusta on suurempi?
Tekijällä I}.äyttää olevan käsitys, ettei ka- .
pitalistisen talouden nopeakaankasvu ole
ainakaan Japanissa· turvannut työntekijöille todellista hyvinvoinnin nousua. Tällaisten peruskysymysten tarkastelu on
tietysti aina paikallaan, koska taloudellisen kasvun tarkoituksena on toki pohjimmiltaan hyvinvoinnin materiaalisten edellytysten luominen, olipa kyse mistä talousjärjestelmästä tahansa.
Kirjasen sisältö jakaantuu kahtia. Ensin
selvitellään taloudellisen kasvun vaikutusta yrityssektoriin ja sitten sen seurauksia
työvoiman kannalta.
Yrityssektorin tarkastelussa on otettu
perusaineistoksi yhtiömuotoisia yrityksiä.
koskevat tilastot vuodesta 1953 vuoteen
1966. Tarkasteltavien yhtiöiden palveluksessa olevien työntekijöiden osuus koko
tehdasteollisuuden työvoimasta oli 85 0/0.
Rakenteellisten muutosten selville saamiseksi on käytetty kaikkia yhtiöitä koskevien
tilastojen lisäksi alajaottelua: tehdasteollisuus, sähköteknillinen teollisuus ja erikseen vielä Hitachi-yhtiö, joka on edustamassa tyypillistä nopean kasvun japanilaista yhtiötä. Eri ryhmissä esiintyy lisäksi
jaottelu suuruusluokkien mukaan. Yhtiöitä tutkitaan neljän indikaattorin avul-

la: kokonaisomaisuus, oma pääoma, myynti ja voitto.
Kuten saattaa odottaakin, tuotannon
sekä pääomien keskittymistä on tapahtunut siinä mielessä, että eri alojensuurimmat yritykset ovat lisänneet suhteellista
kokoaan tai ainakin säilyttä~eet asemansa.
Kehitys ei ole ollut kuitenkaan tämänsuuntainen kaikilla aloilla. Vaikuttaa siten
jossain määrin aiheettomalta se keskittymisen ja monopolisoitumisen pelko, jota
kirjoittaja näyttää tuntevan.
Yritystoiminnan keskittymisilmiöllä on
Japanissa mielenkiintoinen historiallinen
tausta. Liittoutuneet nimittäin purkivat
sodan jälkeen silloisia jättiläisyrityksiä,
jotka olivat muodostuneet perheyhtiöiksi
ja pitivät hallussaan huomattavan osan
Japanin markkinoista. Tämän ns. Zaibatsu-järjestelmän hajoamisen takia tuotannon keskittymisaste oli 1950-luvulla
yleensä alhaisempi kuin ennen toista
maailmansotaa. Usealla alalla ei vielä
vuonna 1966 ollut tuotanto keskittynyt
yhtä harvoihin yrityksiin kuin vuonna
1937.
Yrityskoon kasvu on kuitenkin ollut
Japanissa selvästi havaittavissa. Myös
omistussuhteet ovat sikäli keskittyneet,
että osakkeenomistajien lukumäärä ei ole
kasvanut samassa tahdissa kuin osakepääomat, ja lisäksi uudet osakkeet eivät ole
jakaantuneet tasaisesti osakkeenomistajien
kesken. Ulkomaiset sijoitukset ovat myös
lisääntyneet sodan jälkeen. Erityisesti
amerikkalaisilla yrityksillä on merkittävä
asema Japanissa.
Yritysten voitot ovat osoittaneet tarkastelujaksona laskevaa suuntaa. Voittoprosentti sijoitetulle pääomalle oli
vuonna 1953 keskimäärin 5.02, mutta
1966 se oli laskenut 3.78:aan. Liike-
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vaihdosta laskettu voitto oli sen sijaan
pysynyt jokseenkin vakiona. Pääoman
akkumulaation tahti on ollut ilmeisesti
nopea, koska pääoman saama korvaus
on pienentynyt. Tämä on tapahtunut
siitä huolimatta, että on esiintynyt
yritysten välistä yhteistyötä kannattavuuden turvaamiseksi. Kirjoittajan käsityksen mukaan Japanissa on laajalle levinnyt piilokartelli- (underground cartel)
järjestelmä. Kannattavuus on yleensä ollut suurissa yrityksissä parempi kuin pienissä.
Kirjasen toinen näkökulma on kasvun
seuraukset työntekijöiden kannalta. J apanin taloudellisesta noususta puhuttaessa
viitataan usein halpaan työvoimaan. Väestön määrä on jo yli 100 miljoonaa. Työvoiman tarjontaa teollisuudessa on lisännyt myös maataloudesta vapautuvien
työntekijöiden joukko. Varsin ilmeiseltä
tuntuukin, että Japanilla on ollut suhteellinen etu työintensiivisillä aloilla. Tällaisen tilanteen pohjalta on ymmärrettävää, ettei palkkataso ole ainakaantoistaiseksi kovin korkea. Kirjoittajan mielestä
se tosin voisi olla jo nyt korkeampi, mikäli
kehitystä olisi ohjattu toisella tavalla. J apanissa on palkkasuhde (palkkatulotfkan. santulo ) varsin korkea. Se oli 88.7 %
vuonna 1953. Sittemmin se on kuitenkin
laskenut 82.7 0;0 :iin (1966). Kahdesta irrallisesta prosenttiluvusta on varoen tehtävä päätelmiä, mutta näyttää siltä, että
tämäkin ilmiö tukee edellä esitettyä toteamusta pääomapanoksen suhteellisesta lisääntymisestä tuotantoprosessissa.Kirjasessa esitetyn taulukon mukaan on yksityisten investointien määrä kasvanut pääomaeristä voimakkaimmin. Palkkasuhteen
lasku on Kimizukan mielestä osoitus siitä,
että omistava luokka on hyötynyt työtä-
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tekevien kustannuksella. Usein kuitenkin
ajatellaan niin, että ihmisen kannalta tärkeintä on palkkatason nousu, joka on
mahdollista myös siinä tilanteessa, että
palkkasuhde laskee. Japanissa on reaalipalkkojen nousu ollut kuitenkin melko
heikkoa verrattuna moniin muihin nopean kasvun maihin. Japanin taloudellinen kehitys on mielenkiintoinen myös siinä
mielessä, että vuosina 1953-1966 yhtiöiden voitot ovat pienentyneet, mutta
pääomatulojen osuus kansantulosta on
suurentunut. Tutkielmassa ei tosin käsitellä kansantalouden kaikkia osia, mutta
kuitenkin edellä esitetty tuntuu paradoksaaliselta. Yhtenä selityksenä tähän
voi olla se, että kokonaispääoma on
kasvanut kansantuloa nopeammin. Keskimääräinen pääomakerroin olisi näin
ollen noussut. Tällaisessa tilanteessahan
on mahdollista, että pääoman saama
korvaus suhteellisesti pienenee, mutta
pääomatulojen osuus samanaikaisesti koko
kansantulosta laskettuna suurenee.
Kimizuka käsittelee myös ihmisten yleisiä elinehtoja Japanissa. On ilmeistä, että
tuotannon ulkoiset haittatekijät juuri J apanissa pyrkivät viemään ihmisiltä taloudellisen n'ousun hedelmiä. Esimerkiksi Tokiossa on ilman saastuminen muodostunut
jo aivan kouriin tuntuvaksi jokapäivän
ongelmaksi.
Y oshiro Kimizukan kirjanen on mielenkiintoinen esitys Japanin taloudellisesta kehityksestä. Kirjoittajan perusnäkemys on selvästi kapitalismin vastainen. Tämä saattaa häiritä toisin ajattelevaa lukijaa, mutta tutkielmassa on
joka tapauksessa analysoitu Japanin
talouselämän eräitä puolia selkeästi ja
tiivistetyssä muodossa, joka parantaa
teoksen luettavuutta.
PAAVO OKKO
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RICHARD A. MUSGRAVE Fiscal Systems.
Studies in Comparative Economics 10.
Yale Univ. Press, New Haven-London
1969. XIX
397 sivua. Cloth Sh. 90/-,
paper Sh. 27/-.
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MUSGRAVE pyrkii selvittämään teoksessaan, kuinka institutionaaliset ja poliittiset
olosuhteet sekä maan kehitysaste vaikuttavat fiskaali-instituutioihin ja niiden tehtäviin. Hän jakaa teoksensa kolmeen
osaan, joista ensimmäisessä tutkitaan aluksi teoreettisesti, mitä vaatimuksia suunnitelma- ja markkinatalous asettavat fiskaalisysteemille. Ensin tutkitaan ääritapauksia:
toisaalta ortodoksista sosialismia, jossa
sekä tuotanto- että kulutuspäätökset tehdään keskusjohtoisesti, toisaalta täysin
säännöstelemätöntä kapitalismia, josta j ulkinen sektori puuttuu kokonaan; näistä
edetään sitten kohti puitetaloutta, jossa
sekä julkinen valta että yksityiset tekevät
päätöksiä. Julkisen sektorin tehtäviä ovat
esim. yhteiskunnallisten tarpeiden tyydyttäminen (turvallisuus, hallinto yin.), tulonjaon tasaaminen, taloudellisen kasvun ja
sen yhteydessä korkean työllisyyden takaaminen sekä maan kansainvälisen maksuvalmiuden ylläpitäminen. Tehtäviensä
suhteen sosialistisenja kapitalistisen talousjärjestelmän fiskaalisysteemit poikkeavat
toisistaan melkoisesti, vaikka ne näyttävätkin ulospäin samanlaisilta, esim. välilliset verot ovat kapitalistisessa järjestel.,.
mässä oleellisia julkisen vallan tulolähteenä, mutta sosialistisessa järjestelmässä
ne ovat lähinnä hintapolitiikan välineitä.
Musgrave pohtii teoreettisesti julkisen
sektorin kokoa suhteessa kansantuotteeseen ja. päätyy myöhemmin testattavaan
hypoteesiin, ettei se vaihtele järjestelmän
mukaan. Tosin sosialististen maiden bud-

jetit suhteessa kansantuloon ovat suurempia kuin kapitalististen, mutta tämä johtuu siitä, että edellisessä järjestelmässä
melkein kaikki investoinnit kulkevat budjetin kautta. Kapitalistisessa talousjärjestelmässä yksityisten henkilöiden tulot muodostuvat pääomatuloista ja työtuloista,
ja palkat määräytyvät periaatteessa työn
rajatuottavuuden mukaan. Sosialistisessa
järjestelmässä tulot muodostuvat vain
työtuloista, eikä palkkojen tarvitse välttämättä vastata työn rajatuottavuutta, joten
verotusta ei tarvita tulontasaukseen, vaan
se voidaan suorittaa sopivan palkkapolitiikan avulla. Säädeltäessä työllisyyttä, kasvua ja hinta tasoa kapitalistisessa maassa
on vaikeutena kokonaiskysynnän tasapainottomuus, ts. halutun tulotason saavuttaminen. Sosialistisissa talouksissa tasapainotusongelmat ovat pääasiassa tuotantosektoreiden välisiä. Edellisiä tasapaino-ongelmia pystytään ohjaamaan finanssipoliittisin keinoin, mutta jälkimmäisiä ei. Teoreettisen osan yhteenvetona
Musgrave toteaa, että kapitalistisessa puitetaloudessa tarvitaan enemmän finanssipoliittisia toimenpiteitä kuin sosialistisessa.
Edellä lyhyesti referoidun teoreettisen
osan pohjalta kirjoittaja esittää seuraavat
hypoteesit.
1. Julkisia menoja koskevat hypoteesit:
a) Yhteiskunnallisten tarpeiden (social
wants) tyydytykseen allokoidut varat ovat
rii ppuma ttomia polii ttises ta j ärj estelmästä.
(Musgrave pitää »yhteiskunnallisina hyödykkeinä» sellaisia hyödykkeitä, joista kuluttajat eivät kilpaile. Tällainen on esimerkiksi julkinen liikenne, sillä jos henkilö
A käyttää julkista kulkuneuvoa, se ei estä
henkilöä B käyttämästä sitä myös. Tällaisia tarpeita ovat edelleen turvallisuus,
hallinto ym.)
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b) »Oikeutustarpeiden» (merit wants)
tyydyttämiseen allokoidut varat ovat suuremmat sosialistisissa maissa. (Oikeutustarpeiden tyydyttämiseen käytetään sellaisia hyödykkeitä, joista kuluttajat kilpailevat ja jotka ovat periaatteessa markkinamekanismin allokoitavissa mutta j~ita
esim. sosiaalisista syistä halutaan taata
kaikille tietty vähimmäismäärä. Julkinen
asuntotuotanto tarjoaa esimerkin tällaisesta hyödykkeestä.)
c ) Julkisen sektorin osuus BKT :stä on
suurempi sosialistisissa maissa siksi, että
kaikki investoinnit kulkevat budjetin
kautta.
d) Tulonsiirrot ovat suurempia kapitalistisissa maissa.
2. Julkisia tuloja koskevat hypoteesit:
a) Progressiivinen tulovero ja muut henkilökohtaiset verot ovat suurempia kapitalistisissa maissa.
b) Julkisten yritysten voitot ovat suurempi tulo erä sosialistisissa maissa.
c) Erilaiset välilliset verot ovat hintapolitiikan välineinä olennaisempia sosialistisissa maissa.
Empiiriset tulokset tukivat kaikkia edellä esitettyjä hypoteeseja. Referoin julkisia
tuloja koskevia hypoteeseja hiukan tarkemmin. Kapitalistisessa järjestelmässä verot ovat julkisen sektorin perusrahoituslähde. Ne kohdistuvat suurelta osin yksityiseen henkilöön, ja näin saadaan myös
tulojen uudelleenjako suoritetuksi verojen
avulla. Verotuksessa pyritään pitämään
voimassa seuraavia periaatteita: samassa
taloudellisessa asemassa olevia henkilöitä
pyritään kohtelemaan samalla tavalla
(hoFisontaalinen yhdenvertaisuus), progressiivisen verotuksen avulla pyritään
tasaamaan tuloja (vertikaalinen yhdenvertaisuus). Sosialistisessa järjestelmässä
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veroilla on erilainen ja rajoittuneempi tehtävä. Tuloveroilla ei ole juuri mitään merkitystä julkisen talouden rahoituslähteenä.
Välilliset verot ja julkisten yritysten voitot muodostavat pääosan valtion tuloista.
Samalla välilliset verot toimivat erittäin
tehokkaana hintapolitiikan välineenä. Ne
vaihtelevat paljon eri hyödykeryhmillä ja
ovat keskimäärin noin 40 % vähittäismyyntihinnasta. Tosin niitä ei kutsuta
veroiksi, vaan ne muodostavat yhdessä
yrityksissä syntyvän voiton kanssa lisä ..
arvon, joka kuuluu valtiolle.
Teoksen toisessa osassa tutkitaan kansantalouden kehitysasteen (mittana BKT
per capita) ja julkisen sektorin välisiä yhteyksiä talousjärjestelmästä riippumatta.
Tällöin todetaan, että toisaalta fiskaalisysteemillä pystytään vaikuttamaan kansantalouden kehitykseen ja toisaalta kehityksen luonne muuttuu, kun BKT per
capita kasvaa. Samoin fiskaalisysteemi
muuttuu kehityksen myötä. Muutokset
koskevat lähinnä verotuskohteita ja julkisten hyödykkeiden kysyntää. Esimerkiksi hyvin alhaisen tulotason maissa käytetään melkein yksinomaan välillisiä· veroja, jotka kohdistuvat kulutukseen. Tätä
taustaa vasten on testattu WAGNERin laki
julkisten menojen suhteellisen osuuden
kasvusta BKT:n per capita kasvaessa. Tulopuolelta on testattu hypoteesi välillisten
verojen osuuden pienenemisestä. kansantulon kasvaessa. Molemmat hypoteesit on
testattu sekä aikasarja-että poikkileikkausaineistojen avulla. Aikasarja-aineistot tukevat Wagnerin lakia mutta poikkileikkausaineistot ovat sen kanssa ristiriidassa.
Selitys eroihin lienee seuraava: aikasarjassa ilmenevät trendinä poliittiset ja sosiaaliset .voimat, jotka nostavat julkisten
menojen osuutta,kun taas poikki leikkaus _
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aineisto kuvastaa lähinnä taloudellisia voimia (tulotasoa). Tästä Musgrave tekee
johtopäätöksen, ettei julkisten menojen
suhteellinen osuus riipu tulotasosta, vaan
muista, lähinnä poliittisista tekijöistä. Sekä
poikkileikkaus- että aikasarja-aineistot tukevat edellä esitettyä hypoteesia välillisten
verojen osuuden pienenemisestä tulotason
noustessa.
Seuraavaksi tutkitaan vuoden 1965 tietojen perusteella eräiden kehittyneiden
maiden verojen rakennetta. Tällöin vertaillaan eri maiden verojen osuutta BKT:stä,
valtion tulojen lähteitä, välillisten ja välittömien verojen osuutta sekä valtion ja
paikallishallinnollisten julkisten talousyksikköjen verojen osuutta. Lisäksi tutkitaan
pääomatulojen ja voittojen verotusta. Länsimaissa keskimääräinen veroaste vaihtelee 26 %:sta (Kanada) 35 %:iin (LänsiSaksa) . USA:ssa, Alankomaissa ja Ruotsissa välittömien verojen osuus on suurin,
57-61 % kaikista veroista. Ranskassa ja
Italiassa tämä osuus on pienin, vain 2530 % kaikista veroista. Alankomaissa lähes
kaikki verot ovat valtion veroja, USA:ssa
ja Kanadassa niiden osuus on noin 65 %,
ja muissa maissa se liikkuu tällä välillä.
Lisäksi tässä osassa käsitellään finanssipolitiikan muuttuvia tehtäviä kansantalouden eri kehitysvaiheissa. Kehityksen
varhaisvaiheessa finanssipolitiikan tavoitteena on saada kasvua aikaan eli siirtää
resursseja kulutuksesta pääomanmuodostukseen ja muuttaa pääoman allokointia
yksityisellä sektorilla, jossa se on kohdistunut yleensä ylelliseen asumiseen tms.
Keskitasolle kehittyneiksi maiksi Musgrave laskee sellaiset maat, joissa tulotaso
on noussut yli toimeentulominimin. Tällöin finanssipolitiikkaan saadaan liikkumavaraa, ja sen tehtävänä on lisätä sääs-

tämistä kulutuksen kustannuksella kasvun
aikaansaamiseksi. Aluksi hän tutkii verotuksen ja lainarahoituksen vaikutuksia
kasvun kannalta ja päätyy tulokseen, että
verotuksella rahoitetut valtion investoinnit lisäävät kasvua enemmän kuin lainoin
rahoitetut. Johtopäätös perustuu oletukseen, että lainaamalla kerätyt rahat olisi
käytetty yksityisiin investointeihin ja verotuksella saadut rahat olisi osaksi kulutettu
ja vain osaksi investoitu. Tämän jälkeen
Musgrave rakentaa tasapainoisen kasvun
mallin, josta hän ratkaisee optimaalisen
verotusasteen.
Pitkälle kehittyneen maan finanssipolitiikka eroaa huomattavasti edellisistä.
Mikään ei takaa, että kulutus ja investoinnit nousisivat tarpeeksi korkealle, jotta
ne takaisivat täystyöllisyyden ja kykenisivät nostamaan kysynnän kasvun kansantalouden potentiaalisen kasvun vaatimalle
tasolle. Näin ollen finanssipolitiikalla pitää
pyrkiä ohjaamaan sekä investointeja että
kulutusmenoja siten, että täystyöllisyys
kyetään ylläpitämään.
Teoksen kolmannessa osassa käsitellään
julkisen sektorin osuutta avoimessa taloudessa. Aluksi tarkastellaan yksittäisen
maan verotusta olettaen, ettei vero poli tiikka aiheuta resurssien tehotonta allokointia. Sen jälkeen pohditaan, millaisen
avoimen talouden verosysteemin pitäisi
olla, kun siltä edellytetään, että se ei
saa aiheuttaa tehottomuutta koko maailmankaan resurssien allokoinnissa, ja lisäksi
halutaan, että jokaisella maalla olisi kansallisella tasolla mahdollisimman paljon
liikkumavaraa. Periaatteessa tulovero voi
puuttua tuotannontekijöiden ja välilliset
verot tavarakaupan allokaatioon. Tuloveron analysoinnista saadaan erääksi optimaalisen allokaation edellytykseksi se,
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että kaikkia kansalaisia on kohdeltava
yhdenvertaisesti. (Edellä oleva ehto käsittää kaikki tulot: palkkatulot, voitot ja
pääomatulot.) Välillisiä veroja tutkiessaan
Musgrave pohtii, aiheuttavatko ne tehottomuutta samoin kuin tullit, ja tulee siihen
tulokseen, että näin käy vain, jos välillinen
vero on joko tuontia tai vientiä diskriminoiva. Lisäksi hän pohtii, milloin tuontia
diskriminoiva välillinen vero on kannattava veron asettavalle maalle. Tulokseksi
saadaan, että maa voi voittaa vain ollessaan niin suuri, että se voi vaikuttaa maailmanmarkkinahintoihin alentavasti, mikä
parantaa kyseisen maan vaihtosuhdetta
niin paljon, että tehottomasta tuotannosta
aiheutunut hyvinvoinnin lasku kompensoituu.
Lisäksi teoksessa käsitellään julkisten
menojen koordinointia avoimessa taloudessa. Otan tästä osasta esille vain mielenkiintoiset maailmanlaajuista tulontasoitusta koskevat tiedot vuodelta 1965. Matalatuloisimmat 50 % maailman väestöstä
saavat 10 % maailman kokonaistulosta ja
heidän BKT:nsa per capita on noin 100
dollaria. Korkeatuloisimmat 20 % saavat
noin 55 % kokonaistuloista ja korkeatuloisimman 50 %:n keskimääräinen kansantulo on noin 1 300 dollaria. Jos kokonaistulo jaettaisiin tasaisesti, kansantuloksi tulisi 750 dollaria henkeä kohden.
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(Näistäkin luvuista puuttuu vielä Kiina.)
Tulojen täydellinen tasaus vaatisi 74 0/0
USA:n, 46 % Iso-Britannian ja 34 %
Neuvostoliiton kansantulosta annettavaksi
kehitysapuun. Tällainen tasoitus on tie~
tysti teknisesti mahdoton, mutta laskelmat
antavat hyvän kuvan ongelman suuruudesta. Musgrave on laskenut myös realistisempia vaihtoehtoja. Jos otetaan alemman 50 %:n tavoitteeksi 150 dollarin tulotaso, niin se vaatii korkeammalla tulotasolla olevilta mailta 3 %:n kansantuloosuuden jakamisen kehitysapuun. Jos tavoitteeksi otetaan 250 dollaria, se vaatii
9 %:n tulonsiirron.
Teoksessa analysoidaan lisäksi finanssipolitiikkaa avoimess,a taloudessa sekä kiinteiden että muuttuvien valuuttakurssien
vallitessa erikseen suurten, pienten ja kehitysmaiden kannalta.
Kokonaisuutena teos on varsin mielenkiintoista luettavaa. Siinä on kuvattu ja
analysoitujulkisen sektorin toimintaa mahdollisimman laajalti: teoreettisesti erilaisten poliittisten järjestelmien vallitessa sekä
kansantalouden eri kehitysvaiheissa. Lisäksi on nojauduttu empiriaan vertailemalla käytössä olevia järjestelmiä ja 'testaamalla teoriasta tehtyjä hypoteeseja.
Ainakin allekirjoittaneelle teos antoi varsin hyvän kuvan fiskaalijärjestelmän toiminnastaja tehtävistä erilaisissa tilanteissa.
MATTI HEIMONEN

R. M. SOLOW Growth Theory. An Exposition.
The Radcliffe Lectures Delivered in the
University of Warwick, 1969. Clarendon
Press: Oxford Univ. Press, Oxford 1970.

VII + 109 sivua. Boards'ed, Sh. 24/-,
paper covers Sh. 12/-.
Kasvuteorialla on ollut keskeinen sija
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kansantalous teoreettisen tutkimuksen kentässä viimeisten 10-15 vuoden aikana,
eikä vähiten SOLowin omien kontribuutioiden antamien virikkeiden ansiosta.
Teoria on kuitenkin siinä määrin matematisoitunut, että sen »sanoma» on päässyt leviämään vain suhteellisen suppean
matemaattisesti orientoituneen ekonomistipiirin tietoisuuteen. Kieltämättä 'teoria
on korkealla abstraktion tasolla muotoutunut sellaiseksi, ettei monille sen teoreemoille ole ollut helppoa keksiä mitään
intuitiivisesti helposti ymmärrettäviä empiirisiä tulkintoja.
Solowin uusi teos perustuu hänen viime
vuonna Warwickin yliopistossa pitämiinsä
vierailuluentoihin. Teoksen selvänä yleistavoitteena on - toisin kuin esimerkiksi
HAHNin ja MATTHEwsin muutaman vuoden takaisessa katsauksessa - eritellä kasvuteoreettisten peruskonstrukti~iden relevanssia. Ensimmäisessä luennossa Solow
ilmoittaa keskittyvänsä pohdiskelemaan
mm. seuraavia kysymyksiä:
Mitä kansantalouden piirteitä kasvuteoria kuvaa ja selittää?
Miten kasvuteoria suoriutuu tästä tehtävästä?
Mitä vihjeitä teoria antaa talouspolitiikalle?
Yhden sektorin kasvumalli ja sen en
variaatiot ovat niitä teorian perusaineksia,
joita Solow teoksessaan tarkastelee ja selittää. Analyysia käsittelevässä osassa hän
selvittelee, mikä merkitys kansantalouden
kehityskuvauksessa on tuotannontekijöiden välisellä substituutiomahdollisuudella,
pääomaa koskevalla homogeenisuusolettamuksella sekä teknisen' kehityksen luon-

teella. Talouspoliittisissa luvuissa Solow
lähestyy »totaalisen» talouspolitiikan on.,.
gelmia optimaalisen kasvun kysymyksenasettelujen välityksellä, samalla kun hän
kiinnittää huomiota partiaalisiinkin ongelmiin, julkisen investointitoiminnan kriteereihin. Tästä esimerkkinä mainitsen,
että Solow erittäin havainnollisella tavalla
osoittaa - KENNETH ARRown aikaisempia kehitelmiä seuraten - millä edellytyksillä julkisten investointien tuotto voidaan laskea alhaisemmalle tasolle kuin
investointien tuotto yksityisessä sektorissa.
- Siten voidaan päästä lähemmäksi tavoiteltua kokonaisinvestointien volyymia.
Vakaa kasvu (steady-state growth) on
Solowin analyysin avainkäsite. Teosta lukiessa paljastuu myös sen varsinainen juoni:
vakaan kasvun käsitteen relevanttisuuden
tähdentäminen. Solow kerää sen puolesta
argumentteja empiriasta (stylized facts),
analyyttisesta teoriasta sekä talouspolitiikan teoriasta.' Tietenkin tässä on kysymys
yhteiskuntafilosofisesta asenteesta; halutaanko taloudellinen ja y~teiskunnallinen
muuntuminen tulkita tasaiseksi ja loppujen lopuksi harmoniseksi prosessiksi, vai
nähdäänkö se konfliktien ja häiriöiden
tapahtumaketjuna. Tämän viimeksimainitun näkemyksen tueksi voidaan myös
esittää runsaasti todistusmateriaalia. Sain
teoksesta sen vaikutelman, ettei Solow
rajoita vakaan kasvun oppia vain kapitalistisen talousjärjestelmän toimintaa koskevaksi vaan että sillä on sovellutuksensa
myös sosialistisen talouden suunnittelujärj estelmässä.
Tämän elegantisti ja taitavalla pedagogisella otteella kirjoitetun pienen teoksen
anti on suuri lukijalle, joka on jo aikaisemmin päässyt kasvuteoreettisen tutkimuksen problematiikan tuntumaan.
j.j. PAUNIO
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LEE SOLTOW (toim.) Six Papers on the Size
Distribution af Wealth and Income. NBER
Studies in Income and Wealth 33. Columbia Univ. Press, New York-London
1969. XVIII + 264 sivua. Sh. 90/-,
$ 10.00.
Tulojen ja varallisuuden jakautumista
käsittelevän, Pennsylvanian yliopistossa
maaliskuussa 1967 pidetyn konferenssin
esitelmistä on kuusi koottu tähän julkaisuun. Kaksi ensimmäistä koskettelee varallisuutta ja muut neljä etupäässä tuloja.
Artik~elit on järjestetty kronologisesti niiden empiirisen aineiston mukaan lukuunottamatta viimeistä, joka on pelkästään
teoreettinen. LEE SOLTowin kirjoittaman
johdannon. ohella useimpiin artikkeleihin
liittyy lisäksi kommenttipuheenvuoro.
ROBERT E. GALLMAN Trends in the Size
Distribution af Wealth in the· Nineteenth Century: Some Speculations. Varallisuuserot
eivät ole sanottavasti muuttuneet Yhdysvalloissa kulurieen sadan vuoden aikana,
toteaa Gallman. Lähtökohtana on ollut
otos vuotta 1860 koskevista varallisuustiedoista. Näistä on laskettu omaisuuden keskittymistä kuvaava Gini-kerroin, jonka
arvoksi on saatu 0.82. Vuonna 1962 vastaavan luvun arvioidaan olleen 0.76, jotentasoittumista ei ole tapahtunut. (Ginikerroin kuvaa LORENzin käyrän muotoa
siten, että sen arvo on 1 käyrän ollessa
suora, jolloin tulonjak%maisuudenjako
on täysin tasainen, ja 0 käyrän ollessa
täysin suorakulmainen, jolloin tul%maisuus on keskittynyt yhdelle henkilölle.)
Maan .kolmesta alueesta (suuret kaupungit, Etelän plantaasialue, muut ma,aseutualueet) suurissa kaupungeissa epätasaisuus oli. vuonna 1860 muita suurempi,
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kun taas etelässä keskimääräinen omaisuus oli suurin.
Etelän omaisuusjakautumaan tuona
ajankohtana vaikuttaa se, miten orjien
asema tulkitaan. Orjia voidaan pitää muiden omaisuutena, mutta toisaalta myös
potentiaalisina omistajina. Kun .edellisestä laskentatavasta siirrytään jälkimmäiseen, kasvaa omistajien lukumäärä, mutta kokonaisomaisuus pienenee. Tämä lisää
etelän omaisuusjakautuman epätasaisuutta. Mutta kun eri alueiden· jakautumat yhdistetään, .koko maan jakautuma
pysyy lähes muuttumattomana, mikä
johtuu siitä, että etelän väestöpainon kasvaminen jokseenkin kompensoi varallisuuspainon pienenemisen.Näin päädytään siis siihen mielenkiintoiseen tulokseen, että vuoden 1860 omaisuusjakautumaa laskettaessa ei orjien osuuden tulkintatavaIla ole merkitystä.
Edelleen todetaan, että eri alueiden väliset väestönmuutokset ovat 1800-luvulla
vaikuttaneet epätasaisuutta .lisääväs ti, mikä näkyy mm. rikkaiden omaisuuden
osuuden kasvamisena.
Artikkeliin liittyy Lee Soltowin lyhyt
kommentti ja Gallmanin vastaus siihen.
Orjakysymyksen käsittelyn lisäksi Soltow
sivuhuomautuksena ihmettelee varallisuuserojen suurutta: »It would be of interest
to know how this might have happened
in a land of opportunity.»
JOHN B. LANSING - JOHN SONQUIST A Cohort Ana&sis of Changes in the Distribution of
Wealth. Toisena artikkelina kirjassa on
kohorttianalyysi eräiden ryhmien omaisuuden kehityksestä vuosina 1953-1962.
Kohortit on valittu iän, koulutuksen ja
ihonvärinperusteella, ja kuhunkin kohorttiin kuuluvien ruokakuntien lukumää-
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rä on estimoitu. Kun näiden kaikkiaan 20
kohortin omaisuuksia vuosina 1953 ja
1962 on verrattu, niistä neljän vanhimman kohortin omaisuuden havaitaan vähentyneen vuodesta 1953, kun taas nuoremmista on 15 lisännyt omaisuuttaan
vastaavana aikana (kysymys on siis samoista kohorteista eri ajankohtina). Analyysin perusteella voidaan mm. päätellä,
että vuonna 1962 kohorttien omaisuus oli
suunnilleen samalla tasolla kuin kymmenen vuotta vanhempien kohorttien -omaisUus vuonna 1953. Näistä tuloksista voidaan yrittää arvioida nuorempien ikäryhmien omaisuuden trendiä eteenpäin. Ihonvärin perusteella tehty luokittelu osoittaa
neekerien omaisuuden kehityksen olevan
yli 40 vuotta jäljessä valkoisista. Lansing
ja Sonquist ovat tutkineet myös eräiden
tase-erien suuruutta ja kehitystä sekä esim.
autojen omistusta. Perintöjen ei voida katsoa olevan kovin merkittävä tekijä kohorttien säästämisessä.
Artikkeliin liittyy E. SCOTT MAYNEsin
lyhyt kommentti.
T . PAUL SCHULTZ Secular Trends and Cyclical Behavior of Income Distributionin the United States: 1944-1965. Schultz on soveltanut regressioanalyysiä vuosittaisiin tulojakautumiin ajalta 1944-1965. Tulojen
keskittymisen tutkimiseksi on laadittu regressiomalli, jossa selitettävinä muuttujina
ovat hintojen ja tuotannon muutokset,
työttömyys ja trendi. Kaikki regressiokertoimet osoittautuivat varsin pieniksi. Tulokonsentraatioon vaikuttivat positiivisesti
tuotannon lisäys ja työttömyys, -kun taas
hintojen muutokset olivat tasoittava tekijä; myös trendi oli tasaisuuden lisääntymistä osoittava. Kokonaisjakautuman lisäksi Schultz on tutkinut myös eri suku-

puolten ja ikäryhmien jakautumia. Saadut tulokset eivät ole yhtä selviä kuin kokonaisjakautumassa, mutta naisten ja
nuorten vaikutuksen voidaan kuitenkin
havaita -olleen epätasaisuutta lisäävä.
Kommentin kirjoittanut ELEANOR SNYDER korostaa etenkin neekereiden alimman- tuloluokan aseman huonontuneen
suhteellisesti ainakin 1950-luvulla, »joka
luokka on itsekin saattanut havaita tämän ilmiön».
DOROTHY S. PROJECTOR -',- GERTRUDE S.
WEISS - ERLING T. THORESEN Cornposition of Income as Shown by the Survey of Financial Characteristics of Consumers. Tässä artikkelissa tarkastellaan eri tuloluokkien tulojen jakautumista tulotyypeittäin (palkat,
eläkkeet, liiketulot, pääomatulot). Tiedot
on kerätty vuodelta 1962, ja otoksen koko
oli noin 2 500 kotitaloUtta. Yhteenlasketuista tuloista oli palkkojen osuus 75 %,
liiketulojen 12 0/0, eläkkeiden yms. 5 %,
pääomatulojen 6 % ja muiden 2 %. Tulotyyppien jakautuminen eri tuloluokissa
oli odotetusti hyvin erilainen. Kaikkien tulojen jakautumisen epätasaisuutta osoittava Gini-kerroin oli 0.43, palkkojen 0.52 ja
liike- ja pääomatulojen 0.93. Niinikään tulotyyppien osuus eri ikäryhmissäoli hyvin
erilainen. Kirjoittajat esittävät analysointinsajälkeen hyvin yksityiskohtaista aineistoa, taulukkoja on kaikkiaan 35 sivua.
LENORE A. EpSTEIN Measunng the Size of
the Low-Income Population. Vähätuloisen
väestönosan suuruuden' määrittäminen
on tiettyjen tuloraj oj en sopimisen ohella
suuressa määrin liittynyt kotitalouksien
-määrittelyyn. Perheiden koon muuttuminen sekä pysyvästi että väliaikaisesti aiheuttaa monia ongelmia, samoin perheen-
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jäsenten vain osan vuotta tekemä työ jne.
Epstein jakaa väestön osiin myös kulutuksen suhteen tulojen sijasta, koska siten
saadaan parempi kuva pitemmistä ajanjaksoista. Eri menetelmät voivat johtaa
varsin erilaisiin tuloksiin, ja esittäessään
laajalti tauluja Epstein vertailee eri tutkimusten antamia tuloksia.
Kirjoitukseen liittyy VICTOR FucHsin
kommentti, johon Epstein vastaa.
MELVIN W. REDER A Partial Survey of the
Theory of 1ncome Size Distribution. Kirjan
viimeinen artikkeli on vastakohtana muille pelkästään teoreettinen. Re.der käsittelee mm. monia tulojen epätasaisuuteen
vaikuttavia tekijöitä, jotka tavallisesti jätetään mittaamatta, kuten teknologia, preferenssit, resurssien käyttö, taloudellinen
kasvu ja monopolivalta. Niinikään on tarkastelun kohteena tulon määräytymiseen

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA
ANDREANO, RALPH L. (toim.) The New
Economic History: Recent Papers on Methodology. American Economic History
Series. John Wiley & Sons, Inc., New

York ~ London - Sydney - Toronto
1970. XIV + 178 sivua. Sh. 70/cloth, Sh. 35/- paper.
BROWN, T. MERRITT Specification and Uses
of Econometric Models. Macmillan/St.
Martin's Press, London 1970. 487 sivua.
Sh.90/-.
BÄRLUND, KAJ-LAUSTI, TAPANI Viimeinen
taisto? Työväenliike Ja taloudellinen yhdenty-
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liittyviä kysyntä- ja tarjontanäkökohtia.
Epätasaisuuden muutoksia selittävässäkasvumallissa on mukana mm. kuljetuskustannuksiin ja markkinoiden tuntemukseen
liittyviä muuttujia;
Kaikki teoksen kuusi artikkelia ovat
helppolukuisia. Empiiristä aineistoa on
liitetty hyvin runsaasti mukaan; kirjan
264 sivusta on erilaisia tauluja lähes sata
sivua. Tulokset kuyaavat varsin painokkaasti tulonsaajayksiköiden ja kotitalouksien määrittelyn vaikeutta, millä juuri on
suuri merkitys saatavaan jakautumaan
nähden. Samaan ongelmaan on viitattu
Suomessakin mm. äskettäin ilmestyneessä
Tilastollisen päätoimiston tulonjakotilastoja tutkivan työryhmän ensimmäisessä
raportissa, mikä osoittaa tulonjaon tutkimisen vaikeuden ja toisaalta myös sen
ajankohtaisuuden.
RISTO RANKI

mznen. Suunta n:o 4. Otava, Helsinki

1970. 75 sivua. 4 mk.
CROSS, JOHN G. The Economics of Bargaining
(Foreword by MARTIN SHUBIK). Basic
Books, Inc. , New York - London 1969.
XVI + 247 sivua. Sh. 83/-, $ 8.95.
Economics of Foreign Trade 1-11. U niv. of
the 17th November, Statni Pedagogicke
Nakladatelsvi, Prague 1967. 360 sivua.
FISHMAN, GEORGE S. Spectral Methods in
Econometrics. Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass. 1969. XI + 212 sivua.
HARROD, R. F. Money. Macmillan/St.
Martin's Press, London 1969. XI + 355
sivua. Sh. 35/- paper.
HEINONEN, OLAVI Markkinointi (julkaistu
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samannimisenä Tiedon Portaiden 7.
osassa). WSOY, Porvoo Helsinki
1970. 54 sivua.
JOHANSEN, LEIF Julkisen sektorin talous. Kokonaistaloudellisia näkökohtia (alkuteos Offentlig 0konomikk, suom. LIISA TAKALA).
Forum-kirjasto. Tammi, Helsinki 1970.
163 sivua. 12 mk.
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373 sivua.
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Helsinki 1970. 76 sivua. 4.50 mk.
K YRASEK, J. (toim.) J. A. Comenius, Se lections from his Works (engl. z. KONECNY,
esipuheen kirj . IVAN A. POLDAUF) .
Univ. of the 17th November, Statni
Pedagogicke N akladatelsvi, Prague
1964. 164 sivua.
LEPPO, MATTI - HANKIPOHJA, ANTTI MARJA-AHO, KULLERVO Johdatus kansantaloustieteeseen (uusi laitos Tiedon Portaiden 7. osan luvusta Kansantaloustiede) .
WSOY, Porvoo - Helsinki 1970. 92
SIvua.
MANDEL, ERNEST EEC ja Euroopan vastaus
Amerikan haasteeseen (alkuteos Die EWG
und die Konkurrenz Europa-Amerika,
suom. ILPO HALONEN ja PERTTI HYNYNEN). Huutomerkkisarja. Tammi, Helsinki 1970. 122 sivua. 12 mk.

MYINT, H. Kehitysmaiden taloustiedettä (alkuteos The Economics af the Developing
Countries, suom. ERKKI KOSKELA ja
KYÖSTI LÄHTEENMÄKI). Forum-kirjasto.
Tammi, Helsinki 1970. 203 sivua. 13 mk.
PARKER, S. R.-BROWN, R. K.-CHILD, J.
-SMITH, M. A. Tuotantoelämän sosiologia
(alkuteos The Sociology af Industry, suom.
JAAKKO KUUSELA).
Forum-kirjasto.
Tammi, Helsinki 1970. 234 sivua. 14 mk.
PIHKALA, ERKKI Suomen ulkomaankauppa
1860-1917. Kasvututkimuksia II. Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos, Helsinki 1970. 156 sivua.
The Political Economy af Capitalism; The
Political Economy af Socialism. Univ. of
the 17th November, Statni Pedagogicke
N akladatelsvi, Prague 1968. 196 sivua;
214 sivua.
RITTER, LAWRENCE S. - SILBER, WILLIAM L. Money. Basic Böoks, lnc., New
York London 1970. 221 sivua.
Sh. 28/-, $ 2.95.
TIAINEN, HANNES Voivuoren vartijat. Tammi,
Helsinki 1970. 164 sivua. 15 mk/19 mk.
WILLIAMS, C. GLYN Labor Economics. John
Wiley & Sons, lnc., New York - London - Sydney - Toronto 1970. XV +
489 sivua. Sh. 90/-.
Kaikkia kirjojen arvostelemisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä
toimitukseen puh. 10 051/435.
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