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Yhteiskuntatieteiden alueen rajaaminen
tieteiden piirissä
Kirjoittanut
MATTI LEPPO

Tieteellisen tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen suunnittelu vaativat
pakostakin korkeakoulujen professorikuntien ja muun opettajiston ryhmittämistä joihinkin lohkoihin, olivatpa ne sitten tiedekuntia, osastoja,
opintosuuntia, laitoksia tai muun nimisiä ryhmiä. Samalla tavoin opiskelijain on jollakin tavoin ryhmityttävä eri tyyppisten tieteiden rajojen
sisälle. Tällä hetkellä eri maiden ryhmitystavat poikkeavat suuresti toisistaan, ja samassa maassa - niin ainakin meillä - eri korkeakoulujen
noudattamat ryhmitysmenetelmät saattavat poiketa erittäin tuntuvasti
toisistansa. Kaivataanko tässä suhteessa sitten rationalisointia? Sitä
todellakin kaivataan.

1. Valtion tieteelliset toimikunnat

Esimerkkinä siitä, miten tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen suunnittelu
turvautuvat tieteiden ryhmien erityyppisyyden varteenottamiseen, viitattakoon joulukuussa 1969 meillä annettuun lakiin ja vastaavaan asetukseen »tieteellisen tutkimuksen järjestelystä». Mainitun lain 1 §:n
1 momentti kuuluu: »Opetusministeriön alaisina tieteen hallinnon keskuseliminä, joista käytetään yhteistä nimitystä Suomen Akatemia, ovat
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tieteen keskustoimikunta sekä kuusi valtion tieteellistä toimikuntaa, nimittäin valtion humanistinen toimikunta, valtion luonnontieteellinen
toimikun ta, valtion lääketieteellinen toimikunta, vaI tion maa talousmetsätieteellinen toimikunta, valtion teknillistieteellinen toimikunta ja
valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta. Valtion tieteellisiä toimikuntia kutsutaan tässä laissa toimikunniksi.» Toimikuntien järjestyksen huomaamme seuraavan pääsanojen aakkosjärjestystä. Juridinen tutkimus
on - kuten se on ollut aikaisempien säännöstenkin mukaan - tarkoitettu sisällytettäväksi yhteiskuntatieteellisen toimikunnan piiriin, mutta
historiatieteet on periaatteellisesti ymmärretty kuuluviksi humanistisen
toimikunnan puolelle.
Edellä puheena olleen asetuksen toisessa pykälässä luetellaan laissa
mainitun tieteen keskustoimikunnan tehtävät. Pykälän 4) ja 5) kohdan
mukaan keskustoimikunnan tehtävänä on »järjestää kahden tai useamman toimikunnan alaan kuuluvien tehtävien hoitaminen ja huolehtia
siitä, että kahden tai useamman toimikunnan raja-alueella olevien tieteenalojen tarpeet otetaan riittävässä määrin huomioon»; sekä niin ikään
»epätietoisuuden ilmetessä ratkaista, minkä toimikunnan käsiteltäväksi
jokin kysymys kuuluu, sekä valvoa, ettei samoja tutkimus tehtäviä suoriteta kahden eri toimikunnan rahoittamina».
Tieteellisen tutkimuksen järjestelyä koskeneen aikaisemman lain (vuodelta 1961) nojalla toimineiden tieteellisten toimikuntien väliset tehtäväin raja-alueet aiheuttivat jo aikanansa monissa yhteyksissä tulkintavaikeuksia. Oli epätietoisuutta erityisesti psykologian ja jossain määrin
myös kasvatustieteen tutkimuksen sijoittamisesta. Melkoisen sattumanvaraisesti ohjattiin stipendi- yms. anomuksia jommankumman, joko humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen toimikunnan taholle. Nimenomaan
psykologian suhteen tämä on ymmärrettävää jo sen vuoksi, että psykologian korkeakouluoppituolit, jotka Helsingin Yliopistossa ovat filosofisen
tiedekunnan historiallis-kielitieteellisessä osastossa, saattavat muissa korkeakouluissa ollakin yhteiskuntatieteitä edustavan tiedekunnan puolella.
Tässä mainitut esimerkit joka tapauksessa osoittavat, että eri tieteenalojen määrityksiä ja määritysten perustelujakin kieltämättä kajvataan.
Ilman niitä ei järkevää tieteen edistämisen suunnittelua voida menestyksellisesti harjoittaa. Toisaalta kyllä »suuri varovaisuus» on tarpeen.
Onhan niin, että joidenkin tieteenalojen raja-alueilla saattaa esiintyä
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aivan erityisen hedelmälliseksi osoittautuvaa tieteellistä tutkimusta.
Jo vuoden 1961 tieteellisiä toimikuntia koskeneen lain pohjalla toimineen valtion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan taholta tehtiin ehdotus
opetusministeriölle siitä, että toimikuntia koskevia säännöksiä muutettaessa yhteiskuntatieteellistä tojmikuntaa kutsuttaisiin yhteiskunta- ja
oikeustieteelliseksi toimikunnaksi, koska juridiset tieteet haluttiin pitää
tämän toimikunnan puitteissa, mutta samalla katsottiin niiden eroavan
tieteiden tyyppinä selvästi varsinaisista yhteiskuntatieteistä. U usissakin
säännöksissä, kuten edellä vuoden 1969 lain säännöksistä huomasimme,
on säilytetty kuitenkin aikaisempi käytäntö, joten kyseessä olevan toimikunnan nimeksi on jäänyt yhteiskuntatieteellinen toimikunta, vaikka
oikeustieteet ovat mukana.
Yllä olevaan liittyen voimme todeta, että Suomalaisen tiedeakatemian
jäsenistö jaetaan kahteen osastoon, nimittäin matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen. Jälkimmäiseen kuului kevääseen 1970 saakka
kuusi ryhmää, joista vijmeinen oli oikeus- ja yhteiskuntatieteiden ryhmä.
Kyseessä olevien tieteiden, erityisesti yhteiskuntatieteiden huomattavan
ekspansion johdosta tämä ryhmä on nyttemmin jaettu kahtia, joten
oikeustieteillä on oma ja yhteiskuntatieteillä oma ryhmänsä. Huomaamme tässä, että terminologisesti on koko ajan, ts. ennen kahtiajakoakin
tehty ero toisaalta yhteiskuntatieteiden ja toisaalta oikeustieteiden välillä.
Kuten tuonnempana tulee vielä puheeksi, joudumme ainakin Suomessa käyttämään »yhteiskuntatieteiden» käsitettä kahdessa eri merkityksessä, nimittäin tämän käsitteen varsinaisessa eli suppeassa merkityksessä, jolloin oikeus tieteet niiden soveltaessa pääasiallisesti nykyisiä tutkimusmenetelmiä, jäävät käsitteen ulkopuolelle. Toisinaan, esim. puhuessamme valtion tieteellisistä toimikunnista, ymmärrämme saman käsitteen laajempana sisällyttämällä tällöin mukaan myös oikeustieteet.

2. Helsingin Yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta

Vuonna 1944 annetulla lailla perustettiin. Helsingin Yliopistoon erityinen
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yhteiskuntatieteitä edustava tiedekunta, nimittäin valtiotieteellinen tiedekunta. Tiedekunnan nimen valitsemisessa oli horjuvuutta punnittaessa
yhteiskuntatieteellisen, sosiaalitieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan
nimen käyttämisen etuja. Jälkeenpäin ajatellen olisi ilmeisesti ollut tarkoituksenmukaisinta valita yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nimi,
koska yhteiskunnan reaalisia ilmiöitä järjestelmällisesti tutkivista tieteistä
yleensä oli alun perin kysymys eikä suinkaan ainoastaan valtio-opista,
jonka tutkimuskohteina ovat politiikka ja valtiolliset instituutiot.
Yliopiston uusi valtiotieteellinen tiedekunta aloitti itsenäisen toimintansa pitämällä ensimmäisen tiedekuntakokouksensa toukokuun 9 päivänä 1945. Tiedekunnan rungon muodostivat filosofisen tiedekunnan
historiallis-kielitieteellisestä osastosta siirretyt kansantaloustiedettä ja
finanssioppia sekä valtio-oppia edustaneet oppituolit, kunnes pian saatiin
vahvistusta siten, että myös sosiologia (ynnä sosiaalipolitiikka) ja tilastotiede ja eräät muut tieteet tulivat tiedekunnassa edustetuiksi. 1 Suomessa
oli yhteiskuntatieteitä edustava itsenäinen tiedekunta ollut Abo Akademissa jo 1920-luvun alusta lukien. Helsingin Yliopiston uuden valtiotieteellisen tiedekunnan pyrkimyksenä oli nyt koettaa saada näiden kahden tiedekunnan kesken yhteistoimintaa tutkintojen saamiseksi samankaltaisiksi. Lähinnä tätä silmällä pitäen syntyivät niiden kesken vuosina
1953, 1954 ja 1955 pidetyt neuvottelupäivät.
Niin ikään 1950-luvulla pyrittiin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan piirissä »yhteiskuntatieteiden sisältöä» selventämään siten, että kyseessä olevien tieteiden suurina ryhminä nähtäisiin talouselämää tutkiva
kansantaloustiede, valtioelämää (politiikkaa) selvittävä valtio-oppi ja
mainittuja aloja sekä yhteiskunnan muita ongelmia järjestelmällisesti tutkiva sosiologia (ynnä tähän liittyen sosiaalipolitiikka). Näitä suuria ryhmiä tukeviksi tieteenhaaroiksi tulkittiin toisaalta tilastotiede ja käytännöllinen filosofia sekä toisaalta poliittinen historia ynnä taloushistoria. 2
Vai tiotieteellisen tiedekunnan piirissä toimineen, mainittujen periaatteiden merkitystä tähdentäneen uudistuskomitean (leikkisästi nimitetyn
»mullistuskomitean») työn tulokset hyväksyttiin tiedekunnassa, ja tiede1. Vrt. MATTI LEPPO Undervisningen i samhällsvetenskaper vid Helsingfors Universitet, Ekonomi och kultur,
festskrift tillägnad Hugo E. Pipping, Helsingfors 1955, s. 96-97.
2. Ks. Mietintö valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintojärjestelmästä ja viroista, Helsingin Yliopiston asiakirjoja 1956, n:o 1, Helsinki 1956, s. 24-25.
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kunnan toimintalinjat muodostuivat tämän mukaisiksi. Mm. itsenäistä
oppituolia edustanut finanssiopin professorinvirka nluutettiin»kansantaloustieteen, erityisesti finanssiopin» professorinviraksi. Tämä yhteiskuntatieteiden suurten päälohkojen piirissä ensi kerran meillä sovellettu
erityissuunnan määrittämistapa osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi; sitä
on maassamme sittemmin ryhdytty käyttämään lukuisissa tapauksissa.
Opiskelijain pääainesuuntia eli ns. opintosuuntia valtiotieteelliseen tiedekuntaan tuli kuusi. Mainittakoon, että kevätluktlkauden 1970 tilaston
mukaan tiedekunnan kirjoissa oli 3 249 opiskelijaa, jotka prosenttiosuuksina jakaantuivat ylioppilaiden itse ilmoittamien, heidän suun'nitelmiensa
mukaisten pääaineopintosuuntausten kesken seuraavasti: kansantaloustieteen opintosuunnalle 28 0/0' valtio-opin 25 0/0' sosiologian 19 %,
sosiaalipolitiikan 12 %, yhteiskuntatieteiden metodologian opintosuunnalle 9 % ja historiallisen opintosuuntauksen osalle 7 0/0. 3

3. Yhteiskuntatieteiden professorien neuvottelupäivien instituutio

Viimeisten Helsingin Yliopiston ja Abo Akademin valtiotieteellisten tiedekuntien professorien neuvottelupäivien yhteydessä todettiin, että itse
asiassa tiedekuntapohja jatkoneuvottelujen kannalta oli liian rajoittunut yhteiskuntatieteiden päälohkoja ja »tukilohkojakin» silmällä pidettäessä. ~äin siirryttiin laajempipohjaisiin yhteiskuntatieteiden professorien periodisiin neuvottelupäiviin, joita on pidetty aluksi kaksi- ja myöhemmin kolmivuotisvälein. Yhteiskuntatieteiden professorien ensimmäiset neuvottelupäivät pidettiin vuonna 1959 Helsingin Yliopiston suojissa,
toiset (vuonna 1961) Tampereella silloisen Yhteiskunnallisen korkeakou1un suojeluksessa, kolmannet (vuonna 1963) jälleen Helsingissä nyt kauppakorkeakoulujen isännyydessä, neljännet (vuonna 1965) Turussa lähinnä sikäläisten kauppakorkeakoulujen suojissa ja viidennet eli tähän
saakka viimeiset (vuonna 1968) jälleen Helsingin Yliopiston puolella.
3. Valtiotieteellisen tiedekunnan kehitysvaiheista saamme ajan tasalla olevat tiedot julkaisusta
(toim.) Helsingin YlioPisto - historiaa ja nYkypäivää, Porvoo 1970, s. 121-130.
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Yhteiskuntatieteiden professorien neuvottelupäivien instituutiolla on
ollut eräitä tärkeitä näiden tieteiden eri lohkojen professorien yhteistoimintaa edistäneitä vaikutuksia. Kaikilla neuvottelupäivillä eri suuntaukset ryhmittyivät omiksi alaryhmiksensä, jotka kokoontuivat erikseen yleiskokousten lomassa. Mainittakoon, että kansantaloustieteen oppisanaston
yhdenmukaistamispyrkimykset saatiin hyvään alkuun tämän suunnan
ryhmäkokouksen tukemina jo vuonna 1959.
Ehkäpä kauaskantoisin nyt puheena olevien neuvottelupäivien instituution aikaansaannos oli tuonnempana yksityiskohtaisesti käsiteltäväksi
tuleva yhteiskuntatieteellisten korkeakoulututkimusten yhteisluettelon
laatimisen vireillepano jo ensimmäisten eli vuoden 1959 yhteiskuntatieteiden professorien neuvottelupäivien suosittelemana ja suunnittelemana.
Näyttää siltä, että tämän vuosittaisen yhteisluettelon laatiminen on ainakin tilapäisesti pysähdyksissä, sillä kyseessä olevan monisteen (jollaisena
yhteisluettelo valmistui kymmenenä numerona) valmisteluihjn ryhtymiseen ei keväällä 1970 ilmeisestikään enää ole ilmaantunut mahdollisuuksla.

4. Yhteiskuntatieteellisten korkeakoulu tutkimusten yhteisluettelo
ja sen laatimisperiaatteet

Yhteiskuntatieteellisten korkeakoulututkimusten vuosittaiseen yhteisluetteloon koottiin luettelot yhteiskuntatieteiden eri lohkoilla maamme
korkeakouluissa kirjoitetuista pro gradu -tutkielmista, lisensiaattitutkimuksista ja tohtorinväitöskirjoista. Sitä paitsi mukaan otettiin lisensiaattiseminaareissa pidetyt lisensiaattiseminaariesitelnlät ja lisensiaattitutkimusaiheiden esittelyt. Tämä yhteisluettelo toimi siten myös ns. väitöskirjarekisterinä, josta saattoi havaita, mitä pitkälle tähtääviä tutkimusprojekteja korkeakouluissamme yhteiskuntatieteiden eri lohkoi1l2 oli
vireillä.
Yhteisluettelo laadittiin Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen ti ~de
kunnan kirjastossa erityisjärjestelyjen avulla ulkopuolella virka-ajan. Vuo-
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den 1970 alkaessa nämä erityisjärjestelyt eivät enää olleet mahdollisia.
Sen vuoksi vuoden 1959 neuvottelupäivien organisaatiokomitean muodostaneet professorit ERIK ALLARDT, JAN-MAGNUS JANSSON ynnä tämän
artikkelin laatija lähettivät maaliskuun alussa 1970 Valtion yhteiskuntatieteelliselle toimikunnalle kirjelmän liitteineen ehdotuksin, että yhteiskuntatieteellinen toimikunta ottaisi asiakseen tällaisen yhteisluettelon
laatimisen jatkuvuudesta huolehtimisen. Toistaiseksi asiain hoitaminen
näyttää pysähtyneen valitettavasti tähän. Toivottavaa kuitenkin on, että
tämän hyödyllisen yhteisluettelon laatimisen jatkuvuus saadaan turvatuksi.
Yhteiskuntatieteellisten korkeakoulututkimusten luettelon suunnittelu
siten, että siinä järkevällä tavoin rajattaisiin alueet, jotka on aiheellista
lukea näihin tieteisiin, toi mukanansa melkoisia hankaluuksia. Luettelon
otsikko kuului alkuvuosina (viidessä ensimmäisessä numerossa) näin:
»Yhteisluettelo kansantaloustieteen, valtio-opin, sosiologian ynnä sosiaalipolitiikan aloilla korkeakouluissamme valmistuneista ja valmisteilla olevista tutkimuksista»; tämän lisäyksenä oli vielä:»Luettelon on laatinut
Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kirjastonhoitaja yhteiskuntatieteiden professorien huhtikuussa 1959 pitämillä neuvottelupäivillä tehdyn suunnitelman mukaisesti». Yhteisluettelosta oli koko
sen laadinnan kymmenvuotisajan vastuussa alikirjastonhoitaja, maisteri
BIRGITTA SUNDVIK, joka tämän vaikean tehtävän hoitamisesta suoriutui
erinomaisesti. Alusta saakka otettiin tähän luetteloon mukaan ns. liiteosa,
johon tuli yhteiskuntatieteisiin luettavissa olevia erityisalueita, mm. liiketaloustiedettä. Turun kokouksen (1963) suositelman nojalla itse otsikkoakin täydennettiin siten, että liiketaloustiede tuli siinä näkyviin. »Kansantaloustieteen» sijasta otsikon kyseessä olevaan kohtaan tuli sanonta »kansantalous- ja liiketaloustieteen». Vuosien mittaan täydennettiin myös liiteosaa (mukaan tuli mm. lehdistö- ja tiedotusoppi).
Käytännöllisen filosofian ja tilastotieteen pro gradu -tutkielmat ja mainittujen alojen muut tutkimukset olivat yhteiskuntatieteellisten korkeakoulututkimusten yhteisluettelon ulkopuolella. Niiden harvalukuisuuden
vuoksi niistä oli vaivatonta saada tietoja muita kanavia myöten. Jos kuitenkin ajattelemme asiaa periaatteelliselta kannalta, olisi vastaisuudessa
tässä ja eräässä toisessa, tuonnempana puheeksi tulevassa suhteessa syytä
vielä täydentää kyseessä olevan yhteisluettelon otsikkoa (olettaessamme,
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että sen laatiminen saadaan uudelleen alulle). Täydellisenä se voisi kaiketi kuulua näin:
»Suomen korkeakoulujen yhteiskuntatieteellisten tutkimusten yhteisluettelo. Luettelo kansantalous- ja liiketaloustieteen, valtio-opin, sosiologian, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan sekä yhteiskuntatieteiden metodiikan aloilla korkeakouluissamme päättyneenä lukuvuonna valmistuneista ja valmisteilla olevista tutkimuksista.»
Sosiaalipsykologia on tässä ajateltu yhdistettäväksi sosiologiaan, kuten
on mm. menetelty valtiotieteellisen tiedekunnan opintosuuntauksissakin.
»Sosiaalipolitiikka»-ilmaisun sijasta on esitetyssä otsikkoluonnoksessa
käytetty sanontaa »yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka». Anglosaksien nimitys »social policy» tarkoittaa laveampaa aluetta kuin »we{fare policy».
»Social policy» -käsitteessä on mukana perinteisesti sosiaaliministeriöiden
alaan kuuluvan sosiaalipolitiikan lisäksi kulttuuripolitiikka ja erinäiset
talouspolitiikankin alueet, joiden suunnittelu on aivan muiden hallinnonhaarojen kuin sosiaaliministeriöiden asiana. Suomessa on professorinvirka yhteiskuntapolitiikassa, nimittäin Jyväskylän Yliopistossa. Saattaa olla mahdollista, että Helsingin Yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassakin kyseisen oppituolin nimitys muuttuu yhteiskuntapolitiikan
professorinviraksi ; tutkintovaatimuksiin kuuluvat nimittäin suuntaukset mm. koulutuspolitiikassa ja talouspolitiikan eräissä lohkoissa. Mikäli
tutkintovaatimusten alue jää näin laveaksi, oppituolin nimenäkin olisi
yhteiskuntapolitiikan professorinviran nimi hyvin sovelias.

5. Yhteiskunt atieteiden alueen rajaamisen peruskriteerit

Tehtäessä ero yhteiskuntatieteellisten ja muiden tutkimusten välillä voitaneen yhteiskuntatieteiden puolelle kuuluvan tutkimuksen peruskriteereinä pitää 1. empiirisyyttä, ts. tutkimuskohteen kuuluvuutta substantiaalisiin eli
reaalisiin ilmiöihin, 2. systemaattisuutta, ts. teorianmuodostukseen pyrkivyyttä ja
3. tutkimuskohteen ihmisjoukkojen käyttäytymiseen kuuluvuutta. Eri tutkijain
kielenkäytössä ja tieteitten eri suuntausten terminologiassa käytetään varmaan hyvinkin erilaisia sanontatapoja tässä puheena olevista kriteereistä,
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mutta itse periaatteellinen puoli on tässä tärkeää. Älkäämme siis ajatelko
niinkään käytettyjä sanoja kuin niiden takana olevia periaatteita. Kirjelmässä, jonka vuoden 1959 yhteiskuntatieteiden professorien neuvottelupäivien organisaatiokomitea maaliskuun alussa 1970 lähetti yhteisluettel on laatimista koskevassa asiassa Valtion yhteiskuntatieteelliselle toimikunnalle, viitattiin näihin kolmeen kriteeriin seuraavalla tavoin: »Luonnontieteisvoittoiset tieteet, periaatteellisesti deskriptiiviset tieteet (poliittinen historia sekä sosiaali- ja taloushistoria) ovat olleet yhteisluettelon
ulkopuolella, samoin kuin voittopuolisesti formalistiset metoditieteet.
Kasvatusoppia enempää kuin psykologiaa ei liioin ole sisällytetty tähän
luetteloon. 'Yhteiskuntatieteet' on tässä yhteisluettelossa näin ollen ymmärretty suhteellisen suppeana tieteiden ryhmänä siten, että tunnusmerkkeinä ovat lähinnä olleet kriteerit 1) »empiirine:p.» (kontra formalistinen), 2) »yleistämiseen» ts. teorianmuodostukseen pyrkiminen (kontra
deskriptiivinen) sekä 3) ihmisryhmien käyttäytymiseen (kontra luontoon
tai ihmisyksilöön) kohdistuminen.»4
Esitettäköön joitakin esimerkkejä, joiden valossa joudumme eräissä
tapauksissa ratkaisemaan, katsommeko tieteenhaaran kuuluvan olennaisesti yhteiskuntatieteiden vai kenties humanististen tahi lähinnä formalististen tieteiden puolelle. 5 Historja tulkittaneen kuuluvaksi humanistisiin
tieteisiin, sillä emme voine katsoa sitä voittopuolisesti teorianmuodostukseen
tai yleistyksiin pyrkiväksi tieteeksi. Psykologia ja kasvatustiede lienevät
ainakin Helsingin Yliopiston tutkintovaatimusten mukaisina tulkittava
pääosiltansa yksilökäyttäytymiseen kuuluviksi, kun taas psykologian se
osa, jota kutsumme sosiaalipsykologiaksi, kuulunee yhteiskuntatieteiden
piiriin. Matematiikan ja siihen liittyen tietokoneopinkin luemme formalistisiin tieteisiin, sillä niiden emme katso pitävän silmällä empiirisyyttä,
ts. tutkimuskohteen kuuluvuutta substantiaalisiin eli reaalisiin ilmiöihin.
Sama koskcnee filosofiaa, jossa logiikka on olennaisena osana. Käytännöllinen filosofia, mikäli sen ala on esim. asetusteitse määritetty siten, että
sen olennaisena osana on yhteiskuntatieteiden metodiikka, voitaneen
mainittujen peruskriteerien mukaisesti tulkita yhteiskuntatieteisiin kuu4. ERIK ALLARDT-JAN-MAGNUS JANSSON-MATTI LEPPO K.irjelmä Valtion yhteiskuntatieteelliselle toimikunnalle 1. 3. 1970 (painamaton), Valtion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan arkisto, s. 1-2.
5. Vrt. MATTI LEPPO Die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung in Finnland, Weltwirtschaftliches
Archiv 1962, Heft 1, s. 131.
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luvaksi.
Eräissä tapauksissa saattaa ongelmaksi muodostua se, onko kyseessä
olevaa tieteenhaaraa pidettävä »ihmisjoukkojen käyttäytymisen» kriteerin mukaisena vai luonnontieteellisvoittoisena. Erityisesti kauppakorkeakouluissamme talousmaantieteen opetus- ja tutkimustyö ovat nyttemmin
irtaantuneet siinä määrin pois luonnonmaantieteen puolelta niiden siirryttyä yhdyskuntasuunnittelun, markkina-alueiden erittelyn yms. ongelmien piiriin, että talousmaantiede voitaneen epäilyksittä tulkita yhteiskuntatieteiden käsitteen piiriin kuuluvaksi ja sisällyttää lähinnä kansantaloustieteen alan lohkoon.
J ohdonmukaisinta olisi oikeastaan kulttuurimaantieteen, ts. ihmismaantieteen lukeminen sellaisenaan yhteiskuntatieteisiin - näiden tieteiden erityisenä alaryhmanä. Suomea ajateltaessa tämä edellyttäisi, että
yliopistojen maantieteen professorinvirat (varsinaisten, ylimääräisten ja
apulaisprofessorien virat) ryhmitettäisiin kahteen eri lohkoon, toisaalta
kulttuurimaantieteen ja toisaalta luonnonmaantieteen käsittävään lohkoon; näistä kulttuurimaantiedettä edustavat virat yhdessä kauppakorkeakoulujen talousmaantieteen professorinvirkojen kanssa olisi ilmeisesti
soveliasta lukea yhteiskuntatieteisiin, kun taas luonnonmaantiedettä
edustavat virat voitaisiin edelleen katsoa luonnontieteisiin kuuluviksi.
(Mainittakoon, että Helsingin Yliopiston piirissä on parhaillaan esillä
matemaattis-Iuonnontieteellisessä osastossa olevien maantieteen professorinvirkojen opetusalojen määrityskysymys. Pyrkimyksenä on saada asetusteitse virallisesti vahvistetuksi yllä puheena ollut kaksitahoisuus siten, että
asetuksessa sanotaan, kumpaa opetusalaa, kulttuuri- vai luonnonmaantiedettä »maantiede»-niminen oppituoli edustaa.)
Alussa lähdimme siitä, että oikeus tieteet muodostavat tavallaan yhteiskuntatieteiden rinnakkaistieteiden lohkon. Laajassa merkityksessä yhteiskuntatieteistä puhuessamme luemme mukaan myös oikeustieteet. Oikeustieteiden tutkimustapa on vielä nykyisin kuitenkin voittopuolisesti formalistista, joten niiden suhteen on vaikeaa myöntää yhteiskuntatieteille tyypilliseksi havaittavan ensimmäisen peruskriteerin eli empiirisyyden ts.
tutkimuskohteen .substantiaalisiin eli reaalisiin ilmiöihin kuuluvuuden
mukanaoloa. Yhteiskuntatieteistä niiden varsinaisessa eli suppeassa merkityksessä puhuessamme jätämme lähinnä tämän vuoksi oikeus tieteet
ulkopuolelle. 6
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6. Liitetaulukot ja niiden laadinnan periaatteet

Tämän artikkelin liitteinä on esitetty tilastollisia selvityksiä yhteiskuntaja oikeustieteiden varsinaisten, ylimääräisten ja apulaisprofessorien viroista maamme korkeakouluissa vuonna 1970. Taulukot perustuvat
yleensä mainitun vuoden valtiokalenterin tietoihin. 7 Yhteiskuntatieteiden
ja niihin luettujen eri lohkojen alueiden rajaamisessa tieteiden piirissä on
taulukoita laadittaessa pyritty soveltamaan puheena olleita kolmea peruskri teeriä.
Liitetaulukoita on neljä. Varsinaisten ja ylimääräisten professorien
virat on käsitelty yhdessä; apulaisprofessorien viroista on esitetty eri taulukot. Virkojen nimikkeet on esitetty sellaisina kuin ne ovat valtiokalenterissa. Yhteiskuntatieteitä koskevissa taulukoissa on' käytetty kuutta pääryhmää. Pääryhmien luonnetta erittelimme jo edellä mm. yhteiskuntatieteellisten korkeakoulututkimusten yhteisluettelon otsikoinnin ongelmien yhteydessä. Oikeustieteiden puolella ei ole käytetty järjestelrnällistä
ryhmittämistä. Mikäli aineisto ja tämän kirjoittajan asiantuntemus olisivat olleet riittäviä, olisi kyllä ollut aihetta muodostaa pääryhmiä esim.
»yksityisoikeuden», »julkisoikeuden» jne. lohkoina, mutta tässä yhteydessä ryhmityksistä on täytynyt luopua. Oikeustieteiden professoreiden
virkojen nimet on tyydyttykin asettamaan vain aakkosjärjestykseen.
Liitetaulukoita silmäillessämme voimme huomata, miten laajoiksi yhteiskuntatieteiden professorikunnat maassamme vuoteen 1970 mennessä
olivat ehtineet jo muodostua.' Varsinaisen ja ylimääräisen professorin
virkoja näissä tieteissä on nyt 88 (pelkästään kansantaloustieteen ja liiketaloustieteen aloihin luetuissa tieteissä on yhteensä 43 tällaista virkaa eli
6. Juridisen tutkimuksen lähestyessä parhaillaan enenevässä määrin yhteiskunnan reaalisten ilmiöiden välisten kausaalisuhteiden tutkimusta juridiset tieteet voitaneen tulevaisuudessa tulkita yhteiskuntatieteiden piiriin kuuluviksi sanan varsinaisessakin mielessä. Historiatieteiden metodi vuorostaan
lähenee parhaillaan teorianmuodostukseen ja yleistyksiin pyrkivää tutkimustapaa eli yllä yhteiskuntatieteille tyypilliseksi luonnehdittua toista peruskriteeriä. Näin ollen voitaneen pitää mahdollisena,
että historiatieteet tulevaisuudessa sellaisinaan voidaan puheena olleiden peruskriteereiden pohjallå
tulkita yhteiskuntatieteisiin kuuluviksi. Tällaista laveaa yhteiskuntatieteiden käsitteen tulkintaa, jolloin oikeus- ja historiatieteet sellaisinaan luetaan yhteiskuntatieteisiin, kannatetaan eräissä julkaisuissa
jo nykyisinkin. Ks. BERNARD-PIERRE LECUYER Contribution of the Social Sciences to the Guidance of National
Policy, International Social Science lournal, Unesco, VoI. XII, n:o 2, 1970, s. 270.
7. Suomen valtiokalenteri vuodeksi 1970, julkaissut Helsingin Yliopisto, Helsinki 1970.
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noin puolet kaikista). Yhteiskuntatieteiden apulaisprofessorin virkoja on
lisäksi 38. Verratessamme yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden professorin virkojen lukumääriä keskenään huomaamme yhteiskuntatieteissä
olevan varsinaisen ja ylimääräisen professorin virkoja runsaasti kaksi kertaa niin paljon kuin oikeustieteissä. Apulaisprofessorin virkoja vuorostaan
yhteiskuntatieteissä on yli kaksi ja puoli kertaa niin paljon kuin vastaavia
virkoja oikeustieteissä.

7. Rajaamispyrkimysten merkitys

Yhteiskuntatieteiden alueen rajaamispyrkimykset saattanevat tuntua
jossain määrin triviaaleilta, mutta sitä ne eivät itse asiassa lainkaan ole.
Ottakaamme muutama esimerkki siitä, minkälaisiin käytännön vaikeuksiin voimme joutua, ellemme nyt puheena olleille rajaamismäärityksille
tai niihin pyrkimisille anna arvoa. Olettakaamme ensinnäkin, että meillä
tieteen keskustoimikunta ei katso voivansa puuttua ongelmaan, mitä tieteitä luetaan esim. toisaalta yhteiskuntatieteellisen toimikunnan ja toisaalta humanistisen toimikunnan alaisiin tiederyhmiin. Tällöin nuoret
tutkijat esim. yksilöpsykologian ja kasvatustieteen samoin kuin valtiollisen eli poliittisen historian puolella joutuvat epätietoisina kääntymään
sattumanvaraisesti jommankumman, joko humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen toimikunnan puoleen. Toisen esimerkin esittääksemme oletamme, että yhteiskuntatieteellisen toimikunnan toimesta saadaan jatkumaan yhteiskuntatieteellisten korkeakoulututkimusten yhteisluettelo. Sellaisen toimittajat tarvinnevat ohjeen siitä, mitä aloja luetaan kyseisiin tieteisiin ja keiden korkeakouluprofessorien puoleen vastaavien tietojen
keräämisessä on järkevää kääntyä. Kolmantena esimerkkinä otaksukaamme, että maamme yhteiskuntatieteiden professorit pyrkivät edelleenkin kokoontumaan yhteisille neuvottelupäiville vuonna 1959 alulle
pannun instituution puitteissa. Tällöin herää kysymys, keitä tällaiset
neuvottelupäivät koskevat.
Tämä artikkelini ei pyri esittämään vaatimuksia eikä edes ehdotuksia
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puheena olleiden vaikeasti hoidettavissa olevien asioiden suhteen. Enenevässä määrin on asiain hoitamisen nyttenlmin arveltu siirtyvän toisaalta suoraan opetusministeriön j a toisaalt~ opiskelijain vastuun varaan.
Siitä riippunlatta, keiden osalle vastuu kyseessä olevasta »korkeakouluhallinnosta» - ts. eräästä korkeakoulujen välisen yhteistyön muodosta
- tulevaisuudessa kuuluu, tässä esille otetut ongelnlat tulevat ennenlmin
tai myöhemmin jälleen pohdinnan alaisiksi. Niinpä olenkin laatinut tämän artikkelin liitteineen lähinnä juuri sen vuoksi, ettei se työ, jota näiden kysymysten hyväksi aikaisemmin on jo tehty, menisi hukkaan vaan
että se voisi koitua myöhempien yhteistyöpyrkimysten hyväksi.
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Kansainvälinen oikeus ja valtiosääntöoikeus
Kauppaoikeus
Maa- ja vesioikeus
Oikeushistoria ja roomalainen oikeus
Prosessioikeus
Rikosoikeus
Rikos- ja prosessioikeus
Siviilioikeus
Siviilioikeus, erityisesti perhe- ja perintöoikeus
Siviili- ja kauppaoikeus
Talousoikeus
Työoikeus
Valtio-oikeus ja kansainvälinen oikeus
Valtiosääntöoikeus ja kansainvälinen oikeus
Yksityisoikeus ynnä yleinen oikeusoppi
Yleinen oikeusoppi
Yleinen oikeustiede
Yleinen oikeustiede ja kansainvälinen
yksityisoikeus
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Taulukko 4. Oikeustieteiden apulaisprofessorin virat

Vir kanimike

IYhteensä

KAIKKI YHTEENSA

14

Hallin to-oikeus
J ulkisoikeus
Kauppaoikeus
Prosessioikeus
Rikosoikeus
Rikos- ja prosessioikeus
Roomalainen oikeus ja siviilioikeus
Siviilioikeus
Yksityisoikeus
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970: 4

Epävakaan taloudellisen kehityksen monetääriset
tekijät - eräs .. teoreettinen tulkintayritys
Kirjoittanut

J.J. PAUNIO·

Taloudellisen aktiviteetin rytmi on toisen maailmansodan jälkeen ollut
teollistuneissa maissa huomattavasti tasaisempi kuin sotaa edeltävinä
vuosikymmeninä. Tasapainohäiriöt ovat yleensä olleet senlaatuisia, että
niitä on tuskin mielekästä luonnehtia suhdannevaihteluiksi. Tätä probleemia eritellessään ERIK LUNDBERG toteaa äskettäin julkaistussa teoksessaan
Instability and Economic Growth1 : »Voidaan esittää erilaisia käsityksiä siitä,
onko nämä häiriöt tulkittava eräänlaisiksi syklisiksi epävakaisuuksiksi ja
oireiksi epäorinistuneesta vakauttamispolitiikasta vai onko niitä pidettävä
kehitystrendien siirtyminä ja erityisten rakenteellisten olosuhteiden ilmauksina.»2
Suomessa sitävastoin taloudellisen kehityksen vaihtelut ovat olleet
suorastaan hämmästyttävän säännönmukaisia 1950- ja 1960-luvulla,
mikä käy selvästi ilmi äskettäin julkaistuista KOSTIAISEN, PAULIn ja VARJOSEN laskelmista. 3 - Ilman erityisiä tulkintavaikeuksia voidaan katsoa
suhdannevaihtelujen kuuluneen parin viime vuosikymmenen aikana
Suomen kansantalouden kehityskuvaan. Kausitasoitetun bruttokansantuotteen suhdanneherkän komponentin neljännesvuosimuutosten aritmeettiset keskiarvot on arvioitu vuosien 1952-1967 aikana esiintynei1. Vale Univ. Press, New Haven-London 1968. - Kirja on arvosteltu Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteessä 1969: 4.
2. Mt. s. 110.
3. Ks. kuvioita2a ja 2b kirjoituksessa Suhdannevaihtelut Suomessa vuosina 1948-1968 erään suhdanneanalyysimenetelmän valossa, Taloudellisia Selvityksiä 1970, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:33.
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Kuvio 1. Bruttokansantuotteen suhdanneherkän komponentin neljännesvuosimuutosten aritmeettiset
keskiarvot (vuositasolle muutettuna) suhdannejaksoilta 1952-1957, 1957-1962 ja 1962-1967.

den kolmen suhdannejakson perusteella. Nämä keskiarvot vuositasolle
muunnettuna on esitettyaikasarjana kuviossa 1. Tästä suhdannejakson
»profiilikuvasta» ei ole puhdistettu 3. ja 15. neljänneksen poikkeavia
arvoja. - Täysin tasoitettu graafinen kuvaaja saattaisi antaa liian deterministisen mielikuvan tapahtumien kulusta. Silti suhdannejakson peruspiirteet heijastuvat siitä selvästi esiin; voidaankin puhua suomalaisesta
suhdanneilmiöstä ja pyrkiä erittelemään sen taustalla vaikuttavia erityistekijöitä. Tässä kirjoituksessa tarkastelen taloudellisen kehityksen epävakaisuuden astetta Suomessa ja eräissä muissa maissa sekä yritän valottaa suomalaisen suhdanneilmiön monetääristä erikoisluonnetta. Kansainvälisen vertailumateriaalin olen saanut Lundbergin edellä mainitusta teoksesta.

Vakaataja epävakaata kehitystä
Teoreettisesti suhdanneselitystä kehi tel täessä voi talslln lähteä liikkeelle
sellaisestakin perusnäkemyksestä, että Suomessa viiden vuoden pituinen
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suhdannejakso toistuessaan säännöllisesti on ilmaus taloudellisen prosessin stabiilista, aktiviteetin vaihteluja sisältävästä kasvu-urasta. Mutta jos
kysymystä tarkastellaan talouspolitiikan problematiikan valossa, taloudellinen tilanne on työllisyyden, rahanarvon, maksutaseen jne. kannalta
suhdannejakson eri vaiheissa milloin lähempänä milloin kauempana
tavoitteellisesta, talouspoliittisesti määriteltävästä stabiilista kehitysurasta. Karkeana alkuolettamuksena voitaisiin ajatella, että tasaisen kasvuvauhdin myötä talouspoliittinen stabiliteetti parhaiten toteutuu. Tätä
olettamusta operationaalisesti tulkiten talouspoliittisen stabiilisuuden talouspoliittisesti vakaan kehityksen - eräänä normina voitaisiin pitää
historiallisesti toteutunutta, kansantalouden omaan kasvukykyyn läheisesti liittyvää kansantuotteen volyymin keskimääräistä kasvuvauhtia, ja
edelleen kansantuotteen tosiasiallisen kehityksen keskimääräistä poikkeamaa tästä normista stabiilisuuden asteen eräänä mittana. Seuraavassa
on esitetty Suomen sekä eräiden muiden maiden osalta näin määritellyt
normit ja vastaavat poikkeamat.
Suomi
Länsi-Eurooppa
Englanti
Länsi-Saksa
Ruotsi
Kanada
Yhdysvallat
Japani

»Normi»4

»Stabiliteetin aste»

5.1
5.0
3.0

2.7

7.4

2.2

4.0
4.5
4.0
10.1

2.7
2.6

1.0
1.4
1.5

3.5

Suomen kannalta tämä asetelma antaa aihetta mm. seuraaviin kommentteihin:
- kansantuotteen kasvuvauhti Suomessa vastasi Länsi-Euroopan
kehitysvauhtia, mutta se jäi huomattavasti pienemmäksi kuin jälleenrakentamisesta ja modernisoitumisesta vauhtia saaneissa Länsi-Saksassa
ja Japanissa;
- kehitys Suomessa oli länsieurooppalaisen mittapuun mukaan huomattavan epävakaata ja oli suunnilleen samassa määrin vaihteluille altis
4. Keskimääräinen kasvuvauhti vuodessa (1950-1964).

2.72'
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kuin johtavissa Euroopan ulkopuolisissa teollisuusmaissa ..
Taloudellisen kehityksen ollessa epävakaata jää,--etenkin silloin kun se
ilmenee suhteellisen lyhytaikaisina vaihteluina, osa kansantalouden tuo:"tannollisista voimavaroista aika ajoin käyttämättä. Huomattavan epävakaisuuden vallitessa täystyöllisyys saavutetaan vain ohimenevästi. Silloin kun talouspolitiikassa painotetaan nopean kasvun merkitystä täystyöllisyys tavoitteen ohella - muita tavoitteita unohtamatta - on aiheellista kiinnittää huomiota siihen, miten suuri tuotos täystyöllisellä työvoimalla voidaan saavuttaa tai kääntäen, miten suuren menetyksen - tuotoksella mitattuna - työvoiman vajaakäyttöisyys eli työttömyys aiheuttaa kansantaloudelle. Tämän näkökohdan erittely edellyttää laskelmaa
hypoteettisesta suureesta, jota seuraavassa nimitän täystyällisyystuotokseksi. 5
Täystyöllisyys-käsitteen määrittelemisen ja mittaamisen ongelmallisuuteen ei ole aihetta tässä yhteydessä puuttua. Totean ainoastaan, ettei ,
täystyöllisyyttä voida määritellä niin »kireästi», että sen toteutuessa kuten kokemuksesta tiedetään - moneen suuntaan purkautuvien tasapainohäiriöiden havaitaan olevan väistämättömiä seurauksia; Suomessa
työttömyysprosentti on monesti ollut 1.5 %:n seutuvilla, mutta sanotun
perusteella lienee lievempi täystyöllisyyden kriteeri soveliaampi. Tämän
kirjoituksen tarkoituksiin käy Lundbergin kansainvälisiä vertailuja silmällä pitäen valitsema 2 %:n työttömyys. 6 Toisin sanoen määrittelen
täystyöllisyystuotokseksi tuotoksen, joka on saavutettavissa työvoiman
ollessa 98-prosenttisesti työllistetty.
Koko työvoimaa sekä työllistä työvoimaa koskevien tietojen avulla on
tarkasteluajanjakson kunkin vuoden BKT:n volyymi-indeksiä (1950 =
100) korjattu sen verran kuin arvioitu työllisen työvoiman suhde työvoimaan on poikennut 98 % :sta. Näin saatu täystyöllisyystuotoksen
indeksisarja on esitetty seuraavassa asetelmassa, samoin sarja, joka kuvaa
täystyöllisyystuotoksensuhteellista poikkeamaa kansantuotteen volyymista (nimitän tätä suhdetta seuraavassa työllisyyspoikkeamaksi).
5. Toisessa yhteydessä olen käyttänyt »optimaalisempia» käsitteitä arvioidessani kansantalouden
kasvupotentiaalia sekä.ex ante että ex post -näkökulmasta. Ks. J. J. PAUNIO Taloudellisen kasvun ja maksutaseen ongelmat 1970-luvulla, Liikesivistysrahaston 50-vuotisjuhlajulkaisu Taloutemme tienviittoja, Weilin
Göös, Helsinki 1969, s. 88-106.
6. PAUNIO mao s. 99.

+
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Vuosi

Täystyöllisyystuotos
(BKT 1950 = 100)

BKT:n volyymi
(1950 = 100)

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

105.8
110.4
115.2
120.3
125.5
131.0
136.7
142.7
149.3
156.0
163.0
170.3
178.0
185.7
193.7
202.0
210.7
219.8

100.0
109.3
112.2
113.3
123.6
131. 7
134.2
137.8
138.9
148.4
162.5
173.9
179.8
185.2
197.0
206.3
210.8
216.5
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Työllisyyspoikkeama

+ 0.058
+ 0.010
+ 0.027
+ 0.062
+ 0.015
- 0.015
+ 0.019
+ 0.036
+ 0.075
+ 0.051
+ 0.003
- 0.021
-0.010
+ 0.001
-0.017
-0.021
- 0.001
+ 0.015

Tämän asetelman lukusarjoja on havainnollistettu kuviossa 2. Työllisyyspoikkeamat ilmentävät selvästi suhdannevaihteluja sekä sitä tosiasiaa, että kansantuotteen volyymi on pysytellyt suurimman osan ajasta
täystyöllisyystuotoksen alapuolella. - Niinpä vuonna 1958 olisi ollut
»tilaa» nostaa kansantuotteen volyymia 7 0/0' jotta olisi päästy täystyöllisyystuotoksen tasolle. Kun 2 %:n raja ei - vakaaseen kehitykseen liittyvät näkökohdat huomioonottaen --liene kovinkaan korkea, työllisyyden
kehityksen painopiste on ilmeisesti ollut työttömyyden puolella.
Kun otetaan huomioon yhtä hyvin vajaatyöllisyysvuodet (poikkeaman
etumerkki +) kuin ylityöllisyysvuodet (poikkeaman etumerkki -), kansantuotteen volyymi poikkesi keskimäärin 2 % täystyöllisyystuotoksesta,
mutta vajaatyöllisyysvuosien keskimääräinen poikkeama kohosi 3 %:iin.
On joukko nlai ta, esim. Hollanti, N orj aja Ruotsi, joissa työllisyyspoikkeama 1950-luvulla ja 1960-luvun alkupuolella pysytteli 1 %:n seutuvilla. 7 Mutta toisaalta oli myös maita, kuten Kanada, Yhdysvallat ja
Belgia, joissa, poikkeama kohosi 4-6 % :iin. Englannin ja Tanskan luku
oli samaa suuruusluokkaa kuin Suomessa eli noin 2 0/0' Lukuunottamatta
7. Muita maita koskevat luvut ovat karkeita likiarvoja. Olen kerännyt ne eräästä LUNDBERGin
aikaisemmin mainitun teoksen kuviosta. Ks. mt. s. 113.
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Kuvio 2

edellä mainittuja 1 %:n maita epävakaa kehitys ilmeni yleensä lyhyempinä tai pitempinä vajaatyöllisyyskausina - kuten Suomessakin.
Tähän asti olen tarkastellut kehityksen stabiilisuutta vain työllisyys kysymyksenä. On mielenkiintoista tarkastella nyt hiukan lähemmin, onko
olemassa mitään havaittavaa yhteyttä hintastabiliteetin ja keskimääräisen työllisyyspoikkeaman välillä. Näyttää siltä, että jonkinlainen kääntein en suhde vallitsi työllisyyspoikkeaman ja hintatason nousuvauhdin
välillä. Maissa, joissa poikkeama oli noin 1 %, hintatason keskimääräinen
nousuvauhti vuodessa oli 4-5 % (BKT:n hintaindeksillä mitattuna),
kun taas sellaisissa maissa, joissa työllisyyspoikkeama oli 4-6 %, hintataso kohosi keskjmäärin 2-3 %. Kuvioon 3 on piirretty suora T, joka
havainnollistaa tätä yhteyttä. Pisteellä S kuvataan kehitystä Suomessa,
ja sen sijainti suhteessa suoraan T valaisee »silmiinpistävästi» taloudellisen aktiviteetin suhteellisen suurta epävakaisuutta Suomessa. S-pisteestä
piirrettyjen nuolien tarkoituksena on kuvata sitä painetta, jonka epävakaa taloudellinen kehitys aiheuttaa talouspolitiikassa: vaakasuora nuoli
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Hintatason nousu
vuodessa %

S

6

1

5

T

S= Suomi
T = StabiiIin kehityksen kansainvälinen minimitavoitetaso

Kuvio 3

osoittaa työllisyys- ja kasvupolitiikan paineen suuntaa ja pystysuora nuoli
rahanarvo- ja maksutasepoliittista painetta. Lienee varsin todennäköistä,
että talouspolitiikka tehostuu kaikkialla maailmassa, joten T -suora saattaa aikaa myöden siirtyä origoa kohti. Tällöin kiristyy myös vakaan kehityksen vaatimustaso Suomessa.
On syytä varoittaa, ettei T-suora suinkaan tarkoita vaikutussuhdetta
kysyntäpaineesta (työllisyyspoikkeamalla ilmaistuna) hintatason nousuun. Pikemminkin se merkitsee yksittäisen maan epävakaisuuden asteelle
eräänlaista kansainvälistä ylärajaa, jonka ylittäminen ilmenee vakavina
häiriöinä maan taloudellisessa kehityksessä. Suomen kansantalouden kehitystendenssit ovat 1950- ja 1960-luvulla olleet tuon rajan yläpuolella,
eikä häiriöiltä ole vältytty.
Koska voidaan lähteä siitä, että suomalaisessa talouspolitiikassa 1950ja 1960-luvulla on oivallettu kansantaloutemme suuri epävakaisuus ja
toimenpiteitä on suoritettu sen vähentämiseksi, niin herää kysymys, miten on selitettävissä, että epävakaisuus silti on pysynyt entisenlaisena,
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suhdannejakson »profiilikuva» inflatorisine piirteineen pysynyt samanmuotoisena. Kirjoitukseni jäljellä olevassa osassa yritän kehitellä erästä
hypoteesia, joka saattaa luoda osittaista valaistusta tähän probleemiin.

Hypoteesi
Olen toisessa yhteydessä 8 käsitellyt inflaation, nlaksutasekriisin, työttömyyden ja devalvaation välistä vuorovaikutusta ja todennut, että Suomen kansantaloudella on taipumus toistuviin maksutasekriiseihin, jotka
myös vaikuttavat suhdannejakson muotoutumiseen. Tässä yhteydessä en
puutu kysymyskompleksin tähän puoleen enkä siis käsittele maksutaseen
ja sisäisen suhdannekehityksen välisiä yhteyksiä. Niiden olemassaolo
myönnetään, mutta oletetaan tarkastelun kannalta annetuksi. Esitykseni tähtää siihen, että sen avulla ehkä nähdään hieman entistä selvemmin, miten rahataloudelliset tekijät saattavat vaikuttaa suhdanteiden
muodostumiseen Suomessa.
Tarkasteluni yleisten periaatteiden selventämiseksi suoritan aluksi
geometrisen analyysin ongelmasta. Kuvio 4 on kaksiosainen. 9 Yläosassa
mitataan pystyakseliIla muiden sijoituskohteiden kuin reaalirahavarannon keskimääräistä reaalista tuottoa (r) ja vaaka-akselilla reaalirahavarannon määrää (m); koska rahan hallussapidosta ei makseta korkoa,
r mittaa rahan hallussapidon (vaihtoehtois)kustannuksia aikayksikössä.
Rahanhallussapito määräytyy kustannusten mukaan siten, että kustannusten noustessa rahan kysyntä vähenee. Sen vuoksi m-käyrä, joka kuvaa
reaalista rahan kysyntää, laskeutuu vasemmalta oikealle. Kun nimellinen
rahan tarjonta on annettu, niin reaalinen rahan tarjonta riippuu hyödykkeiden hinnoista. Kuvion alaosassa pystyakseliIla mitataan hyödykkeiden hintoja (P), ja käyrä M o kuvaa sitä, miten reaalinen rahan tarjonta määräytyy hintatason perusteella nimellisen rahan tarjonnan
pysyessä vakiona. Jotta yhteys reaalipuolelle tulisi vielä eksplisiittisemmin näkyviin, määritellään m ja M o uudelleen seuraavasti:
8.

PAUNIO

mao

9. Kuvion idean olen saanut HARRY JOHNSONin kirjoituksesta Pesek and Saving's Theory of Money
and Wealth, JournaI of Money, Credit and Banking, August 1969.
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suhteellinen reaalinen rahan kysyntä

(m)

,
"
,
suhteellmen mmellmen rahan tarjonta (M o)

=
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reaalirahavaranto
reaalikansantuote

nimellinen rahavaranto
l'k
'
reaa 1 ansantuote

Ensiksi tarkastelen mallin puitteissa yhteyttä rahan kysynnän ja tarjonnan välillä. Kuvion mukaan rahan kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa
esimerkiksi silloin, kun investointien tuotto on r 0 ja hyödykkeiden hintataso on P o. Tällöin rahan reaalinen kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuret
eli m o edellyttäen, että suhteellinen nimellinen rahan tarjonta on M o•
Jos esimerkiksi reaali-investointien tuotto (tuotto-odotukset) kohoaa,
taloudenpitäjien ei kannata enää pitää varojaan samassa määrin rahakassoina kuin tasapainotilanteessa. Mikäli tuotto-prosentti kohoaa r l :een,
niin kuvion mukaan (suhteellinen) rahan kysyntä supistuu m o :sta
ml :een. Jotta kysynnän ja tarjonnan tasapaino palautuisi olisi hintatason
kohottava P 0 :sta P I :een. Uusi tasapaino olisi myös ollut saavutettavissa
(suhteellista) nimellistä rahavarantoa sopivasti supistamalla - kuviossa
M~ :uun. Kun tasapaino palautuu hintatason nousun kautta, rahan hallussapidosta syntyy pääomatappiota. Näin hintojen noustessa rahan hallussapidon kustannukset koostuvat kahdesta tekijästä nimittäin r:stä ja
L,P .. T asapalnottumlsprosessln
.
.
. k u 1uessa rah an k ysyntä muo dostuu
p:sta.
hintojen nousun johdost~ pienemmäl<.si kuin ml, esimerkiksi m~:ksi; hintojen nousu - nousuodotus - llmen~e kuviossa kysyntäkäyrän siirtymisenä m'-asemaan. Tämä siirtyminen riippuu hintojen nousu odotusten
voimakkuudesta, ja niin pian kuin uusi tasapaino saavutetaan ja hintojen nousu lakkaa, kysyntäkäyrä palautuu alkuperäiseen asemaansa m.
Silloin kun investointien tuottoprosentti alenee, ts. rahan hallussapidon
kustannukset pienenevät, uuden tasapainönpalautuminenedellyttää
hyödykkeiden hintojen alenemista ja/tai nimellisen rahavarannon supistumista. Tässä prosessissa on. otettava huomioon mahdollinenhint-Gjen
alentuminen, mutta se esiintyy nyt-kustannuksia vähentävänä tekijänä.
Kummassakin tapauksessa hintojen muutokset kärjistävät rahataloudel.lista tasapainottomuutta, joko rahakassojen,jiikatarjontaa lisäämällä tai
liikakysyntää vahvistamalla.
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Kuvio 4

Hahmoteltaessa tämän mallin avulla monetääristen tekijöiden vaikutusta suhdannevaihtelujen muodostumiseen on kiinnitettävä huomiota
vielä pariin oleelliseen seikkaan:
- muiden kuin rahoitustekijöiden, esim. viennin, investointipotentiaaIin, tulonjaon jne. vaikutukset projisoituvat investointien" tuotto-odotuksiin, mallin tuottoprosenttiin r;
- rahapolitiikka oletetaan aktiiviseksi, mutta tämän aktiivisuuden
oletan ilmenevän pyrkimyksenä säilyttää tietty varsin muuttumaton

EPÄVAKAAN TALOUDELLISEN...

279

suhde reaalisen rahavarannon ja reaalikansantuotteen välillä. - Tämä
ei tarkoita sitä, että olettaisin nimellisen rahan tarjonnan olevan rahapolitiikan parametri vaan että rahavarannon kehitys indikoi harjoitetun
politiikan enemmän tai vähemmän tiedostettuja tavoitteita. 10 Pelkästään
setelistön osalta viittaavat eräät julkaistut laskelmatl l siihen, että Suomessa koko rahavaranto tosiaan mukautuu ja sitä mukautetaan reaalikansantuotteen kehitykseen. Kuvion 4 alaosaan piirretty Mo-käyrä kuvaa
näin ollen edellä mainitussa mielessä aktiivista rahapolitiikkaa.
Aloitan suhdannejakson erittelyn tilanteesta, jossa taantuma on päättymässä ja rahataloudellinen tasapaino on palautunut sekä rahan kysyntä
ja tarjonta vastaavat toisiaan. Kuviossa merkitään tätä alkutilannetta
rahavarannon osalta mo:lla (investointien tuotto on r o ja hyödykkeiden
hintataso on P 0). Investointipotentiaali kasvaa kuitenkin kaiken aikaa
myös suhdannetaantuman aikana. Kun viennin elpyminen tai jokin muu
ulkoinen sysäys purkautuu kansantalouteen, optimistisuus lisääntyy ja
investointipotentiaalia ruvetaan käyttämään hyväksi. Kaikki tämä
kuvastuu kuviossa r:n kasvuna kohti r1:tä, jolloin rahan kysyntä rahan
hallussapidon kustannusten noustessa supistuu tarjontaan verrattuna.
Suhteellinen nimellinen rahan tarjonta pysyy muuttumattomana, vaikka
absoluuttisen varannon sallitaan oletetun aktiivisen rahapolitiikan mukaisesti kasvaa yhdenmukaisesti kansantuotteen kanssa. Elpymiseen läheisesti liittyen rahan liikatarjonta kasvaa näin ollen kohti (mO-m1) :tä.
Rahan liikatarjonta purkautuu hyödykemarkkinoille, mikä viimeistään
nousukauden loppuvaiheissa alkaa sysätä hintatasoa ylöspäin. Tällöin
rahan kysyntäkäyrä siirtyy kohti origoa esimerkiksi m' -asemaan ja rahan
kysyntä supistuu edelleen; mikäli tuottoprosentti on nyt noussut r1:een,
rahan kysyntä on painunut m;:uun. Sen jälkeen kun hintataso alkaa
nousta, nimellinen rahan tarjonta lisääntyy suhteellisesti hitaammin kuin
nimellinen kansantulo, joten hintatason nousu kuroo umpeen rahan
kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua.
Sikäli kuin hintojen nousulla on kumuloituva taipumus, saattaa olla,
10. Yhdysvalloissa keskustellaan tällä hetkellä erittäin vilkkaasti rahapolitiikan tavoitteista. Ks.
esim. M. J. HAMBURGER Indicators af Monetary Policy: The Arguments and Evidence, The American Economic
Review, Papers and Proceedings, May 1970.
11. MARKKU PUNTILA Liikkeessä olevan setelistön muutoksista, Taloudellisia Selvityksiä 1970, Suomen
Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:33.
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että hintojen nousu jatkuu ohi P1-tason. Tämä tapahtunee samanaikaisesti kuin investointitilaisuudet vähenevät,- ts.· investointipotentiaalia on
suhteellisen vähän jäljellä; tuottoprosentti alkaa luisua alaspäin. Rahan
kysyntä saattaa nyt melko lyhyen ajan kuluessa kääntyä kasvuun etenkin, jos tuottoprosentti alenee· nopeammin kuin. hintatason nousu kiihtyy
(m-käyrä siirtyy kohti origoa). Tässä vaiheessa rahan .liikatarjonta kääntyy liikakysynnäksi; rahoitustilanne koetaan nyt erittäin kireäksi:.. Tuotto..
prosentti r on nyt liikkeessä kohti esimerkiksi pistettä T2,samällakun
hintataso jatkaa vielä nousua omalla kumulatiivisella voimalla pysähtyäkseen esimerkiksi tasolle P ~.Korkeasuhdanne. 0n kääntynyt suhd_annetaantumaksi, jota vahvistaa rahan liikakysynnän kasvu kohti (rn 2- .m;) :a;
se näet rajoittaa hyödykkeiden kysyntää.
;;'.
NOusun aikana tapahtui .rahan kysynnän ja tarjonnan välisen. kuilun
umpeen kuroutuminenensisijaisesti hintatason nousun kautta; mutta
nykyisin vallitsevissa institutionaalisissa olosuhteissa ei hintataso pääse
alentumaan. Tästä johtuu, että rahataloudellinen tasapainottomuus vaikuttaa voimakkaammin laskun kuin nousun aikana. Taloudellinen aktiviteetti putoaa melko jyrkästi. Hintatason jäykkyyden vuoksi rahatalou':'
dellinentasapaino ei ole palautettavissa, vaikka tuottoprosentti palautuisikin »normaalille» tasolle - kuviossa r o:aan. Vain sallimalla suhteellisen nimellisen rahavarannon kasvaa voidaan rahapolitiikan myötävai-:kutuksella (tai esim. suurella maksutaseen ylijäämällä) rahataloudellinen
tasapaino saavuttaa ja siten pohjustaa seuraavaa uutta suhdannenousua.
Uusi suhdannejakso. on valmis käynnistymään, kun suhteelline:n ,nimellinen rahavaranto on kohonnut M~-tasolle ja ,hintataso on (P;-·Po):n
verran korkeammalla kuin edellisensuhdannejakson alkaessa; mutta
suhteellinen rahan kysyntä voi olla entisellä tasolla eli m o:ssa edellyttäen,
että kysyntäkäyrä m ei ole. siirtynyt edelliseensuhdannejaksoon verrattuna.
Suorittamalleni raha- ja reaalitaloudellisen kehityksen välisen vuoro.,.
vaikutuksen teoreettiselle analyysille on luonteenomaista, että rahan
kysynnän ja tarjonn'an vaihtelut ovat keskeIsiä taloudellisen aktiviteetin
suhdanneyaihteluj en aiheuttajia. Suoritetussa osittaistarkastelussa tosin
lähdin siitä, että suhdannenousun alkusysäystulee reaalitaloudelliselta
puolelta, mutta yhtä hyvin se tietenkinG voi olla lähtöi~in jostain, ~aha
taloudelljsesta tekijästä. Taantumaa analysoidessani näet totesin, että
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rahataloudellinen tasapaino voi palautua vain mikäli nimellinen rahan
tarjonta kasvaa kansantuotteeseen verrattuna. Tämä rahan tarjonnan
lisääntyminen voi taantuman kuluessa muodostua kuitenkin sen verran
runsaaksi, että se muuttuu rahan liikataljonnaksi. Se voi olla riittävä
alkusysäys uudelle nousulle.
Tyypillisen varovaisen rahapolitiikan linjan katsoin kuvastuvan olettaI?uksessa, että Mo-käyrä pysyy koko' suhdannejakson ajan aivan sen
loppuvaihetta lukuunottamatta samassa asemassa. Sen vuoksi on jonkin
,verran paradoksaalista, että kun tämän linjan mukaan »sallitaan» rahataloudellisten tekijöiden vaikuttaa suhdannekehitykseen, suhdannevaihtelut kärjistyvät ja inflaatio pääsee purkautumaan sillä tavoin, että lopputulos on aivan jokin muu kuin se, mitä pidetään talouspoliittisesti suotavana.
Tässä suoritetun analyysin näkökulmasta katsottuna optimaalinen
rahapolitiikka sisältää sen, että jo elpymisvaiheessa ryhdytään hidastamaan nimellistä rahan tarjonnan kasvua reaalikansantuotteen kasvuun
verrattuna, jolloin - parhaassa tapauksessa - rahan tarjonta mukautuu
supistuvaan rahan kysyntään. Korkeasuhdanteen loppuvaiheessa olisikuviotarkastelussa pysyäkseni - M-käyrä siirtynyt M~-asemaan.12 Tämä
rahataloudellisen tilanteen »kiristäminen» jo elpymisvaiheesta lähtien
olisi vain näennäistä, sillä tasapainohan säilyisi siitä huolimatta. Taantuman aikana optimaalinen politiikka toimisi päinvastaiseen suuntaan
siirtäen M-käyrän takaisin Mo-asemaan. Rahataloudellisen tilanteen
»keventäminen» olisi jälleen vain näennäistä, sillä tällöinhän rahan tarjonta lisääntyisi vain sen verran, kuin investointinäkynlien heikentyminen suosii rahaa sijoituskohteena.
Optimaalinenkaan rahapolitiikka ei näin ollen poistaisi suhdannevaihteluja,
joten suhdannevaihteluja koskeva monetäärinen tulkintani ei kelpaa koko
suhdanneilmiön selitykseksi. Se sisältää kuitenkin implisiittisesti ajatuksen, että mikäli rahataloudellinen kehitys olisi edellä tarkoitetussa mielessä optirilaalista, kansantalouden kehityksen epävakaisuus olisi vähäisempää, aktiviteetin vaihtelut vähemmän jyrkkiä ja inflatorinen kehitys
lievempää.
12. ~ikäli reaalikansantuotteen kasvu on nousun aikana ollut voimakasta, täI?ä merkitsee luultavasti silti nimellisen rahan tarjonnan kasvua.
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Optimaalisen rahapolitiikan normin määrittely on periaatteessa yksinkertainen teh tä vä:
-. Optimaalisella rahapolitiikalla tarkoitetaan niitä talouspoliittisia
toimenpiteitä, joilla toteutetaan raha taloudellinen tasapaino eli rahan
kysynnän ja tarjonnan yhtäsuuruus. Mutta useastakin syystä tämä normi
ei käytännön politiikan näkökulmasta katsoen sisällä mitään yksinkertaista, helposti sovellettavaa peukalosääntöä.
- Talouspoliittisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa nimellisen tahavarannon kehitykseen, mutta reaalinen rahan kysyntä riippuu taloudenpitäjien omista preferensseistä, ja reaaliseen rahan tarjontaan vaikuttava
hintatason kehitys on suureksi osaksi talouspolitiikan välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella.
- Vaikka reaalirahavarannon tasoon voitaisiinkin talouspoliittisesti
välittömästi vaikuttaa, reaalisen rahan kysynnän muutosten ennakoiminen ja analyysi on parhaassakin tapauksessa hyvin vaativa (tutkimus)tehtävä. Teoreettinen analyysini sisälsi vain hypoteesin tämän kysynnän
muutosten suunnasta eri suhdannevaiheissa; hypoteesia on syytä testata
empiirisesti.

Loppu to teamuksia
Optimaalisen rahapolitiika.n periaatteiden tarkastelun eräänä tarkoituksena oli tuoda esiin, miten »poikkeavia» toimenpiteitä se itse asiassa
edellyttää; toistettakoon ne vielä kerran:
-

rahoitustilanteen kiristäminen suhdanne-elpymisen käynnistyessä;
rahoitustilanteen keventäminen korkeasuhdannevaiheessa.

Tämän »poikkeavuuden» korostaminen tukee hypoteesiani, että Suomessa rahataloudellinen tasapainottomuus on saattanut olla suunnaltaan
ja vaikutukseltaan sen kaltainen kuin teoreettisessa tarkastelussa tähdensin. Rahoitustilanne on ollut liian keveä suhdannenousun kuluessa
ja liian kireä korkeasuhdanteen ja taantuman aikana.
Rahataloudellinen kehitys on todennäköisesti ollut suhdannevaihteluja
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kärjistävä. Se on korkeasuhdanne- ja taantumavaiheissa vähin erin m urentanut inflatorisen hinta- ja kustannuskierteen työnt~mällä: taloudellista aktiviteettia alaspäin ja elpymisvaiheessa -. 'koska työttömyydestä
pyritään pääsemään - se on edistänyt voimakkaan suhdanneoptimismin
muodostumista ja näin välillisesti käynnistänyt inflaatioprosessin. - 111flaatioprosessin alkusysäys tulee tavallisesti kuitenkin itse hinta- ja kustannusmekanismin sisältä. Se voi olla peräisin esimerkiksi maataloustuotteiden hintojen nostamisesta tai tuontihintojen kohoamisesta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970:4

Lineaaristen regressiomallien ekonometrisia
sovellutuksia edeltävät asialoogiset tarkastelut*
Kirjoittanut
HEIKKI HÄMÄLÄINEN

1. Johdanto
Asialoogisilla tarkasteluilla tarkoitetaan tässä kirjoituksessa kaikkea sitä
esipohdiskelua ja esityötä, jota soveltava ekonometrikko joutuu tekemään ennen ekonometrisen mallin tilastollista käsittelyä. Viimeksi mainitulla ymmärretään mallin parametrien estimointiin, tulosten tarkkuuden arviointiin ja tulosten esittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Soveltavan ekonometrikon välttämättöminä mutta tuskin vielä riittävinä
ominaisuuksina lienee pidettävä ainakin seuraavia: a) häneltä edellytetään hedelmällisesti hämmästelevää aistia havainnoida taloudellisia on" gelmia ja samalla halua etsiä näihin ongelmiin ratkaisuja; b) hänen on
omattava tietty analyyttinen välineistö, jonka turvin ongelmille voidaan
tuottaa ratkaisuja (tällä välineistöllä ei tarkoiteta pelkästään jonkin tietyn formaalisen järjestelmän, esim. matematiikan hallitsemista, vaan
pyrkimystä etsiä eri järjestelmien välisiä analogioita ja näiden analogisten järjestelmien formaalista hallintaa); c) hän tarvitsee tervettä järkeä etsiessään uudenlaisia analogioita,mikä puolestaan edellyttää taitoa
käyttää vapaasti eri välineitä ongelmien ratkaisemiseksi. Lyhyemmin:
edellytyksenä voidaan pitää kykyä tuottaa johonkin taloudelliseen' ongelmaan eri välineitä vapaasti hyväksikäyttävä, käytännön päätöksenteon tarpeita tyydyttävä ratkaisu. Vapauden ja ennakkoluulottomuuden
korostaminen välineiden valinnassa on olennaista, sillä soveltavan ta-

* Aihetta olen laajemmin käsitellyt samannimisessä tilastotieteen laudatur-tutkielmassani (säilytetään Helsingin Yliopiston tilastotieteen laitoksen kirjastossa).
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loudellisen tutkimustyön on metodisen eleganssinsa ohella tuotettava
taloudellista päätöksentekoa palvelevaa tietoa, eikä tätä tietojen tuotantoa saa hämmentää pitäytyminen johonkin tiettyyn menetelmien joukkoon.
Pohdiskelun viitekehyksenä toimii lähinnä asenne, jota luonnehtikoot
mm. seuraavat seikat: paneutuminen aitoihin ongelmiin, ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen, tiettyyn ymmärrettävyyteen pyrkiminen, yksinkertaisuuden tavoittelu. Näiden yleensä hyvinä pidettävien piirteiden luetteloa voisi jatkaa, mutta lyhyesti tätä asennetta käy nimittäminen systemaattis-tervejärkiseksi suhtautumiseksi selvityksen kohteena oleviin ongelmiin.
Ekonometrisen tutkimuksen onnistumisen ja sen tulosten käyttökelpoisuutta silmällä pitäen on tärkeätä, että suoritettava tutkimus nojaa
eräisiin ennen eri tutkimusvaiheiden toteuttamista tehtäviin tarkasteluihin. Näitä enemmän tai vähemmän muodolliseen kehikkoon puettavia
päätäntämenettelyjä nimitetään tässä kirjoituksessa asialoogisiksi tarkasteluiksi.
On ilmeistä, että jotakin voidaan sanoa niistä yleisistä periaatteista,
joiden nojalla ekonometrisen tutkimuksen laatutasoa kyetään ennakkotarkasteluilla kohottamaan ja samalla pystytään välttämään karkeat
huolimattomasta esityöstä tuloksena mahdollisesti seuraavat virheet.

2. Kahdeksan kysymystä

Ekonometrikon suorittaman tutkimuksen laatutasoa voidaan arvostella
esim. seuraavien kysymysten valossa: 1

1. Miten on onnistuttu tutkimustehtävän täsmällisessä formuloinnissa ja tutkimuksen tavoitteiden tarkoituksenmukaisessa määrittelyssä?
2. Kuinka luotettavaa käytettävissä oleva tieto aineisto on?
3. Miten on selvitetty tutkimuksen kohteena olevien muuttujien väliset matemaattis-tilastolliset yhteydet?
1. Vrt. LEO TÖRNQVIST Industriproduktionens utveckling i Finland åren 1925-1956, Ekonomiska Sam~
fundets Tidskrift 1958:3, s. 150-151.
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4. Kuinka on suoritettu tuntemattomien, parametrien estimointi?
5. Miten on selviydytty tuntemattomien parametrien tulkitsemiseen
lii ttyvistä ongelmista?
6. Miten hyvin lukuarvot, jotka voidaan laskea mallin avulla, sopivat
yhteen sellaisen uuden aineiston kanssa, jota ei käytetty hyväksi
mallia rakennettaessa?
7. Kuinka elegantti ja tehokas ongelman ratkaisussa käytetty tutkimustekniikka on?
8. Onko tutkimustekniikka ja tutkimuksen tulokset esitetty helppotajuisessa, mielenkiintqa herättävässä muodossa sekä tehokkaalla
tavalla silmällä pitäen niitä, jotka voivat mahdollisesti käyttää
tutkimusselostusta hyväkseen?

3. Ekonometrinen selittäminen ja kausaaliongelma

Ekonometrinen tutkimus toimii yhdistäjänä tosiasiamaailmasta tehtävien havaintojen"' ja teoreettisten kehitelmien välillä. Ekonometrinen
päättely on ainä induktiivista. Se etenee yksittäistapauksia koskevista
hypoteeseista yleisempiin hypoteeseihin. Siihen sisältyy osittain teoreettisia aineksia sisältäviä hypoteeseja, osittain empiirisiä havaintoja koskevia hypoteeseja. Induktiivisuudesta voidaan johtaa ekonometrisen tutkimuksen stokastinen peruslähtökohta. Tuotettava tieto on epävarmaa,
mutta tämä epävarmuus kyetään hallitsemaan todennäköisyysteorian
tilastollisten sovellutusten nojalla.
Periaatteessa tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä ei voida jakaa stokastisiin tai determistisiin. Niiden välinen ero perustuu ekonometrikon
välineisiin,joita hän soveltaa tutkimusongelmiinsa. Nopanheitto ilmiönä
voidaan palauttaa determisesti - vaikkakin monimutkaisesti - selitettäväksi ilmiöksi; kuitenkin tätä ilmiötä voidaan yksinkertaisemmin selittää stokastisin selitysperustein.
Asialoogisten tarkastelujen yhteydessä. ei voida sivuuttaa keskustelua
kausaalisesta selittämisestä. Perinteisesti tiedettä 'on pidetty· toimintana,
joka tähtää kausaalisten lainalaisuuksien etsimiseen ja toiminnan onnistuessa kausaalilakien löytämiseen. Ekonometrisen tutkimuksen yhteydessä ei kausaalisesta selittämisestä voida puhua samalla tavalla, vaan
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parhaimmillaankin ekonometrinen löydös (taloudellista ilmiötä koskeva
säännönmukaisuusväite) on todennäköisyysväite. Se pitää paikkansa tietyllä todennäköisyydellä tietyssä· tilanteessa.

4. Ekonometrian asema teorian ja havainnoinnin välillä

Teoreettiset ja tosiasioita koskevat lausumat2 muodostavat ekonometrikon olennaisen raaka-aineiston, joka saa systemaattisen ilmaisunsa mallin muodossa. Malli tuottaa tutkimuksen kohteena olevalle ilmiölle kuvauksen, selityksen tai sen nojalla voidaan ennustaa ilmiön kehitys tulevaisuudessa. Kuvaus, selitys ja ennuste ovat ekonometrian nojalla aikaansaatuja tosiasiamaailmaa koskevia lau~umia. Mitä paremmin ne pitävät paikkansa tosiasiallisten tapahtumainkulkujen kanssa, sitä onnistuneempaa ekonometrikon toiminta on ollut. Empiirisen käyttökelpoisuutensa ohella ekonometrian tulpkset voivat osoittaa jonkin teoreettisen
tuloksen ainakin tietyssä tilanteessa vääräksi tai niiden nojalla voidaan
johtaa jotakin uutta tutkimuksen yhteydessä sovellettuun teoreettiseen
rakennelmaan.
Modernin todennäköisyysteorian tietä on päädytty teorian ja havainnoinnin synteesiin. Todennäköisyysteorian sovellutuksena on toiminut
lähinnä matemaattinen tilastotiede. Varsinaisesti ekonometrialla on tämä
silloittava tehtävä.

5. Mallinrakennusasenne
Teorian ja havaintojen muodostamien lausumien yhdistelmä tuottaa
mallin selvityksen kohteena olevalle ilmiölle. Mallin rakentaminen merkitsee a) tutkimuksen kohteena olevan ilmiökentän rajaamista (mallin
rakenteen yksilöiminen) , b) sen ymmärtämistä, miten tutkimuksen kohteena oleva järjestelmä toimii (kausaalianalyysi), c) tulosten laskemista
eri tilanteissa (kalkyylin suorittaminen) ja d) päättelemistä, miten malli
2. Lausumalla tarkoitetaan tässä yhteydessä jonkin ilmaisun asiasisältöä. Lause puolestaan antaa
jollekin ilmaisulle muodon.
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pitäisi uudistaa, jotta se täyttäisi paremmin siihen kohdistetut toiveet
(päätäntätoimintaa palveleva ohjelmointinäkökulma) .
Tutkimusta ei yleensä aloiteta täydellisen mallin laatimisella vaan
ongelmakentän pääpiirteistä. Toiminta jatkuu pääpiirteiden asteittaisilla täydennyksillä ja tarkennuksilla. Ja voidaan olla varmoja, ettei
milloinkaan päästä yksityiskohdissaan täydellisen ja tosiasiallista päätäntätoimintaa täysin tarkoituksenmukaisesti palvelevan mallin kehittämiseen.
Mallin rakentaminen voidaan aloittaa joko teoreettisista lausumista,
joilla on näennäisesti pieni empiirinen sisältö, tai tutkimuksen kohteena
olevaa ilmiötä koskevista empiirisistä lausumista, jolloin teoreettinen
panos on pieni. Teorialla tarkoitetaan tässä yhteydessä systemaattiseen
muotoon saatettavia käsitteellisiä rakenteita, joita voidaan muodostaa
riippumatta empiirisestä havaintomaailmasta .(apriorisesti). Aprioriset ja
empiiriset lausumat kietoutuvat vähitellen toisiinsa. Tällä ei kuitenkaan
pyritä sekoittamaan teoreettisia järjestelmiä (systematiikkaa) ja havaintoja koskevia väitteitä toisiinsa. Teorian ja havainnoinnin keskinäinen
suhde on keskeinen mutta samalla vaikea ja usein ratkaisematta jäävä
tieteellisen päätöksenteon ongelma. Mallinrakennusasenne palvelee tämän ongelman ratkaisemista.

6. Mallin muodon valinta

Mallia rakennettaessa joudutaan suorittamaan eräitä valintoja. Ne voivat
kohdistua a) mukaan otettaviin muuttujiin, b) muuttujien välisiin suhteisiin, ts. mallin täsmälliseen muotoon, c) mallin parametrien .tilastollisiin estimointi- ja muihin arviointimenetelmiin sekä d) numeerisiin
analyysivälineisiin, joita käytetään laskettaessa mallin muita tuntemattomia suureita.
Teoreettisten edellytysten lisäksi kelvollisen regressiomallin on oltava
asialoogisesti tyydyttävä: sen on mukauduttava ilmiötä mahdollisesti
selittävään teoreettiseen käsitevälineistöön ja sen on oltava muodoltaan
tosiasioita vastaava.
Ei ole olemassa mitään yleistä säännöstöä, jonka mukaan regressiomallin muoto tulee tietyssä yksittäisessä sovellutuksessa valita. Onko
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regressiomallin rakentaminen siis jotain epämääräistä puuhailua? Tilanne
ei ole nykyisen ekonometrisen tietämyksen tasolla näin lohduton. Asiansa
hallitsevat tutkijat ovat soveltaneet regressioanalyysia usein menestyksellisesti. Regressioanalyysia voidaan käyttää ainakin kahteen tarkoitukseen: 3
1. Sen avulla estimoidaan mallin parametrit tai ennustetaan jonkin
muuttujan arvo, jos tunnetaan yhden tai useamman muun muuttujan arvot.
2. Pyritään tuottamaan kausaalinen selitys jollekin muuttujalle yhden
tai useamman muun muuttujan funktiona.
Regressioanalyysi on muodollisesti sama kummassakin tapauksessa.
Ero piilee vain tilastoaineistolle asetetuissa kysymyksissä ja regressiomallille annetuissa tulkinnoissa. Edellisessä tapauksessa regressioanalyysin avulla pyritään saamaan niin täsmälliset estimaatit kuin mahdollista.
Jälkimmäisessä tapauksessa regressiomallin odotetaan todentavan empiirisen hypoteesin tai teoriasta johdettavan hypoteesin.
Ekonometrisesta kausaalisuudesta puhuttiin jo 3. kappaleessa. Jälkimmäisen tapauksen yhteydessä on paikallaan kiinnittää huomiota seuraaviin ongelmiin: a) miten malli tulkitsee kausaalisen riippuvuuden, mikä
muuttuja on selitettävä ja mitkä muuttujat ovat selittäviä muuttujia
sekä b) miten selvityksen kohteena oleva ongelma on muotoiltavissa
regressiomalliksi, jossa selitettävä muuttuja on selittävien muuttujien
joukon funktio.
Selitettävä ja selittävät muuttujat voidaan tulkita joko nominaalisesti,
jolloin vain sanotaan, että selitettävä muuttuja on mallin yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella ja selittävät muuttujat oikealla puolella tai
kausaalisesti, jolloin selitettävä muuttuja on seurausmuuttuja ja selittävät
muuttujat ovat syymuuttujia.
Regressiomallin valintaa ilmentää seuraava näennäisesti paradoksaalinen päätäntätilanne: on valittava malli kaikkien tietyt ominaisuudet
tyydyttävien mallien joukosta, jossa on mahdollisimman monta selittävää
muuttujaa (käytön näkökulma, esim. ennusteen laadinta) ja samanaikaisesti vähän selittäviä muuttujia (käyttäjän näkökulma, esim. mahdollisimman pienet kustannukset ja muut uhraukset). Valinta kohdistuu
3. H.

WOLD--:L. JUREEN

Demand Ana(ysis, New York-London 1953, s. 29-35.
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tavallisesti kummankin äärimmäisyyden välialueelle, ja tuloksena on
kompromissi, jota ekonometrikko nimittää »parhaaksi malliksi».
Regressiomallin muodon valinnasta voidaan kuitenkin sanoa enemmän kuin vain edellä esitetyt määritelmänluonteiset näkökohdat. Seuraavassa tarkastellaan erikseen kriteerejä, joita taloustieteen teorianmuodostus, tilastollinen päätöksentekoteoria ja terve järki voivat tarjota
asialoogisten tarkastelujen tueksi.

7. Talousteoreettiset kriteerit
On ilmeistä, että tietyn taloudellisen ongelman ratkaisuyrityksessä sovellettuun regressiomalliin sisältyy monia sellaisia muuttujia, että niitä
tai niiden välisiä suhteita ei voidajohtaa mistään vallitsevan talousteorian
käsi tteellisestä välineistöstä.
Asialoogisef tarkastelut voivat perustua osittain systemaattisten teoreettisten tulosten hyväksikäyttöön. Jos ekonometrikon välineistö koostuu
vain teoreettisen taloustieteen käsitevälineistöstä ja sen avulla johdettavista tuloksista, hän suorittaa mukaan tulevien muuttujien ja mallin
muodon valinnan talousteorian perusteella. Onko talousteoria tällainen
maaginen norminlausuja? Parhaimmillaan talousteoriasta voidaan luultavasti johtaa tietoa siitä, mitkä muuttujat saattavat olla relevantteja ja
mikä summittainen suhde muuttujien välillä vallitsee. Edelleen teoriassa
esiintyvät muuttujat voivat olla sellaisia, että niitä ei voida operationalisoida. Talousteoreettisia lausumia koskevista havainnoista voidaan johtaa seuraavaa: niiden nojalla voidaan a) arvioida mallin muuttujien
relevanttisuutta ja b) saada tietoa parametrien etumerkeistä ja suuruusluokista.
Mallin yleisiä piirteitä koskevaa tietoa saadaan esimerkiksi teoreettisesta tiedosta, jonka mukaan rajakustannusfunktio on aluksi vähenevä ja
tuotoksen lisäännyttyä yli tietyn rajan kasvava, Engelin käyriin liitettävästä tiedosta, joka koskee tiettyjä perustulotasoja ja menojen käytön
tiettyjä kyltymistasoja sekä kulutusfunktiota luonnehtivasta tiedosta,
jonka mukaan rajakulutusalttius on vähenevä suhteessa kulutuksen määrän lisääntymiseen.
Näiden karkeiden viitteiden ohella voidaan talousteoriasta johtaa täs-
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mällisempiäkin rajoituksia mallin muotoon nähden. Esimerkiksi kysyntäteoriasta voidaan johtaa kysyntäfunkti()ta koskeva rajoitus, jonka muka ari
funktion on oltava nollannen asteen homogeeninen funktio nimeIlistuloj en ja hin toj en suhteen.

8. Empirismin kriteerit
Äärimmäinen ekonometrikko-empiristi lähtee puolestaan siitä, että käytettävissä oleva tilastoaineisto puhuu puolestaan ja valitsee mallin, joka
siihen parhaiten· sopii. Tilastollisen päättelyn teoria ,ei ole itsessään kyllin
tehokas, jotta se pystyisi valitsemaan epämaäräisestä lukumäärästä vaihtoehtoisia määrittelemättömiä hypoteeseja. Ekonometrikon päämääränä
ei voida pitää jonkin yksittäisen historiallisen ilmiön piirteiden »täydellistä» selittämistä, .vaan hänen tehtävänään on tuottaa selityksiä, jotka
ovat päteviä myös menneisyydessä tai tulevaisuudessa tapahtuville selityksen kohteena oleville ilmiöille. Sillä oikeastaan vain mallin hyvä
ennakointikyky on käytännön päätäntätoimintaa tyydyttävä ominaisuus.

9. Terveen järjen kriteerit
Äärimmäinen teoreettinen enempää kuin äärimmäinen empiirinen tieto
eivät ratkaise ekonometrikon valintaongelmia, vaan näiden jonkinlainen
sekoitus muodostaa hedelmällisimmän lähtökohdan. Soveltavan empiirisen tavoite tutkimuksen päämääränä on taloudellisen käyttäytymisen
suhteellisen pysyvien piirteiden luonnehdinta (esimerkiksi pyrkiminen
perusjoukon parametrien estimaatteihin, joilla on ennustearvoa) .
Vaikka talousteorian kyky palvella edellä mainittua· valintaa on kyseenalainen, on sitä käytettävä. empiirisissä tutkimuksissa hyväksi mahdollisuuksienmukaan. Voidaan nojata aikaisempiin empiirisiin tutkimuksiin, jos raja~analyysin; .Engelin käyrienja kulutusfunktioiden tyyppiset
tarkastelut.,eivät Tiitätai. miellytä. Näiden yleisten piirteiden lisäksi talousteoriasta· voidaan johtaa. eräitä yksityiskohtaisempia rajoituksia malIin muodon; suhteen. Esimerkiksi mainittiin, ettäkysyntäfunktion tulee
olla nollannen asteen homogeeninen funktio rahatulojen ja hintojen suh-
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teen. Edelleen talousteoriasta voidaan johtaa parametrien etumerkkejä
ja suuruusluokkia koskevia lausumia.
Tilastollinen hypoteesien testaus palvelee osittain muuttujien ja mallin
muodon valintaa. Jos esimerkiksi ollaan epävannoja jonkin selittävän
muuttujan mukaanotosta, kokeiltakoon testaamalla hypoteesi: onko vastaava perusjoukon parametri nollan suuruinen?
Eräs valintamenettely nojaa siihen strategiaan, että valitaan se malli,
joka sopii parhaiten havaintoaineistoon, eli valitaan se malli, jolla on
suurin selityskyky (kokonaiskorrelaatio). Edelleen askeltavan regression
menettelyä voidaan soveltaa muuttujien valintaan.
Terveen järjen apuna toimii myös matematiikka. Analyysin avulla
voidaan tutkia muuttujien vaihtelualueita ja selvittää, millä parametrien
arvoilla mallit ovat sovellutuskelpoisia. Ennakointikyvyn ennakkoarvioinneissa nämä tarkastelut ovat olennaisia.

10. Tilastoaineiston tarkastelu

Melkoinen osa ekonometrisen tutkimuksen pohjana käytettävästä tilastollisesta perusaineistosta tuotetaan tietynlaisen keräily- ja luokitteluinnostuksen kannustamana ajattelematta paljonkaan sitä, mihin ja miten
tuotettua numeroaineistoa käytetään. Riittävän organisoitu tietojen
tuotanto pysyy kenties aina vain tavoiteltavana ihanteena. Toisaalta ei
ole olemassa sellaisia periaatteita, joiden nojalla voitaisiin koota käyttökelpoisia tietoja tulevaisuudessa suoritettavia tutkimuksia varten. On
ilmeistä, että ekonometrikon on vaikea arvioida perusaineiston ominaisuuksia' sillä julkaistut tiedot tilastojen keruumenetelmistä ovat yleensä
vähäisiä tai vaikeasti hankittavissa.
Perustilastoja laadittaessa voi virheitä syntyä tietotuotantojärjestelmän
suunnitteluvaiheessa, tietojen hankintavaiheessa ja hankittujen tietojen
muokkaamisvaiheessa. Kaksi viimeksi mainittua virhelähdettä voidaan
poistaa tai ainakin niiden vaikutusta lieventää kohdentamalla enemmän
voimavaroja tilastojen jalostamisen teknisiin prosesseihin. Suunnitteluvaiheessa tehdyt virheet ovat vaikeammin korjattavissa, ja ne voivat antaa
koko tietotuotannolle aivan harhaisen muodon. Yksittäinen tutkija ei voi
useimmiten ryhtyä suuriinittaisiin tutkimuksensaperusaineiston tuotta-
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mista koskeviin organisatorisiin muutoksiin. Hänen olisi kyettävä paikallistamaan käyttämänsä numeroaineiston virheet ja korjaamaan ne
mahdollisuuksiensa rajoissa, vaikka olemassa olevien tilastojen luotettavuusarviointi jälkikäteen onkin yleensä vaikeaa'~ Tämä analyysi voi
perustua a) tietojen hankinnassa käytettyjen keräysmenetelmien arviointiin, b) tieto aineiston vertailuun muuhun saatavilla olevaan tietoaineistoon sekä c) tietoaineiston ryhmittelyyn uudelleen.
Tietoaineiston käyttökelpoisuutta voidaan tarkastella seuraavien periaatteiden nojalla:

1. Verrattavuusperiaate. Yksittäisestä tiedosta on voitava sanoa, onko
siitä johdettavissa jotakin muuta tietoa.
2. Luokiteltavuusperiaate. Tietoaineistoon on voitava soveltaa joitakin
luokitteluperiaatteita, jonka nojalla tieto voidaan saattaa yksinkertaisempaan ja nopeammiJ? käsiteltävään muotoon.
3. Konsistenssin periaate. Jokaisen tiedon tulee ollt\palautettavissajonkin
muutosprosessin välityksellä reaalimaailman ilmiöön: tiedon on
kuvattava tai yksilöitävä jotakin tai jokin.
4. Luotettavuuden periaate. Saman ilmiön havainnoinnin on tuotettava
eri tilanteessa eri meneteln1illä sama haluttu tieto.
5. Jatkuvuuden periaate. Tiedon on säilytettävä perusominaisuutensa
riippumatta niistä menetelmistä, joita sen käsittelyyn on sovellettu.

11. Ekonometrian teoriasta riippumattomien asialoogisten tarkasteluJen luonne
Ekonometrian teorian edellyttämät tarkastelut nojaavat vahvaan tilastotieteen teorian tuntemukseen. Muut varsinaisesti asialoogiset tarkastelut
edellyttävät yleensä muiden teoreettisten käsitteenmuodostustapojen ja
tutkimuksen kohteena olevan ilmiön hallintaa. Tämä apriorisen tiedon
joukko koostuu epämääräisemmistä, mutta yleensä tutkimus tehtävän
onnistumisen kannalta olennaisimmista lausumista. Tätä tiedon lajia ei
yleensä voida esittää yhtä täsmällisten ja yksikäsitteisten olettamusten
muodossa kuin edellistä. Tällöin ovat mukana ekonometrikon, taloustieteilijän ja tilastomiehen ammattistandardit ja hänen »terve järkensä».
Molemmat ovat riippuvia käyttäjästä ja arvostajasta, ja näin ollen tä~
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män tiedon ongelmien ratkojana onnistuu hyvien standardien mukaan
toimiva ja tervettä järkeään hyvin käyttävä ekonometrikko. Kuitenkin
eräissä tapauksissa voidaan käyttää ennalta suoritettavien tarkastelujen
pohjana joitakin objektiivisesti järkeviä menettelyjä. Mitään maagista
sääntöä, joka antaisi ohjeen siitä, mitä mallia on käytettävä tietyn riippuvuuden estimoimiseksi, ei ole olemassa.

Ka nsa nta loudellinen
aikakauskirja 1970: 4

Tuotannontekijäiden hinnanmuodostuksesta *
Kirjoittanut

REIJO MARJANEN

1. Johdanto
Funktionaalinen tulonjakaantumistapahtuma ja erityisesti tuotannontekijöiden hinnanmuodostusprosessi ovat jo klassista taloustiedettä kiinnostaneita ongelmia. Ne teoriat, jotka jo lähes sata vuotta sitten kyseisistä
ongelmista esitettiin, ovat uudempien teorioiden rinnalla säilyttäneet
relevanssinsa. Tosin niitä on jonkin verran modifioitu, mutta se perusta,
jolle ne aikanaan luotiin, ei ole olennaisesti muuttunut.
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan erästä tällaista teoriaa, nimittäin
ns. rajatuottavuusteoriaa, joka ajoittain erittäin ankarastakin arvostelusta huolimatta on puolustanut menestyksellisesti asemaansa nimenomaan tuotantoon osallistuvien tuotannontekij ä panosten hinnanmuodostusprosessin tulkitsijana. Tarkoitus on ollut selvittää toisaalta, kuinka
hyvin tämä teoria on sovellettavissa nykyisiin epätäydellisen kilpailun
markkinaolosuhteisiin ja toisaalta, missä määrin nämä olosuhteet poikkeavat teorian aksioomajärjestelmästä. Lisäksi yritetään kartoittaa niitä
muita tekijöitä, jotka saattavat myös vaikuttaa tuotantopanoksille tuleviin korvauksiin. Tarkastelun lähtökohtana on nimenomaan tuotanto
ja ne tekniset suhteet, jotka tuotannossa vallitsevat.
Tuotannolla ymmärretään kansantaloustieteessä sitä tapahtumasarjaa,
jossa tuotannontekijäpanokset saavat aikaan inhimillisiä tarpeita tyydyttäviä hyödykkeitä tai muuttuvat itse niiksi. Tuotantofunktiolla
Q = f (xl' x2 ' ••• ,xn ; a p a 2, ••• , a m ),
jossa xl' x 2 , ••• , x n merkitsevät panoksia ja a p a 2, ••• , a m tuotantotek-

* Aihetta olen lähemmin käsitellyt pro gradu -tutkielmassani Tuotanto Ja tu~tannontekijöiden hinnanmuodostus raJatudttavuushypoteesin valossa: ekonometrinen tutkimus työ- Ja pääomapanoksen hintoJen suhteesta Suomen
teollisuudessa 1954-1967 (säilytetään Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa).
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niikan määräämiä parametrejä, saatetaan esittää tuotoksen teknistä
riippuvuutta sen aikaansaavista panoksista. 1 Tällöin yleensä oletetaan,
että tekninen edistys, kuten tiedon taso, tuotantotekniikka yms., säilyvät
muuttumattomina tarkasteluperiodin aikana.
Rajatuotos on tapana määritellä puolestaan viimeksi käyttqönotetun
tuotannontekijäpanoksen aikaansaamaksi tuotoksen lisäykseksi. Se siis
ilmaisee puhtaasti absoluuttista tuotoksen lisäyksen määrää, joka on
seurauksena tuosta tuotannontekijän lisäyksestä. Tuotannontekijän rajatuottavuus osoittaa tuotannontekijän teknistä laatua. Se voidaan määritellä tuotantofunktion ensimmäisenä derivaattana tuon tuotannontekijän
suhteen, kun sen sijaan rajatuotos on tuo derivaatta kertaa tuotannontekijän lisäys.2

2. Rajatuottavuushypoteesi
Rajatuöttavuushypoteesin mukaan kunkin tuotannontekijän korvauksen
tuotannossa määrää tuon tuotannontekijän rajatuottavuus, kun tehdään
eräitä olettamuksia markkinaolosuhteista ja tietyistä tuotantoon vaikuttavista tekijöistä. Nämä olettamukset ovat: a) täydellinen kilpailu vallitsee sekä tuotannontekijä- että tuotemarkkinoilla; b) tuotannontekijät
ovat jaettavissa äärettömän pieniin homogeenisiin yksikköihin, ja ne
kykenevät reagoimaan välittömästi niiden korvauksissa tapahtuviin
muutoksiin; c) yritysten tavoitteena on maksimoida voittonsa.
Näissä olosuhteissa yritykset allokoivat käytettävissään olevat tuotannontekijät siten, .että tuotannontekijöiden rajatuottavuuksien suhde on
yhtä kuin niiden hintojen suhde. Kun tarkastellaan pelkästään kahta
tuotannontekijää, työtä L ja pääomaa K, voidaan edellisen perusteella
kirjoittaa:

Q~ _ w
Q~ -~'
1.

OLAVI NIITAMO

2.

RAGNAR FRISCH

Tuottavuuden kehitys Suomen teollisuudessa vuosina 1925-1952, Helsinki 1958, s. 14.
Theory of Production, Dordrecht 1965, s. 54; ERICH SCHNEIDER Pricing and

Equilibrium, London 1966, s. 142. Tuotannontekijän i rajatuottavuus on 8

.

8Q.

rajatuotos on -

8X i

. dx.,
1

1

=

1, ... , n.

Q

8xi

, i

=

1, ... ,n. Vastaava
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jossa Q~ ja Q~ ovat työn ja pääoman rajatuottavuudet ja w ja r niiden
yksikkökorvaukset.
Yksittäinen yritys siis maksimoi voittonsa, kun tuotannontekijän rajatuotoksen arvo on sama kuin. tuon tuotannontekijän yksikkökorvaus.
Tällöin myös yrityksen rajatuloon yhtä kuin rajakustannukset~ Yrityksen kannattaa siis ostaa tiettyä 'tuotannontekijää siihen saakka; kunnes
tuotannbntekijän rajatuotoksen arvoon sarna' kuin sille maksettu korvaus~
Siten yrityksen tuotannontekijän kysyntäkäyrä yhtyy sen rajatuotoksen
arvoa kuvaavaan käyrään. 3
Rajatuottavuusteorian periaatteisiin kuuluu myös, että tuotannontekijäiden rajatuottavuuksien suhde on tasapainon vallitessa yrityksestä ja
ja elinkeinosta riippumatta kaikkialla sama. Siten tuotannontekijät on
allokoitu koko kansantalouden kannalta optimaalisesti silloin, kun niiden
korvaus tuotannosta muodostuu sen panoksen mukaiseksi, jonka ne tuo-,
toksen aikaansaamiseen luovuttavat.

3. Cobbin-Douglasin tuotantofunktio

Neoklassinen teoria ei päässyt juuri tätä teoreettista spekulointia pidem-,
mälle selvitellessään tuotannontekijöiden hinnanmuodostusta, koska.
nimenomaan tuotannontekijöiden rajatuottavuuden määrääminen tuotantofunktion analyyttistä muotoa tuntematta oli mahdotonta. Tästä
vaikeudesta selvittiin antamalla tuotantofunktiolle analyyttinen muoto.
Etenkin COBBin-·DouGLAsin funktiolla

Q= ALaKb,
jossa A, a ja b ovat parametrejä, on ollut aivan erityinen merkitys. Se
'ilmaisee, että tuotos (Q) on yksinomaan kahden tuotannontekijän, työn
ja pääoman funktio parametrien A, aja b määräämällä tavalla.
Funktion ominaisuuksiin kuuluu, että parametrit aja b määritellään
tuotoksen osittaisjoustavuuksina panosten suhteen seuraavasti: 4
3. Kuitenkin vain siinä tuotannon vaiheessa, jolloin yrityksen rajakustannukset ovat pienemmät
kuin sen keskimääräiset kustannukset.
4. OLAVI NIITAMO mt. s. 15. Ks. myös MARK BLAUG Economic Theory in Retrospect, Homewood
1962, s. 422.
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a=
Kombinoitaessa rajatuottavuushypoteesi Cobbin-Douglasin tuotantofunktion kanssa voidaan suoraan funktion parametrien määritelmän
perusteella nähdä, että tuotannontekijöiden yksikkökorvaukset on esitettävissä seuraavasti: 5

w=a

Q

·

L'

Q

r=b-.
K

Rajatuottavuushypoteesi siis lausuu, että tuotannontekijän hinta on
funktion tuohon tuotannontekijään liittyvän parametrin ja saman tuotannontekijän keskimääräisen tuottavuuden tulo. Tämä pätee tietenkin
vain jo aikaisemmin mainittujen rajatuottavuushypoteesin perusaksioomIen vallitessa.

4. Rajatuottavuusteorian kritiikkiä

Tässä yhteydessä lienee paikallaan lyhyesti kosketella sitä ajoittainankaraakin kritiikkiä, jota on kohdistettu rajatuottavuusteoriaan ja etenkin
sen käyttöön tuotannontekijöiden hinnanmuodostusprosessin ratkaisijana.
On kuitenkin syytä pitää mielessä se tosiseikka, että teoreettiset mallit
eivät pyri olemaan eivätkä voikaan olla todellisuutta tavanomaisessa
merkityksessä, vaan ne ovat todellisuuden yksinkertaistettuja mallikuvia,
jopa silloin, kun niiden perusaksioomat tietoisesti pyritään asettamaan
todellisuuden kanssa yhtäpitäviksi. Siten malli voi olla sisäiseltä loogisuudeltaan oikea ja onnistunut, mutta sen todellisuudenselityskyky on
silti vajavainen.
Jos siis arvostellaanrajatuottavuushypoteesia sinänsä, ei sananmukai:sesti eroteta metsää puilta, sillä tuskin mallin loogisuudessa on kr.itiikin
.sijaa. Sen sijaan se aksioomajärjestelmä, jolle tämä malli perustuu, saattaa olla kritiikin arvoinen. Nimenomaan olettamukset täydellisesta kilpailusta ja voiton maksimoinnista muodostavat Sen aksioomajärjestel5. Tässä yhteydessä on kysymys tuotannontekijöiden reaalisista yksikkökorvauksista.

TUOTANNONTEKIjÖIDEN . . .

299

män, jonka realistisuus saatetaan kritiikissä asettaa kyseenalaiseksi.
Yleisesti hyväksytään se käsitys, että täydellistä kilpailua ei esiinny
puhtaana, vaan lähes kaikkialla markkinoilla vallitsee tilanne, joka
sijoittuu johonkin monopolin ja täydellisen kilpailun välimaille. Mutta
rajatuottavuushypoteesin kannalta ei olekaan tärkeätä, vallitseeko markkinoilla täydellinen kilpailu vai ei, vaan tärkeämpää on arvioida, kuinka
hyvin täydellisen kilpailun aksiooma approksimoi todellisuutta. Tällöin
probleema pelkistyy kysymykseksi siitä, riippuuko esim. tuotannontekijän
korvauksen muodostuminen yksinomaan tuon tuotannontekijän rajatuottavuudesta vai onko tässä yhteydessä otettava huomioon myös joitakin muita tekijöitä.
Voiton maksimointi on nimenomaan klassisen hintateorian perusta.
Siihen kohdistunut voimakas kritiikki esim. luU eost -teorian kannattajien
taholta ei liene aivan epäoikeutettua varsinkaan eräiden empiiristen
tutkimustulosten valossa. Kyetäkseen maksimoimaan voittonsa olisi yrityksen tarkasti tunnettava jokaisen tuotannontekijänsä rajatuottavuus ja
siten rajakustannuksensa ja rajatulonsa, mutta tähän ei käytännössä
liene yleensä reaalisia mahdollisuuksia. 6 Pikemminkin on sanottava, että
yritys on tosiasiassa pakotettu soveltamaan jonkinlaista luU eost -hinnoittelua ja siten kohtuuvoiton periaatetta. 7 Tietoinen pyrkimys kustannusten minimointiin saattaa kuitenkin ainakin pitkän ajan kuluessa johtaa
yrityksen melkoisesti voiton maksimoinnin kaltaisen periaatteen soveltamiseen markkinakäyttäytymisessään.
Toisaalta myös Cobbin-Douglasin tuotantofunktio joutui heti uutuuttaan kiivaan kritiikin kohteeksi. Tämä heijastui myös varsinaiseen rajatuottavuushypoteesiin, vaikka se ei sinänsä siihen yleensä kohdistunlltkaan. Puuttumatta tässä yhteydessä pidemmälti funktion monilta osin
oikeutettuunkin arvosteluun on sanottava, että nimenomaan rajatuottavuushypoteesin kannalta vaikeimpana ongelmana lienee pidettävä teknisen edistyksen - trenditekijän - puuttumista funktiosta. Toisaalta
kuitenkin nämä tuotannontekijöiden »laadulliset» muutokset ainakin
jossain määrin on katsottava sisältyvän jo työhön ja pääomaan. 8
6. ALLAN CARTTERTheory of Wages and Employment, Homewood 1959, s. 37-38.
7. GARDNER ACKLEY Administered Prices and lriflationary Process, American Economic Review, May
1959.
8. HOLGER BERNDTSON Produktionsfunktionen och insatsfaktorernas kvalitetsegenskaper, belysta av industriproduktionen i Finland.1948~1962, Helsingfors 1967, s. 33-35.
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5. Mallien konstruointi
Tuotannontekijän hinta on, kuten tunnettua, täydellisen kilpailun aksioma'attisessa järjestelmässä'Asen rajatuottavuuden ja kansantalouden institutionaalisista' tekijöistä johtuvan tarjonnan furiktio. Tällöin koko kansantalouden tasapaino saavutetaan yritysten yhteenlasketun tuotannontekijän rajatuottavuudesta riippuvan kysyntäkäyrän ja tuon tuotannontekijän tarjontakäyrän leikkauspisteessä.On kuitenkin ilmeistä, että
todelliset markkinaolosuhteet eivät ole täydellisen kilpailun aksioomajärjestelmän' mukaisia, kuten jo aikaisemmin on mainittu. Todellisuuden
ja kyseisen mallikuvan eroavuuksia saatetaan osoittaa runsaasti. Tällöin
tulevat kysymykseen monopolisoituminen, klassisen »yrittäjän» roolin
katoaminen, työntekijä- ja työnantajaliittojen muodostuminen, julkisen
vallan vaikutus talouselämässä, ulkomaiset suhdannetekijät jne., joiden
merkitystä tuotannontekijöiden hinnanmuodostuksessa ei voitane kieltää. Lisäksi työtä enempää kuin pääomaakaan ei voida pitää homogeenisena, jaettavana ja 'liikkuvana kuin osittain ja silloinkin vain pitkän
aikaperiodin kuluessa. 9
Siten on perusteltua lähteä siitä, että nykyisissä markkinaolosuhteissa
rajatuotoksen arvo eroaa tuotannontekijän saamasta korvauksesta tuotantoon osallistumisesta. Tämä ero on erilaisten markkinoiden »epätäydellisyyttä» aiheuttavien tekijöiden funktio. Tästä näkökulmasta voidaan
funktionaalisten tuotannontekijöiden hintojen suhdetta tarkastella seuraavan lineaarisen regressiomallin avulla:
w

(1)

r

gQ~+hJL+kT+u,
QK

JK

Jossa
w
r

=
=

Q~ =
Q ~ =

JL

=

työyksikön hinta,
pääomayksikön hinta,
työn rajatuottavuus,
pääoman rajatuottavuus,
työntekijöiden neuvotteluvoima,

9. TIMO HELELÄ Tutkimus teollisuustyöntekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä,
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B:24, Helsinki 1963, s. 78.
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J K = työnantajien neuvotteluvoima,
T. = työttömyysaste,
= jäännöstermi.
u
Malli esittää siis työn ja pääoman yksikköhintojen suhteen rajatuottavuushypoteesin valossa erään epätäydellisen kilpailun variaation tapauksessa. Jos täydellinen kilpailu vallitsee, parametrit h ja kovat nollia
sekä g ykkönen.
Jonkin verran toisesta näkökulmasta saatetaan työn ja pääoman
yksikköhintojen suhdetta tarkastella edelliseen malliin perustuvan konstruktion avulla,. jossa kuitenkin selittävät muuttujat on »hajoitettu»
komponentteihinsa:

(2)

w
-

r

=

,
mQL

,

+ nQK + CJL + dJK + kT + u.

Tämä malli korostaa nimenomaan panosten tuottavuuksien vaikutusta työn ja pääoman yksikkökorvauksien suhteeseen. Mallia on kui,;.
tenkin vaikeampi liittää rajatuottavuushypoteesiin, koska selittävänä
muuttujana ei käytetä tuottavuuksien suhdetta, kuten rajatuottavuushypoteesin mukaan olisi syytä tehdä selittävän muuttujan ollessa edeLleen yksikköhintojen suhde.
Tuotannontekijöiden. rajatuottavuudet määrätään kummassakinmallissa siis Cobbin-Douglasin tuotantofunktion pohjalta. Tällöin on katsottu p~rhaaksi käyttää yksinkertaisinta funktion muotoa Q = ALaKb,
jossa tekninen edistys on sisällytetty funktion panostekijöihin. Tämä on
tietenkin hiukan epärealistista, sillä, tällöinhänpanoksetolisi kyettävä
operationalisoimaan varsinaisina »efektimuuttujina»lO, jotta teknisen
edistyksen aspektit eivät joutuisi ,laiminlyödyiksi. Mallien kannalta erittäin mielenkiintoinen seikka on tässä' yhteydessä myös se, että tuotanto~
funktion parametreillä ei regressioanalyysissä ole muuttujien selittävyyden kannalta olennaista m~rkitystä, kun tarkastellaan nimenomaan
normeerattuja. regressiokertoimia, jotka selvimmin kuvastavat selittävien
muuttujien vaikutusta selitettäväänmuuttujaan.
10. OLAVI NIITAMO Tuotantofunktio, sen jäännöstermi ja teknillinen ·kehitys, TilastolliIien päätoimisto,
Monistettujatutkimuksia n:o 9, tammikuu- 1969, s. 8.
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6. Aineisto ja muuttujien operationalisointi

Aineisto, johon edellisten mallien ekonometrinen sovellutus kohdistuu,
käsittää Suo~en kansantalouden tilinpidon mukaisen teollisuussektorin
sekä teollisuuden alasektoreista elintarvike-, tupakka-, paperi-, ja graafisen teollisuuden. Ainoastaan näillä teollisuuden alasektoreillavoitiin
edes jossain määrin katsoa, että kansantalouden tilinpidon mukainen
jaotus yhtyy ammattiyhdistysten peittävyysalueeseen, joten neuvotteluvoiman mittaaminen voitiin saada ainakin suuntaa antavasti mielekkääksi. Lisäksi pyrittiin alasektorit valitsemaan siten, että ne edustaisivat
mahdollisimman erilaisissa ulkonaisissa olosuhteissa toimivaa teollisuutta.
Siten voidaan elintarvike- ja tupakkateollisuuden katsoa edustavan
nimenomaan suojattua kotimarkkinateollisuutta, kun taas paperiteollisuus on voimakkaasti ulkomaisista suhdanteista riippuvaista vientiteollisuutta. Graafinen teollisuus valittiin puolestaan erikoisen korkean työntekijöiden järjestäytymisasteen vuoksi, ja koko teollisuus on mukana
yleisenä vertail ukoh teena.
Tuotoksen sopivimmaksi operationaaliseksi vastineeksi katsottiin SNA:n
mukainen kiinteähintainen bruttokansantuote-:erä. Tuotannontekijöiden,
työn ja pääoman, parhaana operationaalisena vastineena niiden korvausten muodostumisen kannalta lienee pidettävä nimenomaan varantosuuretta. Siten työn operationaalisena vastineena käytetään toimihenkilöiden ja työntekijöiden yhteenlaskettua lukumäärää ja pääoman vastineena konekapasiteettia tehollisilla hevosvoimilla mitattuna. N euvotteluvoiman operationalisointi esim. järjestäytyneisyysasteella osoittautui
vaikeaksi erityisesti siksi, että työmarkkinajärjestöjen peittävyysalueet
erosivat olennaisesti teollisuussektoreiden peittävyysalueista. Tämän
vuoksi oli pakko luopua työnantajajärjestöjen neuvotteluvoiman käytöstä malleissa ja olettaa ammattiyhdistysten neuvotteluvoiman - niiden
järjestäytymisasteen - kuvaavan yksinään järjestäytyneiden työmarkkinoiden merkitystä tuotannontekijöiden hinnanmuodostuksessa. Työttömyyden operationaalinen vastine on koko kansantalouden työttömyysaste, joka on työttömien lukumäärä prosentteina työllisestä työvoimasta.
Selitettävän muuttujan, tuotannontekijöiden hintojen suhteen, opera~ionaalisena vastineena puolestaan käytetään kyseisten tuotannontekijöiden yksikkökorvausten operationaalisten vastineiden suhdetta. Tällöin
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tuotannontekijöiden, työn ja pääoman, kokonaiskorvaus tuotantoon osallistumisesta jaetaan tuotannontekiJäyksiköiden lukumäärällä tuotannontekijän yksikkökorvauksen saamiseksi. Siten esim. työn yksikkökorvauk:
sen operationaalinen vastine saadaan, kun kullakin teollisuussektorilla,
palkkojen ja muiden työtulojen summajaetaan kyseisen sektorin toimi":,
henkilöidenja työntekijöiden yhteenlasketulla lukumäärällä.

7. Tulokset

Regressiomallien (1) ja (2) estimoinnissa käytettiin ede~lä mainitulla
tavalla Suomen teollisuutta vuosina 1954-1967 koskeva~ta aineistosta
operationalisoituja muuttujia. Suoritetun analyysin tulokset esitetään
oheisessa taulukossa sit~n, että aluksi esitetääh mallin (Ii)' sitt~n mal-:
lin (2) ja lopuksi korjattujen mallien (2A) ja (~B) normee~attuje:d muut..;
tujien regressiokertoimet ja yhteiskorrelaatiokertoimen :neliö kulla,kin
teollisuussektorilla ja koko teollisuudessa eriks'een. Korjattujen mallien
(2A) ja (2B) avulla pyrittiin mallissa (2) esiintyvien muuttujien' Q~ ja
Q~ korkean keskinäisen korrelaation eliminointiin siten, että' vuorotellen jätettiin selittävänä muuttujana pois joko pääoman tai työn »rajatuottavuus». Mallin selityskyky pieneni tietenkin olennaisesti, mutta
muuttujien Q~ ja Q~ keskinäisen korrelaation kätkemät vaikutussuhteet onnistuttiin kuitenkin saamaan esille.

8. Tulosten analysointi

Lopuksi lienee paikallaan lyhyesti kartoittaa tulosten analysointivaikeuksia ja koota pääpiirteissään ne johtopäätökset, joita tarkasteltl,ljen mal-·
lien perusteella tuotannontekijöiden hintasuhteesta on tehtävissä. Kuten
yleensä ekonometrisissa tutkimuksissa ovat saadut tulokset ehdottoman
luotettavia, ainoastaan käytetyn aineiston suhteen, joten erityisen pitkälle
meneviä johtopäätöksiä lienee syytä välttää. Lisäksi tämäntyyppistä
tutkimusta ei liene aiemmin suoritettu, joten tulosten kontrollointi ver..;
taamalla on, mahdotonta.
Mallien selityskyky oli kotimarkkinateollisuuden sektoreilla ehkä yllat...
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Mallien (1), (2), (2 A) ja (2 B)normeerattujen muuttujien regressiokertoimien estimaatit
ja 'yhteiskorretaatiokertoim~n neliö
-

-

Malli

/KenOin/

(1)

g
c
k
R2

(2)

m
n
c
k
'R2 -

(2 A)

Graafinen
teollisuus

0.90**
0.04
0.17*
0.96
-0.52*
- 1.21 **
0.28*
- 0.18*
0:98

m
c

k
R2

(2 B)

n
c
k
R2

* Regressiokerroin

-

I

Paperiteollisuus

I

Elintarviketeollisuus

-0.61
0.42
-0.21
0.17
-2.09**
-1.26**
0.85**
-0.20
0.79

0.35
0.49
0.28
0.76

-0.88*
-0.65
-0.25
0.32

0;85**
0.12
0.06
0.94

-0.08
-0.14
-0.09
0.03

I

.

Tupakkateollisuus

I

.Koko
teollisuus

0.77**
0.09
0.23
0.89

1.00**
-0.39
0.18
0.68

0.57
-0.18
0.28
0.30

-0.28
- 1.04**
0.37**
-0.03
. 0.95

- 0.50**
-1.17**
0.24*
.,- 0.06
0.96

-2.78
-1.65
1.66
-0.03
0.53

0.62**
0.13
0.37*
0.80

0.31
0.06
0.25
0.21

-0.61
0.95
0.36
0.30

0.80**
0.27**
0.05
0.94

- 0.95**
-0.04
-0.01
0.87

-0.50
-0.06
0.21
0.32

--;-c-

poikkeaa 5 %:n tasolla merkitsevästi nollasta.

'* * Regressiokerroin poikkeaa 1 %:n tasolla merkitsevästi nollasta.

tävän suuri. Sen sijaan paperiteollisuudessa se pieneni jo olennaisesti ja
oli koko- teollisuudessa jo kehnohko. Näyttää siltä, että jokin ulkomaisia
hinta- ja suhdannevaihteluja kuvastava selittäjä olisi saattanut huomattavasti parantaa etenkin paperiteollisuuden osalta mallien selityskykyä.
,Mallin (1) selityskyky oli yleensä olennaisesti pienempi kuin mallin (2).
Ainoastaan: kotimarkkina teollisuuden sektoreilla mallin (1) F -arvot olivat
5 %:n tasona, merkitseviä. Tämä johtunee ensi sijassa. siitä" että malli (1)
kyseisessä muodossa on erityisen riittämätön selittämään hi~tasuhteen
kehitystä vientiteollisuuden piirissä, mutta- todennäköisesti myös siitä,
että mallissa (1) selittävien muuttujien määrä on pienempi kuin mallissa (2).
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Mallin (1), perusteella on vars.in vaikya teh~ä varmoja johJ9päätöksiä
siitä" kuink~ hyvin, rajatupttav~ushypot~esi tai yleensä tuottavuvt~en,
perll.~t~va hinD:-a~~u()dQst':l~prosessi pätee. Mutta on myös selvä~? et~ä
ainakaan kotimarkki~ateollisuuden piirissä ei tällaista hypoteesi 4 , sa~te,ta
perustellusti kumotakaan, sillä vaikka regn~ssiokerroin ei tuotanri.onteki-:.
jöiden tuottavuuksien suhteen yleensä olekaan tarkasti yksi, se on kuitenkin usein merkitsevä tai melko lähellä sitä. Lisäksi muiden muuttujien regressiokertoimet eivät mallissa (1)' useimmiten poikkea merkitsevästi nollasta.
Mallin (2) olennaisesti suurempi selityskyky verrattuna malliin (1)
johtunee pääasiassa siitä, että seli~täviä muuttujia <?n siin,ä enemmän,
mutta myös muutoin näyttää malli (2) selittävän tuotannontekijöiden
hintasuhteen kehitystä paremmin kuin välitö~ rajatuottavuushypoteesin
sovellutus mallin (1) muodossa. ,Toisaalta mallin, (2) heikkoudetjohtuvat suurelta osin samoista ominaisuuksista kuin malljn (1). Sekin
on osittain kykenemätön selittämään tuotannontekijöiden hintasuhteen
vaihtelua sellaisilla teollisuuden aloilla, joiss'a ulk()maiset kontaktit joko
raaka-aineiden hankinnan tai tuotteiden. markkinoinnin vuoksi ovat
hallitsevia.
Lisäksi mallin (2) tulkintaa häiritsee se, että työn ja pääoman ,tuottavuuden vä)illä vallitsee yleensä teollisuuden alasta riippumatta varsin
voimakas keskinäinen korrelaatio. Tästä on seurp,uksena, että selittäjä,
jonka selityskyky on suurempi,' ikäänkuin »eliminoi» toisen selittäjän~
Mallissa (2) on pääoman tuottavuus eliminoinut suurimmaksi osaksi
työn tuottavuuden selityksen m~llista. Tämän vuoksi malli (2) käsiteltiin, kuten aikaisemmin on mainittu, toisen kerran muodossa, jossa kumpikin tuottavuus oli vuorotellen jätetty, pois. Tällöin tuli tYÖtl tuottavuuden merkitys tuotannont~kijöiden hintasuhteeseen vaikuttavana tekijänä
huomattavasti selvemmin esille.
Näiden lähinnä aineistoon ja sen käsittelyyn liittyvien ongelmien
lisäksi mallissa (2) piilee itsessään tulkintavai~eus siinä, että selitettävä
muuttuja on esitetty suhteen muodossa. Tällöinhän esim. jon~in selittävän muuttujan regressioker,toiIllen positiivisuusmerkitsey kyseisen s~lit
täjän ka:svaes'~a ~itä, että selite~tävän :t;nuuttujan osoittaja kasvaa tai/ja
sen nimittäjäpienenee~ Siten v<?idaan s,elitettävän, muuttujanosoittajan
tai nimittäjän käyttäytymisestä tehdä johtopäätöksiä ainoastaan ceteris
1.
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paribus, että jompikumpi - sen osoittaja tai sen nimittäjä -. on kulloinkin
vakio. Tämä seIitettävän muuttujan »ominaisuus» aiheuttaa monia vaike"uksia mallin tulkinnassa, mutta jossain määrin tästä vaikeudesta selvitään siten,· että mallin 'analysoinnissa ei rajoituta yksinomaan regressiokerrointen tarkasteluun, vaan: otetaan huomioon myös se aineisto, josta
regressiokertoimet on estimoitu.
Malli (2) osoittaa, että jos pääoman tuottavuus kasvaa, myös pääoman yksikkökorvaus kasvaa olettaen, että työn yksikkökorvaus pysyy
vakiona. Työn yksikkökorvaus ei kuitenkaan ole tarkasteluperiodina säilynyt vakiona, vaan se on kasvanut työn tuottavuuden nousun seurauksena melko voimakkaasti. Toisaalta pääoman tuottavuus on koko tarkastduperiodin pienentynyt lähes kaikilla teollisuussektoreilla, joten pääoman yksikkökorvaus on yleensä myös laskenut, ja siten tuotannontekijöiden hintasuhde on kasvanut koko tarkasteluperiodin ajan.
Työn tuottavuuden nousun saattaisi myös pelkästään mallin (2) regressiokertoimia tarkastellessa kuvitella koituvan pääoman yksikkökorvauksen hyväksi, mutta tämänkaltainen johtopäätös saatetaan kuitenkin
välittömästi alkuperäistä aineistoa hyväksi käyttäen havaita vääräksL!
KausaaIisuhde ei voi olla missään tapauksessa näin suoraviivainen, sillä
työn yksikkökorvaus on koko tarkasteluperiodin kasvanut kaikilla sektoreilla, kuten jo edellä todettiin. Edellinen johtopäätös onkin yksinomaan seuraus korrelaatiosta tuotannontekijöiden tuottavuuksien välillä,
mikä voidaan havaita erinomaisesti mallin (2)uusintakäsittelyn jälkeen.
Nimenomaan kotimarkkinateollisuudessa edellinen johtopäätös johtuu
pelkästään korrelaatiosta selittävien muuttujien välillä, kun taas paperiteollisuudessa työn tuottavuuden kasvu näyttää myös jossain määrin
koituneen paitsi työn myös pääoman yksikkökorvauksen hyväksi.
Pääoman ja työn tuottavuuden regressiokertoimet voitiin t-testin
avulla havaita mallissa (2) yleensä joko merkitseviksi tai melkein merkitseviksi. Siten tuotannontekijän tuottavuus ainakin tämän tutkimuksen
valossa määrää sen korvauksen tuotannosta lähes yksinomaisesti. Onko
tällöin kysymys rajatuottavuudesta vai keskimääräisestä tuottavuudesta,
ei ole täysin selvää.
Myös järjestäytymisasteella näyttää olevan ainakin kotimarkkinateollisuuden piirissä jonkin verran merkitystä tuotannontekijöiden hintasuhteeseen työn hyväksi, vaikkakaan tämä ei·· ole täysin selvää.
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9. Lopputoteamuksia
Suoritettu ekonometrinen analyysi ei käyte.ttyjen mallien pohjalta kyennyt osoittamaan 'rajatuottavuushypoteesia oikeaksi tai vääräksi. Kuitenkin on ilmeistä, että myös nykyisissä markkinaolosuhteissa eräillä teollisuuden aloilla rajatuottavuushypoteesi pitääva.rsin hyvin paikkansa.
Tällöin on kuitenkin pidettävä· mielessä, että rajatuottavuushypoteesin
»ymppäys» Cobbin-Douglasin tuotantofunkt~oon aiheuttaa sen lisäolettamuksen, että kullakin tuotannonalalla tuotantofunktio on juuri tätä
tyyppiä, m!kä ei ole ollenkaan varmaa. Lisäksi regressioanalyysissä rajatuottavuus ikäänkuin »samaistuu» keskimääräisen tuottavuuden kanssa
tai ainakin on sen lineaarinen funktio, mikä ei myöskään ole monilla
tuotanndnaloilla täysin realistista. Edelleen ns. yksikkösubstituutiojousto
ei Cobbin-Douglasin funktiossa liene kovin mielekäs esiolettamus.
Kuitenkin voidaan tuotannontekijöiden hinnanmuodostusta ~sovelletun
regressiomallin tulosten perusteella pitää lähes yksinomaan niiden tuottavuudesta riippuvana ilmiönä. Muiden tekijöiden merkitys osoittautui
nimittäin varsin vähäiseksi,· vaikka eräiden uusien selittäjien mukaanottaminen ehkä jossain määrin saattaisi vaikuttaa kyseiseen johtopäätökseen. Varsinkin työmarkkinajärjestöjen merkitys saattaa tässä suhteessa olla mielenkiintoinen. Pidemmälle menevät johtopäätökset vaativat kuitenkin· perinpohjaisempia ja laajempia tutkimuksia kuin tässä
yhteydessä on suoritettu. Etenkin teollisuussektorin ulkopuolelta saattaa,
sikäli kuin aineistoa on saatavissa, löytyä tässä suhteessa valaisevaa ja
uutta tietomateriaalia. Relevanssia näillä ongelmilla lienee runsaasti.

Ka nsa nta loudell i nen
aikakauskirja 1970:4

Katsauksia

O. E. Niitamo:

PANOS-TUOTOS-MENETELMÄ JA
OSMO FORSSELLIN TUTKIMUS*

1. Kansantalouden kirjanpito Ja panos-tuotosJärjestelmä

Hyvin väljästi ja kuvaannollisesti todettakoon, että WASSILY LEoNTIEFin panos-tuotos-Iähestymistapa versoi keynesiläisen tarkastelutavan rinnalla 1930-1uvun taloudellisesti kaoottisesta maaperästä.
Kansantalouden kirjanpito toisaalta ja
moderni taloudellinen ohjelmointi toisaalta yhdistävät nämä näkökulmat koordinoiduksi kokonaisuudeksi.
Kansantalouden kirjanpidon kannalta
tämä merkitsee sitä, että entinen keynesiläiseen arvonlisäykseen pitäytynyt tuotantotili on pitkälle menevästi korvattu koko
tuotantoprosessin anatomian hallitusti esittävillä panos-tuotos-ma triiseilla.
Suunnittelun kannalta tämä merkitsee
sitä, että soveltavan makroekonometrian
- TINBERGENin ja KLEINin kaltaisten pioneerien ideoihin perustuvien, simultaanisten, aikasarja-aineistoja analysoivien moniyhtälömallien - käyttö on integroitu
panos-tuotos-poikkileikkausmallien käyttöön.
Formaalisesti
ottaen panos-tuotos-

* OSMO FORSSELL Panoskertoimien muutokset
Suomessa vuosina 1954-1965 (väitöskirja). Valtion
painatuskeskus, Helsinki 1970.

tarkastelutavalla on varsin kiinteät kytkennät nykyisen systeemiteorian ja kybernetiikan tarkastelutapoihin.

2. Panos-tuotos-menetelmästä

Käytännön tutkimustyö~sä panos-tuotosmenetelmä on tällä hetkellä kaikkein käytetyimpiä, eniten sovellettuja menetelmiä
eri maiden kokonaistaloudellisissa ennuste- ja ohjelmointitehtävissä.
Tutkimus edustaa siis aluetta, jossa kansantaloustiede ja käytäntö ehkä kaikkein
laajimmin ja koordinoiduimmin kohtaavat arkisessa tutkimustyössä.
Eniten sovelletussa ja tässäkin mielessä
tradi tionaalisessa
panos-tuotos-mallissa,
avoimessa staattisessa mallissa on lähtökohtana tuotantorakenteen eli panoskertoimien kiinteyden olettamus. Tämä olettamus
on osoittautunut epärealistiseksi, ts. sen
avulla tehdyt tuotannon rakennetta koskevat ennusteet ovat olleet heikkoja. Siksi
on alettu tutkia panoskertoimien vaihteluihin vaikuttavia tekijöitä. Tätä tietä on
voitu itse teoriaa kehittää ja lisätä sen
sovellettavuutta. Juuri tällä alueella ja
tässä mielessä OSMO FORSSELLin nyt tarkasteltava tutkimus - kuin myös lukui-
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sat hänen aikaisemmista tutkimuksistaan
- liittyy kvantitatiivisen kansantaloustieteen alaan.
Förssellin tutkimuksella on lukuisia kytkentöjä ekonometriaan. Kuvattakoon vain
kvantitatiivisesti, että esimerkiksi kappaleessa 6 suoritetut kokeet ovat edellyttäneet' valintoja yli 18000 lineaarisen tai
»log-lineaarisen» mallin joukosta.

3. Tuotantofunktioista

Ennenkuin menen yksityiskohtiin, koetan
hyvin yleisin arkikielen lausein selvittää,
-

mitä on tuotanto,
mitkä ovat sen sisäiset riippuvuussuhteet,
mitä riippuvuuksia ilmaistaan sanalla teknologia,
miten nämä puetaan tuotantofunktion muotoon.

Näin tavallaan selvitän itselleni, mitä
Forssell tutkii!, minkä tarkastelukulman
hän on valinnut ja miksi juuri tämän tarkastelukulman.
Tämä pitkähkö repliikkini tavallaan
pohjustaa arvioni Forssellin tutkimuksesta.
1. OSMO FORSSELLin tutkimustyön tässä tarkasteltavaan alueeseen liittyviä tuloksia ovat olleet
mm. seuraavat julkaisut:
- Julkisen talouden tulojen ja talouselämän toimznnan välilliset ja välittömät yhteydet, . Suomen
Työn Liiton julkaisuja 60/1, Helsinki 1960;
- Suomalaisten tuotteiden kanssa kilpailevat ja kilpailemattomat tuontitavarat, Suomen Työn Liitonjulkaisuja, Helsinki 1963;
- Panos-tuotosmalliri perusyksiköiden luokittelun ongelmat kokooma teoksessa Kokonaistaloudellisia
ongelmia, Helsinki 1964;
- Tuotantotoimintojen väliset yhteydet Suomen talouselämässä,
Panos-tuotos-tutkimus vuodelta
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Lähtemällä hyvin kaukaa ja hyvin yleisin lausein voinemme .sanoa, että ihminen
pyrkii enenevästi va.ikuttamaan eri asiantiloihin haimimaansa suuntaan hahiamillaan tavoilla. Hän pyrkii tavallaan kontrolloimaan osaa todellisuudesta, sopeutumaan luontoon sopeuttamalla sitä; Tämä
todellisuuden kontrollointi ami.etuin rutiineinon tuotantoa hyvin laajassa mielessä.
Formaalisesti voimme kuvata sitä seuraavasti. Merkitkäämme kaikkia ihmisen päämäärätietoisessa toiminnassaan käyttämiä
panoksia ...:- siis hyödyke-· ja tuotannontekijäpanosmä~riä X:llä, tärrtäntoiminnan määrällisiä tuloksia tuotosmääriä - Y:llä ja sitä tapaa, jolla panokset muuntuvat tuotoksiksi, T:llä:

Y = T(X),

(1)
missä
X
Y
T

panosmäärien vektori,
tuotosmäärien vektori ja
transformaatiovektori
(tai -matriisi).

T on siis transformaatio-operaattori,
joka osoittaa, miten ihmisen kontrolloi tavissa oleva materiaali sekä tuotannon1959, Tilastollisia tiedonantoja 42, Helsinki
1965;
-

-

-

Tuotantotoiminnanja kulutuksen kerrannaisvaikutukset tulojen muodostukseen, työllisyyteen ja tuontiin Suomessa, Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen monisteita 17, Helsinki 1966;
Suomen vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen RAS-menetelmällä, Tilastokatsauksia
1968: 6;
Statistical Unit, Classification and Aggregation in
Finnish Input Output Study julkaisussa International Comparisons of Interindustry Data, Industrial Planning and ProgrammingSeries
No. 2, United Nations, New York 1969.
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tekijäpalvelukset muuntuvat tavoitteena
olevaksi tulokseksi. Kaavassa (1) on siis
formalisoitu ihmisen toiminnan tuotantofunktio eli systeemikielellä ihmisen toimintamalli. Toisilla sanoilla ilmaisten: transformaatio-operaattori T osoittaa ihmisen
toimintatekniikan eli teknologian. 2
Useat T:n osoittamista ihmisen toiminnan »rutiineista», »transformaatiosuhteista», pysyvät jonkin aikaa jossain määrin
kiinteinä. Tätä kiinteyttä tai muutoksen
havaittua »lainalaisuutta» pidetään erityyppisissä sovellettavissa tuotantofunktioissa tarkastelun perustan~
-

ennakoitaessa tuotantotoimintaa panoksista käsin tuotoksen suuntaan:
*-----

Y
-

= T(X),

tai päinvastoin:

Y

= T(X).

Edellinen suunta on yleensä kysymyksessä
COBBin-DouGLAsin, CES- tms. tuotantofunktioissa, joissa yleensä tarkastellaan,
kuinka paljon eri panos tyypit (edellä mainituissa esimerkeissä vain työ- ja pääomapanokset) lisäävät tuotosta. Jälkimmäistä
eli käänteistransformaatiota (X = T-1(Y))
käytetään yleensä panos-tuotos-mallin
kehitelmissä, joissa tuotantojärjestelmän
edellä esitetyn tyyppisestä toimintamallista on johdettu seuraava käänteistransformaa tiosovellu tus:
2. »The vector of operations can be defined as
the techno1ogy used in the production function
which creates the output from inputs.» NELSONPECK-KALACHECK Technology, Economic Growth
and Publie Polic..y, Washington, D.C. 1967, s. 10.

(2)

(1 _A)-lyF = X.

Tässä selvitetään, mitä panoksia (nimenomaan »raaka-ainepanoksia») tiettyjen
lopputuotteiden eli lopulliseen käyttöön
menevien tuotoserien tuottaminen edel1yttää ja mikä on tuloksena oleva kokonaistuotannon rakenne.

4. Tutkimustuloksia

Osmo Forssell tarkastelee mallin (2) realistisuutta. Tuotantotoiminnalla Forssell
tarkoittaa edellä tarkasteltua yleistä määritelmää olennaisesti suppeampaa käsitettä. Kysymyksessä on tuotantotoiminta
ja sen osat sellaisina kuin niitä kansainvälisten suositusten pohjalta on Suomessa
sovellettu.
'Lähtökohtana on siis Wassily Leontiefln avoin staattinen malli, tuo yleisin
käytäntöön sovellettu panos-tuotos-mallin
muoto.
Forssellin tutkimus jakautuu kolmeksi
suureksi osatutkimukseksi (A), (B) ja (C):
(A) Koko kansantalouden osalta hän tutkii
erilaisten kiin teysolettamusten vaikutuksia
tuloksien kannalta. Havaintoaineistoina
käytetään vuosien 1959 ja 1963 panostuotos-taulukoita. Tutkittavia vaihtoehtoja olivat

1. kiinteähintaiset contra käypähintaiset
mallit eli Leontiefin contra Kleinin
hypoteesi,
2. tuonnin ja kotimaisen tuotannon yh~
distetyt contra erilliset panoskerroinmallit,
3. aggregoinnin aste, jossa vaihtoehtoina
olivat 144-, 44- ja 8-toimialaiset
mallit.
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Ensimmäisen vaihtoehdon osalta Forssell
päätyy tulokseen, ettei vuoden 1959 arvokertoimilla ja kiin teähin taisilla. kertoimilla
vuodelle 1963 tehtyjen arvioiden tarkkuudet poikenneet merkitsevästi toisistaan.
Toista vaihtoehtoa testattaessa Forssell
havaitsee että yhdistettyjä panoskertoimia
käytettäessä mallin antamat arviot ovat
10-20 % tarkempia kuin erillisillä panoskertoimilla saadut arviot.
Lisäksi hän toteaa, että kotimaisen tuotannon käyttöä osoittavien panoskertoimien arvioiden virheet ovat merkitsevästi
pienempiä kuin tuonnin vastaavat virheet.
Kolmatta vaihtoehtoa tutkittaessa Forssell havaitsee, että tehtyjen arvioiden
tarkkuus paranee, kun käytetään vähemmän
toimialoja (44 ja 8) sisältäviä malleja.
Hän kuitenkin toteaa, että yhdistettäessä
disaggregoidummalla mallilla saatuja arvioita päästään keskimäärin tarkempiin
tuloksiin kuin suoraan tätä aggregoin tiastetta olevalla mallilla.,
(B) Teollisuuden osalta Forssell testaa
arvokertoimien kiinteyttä eli Kleinin hypoteesia edellistä yksityiskohtaisemmin.
Havaintoaineistona hänellä on vuosien
1956, 1959, 1963 ja 1965 panoskertoimet.
Muuttumisnopeutta hän tutkii ajan (t)
funktiona ja päätyy seuraavaan kaavaan:

Kertoimien muuttumisnopeuden hän toteaa siis pieneneväntarkasteluajan pituuden kasvaessa. Forssell tutkii myös panoskertoimien muuttumista toimialoittain.
Hän havaitsee, että muutokset ovat sitä
suurempia, mitä pienempiä välituotteiden
tuotanto-osuudet ovat ja mitä enemmän
tuotannon arvo muuttuu. Forssellin havainnot panoskertoimien muutoksista Suo:messa ov~t yhtäläisiä "verrattuna vastaa-
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vissa tutkimuksissa Hollannissa, Englannissa ja Yhdysvalloissa tode:ttuihin.
(C) Molemmat edelliset tutkimukset
pitäytyvät siis kiinteän panosrakenteen hypoteesiin. Kappaleessa 6 esitetyssä tutkimuksessa luovutaan tästä hypoteesista. Tässä
Forssell puunjalostusteollisuuden ja graafisen teollisuuden toimialojen osalta tutkii
lähemmin panos-tuotos-kertoimien muutosten syitä. Tarkastelun kohteena ovat tällöin 21 toimialan pääasiallisen raaka-ainepanoksen arvokertoimen ja kiinteähintaisen kertoimen, sähköpanoskertoimen, jalostusarvokertoimen, työvuosi- ja työtuntikertoimen sekä kä yttövoimakertoimen
muutokset vuosina 1954-1965. Kertoimien suuruuteen vaikuttavina selittävinä
tekijöinä käytetään teknistä kehitystä,
panosten. välisiä hintasuhteita, tuotannon
koostumustaja tuotannon muutosta. Tarkkuuteen keskeisimmin vaikuttavat kertoimet Forssell ryhmittelee eräänlaisiksi rekursiivisiksi järjestelmiksi. Tutkimalla aste
asteelta hyödykkeiden jalostamisvaiheita
voidaan suorittaa varsin looginen rakenneanalyysi siitä, miten jalostusprosessin
»anatomian» muutos kuvastuu panoskertoimien muutoksena.
Lisäksi eräin operationaalisin korvikemuuttujin Forssell on onnistunut kuvaamaan, miten tällä tavalla kvantifioitu ns.
tekninen kehitys »vaikuttaa» panoskertoimien muutoksiin ja mikä on muiden olennaisten tekijäin kuten panosten hintasuhteiden ja tuotannon koostumuksen vaiku~
tus. Samalla Forssell osoittaa, miten näiden panoskertoimiin vaikuttavien tekijäin
vaikutus vaihtelee panostyypin mukaan.
5. Kritiikkiä

Kriittisen puolen tarkastelustani. kuittaan
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lyhyesti seuraavilla lähtökohdan valintaa, sia. Erityisesti poikkeusvuosi 1956 vaikutåineistoa ja käsittelytapaa 'koskevilla huo- tanee dominoivana ja »vinoiIttavana»
mioilla:
yleistyksiin.
1. Ensin kajoan lähtökohdan valintaan,
3. Käsittelymenetelmät. Eräiltä, osin on ilsiis tapaan tarttua aiheeseen. - Tarkaste- meinen vaara kehäpäätelmiin. Sähkölun näkökulma on tuotantotoimintojen panoskertoimen muutoksia (sähkön .käytväliset riippuvlludet. Se, mitä tarkoitetaan töä tuot~yksikköä kohden) selitettiinsähriippuvuuksilla, on selvitetty varsin aikai- köistämisen 'muutoksilla (sähkön käytöllä
sin - alustavasti jo ensi sivulla. Mutta tar- työyksikköä kohden tai koneiden käytöllä
kastelunkohdehan ori tuotanto - riippu- työyksikköä kohden). Sähköistämistä selivuudet on vain tarkastelutapa. Tähän tettiin siis toisentyyppisellä korvikemuutkohteeseen »mitä' on tuotanto» kajotaan tujallasamasta ilmiöstä .. Sama huomauvasta kappaleessa 2.1. sivulla 16.
tus koskee työvaltaisuusmalleja (s. 138).
Kohteen tarkastelu pitäisi nähdäkseni Forssell on kuitenkin myös itse kiinnittänyt
olla olennaisesti laajempi kuin tässä si- huomiota kahteen viimeksi mainittuun
vulla 16 ja sitä seuraavilla sivuilla. Olisi puutteeseen ja pyrkinyt välttämään harpitänyt syvemmin esittää, mitä on se ih- haisia yleistyksiä.
misen aktiviteetin laji, jota tuotantotoiminnaksi sanotaan. Selittämällä tuotannon sisältö ja relevanssi selittyy osittain
6. lriformaation runsaus
valitun tarkastelutavanrelevanssi, mielekkyys. Esimerkiksi tämä käänteistransformaation idea: lähdetään lopputulemasta Tavanomaisessa tutkimus ongelmassa on
taaksepäin. Juuri näistä näkökulmista pulmana se, onko tutkimuksella aikaanvaikkakin äärimmäisen lyhyesti - olen . saatu mitään muuta kuin hyvää käännöstä
itse tässä esittelyssä yrittänyt lähestyä puolitutuista englanninkielisistä teoksista.
Leontiefin ja Forssellin maailmaa. SanOi- Forssellin kohdalla ongelma on päinvassin noin naiivin juhlavasti, että eikö intel- tainen. Hänen suurimpana vaikeutenaan
lektuellin työn, tutkimuksen eräs perus- on aiheen laajuus ja tulosten runsaus: tutavoite ole yrittää systemaattisesti suhteut- loksen valtava informaatiosisältö. Ongeltaa jokainen osa-alue, jossa itse työskente- mana on tällöin antaa merkitsevä osa tulee, muuhun osaan inhimillistä olemassa- loksista lukijan tajuttavaksi siedettävän
oloa. Tässä »input-output»-tapauksessåm- lyhyessä ja havainnollisessa muodossa.
mehan on kysymys eräästä mahtavimmista Suurin piirtein kaikki Forssellin tutkimustutkimusvälineistä, jolla ihmisen materiaa- ta koskevat poikkeavat näkemykseni ovat
lista olemista sekä Idässä että Lännessä koskeneet tätä saatujen tulosten viestittämisen ongelmaa. Viestin perille menoa on
selvitellään.
2. Tutkimuksen aineisto on varsin ra- hiukan vaikeuttanut kohdallani Forssellin
joitettu. Havainnot eivät ole aiheen kan- varsin raskassoutuinen tyyli.
Kaiken kaikkiaan: Forssell on tavallaan
nalta kovinkaan vertailukelpoisia. Havaintovirhe ja aineiston kussakin tapauksessa vallannut kokonaisen preerian. Varsinaierilainen käsittely tapa .terrorisoivat tulok- sia arvostelijoita ovat ne lukuisat huomis-
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päivän reduktionistit, jotka kynsisaksilla
alkavat selvittää tämän preerian erillisiä
ruohomättäitä. Opinhaluisena lukijana
koen kahlaavani kokonaisen panos-tuo-
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tos-instituutin tutkimusraporttia. Melkein
mikä hyvänsä näkökulma, jonka Forssell
avaa, antaisi sinänsä aiheen pitkiin pohdintoihin siitä avautuvista näköaloista.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1970: 4

Keskustelua

Veikko K. Reinikainen:

KAUPPAPOLIITTISET
NÄKYMÄT JA SUOMI*

1. Esityksen luonne Ja tarkoitus
Ne ennustukset, joita 1950- ja 1960-1uvun
alussa esitettiin näiden vuosikymmenien
kauppapoliittisesta kehityksestä, ovat luultavasti osoittautuneet vain 1ikimääräisesti
oikeiksi. Nyt tiedetään, että toisen maailmansodan jälkeisiä suuria tapahtumia
kauppapolitiikassa ovat olleet valuuttojen
vaihdettavuuden palautumiseen liittynyt
säännöstelyn purkaminen, Gattin avulla
tapahtunut kehitys ja alueellinen integraatio. Näinjälkikäteen tuntuu luonnolliselta,
että nämä eri ilmiöt ovat ajallisesti suhtautuneet toisiinsa juuri siten kuin on tapahtunut. Tästä eteenpäin mentäessä ei
tapahtumilla sen sijaan ole samanlaista
luonnollista järjestystä, eikä 1970-1uvun
kauppapoliittisen kehityksen ennustaminen ole erityisen kiitollinen tehtävä. Yh-

* Käsillä oleva selvitys on julkaistu kutakuinkin
oheisessa muodossa monisteena Turun Kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa A 1 - 5: 1970 elokuussa 1970. - Selvitys on kirjoitettu alunperin
huhtikuussa 1970. Se perustuu kirjoittajan Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 23. 3.
1970 KLAUS A. SAHLGRENin esitelmän Kauppapoliittisia kysymyksiä 1970-luvulla (julkaistu Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteessä 1970:3) johdosta esittämään valmisteltuun rinnakkaispuheenvuoroon. Tätä alkuperäisesitystä on sittemmin
täydennetty eräiden poliittisten lausuntojen perusteella.

den maan kauppapoliittisten vaihtoehtojen kartoitus ja vertailu ei ole mahdollista
ilman globaalisen kehityksen ennakointia.
Yleisen käsityksen mukaanhan maamme
ei vaikuta kokonaiskehitykseen, vaan ainoastaan sopeutuu siihen. Tässä esityksessä pyritään ennakoimaan kokonaiskehitystä lähinnä siltä osin kuin tätä ennakointia voidaan pitää taloustieteellisenä tehtävänä. Tämän perusteella pyritään sitten
arvioimaan niitä eri vaihtoehtoja, joista
Suomen on 1970-luvulla pakko valita
oma kauppapoliittinen strategiansa. Ei
siis väitetä, että kokonaiskehityksen arviointi tai Suomen mahdollisuuksien pohdiskelu olisivat puhtaasti taloustieteellisiä
ongelmia. Poliittisten näkökohtien merkitys on tietysti molemmissa suhteissa kiistaton. Mutta tämä tunnustetaan julkisuudessa niin yleisesti, että tosiasiassa juuri
eri vaihtoehtojen taloudelliset perustelut
pyrkivät usein jäämään liian niukoiksi ja
epämääräisiksi. Tämä on antanut aiheen
esillä olevalle selvitykselle. Poliittiset näkökohdat tulevat siis jäljempänä jäämään
varsin vähälle huomiolle. Globaalikehitykseen vaikuttavaa valtapolitiikkaa ei käsitellä juuri ollenkaan, ja Suomen mahdollisuuksien osalta on varauksettomasti
pitäydytty valtiojohdon taholta kesällä
1970 julkisuudessa esitettyihin käsityksiin.
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2. Kauppapoliittisen kokonaistilanteen suotava
ja todennäköinen kehitys

Kätevä tapa kiertää ennustamiseen liittyviä vaikeuksia on siirtyä puhumaan siitä,
mitä pitäisi saada tapahtumaan. Itse
asiassa kauppapolitiikan teoreettinen tutkimus onkin valmistautunut juuri tätä
tehtävää suorittamaan. Se alussa mainituista suurista kehitysilmiöistä, joka tältä
kannalta näyttää arveluttavimmalta, on
alueellinen integraatio. On voitu osoittaa,
että vaikka globaalinen kaupan vapauttaminen on määrätyillä edellytyksillä suotava ratkaisu, ei alueellisesta integraatiosta
voida ilman muuta sanoa samaa. Vaikka
alueellinen integraatio merkitseekin tiettyjen kaupan esteiden poistumista, ilman
että se luo uusia kaupan esteitä (sen takaa
Gatt-sopimus), se luo kuitenkin uutta
diskriminointia. Esim. ennen EEC:n syntyä
suomalainen ja hollantilainen kotitalouskoneiden viejä olivat samassa asemassa
Länsi-Saksan markkinoilla, nyt sen sijaan
suomalaista diskriminoidaan sekä saksalaisiin että hollantilaisiin tuottajiinnähden. Jäsenmaiden yritykset saavat keinotekoisen kilpailuedun, mikä merkitsee,
että niiden tehottomat tuottajat voivat
hyötyä ulkopuolisten kustannuksella. Osa
jäsenmaiden lisäerikoistumisesta ja lisäkaupasta kyllä merkitsee aina todellista
tehottomuuden eliminointia, osa sen sijaan
luo globaalisesti katsoen uusia epäkohtia.
Kokonaistuloksen suotavuus ei siten ole
varma. Kaikeksi onneksi voidaan kuitenkin sanoa, että EEC:nja Eftan tapauksessa
ovat suotuisan kokonaistuloksen edellytykset tosiasiassa olleet kohtalaisen hyvin
täytetyt, niin että niiden synty on epäilemättä vienyt maailmantaloutta kohti parasta mahdollista tilannetta, ei siitä pois-
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päin. Samalla on kuitenkin luotu epäkohtia, jotka laajapohjaisempi yhteistyö voisi
poistaa;
Tältä kannalta katsoen on luonnollista
väittää, että 1910-luvun pitäisi olla Gattin
kehityksen, idän ja lännen kauppasuhteiden laajenemisenja kehitysmaille myönnettävien kauppaetujen vuosikymmen. Tämän vaatimuksen to-

teutumisesta ei kuitenkaan ole varmuutta,
vaan Euroopan blokkien suhteiden järjestely voi hyvinkin viedä pääosan energiasta.
Ennustamiseen pyrittäessä onkin muistettava, että historiallisesti on alueelliseen
integraatioon päätyminen sittenkin helposti selitettävissä. Toisen maailmansodan
jälkeen ymmärrettiin kyllä globaalisen vapaakaupan suotavuus, mistä ovat todisteina ITO-suunnitelma ja Gatt. Yleismaailmalliselle vapaakaupalle näytti kuitenkin olevan monia sellaisia esteitä, joiden
ei juuri voitu ajatella poistuvan. Näiden
esteiden kannalta on alueellisen integraation vetovoimaa vielä nytkin syytä tarkastella. Tällaisia diskriminoivan integraation selittäviä tekijöitä on ainakin kuusi:
1. erilaisten talousjärjestelmien olemassaolo, 2. kehitysmaiden ongelman tiedostuminen, 3. maatalouden erikoisasema, 4.
turvallisuuspoliittiset näkökohdat, 5. pelkän vapaakaupan yleinen riittämättömyys
ja 6. haluttomuus vapaakauppasopeutukseen, erityisesti USA:ssa. - Näiden tekijöiden voimakkuuden arviointi voi osoittaa, missä määrin alueellinen integraatio
säilyy vielä 1970-luvulla päähuomion kohteena. Tämän kysymyksen pohdiskelu antaa puolestaan riittävän kokonaiskuvan
kauppapoliittisista näkymistä Suomen tarpeita varten, ja lyhyt silmäys blokkiutumisen osaselitysten nykyisestä merkityksestä on siis paikallaan.
1. Itse kansainvälisen erikoistumisen
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suotavuus on tietysti talousjärjestelmistä
riippumaton asia. Sen sijaan läntiseen vapaakauppaideologiaan sisältyvä näkemys
kilpailun merkityksestä erikoistumisen toteuttajana on jo periaatteessa ollut sosialistisillemaillesopimatonohje.Erilaisen
talousjärjestelmän omaavien maiden välinen vapaakauppa ei tulevaisuudessakuitenkaan ole täysin mahdotonta, sillä edellytyksiä sille luo mm. sosialististen maiden
hintajärjestelmän jatkuva kehitys, pyrkimys länsimaisessa mielessä ohjailevan talouspolitiikan laajempaan käyttöön ja siihen liittyvä suunnittelun desentralisointi,
ja erikoisesti joustavampien valuuttakurssien järjestelmään siirtyminen, mitä myös
on ehdotettu. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että sekä kapitalistisissa että sosialistisissa maissa havaittavissa oleva pyrkimys tarkastella kansantaloutta kyberneettisenä, periaatteessa itsesääteisenä mutta
kuitenkin säätelyä kaipaavana systeeminä
voi johtaa sellaiseen talousteoreettisten käsitysten yhtäläistymiseen, että ideologiat
eivät enää jarruta globaalista erikoistumista. Vielä 1970-luvulla lienee läntisten
maiden mielenkiinto bilateraalisopimuksiin kuitenkin tärkeämpi keino systeemimuurin ylittämisessä, joten tämä globaalisen vapaakaupan este ei vielä katoa. Kehitykseen ratkaisevasti vaikuttavien suurpoliittisten muutosten arviointi on tietysti
eri asia.
2. Toisen maailmansodan jälkeen kehitysmaiden ongelma kohosi aivan uudella
tavalla esiin, mikä oli supistava vapaakauppauskon levinneisyyttä. Ainakin kehitysmaiden oman käsityksen mukaan vapaakauppaan sisältyvä vastavuoroisten
myönnytysten järjestelmä ei ole niille sopiva, ja lisäksi on kasvatustulliargumentti
kohonnut uuteen kunniaan. Selvältä näyt-

tääkin, että 1970-luvulla teollisuusmaiden
ja kolmannen maailman välistä kauppaa
voidaan todella edistää vain teollis.uusmaiden ei-vastavuoroisilla myönnytyksillä.
Tämä taas voi johtaa siihen, että vapaakauppainnostus loppuu lyhyeen: paine
kohdistuisi teollisuusmaiden työvaltaisimpiin aloihin, joilla palkat ja voitot jo nyt
ovat alhaiset ja joiden vaalivoima juuri
työvaltaisuuden vuoksi on suuri. Edistys
tällä suunnalla on siis varmaan hidasta jo nyt esim. Ruotsissa katsotaan kaupan
liberalisoinnin edenneen liian nopeasti.
3. Maatalouden jääminen esim. Eftavapaakaupan ulkopuolelle ei ole sattuma,
vaan ilmentää sitä oikeaa käsitystä, että
tämän elinkeinon ongelmat eivät ole ratkaistavissa pelkän vapaakaupan avulla.
Kansainvälisen yhteistyön merkeissä tapahtuva tietoinen säätely on taas mahdollista vain pienen, yhteenkuuluvuutta tuntevan ryhmän puitteissa, kuten EEC:n
jatkuvat kiistat osoittavat. Sama tilanne
säilyy 1970-luvulla: maatalouden tulojousto- ja hintajousto-ongelmat ovat ennallaan, eikä kansantalouksien kyky rakenteelliseen muutokseen ole rajaton.
Kauppapolitiikan historian kannalta tilanne on mielenkiin toinen, sillä 1800luvun vapaakauppakehityksessä oli keskeistä viljatullien poistaminen (ensin Englannissa, sitten muissa maissa). Hyökkäys
viljatulleja vastaan oli kuitenkin Englannissa vain osa laajempaa suurtilan omistajien (landed gentry) muutakin valta-asemaa
vastaan kohdistettua hyökkäystä. Nykyinen vapaakauppavaihe ei ole »hyökkäys»
maankorkoa vaan lähinnä teollisuuden
alalla toimivaa kansallista »monopolikapitalismia» vastaan. Maatalouden harjoittajien asema on muuttunut sellaiseksi, että
mahdollisuudet yleiseen, myös maataloutta
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koskevaan vapaakauppaan ovat jatkuvasti
vähäiset.
4. Alueelliseen integraatioon päätymistä
on osaltaan edistänyt myös se, että b10kkiutumisella on näyttänyt olevan suurempi
poliittinen merkitys kuin täydelliseen globaaliseen vapaakauppaan siirtymisellä.
Kuitenkin on esim. EEC nähty liiankin
korostetusti osana kylmän sodan rintamanmuodostusta. EEC:n synty ei kuitenk~an
ole tulosta USA:nja Neuvostoliiton välien
kiristymisestä, vaan se liittyy käsitykseen,
että Euroopan rauha on turvattu, jos
Saksa ja Ranska liitetään niin kiinteästi
yhteen, että ne eivät enää voi joutua sotaan keskenään. 1 Se, että näin tulee olla,
on nopeasti alkanut tuntua itsestäänselvyydeltä, jolloin EEC:n muu poliittinen
luonne on korostunut. Sisäpoliittiset asetelmat EEC-maissa voivat kuitenkin 1970luvulla muuttua siten, että itse EEC:n poliittisuus käsitetään erilaiseksi. Olennaista
on kuitenkin, että tällainenkaan kehitys
tuskin merkitsee blokkikeskeisestä toiminnasta luopumista ja huomion kohdistumista globaalisiin kysymyksiin.
5. Vaikka taloudellisessa integraatiossa
on kysymys muustakin kuin jäsenmaiden
välisestä vapaakaupasta, ensi askeleena
siinä on kuitenkin juuri vapaakauppa. Se,
että pelkkään vapaakauppaan ei pysähdytä, on tärkeä osaselitys alueellisen integraation houkuttelevuudelle. Erikoistumisen
edut eivät ole saavutettavissa pelkän vapaakaupan avulla, vaan tarvitaan myös
tuotannontekijäliikkeiden säätelyä ja raha-, finanssi-, sosiaali-, alue- ja tuotanto-

politiikan ym. toimenpiteiden koordinointia. (Tämähän olisi ollut Nordekin keskeinen perustelu.) Jo käytännöllisten syiden
vuoksi ei mainitunlainen säätely ole suuren
maaryhmän puitteissa mahdollista, kun
päätösten edellytetään olevan yksimielisiä;
ts. vapaakauppa on integraatiota ja integraatio on itsevahvistuvaa, niin että on
sekä luonnollista että suotavaa, että yhteistyö elinkelpoisen blokin puitteissa muodostuu vähitellen yhä laaja-alaisemmaksi.
Tällöin ei jäsenmaille jää paljon energiaa
muiden kauppapoliittisten järjestelyjen
suunnitteluun. Kokemus (Kennedyn-kierros) onkin jo osoittanut, että esim. Gattin
puitteissa eteneminen edellyttää päättäväistä aloitetta EEC:n ulkopuolella olevien
maiden taholta. Myös 1970-luvulla pelkän
vapaakaupan riittämättömyyden luoma
blokkiutumisen tarve hidastaa globaalisten
kysymysten käsittelyä.
6. Näyttää todella aiheelliselta väittää,
että eräänä globaalisen vapaakaupan esteenä on ollut myös USA:ssa esiintynyt
haluttomuus
vapaakauppasopeutumiseen. 2 Tämä ilmeni esim. siinä lainsäädännössä, johon maan presidentin Gatt-valtuudet 1950-luvulla perustuivat (Trade
Agreements Act 1945, vuosina 1947, 1948,
1951, 1955 ja 1958 tehtyine lisäyksineen).
Käsityksestä, että vastavuoroinen. vapaakauppa johtaa tuonnin lisäyksen johdosta
joillakin aloilla epäedulliseen tuotanto- ja
työllisyysvaikutukseen, jota ei vastaa samojen alojen viennin lisäys, vaan talouden
vahvojen alojen nopeampi ekspansio, ei
laissa näkynyt jälkeäkään. Päinvastoin,

1. Vrt. WALTER HALLSTEIN United Europe:
Challenge and Opportunity, The William L. Clayton

2. Kehityksestä USA:ssa ks. esim. LELAND B.
YEAGER-DAVID G. TUERCK Trade Policy and the
Price System, 1968, s. 265-273,ja PETER B. KENEN
Intemational Economics, New Jersey 1964, s. 4050.

Lectures on International Economic Affairs and
Foreign Poliey, Harvard Univ. Press, Cambridge,
Mass. 1962, erityisesti s. 9-12 ja 58-60.
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tullikomissio saattoi vaatia tullinalennuksen peruutusta, mikäli se näytti supistavan
tuotantoa, työllisyyttä ja voittoja vastaavalla alalla USA:ssa! Tässä suhteessa vuonna 1962 säädetty Trade Expansion Act merkitsi perusluonteista muutosta. Heikkojen
alojen menetysten vastareaktiona ei enää
ollut oleva tuontirajoitusten käyttö, vaan
työvoiman liikkuvuuden edistäminen työttömyyskorvausten ja uudelleenkoulutuksen avulla ja yritysten aktiivisten itsepuolustustoimenpiteiden (rationalisointi, uudet toimintaideat) tukeminen. Tulevan
kauppapoliittisen kehityksen kannalta on
täten ratkaiseva merkitys sillä, millaisiksi
USA:n kokemukset tästä uudenlaisesta
politiikasta muodostuvat. Taloudellisen
kasvun säilyminen riittävän korkeana on
vapaakauppasopeutumisen ehdoton edellytys kaikissa maissa. Mikäli tämä ehto ei
täyty, yhteiskunnallinen levottomuus ja
luopuminen vapaakauppapolitiikasta on
uhkaamassa. Tilanne Yhdysvalloissa on
1970-luvun alkaessa kriittinen. Mikäli
anti-inflatorinen politiikka tai itse inflaatio johtaa selvään taantumaan tai
jopa lamaan, protektionismin vaikutusvalta kasvaa (kuten on jo tapahtunutkin) , eikä uudesta Gatt-kierroksesta ole
toiveita.
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että
niillä näkökohdilla, jotka selittävät diskriminoivan kaupan vapautuksen suosion suhteessa todelliseen multilateralismiin, on vielä nykyisinkin
huomattava paino. Samalla eräät niistä ovat
myös omiaan hidastamaan pyrkimyksiä
laajentaa nykyisiä blokkeja, erikoisesti
EEC :tä. Mutta on vaikea välttää käsitystä,
että Euroopan sisäisten kysymysten järjestely on 1970-luvulla keskeisen huomion
kohteena.

3. Suomea uhkaava diskriminointi

Integraa tiokeskeinen
ka uppapolitiikan
tarkastelu näyttää siis nykytilanteessa olevan paikallaan. Tällöin on lähdettävä siitä,
että vaikka Suomi voi pyrkiä vaikuttamaan
kokonaiskehitykseen, niin se ei kuitenkaan
voi luottaa onnistumiseensa tässä yrityksessä. Kauppapolitiikan suunnittelu tapahtuu muutenkin kaikesta ennakoinnista huolimatta epävarmuuden oloissa. Epävarmuus koskee sekä kokonaiskehitystä että
oman maan mahdollisuuksia päästä kussakin uudessa tilanteessa itse taloudellisesti
suotavimpana pitämäänsä ratkaisuun.Pieni maa joutuu näin maailmantaloudessa
käyttäytymään samoin kuin epävarmuuden ahdistamat yritykset käyttäytyvät
markkinoilla. Hyvin johdettu yritys ei
toimi yhden ainoan suunnitelman varassa,
vaan sillä on varastossa erilaisia vaihtoehtosuunnitelmia siltä varalta, että toteutettavan suunnitelman perustana olevat
olettamukset eivät pidäkään paikkaansa.
Vastaavasti olisi Suomen tapaisen maan
kauppapolitiikan yleisohjeena käytettävä
sääntöä »tavoitellaan parasta, mutta valmistaudutaan myös pahimpaan».
Parhaaksi vaihtoehdoksi on edellä nähty
huomion siirtyminen todella multilateraalisen vapaakaupan kysymyksiin. Omalla
politiikalla olisi siis pyrittävä hidastamaan
EEC:n ja Eftan yhtymistä, jolloin kauppapoliittisten kysymysten käsittelyyn käytetty energia kohdistuisi globaaliongelmiin.
Mutta on ajatuksellisesti varauduttava
myös mahdollisuuteen, että mainittujen
blokkien yhtyminen kaikesta huolimatta
tapahtuu ja lisäksi siten, että Suomi jää
ulkopuolelle. Tämähän lienee se pahin
mahdollisuus, joka yleensä on vähänkään
todennäköisenä tarjolla.
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Myös viimeksi mamItussa tapauksessa
on pystyttävä ottamaan asiat rauhallisesti
ja välttämään paniikki tunnelmia. Kauppapoliittiseen suunnitteluun kuuluu olennaisena osana tämänkin tapauksen seurausten
osoittaminen, erikoisesti· niiden toimenpiteiden kartoitus, joiden avulla diskriminoinnin epäedulliset vaikutukset jäävät
niin pieniksi kuin mahdollista. Tarkastellaan tätä kysymystä lähemmin. On kuitenkin korostettava, että tällöin on kysymys
tarkastelutapaa koskevasta ratkaisusta. Se
ei merkitse, että tällainen ulkopuolelle jääminen olisi kirjoittajan käsityksen mukaan
ilmeisin tai suotavin ratkaisu. Mutta vain
diskriminoinnin seurausten erittely voi
osoittaa, miksi jotain muuta vaihtoehtoa
on pidettävä suotavampana. Suomessa on
kyllä ollut aiheellista viime vuosina puhua
integraatioon osallistumisen vaaroista, kun
ne on kovin mielellään haluttu unohtaa tai
kieltää. Tämä puoli asiasta alkaa kuitenkin vähitellen päästä riittävän huomion
kohteeksi, niin että tasapainon ylläpitämiseksi on aiheellista systemaattisesti tarkastella myös integraatiosta syrjään jäämisen
seurauksia.
Tällainen tarkastelu on kuitenkin syytä
aloittaa väitteestä, että Suomen eristetyksi
jättävien suurmarkkinoiden syntyminen on
ikävä asia mutta että se ei kuitenkaan merkitse »kohtalokasta» iskua maallemme.
Maamme reaalikansantuloon vaikuttaisivat sekä ennen tätä muutosta että sen jälkeen seuraavat tekijät:
1. käytettävissä olevien tuotannontekijöiden määrät,
2. näiden tuotannontekijöiden tuottavuus,
3. tuotannontekijöiden käyttöaste ja
4. muiden maiden kanssa käymämme
kaupan rakenne, laajuus ja ehdot.
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Diskriminoiduksi joutuminen ei välittömästi vaikuta käytettävissä olevien tuotannontekijöiden määriin eikä niiden tuottavuuteen tuotantofunktiomielessä, eikä
sen myöskään tarvitse alentaa tuotannontekijöiden käyttöastetta. Välitön väistämätön vaikutus tulee kohdan 4 kautta:
ulkomaankaupan ehdot tulisivat maallemme epäedullisemmiksi, mikä sekä supistaisi
kauppaa, muuttaisi sen rakennetta että
johtaisi tosiasiallisen tuottavuuden alenemiseen. Pitemmän ajan kuluessa vaikutus
ulottuisi ehkä myös tuotannontekijämääriin ja niiden tuottavuuteen tuotantofunktiomielessä. Se, millaiseksi tämä vaikutus
muodostuisi, riippuu kuitenkin suuresti eri
sektorien suhtautumisesta tilanteeseen.
Tarkastelu onkin syytä aloittaa ulkopuolelle jäämisen välittömistä vaikutuksista,
koska tosiasioiden tunnustaminen siinä
suhteessa on kaiken pitkän tähtäyksen sopeutumispolitiikan perusta.
Oletetaan siis, että 1970-luvulla päädytään EEC:n ja Eftan (= useimpien Eftamaiden) yhtymiseen siten, että Suomi jää
syntyvän blokin ulkopuolelle. Tämän diskriminoinnin hai ttavaiku tus maallemme
olisi kombinaatio seuraavista hypoteettisista perustapauksista:
1. Menetys, joka syntyisi, jos maamme
nyt yksipuolisesti eroaisi Eftasta ja
Efta-EE C-asetelma säilyisi ennallaan.
2. Se maahamme kohdistuva varsinainen diskriminointivaikutus, jonka
mainittujen blokkien yhtyminen aiheuttaisi, vaikka emme olisi olle~t
kaan Eftassa mukana. Tämä perustuu juuri siihen, että vaikka integraatio ei luokaan uusia kaupan
esteitä, se luo uutta diskriminointia.
Esim. Länsi-Saksan markkinoilla saisivat nykyiset Efta-maat suomalaisiin
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yrityksiin nähden uuden keinotekoisen kilpailuedun.
Voidaan ensin kysyä, mitä seurauksia
syystä tai toisesta tapahtuvalla Suomen
Eftasta eroamisella olisi. Tällaisessa tilanteessa on teoriassa tarjolla kaksi vaihtoehtoista reagointitapaa:
1. Efta-viennin etujen poistuessa palautetaan tullisuoja myös omassa maassa. Näiden muutosten pitäisi maksutase- ja työllisyysmielessä vastata toisiaan - niinhän ainakin kaupan vapautuessa on uskottu. Valuuttakurssit säilyisivät siis ennallaan, mutta
ulkomaankauppa supistuisija maamme tuotantorakenne muuttuisi nurinkuriseen suuntaan.
. 2. Tähänastisen tulliedun poistuessa annetaan Efta-viennille tullien vaikutuksen kompensoiva tukipalkkio ja
jäädään tuonnissa edelleen vapaakauppaan. Gatt-järjestelmään kuuluvalle maalle tällainen ratkaisu tietysti on vain teoriassa mahdollinen
ajatuskokeiluvaihtoehto.
Jälkimmäinen vaihtoehto on kaikesta
omituisuudestaan huolimatta monessa suhteessa tärkeä. Onhan ensinnäkin niin, että
kansantalouden sopeutumiskyky sekä tuotannonalojen vaihtamisen että viennin
aluejakautuman muuttamisen osalta on
joka tapauksessa rajoitettu. Tähänastisten
Efta-markkinaosuuksien
säilyttäminen
hintakilpailun avulla olisi monessa tapauksessa ainoa keino turvata tuotannontekijöiden täyskäyttöisyys. Näin ei olisi vain
puunjalostusteollisuudessa vaan myös esim.
metalli- ja tekstiiliteollisuudessa. Tällöin
olisi muodossa tai toisessa käytettävä vientitukipalkkiojärjestelmää, kun hinnanalennusta ei varmasti voitaisi rahoittaa vientituotannossa ansaittuja tuotannontekijätuloja riittävästi

alentamalla. Tukipalkkionäkökulma onkin
hyödyllinen myös siinä suhteessa, että sen
avulla saadaan kätevästi kuva uhkaavan
välittömän tappion suuruusluokasta. Eftaviennin osuus Suomen kokonaisviennistä
on noin 40 % ja Efta-vienti on siten noin
10 % (tuotantokustannushintaisesta ) nettokansantulosta. Markkinoiden säilyttämiseksi tarpeellisen hinnanalennuksen ja
vastaavan tukipalkkion suhteellisen suuruuden arviointi ei ole helppoa. Ylitettävän
tulli muurin korkeus on tällöin keskeisin
tekijä, mutta sen sellaisenaan käyttö johtaa
luultavasti tukipalkkiotarpeen yliarviointiin, sillä. kilpailevien maiden tarjonnan
jousto ei ole ääretön. Suomen Efta-viennin
rakenteen huomioon ottaen arvioin, että
kokonaistukipalkkio olisi noin 15 % Eftaviennin arvosta. Luku voi tuntua pieneltä,
mutta kun esim. Kennedyn-kierroksen vaikutus olisi tällöin jo kokonaan apunamme,
se tuskin merkitsee tukitarpeen aliarviointia. Tukipalkkion suuruus suhteessa kan-

10 X 15
santuloon olisi tällöin
100

= 1.5 %.

Valtion budjetin lisäeränä tällainen summa ei jäisi keneltäkään huomaamatta.
Kysymys ei olisi pelkästä sisäisestä tulonsiirrosta »veronmaksajilta» vientiteollisuudelle, vaan
koko kansantalouden reaalisesta menetyksestä,
jonka aiheuttaisi ulkomaankaupan hintasuhteen
heikkeneminen. Vaikka Efta-viennin volyymi säilyisikin samana, tuonnin volyymin
olisi supistuttava. Samalla Suomen kärsimä hintasuhdetappio tulisi blokin sisälle
jäävien maiden hyväksi vastaavana hintasuhdehyötynä. Tapahtuneiden kauppavirtojen muutosten johdosta Eftassa mukana
oleminen on Suomelle nyt tärkeämpää
kuin mukaan pääseminen alkutilanteessa.
Esitetty luku on sopiva välittömän tap-
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pion mitta vain, jos ulkotasapaino jatkuvasti säilytetään ilman kontraktiivista politiikkaa, ts. jos kotimaista täystyöllisyyttä
ei vaaranneta. Virhearvioinneista johtuvan raha taloudellisen epätasapainon tapauksessa reaalimenetys voi siis muodostua
suuremmaksi. On myös selvää, että esitetty laskelma on vain »tilannekuva», eikä se
siten mittaa viennin rakennemuutoksen
vaikeutumisen seurauksia. Tappion suhteellinen suuruus kasvaisi, mikäli maamme
veisi tulevaisuudessa yhä enemmän korkeatullihyödykkeitä. Näiden varoitusten vastapainona on sitten muistettava seuraava
ulkomaankauppateorian avulla todistettavissa oleva lause: maan ulkomaankaupan
ehtojen muututtua joko edulliseen tai epäedulliseen suuntaan, uuteen oman reaalitulon kannalta optimaaliseen tulokseen
voidaan päästä vain, mikäli maa pystyy
myös tuotanto rakenteelliseen sopeutukseen. Tämä pätee positiiviseen suuntaan
silloin, kun siirrytään vapaakauppaan,
mutta se pätee myös vapaakaupasta syrjään jouduttaessa toiseen suuntaan. Pyrkimys kaikkien aikaisempien markkina-asemien
säilyttämiseen merkitsisi siis kokonaistaloudellisestikin epäviisasta >>ylivientiä>>. Optimirat-

kaisu olisi jossain tämän äärivaihtoehdon
ja kaikista markkina-asemista luopumista
merki tsevän toisen äärivaihtoehdon välillä.
Tällaisen myös tuotannon uudelleen suuntaamista ja viennin aluejakautuman muutosta merkitsevän optimisopeutuksen tapauksessa välitön tappio olisi pienempi kuin tukipalkkiolaskelma osoittaa.

Äskeinen laskelma liittyy siis pelkästään
Efta-kauppaan ja hypoteettiseen Eftasta
eroamiseen. Samaa tukipalkkioajattelua
voidaan käyttää myös EEC:nja Eftan yhdistymisen synnyttämän diskriminointivaiktuuksen suuruuden arviointiin. Ensinnä-
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kin olisi ainakin jossain määrin pyrittävä
hintakilpailun avulla turvaamaan nykyiset
markkina-asemat EEC:ssä toisten Efta-maiden
saaman keinotekoisen edun kompensoimiseksi.

Mutta tämä ei olisi ainoa uusi asia, sillä
1.5 %:n tuki turvaisi nykyiset asemat Eftamarkkinoilla vain suhteessa nykyisiin Eftakumppaneihin, ja uudessa tilanteessa olisimme nykyisillä Efta-markkinoilla diskriminoidussa asemassa myös nykyisiin EEC-maihin nähden.

Myös tämä markkina-asemien menetyksen
uhka olisi torjuttava tarvittaessa hintakilpailun avulla. On kuitenkin syytä epäillä,
onko EEC-maiden Efta-viennin ja Suom~n Efta-viennin välillä olemassa sellaista
substituutiosuhdetta, että edellä käytettyä
arviota Efta-asemien säilyttämiseksi tarpeellisen tukipalkkion suhteellisesta suuruudesta olisi tästä syystä merkittävästi
muutettava. Sen sijaan nykyisen EECviennin turvaavan tuen erillinen mukaanotto on ehdottoman tarpeellista Suomen
EEC-vienninja muiden Efta-maiden EECviennin substituutiosuhteen vuoksi. Keskimääräinen kompensoi tava hinnanalennus
ei ainakaan tässä tapauksessa voine ylittää
15 %:n tasoa, kun otetaan huomioon Suomen nykyisen EEC-viennin rakenne ja kilpailevan puunjalostustuotteiden kokonaistarjonnan äärellinen joustavuus.
Kaikki kolme EEC:n ja Eftan yhtymisen ja Suomen eristymisen diskriminointivaikutusta voidaan siis ottaa huomioon
lähtemällä siitä, että syntyvän suurblokin
osuus Suomen viennistä on noin 65 % ja
että tukipalkkiotarve olisi noin 15 %tämän
viennin arvosta. Kun vienti suurblokkiin
on yli 16 % nettokansantulosta, kokonaistuki olisi noin 2.5 % kansantulosta. Tämä tappio aiheutuisi maalle ulkomaankaupan hintasuhteen huononemisen ja tuonti kyvyn supistumisen
muodossa. Valtiontaloudelle tukipalkkio-
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linjasta tulisi epäilemättä pian ylivoimai- tuonnin kanssa kilpailevien alojen asemaa suoJe"nen rasitus. On myös huomattava, että jos lua lisäämällä. Sopiva keino tähän pääse-supistus kohdistuisi vain yksityisen sektorin miseksi olisi devalvaatio. Devalvaatiohan
käytettävissä olevaan reaalituloon.- mikä merkitsee aina kokonaistaloudellisesti satuntuu todennäköiseltä, kun julkisten pal- maa, kuin jos kaikelle tuonnille säädettäivelusten volyymi tuskin supistuisi - muu- siin devalvointiprosenttia vastaava eritos olisi suurempi kuin 2.5 %. Mainittua koisvero ja näin syntyvästä rahastosta maklukua ei muutenkaan pidä ottaa liian kir- settaisiin viennille samansuuruinen tukijaimellisesti. Sen avulla pyritään vain palkkio. Tullien palautus voisi jäädä vain
osoittamaan, että tappio ei voi jäädä niin osittaiseksi, esim. vain korkean tulojouston
pieneksi kuin esim. 1 % kansantulosta, omaavia hyödykkeitä koskevaksi. On selmutta että sen ei myöskään tarvitse muo- vää, että inflaation ja tulonjaon epäsuotadostua niin suureksi kuin 5 tai 10 % kan- van muuttumisen vaara olisi tällaisen sosantulosta.
peutuksen yhteydessä suuri. Sopeutumista
Puheena olleen kaltaista tukipalkkiolin- jouduttaisiin ehkä tukemaan vientimaksujaa ei tässä tietenkään suositella käytännön jen ja erilaisten hinnanalennuskorvausten
sopeu tqmisen yksinomaiseksi stra tegiaksi. avulla.
Aina voidaan löytää jonkin verran vaihtoNäyttää kuitenkin siltä, että parhaassa
ehtoisia markkinoita ja uusia käyttötarkoi- tapauksessa ei välitön tappio muodostuisi
tuksia vienti tuotannon resursseille. Mutta sietämättömäksi. Pitkän tähtäyksen vaikutähänastisen erikoistumisen liiallista peru- tukset olisi kuitenkin arvioitava erikseen.
mista olisi varmasti vältettävä. Edestakai- Suurimpana vaarana on, että talouspolinen liike olisi jo sinänsä voimien tuhlausta tiikassa väheksytään ulkopuolelle jäämisen
ja tapahtuneen tuotannontekijärakenteen seurauksia, ja esim. hoidetaan ilmeisesti
muuttumisen kannalta lisäksi nurinkuris- uhkaavaa maksutaseongelmaa kontraktiita. Tukipalkkiolinjan vaihtoehtona mainit- visen politiikan avulla joustavaan rahatatua oman aikaisemman tullisuojan täyttä loudelliseen sopeutukseen pyrkimättä. Toipalautusta ei siis myöskään voitaisi valita sena perusvaarana on, että elinkeinoelämä
keskeiseksi keinoksi. Sehän olisikin globaa- puolestaan liioittelee näitä seurauksia sekä
listen pitkän tähtäyksen pyrkimysten vas- talouspolitiikalla luodun laman johdosta
taista. Puhdas tukipalkkiolinja ei toisaalta että siitä riippumatta. Voi syntyä vakava
olisi teoreettisestikaan optimaalinen juuri investointipessimismin ja pääomanpaon
siksi, että aina maan ulkomaankauppati- tilanne. Vaikka talouspolitiikka olisikin
lanteen muuttuessa olisi pystyttävä myös realistista, täystyöllisyyden turvaaminen
tuotan torakenteelliseen sopeu tukseen. Pyr- olisi investointilaman .vuoksi tällöin mahkimys kaiken aikaisemman viennin jatka- dollista vain kulutusalttiuden kohottamimiseen tukipalkkion avulla johtaisi resurs- sen tai heikkoon pääomakertoimeen johtaseja tuhlaavaan ylivientiin mm. kotimark- vien investointien avulla. Tällöin kasvu
kinatuotannon kustannuksella. Optimirat- hidastuujoko pääomanmuodostuksen heikkaisu on Jossain äärivaihtoehtojen välillä, Ja sii- kenemisen tai vähäisen tuottavuuden kashen päästään antamalla viennille Jonkin verran vun johdosta. Yhdessä esiintyessään voisikompensoivaa tukea Ja parantamalla samalla vat ei-optimaalinen talouspolitiikkaja yrit-
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täjien liiallinen pessimismi luoda diskriminointitapauksessa todella vaikean, itsevahvistuvan stagnaatioprosessin. Tämän mahdollisuuden olemassaoloa ei tule kiistää,
mutta stagnaatio on vain mahdollinen, ei
väistämätön eikä edes todennäköinen pitkän tähtäyksen tulos. Kaikki kasvuun vaikuttavat tekijät eivät olisi yleisestä integraatiokehityksestä sivuun jäädessämme
heikommat, kuin ne olisivat mainitussa
suurblokissa mukana ollessamme. Tämän
laajakantoisen ja ehkä kovin kiistanalaiselta tuntuvan väitteen käsittely on tässä
kuitenkin jätettävä maininnan varaan.
Yleisarvioinniksi Suomen eristymisen seurauksista Jää tässä vaiheessa, että välitöntä diskriminointitappiota ei voida välttää mutta että
pitkän tähtäyksen tulos ei välttämättä ole kovin
epäedullinen, vaikka sekin mahdollisuus on olemassa. Liiallista pelkoa on kuitenkin väl-

tettävä, koska pitkän ajan tulos muodostuu
sitä huonommaksi, mitä huonommaksi sen
pelätään muodostuvan.

4. Suomen edessä olevat vaihtoehdot

Edellä esitetyn perusteella näyttää aiheelliselta tiivistää Suomen 1970-luvun kauppapolitiikalle tarjolla olevat vaihtoehdot
eräänlaiseksi kolmen kohdan ohjelmaksi.
Sääntöä »tavoitellaan parasta, mutta valmistaudutaan myös pahimpaan» seuraavia toimintaohjeitahan on ainakin kolme:
1. Suomen kannalta edullisinta on nykyisen Efta-EEC-asetelman säilyminen ja
päähuomion ki'innittyminen globaalisiin
kysymyksiin. Tämän vaihtoehdon toteutumista on omalla politiikalla kaikin voimin edistettävä.
2. Uuden suurblokin ehkä syntyessä ja
Suomen ehkä joutuessa eristetyksi muiste-
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taan oman diskriminointitappion mittasuhteet ja pyritään sen minimointiin. Keskeisiä osatoimenpiteitä ovat tällöin:
- säilytetään markkinaosuudet niissä
tapauksissa, joissa vaihtoehtoisia aloja
tai markkinoita ei ole tarjolla (tämä
on mahdollista hintakilpailun ja sitä
tukevan devalvoinnin avulla);
- pyritään kansainvälisen mielipiteen
avulla vaikuttamaan siihen, että suurblokki ei käyttäisi kiintiömuotoisia
kaupanrajoituksia ;
- hakeudutaan ajoissa nykyistä suuremmassa määrin muille länsimarkkinoille;
-lisätään idänkaupan suhteellista
osuutta;
- tehostetaan kansantalouden valmiutta tuotantorakenteelliseen sopeutukseen ja säilytetään teknisen ym. kehityksen vauhti muilla keinoilla kilpailuvirikkeen vähenemisestä huolimatta;
- tuetaan niitä pyrkimyksiä uuden
Gatt-kierroksen
aikaansaamiseksi,
jotka suurblokin syntyessä esim.
USA:ssa varmasti voimistuvat.
3. Aikaisemmin esitetyn perusteella on
selvää, että vaihtoehtojen 1 ja 2 rinnalla
pidetään esillä myös kysymys: eikö sittenkin ole pyrittäväjonkinlaiseen kaupalliseen
järjestelyyn EEC:n kanssa, jos tämä alue
todella merkittävästi laajenee? On vain
vaikea kuvitella, mitä julkisuudessa mainitut »kaupalliset järjestelyt» voisivat olla,
jos niiden tarkoitus on mennä yli sen, mitä
edellä toisen toimintavaihtoehdon kohdalla tarkoitettiin, ilman että kuitenkaan
on kysymys EEC:n jäsenyydestä tai ulkojäsenyydestä. Voidaan sanoa, että Suomen
EEC-suhteen luonteeseen ja muotoon vaikuttaa pääasiassa kolme seikkaa: a) EEC:n
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perustana olevan Rooman sopimuksen
sisältämät mahdollisuudet supistaa eivarsinaisten jäsenten kokemaa diskriminointia, b) maamme ulkopolitiikan -sisältämät mahdollisuudet ja rajoitukset ja c)
Gatt-sopimuksen kauppapoliittisille preferenssijärjestelyille asettamat rajoitukset.
- Itse Rooman sopimus on ilmeisesti riittävän joustava myös Suomen EEC-yhteyden järjestämistä ajatellen. 3 Suomen ongelmanahan ei ole vain EEC-yhteyden muoto
vaan lisäksi se, että maamme on EECjärjestelyn yhteydessä turvattava myös
bilateraalikaupan häiriötön kulku ja laajeneminen. 4 Äskeiseen optimistiseen toteamukseen ei olekaan syytä pysähtyä, sillä jo
EEC:n nykyinen ulkojäsen- ja erikoissopimuspolitiikka on melko yleisen käsityksen mukaan merkinnyt Gatt-sopimuksen
24. artiklan mielivaltaista »venyttämistä». 5
3. Suomen »kaupalIisten järjestelyjen» tulisi
perustua Talousyhteisösopimuksen 238. artiklaan,
jonka sisältö on epäilemättä varsin yleinen. Se tekee mahdolliseksi luoda vaikka jokaiselle ei-varsinaiselle jäsenelle »tilauspuvun» omainen sopimusmuoto, jos EEC-maiden poliittinen hyvä tahto on
riittävä. Vrt. Euroopan talousyhteisö, Suomen Pankin
taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja C:6, sääntöosa s. 68.
4. Eftaan assosioitumisen yhteydessähän sovittiin Suomen ja Neuvostoliiton välisen kauppasopimuksen perusteella suosituimmuusperiaatteen
noudattamista merkitsevistä myönnytyksistä tässä
kaupassa.
5. Vrt. esim. J. P. AGARWAL Die Assoziierung
der uherseeischen Staaten und Gehiete mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Tiibingen 1966, s.
25-26, tai GERARD CURZON Multilateral Commercial Diplomacy, the General Agreement on Tariffs and
Trade and Its Impact on National Commercial Policies
and Techniques, London 1965, s. 275-283. Ks.
myös Welthandel - kalter Krieg, Der Volkswirt
20. 3. 1970; siitä käy ilmi se USA:n kauppapoliittinen tyytymättömyys, johon sen itsensä äskettäin
omaksuma protektionistinen asenne ilmeisesti perustuu.

Gattin perustana olevasta suosituimmuusperiaatteestahan voidaan mainitun artiklan mukaan poiketa vapaakauppa-alueita
ja tulliliittoja muodostettaessa. 6 Tarkkaan
ottaen EEC:n ulkojäsenyyssopimukset ja
muut erikoisjärjestelyt luovat maailmankauppaan suosituimmuusperiaatteen vastaista diskriminointia. 7 Asiallisesti tällainen diskriminointi ei tietysti ole sen vaarallisempaa kuin itse EEC:n synty ja olemassaolo, ja tästä ehkä johtuukin, että Gattin
artikloja on tulkittu joustavasti esim.
EEC:n ulkojäsenyyskysymyksen ja Suomen Efta-järjestelyn kohdalla. Ei ole varmaa, että sama tulkinnan joustavuus voi
säilyä. Nimenomaan Gattin säännösten
kannalta on myös vaikeata nähdä, miten
Suomi voisi todella välttää EEC:n laajenemisen (ja Eftan lakkaamisen) luoman
diskriminoinnin, ilman että maamme on
edes EEC:n ulkojäsen. 8 Se »kilpailukyvyn
turvaaminen» ja »kaupallisten suhteiden
hoitaminen», joka on ilmoitettu Suomen
EEC-politiikan tavoitteeksi, näyttää siis
pakosta merkitsevän jotain vähemmän
kuin diskriminoinnin välttäminen. Diskri6. Vrt. CURZON mt., Chapter III, ja Det Allmänna Tull- och Handelsavtalet GA TT, Stockholm
1960, s. 107-112. Suomen bilateraalijärjestely
muodostuikin kansainvälisen kauppaoikeuden
kannalta problemaattiseksi, ks. CURZON mt. s. 65.
7. »In Bonn ist man iiber die von Briissel
gesteuerte und von Paris gestiitzte HandelspoIitik
nicht immer gliicklic~l. Schillers Ministeriale sind
der Meinung, dass Artikel 24 des GATT-Vertrages, der Zollunionen und Freihandelszonen von
der Meistbegiinstigung befreit, in vielen Fällen
iiberstrapaziert wird. Präferenzabkommen wiirden häufig ohne eine klare poIitische Konzeption
abgeschlossen.» Der Volkswirt 20. 3. 1970, s. 24.
8. Tällaista ratkaisua on ilmeisesti kuitenkin
haettava. Tasavallan Presidentin 5. 8. 1970 esittämän lausunnon mukaan Suomen on lähdettävä
siitä, että puolueettomuus ja EEC:n täysjäsenyys
tai liitännäisjäsenyys eivät ole sopusoinnussa.
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minointihan voidaan Gatt-säännöksiä rikkomatta välttää vain luomalla EEC-maat
ja Suomen (ja ehkä muitakin maita) käsittävä vapaakauppa-alue Finefta-sopimuksen tapaan tai ainakin tekemällä tähän tähtäävä Gattin 24. artiklan 5. kohdan mukainen väliaikaissopimus. Tämä merkitsee kuitenkin määritelmällisesti liitännäis:jäsenyyttä, mutta sopimus voi parhaassa
tapauksessa olla sopivan yksilöllinen. Sopiva muutos Gatt-säännöksissä voi puolestaan kätevi"mmin ratkaista sen Suomen tapaisen maan EEC-suhteen hoitamiseen
liittyvän ongelman, että samalla on myös
päästävä täydentävään sopimukseen bilateraalisuhteissa. Jos esim. päästään siihen,
että Gatt-maan bilateraalisopimuksen perusteella Gattiin kuulumattomalle maalle
myöntämät edut, joita ei asian luonteen
vuoksi (= sopivien vastamyönnytysten
puuttuessa) myönnetä toisille Gatt-maille,
eivät näyttäisi suosituimmuusperiaatteen
vastaisilta, Suomen kauppasuhteiden järjestely helpottuu ratkaisevasti. Tällainen
muutos ei olisi suinkaan Gattin hengen
vastainen, ja se olisi samalla eräs niistä
muutoksista,joita myös kehitysmaat haluavat Gattissa saada aikaan. Tällaista muutosta ei kuitenkaan ole helppoa toteuttaa,
ja juuri siksi on ratkaiseva merkitys ilmeisestikin sillä seikalla, että pyrkimys taloudelliseenja poliittiseen tarkoituksenmukai-

suuteen on ainakin toistaiseksi ollut Gattsäännösten tulkinnan keskeisenä ohjenuorana, eikä niinkään pyrkimys kirjaimelliseen pykäläjuridiikkaan. 9 Muuhun ei toive
Suomen EEC-suhteenjärjestymisestä voine
vastaisuudessakaan perustua. 10
Vaikka siis oikeudellisesti katsoen on olemassa uhka, että Suomen EEC-järjestely
kaatuu siihen liittyvän bilateraalisopimuksen vuoksi Gatt-käsittelyssä, tämän uhkan
ei väittämä ttä tarvitse realisoi tua. Jos se
realisoituu, se tapahtuu siten, että Suomen
edellytetään myöntävän kaikille Gattmaille ne edut, jotka se ilmeisesti EECsuhteen järjestelyn yhteydessä myöntää
voimassa olevan bilateraalisopimuksen perusteella Neuvostoliitolle. Äärivaihtoehtona on siis lopulta tämän yksipuolisia myönnytyksiä EEC:n ulkopuolelle jääville Gattmaille merkitsevän vaihtoehdon ja ulkopuolelle jäämisen vertailu. On toivottavaa,
että tämän kysymyksen lähempi tutkiminen ei osoittaudu tarpeelliseksi. Ei kuitenkaan voida välttyä johtopäätökseltä, että
uhkaavaa umpisolmua pitäisi päästä purkamaan siten, että Gattin säännöksiä muutetaan edellä esitetyllä tavalla. Siinä, että
yksityisen Gatt-maan ei tarvitsisi myöntää
Gattiin kuulumattomalle maalle myöntämiään etuja automaattisesti kaikille Gattmaille, ei olisi mitään outoa. Gatt on vastavuoroisten myönnytysten järjestelmä, jossa

9. Ks. CURZON mt. s. 285-286, jossa esitetty
selostus Finefta-sopimuksen Gatt-käsittelystä on
valaiseva (vrt. samalla mt. s. 65). Ilmeisesti voidaan sanoa, että Gatt-sopimuksen tapaisen kansainvälisen oikeuden tulkinta on eriluonteista oikeudenkäyttöä kuin kansallisten oikeusnormien
tulkinta ja voimassapito. Kansainvälisellä tasolla
ei ole samaa lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan eroa kuin yksityisissä valtioissa, vaan ne,
totka tutkivat toimenpiteiden norminmukaisuutja, voivat myös muuttaa normeja, mikä juuri ta-

kaa tulkinnan joustavuuden ja tietysti samalla
mahdollistaa monien säännösten jäämisen »kuolleiksi kirjaimiksi». - Curzon selostaa (mt. s. 276282) tältä kannalta mielenkiintoisella tavalla myös
EEC-sopimuksen Gatt-käsittelyä.
10. Mahdollisesti on ajateltavissa, että Gattsopimuksen 24. artiklan 10. kohdassa oleva säännös määräenemmistön oikeudesta hyväksyä järjestelyjä, »which do not fully comply with the
requirements», voisi helpottaa Suomen asian
hoitoa.
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suosituimmuusperiaatteen yleisen soveltamisen »ideana» oli alkuaan se, että Gattkonferensseissa neuvotellaan »pareittain»
sellaisen vastapuolen kanssa, joka näyttää
voivan hyötyä eniten tietyn maan suunnittelemista myönnytyksistä, koska näin
kukin jäsenmaa saa ttoi todennäköisesti
hankkia itselleen suurimmat vastaedut.
Tällaisten bilateraalineuvottelujen tulosten yleistäminen kaikkia Gatt-maita koskevaksi on luonnollista. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa tavallisista bilateraalisopimuksista, ja siksi on yritystä Gattsäännösten täydentämiseksi pidettävä realistisena. l l

5. Loppusanat

Empiirisenä, ideologisten kiistojen ulkopuolelle jäävänä tosiasiana olisi kaiken aikaa muistettava, että kaupallinen mukaan11. Tullinalennusneuvotteluja Gattin piirissä
ei kylläkään enää viime vuosina ole käyty alkuperäisen tekniikan mukaisesti, vaan menettely on
ollut suurpiirteisempi. Ks. ROBERT E. BALDWIN
TariJf-Cutting Techniques in the Kennedy Round teoksessa Trade, Growth and the Balance of Payments,
Essays in Honor of Gotifried Haberler, Amsterdam
1965. Olennaista on kuitenkin, että suosituimmuusperiaatetta sovelletaan nimenomaan Gattkonferenssissa kaupanhieronnan tuloksena tehtyihin myönnytyksiin. Sitä, että tällaisesta suosituimmuusperiaatteesta voidaan poiketa diskriminoivan
integraation tapauksessa mutta ei bilateraalisopimusten muodossa, on pidettävä omituisena ja epäjohdonmukaisena.

pääsy uuteen suurblokkiin,joka ehkä näyttää parhaalta vaihtoehdolta, ei suinkaan
sinänsä ratkaise Suomen kasvuongelmaa.
Mukaanpääsyn tapauksessa tuotantorakenteen sopeutusongelma muodostuu Suomen tapaisessa maassa erikoisen vaikeaksi.
Ei ole mitään paradoksaalista siinä, että
stagnaation vaarasta puhutaan sekä mukanaolemisen että ulkopuolelle jäämisen
yhteydessä. Ekstensiivisen kasvun aika on
Suomessa ohi, ja kasvun jatkumisen turvaaminen on tulevaisuudessa yhä komplisoidumpi tehtävä, kehittyipä kauppapoliittinen kokonaistilanne miten tahansa. Vapaakauppahyöty ei myöskään automaattisesti jakaudu tasan ja oikeudenmukaisesti
integraatioblokin jäsenmaiden kesken,
vaan pienen puoliteollistuneen maan on
ponnisteltava lujasti saadakseen siitä
oman osuutensa. Voidaankin sanoa, että
Suomen kauppapolitiikka 1960-luvulla on
sanan suppeassa merkityksessä onnistunut
hyvin. Vaikeutena on sen sijaan ollut se,
että kauppapoliittisten ratkaisujen luoman ongelman luonnetta ei sisäisessä
politiikassa ole riittävästi tiedostettu. Tämä on tietysti sinänsä ymmärrettävää, kun
vuoden 1957 jälkeinen kauppapolitiikka
on asettanut muun talouspolitiikan sellaisten ongelmien eteen, joista ei ole omia
kokemuksia aikaisemmilta ajoilta. Viime
vuosina hankittu tieto voi auttaa sopeutumista 1970-luvulla siinäkin tapauksessa,
että kokonaiskehitys ei muodostu Suomen
toivomusten mukaiseksi.

Kirjallisuutta

RAIJA ALHO - PAULI HUOTARI -AULI
TARKKA (toim.) Typpi Oy - meidän tehdas.
Suunta n:o 3. Otava, Helsinki 1970. 66
sivua. 3.50 mk.
KAJ BÄRLUND.- TAPANI LAUSTI Viimeinen
taisto? Työväenliike Ja taloudellinen yhdentyminen. Suunta n:o 4. Otava, Helsinki 1970.
75 sivua. 4 mk.
HEIKKI KEKKONEN - MANU PAAJANEN
Varokaa vakauttajia. Suunta n:o 6. Otava,
Helsinki 1970. 76 sivua. 4.50 mk.
Otavan Suunta-sarja kuuluu ajankohtaistapahtumiin kantaaottaviin uusiin taskukirjasarjoihin, joita ilman ei mikään arvonsa tunteva kustantamo näytä tulevan
toimeen. Näiden kirjasarjojen tarkoituksena lienee paitsi havahduttaa suurta yleisöä
myös antaa tavalliselle ihmiselle sellaista
asiatietoa päivänkohtaisista kiistakysymyksistä, joista lähdeaineistoa joko ei ole suomeksi saatavissa tai se on vaikeasti saatavaa. Samalla asiat pyritään esittämään yksinkertaisesti ja mahdollisimman halvalla.
Näyttää kyllä siltä, että erojakin näissä sarjoissa on. Esim. Tammen Huutomerkkisarjaan verraten Suunta-kirjat ovat yleensä
reportaasimaisempia ja - halvempia.
Ensimmäinen kirjanen käsittelee saasteongelmaa erään esimerkin, valtionenemmistöisen Typpi Oy:n valossa. Lähtökoh-

tana on Perämerellä kesällä 1969 sattunut
kalojen joukkokuolema, joka johtui veden
liiallisesta ammoniakkipitoisuudesta. Kirjasta käy ilmi, ettei yhteiskunnan valvoma
tuotantolaitos nykyisellään kiinnitä 1uonnonsuojelullisiinnäkökohtiin sen enempää
huomiota kuin muunlaisetkaan yritykset.
Tapahtumien kulku noudattelee säännöllisesti samantapaisia vaiheita: 1. tehdas
saa poikkeusluvan vesioikeudelta likaveden
laskemiseen vesistöön, 2. vesioikeuden lupaehtoja rikotaan jatkuvasti, kunnes sattuu vahinkoja, 3. seuraa pitkällisiä, vastahakoisesti suoritettuja tutkimuksia vahinkojen syistä ja suuruudesta, 4. maksetaan
pihistellen vahingot tai annetaan jutun
mennä oikeuteenja 5. kaiken hälynjälkeen
toiminta jatkuu ennallaan.
Parannusreseptinä kirjoittajat esittävät
vesilain korjaamista sekä vahinkojen estämiseksijajo aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi yhteiskunnan voimakkaampaa
tukea. Tosin nykyinenkin laki on monissa
tapauksissa tehokas, kunhan sen säännöksiä aina noudatetaan.

Viimeinen taisto? puuttuu taloudellisen
yhdentymisen työväenliikkeelle aiheuttamiin ongelmiin, joita käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta ei aikaisemmin ole ilmestynyt. ERNEST MANDELin EEC-kirjakin (esittely niteessä 1971: 1) julkaistiin
suomeksi vähän jälkeenpäin.
Kirjoittajat tekevät ensin selkoa Länsi-
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Euroopan yhdentymiskehityksestä toisen
maailmansodan jälkeen. Erityisesti kiinnitetään huomiota pääomien keskittymiseen,
kansallisen lakon tehottomuuteen ylikansallista pääomaa vastaan, yleiseurooppalaisen suunni tt el un pääomakeskeisyyteen ja
EEC:n demokraattisen kontrollin heikkouteen. Suomen yhdentymiskehitystä valaistaan esimerkillä Suomeen suuntautuvista
ruotsalaisista tekstiili-investoinneista. Kirjoittajien mukaan ruotsalaisyritysten tulö
Suomeen johtuu: 1. alhaisesta palkkatasosta, 2. työvoiman runsaasta saannista ja
3. kuntien myöntämistä suurista eduista
kuten valmiista teollisuushalleistaja lyhyistä vuokra-ajoista. Lopuksi luodaan katsaus
Suomessa käytyyn integraatiokeskusteluun,joka asian suureen merkitykseen nähden on ollut erittäin vähäistä.
Varokaa vakauttajia on kirpeä kannanotto
viime vuosina harjoitettua talouspolitiik-

kaa vastaan. Kirjoittajat tarkastelevat
aluksi vuoden 1967 devalvaatioon johtaneita syitä ja devalvaation jälkeen omaksutun tulopolitiikan ulkomaisia esikuvia.
Itse tulopolitiikan idean kirjoittajat näkevät hyväksi, mutta tulopolitiikan toteutuksen meillä kehnoksi. Niinpä molemmat
Liinamaan-sopim ukset punnitaan peräti
köykäisiksi: teollisuus tosin on hyötynyt
vakauttamisesta, mutta se on tapahtunut
palkansaajien, etenkin ns. keskiluokan kustannuksella, niin kuin esimerkit käytettävissä olevista tuloista veronpidätyksen jälkeen osoittavat. Tähänastisten kokemusten
perusteella on kyseenalaista, onko syytä
pyrkiä nykyisen kaltaisiin vakautussopimuksiin. Toiselta puolen sellaisen sopimuksen aikaansaaminen olisi kirjoittajien mielestä tuskin enää mahdollistakaan, koska
monet kansalaisryhmät ovat havahtuneet
huomaamaan jääneensä sivustakatsojiksi
vakautustulosten jaossa.
KYÖSTI RENKO

Economic Policy and
Planning in the Netherlands, 1950-1965. Vale
Univ. Press, New Haven - London 1969.
XV
282 sivua. Sh. 90/-, $ 10.00.

JAMES GOODEAR ABERT

+

Silmiinpistävänä useiden maiden talouspolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa
on yhtenäisyyden puute. Tehdään erillisiä
talouspoliittisia päätöksiä yksi kerrallaan
useinkin siinä uskossa, että tietyllä politiikalla voidaan saavuttaa tietty päämäärä
vaikuttamatta samalla haitallisesti muihin
talouspoliittisiin päämääriin. Malliesimerkin koordinoidusta talouspolitiikasta,jonka
mahdollistaa taloustieteen kehitys, talous-

poliittisten päämäärien selkiytyminen sekä
tilastojen kehittyminen, tarjoaa Hollannissa noudatettu talouspolitiikka, jota esiteltävänä oleva teos käsittelee.
Sellaisen taloudellisen suunnittelun kehi ttämisessä, missä päätöksentekoprosessin
pohjan muodostaa ekonometrisin mallein
saatu informaatio, ovat hollantilaiset olleet edelläkävijöitä Euroopassa.
J. G. ABERT tarkastelee Hollannin talouspolitiikkaa poliittisen ja teknisen prosessin yhdistelmänä. Poliittinen prosessi
määrittelee talouspolitiikan päämäärät ja
valitsee keinot niiden saavuttamiseksi; tekninen prosessi tuottaa tarkat ja ajan tasalla
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olevat tilastot Hollannin taloudesta, identifioi tarkemmin talouspolitiikan ongelmat,
ennakoi tulevan kehityksen sekä ennustaa
vaih toeh toisten talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutukset ennen niiden käyttöönottoa.
Kirjoittajan poliittisen prosessin kuvaus
keskittyy puolueisiin, parlamenttiin, hallitukseen sekä sellaisiin järjestöihin kuten
Foundation of Labour ja Social and Economic
Council. Teknisen prosessin kuvauksessa
kiinnitetään erityistä huomiota Hollannin
taloudellisen suunnittelu- ja tutkimuslaitoksen (Central Planning Bureau) valmistamiin vuosittaisiin taloudellisiin suunnitelmiin sekä ekonometrisin mallein laadi ttuihin ennusteisiin ja tilastollisen päätoimiston (Central Bureau of Statistics) osuuteen
perusinformaation tuottajana.
Kirjan alkuosaan lyö leimansa institutionaalinen lähestyminen. Tällöin on
haluttu kuvata niitä muutoksia, jotka
ovat tapahtuneet maan poliittisessa ilmastossa sekä taloudellisessa kehityksessä.
Yksityiskohtainen kuvaus on myös esitetty
suunnitteluun osallistuvista laitoksista, niiden organisaatiosta sekä toiminnasta.
Useissa kohdin on kuvattu poliittisia päätöksentekijöitä kohdanneita taloudellisia
ongelmia, jolloin päivänpoliittiset olosuhteet on asetettu vastakkain taloudellisten
realiteettien kanssa, »jotta lukija paremmin ymmärtäisi niitä voimia, jotka ovat
johtaneet tiettyihin talouspoliittisiin toimenpiteisiin».
Kirja jakautuu yhdeksään lukuun sekä
liitteeseen, jossa on tarkasteltu vuoden
1961 ekonometriseen malliin liittyviä erityisongelmia.
Ensimmäisessä luvussa hahmotellaan
Hollannin taloutta sekä demografisten ja
maantieteellisten piirteiden vaikutusta ta-
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loudelliseen kehitykseen sekä niitä ongelmia, joita poliittiset päätöksentekijät joutuvat ratkaisemaan. Tämän jälkeen tarkastellaan lyhyesti taloudellisen suunnittelun luonnetta sekä talouspolitiikan keinoja
ja päämääriä.
Toinen luku on omistettu hallituksen
noudattaman politiikan tarkastelulle talouspoliittisten päämäärien valossa. Päämäärät on kuvattu tarkasti sekä kiinnitetty
huomiota erityisesti niihin ongelmiin, jotka
ovat keskeisiä Hollannin erittäin avoimelle
taloudelle: kustannus- ja hintatason pitäminen sellaisina, että ne takaavat vahvan
kilpailuaseman Hollannin viennille·. Maksutaseongelmille on omistettu myös oma
kappaleensa.
Kolmannessa luvussa kuvataan poliittista prosessia. Päähuomio kiinnitetään poliittisiin puolueisiin, parlamenttiin, hallitukseen, useihin ulkoparlamentaarisiin elimiin sekä siihen institutionaaliseen apparatuuriin, jossa talouspoliittiset päätökset
muotoutuvat.
Neljäs luku on omistettu noudatetun
palkkapolitiikan tarkasteluun ja onnistumiseen sekä neuvottelumekanismin toimintaan.
Viidennessä luvussa esitellään teknistä
suunnitteluprosessia, joka tapahtuu pääasiassa taloudellisessa suunnittelu- ja tutkimuslaitoksessa sekä tilastollisessa päätoimistossa. Nämä elimet näyttelevät merkittävää osaa poliittisten päätöksentekijäelinten virallisina suunni ttel uorganisaa tioina.
Tutkimuslaitoksen toiminnasta suunnittelun koordinoijana on säädetty lailla, kun
taas tilastollinen päätoimisto hankkii suunnittelussa tarvittavan tilastomateriaalin.
Vuosittainen taloussuunnitelma perustuu
tutkimuslaitoksen kehittämään ekonometriseen kokonaistaloudelliseen malliin, jota
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käytetään tulevan taloudellisen kehityksen
ennustamiseen sekä erilaisten talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten vertailemiseen. Ulkomainen suhdannekehitys on
otettu huomioon kytkemällä Hollannin
malli esim. Ranskan, Länsi-Saksan ja
Englannin vastaaviin ekonometrisiin malleihin. Noudatettu talouspolitiikka on siten muotoutunut mallien simuloinnin tuloksena.
Kuudes luku on omistettu talouspolitiikan koordinoinnin selvittelyyn: kirjoittaja
tarkastelee esimerkkien valossa vuosina
1950-1965 nouda tettua talouspoli tiikkaa
ja sen onnistumista.
Kirjan loppuosa on puhtaasti tekninen:
seitsemäs ja kahdeksas luku keskittyvät
vuosien 1955 ja 1961 kokonaistaloudellisten ekonometristen lyhyen aikavälin ennuste- ja suunnittelumallien esittelyyn ja
rakenteen tarkasteluun. Tällöin käsitellään
myös mallien ennustuskykyä sekä ennusteiden tarkkuutta.
, Kirjan viimeinen luku sisältää tilinpäätöksen kirjoittajan suorittamasta historiallis-deskriptiivisestä analyysistä sekä sellaisen talouspolitiikan onnistumisesta, joka
pohjautuu vahvasti kvantitatiiviseen taloudelliseen tutkimukseen. Tällöin tuodaan
esiin myös ekonometristen mallien haittapuolet: mallit tarjoavat ainoastaan approksimatiivisen kuvan talouden riippuvuussuhteista, mikä usein satunnaistekijöiden
ohella johtaa ennusteiden epätarkkuuteen
ja virheelliseen talouspolitiikkaan. Vaikka
talouspoliittiset moniyhtälömallit tarjoavatkin kirjoittajan mielestä vankan perustan systemaattiselle talouspolitiikalle, ei pidä kuitenkaan unohtaa käytännön talouselämän tuntemuksen merkitystä. Näiden
tekijöiden saumaton yhteensovittaminen
luo parhaat edellytykset talouspolitiikan

onnistumiselle.
Esipuheessaan kirjoittaja toteaa, että
»kirjan tarkoituksena on pikemminkin
luoda historiallinen kuva kuin olla kriittinen, normatiivinen analyysi Hollannin
suunnitteluprosessista». Asetettu ohjenuora pidetään tiukasti käsissä: teksti on tarkkaa historiallista kuvausta ilman kriittistä
kommentointia, minkä vuoksi kirjan alkuosa saattaa tuntua raskassoutuiselta. Loppupuoli teknisen prosessin ja ekonometristen mallien kuvausten myötä sen sijaan
vauhdittaa kirjoittajan pohdiskelemaan
kvantitatiivisen tutkimuksen antia ja Hollannin osuutta taloudellisen suunnittelun
malliesimerkkinä: lopputulemana todetaan, että »terveen talouspolitiikan tärkeimmän osan muodostaa kvantitatiivinen
taloudellinen tutkimus».
Teoksen suurimpana antina voitaneen
pitää tekstin »lukijaystävällisyyttä»: talouspolitiikkaan ja taloudelliseen suunnitteluun perehtymättömänkin on helppo
seurata tekijän ajatuksenkulkua. Verbaalisen esityksen täydentämiseksi on mukana
joukko taulukoita ja kuvioita sekä selväpiirteinen yhtä1ö- ja symboliluettelo. Toisaalta kirja on myös terveellistä luettavaa
taloudelliseen tutkimukseen ja suunnitteluun vihkiytyneille. Puutteena voidaan
mainita, että teoksessa on keskitytty pääasiassa Hollannin lyhyen tähtäyksen suunnitteluun kiinnittämättä paljonkaan huomiota pitkän aikavälin ongelmiin. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, koska pääpaino on kvantitatiivisen talouspolitiikan
esittelyssä: useimmitenhan pitkän tähtäyksen talouspolitiikka on luonteeltaan kvaIitatiivista.
Lopullisena vaikutelmana todettakoon,
että Abertin talouspoliittinen historiikki
koskettaa myös suomalaista lukijaa: väis-
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tämättä tulee mieleen Hollannin ja Suomen poliittisen ilmaston ja talouseläman
samankaltaisuus, mistä ovat osoituksena
esim. ulkomaankaupan ja maatalouden
tärkeä asema. Teokseen tutustuminen vahvistaa entisestäänkin sitä käsitystä, että

Hollannin taloudellisessa s,uunnittelussa
saatuja kokemuksia voidaan soveltaa myös
Suomen oloihin, joskin tasoeron umpeenkurominen vaikuttaa enemmänkin kuin
pulmallisel ta.
HANNU HALTTUNEN

T. MERRITT BROWN Specification and Uses
of Econometric Models. Macmillan/St.
Martin's Press, London 1970. 487 sivua.
Sh.90/-.

lyä seuraa muiden analyysin tarvitsemien
käsitteiden määrittely. Kausaalisuhteet
Brown etsii deduktion avulla. Perustana
ovat oletukset yksilön psyykkisestä ja fysiologisesta käyttäytymisestä - primaarihypoteesit, joita ei empiriassa suoraan verifioida. Näistä johdetut mikrotason hypoteesit yhdistävät talousyksiköiden käyttäytymisen havaittavissa olevat syyt ja
seuraukset. Aggregointi siirtää analyysin
makrotason hypoteeseihin. Tuloksena ei
ole aksiomaattinen talousteoria, vaan pikemminkin oiva esimerkki teorian ja empirismin välisestä dynaamisesta vuorovaiku tuksesta.
Spesifikaatio on prosessi, jossa mallin
hypoteettinen struktuuri hahmottuu. Yhtälömuotoinen hypoteesi määrittelee tarvittavat muuttujat, toiseksi täsmennetään
kausaalisuhteen muoto eli yhtälön funktiomuoto ja lopuksi päätetään yhtälön parametrien etumerkit ja suuruusluokat.
Brown tyytyy spesifioimaan vain relevantit muuttujat ja niiden parametrien etumerkit; tätä pidemmällehän talousteoria
harvoin auttaakaan.
Makrotason spesifikaation pohjana ovat
mikrohypoteesit kotitaloudesta kuluttajana
ja yrityksestä tuottajana sekä hypoteesit
epätäydellisen kilpailun markkinoiden toiminnasta. Kotitalouden taloudellisen käyttäytymisen määrää sen muodostavien yksilöiden päämäärät ja arvot. Primaarihypo-

Ekonometristen mallien rakent~jan mahdollisuuksia rajaavat talousteoria, ekonometriset menetelmät ja käytettävissä oleva
havaintoaineisto. Malli ei voi ylittää näistä
huonoimman tasoa. Menetelmien kehittyneisyys ja tilastojen tuotannon kasvu eivät
pelasta talousteoriaan tukeutumatonta rakentajaa kovatkin testit kestäviltä näennäisrelaatioilta, joiden tuloksena on »poor
forecasts and bad policy». BRowNin teos sisältää nimenomaan ekonometristen mallien rakentajan ja käyttäjän tarvitsemaa
kansantaloustieteen makroteoriaa. Sen
taustana on kirjoittajan Kanadan kokonaistaloudellisten mallien parissa kartuttamansa kokemus, mikä toiminta sai alkunsa vuonna 1947 professori LAWRENCE
R. KLEINin ohjauksessa.
Kirjan ensimmäisessä osassa esitellään
taloudellisten mallien spesifikaation perusteet. Henkilöt, kotitaloudet, yritykset, ja
instituutiot ryhmittyvät taloudellisen aktiviteettinsa mukaan sektoreiksi: kotitalous-,
yritys-, raha-, kansainvälinen ja julkinen
sektori. Kysynnän ja tarjonnan kohteina
ovat hyödykkeet, työ, arvopaperit sekä
raha.
Kansantalouden toiminnan yleisesitte-
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teesina on, ettti yksilö pyrkii maksimoimaan
dynaamisen u tili teettifunktionsa.
Yrityksen tavoitteena on pitkän ajan
myyntituottojen maksimointi ja tuotantokustannusten minimointi. Tämän mikrotarkastelun tuloksena on 27-yhtälöinen
yrityksen malli, joka estimoituna pyrkii
auttamaan yrityksen toiminnan ennakoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Markkina- ja hintamekanismin osana
on resurssien käytön optimointi siten, että
yhteiskunnan utiliteettifunktio maksimoituu ja tuotantomahdöllisuudet toteutuvat.
Epätäydellisen kilpailun markkinoiden
spesifikaatiossa Brown selvittää markkinoiden kysynnän ja tarjonnan, tuotannon,
liikakysynnän ja kapasiteetin käytön määräytymisen sekä lyhyen ajan sopeutuksen.
Kirjan toisen osan parilla sadalla sivulla
kansantalouden viisi sektoria sekä näitä
yhdistävät markkinamekanismit - hyödyke-, työ-, raha- ja valuuttamarkkinat saavat täsmennetyn kausaalisen struktuurinsa. Tuotantotoiminnalle tärkeäksi merkkivaloksi osoittautuu kapasiteetin käyttöasteja varastojen muodostus. Työn tarjonnassa Brown yhdistää näppärästi klassisen
pitkän ajan taaksepäin kallistuvan tarjontakäyrän ja keynesiläisen lyhyen ajan erittäin joustavan tarjonnan.
Kansainvälisen sektorin spesifikaation
tueksi kerrataan teoriaa aina Ricardon
komparatiivisesta edusta alkaen. Sektori
kattaa sekä viennin ja tuonnin että rahoituspääoman liikkeet. Lisäksi siihen liittyy
kiinteiden tai vaihtuvien kurssien valuuttamarkkinat.
Julkinen sektori on yhteydessä kaikkiin
muihin sektoreihin, samoin sen toiminta
vaikuttaa kaikkiin markkinoihin. Verotuksella ja lainanotolla rahoitetaan julkisen
vallan menot, jotka kohdentuvat tuotanto-

toimintaan, sosiaalisiin tulonsiirtoihin sekä
låinanantoon. Kotitalous- ja yrityssektorin
tavoin julkinen sektori voi ohjata osan tuloistaan säästämiseen. Verotus ja tulonsiirrot ovat instrumentteja vaikutettaessa
funktionaaliseen tulonjakoon.
Monetaarinen tarkastelu jakaa rahamarkkinat primaarisiin, joilla rahaa kysytään sitä luovilta laitoksilta, ja sekundaarisiin, joilla rahaa kysytään sitä omistavilta
yksiköiltä. Vastaavasti rahasektoriri ja rahamarkkinoiden makromallin osina ovat
rahanja arvopapereiden kysyntä ja tarjonta sekä näiden sopeutusmekanismi ynnä
liikepankkien ja keskuspankin taseet.
analysointi
Hyödykemarkkinoid'en
kokoaa spesifikaation ehjäksi kokonaismalliksi. Hyödykkeiden aggregaattikysynnän ja aggregaattitarjonnan vuorovaikutus määrää kansantalouden tuottamat ja
kuluttamat lopputuotevirrat sekä niiden
hintatason. Hyödykemarkkinoiden lyhyen
ajan sopeutumiseen vaikuttavat hintojen
jäykkyys alaspäin, varastojen muodostus
ja kapasiteetin käyttöaste.
Yhteenvetona Brown kokoaa spesifikaationsa systemaattiseksi yhtälöjärjestelmäksi, johon kertyy kaikkiaan 204 yhtälöä ja
endogeenista muuttujaa. Disaggregoimalla sitä voidaan laajentaa, mutta tähän ei
Brownin mukaan tarvita enää uusia spesifikaatioperiaatteita.Jo nyt onjoukossa monia muuttujia, joita vastaavia aikasarjoja
ei liene missään olemassa. Brownin tarkoituksena onkin ollut rakentaa laajempi
deskriptiivinen ja kausaalinen kokonaismalli estimointikelpoisten suppeampien
mallien vii tekehykseksi. Kokemuksestaan
hän neuvoo aloittamaan pienillä aggregoiduilla malleilla. Ekonometristen mallien
rakentajan on tunnettava tietojenkäsittelyja estimointimenetelmät, mallien käyttä-
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jän arsenaaliin on kuuluttava ennuste- ja
simulointitekniikat. Nämä taidot karttuvat
menestyksekkäimmin pienten mallien parissa. Samalla löytyvät tutkimuksen tarkoituksenmukaisimmat laajentamis- ja etenemissuunnat.
ldeoittensa konkretisoimiseksi Brown
esittelee kirjan III osassa kolme rakentamaansa Kanadan kokonaistaloudellista
mallia vuosilta 1947, 1951 ja 1959. Kirjan
IV osassa analysoidaan ekonometristen
makromallien sovellutus- ja käyttömahdollisuuksia. Esimerkkejä näistä annetaan tosin jo Kanadan mallien yhteydessä. Varsinaiset ekonometriset menetelmät Brown
jättää asianomaisten oppikirjojen huoleksi.
Mallin aikaurasta (the time path of the
system) voidaan erottaa endogeenisten tekijöiden aikaansaama sisäinen dynamiikka
ja eksogeenisten muutosten synnyttämä
ulkoinen dynamiikka. Näiden tutkiminen
auttaa havaitsemaan ristiriitaisuudet ja
epänormaaliudet mallin struktuuriestimaateissa. Samoin niiden tunteminen on
ennustamisen ja politiikan suunnittelun
edellytys.
U usklassisen viitekehyksen pohjalta
Brown osoittaa ekonometristen mallien
sopivuuden optimaalisen kasvun takaavan
kansantalouden pitkän tähtäyksen strategian suunnitteluun. Strategia toteuttaa
myös täystyöllisyyden ja muut lyhyen ajan
tavoitteet. Eksogeenisten tekijöiden ja rakenteen muutosten aiheuttamat häiriöt
vaikeuttavat kuitenkin kansantalouden toi-
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mintaa. Tarvittavan navigoinnin viitoittajana käytetään mallin lyhyen ajan ennusteita ja politiikkavaihtoehdot tarkistetaan
simuloimalla. Sama ekonometrinen malli,
ollessaan hyvä, sopii sekä strategian että
taktiikan suunnitteluun.
Ekonometristen mallien rakentaja on
saanut hankkia tietonsa ja taitonsa valmiiden mallin esittelyistä ja ekonometrian oppikirjoista.
Aloitteleville
rakentajille
Brownin teos on varmasti rohkaisevaksi
avuksi selvittäessään tarkoin itse mallin
rakentamisvaihetta, sen spesifikaatiota.
Laajojen mallien rakentaminen on yleensä
kumulatiivinen ja kollektiivinen prosessi,
johon osallistuvat erikoistuvat omiin sektoreihinsa. Brownin työstä on apua tähän
sektorikohtaiseen spesifikaatioon; lisäksi
siihen tutustuminen antaa yleiskuvan koko
mallin rakentamisesta.
Brown suorittaa kaikki spesifikaationsa
yksinomaan yhtälöinä. Samanaikaisesti on
kuitenkin syytä kehittää mallin esittämistä
kiertokulkukaavioina, jotka havainnollisesti osoittavat päävaikutukset ja takaisinkytkennät eri muuttujien ja sektoreiden
välillä. Toinen tekninen seikka on symboliarsenaali. Brown on käyttänyt kirjassaan
liki neljääsataa eri symbolia, jotka onneksi
on koottu aakkm.järjestykseen kirjan loppuun. Standardoidun ja yhtenäisesti käytetyn kansantaloustieteen kansainvälisen
symboliarsenaalin puuttuminen hämmentänee vielä monen ekonomistipolven
muisteja.
SIMO LAHTINEN

JAMES

M.

BUCHANAN -

NICOS

E.

DEV-

LETOGLOU Academia in Anarchy. An Economic
Diagnosis. Basic Books, lnc., New York-

London 1970. XV+187 pages. Sh. 56/-.

»We do not write from indignation» clairn
the authors. On the same two pages we
find talk of »gr:oveling authorities», »revolutionary terrorists», »absurd 'liberal'
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academic reformers» while elsewhere »spineless» seems the most popular adjective.
Whatever validity there is to the ahove
claim, there can he little douht that this
is an aggressive hook, hoth in content and
in tone. This poses the first prohlem, one
of presentation, which goes far heyond the
question of taste involved for example in
descrihing large numhers ofone's colIeagues
as »drones» and one's students as »terrorists» etc. Most economists are aware that
there is a tolerahly welI-defined area
heyond which the application of economic
analysis is not too sympatheticalIy received.
The reason, apart from academic demarcation disputes, would seem to he' an
instinctive mistrust of standard analysis
for its supposed political hias. The notion
that drained of at least the more crass
political prejudice, this analysis can he a
useful aid to thought, even for less doctrinaire socialists, is a difficult one to propound successfulIy. Many more hooks like
this one and, 1 imagine, i t will soon he
impossihle. If the ohject is to convince, one
should present suhtle and (to others)
unusual doctrines cautiously, politely and
even at times apologeticalIy. Certainly,
one should not rush in, cavalierly scything
down the wilfulIy ignorant, as do Messrs.
BUCHANAN and DEVLETOGLOU.
For this reason much that is useful will
go unnoticed, particularly hy non-economists. Many practitioners however wilI
pause to consider some of the conclusions
which the authors hase on conventional
theory. These are likely to he the distinctive
conclusions too for in choosing to propose
their innovations as likely palIiatives to
student unrest rather than on the normal
grounds of social equity, the writers are
treading treacherous ground.

A central recommendation is that students should pay the fulI cost of their
education for inter alia under the existing
systems, they fail to appreciate and fulIy
exploit their educational opportunities. If
students had to pay, the revolutionaryinclined would he discouraged from entering university or from indulging their
wayward selves if they did, while the
silent majority who despite their reticence
are, here as elsewhere, confidently predicted to he on the side of law and order
wilI shake off their lethargy and march
forth to defend their investments, if not
their honour.
To put it mildly, the evidence to date
suggests this view is optimistic. If anything,
activists appear to have ahove average
academic ahility and interests, and therefore are no more likely to he deterred from
university entrance hy realistic fees, loans
etc. than others. Once inside, would they
or any other student he induced to alIocate
more of their time to study and less to
»disruption» (heroic revolutionary struggles, if you prefer) hy the thought that the
lecture they usually sleep through now
costs f2x per hour, not fx. 1 think it
likely only if there is suhstantial structural
change as well. Even today, a university
course is expensive, mainly as the authors
recognise in terms of foregone earnings,
and students seem generally de termin ed
to ohtain reasonahle qualifications. How
exactly will the Buchanan-Devletoglou
prescriptions alter the relevant attitudes
and opportunities? It seems to me that
successful academic performance and political involvement will have to he made
mutualIy incompatihle for all of a three
or four year course - a tall order, even
for two such self-confessed »hard-heads.»
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As for the silent majority, in one of the
universities at which both of the authors
have taught, L.S.E., their voice has been
heard on only two occasions. Each time,
they disconcertingly choose to support
Mammon. For reasons similar to the
above, it would be wise not to pin too
much hope on the uncommitted student
for they can usually arrange their study
so as to minimise the personal disruption
entailed by any dispute.
The analysis of the role of the university
teacher is open to similar doubts. Again, in
my experience anyway, it simply is not
true that good teachers and scholars are
unable to involve themselves in administration. Certainly, some academics figure
more prominently than others but this is
a reflection of seniority and personal
inclination neither of which are particularly correlated with teaching and research ability one way or the other.
1 would not on the whole characterise
the treatment of student agitators as

»namby-pamby» but whether you agree
or not, is it likely that if the remuneration
of college staffwere linked to the behaviour
of their students as 1 take it is the suggestion, they would be more likely to advocate harsher measures? A priori, the
reverse is no less likely. The threat of
material penalty has been present already
and yet it does not seem to have been
noticably importänt in determining academic opposition to student demands or
its intensity. In producing »hardliners»,
the »Memory of Munich» or the »Defense
of Western Civilisation» seems as potent.
There are many other ideas worth
considering in this book but many of
them are subject to what is not, 1 am
sure, a criticism the authors are unaccustomed to hearing: they place far too
much faith in economic incentives, especially in a context where motivation and
ideals are notoriously complex and ambiguous.

RICHARD A. EASTERLIN Population, Labor
Force, and Long Swings in Economic Growth.
The American Experience. NBER General
Series 86. Columbia Univ. Press, New
York-London 1968. XX + 298 sivua.
Sh.90/-.

simmamen, vaan sen laatija on jo 1960luvun alussa julkaissut kirjan USA:n baby
boomista ja ollut toisena tekijänä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin Amerikan taloudellista kasvua ja väestön alueellista ja siihen liittyvää elinkeinoittaista uudelleen
jakautumista. Nyt esillä oleva teos jatkaa
ja täydentää ilmeisesti näitä aikaisempia
tutkimuksia. Laajamittaista perustutkimusta on tästä huolimatta jouduttu tekemään; tätä osoittaa se, että aikasarjoille,
lähdemateriaalille ja metodikysymyksille
on teoksesta varattu noin 100 sivua.
Teoksessa on eräissä. tapauksissa menty

Kasvututkimus ja siihen kuuluva aikasarjojen konstruoiminen on USA:ssa edistynytjo niin pitkälle, että aineiston katsotaan
riittävän yksityiskohtaiseen tutkimukseen
taloudellisen kasvun ja väestön lisääntymisen välisestä vuorovaikutuksesta. Tarkasteltava teos ei ole suinkaan tekijän en-

CHRIS PRYCE

336

KIRJALLISUUTTA

taaksepäin aina vuoteen 1820, joskin his- tavanmukaista voimakkaampana omaan
toriallinen analyysi perustuu ensi sijassa väestöön. Tämä ilmeni nimenomaan ennen
vuodesta 1870 alkaviin aikasarjoihin. Te- 1950-luvun puoliväliä. Avaimena syntykijän perusväittämä on, että väestön, työ- . vyyden ja hedelmällisyyslukujen tuolloivoiman ja ruokakuntien määrän kasvussa seen kasvuun - baby boomiin - kirjan kirhavaittavat pitkän ajan vaihtelut johtuvat joittaja pitää 15-29-vuotiaitten ikäluokurbaanisten ja teollisten elinkeinojen kas- kien hyviä mahdollisuuksia saada työtä,
vun vastaavista vaihteluista. Perimmäl- perustaa koti ja nostaa elintasoaan. Vuotään tämä väittämä koskee siis mm. synty- den 1957 jälkeen näitä ikäluokkia koskevyyttä ja hedelmällisyyttä.' Samaan hen- vat syntyvyysluvut ovat taas kääntyneet
genvetoon tekijä kuitenkin kiirehtii totea- selvään laskuun. Kehitysjohtuu ensinnäkin
maan, että väestön kasvulla ja syntyvyy- siitä, että perheen perustamista eivät enää
dellä on tärkeitä feedback-vaikutuksia ta- suosineet sodanjälkeiset runsaat kodinpelouselämään - etenkin kotitaloustarvik- rustamislainat, suhteellisen suuret lapsilikeiden kysyntään ja rakennustoimintaan sät, sotaveteraaneille järjestetyt edut yms.
- sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä. toimenpiteet. Toinen vielä tärkeämpi teTekijä osoittaa aluksi mm., että siirto- kijä oli se, että tällöin työelämään astulaisuusaallot johtuivat ainakin tutkimus- neilla ikäluokilla oli peruskoulutuksesta
ajanjaksona USA:n teollisten elinkeinojen johtuva poikkeuksellisen suuri laadullinen
kasvurytmissä esiintyneistä pitkän ajan etulyöntiasema vanhempiin ikäl uokkiin
vaihteluista eikä niinkään Euroopan po- nähden.
liittisista tapahtumista, kuten historianNuorten (15-29-vuotiaitten) perustakirjoituksessa on tähän asti oletettu. Edel- mien perheiden taloudellinen asema oli
leen, kun siirtolaisuus oli suurimmillaan, näin ollen toisen maailmansodan jälkeen
myös syntyvyyden yleinen aleneminen hi- suhteellisen hyvä. Asuntotilanne parani
dastuija saattoi jopa kääntyä lieväksi nou- myös jatkuvasti. Sodanjälkeisen työvoimasuksi. Taloudellisen kasvun hidastuessa pulan takia naisten sijoittuminen työeläsiirtolaisuusluvut taas alenivat selvästi ja mään oli tällöin myös suhteellisesti helpomsyntyvyyden laskeva suunta voimistui. Yh- paa kuin koskaan aikaisemmin.
dysvaltain kansantalouden työvoimanimu1960-luvulla nuorten aikuisten suhteelkyky oli siis paljon tärkeämpi siirtolaisuu- linen taloudellinen asema on jälleen heiden aiheuttaja kuin Euroopassa vallitseva kentynyt. Niinpä nuorten kotitalouksien
muuttotarve. - Tässä yhteydessä voita- alimman viidenneksen reaalitulot ovat jopa
neen myös mainita, että Ruotsin talous- alentuneet ja mediaanitulot polkeneet melelämän vastaanottokyvyn on todettu ny- kein paikallaan vuodesta 1957 lähtien.
kyisin olevan tärkein suomalaisten muut- Näillä ikäluokilla ei näet enää ole kovin
tovirran voimakkuuteen vaikuttava tekijä. suurta koulutuksellista etua niitä edeltäSiirtolaisuus Amerikkaan on toisen viin ikäluokkiin nähden - tämä etu kamaailmansodan jälkeen ollut hyvin rajoi- penee edelleen tuntuvasti 1970-luvulla tettua. Kun siirtolaisuuden väkilukua ja ja toiseksi näiden nuorten alkuvaatimustyövoimaa lisäävä vaikutus on jäänyt pie- taso on syntymäkotien suhteellisen hyvän
neksi, työvoiman kysyntä on kohdistunut aseman johdosta korkeampi kuin heidän

KIRJALLISUUTTA

337

vanhempiensa aikoinaan oli. Suhteellisesti
heikentynyt taloudellinen asema heijastuu
puolestaan alentuneena hedelmällisyytenä, syntyvyytenä ja vähäisempänä avioitumisprosen ttina.
Kaiken kaikkiaan teos on mielenkiintoinen yritys kytkeä taloudellinen kasvu ja
väestötekijät toisiinsa aikaisemmasta poikkeavalla tavalla ja perusteellisuudella.
Koska immigraatiolla on ollut suuri merkitys USA:n väkiluvun kehitykseen, Easterlinin tekemien johtopäätösten ei tarvitse sellaisinaan päteä Suomessa, missä
emigraatio on ajoittain huomattavastikin

hidastanut väestönkasvua. Yhdysvalloissa
sekä pitkän ajan taloudellisessa kasvussa
esiintyvien vaihteluiden että suhdannevaihteluiden syntytapa on sitä paitsi erilainen kuin Suomessa, jonne suhdanneaallot tulevat ulkomaankaupan välityksellä. Ehkä tarkasteltava teos inspiroi jonkun
laatimaan vastaavanlaisen tutkimuksen
Suomesta, jotta voitaisiin todeta, johtuvatko syntyvyydessä ja hedelmällisyysluvuissa
esiintyvät vaihtelut myös muualla kuin
Amerikassa todella taloudellisista pitkän
aikavälin aalloista.
ERKKI PIHKALA

MARVIN I. KNoppTheory of Area. Markham Publishing Co., Chicago 1969. XII
106 sivua. $ 3.50.

matiikan cum laude -kursseista tuttuja
joukko-opin, raja-arvojen ja jatkuvuuden
määritelmiä sekä RIEMANNin integraaleja,
joista Riemannin integraaliteoria muodostaa perustan pinta-alateorian jatkokehittelylle. Kuitenkin heti kappaleen alussa
edellytetään, että lukija on jonkin verran
perillä korkeamman matematiikan perusteista. Siksi suurin osa määritelmistä ja
teoreemoista esitetään luettelomaisesti,
pelkästään asioiden kertaamismielessä. Lukijaa neuvotaan tämän lisäksi tutustumaan teokseen R. P. AGNEW Calculus
(McGraw-Hill, New York 1962), mistä
osa Riemannin integraaleja koskevien
teoreemojen todistuksista on löydettävissä.
Aivan yhtä hyvin voitaisiin suositella
W. FULKsin johdatusta korkeampaan analyysiin: Advanced Calculus (John Wiley &
Sons, lnc., New York-London 1961).
Sellaiset tekstissä käytetyt käsitteet, joita
ei tavallisesti painoteta korkeamman matematiikan kursseilla (esimerkiksi CAUCHy-RIEMANNin integraali), selittää tekijä

+

Esiteltävässä teoksessa on sen kirjoittajan
mukaan tarkoitus tutkia yksityiskohtaisesti
Euklidisen tason E2 joukkojen pinta-aloja.
Tämä merkitsee selvää rajoittumista
En-avaruudessa. Nyt herääkin kysymys:
kenen kannattaa lukea kirja, joka on syntynyt Wisconsinin yliopistossa korkeamman matematiikan opettajana saatujen
kokemusten pohjalta? KNoppin itsensä
mielestä matematiikan korkeampia arvosanoja suorittavat voivat käyttää teosta
kurssikirjanaan, ja se soveltuu käytettäväksi myös undergraduate-tason seminaareissa. Edelleen on syytä todeta, että
pinta-alateorian hallitseva lukija pystyy
muita helpommin perehtymään LEBEsQUEn teorioiden hienouksiin.
Kirja jakautuu viiteen kappaleeseen.
Ensimmäinen käsittdee ikäänkuin johdantona teoksen muulle sisällölle mate-
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riittävän yksityiskohtaisesti.
Toisessa kappaleessa tutkitaan E2:n rajoitettujen osajoukkojen pinta-aloja, ja
siihen on sovitettu lähes kaikki tietämys,
joka voidaan antaa erittelemättä lähemmin tason topologiaa. Esitys on varsin perusteellista heti pinta-alan määritelmästä
lähtien. Kappale sisältää eräitä tuloksia,
jotka yhdistävät pinta-alateorian Riemannin integraaliteoriaan. Yhdistysjoukkojen ja leikkausjoukkojen pinta-aloja
koskevat teoreemat sekä pinta-alojen
-muuttumattomuuden translaatiossaja rotaatiossa osoittavat teoreemat kuuluvat
toisen osan merkittävimpään antiin.
Kappale kolme sisältää sen osan pintaalateoriaa, jonka ymmärtäminen edellyttää tasotopologian perusteiden tuntemista. Se aloitetaan johdattelemalla lukija
topologia-käsi tteeseen, tosin pelkistetyn
niukkasanaisesti pinta-alateorian syvällisempää kehittelyä ajatellen. E2:n osajoukkoa ei nyt enää välttämättä oleteta
rajoitetuksi, vaikka pinta-alakäsitteen sovellutusaluetta laajennetaankin vasta seuraavassa kappaleessa rajoittamattomiin
osajoukkoihin. Tällöin todetaan, että
useimmat rajoitettuja joukkoja koskeneet
tulokset pätevät myös yleisemmässä tapauksessa, Riemannin integraali korva-

taan vain Cauchy-Riemannin integraalilla.
Viimeisessä kappaleessa sovelletaan pinta-alateoriaa Riemannin integraalin kaksiulotteisen analogian, kaksinkertaisen integraalin, kehittämiseen. Teorian kehi ttelyä varten johdetaan kaksinkertaiselle integraalille vielä uusi muoto - DARBoux'n
integraali - ja osoitetaan, että se on ekvivalentti edellä mainitun kaksinkertaisen
integraalin kanssa. Tällä teoreemalla on
perustava merkitys puhuttaessa Darboux'n
integroituvuudesta. Varsinainen Darboux'n teoreema todistetaan kirjan viimeisenä lemmana.
Kirjan 106 sivuun on mahdutettu runsas tietomäärä, mutta ainakin matematiikasta kiinnostuneen ekonomistin laajempaa orientoitumista aiheeseen vaikeuttaa kirjallisuusluettelon puuttuminen.
Teoksen oppikirjamaisuus korostuu siinä,
että jokaiseen lukuun liittyy harjoitustehtäviä, joiden vaikeusasteet vaihtelevat rutiininomaista laskutaitoa vaativista harjoituksista aina uutta teoriakehittelyä
edellyttäviin tehtäviin saakka. Itse tekstiin
on sisällytetty myös lukuisia esimerkkejä
teorian havainnollistamiseksi. Painovirheitä ei kirjassa juuri esiinny.
ESKO TOIVIAINEN

ROGER F. MURRAY Economic Aspects of
Pensions: A Summary Report. NBER General
Series 85. Columbia Univ. Press, New
York - London 1968. XV + 132 sivua.
Sh.401-·

aikaisemmista julkaisuista mainittakoon
DANIEL ROLLANDin Private Pension Funds
ja PHILLIP CAGANin The Effect of Pension
Plans on Aggregate Saving. Murrayn teoksessa selvitetään USA:n eläkejärjestelmien
säästämiseen, pääomamarkkinoihin ja rahoitusinstituutioihin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.
Kaksi ensimmäistä lukua ovat johdanto-

National Bureau of Economic Research on julkaissut eläketutkimusten sarjaa, johon
MURRAyn teoskin kuuluu. Tämän sarjan
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lukuja varsinaista analyysiä varten. Niissä
esitellään USA:n tämänhetkiset (1968) eläkejärjestelmät, niiden ominaisuudet ja rahoitus.
Kolmannessa luvussa tutkitaan eri eläkejärjestelmien tulonjakovaikutusta ja tulonjaon vaikutusta edelleen säästämiseen. Tämän luvun analyysi pohjautuu pääasiassa
JOHN J. CARRoLLin tutkimukseen verovaroin ylläpidettävien eläkejärjestelmien taloudellisista vaikutuksista. Carrollin tutkimuksen pohjalta Murray päätyy siihen,
että liittovaltion kokonaan ja osittain rahoittamat järjestelmät siirsivät vuonna
1957 alle 4000 dollaria vuodessa ansaitseville perheille 8 mrd. dollaria yli tämän
tulotason ansainneilta perheiltä. Tämän
tulonsiirron kokonaiskulutusta lisäävä vaikutus oli runsaat 1 mrd. dollaria.
Eläkejärjestelmien säästämisvaikutuksia
käsittelevä neljäs luku on suurimmaksi
osaksi Caganin ja GEORGE KAToNAn aikaisemmin suorittamien tutkimusten keskeisten tulosten kertaamista ja kriittistä
tarkastelua. Näiden tutkimusten mukaan
eläkejärjestelmien muodossa tapahtunut
säästäminen ei ole vähentänyt kotitalouksien muuta säästämistä, vaan pikemminkin lisännyt sitä. Cagan on perustellut tätä
korostamalla tiedostamisvaikutuksen merkitystä säästämistä lisäävänä tekijänä. Tiedostaessaan olevansa eläkejärjestelmän piirissä ihminen saa motiivin säästää myös
itse vanhuuden varalle turvatakseen itselleen riittävän tulon eläkeaikanaan. Cagan
havaitsi kuitenkin myös sen, että henkilöt,
jotka kartuttavat eläkerahastoaan kaikkein
ripeimmässä tahdissa, substituoivat sillä
muuta säästämistä saavutettuaan täyden
eläke-etuuden. Katona puolestaan on korostanut päämäärähypoteesin merkitystä
säästämistä selittävänä tekijänä. Tämän
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hypoteesin mukaan säästämistä lisätään
sitä enemmän, mitä lähempänä säästämistavoitetta ollaan. Näiden tutkimusten tuloksia analysoidessaan Murray huomauttaa niiden olevan voimakkaasti sidottuja
siihen ympäristöön ja ajankohtaan, jossa
tutkimukset suoritettiin. Vaikka Katonan
tutkimus, joka suoritettiin nelisen vuotta
Caganin tutkimuksen jälkeen, tuki Caganin saamia tuloksia, ei silti vielä voida sanoa näin käyvän tulevaisuudessa. Tämä
johtuu siitä, että eläkeohjelmien vaikutus
kotitalouksien henkilökohtaiseen säästämiseen vaihtelee eläkejärjestelmien rakenteellisten muutosten mukana .
. Murray on kuitenkin Caganin ja Katonan kanssa yhtä mieltä siitä, että eläkesäästäminen on tähän mennessä lisännyt
nettomääräisesti henkilökohtaista. säästämistä. Hän ei kuitenkaan ole varma siitä,
onko se lisännyt koko kansantalouden säästämistä, sillä toistaiseksi ei ole kyetty riittävästi selvittämään eläkesäästämisen vaikutusta yritysten ja julkisen sektorin säästämiseen.
Arvioidessaan, onko mahdollistaja edullista käyttää eläkesäästämistä talouspolitiikan välineenä pyrittäessä vaikuttamaan
kotitaloussektorin säästämiseen, Murray
on sitä mieltä, että esim. valtion tuloja menopolitiikka ovat suotavampia keinoja. Sitä paitsi eläkesopimusten pitkäaikaisuus tekee eläkejärjestelmän liian jäykkäliikkeiseksi välineeksi kulutuksen ja säästämisen lyhyen ajan sopeuttamisessa. Pyrittäessä vaikuttamaan säästämiseen muiden kuin eläkepoliittisten keinojen avulla
on kuitenkin aina otettava huomioon
eläkerakenteen muutosten vaikutukset
säästämiseen.
Eläkejärjestelmän vaikutuksia pääomamarkkinoihin käsittelevissä viidennessä ja
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kuudennessa luvussa Murray tähdentää
eläkejärjestelmiin liittyvien rahavirtojen
tasaisuutta ominaisuutena, joka tekee eläkelaitokset ainutlaatuisiksi varojen sijoittajiksi pääomamarkkinoilla. Eläkejärjestelmien tulovirroissa ei yleensä tapahdu
lieviä suhdannevaihteluita lukuunottamatta mitään ennakolta odottamattomia
vaihteluita. Toinen merkittävä ominaisuus on se, että eläkelaitoksille ei ole asetettu mitään likviditeettivaatimuksia eikä
taloudenpidon julkistamisvelvollisuutta,
mikä laajentaa huomattavasti eläkelaitosten arvopaperisalkun valintavaihtoehtoja.
Näin ollen eläkelaitoksilla on hyvät mahdollisuudet sijoittaa varojaan epälikvideihin mutta yleensä hyvätuottoisiin arvopapereihin.
Vaikka liittovaltion kokonaan tai osittain ylläpitämillä eläkejärjestelmillä on
huomattava tulonjakovaikutus, niillä ei ole
suurta merkitystä pääomamarkkinoiden
kannalta. Esim. liittovaltion kattavimmassa Old-Age and Survivors and Disability Insurance -järjestelmässä on pyritty säilyttämään likimääräinen tasapaino vakuutusmaksutulojen ja etuuksien välillä ja synnytetty ainoastaan tietty rahasto odottamattomien tapahtumien varalle. Eläkejärj estelmien pääomamarkkinavaikutukset
tulevatkin osavaltioiden ja paikallisen
hallinnon sekä yksityisten eläkejärjestelmien taholta.
Osavaltioiden ja paikallisen hallinnon
eläkelaitosten portfolioissa on suosittu sijoituskohteina yritysten obligaatioita, joita
1960-luvun puolivälissä oli noin 50 %
niiden yhteenlasketusta arvopaperisalkusta. Toisella sijalla olivat liittovaltion arvopaperit, joita oli samana ajankohtana
noin 20 % kokonaisportfoliosta ja kolmannella sijalla kiinnitysluotot 10 %:n

osuudella.
Yksityiset eläkerahastot ovat suosineet
arvopaperisalkuissaan yritysten obligaatioita ja osakkeita, joita niillä oli 1960luvun puolivälissä 80 % kokonaissalkusta. Seuraavalla sijalla olivat kiinnitysluotot ja liittovaltion arvopaperit, joita
kumpiakin oli noin 5 % kokonaissalkusta. Yritysten osakkeet pitänevät edelleen
hallitsevan asemansa yksityisten eläkelaitosten portfolioissa ja lisännevät osuuttaan
osavaltioiden ja paikallishallinnon eläkelaitosten arvopaperisalkuissa.
Eläkkeiden ollessa luonteeltaan pitkäaikaisia ovat eläkelaitosten portfoliot melko epälikvidejä. Näiden rahastojen tärkein
tehtävä onkin toimia melko neutraaleina
säästäjien ja investoijien välissä olevina rahoituslaitoksina, joilla on vain vähäinen
vaikutus rahamarkkinoihin. Ei voida kuitenkaan kieltää, etteivätkö juuri voimak- '
kaasti laajentuneet yksityiset eläkejärjestelmät ole vaikuttaneet toisen maailmansodan
jälkeen kaikkein eniten pääomamarkkinoiden kasvuunja herkkyyden lisääntymiseen.
Juuri nämä rahastot olivat pääasiallinen
lääke osakepääomien niukkuuteen toista
maailmansotaa seuranneena aikana.
Eläkejärjestelmien vaikutuksesta rahoituslaitoksiin Murray toteaa yksityisten samoin kuin osavaltioiden ja paika1lishallinnon eläkelaitosten halukkuuden sijoittaa
vCl:rojaan kiinnitysluottomarkkinoille lisääntyneen huomattavassa määrin. Tämä
viittaa siihen, että muut rahoituslaitokset
joutuvat entistä tiukemmin kilpailemaan
kiinnitysluottolaitosten kanssa eläkelaitosten sijoituksista. Eräät rahoituslaitokset
ovat jo kehittäneet eläkejärjestelmiin soveltuvia palveluksiaan. Samoin kiinnitysluottolaitokset ovat pyrkineet tekemään markkinansa entistä edullisimmiksi eläkerahas-
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tojen sijoituskohteina. Tuntuu kuitenkin
epätodennäköiseltä, että eläkerahastot olisivat erityisen kiinnostuneita pyrkimyksistä
kehittää kiinnitysluotoille jälleenmyyntimarkkinat (secondary markets). Kiinnitysluottojen kilpailuaseman parantamiseksi
eläkerahastojen arvopaperisalkun kannalta saattai~i kuitenkin olla hyödyllistä yhdenmukaistaa niiden luottoehtoja.
Huolimatta siitä, muuttuuko säästämiskäyttäytyminen eläkejärjestelmän vaikutuksesta tulevaisuudessa vai ei, muilla rahoituslaitoksilla on hyvät mahdollisuudet
sekä eläkejärjestelmiä täydentävien että
niiden kanssa kilpailevien rahoituspalvelusten lisäämiseen.
Vaikka Murray rajoitti tutkimustehtävänsä käsittämään ainoastaan osan USA:n

eläkejärjestelmien taloudellisista vaikutuksista, tutkimus jää laajuutensa johdosta
useissa kohdin melko pinnalliseksi. Samasta syystä hän onjoutunut pohjaamaan analyysinsä suurelta osin Caganin, Katonan,
Hollandin, Carrollin ym. aikaisempiin tutkimuksiin. Murrayn ansioksi on luettava
näiden erityistutkimusten keskeisten tulosten esittäminen koottuina sekä niiden
kriittinen tarkastelu samoin kuin USA:n
eläkejärjestelmän kokonaisvaltainen tarkastehi talouselämän osana. Eläkejärjestelmien vaikutuksia pääomamarkkinoihin
käsittelevä lukukin, joka on lähes täysin
hänen omaa käsialaansa, jää lähinnä
deskriptioksi eläkelaitosten arvopaperisalkkuj en koostumuksesta.
SEPPO KOSTIAINEN

On Incomes Policy. Papers and Proceedings
from a Conference in Honour of ERIK
LUNDBERG. Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle, Stockholm 1969. 275 sivua.

siin, ei hänen sydäntään lähellä olevien ja
samalla ajankohtaisten aiheiden löytäminen tuottanut vaikeuksia. Monista vaihtoehdoista päädyttiin 1960-luvulla talouspolitiikan piiriin vahvasti tunkeutuneeseen ja myös 1970-luvulla ongelmalliseen
tulopolitiikkaan. Konferenssi,johon kutsutuille taloustieteilijöille oli jaettu järjestäjien toimesta pääasiassa Ruotsissa harjoitettua tulo- ja työmarkkinapolitiikkaa
koskevaa materiaalia, pidettiin elokuussa
1967 Ulricehamnissa, ja sen tulokset
havaittiin siksi arvokkaiksi, että ne päätettiin koota - juhlajulkaisuksi.
Juhlajulkaisu alkaa lupaavasti Erik
Lundbergin vahvoin vedoin hahmottelemalla yleiskuvalla Ruotsissa harjoitetusta
tulo- ja työmarkkinapolitiikasta sekä tulopolitiikan harjoittamiseen liittyvistä käytännöllisistä ja teoreettisluonteisista ongel-

Län tisessä naapurimaassamme halu ttiin
juhlistaa ERIK LUNDBERGin 60-vuotispäiviä jollakin muulla tavalla kuin julkaisemalla jälleen yksi arvovaltaisten kansantaloustieteilijöiden eri aloilta kirjoittamista
artikkeleista koottu ns. juhlajulkaisu. Omaperäisemmäksi ja paremmin mieleenjääväksi, ehkä myös hyödyllisemmäksi juhlimistavaksi arveltiin konferenssia, johon
kutsuttaisiin päivänsankarin ystäviä ja
virkaveljiä eri puolilta maailmaa pohtimaan jotakin häntä kiinnostavaa ajankohtaista ongelmaa. Kun päivänsankarin
kiinnostus on keskittynyt nimenomaan
talouspoliittisesti merkittäviin kysymyk-
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mista. Myös Norjan, Hollannin, Tanskan
ja Englannin edustajat esittelevät oman
maansa tulopolitiikkaa ja sen ongelmia.
Tämän jälkeen seuraa yleinen keskustelu
- osittain osanottajien omien kokemusten,
osittain teoksen loppuun liitettyjen muistioiden pohjalta - useista teoreettisista ja
käytännöllisistä kysymyksistä, jotka tulopolitiikkaa suunniteltaessa tai harjoitettaessa on otettava huomioon.
Lundberg tunkeutuu alustuspuhe~nvuo
rossaan suoraan tulopolitiikan ja ennen
kaikkea Ruotsissa harjoitetun tulo- ja työmarkkinapolitiikan perusteisiin. Lundberg
havaitsee Ruotsissa noudatettavien toimintamallien poikkeavan varsin huomattavasti Phillipsin käyrien pohjalta muodostetuista tulopoliittisista toimintalinjoista.
Erityistä huomiota on Ruotsissa kiinnitetty tuotan tovoimien jatkuvaan reallokointiin, jota on ylläpidetty ja aiotaan ylläpitää aktiivisen työmarkkinapolitiikanja tiukan finanssipolitiikan avulla: politiikkaa
luonnehtivina piirteinä mainittakoon laajeneva uudelleenkoulutuspolitiikka, talouselämän rakennerationalisointi pitäytymällä tukemasta jatkuvasti nousevan palkkatason
vuoksi vaikeuksiin joutuvia tuotantolaitoksia, jolloin niiden työvoima joutuu uudelleenkoulutus- ja/tai -sijoitustoimenpiteiden piiriin, ja palkkojen nopeasta noususta
johtuvan kysyntäpaineen säätely finanssipolitiikan keinoin.
On kuitenkin kysyttävä, miten pitkälle
tällä linjalla voidaan jatkaa. Harjoitettua
politiikkaa on seurannut voittomarginaalien supistuminen vientimarkkinoilla ja
tuontitavarain kanssa kilpailevilla aloilla,
omarahoitusosuuden jatkuva aleneminen
ja rahavirtojen entistä suurempi ohjautuminen valtion kontrolloimiin kanaviin.
Mitä vaikutuksia näiden tendenssienjatku-

misella on talouden kilpailukykyyn ja toimintaan? Vastaako reallokointipolitiikan
avulla saavutettu tuottavuuden nousu niitä
menetyksiä, jotka seuraavat siitä, että osa
työvoimasta »putoaa» siirtymisvaiheessa
iän, perhesuhteiden tai muiden tekijöiden
johdosta työvoiman ulkopuolelle? Mikä on
ns. solidaarisen palkkapolitiikan vaikutus? Onko odotettavissa talouselämän rakenteen vinoutumista siten, että ne alat,
joiden hintakehitys ei ole riippuvainen
kansainvälisestä hintakehityksestä, tulevat
suhteellisesti aikaisempaa houkuttelevimmiksi sijoituskohteiksi? Voidaanko tulopolitiikan keinoin pyrkiä lievittämään sitä
painetta, joka kohdistuu kotimaIsiin hintoihin ja kilpailevan sektorin voittomarginaaliin?
Lundbergin alustuksessaan ja ennen
kaikkea ruotsalaisten työmarkkinajärjestöekonomistien puheenvuoroissaan ja muistioissaan esittämät ongelmat jäivät ongelmiksi myös konferenssin jälkeen. Tämä ei
kuitenkaan merkitse sitä, että keskustelut
olisivat olleet tuloksettomia; Lundbergin,
MEIDNERin, REHNin ja muiden pohdinnat
toivat selvästi esiin sen, että Ruotsin taloudellisen kehityksen syynä ei ole yksinomaan välttyminen sodalta, edullinen sijainti tai luonnonvarojen runsaus, vaan
myös talouspolitiikan pitkäjännitteisellä
suunnittelulla on ollut oma vaikutuksensa.
Phillipsin käyrän sisimmästä sanomasta
konferenssien osanottajien kesken vallitsi
varsin erilaisia käsityksiä. Havaittiin kuitenkin, että universaalisen käyrän olemassaolo ei vaikuta todennäköiseltä, koska varsin monet ja vaikutukseltaan eri suuntaiset
voimat vaikuttavat siihen, mikä on työllisyyskehityksen ja nimellispalkkojen kehityksen välinen yhteys. Olosuhteiden erilaisuuden vuoksi ei myöskään voitu nimetä
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toimenpiteitä, joilla palkkojen nousua työttömyyden vähetessä voitaisiin hillitä.
Konferenssi pohti myös institutionaalisten tekijöiden, ennen kaikkea palkkasopimusten teossa noudatettujen menetelmien
vaikutusta. Monisuuntaisten vaikutussuhteiden vuoksi ei mitään selviäjohtopäätöksiä voitu tehdä tästäkään kysymyksestä.
Todettiin kuitenkin, että palkkojenjäädyttäminen samoin kuin voimakas palkkojen
tai muiden tulojen kehitys jollakin alalla
ovat usein johtaneet lopulta inflatoriseen
kehitykseen.
Konferenssin tuloksena voi pitää tulopoliittisten ongelmien tuntemuksen lisääntymistä, ennen kaikkea entistä selvempää
kuvaa eräiden maiden (esim. Hollannin
keskitetty järjestelmä ja USA:n guide posts)
harjoittaman tulopolitiikan erityispiirteistä. Tulopolitiikan ja työmarkkinapolitiikan keskinäinen yhteys sekä niiden liittäminen yleiseen talous- ja kasvupolitiikkaan,
samoin kuin tulojen muodostusta koskeva
teoriakin, osoittautuivat sen sijaan siksi

monisärmäisiksi asioiksi, että konferenssi
kykeni lähinnä herättämään kysymyksiä,
mutta toivon mukaan myös uutta intoa
vastauksien hakemiseen. Ilmeisesti ainakin
Ruotsissa työ tässä suhteessa jatkuu: EFOtutkimusta (ks. katsaus ta HEIKKI J. KUNNAS EFO-tutkimus, Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969:3) voidaan pitää
kokouksessa esitettyjen Ruotsin tulopolitiikkaa koskeneiden muistioiden laajennettuna ja osittain myös jalostettuna laitoksena.
Suomalaisen tulo- ja työmarkkinapolitiikan kannalta tutustuminen Erik Lundbergin 60-vuotispäivien satoon antaa aihetta synkänpuoleisiin mietteisiin: Ruotsissa pystyttiin (lähinnä työmarkkinajärjestöjen toimesta) luomaan pitkän tähtäimen suuntaviivoja työmarkkinapolitiikalle jo 1940-luvulla, kun meillä edelleenkin
tyydytään lähinnä vain sekavaan kokoelmaan erillisiä hätä-, tuki- ja apu toimenpiteitä, ilman että kestäviä perussuuntaviivoja olisi kyetty luomaan.
JOUKO VARJONEN

J AROSLAV V ANEK Maximal Economic Growth.
A Geometric Approach to Von Neumann' s
Growth Theory and the Turnpike Theorem.
Cornell Univ. Press, Ithaca, New York
1968. XI
122 sivua. $ 5.75.

nitsemisen arVOISia KooPMANsin kirjoitus
Economic Growth at a Maximal Rate (Quarterly Journal of Economics 1964) ja
HIcKsin esitys teoksessa Capital and Growth
(jonka olen arvostellut Kansantaloudellisen aikakauskirj an ni teessä 1968:4). V ANEK
on ottanut tehtäväkseen nyt esiteltävässä
teoksessa johtaa tehokkaan kasvun keskeiset käsitteet ekonomisteille varsin tutun
geometrisen tekniikan avulla.
Lukija, joka ei hallitse ns. laatikkodiagramman käyttöön liittyvää geometriaa,
tekee viisaasti, jos hän ensin jostain muusta
lähteestä hankkii tarvittavan analyysitek-

+

1)

VON NEuMANNin jo 1930-luvulla formuloima tehokkaan kasvun teoria on etenkin
viime vuosikymmenen aikana ollut monien
teoreettisten virikkeiden lähtökohtana. On
tehty eräitä eteviä yrityksiä välittää teorian
keskeinen sisältö muidenkin kuin puhtaan
matemaattisen kansantaloustieteen edustajien ulottuville. Tässä mielessä ovat mai-
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niikan tuntemuksen ennenkuin käy käsiksi
Vanekin teokseen. Vanek itse suosittelee
tähän tarkoitukseen teostaan International
Trade. Vaikka Vanek rakentaakin esityksensä varsin elementäärisen matematiikan
varaan, ei von Neumannin teorian maailma suinkaan avaudu Vanekin opastamana
ilman lukijan taholta tulevaa melkoista
vaivannäköä. - Ainakin tämän kirjoittaja
joutui monesti toistamaan Vanekin ajatuksenjuoksun kynän ja paperin avulla.
Teoksen tarkoituksena ei ole yleisesti
arvioida von Neumannin teorian merkitystä ja relevanssia. Sen vuoksi lukija joutuu varmistautumaan muista lähteistä, ettei tässä ole kysymys vain talous tieteestä
taloustieteilijöille. Teoksen lyhyt johdanto
ei täytä tätä tehtävää. Tosin XVIII luku
väläyttelee teorian yhteyttä kokonaistaloudellisen suunnittelun perusproblematiikkaan.
Tavallisesti von Neumannin mallissa te-

hokas kasvu määritellään olettamalla ihminen pelkäksi tuotannontekijäksi ja kulutus nollaksi. Tämän »stalinistisen» version ohella Vanek erittelee, mitä implikaatioita tuo teorialle tullessaan »inhimillisempi» malli, jossa myös kulutus on itsenäinen päämäärä ja näin ollen tehokasta
kasvua rajoittava tekijä. Vanekin suorittama tätä problematiikkaa koskeva analyysi kohosi mielessäni teoksen parhaaksi
jaksoksi, vaikka tekijä jättääkin yhtä ja
toista lukijan intuition varaan.
Joskin Vanek näyttää suurin piirtein onnistuneen perin vaikeassa tehtävässään, jäi
teoksesta sellainen yleisvaikutelma, että
Vanek oli joutunut useassa kohdin tinkimään matemaattiselta esitykseltä vaadittavasta täsmällisyydestä. Suosittelen Vanekin teosta johdatukseksi tehokkaan kasvun teoriaan ja pidän Koopmansin edellä
mainitsemaani kirjoitusta sopivimpana
täydennysl ukemistona.
J. J. PAUNIO

AARON W .. WARNER - DEAN MORSE THOMAS E. COONEY (toim.) The Environment cif Change. Columbia Univ. Press,
New York-London 1969. XV +186sivua.
Sh. 67/6.

meidän aikamme muuttuminen erityisesti
aikalaisten tunnistettavissa ja tajuttavissa?
Se, että Time-aikakauslehden aloitteesta
ja rahoittamana oli Columbian Yliopistosta koottu eri alojen asiantuntijoiden
muodostama seminaari- ja työryhmä aikamme muuttumisen ongelmaa pohtimaan, osoittaa, että ainakin eräät aikalaisemme toivovat edellä esitettyyn kysymykseen voitavan vastata myöntävästi.
Seminaari,jonka alustukset esiteltävässä
teoksessa on koottu yksien kansien väliin,
olijärjestetty siten, että oli kutsuttu kokoon
toisaalta asiantuntijoita, lähinnä professoreita, jotka osaavat alustaa ongelmanasetteluita sekä jättää tarvittavan määrän

Esiteltävässä teoksessa käsitellään varSIn
vaikeaa ongelmaa, nimittäin kysymystä
muuttumisesta ja tämän päivän maailmaa
muuttumisen ympäristönä ja tapahtumapaikkana. Ajassa tapahtuva muuttuminen
on kysymyksenasetteluna tuskin yksikäsitteisesti tunnistettavissa ja rajattavissa.
Muuttuminen on meidän aikanamme niin
monitahoista ja monisuuntaista. Voidaankin kysyä, onko muuttuminen yleensä ja
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kysymyksiä avoimiksi yleistä keskustelua
varten, sekä toisaalta liike-elämän, teollisuuden ja tiedoitusvälineiden edustajia,
jotka - osaamatta vastata avoimeksi jätettyihin kysymyksiin - osaavat kysyä
lisää sekä rönsyilyttää keskustelua kaikenIaisin epäasiattomin vastaväittein ja ns.
käytännön elämän näkökohdin.
Seminaariin oli siis kokoontunut joukko
ihmisiä, jotka tuskin lainkaan ymmärsivät
toisiaan ja joilta lähes kokonaan puuttui
yhteinen kieli. Keskusteluun osallistui toisaalta talouselämän edustajia, jotka tekevät paljolti myös tieteenteon rahoitusta
koskevia päätöksiä sekä toisaalta tieteen
edustajia, jotka tekevät tiedettä rakentamalla malleja, teorioita ja monimutkaista
käsitteistöä. Yhteistä näille erilaisia elämänmuotojaja arvojärjestelmiä edustaville
ih:i:nisryhmille oli kiinnostus ja halu keskustella tämänpäivän tieteen ja teknologian yhteiskuntaa muuttavista vaikutuksista.
Paitsi, että keskustelijat jakautuivat mainittuun kahteen pääryhmään, myös tieteen edustajien tutkimuksenalat olivat varsin kaukana toisistaan kattaen hyvin laajan kentän. Tieteen edustajina ja asiantuntijoina osallistuivat keskusteluun nimittäin biologi, fyysikko, antropologi, pari
taloustieteilijää, sekä filosofi.
Osanottajia oli kaikkiaan yli 40, ja tarkoituksena todennäköisesti oli, että professoreiden alustusten pohjalta yleisesti
keskustellaan. Alustusten kysymyksenasettelut olivat kuitenkin siinä määrin monimutkaisia ja hankalia, että esitelmien pohjalta käydyssä mielipiteiden vaihdossa
näyttääkeskusteluvalmiutta löytyneen
vain professorien omasta keskuudesta. Tämä tuskin on harvinaista, mutta sinänsä
varsin valitettavaa. Kaikkien on tarkoitus
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osallistua keskusteluun, mutta vain muutamat harvat kantavat mielipiteitään esittämällä kortensa kekoon; muut pystyvät
ainoastaan kuuntelemaan, mikäli siihenkään.
Keskustelun kasautuminen asiantuntijoiden piiriin tuskin johtui aiheen valinnasta. Onhan aihe, maailmamme tämänpäivän yhteiskuntatieteistä ja tekniikasta
johtuvana muuttumisen ympäristönä, sinänsä mitä ajankohtaisin ja mielenkiintoisin. On todennäköisesti käynyt niin, että
professoreiden seurassa muut eivät ole
joko halunneet tai osanneet lausua mielipiteitään. Mahdollista tietysti myös on,
että eräiden osanottajien lausumia mielipiteitä ei ole katsottu kyllin mielenkiintoisiksi tullakseen painettuun sanaan viedyksi.
Yhtäkaikki esiteltävän teoksen lukee
mielellään juuri sen monipuolisuuden
ansiosta. Lukemisen opettavuutta ja antoisuutta vähentää kuitenkin se, että
aiheen alustajat ja siksi myös alustukset
ovat niin kovin erilaisia ja eri tasoisia. Tämän päivän tieteissä usein valitettu kaksijakoisuus - toisaalta hyötytieteet, toisaalta humanismi - näkyy teoksessa selvästi.
Puhutaan tosin paljon tieteen ykseydestä, mutta tämän päivän tunnuslauseena
olevan erikoistumisen hintana onjo paljon
tästä ykseydestä menetetty. Jokaisen erillisen tieteenhaaran edustajalla on oma,
ja vain hänen sekä hänen kollegojensa hallitsema käsitteistö, ajattelun koneisto ja
mallien rakentamisen tekniikka. Yhä
enemmän näyttää siltä, että se, minkä
tiedemies todellisuudesta mahdollisesti ymmärtää, hän ymmärtää vain omaa tieteenalaansa ja kanssatieteilijöitään varten.
Tämä on mitä valitettavinta, sillä tieteiden ykseys ja tieteen tekijöiden yhteinen
kieli on mitä ajankohtaisin ja kallisarvoi-
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sin asia.
Saadaksemme käsityksen alustusten erilaisuudesta ja laaja-alaisuudesta toistettakoon tässä teokseen painettujen alustusten
otsakkeet:
1. Yhteiskunnallisten mullistusten
vaarat,
2. Tieteiden vallankumous,
3. Uuden tieteen vaikutukset,
4. Tieteellinen vallankumous ja
kulttuurin jatkuvuus,
5. Arvot, työ ja tekniikka,
6. Muuttuminenja alikehittyneet maat,
7. Teknologian vaihtoehdot.
Kysymyksenasettelujen havaitaan kattavan niin laajan alueen, että aiheista on
tuskin mahdollista keskustella kovinkaan
tyhjentävästi lyhyessä ajassa. Kongressin
alustusten esittämiseen ja keskusteluun
oli kuitenkin varattu vain kolme päivää.
Tästä syystä on ymmärrettävää ja teoksen
toimittajien arvostelukykyä osoittavaa, että
lukijalle tarjotaan lähinnä vain asiantuntijoiden etukäteen kirjoittamat alustukset.
Vakavana puutteena on kuitenkin pidettävä sitä, että kukaan alustajista ei vaivaudu kertomaan, miten juuri hän muuttumisen ymmärtää ja rajaa. Jokainen
näyttää vain ryhtyvän kuulijoille kertomaan, mitä hänen omalla tutkimussarallaan on tapahtumassa ja mitkä tämän tapahtumisen todennäköiset vaikutukset tulevaisuudessa ovat. Saattaa tietysti olla,
että näin laajan kysymyksenasettelun alus-
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tavakin rajaaminen on hankalaa toisaalta
alustusten lyhyyden, toisaalta tieteellisyyden vaatimukset huomioon ottaen. Lukijan kannalta olisi kuitenkin ongelman lyhyt rajaaminen kunkin alustuksen alussa
ollut mitä toivottavinta. Näin lukija olisi
saanut kiinteämmän otteen aiheesta, kun
häntä olisi kunnollisesti autettu paikallistamaan ajankohtainen kysymyksenasettelu
tämän päivän tieteen laajassa kentässä.
Kirjoihin tötuttautunut lukija pyrkii
hakemaan kiintopistettä, teoksen lukukappaleiden saumasta ja synteesiä teoksen esipuheesta ja johdannosta. Toimituksen kirjoittamasta esipuheesta ja johdannosta lukija tässä teoksessa hakee kuitenkin turhaan jonkinlaista alustusten synteesiä.
Tässä ovat nimittäin sanomalehtimiehet
olleet asialla, ja sanomalehtimiehillä on
tunnetusti ainainen hätä ja kiire. Pitää
saada juttu lehteen, vaikka kuinka vaillinaisena ja hutiloituna; ainoa, mikä jotakin
merkitsee on, että asia tarjotaan lukijalle
tuoreena.
Näitä sanomalehtimiehen periaatteita
näytetään tämänkin teoksen toimittamisessa noudatetun. Alustukset ovat siinä määrin tiivistettyjä, ja teoksen kokonaisuus
niin epäjatkuva ja katkelmallinen, että
teoksen huolellisempi toimittaminen olisi
ollut lukijalle ensi arvoinen palvelus. Eikö
esim. alustajilta olisi voinut pyytää täydentävää kirjallisuusluetteloa? Aikaahan
teoksen toimi ttamiseen oli sen tää kaksi
vuotta.
KARI CASTREN
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