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C~ O. TALLGREN: Budgetary Measures as a Part of Counterc.yclical Poliey. Mr. TALLGREN, Minister of Finance, reviews the economic development of Finland after the devaluation in 1967 and fimi.nciaI
policy during 1969 and 1970, and analyzes the prospects for the year 1971. The economic outIook
seems to be still rather favourable (the real GNP is expected to grow by 5 per cent in 1971 compared
with 6;5 per cent in 1970), although a slight deceleration in the growth ra te is expected towards the
end of the year. - Because of this expecteddecline, budgetary measures cannot be as restrictive
as in 1969 and 1970. Countercyclical measures willbe emphasized more than in the previous years,
when policy has been concentrated on encouraging growth. Increases in some taxes and tariffs have
been proposed; on the other hand, some rates will be 10wered in accordance with earlier plans. The
overall budgetary effect on demand will be approximately neutral. By regulating the timing of real
and financial investment within the year the government will also be able to pursue a flexible demand
management policy. -An essential goal while preparing the budget was the need to avoid disturbing
the incomes policy negotiations for 1971. Therefore increases in tax rates have been so selected that rises
in consumer prices would· be small. Measures have been proposed to continue intensifying the reeducation and mobility of the labour force. - Budgetary measures alone have not been effective
enough to manage'domestic demand in 1969 and 1970, in spite of e.g. the introduction of the governmental countercyclical fund and the creation of a temporary private countercyclical deposit system
with certain taxation arrangements. High consumption and investment demand is generating a
balance of payments problem, the seriousness of which will depend much on the incomes policy.
In the long run, a permanent state countercyclical fund should be established, but it will require a
flexible tax policy which it has been impossible to pursue during the stabilization period since 1968.
A permanent private countercyclical deposit system - voluntary or compulsory - must also be
considered.
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PAUNIO: Keynes and Keynesianism. During the decades after publishing of KEYNES' principal work
- The General Theory - the socalled Keynesian orthodoxy has been developed by HICKS and other
well-known economists. This orthodoxy has given a scientific coherence to economic and political
discussion but it has restrained the evolution of new and unconventional ideas. A certain vagueness
in The General Theory generated the need to formalize the basic Keynesian model. In the orthodox
presentation of this, the main features of which can be found outlined e.g. in WARREN L. SMITH'S
article A Graphical Exposition of the Complete Keynesian System, some of Keynes' ideas have been ignored.
This model describes both the real and monetary equilibrium of the economy. There is only one
product (compare with the fiction of a real national product), the price mechanism has a rather insignificant role, the natural equilibrium seems to be at full employment, and investment activity and
the demand for money are assumed to be rather independent of the interest rate. One of the consequences in practice hasbeen reflected in the jargon»demand management policy», which impiies
that policy measures must have a direct effect on total demand. Consequently, fiscal policy is preferred to monetary policy.
AXEL LEIJONHUFVUD in his recent book On Keynesian Economics and the Economics of Keynes has strongly
critized the Keynesian orthodoxy. He emphasizes that Keynes had another model for analyzing the
demand for money, for which purpose Keynes had to distinguish between the production of capital

goods and consumption goods. Real national product has then no unambiguous significance in explaining employment.
In Finland, where the capital market is of minor importance, Keynes' original analysis of interest
theory can be applied, because it does not assume a developed security market as the orthodoxy supposes. In The General Theory long-term securities and capital goods are not distinguished from each
other analytically, but are treated as a single alternative to liquid assets.
The writer considers also the relation between the Keynesians and the new quantity theorists, led
by MILTON FRIEDMAN. The writer points out i.a. that the price expectations included in the money
demand function of the quantity theory are already taken into account in The General Theory.
Page 42
ERKKI PIHKALA: Foreign and Russian Capital and Know-how in Finland during the Last Decades of the 1800's.
At the beginning of the writer's lectio praecursoria of his dissertation, Trade between Finland and Russia
in 1860-1917 (published in Finnish), he mentions that Finland was a typical developing country
even in the 1860's. Exports became, however, surprisingly various in the 1870's and 1880's compared
with e.g. to the years before World War 1 and even to the 1950's, when exports were based mainly
on wood production. The variety of exports and industrialization generally from the 1860's towards
the end of the century can be explained by the influence of foreign and Russian capital and knowhow in Finland. The export of metal industry products was based on firms established in eastern
Finland by Russian businessmen who needed those products in their foundries and machine shops
in St. Petersburg. The iron works in South-West Finland were owned by the Finns but they were
dependent on foreign experts. In the textile, ceramics and glass industry the products of which were
exported initially to Russia, the contributlon of foreign and Russian entrepreneurs was considerable.
The sawmills were developed mainly by domestic resources. In the paper industry foreign technical
skill is still reflected in the names of the leading persons in that field. From the beginning of this century,
the manufacturing industry began increasingly to co me under Finnish management. - Earlier, in
accord with the rising nationalism of the times, much emphasis had been placed on the share of Finnish
entrepreneurs. - From the viewpointof international research into the problems of dev'eloping
countries, it would be useful to study, how foreign capital and know-how have influenced the willingness and ability of Finns to take responsibility for Finland's economic expansion.
Page 48
LEIF NORDBERG: On the Evaluation of Decision-making Structures. The article is based on a forthcoming
larger study on decision theory concerning the evaluation Qf the relative efficiency of different procedures for the choice of public investment projects. The choice of the investment budget is assumed
to depend on (1) the preference structure, (2) the information structure and (3) the organizational
structure of the public sector. A stochastic two-Ievel decision-making model is developed. The choice
of an optimal decision-making structure is compared to the central problem of classical statistical
decision theory, i.e. the choice of an optimal method for estimating an unknown constant. The author
proposes that the relative efficiency of an admissible structure should be evaluated on the one hand
on the basis af its estimated influence on the conditional distribution of the decision given the set of
alternatives and the optimal decision and on the other hand on its estimated costs.
Page 55
PENTTI TALONEN: Subsidies and Credit Decisions in Underdeveloped Areas. In Finland underdeveloped areas
are divided into two zones according to how much society pays of the industrial enterprises' interest
expenditures. In zone 1 the share of the subsidy corresponds to about 44 % and in zone 'II to about
35 % of the interest payable for a l2-year loan. The share of the subsidy increases when the term of
the loan becomes shorter. Because only part ofthe financing ofprojects is covered by interest subsidies,
the minimum return requirement is not reduced by as much as the amount of the interest subsidy.
The reductiön of the return requirement is not so great as to be reflected in the country's overall
economic performance in a noteworthy manner. In deciding whether to grant credit, it is best to
consider the influence of the interest subsidy in relation to the ratios reflecting profitability. The
influence of ,the interest subsi~y on the Debt/Equity Ratio ~s so small that it is overshadowed by the
other sources of variation of that ratio. Successful and rapidly growing enterprises with much investment benefit most from the intere~t subsidy. Thanks to the subsidy, the growth of such enterprises
has even accelerated. For instance, an enterprise with a growth rate of 36 % -å year without any subsidy can grow iri the first underdeveloped areazone by 48 % a year with the subsidy. The influence
of the interest subsidy on the debt service coverage is also noteworthy. If, for instance, the debt service
coverage was 2.4 without the interest subsidy, it would be about 4 in the first underdeveloped area
zone after the subsidy.
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Budjettipolitiikka ja suhdanteiden tasoittaminen
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun 26 päivänä 1970 piti

C. O. TALLGREN

Valtiovarainministerin jokasyksyisestä budjetin esittelytilaisuudesta on
jo muodostunut vankka traditio Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä.
Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan tällä kertaa puuttua sanottavasti itse
budjetin sisältöön, sehän lienee kaikille läsnäolijoille jo ennestään tunnettu. Sen sijaan käsittelen laajemmin viime aikoina esille noussutta
, kysymystä suhdannepolitiikan hoidosta ja erityisesti mahdollisuuksia
harjoittaa valtiontalouden avulla suhdannepolitiikkaa.
1. Taloudellinen kehitys vuosina 1968-1970

Nyt jo huippukohtansa ohittaneen korkeasuhdanteen perusta ja edellytykset rakentuvat vuoden 1967 lopulla suoritetulle devalvaatiolle sekä
vuoden 1968 keväällä alkaneelle vakauttamiskaudelle. Devalvaatiolla
luodun kansainvälisen kilpailuasemamme parantumisen ansiosta, joka
pystyttiin säilyttämään vakauttamisen avulla, vienti teollisuutemme pystyi käyttämään hyväksi keväällä 1968 alkaneen kansainvälisen suhdannenousun tarjoamat mahdollisuudet. Vaikka bruttokansantuotteemme
volyymin kasvuvauhti koho sikin jatkuvasti jo vuoden alusta lähtien,
suhdanteiden elpymisen voidaan kuitenkin katsoa tapahtuneen vasta
vuoden 1968 loppupuolella. Kokonaistuotantomme volyymin keskimääräiseksi kasvuvauhdiksi, vuonna 1968 jäikin 2.8 % eli suunnilleen sama
kuin edellisenä vuonna.
Vuoden 1969 taloudelliseen kehitykseen vaikutti olennaisesti edellisenä
vuonna solmittu vakauttamissopimus, joka oli voimassa vuoden 1969
loppuun. Näin ollen oli jo etukäteen nähtävissä, että kustannus- ja hintakehitys muodostuu suhteellisen rauhalliseksi ja tarjoaa siten mahdollisuudet reaalisen kasvun voimistumiselle. Etukäteisarvioissa odotettiin-
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kin kokonaistuotannon volyymin lisääntyvän noin 6 %. vuoden 1969
aikana. Taloudellinen kasvu kokonaisuudessaan muodostui kuitenkin
näitä ennakkoarvioita nopeammaksi, mikä johtui pääosaltaan korkeasuhdanteen jatkumisesta ulkomailla odotettua voimakkaampana. Tavaroiden ja palvelusten viennin määrä kasvoi viime vuonna yli puolitoista
kertaa niin nopeasti kuin oli ennustettu. Kokonaistuotannon volyymi
lisääntyi vuonna 1969 yli 8 %, ja kasvuvauhti oli suhteellisen tasaista
koko vuoden ajan yksityisen kulutuksen vaikuttaessa siihen vuoden alkupuolella ja yksityisten investointien kasvun tullessa merkittäväksi
loppupuolella vuotta. Investointien keskimääräinen kasvu muodostui
koko vuonna 11.5 prosentiksi. Yksityisten kulutusmenojen volyymi
kasvoi yli 9 %. Jo vuoden 1968 aikana alkanut työttömyyden aleneminen jatkui tasaisesti, ja vuoden 1969 keskimääräinen työttömyysaste oli 2.8 0/0.
Viennin kasvu on jatkunut tämän vuoden puolella varsin voimakkaana, joskin viime vuodesta hidastuneena. Investointien kasvun odotetaan tänä vuonna pysyvän suunnilleen yhtä suurena kuin viime vuonna.
Samoin yksityisen kulutuksen volyymin kasvu jatkuu, vaikkakin viime
vuoden poikkeuksellisen korkeasta kasvusta selvästi hidastuneena. Kokonaistuotannon kasvun odotetaan tänä vuonna ,muodostuvan 6.5 prosentin suuruiseksi. Huolimatta tuotantokapasiteettimme suurenemisesta
kotimainen tuotanto ei ole kuitenkaan voinut riittävässä määrin tyydyttää lisääntyvää kysyntää. Tästä syystä on jouduttu turvautumaan runsaaseen tuontiin, jonka kasvu sekä viime että tänä vuonna on ylittänyt
yhä suuremmalla määrällä viennin kasvun. Kauppataseemme oli jo
viime vuonna alijäämäinen, ja tämän vuoden alijäämä lähentelee viimeisimpien ennusteiden mukaan miljardia markkaa. Vielä viime
vuonna ylijäämäiseksi jäänyt vaihtotasekin muodostuu tänä vuonna alijäämäiseksi, ja alijäämä lähentelee markkamääräisesti ennen devalvaatiota vallinnutta tasoa.

2. Suhdannepolitiikka vuoszna 1969-1970
Vuoden 1968 vakauttamissopimuksen yhteydessä valtio sitoutui olemaan
korottamatta veroperusteita, millä on ollut huomattava merkitys suhdannepolitiikan muotoutumiseen parin viime vuoden aikana.
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Vuoden 1969 tulo- ja menoarvioesitystä laadittaessa olikin päähuomio keskitettävä budjetin menopuolen muotoilemiseen sellaiseksi, että
valtiontalouden avulla ei kasvateta kotimaista kysyntää ja samalla jätetään tilaa odotettavissa olevalle tuotannollisen investointitoiminnan huomattavalle laajenemiselle. Tässä onnistuttiinkin nähdäkseni varsin hyvin.
Valtiontalouden välitön tavaroiden ja palvelusten kysyntä, siis kulutusja reaalisijoitusmenot, kasvoi vuoden 1969 aikana vain 2 %, mikä oli
noin 14 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kotimaisen kokonaiskysynnän kasvu. Vaikka valtion maksamien tulonsiirtojenkin kasvu saatiin
rajoitetuksi noin 10 prosenttiin, vuoden 1969 aikana nettoverorasitus
kuitenkin pieneni lähinnä vientimaksujen poisjäämisen johdosta. Tämä
puolestaan lisäsi yksityisen sektorin käytettävissä olevan tulon kasvua
ja samalla kulutusmahdollisuuksia. Valtiontalouden kokonaIsvaikutus
oli kuitenkin vuoden 1969 aikana selvästi kysyntää hillitsevä.
Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvion yhteydessä toteutettiin eräitä
vähäisiä maksujen korotuksia, joista sovittiin vakauttamisen jatkoneuvottelujen yhteydessä. Samanaikaisesti toteutettiin yritysten tuloverokannan
alentaminen 2 prosenttiyksikköä sekä eräitä tullien alennuksia. Kokonaisuudessaan bruttoverorasitus kasvaa lievästi tämän vuoden aikana.
Budjetin menopuolella noudatettiin samaa linjaa kuin vuotta aikaisemmin. Valtion välittömän kysyntävaikutuksen arvioidaan tämänkin vuoden aikana olevan kokonaiskysynnän kasvua hillitsevä. Valtiontalouden
tavaroiden ja palvelusten kysynnän kasvu on noin puolta pienempi kuin
kansantalouden kokonaiskysynnän kasvu. Valtion maksamien tulonsiirtojen kasvu ylittänee lievästi niiden viime vuoden aikana tapahtuneen
kasvun. Valtiontalouden kokonaiskysyntävaikutus jää kuitenkin tänäkin
vuonna selvästi kiristäväksi.
Parin viime vuoden aikana on budjetin menopuolella tapahtunut
lisäksi huomattava rakennemuutos. Valtion lainananto ja muut
finanssisijoitukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Nettolainananto, jonka
kasvu oli vuonna 1968 peräti 55 %, kasvoi viime vuonnakin noin 10
%, ja sen arvioidaan tämän vuoden aikana kasvavan noin 20 %. Tämä
on osaltaan kumonnut valtiontalouden restriktiivisiä kysyntävaikutuksia, mutta se on ollut välttämätöntä kansantalouden tuotantopohjan
laajentamiseen tarvittavien investointien elvyttämiseksi.
Vuonna 1969 solmitussa vakauttamisen jatkosopimuksessa edellytet-
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tiin, että nykyisen korkeasuhdanteen hillitsemistä ajatellen ryhdytään·
toimenpiteisiin erityisten suhdannevarausten aikaansaamiseksi. Viime
vuoden lopussa saatiin aikaan tarvittavat lainmuutokset, ja tehtyjen
sopimusten mukaan yrityssektori tekee investointirahastosiirtoja ja suhdannetalletuksia yhteensä 400 milj. mk. Samanaikaisesti luotiin myös
valtion suhdannerahasto, johon tänä vuonna on siirretty 100 milj. mk.
Valtion suorittamat suhdannevaraukset ovat välillisesti vielä suuremmat,
sillä valtio joutuu myös yritysten suhdannetalletusten ja investointirahastosiirtojen yhteydessä tavallaan tekemään varauksia valtion verotulojen
kertymisen lykkäytyessä näiden osalta vasta varausten käyttövuoteen.

3. Vuoden 1971 suhdannenäkymät
Hallituksen laatiessa esitystään ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi oli
olemassa lähinnä kaksi tekijää, jotka aiheuttivat epävarmuutta ensi vuoden taloudellisia näkymiä arvioitaessa. Toisaalta ulkomaista taloudellista kehitystä koskevat ennusteet eräiden maiden osalta olivat epävarmat ja toisaalta oman maamme osalta ei ollut vielä selvästi nähtävissä, kuinka tämän vuoden lopussa päättyvän vakauttamissopimuksen
jälkeen tulopolitiikan käy.
Kokonaisuutena ottaen ensi vuoden taloudelliset näkymät ovat suhteellisen hyvät. Vaikka taloudellinen kasvu ulkomailla hidastuukin,
kapasiteetin puute siellä samoin kuin hyvä kilpailuasemamme vaikuttanevat siten, että tavaravientimme lisääntynee ensi vuonna arvoltaan
12 %. Kotimainen suhdannekehityksemme pysynee varsin suotuisana
vielä ensi vuoden puoliväliin saakka, minkä jälkeen on odotettavissa
hidastumista. Investointikysyntä kasvanee yksityisessä sektorissa varsin
suotuisasti huolimatta vuoden jälkipuoliskolla tapahtuvasta suhdanteiden heikkenemisestä. Yksityisen kulutuksen kehitys riippuu osittain
ensi vuotta koskevista tulopoliittisista ratkaisuista, mutta on 4rvioitavissa, että kulutuksen volyymi voi kasvaa noin 6 0/0. Ballitus on arvioinut, että kokonaistuotantomme määrä kasvaa ensi vuonna noin 5
% suuremmaksi kuin tänä vuonna. Investointien ja yksityisen kulu~
tuksen kasvun hidastuminen heijastu_u myös tuontiin. Tuonnin kasvu
ylittää kuitenkin viennin kasvun vielä ensi vuonna, mistä syystä vaihto-
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taseen kehitys edelleen huononee. Työttömyysasteen . odotetaan pysyvän tänä vuonna saavutettavalla tasolla, 1.9 prosenttina, mutta vuoden
, loppupuolella on mahdollista, että työttömyys lähinnä viennin hidastumisen johdosta kasvaa.

4. Budjettipolitiikka vuonna 1971
. Vakaan taloudellisen kasvun ylläpitäminen heijastuu ensi vuoden tuloja menoarvioesityksessä lähinnä kahdella tavalla. Ensinnäkin on pyritty
pitämään keskeisellä sijalla kokonaistaloudellisen kehityksen tasapainottamiseen liittyviä tavoitteita. Toisaalta tulo- ja menoarvioesityksellä on
pyritty luomaan tarvittavat Valtiontaloudelliset edellytykset syksyn
talouspolii ttisille ratkaisuille.
Budjettiesityksen päätavoitteena on ollut tukea tasapainoisen taloudellisen kasvun jatkumista niissä rajoissa, jotka käytettäyissä: olevat tuotannontekijät asettavat. Kun ensi vuoden jälkipuoliskolla on odotettavissa ulkomaisen suhdannekehityksen heikkenemisen vuoksi kasvun
hidastumista, budjettiesityksessäkin on lähdetty siitä, että valtiontalouden vaikutukset eivät saa enää olla pelkästään kiristäviä.
Budjettiesityksessä on ehdotettu suoritettavaksi eräitä verojen ja
maksujen korotuksia. Näiden vastapainona poistetaan ensi vuoden
alussa viimeinenkin osa yhteisöjen omaisuusveron poistamisen johdosta
suoritetusta tuloverokannan korotuksesta sekä alennetaan eräitä tulleja.
Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että bruttoverorasituksen kasvu
on ensi vuonna ainoastaan kolmannes tämän vuoden arvioidusta kasvusta.
Kuluvan vuoden kassamenoarvioihin verrattuna lisääntyvät valtion
kulutusmenot ensi vuonna noin 9 %. Reaalisijoitukset sen sijaan pysyvät suunnilleen tämänvuotisella tasolla. Kokonaisuudessaan valtiontalouden tavaroiden ja palvelusten ostot kasvavat ensi vuonna noin
7 % tämänvuotisesta tasosta, mikä on noin 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kansantalouden kokonaiskysynnän kasvu. Kun otetaan
huomioon erityisesti sosiaaliturvan kehittämiseen liittyvä tulonsiirtojen
kasvu, lisääntyvät koko valtiontalouden joko välittömästi tai välillisesti
kysyntään vaikuttavat menot hieman enemmän kuin kansantuotteen
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arvon odotetaan ensi vuonna lisääntyvän. Näiden menojen kasvu yhdistettynä edellä mainitsemaani bruttoverorasituks·en lievään lisääntymiseen antavat tulokseksi lähes neutraalin valtiontalouden kokonaiskysyntävaikutuksen, missä suhteessa tämä budjetti poikkeaa oleellisesti parista
edellisestä.
Edellä esittämäni luvut kuvaavat tilannetta keskimäärin koko vuoden
aikana. Mikäli ulkoiset tekijät aiheuttavat taloudellisen kasvun merkittävää hidastumista, voidaan lähinnä reaalisijoitusten ja myös lainanannon sopivalla ajoittamisella säädellä valtion menokehitystä niin, että
se tukee kokonaiskysynnän säilymistä tavoitellulla tasolla. Tämänhetkisten suhdannenäkymien valossa on hallituksen tarkoituksena pyrkiä
ajoittamaan nämä menot siten, että vuoden alkupuoliskolla voidaan
vielä hillitä kysynnän kasvua ja vuoden loppupuoliskolla taas tukea
kysyntää. Käytössä olevat valtion menokehitystä säätelevät menetelmät
antavat täydet mahdollisuudet myös siihen, että tätä suunniteltua ajoitusta voidaan tarvittaessa muuttaa.
Toinen keskeinen tavoite tulo- ja menoarvioesityksessä on ollut budjeti~ rakentaminen. sellaiseksi, ettei se sinänsä vaikeuttaisi avoinna olevien tulopoliittisten 'sopimusten suunnittelua ja solmimista. On tietysti
vaikeata erottaa toisistaan" tämän tavoitteen ja edellä käsittelemäni
kokonaistaloudellisen tasapainon säilyttämisen edellyttämiä toimenpiteitä. Palveleehan tasapainoisen kehityksen edellytysten luominen
myös mitä suurimmassa määrin tulopoliittisen ratkaisun aikaansaamista.
Hallitus on budjettiesitystä laatiessaan lähtenyt siitä, että valtiovallan
taholta on voitava luoda edellytykset suunnilleen nykyisenlaisen, hyviä
tuloksia tuottarieen tulopoliittisen ratkaisun aikaansaamiselle. Menojen
suhteellisen alhaisen kasvun vuoksi on valtion tuloperusteiden korotukset voitu rajoittaa minimiin. Lisäksi nämä korotukset on valittu siten,
että niiden vaikutukset kuluttajahintatasoon olisivat mahdollisimman
vähäiset. Esitettyjen verojen ja maksujen korotusten kokonaisvaikutusten elinkustannusindeksiin voidaankin arvioida olevan ainoastaan
0.2 prosentin suuruusluokkaa.
Tähänastisen vakauttamispolitiikan yhteydessä pääasiallisin valtiontalouteen kohdistunut vaatimus on ollut juuri valtion tuloperusteiden
korotusten välttäminen. Voitaneen olla sitä mieltä, että valtiontalouden ·osalta edellytykset sellaiselle tulopoliittiselle hintoja ja palkkoja
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koskevalle ratkaisulle ovat edelleenkin olemassa. Haluan tässä yhteyd,essä korostaa vielä sitä, että hallitus ei ole ensi vuoden budjettiesitystä
laatiessaan ottanut kantaa tulopolitiikan aineelliseen sisältöön, koska
se on katsonut oikean järjestyksen edellyttävän, että nämä kysymykset
käsitellään ensiksi työmarkkinajärjestöissä ja muissa eturyhmissä.

5. Nykytilanteen vaatima suhdannepolitiikka

Tämän hetken polttavin talouspoliittinen ongelma on eittämättä j~uri
ensi vuonna noudatettavasta tulopolitiikasta sopiminen. Nyt kun eduskunta on hyväksynyt virkaehtolait sekä vuokralaisten irtisanomissuojaa
parantavan lainsäädännön, nämäkin työmarkkinajärjestöjen taholta
asetetut jatkoneuvottelujen ehdot ovat täytetyt ..
Sen lisäksi, että ensi vuoden budjettiesitys ei kokonaisuutenakaan
asettane esteitä tulopoliittiselle ratkaisulle, budjetti sisältää lukuisia yksittäisiä toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan tämän hetken taloudellisia ja sosiaalisia epäkohtia lieventää. Hallituksen tarkoituksena on
edelleen tehostaa aktiivisen työvoimapolitiikan avulla työvoiman uudelleenkoulutusta ja liikkuvuutta. Lisättyjen asuntotuotantomäärärahojen avulla on tarkoitus edistää vuokra-asuntotuotantoa sellaisilla paikkakunnilla, missä työvoiman saantivaikeudet estävät tuotantotoiminnan
laajenemista .. Tehostetun kehitysaluepolitiikan avulla voidaan entistä
enemmän pyrkiä tasoittamaan tuotantotoiminnan edellytyksissä vallitsevia eroja maan eri alueiden välillä.
Erityisesti tuontihintojen viimeaikaisen nousun johdosta on eräillä
aloilla syntynyt piilevää hintapainetta. Se, kuinka suurta tämä hintapaine on ja mi,ssä määrin sitä pitäisi voida ennen uuden sopimuskauden
voimaanastumista purkaa, jää luonnollisestikin nyt alkuun päässeissä
tulopoliittisissa neuvotteluissa selvitettäväksi. Käsitykseni kuitenkin on,
että mikäli merkittävää painetta esiintyy,. sitä pitäisi ehkä jossain määrin
voida keventää, jotta vältyttäisiin maamme pitkän ajan taloudellista
kasvua vaaran tavilta hin taraken teen vinou tumilta.
Joka tapauksessa voidaan todeta, että tarve laaja-alaiseen talouspoliittiseen ratkaisuun on erityisen suuri. Viimeaikainen kauppataseen
kehitys on osoittanut hälyttäviä merkkejä, ja tuonnin hillitseminen saat-
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taa vaatia uusia finanssi- ja luottopoliittisia toimenpiteitä. Mikäli tuonnin kehitys ei hidastu, saatetaan joutua tilanteeseen, missä on pakko
suorittaa uudelleenarviointi ensi vuoden aikana noudatettavasta budjettipolitiikasta, ja tällöin on vakavasti harkittava kysynnän hillitsemistä
veropoliittisilla keinoilla.
Lähiaikojen talouspolitiikassa on tulopolitiikalla edelleen keskeinen
asema. Hinta- ja kustannustason kurissa pitäminen ensi vuonna on vähintään yhtä tärkeätä kuin tälläkin hetkellä. Jo rauhallisenkin hintakehityksen vallitessa syntynee ensi vuonna vaikeuksia epäedullisen vaihtotasekehityksen johdosta, ja mikäli inflaatio pääsisi riistäytymään, joutuisimme varsin nopeasti tilanteeseen, jossa. ulkomaisen maksuvalmiuden heikkous asettaisi ankarat esteet rakennemuutoksia ja kasvua tukevalle talouspolitiikalle. Kokonaisvaltaisen tulopolitiikan ja tasapainoisen
taloudellisen kehityksen parin viime vuoden aikana tuomat edut saattais ivat varsin nopeasti huveta.

6. Suhdannepolitiikan tehostaminen
Vuoden 1968 vakauttamisratkaisua voidaan pitää nopeana hätävarjelutoimenpiteenä devalvaation jälkeisessä tilanteessa. Silloin oli mahdollisimman nopeasti keskitettävä kaikki voimat taloudellisen kasvun elvyttämiseen ja uhkaavan inflaatiokierteen torju·miseen. On ymmärrettävää,
että siinä yhteydessä suhdannepolitiikkaan ei kiinnitetty paljonkaan
huomiota, vaan keskityttiin vain kiireellisimpiä toimenpiteitä vaativiin
ongelmiin. Vakauttamisen jatkoneuvottelujen yhteydessä viime vuonna
sen sijaan jo huomattiin, että tarvitaan myös keinoja, joilla voidaan
tarttua kansantaloutemme ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamiin tasapainottomuusilmiöihin. Tässä yhteydessä syntyi nykyinen sopimuksiin
perustuva suhdannevarausjärjestelmä.
Edellä kuvaamistani valtiontalouden vaikutuksista ja toteutetusta
suhdannevarausjärjestelmästä huolimatta voidaan jo tässä vaiheessa
havaita, että kotimaista kokonaiskysyntää ei ole voitu riittävästi hillitä.
Tämä on ilmennyt erityisesti tuonnin odotettua suurempana kasvuna.
On vaikeata vielä tällä hetkellä todeta, missä määrin on vika ollut järjestelmässä tai missä määrin toimenpiteet ovat vain olleet alimitoitettuja.
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Järjestelmän vikaa lienee ainakin ollut se, etteivät suhdannevaraukset
ole välittömästi eivätkä kokonaan merkinneet tarkoitetun suuruista
likviditeetin vähenemistä kansantaloudessa, jolloin tavoitteina olleita
kontraktiivisia vaikutuksia ei ole voitu täysimääräisesti saavuttaa.
Samalla kun tähänastiselta vakauttamislinjalta pyritään siirtymään
pitkäjänteiseen, kansantalouden tulon~ ja hinnanmuodostuksen laajasti
kattavaan tulopolitiikkaan, on ryhdyttävä selvittämään myös tarvittavan suhdannepolitiikan tehostamista. Suhdannepolitiikan tehostaminen
keskittyy kahteen pääongelmaan: toisaalta on selvitettävä valtiontalouden ja budjettipolitiikan rooli suhdannepolitiikassa ja toisaalta on voitava luoda pysyvä suhdannevarausjärjestelmä.
Kun vakauttamissopimusten yhteydessä jäädytettiin valtion tulopeyusteet, katkaistiin samalla valtiontalouden terävimmät hampaat kysynnän säätelyssä. Valtion tuloperusteiden sitominen tähänastisessa vakauttamispolitiikassa on nähdäkseni ollut välttämätön poliittinen realiteetti,
mutta jos todella haluamme pitkällä tähtäimellä harjoittaa tehokasta
suhdanteiden tasoittamista, on myös voitava käyttää hyväksi kaikki
budjettipolitiikan tarjoamat keinot.
Verotuksen käyttöä suhdannepoliittisena keinona on vastustettu pääasiassa sillä perusteella, että veroasteikot ovat joustavia vain ylöspäin ja
ettei tarvittavia verojen alennuksia matalasuhdanteen aikana voida
toteuttaa. Käsittääkseni verotuksen käyttöön suhdannepoliittisena
aseena pitkällä tähtäimellä pitää suhtautua ennakkoluulottomammin.
On täysin mahdollista rakentaa sellaisia verojärjestelmiä, jotka takaavat
niiden käytön väliaikaisuuden. Tästähän on meilläkin ollut esimerkkejä
mm. vuoden 1964 lisäverojärjestelmä ja vientimaksujärjestelmä.
Joka tapauksessa sekä tulo- että menopuolen käyttö suhdannepolitiikassa riippuu viime kädessä valtiontalouden yleisestä likviditeettitilanteesta. Mikäli rahoitustilanne on hyvä, voidaan myös valtiontalouden avulla hoitaa suhdannepolitiikkaa tehokkaammin. Tähän mennessä ei veronkorotuksia ole tehty ainakaan ensisijaisesti suhdannepoliittisista syistä, vaan lähinnä valtiontalouden rahoitustilanteen parantamiseksi, jolloin myös lisätulot ovat yleensä joutuneet heti käyttöön.
Verojen käyttö suhdannepoliittisina aseina edellyttänee valtion suhdannerahaston hyväksikäyttöä: lisätulot ohjataan suhdannerahastoon, mistä
niitä sitten käytetään valtiontalouden yleiseen rahoitukseen sekä työl-
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lisyyttä erityisesti tukevien hankkeiden rahoitukseen matalasuhdanteiden aikana.
Nykyisenlainen yksittäisten suhdannekiertojen puitteissa erillisten
sopimusten varaan rakentuva suhdannevarausjärjestelmä ei takaa suhdannepolitiikalta vaadittavaa pitkäjännitteisyyttä. Hallitustasolla onkin
jo periaatteessa päätetty aloittaa pysyvään suhdannevarausjärjestelmään
liittyvä selvitystyö.
Suhdannevarausjärjestelmän kehittämisen yhteydessä on lukuisia
ongelmia, jotka pitää ratkaista. Keskeisimpiä kysymyksiä on se, voidaanko ja miten taata pelkästään vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestelmän riittävyys vai tarvitaanko myös pakkokeinoja. - Vapaaehtoisiin keinoihin liittyy myös kysymys, minkälaisia ja kuinka laajoja kiihokkeita järjestelmä toimiakseen vaatii.
Uutta suhdannevarausjärjestelmää luotaessa olisi myös voitava päästä
nykyistä laaja-alaisempaan rahastointi- ja talletusmenettelyyn. Eräs
voimakkaimmin kasvaneista nykyisen suhdannevarausjärjestelmän ulkopuolella olevista tulolajeista ovat metsänmyyntitulot, joiden saaminen
pysyvän suhdannevarausjärjestelmän piiriin on ilmeisen välttämätöntä.
Samoin on tarkoituksenmukaista saada suhdannevarauksia suorittamaan
koko julkinen sektori, mitä varten on voitava luoda rahastointi- tai talletusjärjestelmä myös kunnallistaloutta varten.
Samoin kuin nykyiseen suhdannevarausjärjestelmään myös uuteen,
pysyvään järjestelmään liittyy eräitä luottomarkkinoita koskevia ongelmia. Tästä syystä on uutta järjestelmää suunniteltaessa kiinnitettävä
huomiota myös niihin »pelisääntöihin», joiden avulla voidaan saada
myös raha- ja luottopolitiikasta täysi hyöty suhdanteiden tasoittamisessa
sekä samalla saada raha- ja luottopolitiikka sekä finanssipolitiikka
entistä tiiviimmin koordinoid uksi.
Riippumatta siitä, pohjautuuko uusi suhdannevarausjärjestelmä aikanaan vapaaehtoisuuteen vai pakollisuuteen, pitää jo alusta alkaen
luoda säännökset, joiden mukaan varauksiin kertyviä varoja matalasuhdanteiden aikana käytetään. Koska suhdannepolitiikkaakaan ei voida
erottaa yleisestä talouspolitiikasta täysin irralliseksi osak~i, pitää myös
suhdannevarauksien avulla rahoitettavien investointien suuntautumisessa voida varmistaa yleisen kasvupolitiikan ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän politiikan tarpeet.

Puheenvuorot edellisen johdosta

HEIKKI HAAVISTO:

Suhdannepolitiikkaan voidaan laajassa
merkityksessä lukea kaikki toimen.piteet,
joilla pyritään vähentämään kansantalouden suhdanneherkkyyttä muuttamalla
tuotantorakennetta pitkällä tähtäyksellä
paremmin vientimahdollisuuksia ja oman
maan kulutusrakennetta vastaavaksi. Suppeassa mielessä suhdannepolitiikka käsittää ne toimenpiteet, joilla py~itään vaikuttamaan suhdannekehitykseen hillitsemällä kansantalouden kokonaiskysyntää
noususuhd~nteen aikana ja lisäämällä
si tä laskusuhdanteen aikana.
Vaikka kansantaloutemme on ulkomaankaupan suhdanneherkkyyden takia
varsin altis kansainvälisille vaikutuksille,
meillä ei ole kiinnitetty riittävää huomiota
niihin keinoihin, joilla voitaisiin vähentää
talouselämämme suhdanneherkkyyttä ja
tasoittaa suhdannevaihteluja. Meiltä on
puuttunut systemaattinen suhdannepolitiikka, suhdanteita koskeva informaatiotuotanto ei ole ollut riittävää ja yksimie:lisyyteen pääsy suhdanteiden kehitysvaiheesta sekä tarvittavista toimenpiteistä
on kestänyt liian kauan. Myös suhdannepoliittiset keinot ovat olleet varsin rajoitettuja. Tärkeimpänä suhdannepoliittisena välineenä ovat rahapolitiikan ohella
olleet toimenpiteet, joilla osa yksityisen
sektorin noususuhdanteen aikana saa-

masta tulojen kasvusta on jäädytetty valtiovallan vaatimuksesta tehdyillä sopimuksilla myöhemmin käytettäväksi.
Suhdannepoliittisesti keskeiset finanssipoliittiset keinot on sen sijaan jätetty lähes
kokonaan käyttämättä. Budjettia laadittaessa meillä on lähdetty valtion rahantarpeen tyydyttämisestä, jotta suhdanteista piittaamatta mitoitetut valtion menot on voitu kattaa. Suhdannepoliittiset
näkökohdat, jotka olisivat edellyttäneet
nousukauden aikana ylijäämäistä ja laskukauden aikana vastaavasti alijäämäistä
budjettia, ovat jääneet vähälle huomiolle.
Budjettipolitiikka on ollut myös varsin
jäykkää siksi, että suunnanmuutokset kesken budjettivuotta eivät juuri ole olleet
mahdollisia.
Jotta julkista kysyntää voidaan tarkoituksenmukaisesti säädellä, pitää. budjet~
tiin saada riittävästi suhdannepoliittista
liikkumavaraa, jota ylimitoitetut tuloja menoarviot sekä jatkuvasti kasvaneet
valtion lainananto ja muut finanssisijoitukset ovat vielä kaventaneet. Hätätoimenpiteenä devalvaation jälkeen perityt
veronluontoiset vientimaksut olisivat saattaneet parantaa liikkumavaraa. Huomattava osa, nO,in 520 milj. markkaa kertyneistä 660 milj. markasta, on käytetty
kui tenkin liian varhaisessa suhdannevaiheessa, jo noususuhdanteen aikana menojen kattamiseen ja finanssisijoituksiin,
ilman että niillä on saatu aikaan tuotan-
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torakenteemme monipuolistumista. Valtion tänä vuonna perustama suhdannerahasto, jonka suuruus on 100 milj. markkaa, on varsin vaatimaton suhdannevaihtelujen tasaamiseen.
Se, että finanssipolitiikkaa ei ole voitu
käyttää suhdannepoliittisena keinona, johtuu osittain myös siitä, että valtion tuloperusteiden pysyttäminen ennallaan on
ollut vakauttamissopimusten eräänä ehtona. Valtion tulot ovat tosin tuloveron
progressiivisuuden vaikutuksesta kasvaneet jonkin verran nopeammin kuin bruttokansantuote, mutta tämän suhdannepoliittinen vaikutus on käytännössä ollut
varsin vaatimaton.
Yksityisen kulutuskysynnän rajoittamiseksi ja merkittävän suhdannerahaston aikaansaamiseksi tulee päästä suurempaan liikkumavaraan budjettipolitiikassa j~ muuttaa valtion tuloperusteita
muustakin syystä kuin rahoitusvajauksen
täyttämiseksi. Suhdannepoliittisessa mielessä tehtäviä veroperusteiden muutoksia
kohtaan tunnetaan kuitenkin varsin suuria ennakkoluuloja, sillä tuloperusteiden
muutoksia meillä on tähän asti suoritettu
vain ylöspäin. Myös se, mihin tulonsaajaryhmiin tuloperusteiden muuttamisen
avulla aikaansaatava pakkosäästäminen
tulee kohdistaa, on poliittisesti hankala
kysymys, jonka teknillinen toteuttaminen
esim. erikseen säädettävillä yksivuotisilla
verolaeilla tuottaa vaikeuksia. Eräänä
mahdollisuutena olisi lisävero, joka palauOtettaisiin suhdanteiden käännyttyä laskuun. Käyttökelpoinen keino saattaisi
olla myös liikevaihtoveron joustava säätely.
Kun finanssipoliittisten keinojen käyttömahdollisuudet ovat olleet rajoitetut,
valtiovalta on pyrkinyt suhdannevaihte-

lujen, nimenomaan vientikysynnän muutoksesta johtuvien vaihtelujen tasoitukseen siten, että osa yritysten tuloista talletetaan tai rahastoidaan noususuhdan..,
teen aikana ja vapautetaan laskusuhdanteen aikana elvyttämään kotimaista kulutus- ja investointikysyntää. Viime syksynä aloitetulla ja tänä vuonna jatku-·
neella yrityksiin kohdistuneella suhdannevarausjärjestelyllä, joka sisälsi yhteismäärältään 600 milj. markkaan, nousevat
suhdannetalletukset ja investointirahastoon siirrot, pyrittiin tähän. Toteutetussa
muodossaan järjestely ei kuitenkaan kohdistunut tasapuolisesti yrityksiin. Uudet
ja heikosti kannattavat yritykset ovat
joutuneet kantamaan suhteellisesti raskaamman taakan vakavaraisiin yrityksiin verrattuna. Perusteena suhdannetalletuksia ja investointirahastoon siirtoja
määrättäessä tulisi luonnollisesti olla yritysten taloudellinen kantokyky ja niiden
noususuhdanteesta saama hyöty. Tälle
pohjalle rakentuva järjestelmä pitäisi kehittää vapaaehtoisena nykyistä pysyvämmälle pohjalle niin, ettei se olisi vuosittaisista neuvotteluista riippuvainen ja että
myös varojen käytöstä olisi selvästi etukäteen sovittu.
Ministeri Tallgren esittää myös nykyistä
laaja-alaisemman suhdannepoliittisen rahastointi- tai talletusmenettelyn aikaansaamista ja vaatii erityisesti metsätuloja ja
koko julkista sektoria sen piiriin. Julkisen
sektorin, erityisesti kuntien osalta tähän
vaatimukseen voidaan yhtyä. Kuntien
saamisesta
rahastointimenettelyn
piiriin, jossa niiden investoinnit voidaan
mitoittaa ja ajoittaa niveltyrnään valtakunnalliseen suhdannepolitiikkaan, on pidettävä välttämättömänä.
Sen sijaan metsätulojen osalta vaatimus
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on perusteeton. Metsätulot ovat olleet se
kansantaloutemme muuttuja, joka nimenomaan laskusuhdanteessa on toiminut
talouselämämme ,joustavana varaventtiilinä. Ne·· edustavat myös varsin vaatimatonta osaa, noin 3 prosenttia, kansantulostarnme. Vaikka kantohinnat nyt ovat
palautumassa vuoden 1965 nimelliselle,
osittain reaaliselle tasolle, näiden tulojen
markkamääräinen nousu on viime vuosinakin ollut varsin vaatimatonta, vain
muutama prosentti vuotuisesta palkkasumman kasvusta. Metsänomistajat ovat
itse asiassa välillisesti maksaneet pääosan
vientimaksuista. Myös pääosa suhdannetalletuksista ja investointirahastoista on
heiltä peräisin. Kun esim. puunjalosteiden vientitulot vuodesta 1966 vuoteen
1970 kasvoivat 2 000 milj.mk, kantorahatulot kasvoivat vastaavaan aikaan vain
125 milj.mk, ja ne ovat puunjalosteiden
vientituloista vain 12 %. Puunjalostusteollisuus onkin pystynyt valtion tuella varsin tehokkaasti estämään suhdannenousun
ulottumisen varsinaiseen metsätalouteen.
Metsätalouden saama vähäinen tulon lisä
tarvitaan välttämättä metsänviljelyn elvyttämiseen puuraaka-aineen saannin turvaamiseksi.
Huomattavasti perustellummalta tuntuukin palkkatulojen saaminen jonkinlaisen suhdannetasauksen piiriin, varsinkin kun palkkojen erittäin suuri liukuminen on tänä vuonna lisännyt huomattavasti kysyntäpainetta. Voidaan esim. ajatella, että tietty osa palkasta rahastoidaan
tai siirretään verovapaana pankki tilille ,
josta varat ovat käytettävissä suhdanteiden kääntyessä laskuun.
Yksityisen investointikysynnän vaihtelujen tasoittamisessa ei tule unohtaa myöskään rahapolitiikan keinoja, vaikka ne
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ovatkin meillä viime vuosina olleet rajoitettuja. Suomen Pankki on luottopolitiikallaan pyrkinyt luotonannon säätelemiseen, nimenomaan valikoivaan luottopolitiikkaan sekä luotonannon suuntaamiseen suhdanteiden ja maksutaseen kehityksen kannalta edullisiin luottokohteisiin.
Suomen Pankki on pyrkinyt käyttämään
myös omaa suoraa luotonantoaan suhdannepolitiikan aseena. Toimitusluottojärjestelmä sekä asuntotuotannon, teollisuuden ja kuntien investointien rahoitusjärjestelyt ovat kuuluneet sen asevarastoon. Toisaalta se on erilaisin rajoitusjärjestelmin pyrkinyt rajoittamaan antolainausta erityisesti kulutusluottojen osalta.
Suomen Pankin rahapoliittisista ohjeista
on kuitenkin puuttunut pitkäjännitteisyys.
Luottopolitiikalla ei ole päästy toivottuihin tuloksiin, sillä rahalaitosten luotonannon kasvu on eliminoinut muiden suhdannepoliittisten toimenpiteiden vaikutusta.
Korkopolitiikka on ollut perinnäinen
suhdannepolitiikan väline. Meillä valtiovalta on kuitenkin estänyt korkokannan
muutosten käyttämisen suhdannepoliittisena aseena. Eduskunta muutti 1960luvun alkuvuosina keskuspankin päätöstä
korottaa korkokantaa ja riisti siten Suomen Pankilta mahdollisuuden käyttää
korkopoli tiikkaa suhdannepolii ttisena keinona' eikä tätä tiettyyn rajaan asti käyt"
tökelpoista keinoa ole tämän jälkeen käytetty. Joustava korkopolitiikka on voitava
ottaa jälleen käytäntöön, sillä korkotasomme on tällä hetkellä maailman alhaisimpia.
Meidän on vastaisuudessa päästävä
nykyistä pitkäjännitteisempään suhdannepolitiikkaan. Se edellyttää luotettavan,.
nopeasti käytettävissä olevan informaa-
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den. Valtion sekä pitkä- että lyhytaikaisen
velan tarjoamia suhdannepoliittisia mahdollisuuksia ei näy käytetyn hyväksi. Ja
kuitenkin juuri ne tarjoaisivat mainion
ja usein kaivatun linkin valtion taloudesta
rahapolitiikkaan.
Esitelmöitsijä totesi vuonna 1969 solInitussa vakauttamisen jatkosopimuksessa
edellytetyn, että ryhdytään toimiin erityisten suhdannevarausten aikaansaamiseksi. Tällä kohtaa lienee ns. historiallisen
totuuden nimessä syytä todeta, että valtiovalta oli itse aikaisemmin estänyt suhdannevarausten aikaansaamisen kieltämällä talouselämän toistuneista vetoomuksista .huolimatta siirrot investointirahastoihin ja tekemällä tuosta järjestelmästä yrityksen kannalta »epäluotettavan».
Ensi vuoden budjettiesityksen kohdalla
on viitattu eräisiin verojen korotuksiin.
En malta olla tässäkään yhteydessä toteamatta, miten oiva osoitus meille suomalaisille niin tyypillisen sisäänpäin kääntyneen ajattelutavan pysyttelemisestä myös
valtiovarainministeriössä on esitys nestemäisten polttoaineiden valmisteveron korottamisesta. Tämä korotushan selvästi lisää tulossa olevien hinnannousujen haitallisia vaikutuksia.
Niitä ministeri Tallgrenin mainitsemaa
100 miljoonaa markkaa, jotka tänä vuonna on viimesyksyisten sopimusten mukaan
siirretty valtion suhdannerahastoon, voidaan pitää toivoakseni enteenä entistä mielekkäämmästä valtion budjettipolitiikasta. Kuitenkin yrityssektorin investointirahastosiirtojen ja suhdannetalletusten rinnalla valtion suhdannerahasto asian eri
osat huomioon ottaen on karttunut suhteettoman vähän, joten tässä suhteessa julkisen vallan suhdannepolitiikassa on to,della aktivoimisen varaa.

Kun vastuuta suhdanteiden tasaamisesta on pyritty osittain siirtämään päävastuullisena pidettävän valtiovallan harte ilta koko yhteiskunnan kannettavaksi,
tämä on tapahtunut voittopuolisesti teollisuuden kustannuksella. Jos vastuu suhdanteiden tasaamisesta kuuluu koko yhteiskunnalle, kuluttajat ovat ilmeisesti
päässeet vähimmällä. Kuitenkin kuluttajat ovat sekä koko 1960-luvun että meneil~
lään olevan suhdannekierron aikana saaneet suhteellisesti ja absoluuttisesti laskien
suuremman tulonlisän kuin yritykset. Ta:.
mä selittää suuren osan myös tuonnin voimakkaasta kasvusta ja maksutasetilanteen
nopeasta huononemisesta. Ainakin ajateltaessa yritysten investointitoiminnan merkitystä kansantalouden kasvua ylläpitävänä tekijänä sekä verotuksen vaikutusten
viiveitä voidaan vaatimuksia suhdannevarausten lisäämisestä eritoten, milloin on puhe muusta kuin sopimuksiin perustuvista
suhdannevarauksista, pitää nykyisen suhdannevaiheen osalta myöhäsyntyisinä.
Yhtäältä
suhdannepoliittiset toimet
ovat olleet väärin ajoitettuja. Toisaalta
liian kapealle sektorille on sälytetty liian
suuri kuorma: vastasihan viime vuoden
sopimusten tavoite teollisuuden 1960luvulla keskimäärin vuosittain saaman
nettovoiton noin kaksinkertaista määrää.
Näistä syistä johtuu, etteivät suhdannevaraukset ole välittömästi eivätkä kokonaan
merkinneet tarkoitetun suuruista likviditeetin laskua ,kansantaloudessa, kuten ministeri Tallgrenkin mainitsee. »Vuoto» on
tapahtunut pankkisektorin kautta, kuten
luonnollista on, kun yritysten likviditeetti
on jo, muutenkin kireällä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että tuotannon eri alojen
sl:lhdannevaihtelut ovat sekä voimakkuudeltaan; ajoitukseltaan että kestoltaan var-
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sin erilaisia, nykyistä suhdannevarausjärjestelmää, joka vapåaehtoisena sinänsä on
oiva esimerkki siitä, kuinka paljon tässä
maassa voidaan sopimuksin saada aikaan,
ei voikaan pitää luonteeltaan kovin onnistuneena eikä pysyvänä. Pikemminkin
sitä voidaan pitää vuoden 1968 vakauttamisra tkaisun kaltaisena hä tä varj el u toimena. Kuluvan vuoden lisäsopimuksia,
joiden tavoitteena on 50. % lisäys aikaisempiin summiin, täytyy pitää jo hätävarjelun liioitteluna.
Voidaan täydellä syyllä yhtyä ministeri
1allgrenin mielipiteeseen siitä, ettei nykyinen yksittäisten suhdannekiertojen
puitteissa erillisten sopimusten varaan rakentuva suhdannevarausjärjestelmä takaa suhdannepolitiikalta vaadittavaa pitkäjänteisyyttä. Mahdollisesti tulevassa
järjestelmässä, jonka luonnetta ministeri
Tallgren ei - kun monien perustosiasioiden tunteminen on' vielä vaikean selvitystyön takana ja kun ulkomailtakaan ei ole
valmista mallia löydettävissä - lähtenyt
hahmottelemaan, on jo alusta alkaen oltava selvä ja muuttumattomana pysyvä
kuva siitä, minkä kriteeri en mukaan varauksin kertyviä varoja matalasuhdanteen
aikana käytetään. Yrityksillä on toisin sanoen oltava varmuus siitä, mihin kohteisiin ne voivat tallettamiaan varoja tulevaisuudessa käyttää. Yritysten pitkän tähtäimen suunnittelulta ei nykivälIä politiikalla
saa riistää pohjaa. Sitä paitsi suhdanneva. rausjärjestelmässähän korostettakoon
sitä - on kyse vain investointien ajoituksesta siten, että kansantalouden kasvupotentiaalia voidaan parhaiten hyödyntää.
Tähän tavoitteeseen ei yleensäkään eikä
varsinkaan Suomen yritysten velkaisuuden huomioon ottaen ole sekoitettava tulonj akotavoi ttei ta.
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Ministeri Tallgren, joka näyttää tarkastelevan asioita voittopuolisesti fiskuksenomaisesti, maInItsI verojen käyttöä
suhdannepoliittisena keinona vastustettavan lähinnä siksi, että veroasteikot ovat
kokemuksen mukaan meillä joustavia vain
ylöspäin. Ennakkoluulottomammin verotuksen käyttöön suhdannepoliittisena
aseena voidaan kuitenkin suhtautua vain
silloin, jos veroasteikkojen joustavuudesta
tarpeen vaatiessa alaskinpäin todella voidaan olla varmoja. Esimerkiksi otetut vuoden 1964 lisävero ja devalvaatiota seurannut vientimaksu pikemminkin kehottavat
varovaisuuteen. Jälkimmäinenhän ei ollut normaali vero, ja johtihan edellisen
takaisinmaksu vuosilta 1967 ja 1968 toimitetun verotuksen yhteydessä pysyvään
veronkorotukseen. Lisäksi on vielä muistutettava siitä, että julkisen talouden pyrkimys rahoittaa kulutuksensa kasvua korkeammilla veroasteikoilla usein on kustannusinflaation spiraalikierteen tärkeä
osatekijä. On helppoa hillitä yksityistä
kulutusta nostamalla välittömien verojen
verokantoja ja kiristämällä välillistä verotusta, jolloin saadaan pelivaraa julkiselle
Työmarkkinajärjestöjen
kulutukselle.
kautta tämä kuitenkin peilautuu pian takaisin palkankorotusvaatimuksina, eikä
kustannusinflaation estäminen olekaan
niin yksinkertainen asia kuin kysyntäinflaation hillitseminen.
Tärkeän verotuksdlisen keinon, jolla
suhdannepoliittisestikin olisi ollut varsin
merkittävä vaikutus, hallitus on sen sijaan
todella jättänyt käyttämättä. Tarkoitan
siirtymistä liikevaihtoverotuksessa arvonlisäveroon, joka olisi hyvin voitu toteuttaa
ensi vuoden alusta lukien. Nyt tässä kysymyksessä ei pitäisi enää viivytellä hetkeäkään.
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Talouspoliittisten virheiden marginaalirajat ovat todellakin ahtaat - niin työttömyyden, hintatason kuin maksutaseenkin suhteen. Talouspolitiikan, niin budjetti- kuin raha- ja tulopolitiikan, koordinointia tarvitaankin lähivuosina taval-

laan neljällä eri tasolla: paikallisella,
alueiden välisellä, kansallisella ja kansainvälisellä. Lapin ongelmat asettavat Suomalaiselle talouspolitiikalle omat haasteensa, Euroopan muovautuva yhdentyminen taas omansa.
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SEPPO LINDBLOM:

Yhtä vaikeata kuin on erottaa kasvupoliittinen ja suhdannepoliittinen analyysi
toisistaan erillisiin lohkoihin, yhtä vaikeata
on joitakin finanssi- ja raha poliittisia toimenpiteitä tarkasteltaessa eritellä täsmällisesti ratkaisuihin vaikuttaneita kasvu~
ja suhdannepoliittisia motiiveja.
Vaikka näin onkin, voidaan viime vuosikymmenien aikana käydyssä talouspoliittisessa keskustelussamme havaita tiettyjä
painotuksia jompaankumpaan suuntaan.
Oli eittämättä aika, jolloin kasvupoliittinen keskustelu oli vilkasta. Tästä ei ole sinänsä mitään pahaa sanottavaa, mutta
tosiasiaksi jäänee myös, että kasvupolitiikan keskeisyyden myötä suhdannepoliittiset kysymykset tulivat panriuiksi takaalalle.
Aivan viime aikoina on taas oltu pääsemässä eroon tämänlaatuisesta painotuksesta. Yhä useammalla suulla on korostettu, ettei suhdannepoliittisia pulmia ole
Suomessa suinkaan voitettu. Se, että valtionvarainministerin perinteinen syysesitelmä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä koskettelee budjetin ohella voittopuolisesti suhdannepolitiikkaa, ei lienekään
sattuma, vaan on ilmaus talouspoliittisen
keskustelumme painopisteen muuttumisesta jälleen kerran.
Lupautuessani pitämään valmistellun
kommenttipuheenvuoron ministeri Tallgrenin esitykseen sovittiin siitä, että tarkastelen ni~enomaan suhdannepolitiikan
ja tulopolitiikan yhteyksiä päivän tilanteen kannalta.
Tästä näkökulmasta huomioni kiintyi
valtiovarainministerin esityksessä lähinnä kahteen kohtaan:
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- siihen, että hallitus budjettiesitystä
laatiessaan on pyrkinyt omalta osaltaan luomaan edellytyksiä »suunnilleen nykyisenkaltaisen» tulopolitiikan jatkumiselle, ja
- siihen, että kun tähänastiselta tulopolitiikan linjalta pyritään siirtymään pitkäj,änteisempään politiikkaan, niin erääksi avainkysymykseksi tulee suhdannepoli tiikan tehostaminen ja nimenomaan pysyvän
suhdannevarausjärjestelmän luominen.
Kun ministeri Tallgren toteaa, että vastaisten· toimenpiteiden pohjaksi olisi otettava suunnilleen nykyisenlainen tulopoliittinen järjestelmä, niin olen tulkinnut
hänen tarkoittavan sitä, että hintasäännöstelyllä pyritään edelleen huolehtimaan
reaaliansioiden nousuvauhdin ja tuottavuuden kasvun vastaavuudesta, ja sitä,
että pyritään edelleen pitämään huolta
pienipalkkaisten aseman parantamisesta.
Tulopolitiikan ja suhdannepolitiikan
yhteyksien kartoittamiseksi pyrin esittämään hyvin yleisluontoisen analyyttisen
kehikon. Tarkoituksena on osoittaa, että
kun meillä on kasvuedellytyksiltään ja
kilpailuolosuhteiltaan toisistaan poikkeavia elinkeinoja, niin keskimääräiskäsitteiden käyttämiseen liittyy melkoisia vaaroja. Tässä yhteydessä riittänee kansantalouden hajoittaminen vaikkapa vain
kahteen pääsektoriin' osoittamaan sen,
että meillä on olemassa tietynlaista rakenteellistakin inflaatioherkkyyttä, joka
on tärkeätä todeta myös suhdannepolitiikan näkökulmasta.
Jos jaamme kansantalouden kahteen
sektoriin, avoimeen ja suljettuun, joista
jälkimmäinen ei ole altis kansainväliselle
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kilpailulle ei kotimarkkinoilla eikä
vientimarkkinoilla - voidaan esittää seuraavat väitteet:

Sikäli kuin tulopoliittinen järjestelmämme pysyy suunnilleen nykyisenlaisena,
väitteet antavat nähdäkseni yhden lisämotiivin sellaiselle suhdannepolitiikalle,
1. Avoimessa sektorissamme tuottavuu- jonka erään keskeisen osan muodostaa läden nousu pyrkii olemaan nopeam- hinnä avoimen sektorin vientiyrityksiin
paa kuin suljetussa.
kohdistuva veronluontoinen suhdannepi2. Avoimessa sektorissa kansainvälinen dätysmaksu.
hintakehitys asettaa tietyt rajat sille,
Samalla kun tiettyihin vientisektoreihin
missä maann tuotteiden hinnan kohdistuva suhdannepolitiikka antaisi julmäärääminen on yrittäjän tulonja- kiselle vallalle mahdollisuuden tasata suhkopoliittinen parametri, kun taas dannekehitystä, se olisi myös omiaan helsuljetussa sektorissa näitä rajoitul)- pottamaan sitä politiikkaa, jolla pyritään
sia ei yleisesti ottaen ole.
estämään avoimen sektorin tulojen kas3. Avoimen sektorin palkkasopimukset vun liikkeelle panemaa inflatorista tulonovat suuntaa-antavia myös sulje- muodostuskierrettä, ja se olisi näin ollen
tussa sektorissa tehtäville palkkaso- omiaan helpottamaan myös tulopolitiikan
pimuksille, minkä vuoksi palkkakus- ja suhdannepolitiikan yhteenniveltämistä
tannusten nousu tuotettua yksikköä vakaan hintatason saavuttamiseksi.
kohti pyrkii olemaan nopeampaa sulTällaisen ·tulopolitiikan ja suhdannepojetussa sektorissa kuin avoimessa sek- litiikan koordinoimisen puute näyttää
torissa.
nyt merkittävällä tavalla vaikeuttavan
4. Siitä huolimatta, että avoimen sek- sellaisten tulopoliittisten ratkaisujen ·aitorin palkkakehitys vastaisi tuotta- kaansaamista, joita viime vuosina on pivuuden kehitystä, reaaliansiokehi- detty tavoiteltavina.
tys tässä sektorissa pyrkii jäämään
Devalvaatioetu, kansainvälisten vientijälkeen tuottavuuden kehityksestä,
hintojen nousu ja hintasäännöstely ovat jo
minkä ilmiön todennäköisyyttä lisää mainittujen rakenteellisten tekijöiden lihelppous siirtää kustannusten nousu säksi olleet vaikuttamassa siihen, että
hintoihin suljetussa sektorissa.
palkkapoliittinen liikkumavara on kan5. Tästä syystä sopimuspalkkojen nou- santaloutemme pääsektoreissa selvästi eri
su pyrkii avoimessa sektorissa ole- suuri ja että rakenteellisen inflaation esmaan nopeampaa kuin tuottavuu- täminen on nyt entistäkin vaikeampaa.
Haluamatta olla jälkiviisas joudun toden nousu.
6. Edellä kuvatun tapahtumaketjunjat- teamaan, että noudatetun tulopolitiikan
kuminen enemmän tai vähemmän pahimmaksi puutteeksi - hintatason vanopein sysäyksinon omiaan ylläpi- kavuuden näkökulmasta - on osoittautämään enemmän tai vähemmän tunut se, että suhdannepolitiikan ja tulopolitiikan yhteydet eivät ole ratkaisuja
nopeata rakenteellista inflaatiota.
tehtäessä saaneet ansaitsemaansa huoJos edellä esitetyt väitteet hyväksytään, miota osakseen.
Käsitykseni onkin muodostunut, että
seuraa eräitä johtopäätöksiä:
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sellainen tulopoliittinen järjestelmä, jossa
hintasäännöstelyyn liittyy tehokas ja valikoiva suhdannetasausjärjestelmä VOI
toimia suotavalla tavalla niin tulopolitiikan, suhdannepolitiikan kuin kasvupolitiikan kannalta, kun sen sijaan sellainen
tulopoliittinen systeemi, joka käsittää hintasäännöstelyn, muttei vientimaksujärjestelmää, on vähemmän suotava, ja se saattaa olla jopa epäsuotava näistä kolmesta
talouspolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna.
Kun puhutaan kokonaisvaltaisesta tulopolitiikasta, niin olen ymmärtänyt kokonaisvaltaisuudella tarkoitettavan nimenomaan sitä, että tulopolitiikan kohteena
ovat myös pääomatulot. Viimeksi koettu
suhdannenOl~su, johon on liittynyt poikkeuksellisen voimakas pääomatulojen kasvu vientisektoreissa, on selvästi osoittan u t, että kokonaisvaltaisen tulopoli tiikan
välineitä ovat sekä hintasäännöstely, joka
kohdistuu pääasiassa suljetun sektorin
pääomatuloihin, että vientimaksujärjestelmä, joka kohdistuu avoimen sektorin
pääomatuloihin.
Ministeri Tallgren toteaa, että vuoden
1968 vakauttamissopimuksen ns. veronkorotuskielto on ollut vaikuttamassa huomattavassa määrin meillä harjoitetun
suhdannepolitiikan muotoutumiseen viime vuosina. Konkreettisemmin ilmaistuna tämä tarkoittaa sitä, että kun vuoden
1969 syksyllä keskusteltiin vilkkaasti suhdannepolitiikasta, niin kyseisen vakauttamissopimuksen kohdan katsottiin eväävän
mahdollisuudet esim. vientimaksujen keräämiseen. Eri kansalaispiirien tulkinnat
eivät tällöin olleet yksimielisiä.
Pääministeri
Karjalaisen
selonteko
Smolnan tiedotustilaisuudessa 30.9. viittaa siihen, ettei vientimaksujärjestelmän

21

toteuttamista nyt, kun vakauttamissopimuksen periodin päättyminen antaisi siihen mahdollisuuden, pidetä enää suhdannepolii ttisesti perusteltuna.
Samassa yhteydessä pääministeri kuitenkin totesi, että' hallituksen tarkoituksena on tutkituttaa mahdollisuudet sellaisen suhdannetasausjärjestelmän aikaansaamiseen, joka olisi tehokkaampi kuin
nykyiset ns. sopimuspohjaiset menettelyt.
Pääministerin lausunnossa huomio kiintyi
periaatteelliselta kannalta siihen,
-

-

että pyritään pysyvään järjestelmään,
että järjestelmä koskisi yrityksiä,
että se olisi lakisääteinen,
että julkinen valta saisi mahdollisuuden myös ohjata varojen käyttöä
huonoina aikoina,
että on pyrittävä samanaikaisesti nykyistä suurempaan hallituksen finanssipoliittiseen vapauteen.

Tästä lausunnosta päätellen pyritään
siis suhdannetasausjärjestelmään, johon
liittyy kaksi tavoitetta: suhdanteiden tasaustavoite ja investointien· ohjaustavoite.
On merkille pantavaa, että tähän pääministeri Karjalaisen lausuntoon nähden
vaI tiovarainministeri on tämänil taisessa
esityksessään kuvaillut huomattavasti varovaisemmin suunniteltavan suhdannetasausjärjestelmän
luonnetta.
Ministeri
Tallgrenin esityksessä otetaan parissakin
yhteydessä kyseenalaiseksi se, tulisiko järjestelmän perustua vapaaehtoisuuteen vai
lakisääteisyyteen. Onko tämä merkki siitä, että suhdannetasausjärjestelmää tutkimaan asetettavan työryhmän toimeksiannosta ei tulekaan niin selväpiirteinen
kuin pääministerin lausunnosta saattoi
'aiemmin päätellä?

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1971: 1

Keynesiläisyys vastatuulessa
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistykse n kokouksessa
joulukuun 3 päivänä 1970 piti
J.J. PAUNIO

Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pidettiin 24 vuotta sitten KEYNEsille omistettu muistopuhe. LAURI O. AF HEURLIN, puheen pitäjä, saattoi
silloin todeta, että kymmenen vuotta aikaisemmin ilmestyneessä Keynesin pääteoksessa Työllisyys, korko ja raha - tässä yhteydessä käytän siitä
lyhennettä »Yleinen teoria» - esitetyt »teoriat saivat heti sekä innokkaita
puolustajia että ankaria vastustajia»1. Silti af Heurlin oli jo tuolloin oikeassa väittäessään, että »teoksessa esitetyistä monista uusista käsitteistä
tulikin lyhyessä ajassa commune bonum kaikille kansantalouden tutkijoille»2. »Kaikki tämä on» - af Heurlinin mukaan - »todistuksena siitä
hedelmällisestä vaikutuksesta, joka Keynesin esittämillä teorioilla
on ollut kansantaloustieteen jo kaavoihin kangistuneeseen oppirakennelmaan»3. Kun JUSSI LINNAMO kaksikymmentä vuotta myöhemmin kirjoitti iloisen virnuilevaan tyyliinsä Yleisen teorian kolmikymmenvuotisesta
taipaleesta, hän tokaisi, että »on suorastaan triviaalia ajatella, kuinka
hyväksytyiksi Yleisen teorian keskeiset teemat ovat tulleet nykymaailmassa»4; sen jälkeen hän siirtyi esittämään »Keynesiä pähkinänkuoressa».
Esitän nyt kysymyksen: Oliko keynesiläiset ajatukset omaksuttu siinä
määrin itsestään selvinä asioina, että keynesiläisyys oli päässyt muodostumaan kaavoihin kangistuneeksi oppirakennelmaksi - kuten klassillinen
teoria -aikaisemmin? Viime vuosina vilkastunut keynesiläisyyttä koskeva
1. LAURI o. AF HEURLIN John Maynard Keynes, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1947:1, s. 4.
2. Mk. s. 4-.
'
3. Mk. s. 4.
4. JUSSI LINNAMO Keynesjakolmekymmentävuotta, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1966:2, s. 145.
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keskustelu ja osin kiivas väittely onkin paljastanut, että vuosien saatossa
oli tosiaan kehittynyt keynesiläinen ortodoksia, joka toisaalta loi yhtenäisyyttä tieteelliseen ja talouspoliittiseen debattiin mutta toisaalta hillitsi mahdollisten uusien - ortodoksian kannalta - epäsovinnaisten ajatusten
esiinmarssia. Miten keynesiläinen ortodoksia pääsi syntymään, kun ottaa
huomioon, että Yleisen teorian eräät osat »ovat mitä viehättävimmällä tavalla hämäriä»5 - Linnamoa vielä lainatakseni.
Tuo Yleisen teorian »viehättävä hämäryys» lienee joka tapauksessa alun
pitäen herättänyt yleisesti tunnetun tarpeen formuloida sen perusmalli
selvempään muotoon kuin Keynes itse oli sen esittänyt. Mahtava eksegeettinen kirjallisuus sai tästä alkunsa. Siitä kristalloitui vähitellen esiin
tuo keynesiläinen tulo-meno-teoreettinen malli, jonka geometrisen version
IS- ja LM-käyrineen tapaa nykyään useimmista makrotalousteorian perusoppikirj oista.
LAWRENCE KLEINin tunnetussa ja tunnustetussa teoksessaan The
Keynesian Revolution laatima »katsausten katsaus»6 synnyttää vaikutelman,
ettei Yleisen teorian käynnistämästä katsausten" tulkintojen ja kritiikin ristitulesta ollut muuta ulospääsyä kuin jonkin mahdollisimman yleiseen
muotoon saatetun ja väljästi perustellun mallin formulointi, mallin,
jonka ekonomistien enemmistö saattoi teoriana hyväksyä ja omaksua.'
Tuossa keskustelussa on merkille pantavaa, ettei Keynes itse siihen kovinkaan ahkerasti osallistunut. Olen vasta äskettäin tutustunut Keynesin
vuonna 1937 kirjoittamaan ja Amerikassa julkaistuun artikkeliin The
Generål Theory of EmploymenP, jossa hän selvittelee teoriansa perusteita
kiinteämmällä ja selkeämmällä otteella kuin Yleisessä teoriassa. Tämä kirjoitus ei mielestäni anna tukea sille monesti esitetylle käsitykselle, ettei
Keynes itse olisi täysin oivaltanut oman teoriansa kaikkia vivahteita.
Mm. HICKS ja KLEIN julkitoivat aikanaan tällaisia tulkintoja8 , minkä
vuoksi »sananselittäjiä» katsottiin tarvittavan.
Nyt on jälleen kerran kysymys siitä, ovatko sananselittäjien tulkinnat
olleet oikeaan osuneita, ja onko keynesiläisestä teoriasta käyvä tulo-menoteoreettinen malli jättänyt ulkopuolelle jotain oleellista Keynesin alkuperäi5. Mk. s. 146.
6. LAWRENCE R. KLEIN The Keynesian Revolution, 4. luku.
7. J. M. KEYNES The General Theory of Employment, Quarterly Journai of Economics 1937;julkaistu
uudelleen koko oma teoksessa R. W. CLOWER (toim.) Monetary Theory.
8. KLEIN mt. s. 91 jaJ. R. HICKS Critical Essays in MonetarfTheory, s. 144.
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sestä teoriasta ja metodista, minkä vuoksi esim. eräät Keynesin teorian
markkinataloudellisen järjestelmän heikkouksiin liittyvät ainekset ovat
jääneet riittävää huomiota vaille. Ruotsalais-amerikkalaisen ekonomistin
AxEL LEIJONHuFvuDin parin vuoden takainen merkittävä teos On Keynesian Economics and the Economics of Keynes9 esittää sellaisen todistusaineiston, joka käsitykseni mukaan järkyttää pahasti keynesiläisen ortodoksian
perusteita.
Mitkä tutkimukset ovat eniten vaikuttaneet keynesiläisen tulo-menoteoreettisen mallin syntymiseen? Mitkä ovat tämän teoreettisen mallin
oleelliset piirteet? Yhdessä esitelmässä ei ole mahdollista suorittaa näiden
kysymysten kovinkaan detaljoitua tarkastelua, joten tässä esityksessä on
minun tyydyttävä melko viittauksenomaisiin tulkintoihinja arviointeihin.
Ajallisesti ensimmäisiin kuuluva ja loppujen lopuksi kaikkein arvovaltaisin Yleisen teorian tulkinta esitettiin jo samana vuonna kuin Yleinen
teoria ilmestyi. JOHN HrcKs piti näet syyskuussa 1936 Oxfordissa Econometric Societyn kokouksessa esitelmän, jossa hän yritti ensi kädessä selvittää, missä suhteessa Yleinen teoria poikkesi klassikkoj en teoreettisesta lähestymistavasta. 1o Pystyäkseen mielekkäällä tavalla suorittamaan tämän
vertailun Hicksin oli analyysissaan »puristettava esiin» Yleisen teorian
'mallin keskeiset rakenneosat. Hicksin suorittamassa pelkistämisprosessissa
syntyi jo aikaisemmin mainitsemani Yleisen teorian geometrinen tarkastelukehikko, joka yhteen kuvioon kiteytyneenä havainnollisti IS- ja LMkäyrien avulla samanaikaisen tasapainon muodostumismahdollisuuksia
hyödyke- ja rahamarkkinoilla. Julkaistessaan pari vuotta sitten joukon
rahateoreettisia esseitä teoksessa Critical Essays in Monetary Theory Hicks
sisällytti kokoelmaansa myös tämän vanhan esitelmän, koska se hänen
kainon arvionsa mukaan ei ollut huono Keynes-tulkinta -ja olihan sitä
laajasti ilmestymisen jälkeen käytetty hyväksi. l l
Vaikka tämänhetkinen näkemykseni on, että Hicksillä oli aivan keskeinen rooli uuskeynesiläisen tradition kehittämisessä - riippumatta
siitä, oliko hän itse keynesiläinen tässä mielessä vai ei - myönnän, ettei
uuskeynesiläinen traditio olisi saanut vuosien saatossa sellaista merkitystä,
9. A. LEIJONHUFVUD on esittänyt tiivistelmän ajatuksistaan kirjoituksessa Keynes and the Keynesians:
A Suggested Interpretation, American Economic Review, May 1967; julkaistu uudelleen teoksessa R. W.
CLOWER (toim.) Monetary Theory.
10. J. R. HICKS Mr. Keynes and the »Glassics», Econometrica 1937.
11. J. R. HICKS Gritical Essays in Monetary Theory, esipuhe.

KEYNESILÄISYYS VASTATUULESSA

25

elleivät monet johtavat ekononlistit 'olisi olleet samankaltaisen Keynestulkinnan kannalla kuin Hicks ja sitä omilla mallimuunnelmillaan tukeneet. Ryhtymättä laatimaan pitkää, täydellistä luetteloa muista »vastuullisista» ekonomisteista tyydyn mainitsemaan muutaman valikoidun
nimen: ALVIN HANSEN, LAWRENCE KLEIN, FRANCO MODIGLIANI ja JAMES TOBIN Yhdysvalloissa sekä Euroopan puolella HARRY JOHNSON,
ERICH SCHNEIDER ja TORD PALANDER. 12
U uskeynesiläisen tradition vinoutumisen eräänlaisena oireena on kai
pidettävä sitä, että Keynesin vaikutuspiirissä Cambridgessä työskennelleet tutkijat eivät mainittavassa määrin osallistuneet näihin tulkintaharjoituksiin. Canlbridgen ekonomistit ovat pikemminkin työskennelleet
sellaisten ongelmien parissa, jotka Keynes jätti avoimiksi. Tunnusomaista Cambridge-traditiolle on ollut mm. tulonjakoaspektin systemaattinen
sisällyttäminen makrotaloudelliseen teoriaan. - Todettakoon ohimennen, että Keynes siellä täällä Yleisessä teoriassa tähdensi tulonjaon muutosten seurausten huomioonottamista13 ; sen sijaan keynesiläisen ortodoksian perusesityksissä tulonjakokysymykset ovat jääneet sivuun.
Mitkä ovat keynesiläisen ortodoksian olennaiset elementit? Tämän ajattelun »väsähtänyt ilme» pilkistää esiin oppikirjojen lehdiltä, tutkimusraporteissa sekä varauksettomimmin ja jäykimmässä muodossa talouspoliittisessa keskustelussa. - Lähteistä ei ole puutetta. Lähinnä oppilaitani ajatellen otan pohjapaperiksi uuskeynesiläisessä uskossa varman
WARREN L. SMITHin erään artikkelin14 , jota yhä uudelleen ja uudelleen
julkaistaan erilaisissa makrotaloudellisissa kokoomateoksissa. Malli on
typistynyt viiteen yhtälöön, joista kaksi määrittelee tasapainon hyödykeja rahamarkkinoilla, yksi yhtälö kuvaa reaalikansantuotteen ja työllisyyden välistä yhteyttä sekä kaksi yhtälöä työvoiman kysyntää ja tarjontaa reaalipalkan funktiona. - Liitteessä olen käsitellyt mallia eksplisiittisesti, samoin kuin siihen liittyviä kuvioita.
12. ALVIN H. HANSEN A Guide to Keynes; LAWRENCE R. KLEIN The Keynesian Revolution; FRANCO
MODlGLlANI Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money, Econometrica 1944; JAMES TOBIN
Liquidity Preference as Behaviour Towards Risk, Review of Economic Studies 1958; HARRY G. JOHNSON
The General Theory after T wenty:five Years, American Economic Review 1961; ERICH SCHNEIDER Einfuhrung in die Wirtschaftstheorie III; TORD PALANDER Keynes' allmänna teori och dess tillämpning inom ränte-,
multiplikator-, och pristeorin, Ekonomisk Tidskrift 1942.
13. J. M. KEYNES The General Theory of Employment, Interest, and Money, esim. s. 120-121.
14. WARREN L. SMITH A Graphical- Exposition of the Complete Keynesian System; julkaistu mm. teoksessa
W. L. SMITH - R. L. TEIGEN (toim.) Readings in Money, NationalIncome, and Stabilization Policy.
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Kiinnitän huomiota seuraaviin tämän mallin ominaisuuksiin:
-

Se projisoi analyysin tasapainotilanteiden erittelyksi; käytännön
talouspoliittisessa analyysissa sitä vastaa tuttu huolto- ja rahoitusvaranfotaseita koskeva tarkastelu.
- Mallin mukaan tuotannossa aikaansaadaan yhden tyyppistä hyödykettä, jota voidaan käyttää sekä tuotantovälineenä että kulutushyödykkeenä; käytännön ajattelussa tämä näkemys kuvastuu reaalikansantuotteen fiktiossa, että reaalikansantuote olisi jokin tietyn
suuruinen »kakku», joka on jaettavissa monella tavoin eri käyttötarkoituksiin, ilman että tämä jako mitenkään vaikuttaisi »kakun»
suuruuteen.
- Vaikka mallin tarkoituksena on kuvata kapitalistisen talouden toimintaa, hintamekanismille on annettu vähäpätöinen rooli. Mallissa
on vain kaksi suhteellista hintaa, reaalipalkka ja korkokanta.
- Kapitalistiselle talousjärjestelmälle täyden luottamuksen antavat
neoklassikot voivat hyväksyä tämän malliversion, sillä sen mukaanhan joustavan markkinataloudellisen järjestelmän luonnollinen tasapainotila on täystyöllisyys. Työttömyys on mahdollinen tässä
ajattelumaailmassa vain, mikäli ei »aitoon» markkinataloudelliseen systeemiin kuulumaton monopolisoituminen ammattiyhdistysliikkeineen »fikseeraisi» hintoja ja palkkoja sillä tavoin, että palkkakustannukset kohoavat liian korkeiksi täystyöllisen aktiviteetin
aikaansaamiseksi. On ilnleistä, että tällaiset uuskeynesiläiset tulkinnat ovat hävittäneet jo lähes jäljettömiin Yleisen teorian alkuperäiset oivallukset työttömyyden syistä.
- Tätä mallia on tavallisesti sovellettu siten, että on oletettu investointien -ja rahan kysynnän olevan verraten riippumattomia korkokannasta, joten myös rahan merkityksen työllisyyden ja aktiviteetin
määrääjänä on arveltu jäävän vähäiseksi.
Tämän ajattelun luonnollisena johtopäätöksenä on - kun se siis pitää
juuri edellä mainitsemiani järjestelmän jäykkyyksiä elämän tosiasioina että taloudellista aktiviteettia säätelevän politiikan tulee kohdistua suoraan kokonaiskysyntään. Tässä »demand manage,ment» -politiikassa - käyttääkseni tämänhetkistä käytännön jargongia - ovat finanssipoliittiset
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keinot selvästi etusijalla, sillä rahapolitiikan tehottomuus on ilmeistä
tulo-meno-teoreettisen ajattelutavan mukaan.
Rahapolitiikan tehottomuutta .koskevaan argumenttiarsenaaliin lisätliin vielä »teoria» likviditeetistä epämääräisenä ja - rahasubstituuttien
olemassaolon johdosta - sen kysyntään joustavasti sopeutuvana suureena. Rahavarannon talouspoliittinen merkitys oli näin kuihdutettu
olemattomiin. Ehkä näissä pohdiskeluissa arveltiin oltavan aidosti Yleisen
teorian viitoittamalla tiellä, sillä Keyneshän määritteli rahan hyvin väljästi: »lt is often convenient in practice to include in money time-deposits with banks and, occasionally, even such instruments as (e.g.)
Treasury bills. »15 '
Vuonna 1959 julkaistu englantilainen Radcliffen raportti omaksui tällaisen epämääräiselle likviditeetti-käsitteelle rakentuvan lähestymistavan
rahapoliittisiin kysymyksiin. Radcliffen raportti ei kuitenkaan pystynyt
kanonisoimaan »money does not matter» -teoriaa, sillä viime vuosien aikana
Radcliffen raporttia on ruvettu yhä yleisemmin pitämään keynesiläisen
rahateore~ttisen ajattelun rappiokauden tuotteena. Siitä mm. tuorein
Nobel-ekonomisti PAUL SAMUELSON totesi runsas vuosi sitten melko solvaavaan tyyliin: »There still do exist in England men whose mind were
formed in 1939, and who haven't changed a thought since that time and
... who say money doesn't matter. They embalmed their views in the Radcliffe Committee, one of the most sterile operations of all time. »16 Nähtävästi kuitenkin Bank 01 Englandin politiikka nojautui läpi koko 1960-luvun
Radcliffe-teoriaan. 17
Aikaisemmin mainitsemani merkittävä Leijonhufvudin teos on uudelleen tuonut Yleisen teorian keskustelun keskipisteeseen. Kieltämättä Yleinen
teoria on jäänyt varsin vaikeaselkoiseksi ajatuskokonaisuudeksi myöhempien aikojen ekonomisteille. Mutta Leijonhufvudin oivallus, että Keynes
15. »Käytännössä on usein syytä lukea rahaksi aikatalletukset ja joskus myös esim. valtionvekselien
kaltaiset arvopaperit.» (Suomennos)]. M. KEYNES mt. s. 167.
16. »Englannissa on vieläkin henkilöitä, joiden ajatukset muodostuivat vuonna 1939 ja jotka eivät
ole niitä sen jälkeen muuttGj.neet ja ... jotka sanovat 'money doesn't matter'. He palsamoivat näkemyksensä Radcliffen komiteassa, kaikkien aikojen eräässä steriileimmistä hengentuotteista.» (Suomennos) Federal Reserve Bank of Boston (sponsored by), Controlling Monetary Aggregates: Proceedings of the
Monetary Conference Held on Nantucket Island June 8-10, 1969.
17. Ks. Bank of Englandin laatima raportti The Operation of Monetary Policy since Radcliffe teoksessa
DAVID R. CROOME - HARRY G.]OHNSON (toim.) Money in Britain 1959-1969.
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käytti kahta eri mallia ideoittensa esittämisessä, vähentää nyt varmaan
'Yleisen teorian ympärillä leijunutta mystiikkaa.
Näistä malleista yksinkertaisempi versio, jonka mukaan sekä reaalikansantuote että työllisyys ovat keskeisiä kokonaistaloudellisia suureita,
on selvästikin ollut Keynesin tulkitsijoiden lähtökohtana. Tämä versio
on puettu varsin selvään muotoon eräissä 'Yleisen teorian alkupuolen
luvuissa. 18 Keynesille tämä malli riitti havainnollistamaan kerroinmekanismia sekä tehokkaan kysynnän merkitystä. Leijonhufvud on
mielestäni aiheettomasti sivuuttanut talouspoliittisesti tärkeän puolen
Keynesin ajattelussa; Keynes halusi korostaa -ja sitä varten riitti yksinkertainen malliversio - kapitalistiselle talousjärjestelmälle luonteenomaisen aktiviteetin melkoisen epävakaisuuden johtuvan siitä, että subjektiiviset tekijät pitkälle tulevaisuuteen kohdistuvina odotuksina pystyvät arvaamattomalla tavalla heiluttamaan yritysten investointitoimintaa. Sen vuoksi Leijonhufvudin väite siitä, että Keynesin staattiselle
analyysille oli oleellista olettamus annetuista tulevaisuudenodotuksista ei
tee täyttä oikeutta 'Yleisen Teorian sanomalle. 19 Keynes itse korosti
mainitsemassani jälkiartikkelissa: »The Theory can be summed up
by saying that. .. output and employment as a whole depends on
theamount of investment. »20 Mutta investointitoiminta puolestaan
» ... depends of two sets of judgements about the future, neither of which
restson an adequate or secure foundation - on the propensity to hoard
and on opinions of the future yields of capital assets».21 Keynes ei esittänyt mitään teorian tapaistakaan siitä, miten investoinneissa heijastuvat tuotto-odotukset muodostuvat.
Sitä vastoin hän suoritti huolellisen teoreettisen analyysin rahan kysyntään vaikuttavista odotuksista. Rahan kysynnän vaikutusten liittämiseksi aktiviteettia selittävään teoriaan hän tarvitsi rnallin, jossa pääomahyödykkeiden tuotanto ja kulutushyödykkeiden tuotanto muodostavat erilliset sektorit. Mallissa reaalikansantuotteen käsitteellä ei enää
lR Ks. mt. 3. ja 10. luku.
19. Mt. s. 137.
20. »Teoria voidaan tiivistää sanomalla, että ... sekä tuotos että työllisyys riippuvat investointien
määrästä.» (Suomennos) mao s. 223.
21. » ... riippuu kahdenlaisista tulevaisuudenarvioista, joista kumpikaan ei nojaudu adekvaatilleja
varmalle perustalle, nimittäin alttiudesta pitää käteisvaroja sekä pääomaesineitten tulevaa tuottoa
koskevista arvioista». (Suomennos) mao s. 220.
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ole yksiselitteistä sisältöä eikä edes mitään merkitystä työllisyyden selittäjänä. Leijonhufvudin teoksella on suuri ansio tämän mallin paljasta-·
misessa. Luonnollisesti tässä yhteydessä Leijonhufvudin mainitsema odotuksia koskeva oletus on paikallaan, sikäli kuin Keynes mallin avulla
pyrki vastaamaan kysymykseen, onko yleensä - ja millä tavoin mahdollista rahataloudellisten tekijöiden avulla vaikuttaa investointeihin ja sitä kautta työllisyyteen, kun tuotto-odotukset ovat mitä ovat.
Y rittäessämme selittää investointitoimintaa emme voi sivuuttaa akseleraattorip'eriaatetta, tuotannon teknillisiin olosuhteisiin liittyviä investointiselityksiä jne. Silti nämä uudemmat investointiteoriat jäävät pinnallisiksi sen vuoksi, etteivät ne vastaa kysymykseen, miten yritysten ne
odotukset, jotka vaikuttavat investointipäätöksiin, muodostuvat. Tällä
hetkellä olen valmis nielaisemaan JOAN ROBINsoNin selityksen yrityksiä
kasvuun pakottavan enemmän tai vähemmän voimakkaan »animal
spiritin» vaikutuksesta investointeihin: Voilnistuva kasvu lisää yrityksen
voittoja, joita taasen tarvitaan kasvun jatkumiseen. 22 Olen eräässä
tutkimuksessani 23 yrittänyt selittää investointeja seuraavan perusajatuksen pohjalta: Yrityksillä on tulevaisuuden epävarmuudesta huolimatta
jonkinlainen käsitys kansantalouden normaalista kasvusta, joka vaikuttaa yritysten voitto-odotuksiin ja investointeihin; mutta odotusten suhteen esiintyy investointeihin heijastuvaa suurempaa tai pienempää epävarmuutta riippuen siitä, missä määrin tosiasiallinen kehitys poikkeaa
tältä normaalin kasvun uralta. Tämä teoretisointiyritykseni on sukua
sekä Robinsonin ajatuksille että myös Keynesin rahan kysyntää koskevalle analyysille, jossa normaalikorko esittää strategista roolia.
Joka tapauksessa vankka mielipiteeni on, että tulo-meno-malliin sisällytetty investointifunktio on ollut teoreettisessa mielessä ennenaikainen.
Sitäpaitsi Keyneshän halusi korostaa investointien oikullista, autonomista
luonnetta, ja tämä teorian vivahde häviää, mikäli investoinnit yritetään
selittää esimerkiksi kansan tulolla kuten mm. Kleirt omassa Keynesmallissaan. 24
Pohtiessaan kysymystä, miten Yleisessä teoriassa käsitellään staattisella
22. JOAN ROBINSON A Model of Capital Accumulation teoksessa Essays in the Theory of Economic Growth,
s.. 37.
23. J. J. PAUNIO A Theoretical Analysis ofGrowth and Cycles, 1. luku.
24. Ks. mt. 2. luku.

J. J.

30

PAUNIO

mallilla olennaisilta piirteiltään dynaamista teoriaa, Leijonhufvud nojaa
eräisiin ainakin Euroopassa huonosti tunnettuihin teoreettisiin tutkimuksiin. 25 Leijonhufvud osoittaa, että Yleisen teorian kerroinanalyysi
valaiseen sitä kertautuvaa prosessia, jonka jokin häiriö - esim. investointitoiminnan heikkeneminen - saa aikaan. Tälle prosessille on luonteenomaista, että reaktiot tapahtuvat tuotannon ja liiketoimien määrissä eikä hinnoissa, sillä yrityksille, työläisille ja kotitalouksille ei välity
informaatiota niistä hinnoista, joilla myyntien ja ostojen tasapaino olisi
saavutettavissa. Leijonhufvud haluaakin tähdentää, että Yleisessä teoriassa
tuotiin esiin markkinataloudellisen järjestelmän vajavainen toiminta
oikean informaation välittäjänä: Markkinat eivät informoi yrityksiä
ja muita taloudenpitäjiä niistä »oikeista» hinnoista, joilla yleinen tasapaino - täystyöllisyys tasapaino - on saavutettavissa. 26
Tulo-meno-malli tasapainomallina ei sisällä lainkaan edellä kuvattua
Yleisen teorian dynaamista aspektia. Tulo-meno-malli määrittelee vain
ne hinnat - hyödykkeiden hinnat, palkat ja korkokannan - joilla täystyöllisyystasapaino on saavutettavissa. Tällöin julkilausumattomana olettamuksena on, että markkinamekanismin automatiikka kyllä huolehtisi
oikeitten tasapainohintojen saavuttamisesta, ellei asiaankuulumattomia
jäykkyyksiä hintarakenteessa esiintyisi. Yleisessä teoriassahan ei suositella
rahapalkkojen alentamista työllisyyden lisäämiseksi mm. siksi, että ne
saattavat olla potentiaalisesti juuri niitä »oikeita» täystyöllisyyspalkkoja,
mikäli vain muut. täystyöllisyyden edellytykset olisivat voimassa.
Keynes toteaa vuoden 1937 artikkelissaan: »The owner of wealth,
who has been induced not to hold his wealth in the shape of hoarded
money, still has two alternatives between which to choose. He can lend
his money at the current rate of money interest or he can purchase some
kind of capitai asset. Clearly in equilibrium these two alternatives must
offer an equal advantage to the marginal investor in each of them. This
is brought about by shifts in the money prices of capital assets relative
to the prices of money loans. »27 Kun pääomahyödykkeitä voidaan myös
tuottaa, niiden tuotannon volyymi riippuu tuotantokustannuksista ja
25.

A. A. ALCHIAN

-W. R.

ALLEN

tion: A Theoretical Appraisal teoksessa F.
Rates.

26. Ks. mt. 2. luku.

University Economics; R. W.
H. HAHN -

F. P. R.

CLOWER

BRECHLING

The Keynesian Counterrevolu-

(toim.) The Theory of Interest
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siitä, miten ne suhtautuvat sijoittajien arvioinneissa esiintyviin pääomahyödykkeiden hintoihin eli pääomahyödykkeiden kysyntähintoihin, kun
on kyse investointipäätöksistä. 28
Tämä välähdys Keynesin ajattelutavasta antaa jo selvän vihjauksen
siitä, että
hän ajattelussaan piti tuotannon osalta erillään kulutushyödyk,,:,
keiden tuotannon pääomahyödykkeiden tuotantosektorista;
hän jakoi varallisuudensijoituskohteet kahteen ryhmään: likvidit
ja epälikvidit sijoituskohteet, tai - toisin sanoen ilmaistuna lyhytaikaiset, alhaisen korkojoustpn sijoituskohteet ja pitkäaikaiset, suhteellisen korkean korkojouston sijoituskohteet.
Keynesiläisen ortodoksian mukainen rahateoria, jossa varallisuuden
sijoituskohteina esiintyvät vain raha ja obligaatiot, on vuosien kuluessa
ylläpitänyt hämmennystä suomalaisessa rahateoreettisessa pohdiskelussa,
sillä sinisilmäisimmällekin teoreetikolle on ,ollut selvää, ettei rahateoria
tässä muodossa sovellu Suomen olosuhteisiin. Leijonhufvudin ansiosta29
Yleisen teorian rahateoreettinen puoli voidaan tulkita Suomenkin olosuhteiden kannalta täysin mielekkäällä tavalla, eikä korkoprobleemin
analyysi sen mukaan ejellytä merkittävien arvopaperimarkkinoiden
olemassaoloa, kuten keynesiläinen ortodoksia postuloi. 30 Yleisessä teoriassa
ei näet tehdä eroa pitkäaikaisten arvopapereid~n ja pääomahyödykkeiden välillä; ne yhdessä edustavat ei-likvidiä sijoitusvaihtoehtoa.
Olen Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa julkaistussa kirjoituksessani31 käsitellyt rahan kysynnän määräytymisen problematiikkaa ja
lähtenyt siitä, että pääomahyödykkeet ovat Suomen olosuhteissa rahan
kannalta relevantteja ei-likvidejä vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Tällöin
27. »Varallisuuden omistajalla, joka on taipuvainen muuttamaan käteisvaransa johonkin muuhun
varallisuuden muotoon, on valittavana kaksi vaihtoehtoa. Hän voi lainata rahansa käypään korkoon
tai hän voi ostaa jonkin pääomatavaran. Ilmeisesti tasapainossa näiden kahden vaihtoehdon tulee
tarjota sama tuotto marginaalisijoittajalle. Tämä saa aikaan pääomatavarain rahahinnan muuttumisen suhteessa lainan korkoon.» (Suomennos) mao S. 219-220.
28. Ks. KEYNES mao S. 220.
29. Ks. mt., erityisesti 3. luku.
30. Ks. esim. TOBIN mao
31. J. J . PAUNIO Epävakaan taloudellisen kehityksen monetääriset tekijät - eräs teoreettinen tulkintayritys, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1970:4.
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rahan kysyntää selittävänä korkoelementtinä ovat pääomahyödykkeiden kysyntähinnoissa heijastuvat odotetut tuottoprosentit, koska lainankorkokanta Suomessa on ollut varsin muuttumaton. Näin ollen arvopaperit ovat analyysissäni täysin sekundä.ärisiä.
'Yleisen teorian käsittely kahden tuotantosektorin mallin avulla mahdollistaa keynesiläisessä ortodoksiassa reaalikansantuotteen taakse kätketyn suhteellisten hintojen muutosmekanismin huomioonottamisen.
Keynesin tarkastelussa pääomahyödykkeiden hintojen suhteelliset muutokset verrattuna palkkoihin ja kulutushyödykkeiden hintoihin ovat
osa suhdannemekanismia: Investoinnit milloin vilkastuvat, milloin
heikkenevät, aiheuttaen vastaavan suuntaisia heilahteluja pääor:nahyödykkeiden suhteellisissa hinnoissa ja aktiviteetissa, jota 'Yleisen teorian
periaatteiden mukaan ei voida reaalikansantuotteella mitata.
Valtiovarainministerin kuluvana syksynä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pitämän esitelmän (julkaistu tässä niteessä) yhteydessä käydyssä keskustelussa otettiin esille kysymys rakennuskustannusten suhteellisesta noususta kulutushyödykkeiden hintoihin verrattuna nykyisen
suhdannenousun aikana. 'Yleisen teorian taustaa vasten tulkiten tämä
suhteellisten hintojen muutos ilmentää korkeiksi muodostuneita pääomahyödykk:eiden kysyntähintoja ; samalla se enteilee vähin erin murenevaa investointihalukkuutta, sikäli kuin yritysten pitkän tähtäyksen
odotukset eivät ole' samalla jatkuvasti vahvistuneet, mikä ei tunnu
kovinkaan luultavalta.
Yleisesti on jo pitkähkön aikaa näet puhuttu odotettavissa olevasta
suhdannetaantumasta ensi syksynä. Mikäli yleinen mielipide yrityksissä on hyväksynyt tämän ennusteen, niin siitä luulisi seuraavan juuri
täksi talveksi kasautuvia investointeja ja vastaavasti niiden vähenemistä
joskus ensi vuoden aikana. -"- Tällä tavoin ;myös enp.uste pääsisi toteuttamaan itse itsensä. Ohimennen voi nyt tietenkin kysyä, mitä nykyisillä
ns. ylikuumenemista vastaan suunnatuilla toimenpiteillä on aikaansaatavissa, jos yksityisen sektorin oma toiminta pikapuoliin kuitenkin jäähdyttää taloudellisen tilanteen.
Tuskin muuten monikaan ekonomisti vakavissaan uskoo, että suhdannevarausmenettelyllä kyetään siirtämään investointeja noususuhdanteen puolelta laskusuhdannevaiheeseen sellaisessa laajuudessa, että
se vaikuttaa ratkaisevasti suhdanteita tasaavaan suuntaan. Ainakin
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minun on vaikeata kuvitella, että yritykset pitäisivät suunnittelemansa
investointiprojektit valmiina hyvässä järjestyksessä hyllyillään, josta
ne otetaan toteutettavaksi, milloin rahoitusta on tarjolla, tai siirretään
ajassa eteenpäin, milloin rahoitusta ei ole saatavissa. Eivätköhän tulevaisuudenodotukset ja niissä tapahtuvat vaihtelut optimismin ja pessimismin välillä sanele, mitä projekteja pidetään toteuttamiskelpoisina
ja mitä yleensä kannattaa suunnitella. Ja odotuksethan muuttuvat merkittävästi noususuhdanteesta 'laskusuhdanteeseen siirryttäessä eli Keynesin-Robinsonin termein - »animal spirit» alkaa lepattaa.
Esitelmäni otsikkona on »Keynesiläisyys vastatuulessa». Se vastatuuli,
jonka voimakkuutta, olen -pohdiskelullani yrittänyt mitata, puhaltelee
hiukan yllättäen keynesiläisen ortodoksian niskaan takaapäin 1930luvulta. Vastatuuleksi haluan sitä kuitenkin nimittää. Keynesiläinen
ortodoksia on näet jo pitkään taantunut, kulkenut taaksepäin menettäen
vähin erin sisältöäänyleisen hyväksyttävyyden saavuttamiseksi. Yleinen teoria on Leijonhufvudin avustamana antanut ortodoksialle vakavan, ehkäpä kohtalokkaan kolauksen.
Seuraavaksi otan vielä lyhyesti käsiteltäväksi tuulen, jonka suunnasta
en ole lainkaan varma. Se puhaltelee milloin takaapäin, milloin sivulta,
milloin etuviistosta. Tarkoitan tällä amerikkalaisen MILTON FRIEDMANin
johtaman melko pienen, mutta sitä aktiivisemman uuden kvantiteettiteoreettisen koulukunnan tekemiä tuhoja keynesiläisessä ajatusrakennelmassa, mikä ei sinänsä ole ollut kovinkaan vaikea tehtävä silloin, kun keynesiläisyys on vajonnut »money does not matter» -ajattelun tasolle a la
Radcliffen ,komitea.
Outona ilmiönä on pidettävä sitä rahan merkityksen väheksyntää,
jota monet keynesiläisen ortodoksian edustajat aikaisemmin viljelivät.
Siitä 'on tosin aivan tuorekin esimerkki olemassa: NICHOLAS KALDOR
otti kuluvan vuoden maaliskuussa Lontoon yliopistossa pitämässään
esitelmässä rajusti kantaa uutta kvantiteettiteoriaa vastaan ollen edelleen Radcliffen komitean ideoitten elähdyttämä; tämä on ymmärrettävää, sillä hän tiettävästi vaikutti ratkaisevalla tavalla tuon komitean ajattelutapaan. 32 Varmemman vakuudeksi on -vielä muistutettava,
32.

NICHOLAS KALDOR

The New Monetarism, Lloyds Bank Review, July 1970.
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että Yleisessä teoriassa rahalla ja korkokannalla on huomattava merkitys:
Keynes tosiaan uskoi korkopolitiikan tehokkuuteen.
Jos asioita ei tarkastella doktrinäärisen jyrkästi, on totuuden nimessä
todettava, että ekonomistien enemmistön mielipiteenä on, että monetäärisillä tekijöillä on huomioonotettava vaikutus taloudelliseen aktiviteettiin. Missä suhteessa sitten uusien kvantiteettiteoreetikkojen lähestymistapa poikkeaa - rohkenisinko vielä tässä vaiheessa sanoa - vallitsevista käsityskannoista?
Friedman definioi viitisentoista vuotta sitten tunnetussa kirjoituksessaan The Quantity Theory 01 Money: A Restatement 33 modernin kvantiteettiteorian rahan kysyntäteoriaksi. Sen mukaan rahan reaalinen kysyntä
on funktio muutamista harvoista tekijöistä,. ennen kaikkea koroista,
hintaodotuksista sekä reaalituloista. Kun Yleisessä teoriassa keskeisenä
selitettävänä ilmiönä on työllisyys ja Friedmanin teoriassa rahan kysyntä, voidaan tietenkin sellaista tulkintaa pitää mahdollisena, että
Friedmanin teoria edustaa uutta teoreettista lähestymistapaa Yleiseen
teoriaan verrattuna. Kun kuitenkin uuden kvantiteettiteorian rahan kysyntäfunktio peruspiirteiltään on olennaisesti samanlainen kuin Yleisen
teorian käteissuosintafunktio ja kun Friedman ei ole toistaiseksi pystynyt
esittämään täysin vakuuttavaa, keynesiläisestä teoriasta poikkeavaa kokonaisteoreettista mallia - yrityksistään huolimatta34 , ei mielestäni voi
olla kysymys Yleisen teorian veroisesta uudesta tieteellisestä aluevaltauksesta. Joka tapau_ksessa Friedman opetuslapsineen on käynnistänyt vilkkaan rahateoreettisen keskustelun sekä myös toiminut virikkeiden antajana ekonometriselle analyysille. 35
Sekä Friedman että mm. Harry Johnson tähdentävät, että uuden
kvanti teetti teoreettisen analyysin merkittävänä teoreettisena panoksena
on ollut hintaodotuselementin sisällyttäminen rahan kysyntäfunktioon. 36
Väite pitänee paikkansa keynesiläiseen ortodoksiaan verrattuna, mutta
ei Yleiseen teoriaan nähden. Yleisessä teoriassa Keynes eksplisiittisesti ottaa
33. Julkaistu uudelleen teoksessa M. FRIEDMAN The Optimum Quantity of Money.
34. Ks. M. FRIEDMAN A Theoretical Framework for Monetary Anarysis, Journai of Political Economy,
MarchjApril1970.
35. Ks. esim. A. A. WALTERS The Radcliffe Report - Ten Tears After: A Survey of Empirical Evidence
teoksessa CROOME - JOHNSON (toim.) Money in Britain .••
36. H. G. JOHNSON Recent Developments in Monetary Theory - A Commentary teoksessa CROOME - JOHNSON (toim.) Money in Britain ...
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hintojen muutokset huomioon37 portfolio-valintoihin vaikuttavana tekijänä, mikä oikeastaan vain todistaa, että Friedman on lukenut Yleisen
teorian huolellisemmin kuin useimmat uuskeynesiläiset.
Eroavuudet keynesiläisen ortodoksian ja friedmanilaisten välillä ovat
luonteeltaan pikemminkin talouspoliittisia kuin teoriaa koskevia. Tämä
on kuitenkin lausuttava tietyllä varauksella, sillä Friedman on sallinut
itselleen vapauden muutella kannanottojaan tilanteen ja debattivastustajan mukaan. 38 Keynesiläisen ortodoksian edustajat ovat ymmärrettävistä syistä - kuten aikaisenlmin yritin selittää - puoltaneet finanssi poli tiikan käyttöä stabilisointipolitiikan keinona, ja milloin rahapolitiikan
harjoittamista on pidetty suotavana, luotto- ja korkopolitiikkaa. Friedmanilaiset ovat sitä vastoin korostaneet rahan määrän muutosten säätelyn tehokkuutta talouspoliittisena välineenä. Friedmanilaisten kehittelemän teorian pohjalta -jonka mukaan rahan reaalinen kysyntä aina
toteutuu - tämä talouspoliittinen suositus on täysin ymmärrettävä.
Kun rahan kysyntä on erittäin vakaa funktio, eikä Friedmanin mielestä
koronmuutoksilla ole huomionarvoista vaikutusta' rahan hallussapitohaluun, nimellisen rahamäärän lisääminen aiheuttaa tietyn suuntaisen
reaktion kotitalouksien ja yritysten taholta: Menoja lisätään kunnes
nimellisten tulojen kasvu ikäänkuin absorboi liialliset rahakassat.
Eräänä hauraana kohtana tässä teoriassa on kysymys rahan tarjonnan määräytymisestä. Onko se esim. huomattavaa ulkomaankauppaa
käyvässä maassa suure, johon talouspolitiikalla on välitöntä vaikutusvaltaa? Vanhalla Banking-koulukunnalla on tietenkin myös yhä vielä omat
kannattajansa: He katsovat, että rahan tarjonta täysin passiivisesti sopeutuu rahan kysyntään. Heidän ,kannaltaan friedmanilaisten suositus
on täysin erheellisellä pohjalla lepäävä~
Tämän tuoreimman rahateoreettisen oppiriidan on tehnyt uudella
tavalla mielenkiintoiseksi se etenkin Yhdysvalloissa suoritettu runsas
empiirinen tutkimus, jonka avulla on pyritty selvittämään rahapolitiikan ja finanssipolitiikan suhteellista tehokkuutta. Tässä kilvoittelussa
friedmanilaiset ajatukset eivät ole suinkaan, joutuneet häviölle, vaikka
heidän teoreettiset pohdiskelunsa monesti vaikuttavat peräti hatarilta.
37. J. M. KEYNES mt. 17. luku.
38. JAMES TOBIN Money and Ineome: Post Hoe Ergo Propter Hoe? (ynnä FRIEDMANin kommentit), Quarterly Jaurnal af Ecanamics, May 1970.
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Eräitä erinomaisia katsauksia tästä laajaksi paisuneesta tutkimustoiminnasta on aivan äskettäin ilmestynyt,39joten voin hyvällä omallatunnolla
rajoittua käsittelemään muutamia tämäniltaisen esitelmän kannalta
mielenkiintoisia probleemeja.
Viime vuosien aikana on etenkin Yhdysvalloissa kehitetty lukuisa
joukko - lähinnä keynesiläiseen teoriaan pohjautuvia - laajahkoja
kokonaistaloudellisia ekonometrisia mallej a. Teoreettisen kvaliteetin
puolesta kunnianhimoisin yritys lienee nk. Fed-MIT-malli, jonka kehittämiseen on ottanut osaa kymmeniä tutkijoita, Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän (Federal Reserve System) ja akateemisen maailman
(useimmat t~tkijat työskentelevät Massachusetts Institute of Technologyssa)
yhteistyöyrityksenä. Todennäköisesti alkuperäinen tutkija-team saa työnsä päätökseen kuluvan talven aikana. Mallista ja sillä suoritetusta kokeilusta on kuitenkin ollut saatavissa tietoja jo usean vuoden ajan. 40
Mallissa rahataloudelliset tekijät pääsevät useita »kanavia» myöten
vaikuttamaan tulonmuodostukseen, joten se ei ole yksipuolinen finanssipolitiikan malli. Mallilla suoritetut simulointikokeet viittaavat siihen,
että monetääristen tekijöiden vaikutukset voivat olla merkittäviä.
Friedmanilaisten leiristä Federal Reserve Bankof St. Louisin tutkijat
LEONALL C. ANDERsENin johdolla ovat tuottaneet äskettäin yhden ainoan
yhtälön puitteisiin formuloidun hypoteesin finanssipoliittisten ja rahapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksesta kansantalouden kokonaismenoihin. 41
Tämän aidon »black box» -kokeen tulokset ovat kovasti häirinneet amerikkalaisen ekonomistiammattikunnan mielenrauhaa. St. Louisin kokeiden tulosten mukaan rahapolitiikka ~ tulkittuna rahan tarjonnan muutoksena - on vaikutukseltaan erittäin voimakas, kun taas finanssipolitiikka näyttää täysin tehottomalta. Verotuksen kiristämisen vaikutus
ilmenee kokeissa jopa päinvastaisena kuin tavanomainen teoria edel39. R. G. DAVIS How Much Does Money Matter? Federal Reserve Bank ofNew York MonthlyBulletin,
June 1969; M. J. HAMBURGER The Impact af Monetary Variables: A Survey af Recent Econometric Literature
julkaisussa Essays ifz Domestic and International Finance, Federal Reserve Bank ofNew York; A. WALTERS
mt.
40. Ks. erityisesti A. ANDO - F. MODlGLIANI Econometric Anarysis of Stabilization Policy, American
Economic Review, May 1969.
41. Ks. erityisesti LEONALL C. ANDERSEN - JERRY L. JORDAN Monetary and Fiscal Actions: A Test of
Their Relative Importance in Economic Stabilization, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, November
1968.
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lyttää, nimittäin kokonaismenojen lisäyksenä. Fed-MIT -mallilla suoritetut kokeilut sitävastoin antoivat finanssipoliittisen ortodoksian mukaisia tuloksia, ja rahapolitiikka osoittautui heikoimmaksi talouspolitiikan renkaaksi. Näiden lähestymistapojen vertailukelpoisuutta on
eräissä jatkotutkimuksissa pyritty lisäämään. 42
Eniten St. Louisin kokeilut ovat kuitenkin huolestuttaneet ekonon1istien veljeskuntaa suhdanne-ennusteiden alueella. Saamani informaation mukaan St. Louisin mallilla, jossa ainoana selittävänä tekijänä on
käytetty rahan tarjontaa, Yhdysvalloissa on pystytty viime aikoina paremmin ennustamaan suhdannekehitystä kuin suurilla ekonometrisillä
malleilla kuten juuri Fed-MIT -mallilla.
Metodologisestihan friedmanilaisten teoria yhden yhtälön ympärille
rakentuvana analyysina ei vaikuta yhtä tyydyttävältä kuin teoria, joka
yrittää monivivahteisemmin ottaa huomioon kansantalouden rakenteen.
- Viittasin tähän näkökohtaan jo muutama hetki sitten. Tämänkaltaisten sekä muiden puhtaasti metodisten näkökohtien tähden St. Louisin kokeita on pidetty epätyydyttävinä. St. Louisin kok~ilut pakottavat
kuitenkin suurten mallien rakentajat hetkeksi miettimään kysymystä,
minkä suuruisena ekonometrisen mallin rajahyöty muodostuu uhrauksia pienemmäksi. Ehkä on liian kevein perustein oletettu, että mitä suurempi malli, sitä tehokkaampi. Suurten mallien rakentamisvimmasta
voisin mainita, että viime vuonna Harvardin yliopiston taloustieteen
osastolla oli kehiteltävänä kaksi usean sadan yhtälön käsittävää suhdanne-ennustamiseen ja' -politiikkaan soveltuvaa mallia.
Modernin kvantiteettiteorian esiinryntäys sekä teorian että empirian
alueella on myötävaikuttanut siihen, että keynesiläisessä ortodoksiassa
omaksuttu asenne väheksyä rahataloudellisten tekijöiden roolia kansantalouden kehityskuvassa on väistymässä.
Haluan lopuksi siteerata tunnetun englantilaisen ekonometrikon
ALAN WALTERsin tilanne arviointia kommentissaan Kaldorin hyökkäyksen johdosta. Empiirisen tutkimuksen tulokset eivät hänen mielestään toistaiseksi kallista vaakaa kummankaan talouspoliittisen ja -teoreettisen näkemyksen puolelle. Walters toteaa: »And it should be a
source of great humility to the professional economist.»43 - Ilman
jyrkkiä ennakkoasenteita tapahtuvaa tutkimusta kaivataan tällä alalla
myös Suomessa.
42. E. M. GRAMLICH The Usifulness of Monetary and Fiscal Policy as Discretionary Stabilization Tools (esitelmä pidetty American Bankers' Associationin kokouksessa syyskuussa 1969; ei vielä julkaistu).
43. ALAN WALTERS Kaldor on Monetarism, The Banker, October 1970.
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Liite

L. SMITHin esittämä keynesiläinen järjestelmä (A Graphical Exposition of the
Complete Keynesian System. Julkaistu teoksessa SMITH - TEIGEN (toim.) Readings in
Money, National Income, and Stabilization Policy).
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Kuviossa (a) DD-käyrä kuvaa työvoiman kysyntää (yhtälö (4)) ja SS-käyrä kuvaa

työvoiman tarjontaa (yhtälö (5)) ja edelleen

(~) ,sekä N

f

edustavat täystyöllisyystilan-

netta. Kuviossa (b) OP-käyrä on kokonaistuotantofunktion kuvaaja, jonka mukaan
täystyöllisyyttä vastaava reaalikansantuote on Yr' Kuviossa (c) taasen IS-käyrä on
yhtälön (1) kuvaaja ja LM-käyrä yhtälön (2). LM-käyrän sijainti riippuu sekä hintatasosta että rahan määrästä, viimeksi mainittu oletetaan eksogeenisesti annetuksi. Tämän mallin avulla voidaan vajaatyöllisyyden mahdollisuutta selittää mm. seuraavasti:
1. rahan kysyntä oletetaan äärettömän joustavaksi koron suhteen, jolloin LM-käyrä
on vertikaalinen; 2. rahapalkka on jäykkä, ts. se ei reagoi työvoiman liikakysyntään
eikä -tarjontaan. Tällöin rahan tarjonnan on oltava juuri sellaista suuruusluokkaa,
että rahamarkkinoiden tasapaino toteutuu täystyöllisyyden mahdollistavin hinnoin.

Puheenvuoro edellisen johdosta

LAURI O. AF HEURLIN:
Kansantaloudellisen Yhdistyksen herra
esimies sanoi minua huolestuneeksi keynesiläiseksi. Ensiksikään en mielestäni ole
keynesiläinen, ja toiseksi ei se, että keynesiläisyys on vastatuulessa, ole mikään huqlestumisen aihe ainakaan keynesiläisille.
Onhan tyyntä parempi sentään vasta tuulikin, sillä silloin voidaan purjehtia edes
luovimalla. Yhdyn siihen professori Paunion esittämään ajatukseen, että tällä
alalla kaivataan tutkimusta ilman ennakkoasenteita. Asia tarvitsee tuuletusta,
ja siinä mielessä on tärkeätä, että keskustelu jatkuu ja jatkuu kauan, mutta ei liian
kauan keynesiläisyyden ja antikeynesiläisyyden merkeissä. Kyllä Keynesin on muiden suurten kansantalousmiesten tapaan
päästävä vähitellen siihen asemaan, ettei
kaiken kansan tarvitse ottaa asennetta
hänen puolestaan tai häntä vastaan.
Emmehän mekään jakaannu täällä ricardolaisiin ja antiricardolaisiin.
Keynes syystäkin varoitti meitä liian
orjamaisesta suhtautumisesta kansantaloustieteen auktoriteetteihin. Hän sanoo
nimenomaan: »Kiinnittämättä huomiota
tämän hetken ilmapiiriin on todettava,
että taloustieteilijäin ja poliittisten filosofien ajatuksilla on paljon enemmän kantavuutta kuin yleisesti luullaankaan sekä
silloin, kun he ovat oikeassa, että myös
silloin, kun he ovat väärässä. Itse asiassa
ei maailmaa juuri muulla tavoin ohjata-

kaan. Käytännön miehet, jotka itse uskovat olevansa täysin vapaita kaikista intellektuaalisista vaikutuksista, ovat tavallisesti jonkun kuolleen kansantaloustieteilijän orjia.» Vaikka ~Keynes ei puhukaan
tässä yhteydessä itsestään, sama varoitus
on sovellettavissa myös häneen.
Emme saa unohtaa myöskään sitä, että
kansantalousmies katsoo asioita ensisijaisesti oman aikansa näkökulmasta sekä
puhuu lähinnä omalle ajalleen. Keynesin
teorioiden lähtökohtana oli suuri vajaus
tuotantokapasiteetin hyväksikäytössä ja
työllisyydessä, mutta esim. hyödykkeiden
runsauden yhteiskuntaa hänen oppinsa
saattaa palvella enintään välillisesti.
Lisäksi korostettakoon, että Keynes ei
ollut vain kansantalous teorioiden kehittäjä
vaan samalla eräänlainen kansantalousfilosofi. Hänellä voi sanoa olleen profeetalle tyypillisiä piirteitä, kuten taito hankkia itselleen kannattajia ja varsinkin vastustajia sekä taito nimenomaan näiden
vastustajien avulla saavuttaa mainetta ja
joutua ristiriitaan oman aikansa valtarakennelman kanssa. Sitä paitsi Keynesillä
oli taito ilmaista ajatuksensa loistavalla
tyylillä ja samalla niin hämärästi, että
häntä seuraaville pienemmille profeetoille
sekä -näiden pienemmille tai suuremmille
vastustajillejäi useitakin tulkintamahdollisuuksia.
On kuitenkin korostettava, että Keynes
ei ollut yksinomaan kansantaloustieteen tai
yhteiskuntajärjestelmän siihenastisen kehi-
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tyksen kumouksellinen vastustaja. Hän
itse asiassa palautti esiin monia parhaita
kansantaloustieteessä jo aikaisemmin esitettyjä ajatuksia sekä monen mielenkarvaudeksi myös puolusti ankarasti arvostelemaansa kapitalistista järjestelmää. Vaikka
hän innokkaasti kannatti täystyöllisyyttä,
hän ei halunnut sentään uhrata korkeampia tavoitteita sen hyväksi. Näitä tavoitteita
ei suinkaan ollut kapitalistien rahakukkaro, johon hän oli hyvinkin kärkäs tarttu-
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maan, vaan kansalaisten vapaus. Tämän
vapauden nimessä hän oli halukas porvareille jotain jättämäänkin. Hän ei kannattanut sosialisointia, mutta kylläkin valtion puuttumista talouselämään.
Edellä sanottu ei ole varsinainen kommentaari professori Paunion esitelmälIe,
vaan tarkoitettu taustapuheenvuoroksi,
jonka tehtävänä on olla avuksi meillä tieteellisen keskustelun liikkeellepääsyä jarruttavan lepokitkan voittamisessa.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1971: 1

Vierasmaalainen pääoma ja ammattitaito Suomessa
autonomian ajan loppupuoliskolla*
Kirjoittanut

ERKKI PIHKALA

Ulkomaankaupassa, kuten kotinlaankin markkinoilla, kulloinkin vallitseva tilanne on tulosta yritysten välisestä kilpailusta. Ulkomaankaupassa
saattaa tosin vallita mm. tulli- ja valuuttapohittisten määräysten takia
hyvinkin erilaiset pelisäännöt kuin kotimaan markkinoilla. Yritysten
toimintaolosuhteet voidaan kuitenkin kummillakin markkinoilla jakaa
annettuihin tekijöihin ja yrityksen muokattavissa oleviin sisäisiin tekijöihin.
Annettuja tekijöitä ovat luonnonvarat, tuotannon sijainti ainakin lyhyellä aikavälillä, vallitseva talouspolitiikka säännöksineen jne.
Sisäisiä tekijöitä ovat taas työvoima- ja pääonlapanokset, know-how eli
teknisen tiedon ja taidon taso, yritysjohto ja markkinointitaito.
Tojminnassaan yritys yhdistää sekä annetut että sisäiset tekijät. Puuttuvat luonnonvarat, epäedullinen sijainti jne. voidaan määrättyyn rajaan asti korvata pääomapanosta lisäämällä tai tuotantoa palvelevaa tiedon tasoa nostamalla. Toisaalta runsaatkin luonnonvarat, hyvät yhteydet, tuntuvat tulliedut jne. saattavat jäädä käyttämättä, ellei maassa ole
riittävästi pääomia ja know-howta. Tiedot nykyisistä kehitysmaista tai
Suomen kehitysalueilta osoittavat, että vajavainen tiedon taso on usein
pääomapulaa vaikeampi ongelma.
Mikäli jollain maalla on riittävästi pääomia sekä tietoa ja taitoa, mutta
omat luonnonvarat ovat käyneet riittämättömiksi, yrittäjät joko hakeutuvat sinne, missä raaka-aineita on, tai koettavat keksiä korvaavia aineita.
Miten pitkälle toisesta maasta saatava raaka-aine jalostetaan ennen sen
'" Lectio praecursoria Helsingin Yliopistossa 26. 9. 1970.
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lähtemistä maasta riippuu jälleen tuotantoa organisoivan yrityksen annetuista ja sisäisistä tekijöistä. Tilanne voi muodostua, kuten tiedetään, sellaiseksi, että viejämaan vientituotanto on täysin ulkomaalaisten organisoimaa ja rahoittamaa.
Tässä yhteydessä huomautettakoon, että tiedon tason ja pääomapanostenkin vaikutuksia ajateltaessa kyseessä ovat suhteelliset erot eri alueiden välillä.
Suomen ulkomaankaupan rakenne, tiedot kokonaistuotannon rakenteesta, nälkävuodet ym. tekijät osoittavat maamme olleen 1860-luvulla
tyypillinen kehitysmaa. Viennin rakenne osoittaa kuitenkin jo 1870- ja
1880-luvuilla yllättäviä piirteitä monipuolisuudesta. Viennin tavararyhnlittäinen rakenne oli tällöin monipuolisempi kuin vuosisadan vaihteessa
tai jopa 1950-luvun lopulla. 1 Toisaalta tuonnin rakenteesta ja sen kehityksestä on vaikea löytää tuotantorakenteen yksipuolistumista tukevia
näkökantoja.
Ongelman ratkaisu ei löydy ulkomaankauppatilastojen sarjoista vaan
yrityshistoriikeista. Viimeksi mainituista saadaan tosin .vain hajatietoja
- yhdistäviä analyysejä ei ole tehty - mutta ne riittänevät tässä osoittamaan, että selitys viennin »outoon» monipuolisuuteen 1800-luvun
loppupuoliskolla löytyy tuon ajan kehitysrnaahan Suomeen hakeutuneesta
ulkomaisesta ja venäläisestä know-howsta ja pääomista. Näillä tekijöillä
näyttää myös olleen melko suuri merkitys teollistumisen alkamiseen
maassamme 1800-luvun loppupuoliskolla.
1. Syynä muiden ~uin puuhun perustuvien teollisuustuotteiden vientiosuuksien taantumiseen voidaan pitää sitä, että venäläiset ja ulkomaiset yrittäjät eivät eri syistä pitäneet Suomea enää sopivana
sijaintipaikkana Venäjän markkinoita varten tapahtuvalle tuotannolle. Painopiste olikin muiden
kuin puuhun perustuvien alojen kehittämisessä ns. kotimarkkinateollisuutena 1890-luvulta aina 1950luvulle saakka.
Viennin rakenne prosenttiosuuksina on kehittynyt pääpiirteissään seuraavasti:

Maatalous- yms. tuotteet
yms.
Puuteollisuustuotteet
Paperiteollisuustuotteet
Metalli teollisuustuotteet
T ekstiili teollisuustuott~et
Muut teollisuustuotteet
Raa~apuu

Yhteensä

1869

1880

1890

1900

1913

1938

1957

31.2
3.9
27.3
3.2
14.1
8.7
11.6

24.8
5.0
41.6
7.9
7.3
7.2
6.2

29.8
5.3
34.5
9.4
6.5
5.3
9.2

17.5
10.8
47.5
11.1
4.7
3.8
4.6

17.0
11.1
45.4
17.7
2.0
2.4
4.4

10.1
9.0
31.3
41.7
3.7
1.0
3.2

4.8
8.0
22.8
46.0
14.3
1.2
2.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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Metalliteollisuuden osalta vierasmaalaisten panosta voidaan tarkastella
melko pitkälle vietyihin. tutkimuksiin tukeutuen. Niiden mukaan venäläiset liikemiehet alkoivat Saimaan kanavan valmistuttua jalostaa putlausmenetelmän tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa Itä-Suomen
järvimalmeja pietarilaisten valimoittensa ja konepajojensa tarpeiksi.
Valuraudan runsas vienti perustuikin 1860- ja 1870-luvuilla suurelta
osalta venäläisten laitosten toimintaan. Huomattavin yrittäjä oli Nikolai
Putilov, jonka kolmesta ruukista - Haapakoski, Oravi ja Huutokoski
- viimeksi mainittu oli 1870-luvun alkupuolella maamme huomattavin
tekniikaltaan ja tuotannoltaan. Itä-Suomen ruukeista toimivat Karttulan, Impilahden, Lupikon ja Juankosken ruukit venäläisen pääoman
käyttäminä. Englantilainen pääoma teki puolestaan suuren yrityksen
Kurimon-Ämmän ruukista. Tässä yhteydessä perustettiin mm. Oulun
konepaja.
Suojärven Annan sekä Raivolan ja Sumpulan ruukit taas toimivat
Venäjän valtion laskuun mm. Petroskoin tykkitehtaita silmällä pitäen.
Pitkärannan kupari- ja rautakaivokset ja tehtaat toimivat samoin autonomian ajan loppupuoliskolla venäläisen-- yritteliäisyyden ansiosta. Valuraudan viennin tilapäinen nousu kuluvan vuosisadan alussa oli juuri
Pitkärannan ansiota. Huomattavin naulatehtaamme, Peron tehdas Viipurissa valmisti nauloja.erään pietarilaisen kauppiaan toimesta. Niin
ikään eräs '.venäläinen yrittäjä oli huomattavin, joka pyrki Lapin kullan
hyväksikäyttöön.
Lounais-Suomen ruukkien rahoitus oli kotimaisissa käsissä, mutta raudan valmistus oli usein riippuvaista, nlääräajaksi palvehlk5een sitoutuneesta ulkomaisesta mestarista .. Alueen huomattavin ruukki, Taalintehdas,joutui sitä pait~i vuonna 1870 Pietarista muuttaneen Jakob Stiinzin omistukseen. Taalintehdas oli 1880-luvun alussa maamnle suurin ja
tekniikaltaan korkeatasoisin kankirautaruukki.
Lähes kaikki suurimmat konepajamnle näyttävät vielä 1880-luvulla
olleen riippuvaisia ulkomaisesta teknisestä johdosta. Konepajojen perustajat, joilla tosin on usein ollut yhtiökumppaninaan suomalaisia kauppiaita, ovat myös hyvin usein olleet vierasmaalaisia. Esim. 1870-luvulla
alan ylivoimaisesti suurimpia yrityksiä olivat Wm Crichtonin sekä
(ruotsalais-virolaisen) Osberg & Baden konepajat. Ruukkien yhteydessä
on myös ~sein toiminut konepaja.
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Tekstiiliteollisuuden huomattavimmat vierasmaalaiset yrittäjät tulivat
maahan jo ennen 1800-luvun puoliväliä, mutta vielä 1880-luvun lopulla
mm. Finlaysonin, Forssan sekä John Barkerin puuvillatehtaiden mestarit
ja teknilliset johtajat tulivat ulkomailta.
Keraamisessa ja lasiteollisuudessa fajanssjn vienti oli pääosiltaan ruotsalaisen Rörstrand-yhtiön vuonna 1874 perustaman Arabian tehtaan varassa. Arabian tehtaat tulivat suomalaiseen omistukseen vasta vuonna
1916. Kaukolan Suotniemen tehdas ei koskaan pystynyt laajentamaan
tuotantoaan, vaikka se sai viedä tuotteitaan tull~.tta Venäjälle.
Lasiteollisuudessa vienti oli sitä enemmän venäläisten omistamien tehtaiden .varassa, mitä useampi kartanoruukki joutui lopettamaan toimintansa. Pullojen viennin ekspansio oli 1890-luvulla selvästi Viipudn
lähellä olevan Rokkalan-Kirkkoniemen ja jo mainitun Pitkärannan tuotannosta riippuvaa. Rokkalan tuotantoa tuki se, että se sai erioikeuksien
perusteella viedä alennetuin tullein peililasia Venäjälle vuosina 18911901. Maailmansodan aattovuosina Rokkalan kapasiteetti oli noin puolet maan ikkunalasin tuotannosta. Tämän lis.äksi venäläiset käyttivät
Kontiolahden U traa.
Elintarviketeollisuudessa meijeritoiminnan alkuunpääsyn tiedetään sekä voin että juuston osalta olleen riippuvaista ulkomaalaisista, lähjnnä
tanskalaisista mestareista. Voin keräysorganisointi vientiä varten alkoi
vasta 1880~luvulla joutua kiertäviltä venälä:isiltä raasseleilta tai parisniekoilta suomalaisten käsiin. Sokeritehtaissa, kuten ruukeissakin, tuotanto
riippui pitkään yksinomaan ulkomaalaisten, lähinnä saksalaisten mestareiden ammattitaidosta.
Sahaustoiminta näyttää kehitty:p.een valtaosaltaan kansalIisin voimin,
joskin tärkeässä Kymep.laaksossa on norjalaisen know-hown - he toivat
uitto rännin idean Suomeen - ja pääoman muistona Enso-Gutzeitin
Norjan saha. Pohjois-Karjalan ensimmäinen huomattava saha oli repolalaisen kauppiaan rakentama.
Vaneriteollisuus .pääsi .alkuun joitakin vuosia ennen ensimmäistä,
maailmansotaa. Tällöin Joh.Parviaisen tehdas selviytyi tuotantovaikeuksistaan vasta sitten, kun sille oli hankittu anlmattityövoimaa Virosta. Schauma~in. tehdashanke taas lykkäytyi tuotantoprosessiin liittyvien ongelmien vuoksi.
PaperiteQnisuut~en Venäjällä hankittua pääomaa tuli Hugo Stan-
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dertskiöldin toiminnan kautta. Tämä paperiteollisuutemme suurhahmo
oli mm. perustamassa Inkeroisten tehtaita 1880-luvullaja kehitti vuonna
1893 ostamansa Kaukaan tehtaat suurtuotantolaitokseksi. Asetehtailijana
Venäjällä aloittanut eversti Standertskiöld onnistui sijoittamaan omaisuutensa suomalaisiin kiinteistöihin ennen ensimmäisen maailmansodan
alkamista. Useiden muidenkin alojen keskeisillä suomalaissyntyisillä yrittäjillä näyttää olleen takanaan pitkät vaellusvuodet Venäjällä tai ulkomailla. PIetarilainen Parviaisen konepaja perusti 1880-luvulla Kaltimon
puuhionl0n Pielisjoen varrelle. Valtaosaltaan paperiteollisuus näyttää
kuitenkin kehittyneen kansalIisin voimin. Monessa tehtaassa oli silti alkuaikoina turvauduttava ulkomaiseen tekniseen taitamiseen. Tämä näkyy osittain vieläkin paperiteollisuutemme johtohenkilöiden nimistössä.
Mainitsemani venäläinen know-how ja pääoma eivät kuitenkaan läheskään aina olleet venäläistä, vaan varsin usein ulkomaista tai baltiansaksalaista alkuperää. Niinpä Itä-Suomen venäläisissä ruukeissa oli englantilaisia mestareita. Venäläisen viljan joutuminen Suomen markkinoilla
häviölle paremmin organisoidun saksalaisen viljakaupan rinnalla vei tavallaan takaisin suomalaiseen yritteliäisyyteen. Esim. vuosina 1909-1911
Pietarista Suomeen tuotu ruis kulki kokonaisuudessaan Velj. Peusan liikkeen kautta. Vuonna 1911 tämän liikkeen osuus oli runsas kymmenesosa kaikesta Suonleen Venäjältä tuodusta viljasta. Todennäköisesti suomalaisperäisiä suuria viljaliikkeitä olivat edelleen J. V. Soinisen liike,
P. J. Valkeapään höyrymylly ja ehkä Velj. Benensonin liike.
Kaiken kaikkiaan Suomen taloudelliset yhteydet Venäjälle, lähinnä Pietariin olivat moninaiset ja monitasoiset. Yritystasolta siirrytään helposti
pienyritysten kautta yksityisiin henkilöihin. Kannakselle ja Etelä-Suomen kaupunkeihin tuli kauppiaita Venäjältä. Esim. Helsingin kauppiaskunnassa venäläisten asema oli varsin näkyvä aina l880-luvulle saakka,
olihan heidän osuutensa noin kolmannes. He myös pitivät yllä venäläisten kulutustavaroiden tuontia Suomeen. Sinebrychoffin panimo ja Kiseleffin perustama kaasulaitos toimivat vieläkin. Tavallisen kansan osalta·
riittänee viittaus siihen, että Pietaria pidettiin itä-suomalaisten »Amerikkana».
Sosiaalihistorian kannalta on taas mielenkiintoista se, miten ulkomaalaiset ovat sopeutuneet Suomeen. Yleensäkin ulkomaiset yrittäjät ja insinöörit näyttävät integroituneen ensisijaisesti ruotsinkieliseen väestön-
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osaan. Tämä koskee esim. Helsingin venäläistäkauppiaskuntaa. Toisaal-·
ta etenkin insinöörien joukossa oli runsaasti ruotsalaisia. Uskonnolliset
raja-aidat näyttävät taas yleensä olleen sulautumisessa kielellisiä matalampia. \
On sanottu, että jokainen aikakausi kirjoittaa historian uudelleen
omasta näkökulmastaan. Niinpä aikaisempina vuosikymmeninä korostettiin eri teollisuusalojen suomalaisten »suurmiesten» panosta. Tämä oli
epäilemättä sopusoinnussa kansallisuusaatteen kanssa. Nykyään taasknow-hown puutte~n ja pääomien niukkuuden katsotaan olevan kehitysmaiden kehittymisen suurimpia pullonkauloja. Ulkomaisen tiedon tason
ja pääoman esiintuominen tässä esityksessä oleellisena Suomen teollistu-·
miseen ja tätä tietä ulkomaankauppaan vaikuttaneena tekijänä onkin
saanut vaikutteita nykyisistä virtauksista.
Kvantitatiiviset menetelmät ovat taloushistoriassa, kuten muissakin yh-teiskuntatieteissä, edistyneet viime vuosikymmeninä siksi _paljon, että
vanhojen tilastojen pohjalta lienee luotavissa tässä hahmoteltua tarkempi
kuva siitä, mikä osuus vieraalla know-howlla ja pääomalla on ollut Suo-·
men teollistumiseen ja vientiin. Majnitsemani esimerkit kuitenkin jo,
osoittanevat, että vieraan yritteliäisyyden merkitys on ollut suurempi
kuin tähän asti on tiedostettu.
Kansainvälisen tutkimuksen olisi taas hyvä tietää, miten tuo ulkomainen tiedon taso ja pääoma ovat sysänneet kansalliset voimat taloudellisen
ekspansion kantaviksi voimiksi. Näin näyttää tapahtuneen Suomessa
laajemmassa mitassa vuosisadan vaihteen paikkeilla. Ongelma on yhtä
- paljon taloudellinen, sosiaalinen kuin sosiologinenkin. Epäonnistuneet
kehitysapuprojektit sekä hävinneet monokulttuurit ovat näet taas osoituksena siitä, ettei kannettu vesi kaivossa pysy, kuten kansanomaisesti
sanotaan.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1971:1

Päättämisstruktuurien edullisuusvertailusta *
Kirjoittanut
LEIF NORDBERG

Johdanto
Viime vuosikymmeninä on sekä Suomessa että muissa markkinatalousmaissa kiinnitetty varsin laajaa huomiota kokonaistaloudelliseen investointisuunnitteluun. Tämä johtuu ensisijaisesti ns. julkisten investointien
tai julkisen sektorin tehokkaasti ohjattavissa olevien investointien suhteellisen merkityksen huomattavasta kasvusta toisen maailnlansodan jälkeen. Oma merkityksensä on ollut myös tietojenkäsittelyjärjestelnlien,
systeenlinsuunnittelun ja kustannuslaskennan voimakkaalla kehittymisellä 1950- ja 1960-luvulla.1 Valtion investointibudjetin valinta muodostaa tärkeän osan kokonaistaloudellisesta investointisuunnittelusta.
Investointibudjetin (lyh. budjetin) valinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä päätöstä siitä, mitä uusia investointiprojekteja valtio ryhtyy toteuttamaan tiettynä budjettikautena ('t'l' 't'2)' Päätöksen valmistelun, valinnan ja toteuttamisen edellyttämä toiminta muodostaa budjettivalintaan liittyvän päättämisprosessin. Kirjallisuudessa on budjetin valintaan
sisältyvistä ongelmista käsitelty lähinnä seuraavia:
a) yksittäisten investointiprojektien edullisuusvertailut (esim. kustannus-hyöty-analyysiin perustuvat arviointimenetelmät) ,
*

Alustus valtiovarainministeriön kustannus-hyöty-analyysiseminaarissa 2. 10. 1970.
1. Ks. esim. W. DREES JR Efficiency in Government Spending, Public Finance No 1/21967 jaA. R. PRESTR. TURVEY Cost-Benefit Analysis: A Survey teoksessa Surveys of Economic Theory, VoI. III, Macmillan!
Lontoo 1967. Kokonaistaloudellisen investointisuunnittelun edellytyksiä Suomessa on käsitelty mm.
Taloudellisen suunnittelun työryhmän mietinnössä Kokonaistaloudellinen suunnittelu ja sen kehittäminen
Suomessa vuodelta 1968.
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b) investointibudjetin optimointi annetuin budjetti- yms. ehdoin
(esim. lineaarinen ja kvadraattinen ohjelmointi, ketjuoptimoinnit,
monitaso-ohjelmointimallit) ,
c) arvostus ongelmat (esim. hyvinvointiteoria (welfare theory) , utiliteettiteoria, yhteiskuntasuunnittelun teoria).
Useimmat tutkijat ovat rajoittuneet käsittelemään vain yhtä
päättämisprosessiin liittyvää ongelmaa kiinnittämättä lainkaan huoIniota prosessin tarkasteluun kokonaisuutena. Monessa investointisuunnittelua (kuten yleensä päätöstentekoteoriaa) käsittelevässä tutkielmassa onkin leimaa-antavana piirteenä ollut eräänlainen »päätöstä on
optimoitava hinnalla millä hyvänsä» -henki. Mielestäni on kuitenkin
syytä kiinnittää huomiota paitsi päätöksen optimointiin myös päättämisstruktuurin eli päättämisprosessia ohjaavien päätösten optimointiinsiitäkin huolimatta, että kaikkia osaongelmia ei pystytäkään vielä ratkaisenlaan läheskään tyydyttävästi. Tämä taas edellyttää sellaisen päättämisprosessimallin kehittämistä, joka tekee mahdolliseksi eri päättämisstruktuurien edullisuusvertailun. Seuraavassa tarkastelemme sekä yleisesti että muutaman pelkistetyn esimerkin avulla eräitä tähän kysymykseen lii ttyviä ongelmia.

Päättämisprosessin stokastinen malli
Päätöstentekoteoreettisesti katsottuna investointibudjetin valinta on tyypillinen esimerkki organisoidusta usean eri päätöstentekijän yhteistyöhön
perustuvasta päätöksestä. Syventymättä sen enempää organisaatioteoreettisiin ongelmiin oletamme, että päättämisprosessiin osallistuvat päätöstentekijät voidaanjakaa kahteen pääryhmään, keskustasoonja sektoritasoon. Keskustasoon kuuluvat päätöstentekijät muodostavat keskusryhmän 13, jonka päätehtävänä on sektoritasoisen toiminnan koordinointi ja
valvominen. Sektoritaso !! taas koostuu useasta erillisesta alikeskuksesta
~1' ~2' • • • , ~m joista kukin vastaa vain omalla tuotantosektorillaan tapahtuvasta toiminnasta. Investointiprojekteja suunnitellaan ja toteutetaan alikeskusten valvonnassa, kun taas toteutettavien projektien valinta
perustuu keskusryhmän ja alikeskusten yhteispeliin budjettivalinnan
muodossa. On ilmeistä, että päättämisprosessin »laatu» on olennaisesti
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riippuvainen sektoritasoisen investointisuunnittelun tehokkuudesta ja
vireydestä. Seuraavassa oletamme kuitenkin yleensä kaikkien päätösmahdollisuuksien muodostaman joukon annetuksi, jolloin tämän joukon »optimaaliseen» määräämiseen liittyvät ongelmat jäävät vähemmälle huomiolle. Tarkastelemme myös budjetin valintaa lähinnä keskusryhmän kannalta.
Jos oletamme alikeskuskohtaisten projektien prioriteettijärjestykset annetuiksi tai keskusryhmän kannalta merkityksettömiksi, investointibudjetin valinta supistuu kunkin sektorin investointien kokonaisvolyymin
nlääräämiseen.

lv!ääritelmä:
Olkoon ~=~l U ~2 u ... U ~n jokin sektoritasoon kuuluvien päätöstentekijöiden muodostaman joukon B jako alikeskuksiin. Investointibudjetilla
periodille t ymmärrämme n-ulotteista vektoria a;=(a1,t, a 2,t, ... ,an,t),
ai,t ~ 0 (i= 1, ... , n), jossa komponentti ai,t ilmoittaa i:nnen sektorin
toteutettavaksi aiottujen investointien kokonaisvolyymin periodina t.
Investointibudjetin valinta on tietyn at-vektorin valinta kaikkien
mahdollisten päätösmahdollisuuksien joukosta A t • Sanomme, että budjettipäätös ät on optimaalinen keskus ryhmän B kannalta, jos
UB(at) = max U B (at ),
ät E:At
~

k un a t = at"
U B on hyötyfunktio, joka ilmoittaa sen käsityksen eri päätösmahdollisuuksien suhteellisesta hyödystä, mihin B olisi päätynyt, jos ryhmällä
olisi ollut käytettävänään täsmälliset tiedot kaikista budjetin valintaan
vaikuttavista tekijöistä ja jos se olisi saanut »kaikessa rauhassa» päätöstilanteen pysyessä muuttumattomana miettiä erilaisten tulevaisuudenkehitysten edullisuutta.
Todellisuudessa päätöksen valinta tapahtuu aina äärellisessä ajassa ja
tietyn puutteellisen ja osittain jo vanhentuneen tietomäärän perusteella. Tämän seurauksena myös muilla kuin optimaalisella päätösmahdollisuudella å t saattaa olla positiivinen todennäköisyys tulla valituiksi.
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Toisaalta on ilmeistä, että päättämisstruktuurit eroavat toisistaan nimenomaan struktuurien vaatiman informaatiotuotannon ja ajan suhteen. T ämä pätee myös investointibudjetin valintaan. Lisäksi budjettipäätös perustuu useiden päätöstentekijöiden yhteispeliin. Päättämisprosessimallin
avulla on siten kyettävä analysoimaan ainakin seuraavien tekijöiden vaikutusta budjetin valintaan:
a) budjettipäätökseen tavalla tai toisella osallistuvien päätöstentekijöiden arvostukset,
b) päätöstentekijöIden käytettävissä oleva informaatio,
c) päätösorganisaatio eli ne viralliset tai epäviralliset säännöt, jotka
sitovat päätöstentekijöiden yhteispeliä.
Tuntuu luonnolliselta olettaa, että mitä enemmän alikeskusten ja keskusryhmän arvostukset vastaavat toisiaan, sitä parempia päätöksiä (B:n
kannalta) keskimäärin tehdään. Vastaavasti voidaan olettaa päätöksen
laadun paranevan, jos päätöstentekijät saavat käyttöönsä enemmän relevanttia informaatiota muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.
Päätösorganisaatio määrää kunkin päätöstentekijän »vapausasteet»
päättämisprosessin eri vaiheissa.
Yksittäisen päättämisprosessin laatu riippuu edellä mainittujen tekijöiden lisäksi monesta muusta satunnaisluonteisesta tekijästä. Olettakaamme, että budjettipäätös voidaan tulkita n-ulotteiseksi stokastiseksi
vektoriksi ~~. Tällöin tuntuu luonnolliselta »luokitella» päättämisstruktuurit nimenomaan sen perusteella, mikä on niiden vaikutus päätöksen
jakautumaan P~~:At. Funktion P~~:At arvo argumentilla a t ilmoittaa SIis
todennäköisyyden sille, että päätökseksi valitaan vaihtoehto a t , kun kaikkien päätösmahdollisuuksienjoukko on A t eli

Sanomme, että päättämisstruktuurit S ja S' eroavat toisistaan, jos niitä
vastaavat jakaumat P ~~:At ja P~~:At eroavat toisistaan. Jos kaikkien yksittäisten investointiprojektien volyymit ovat pieniä sektonkohtaisiin kokonaisvolyymeihin verrattuna, päätöstä ~~ voidaan tarkastella jatkuvana
muuttujana, muussa tapauksessa muuttuja on diskreetti.
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P äättämisstruktuurin optimoinnista
JOS käsitämnle budjettipäätöksen stokastiseksi muuttujaksi, niin budjetin
valintaa voidaan verrata klassiseen tilastotieteelliseen ongelmaan, nimittäin tuntemattoman n-ulotteisen vektorisuureen estimointiin. Estimointimenetelmän eli estimaattorin valinnan optimointi edellyttää, että pystymme määrittelemään »tappiofunktion» L(8 ; 8), joka ilmoittaa kärsimämme tappion, jos perustamme toimintamme olettamukseen, että
estimoimamme suureen arvo on 8 todellisen arvon ollessa 8. Lisäksi meidän on tunnettava kunkin ehdolla olevan estimointimenetelmän vaatimat kustannukset. Vastaavasti meidän on, pystyäksemme vertaamaan
päättämisstruktuureja toisiinsa, tunnettava ei-optimaalisten päätösten
aiheuttamat tappiot sekä eri päättämisstruktuurien kustannukset.
Olkoon L(a t ; ä t ) funktio, joka ilmoittaa tappiomme, jos optimaalisen
budjetin ä t sijasta valitsemme budjetin a t • Tappiofunktion määritelmästä
seuraa, että

L(ät ; clt )
L(a t ; ä t )

=

>

0,
0, jos a t

=1=

cl t •

Tappiofunktion tarkempi spesifiointi saattaa sen sijaan olla varsin vaikeata. Jos kuitenkin oletamme, että kaikki tarkastelemamme päättämisstruktuurit suhteellisen suurilla todennäköisyyksillä johtavat ainakin lähes
optimaalisiin päätöksiin, voidaan ehkä käyttää kvadraattista approksimaatiota

(1)
jossa W on positiivisesti definiitti symmetrinen n X n-matriisi. Lauseke
(1) voidaan kirjoittaa myös muotoon

(1 ')
jossa V on n X n-matriisi. Määrittelemme päättämisstruktuurin S riskin
R(S) odotus arvona

R(S) -

E(L),
P~~:At
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jossa P ~~:At on kyseessä olevaa päättämisstruktuuria vastaava päätösjakauma. Jos tappiofunktio on muotoa (1 '), saadaan riskille lauseke

(2)
jossa vi:llä merkitään matriisin V i:nnettä rivivektoria. Yhtälön oikean
puolen ensimmäinen yhteenlaskettava ilmoittaa päätöstenteon epävarmuuden eli stokastisuuden aiheuttaman »keskimääräisen» tappion, kun
taas jälkimmäinen yhteenlaskettava ilmoittaa päätöstenteossa mahdollisesti esiintyvän systemaattisen harhaisuuden aiheuttaman tappion.
Jos tunnemme myös kunkin ehdolla olevan päättämisstruktuurin aiheuttamat kustannukset C(S) ja edellytämme riskin ja päättämisprosessista
aiheutuvat kustannukset »yhteismitallisiksi», päättämisstruktuurin valinta
voidaan »optimoida» minimoimalla lauseke

(3)

K(S) = R(S)

+ C(S)

yli kaikkien mahdollisten päättämisstruktuurien joukon S.
On ilmeistä, että myös päättämisstruktuurien aiheuttamien keskimääräisten kustannusten määrääminen saattaa käytännössä olla varsin
hankalaa. Päättämisprosessista aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa päättämisprosessin suoraan aiheuttamiin kustannuksiin ja päättämisprosessin välillisesti aiheuttamiin kustannuksiin. Suoria kustannuksia
ovat mm. tietojen hankinnasta ja välittämisestä sekä prognoosien laadinnasta aiheutuvat menot. Välillisiin kustannuksiin voidaan taas laskea
ne kustannukset, jotka aiheutuvat päättämisprosessin vaatimasta ajasta
eli siitä, että päättämisprosessi estää tai siirtää muiden asioiden käsittelyä.
Seuraavassa tarkastellaan kahden »äärimmäisen» päättämisstruktuurityypin ominaisuuksia edellä esitetyn mallin puitteissa.

Esim. 1 ( »sentralisoitu päätöstenteko»):
Jos 13 suorittaa yksin budj etin valinnan, voidaan päättämisprosessin
olettaa olevan suhteellisen harhaton (E(~D ~ t ), ellei ryhmän käyttämän informaation valinnassa esiinny systemaattista harhaa. Toisaalta tietty
suppea päätöstentekijäin ryhmä pystyy hankkimaan ja »sulattamaan»

a
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vain pienen ·ösan siitä informaatiomäärästä, mikä olisi tarpeen optimibudjetin varmaan iq,entifiointiin. Päätöksen varianssi on siten suhteellisen suuri. Päättämisprosessin kustannukset saattavat myös nousta
melko suuriksi esim. sen johdosta, että päättämisprosessi kestää varsin
kauan.

Esim. 2 ( »desentralisoitu päätöstenteko»):
Päättämisprosessia voidaan sanoa desentralisoiduksi, jos jokainen alikeskus valitsee oman investointivolyyminsa täysin itsenäisesti. Jos jokainen päätöstentekijä toimii itsenäisesti, on ilmeistä, että päättämisprosessihelposti muodostuu harhaiseksi (E(i!:~) clt ). Toisaalta päättämisprosessin stokastisuus saattaa olla huomattavasti pienempi kuin sentralisoidussa päätöstenteossa, sillä jokaisen alikeskuksen voidaan olettaa
omaavan laajan kokemuksen oman tuotantosektorin toiminnan ohjaamisesta. Päättämisprosessin kustannukset saattavat myös muodostua
alhaisemmiksi kuin edellisessä esimerkissä jo yksinomaan sen johdosta,
että päättämisprosessi vie vähemmän aikaa ja informaatiosiirroilta vältytään melkein kokonaan.

*

Kustannus-hyöty-analyysin tärkeimpiä tehtäviä on desentralisoitujen
tai ainakin osittain desentralisoitujen päättämisprosessien harhaisuuden
pienentäminen. On myös ilmeistä, että kustannus-hyöty-analyysin edellyttämä päätöstenteon »formalisointi» saattaa pienentää päätöstenteon
stokastisuutta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1971:1

Kehitysalueluotto ja luottopäätös
Kirjoittanut
PENTTI T ALONEN

Kehitysalueongelmat ovat todellisia ongelmia. Alueelliset kehittyneisyyserot näyttävät pikemminkin kasvavan kuin supistuvan, mikäli tätä
kehityskulkua ei tietoisesti pyritä muuttamaan. Tärkeimmäksi keinoksi,
jolla kehitysalueiden edistymistä pyritään nopeuttamaan, on melkoisella yksimielisyydellä hyväksytty aktiivinen teollistaminen. Runo-Suomen rakentajien äänet eivät ole saaneet suurtakaan kannatusta edes
alueellisena ratkaisuna. Myös saastuminen näyttää vielä olevan yleisen
mielipiteen mukaan työttömyyttä pienempi ongelma.
Kehitysalueiden teollistumisen suurimmaksi esteeksi koetaan usein
pääomien puute. Osaamisen, taitamisen ja toiminnan kannattavuuden
puutetta ei sen sijaan ole niinkään helppo tiedostaa, vaikka juuri ne
olisivatkin syy pääomien puutteelle. Sama yleistys pätee yksilöiden
kohdalla: yleisesti myönnetään, että energisyys, älykkyys, kykenevyys,
yritteliäisyys yms. ovat menestymisen avaimia. Tästä huolimatta yksilöinä ollaan yleensä tyytyväisiä omaan älykkyyteen, kyvykkyyteen tms.,
mutta taloudellinen menestyminen sen sijaan on usejnkin henkilökohtaisen harmittelun kohde.
Tietenkin kiistely siitä, onko kehitysalueiden edistyminen ratkaisevasti
kiinni osaamisesta vai pääomista, on samanlainen kysymys kuin kumpi
oli ensin, muna vai kana. Molemmat edistävät samaa asiaa ja voivat
tietyssä määrin substituoida toisiaan. Koska ne eivät ole yhteismitallisia,
ei kiistelystä tule koskaan loppua. Pääomien ohjailuun puuttuminen
on kuitenkin osaamisen ohjailuun puuttumista helpompaa, nopeammin
vaikuttavaa ja ainakin ulospäin paremmin näyttävää.
.
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Kehitysalueluotot
Kehitysalueluottojen, jotka ovat subventoituja tavallisia luottoja, tarkoituksena on toisaalta houkutella muutoin muualle meneviä sIjoituksia
kehitysalueille ja toisaalta helpottaa kehitysalueilla toimivien yritysten .
rasituksia ja näin nopeuttaa niiden kasvua.
Nykyisen lain mukaan kehitysalueet on jaettu kahteen vyöhykkeeseen.
Molemmilla vyöhykkeillä valtio maksaa os'an yrityksen koroista lainan
neljänä ensimmäisenä vuotena, seuraavalla tavalla:
Subvention osuus luoton korosta
Vyöhyke
1. ja 2. vuotena

1
II

I

100
80

%
%

I
I

3. ja 4. vuotena
50
40

%
%

I

Kehitysalueluoton
enimmäisosuus
käyttö omaisuushankinnoista
60 %
50 %

Seuraavissa tarkasteluissa tutkiskellaan, mikä on tällaisen korkotuen
merkitys houkutuskeinona ja kasvun nopeuttajana, pitäen erityisesti silmällä sitä, miten tällaisen tuen saantimahdollisuus helpottaa myönteisen luottopäätöksen tekoa. Tavanomainen lähtökohtahan on ollut,
että luotonantajat ovat pyrkineet tekemään kehitysalueille myönteisiä
luottopäätöksiä kaikissa niissä tapauksissa, joissa myönteisellä luottopäätöksellä on odotettavissa enemmän hyviä kuin huonoja seurauksia.
Joskus myönteisellä luottopäätöksellä saatetaan yritykselle tehdä kuitenkin karhunpalvelus aiheuttamalla sellaisia lainojen hoitorasitteita,
joista yntys ei selviydykään. Liian avokätistä politiikkaa noudattaen
ei siis tule helpottaa luoton saatavuutta ja näin lisätä yrityksille tehtävien karhunpalvelusten määrää. Parempi on juuri kuvatun kaltainen
korkojen subventointi tai sen kanssa rinnan tai vaihtoehtoisesti esiintyvä
oman pääoman luontoisten sijoitusten saannin helpottaminen tai subventointi.

Kehitysalueluoton korko
J onkin hankkeen, luoton taI Investoinnin sisäisellä korkokannalla tarkoitetaan sellaista korkokantaa, jonka mukaan diskontattuna kaikkien
hankkeesta koituvien kassaanmaksujen ja kassastamaksujen nykyarvojen
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Lainan
lopullinen
hlnta,%

6

8

10

Lainan
subventolmaton
korko,%

Kuvio 1. Kehitysalueluoton lopullinen korkorasitus yritykselle lainan koron fun~tiona 12 vuoden
lainassa, jossa on kaksi vapaavuotta. Koron maksu tapahtuu kerran vuodessa vuoden lopussa. Lainan
hinta on korko, jolla diskonttaamalla kaikkien yrityksen maksettavaksi tulevien maksujennykyarvojen summa on nolla.

summa vertailuajankohtana on nolla. Kehitysalueluottojen korkotuki keskittyy luoton alkuvuosiin, jonka vuoksi sen vaikutus luoton keskimääräiseenkin hintaan on huomattava.
Kuviossa 1 on esitetty kehitysalueluoton lopullinen diskonttaamalla
laskettu hinta I ja II vyöhykkeellä subventoimattoman lähtökoron
funktiona. Tässä kehitysalueluoton laina-ajaksi on valittu 12 vuotta,
joista kaksi ensimmäistä on lyhennyksistä vapaata ja lyhennykset tapahtuvat näitä seuraavina 10 vuotena yhtä suurina erinä kunkin vuoden
lopussa. Koron maksu tapahtuu myös kerran vuodessa, vuoden lopussa.
Voidaan todeta, että tällaisen lainan lopullinen korko rasitus lainan
saajalle on I vyöhykkeellä 55-56 % ja II vyöhykkeellä 63-65 % subventoimattomasta korkorasituksesta. Tuen suhteellinen osuus kasvaa
hieman korkokannan suurentuessa, mutta tämä kasvu on niin pieni,
että sillä ei ole käytännön merkitystä, vaan korkotuen suhteellisen osuuden voidaan katsoa olevan riippumaton korkokannasta. Tuki on siten
I vyöhykkeellä noin 44 % ja II vyöhykkeellä noin 35 % subventoimattomasta korosta 12 vuoden lainassa.
Neljänä ensimmäisenä vuotena saatu korkotuki vaikuttaa kehitysalueluoton lopulliseen hintaan sitä enemmän, mitä vähemmän on sel-
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.KehltysaJueJuoton
hlnta,%

9

Subventolmaton korko

8
7

Kuvio 2. Kehitysalueluoton korkorasitus yritykselle laina-ajan funktiona. Lainoissa on kaksi lyhennyksistä vapaata vuotta. Korko ilman korkotukea on 8.5 % vuodessa. Korot ja lyhennykset maksetaan vuoden lopussa.

laisia vuosia, joina tukea ei makseta, eli mitä lyhyempi on laina-aika.
Tämä on piirroksena esitetty kuviossa 2. Lähtökohtana ovat lainat,
joissa subventoimaton korko on 8.5 % ja lainan myöntämistä seuraavat
kaksi vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.
Kuviosta 2 näkyy havainnollisesti se muutenkin selvä asia, että käytetyn kaltainen korko tukI suosii voimakkaasti suurta pääoman kiertonopeutta ja nopeasti itsensä takaisin maksavia investointeja. Tämä on
pääosaltaan järkevän tuntuista politiikkaa, ja tällaisena se on myös poikkeus yleisestä korkojen määräytymistavasta. Tavallisestihan maassamme
lyhytaikaiset luotot ovat olleet pitkäaikaisia kalliimpia. Toisaalta käytännössä se vaara, että jokin yritys »kävisi» kehitysalueella hoitamassa
jonkin lyhyen aikaa kestävän hankkeen ja palaisi sitten takaisin, lienee
lähes olematon, mutta jos jollakin yrityksellä on tämänlaatuinen hanke,
houkutus tällaiselle käyttäytymiselle on ilmeinen.

Pääoman tuottovaatimus
Kuvioiden 1 ja 2 mukaIsesti kehitysalueluotot ovat siis merkittävästi
edullisempia kuin ilman tukea olevat luotot. Piirroksia ei kuitenkaan
sovi lukea esim. siten, että paljonko huonompi hanke (paljonkoalhai-
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sempi tuottovaatimus ) on kehitysalueen ensimmäisellä ja toisella vyöhykkeellä toteuttamis- ja rahoituskelpoinen kuin Etelä-Suomessa. Tämä
johtuu siitä, että vain osa käyttöomaisuushankinnoista voidaan saada
kehitysalueluotoilla rahoitetuksi, sekä siitä, että osa investointien rahoitustarpeesta rahoitetaan sisäistä rahoitusta tai muuta omaa rahoitusta
käyttäen. Omalla rahoituksella on varmasti aina sen verran liikkumavapautta ja se hakee aina sen verran tuottoa, että ei voitane kuvitella
yhden rnaan sisällä esiintyvän systemaattisia alueellisia eroja omalle
pääomalle asetettavissa tuottovaatimuksissa. Myös luotonantajien mahdollisuudet ja ehkä halukin porrastaa alueellisesti korkoa lienevät sen
verran pienet, että voitaneen ilman suurta virhemahdollisuutta katsoa
subventoimattoman luoton hinnan olevan vailla alueellista porrastusta.
Paremman tuntuman saamiseksi asiaan konstruoidaan seuraava esimerkki. Oman pääoman vähimmäistuottovaatimus kautta maan on
12 % vuodessa. Lainojen hinta ilman korkotukea on myös kaikkialla
sama 8.5 0/0. Laina-ajaksi valitaan 12 vuotta, joista kaksi ensimmäistä
on lyhennyksistä vapaata, minkä jälkeen lyhennykset suoritetaan tasaisina
erinä vuoden lopussa. Tarkastellaan investointihanketta, jonka pääomantarve ja rahoitus ovat seuraavat:
Hanke
Rakennukset
Koneet
Käyttöpääoma

Rahoitus
40 (0/0)
40(0/0)
20 (%)
100 (%)

Lainat
Oma rahoitus

100 (%)

Tässä esimerkissämme saatavissa olevat kehitysalueluoton enimmäismäärät ovat
1 vyöhykkeellä 60/100 X 80 = 48,
II vyöhykkeellä 50/100 X 80 = 40.
Ilman korkotukea olevalla 8.5 %:n luotolla rahoitettavaksi jää
1 vyöhykkeellä 70-48 = 22,
II vyöhykkeellä 70-40 = 30.
Kuvion l mukaisestl kehitysalueluotoksi saatava~ lainaosuuden lopullinen
hinta on
1 vyöhykkeellä 4.76 %,
II vyöhykkeellä 5.46 0/o.
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VähimmäistuottovaatimUs, %

10
Etelä-Suomi

9

8

7

OL-~~~~~~--~----~--~~5~0~O-m-an--ra~ho~it~uk~s~en
OSUUS,

%

Kuvio 3. Tyypillisen investointihankkeen rahoituksen kustannuksiin perustuva vähimmäistuottovaatimus hankkeeseen sijoitettavan oman rahoituksen osuuden funktiona eri kehitysalueilla.

Näillä edellytyksillä saadaan suunnitellun investoinnin vähimmäistuottovaatimukset eri alueilla seuraaviksi:
1 vyöhyke:
30
X 12
100

%

22
+ -X
100

48
100

8.5

% +-- X

8.5

% + --

4.76

%=

7.75

%,

40
X 5.46
100

%=

8.33

0/0,

II vyöhyke:

30
X 12
100

30

% + -X
100

Etelä-Suomi:

30
X 12
100

70
X 8.5
100

% + --

%=

9.55

%.

Laskemalla sama asia useilla erilaisilla oman pääoman osuuksilla saadaan piirros, joka on esitetty kuviossa 3.
Kuviossa 3 esitetyn kaltainen tarkastelu soveltunee jo kohtalaisesti
lähtökohdaksi pohdinnalle siitä, paljonko kehitysalueluotot alentavat
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hankkeiden vähimmäistuottovaatimusta, eli paljonko huonompia hankkeita voidaan ajatella rahoituskelpoisiksi kehitysalueilla kuin EteläSuomessa. Tietenkin olisi suotavaa, että näin negatiivissävyisiä ilmaisuja
ei tarvitsisi käyttää vaan että korko tuki saisi ilmaisunsa ainoastaan yritysten nopeampana kasvuna sekä helpompana syntymisenä. Ne, jotka
ovat pyrkineet rahoittamaan investointihankkeita ja myös tutkimaan
niiden tuottonäkymiä, eivät voi olla panematta merkille sitä, että kehitysalueiden todellinen ongelma on ankara puute sellaisista investointihankkeista, jotka ovat tuotoltaan kilpailukykyisiä kehittyneemmillä
alueilla syntyvien investointihankkeiden kanssa. Muualta kehitysalueelle
korkotuen houkuttelemana siirtyvä hanke taas mitä todennäköisimmin
huononee silloin, kun se siirretään luonnolliselta sijoituspaikaltaan
muualle. Kuvion 3 kaltainen tarkastelu on siis valhettavasti perin relevantti kehitysalueongelman kannalta.

Vakavaraisuus
Yrityksen vakavaraisuutta voidaan mitata esim. velkaantumisasteella,
jolla tarkoitetaan kaikkien velkojen suhdetta omaan pääomaan. Velkaantumisasteen tarkastelemisella pyritään saamaan karkea mielikuva rahoitusrakenteen stabiilisuudesta, eli saamaan taustatietoa sille, kuinka varmasti velkasitoumukset hoidetaan.
Yrityksen korkojen maksaminen yhteiskunnan varoista merkitsee velkarasitteen pienentymistä. Näin ollen tuntuu kohtuulliselta, että korkotuki otetaan huomioon vakavaraisuutta laskettaessa tai sitä arvosteltaessa. Voidaan ajatella esim., että käytetään velkaantumisasteen korjauskertoimia, jotta kriteerirajoja ei tarvitse porrastaa alueellisesti.
Selvennetään ilmiön merkittävyyttä seuraavan esimerkin avulla. Tarkastellaan suhteellisen velkaantunutta yritystä, jonka velkaantumisaste
(kaikki velat/oma pääoma) on 4 (4: 1). Kehitysalueluottojen osuus kokonaisveloista on tarkastelussa parametrimuuttuja. Luottojen alkuperäinen, subventoimaton korko on 8.5 % ja laina-aika 12 vuotta, joista 2
ensimmäistä on vapaavuosia. Asiaa tarkastellaan ajankohtina, jolloin
kehitysalueluoton myöntämisestä on kulunut 4, 3, 2, 1 tai 0 vuotta.
Yritys toimii ensimmäisellä kehitysaluevyöhykkeellä.
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Velkaantumisaste

Kehltysalueluoton myöritämlsestä kulunut aika
4v

4.0~~==========~==

O~----~1~O------~270----~3~O------~4~O----~~----~60~Ke-h-it-YS-a-lu-el-uo-to-n
osuus kokonals-'
veloista. %

Kuvio 4. Kehitysalue-etujen vaikutus velkaantumisasteeseen kehitysalueluoton määrän funktiona.
Lainan korko on 8.5 %. Laina-aika on 12 vuotta, joista kaksi ensimmäistä on lyhennyksistä vapaata.
Lainojen määräksi on katsottu niiden 8.5 %:n mukaan diskontattu nykyarvo.

Jos diskontataan lainojen tulevat korot ja lyhennykset käyvän koron
eli 8.5 %:n mukaan nykyhetkeen, saadaan tietenkin pienenlpi summa
kuin lainan nimellinen saldo. Käyttämällä näin diskontaten saatavaa
lainan nykyarvoa lainan saldon asemesta saadaan lasketuksi, paljonko
luoton saaminen kehitysalueluotoksi tosiasiallisesti pienentää velkaantumisastetta verrattuna siihen tilanteeseen, että kehitysalueen korkotukea ei olisikaan saatu.
Laskemalla kuvatulla tavalla useita vaihtoehtoisia tilanteita, saadaan
kuvion 4 nlukaiset tulokset. Velkaantumisaste on jo sellaisenaan periaatteellisestikin kovin karkea työkalu ·rahoituskelpoisuuden ja rahoituksellisen terveyden arvostelussa. Tämän lisäksi maassamme tase-erien
arvostus vaihtelee suuresti, mikä aiheuttaa velkaantumisasteen lähtökohtatiedoissa huomattavaa hajontaa siihen nähden, mikä on täysin
oikea ja objektiivinen todellisuus. Kun nämä seikat pidetään mielessä
kuviota 4 luettaessa, todetaan, että kehItysalueiden korkotuesta vakavaraisuustarkasteluihin tuleva vaikutus on niin pieni, että se jää muista
vaihtelu- ja virhelähteistä tulevan hajonnan varjoon. Voidaan siis sanoa,
että rahoituspäätöksiä tehtäessä vakavaraisuustarkastelu voi olla käsittelytavaltaan ja kriteerirajoiltaan kaikkialla sama kehitysaluevyöhyk-
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Kuvio 5. Ajankohtana 0 perustetun yrityksen keskimääräinen lainan korko eri vuosina kehitysalueen
ensimmäisellä vyöhykkeellä tekstissä mainituilla olettamuksilla.

keistä riippumatta. Kriteerien porrastus pyrittäessähelpompaan luotonsaantiin kehitysalueilla on siis tehtävä muiden mittapuiden kuin velkaantumisasteen kohdalla.

Yrityksen kasvunopeus

Taloudellista kasvua pidetään tärkeänä tavoitteena kansantaloudessa,
kehitysalueella ja myös yhden yrityksen kohdalla. Usein pyrkimys liikevaihdon kasvattamiseen näyttää menevän jopa voiton tavoittelun edelle
yrityksen päämääränä. Yhteiskunnan korkotuki kehitysalueella toimivalle yritykselle merkitsee sen kasvumahdollisuuksien nopeutumista,
koska tuen osalta yrityksen ei tarvitse maksaa korkoa, vaan se tulee oman
pääoman tuoton lisäykseksi.
Selvennetään tätä ongelmaa seuraavalla ajatusmallilla. Tarkastellaan
perustettavaa yritystä, johon alussa sijoitetaan omaa pääomaa 100 rahayksikköä, mutta tämän jälkeen omaa pääomaa sijoitetaan lisää vain sen
verran kuin sitä syntyy yrityksen tuloksen kautta. Toisaalta osinkoja ei
jaeta. Sijoitetun pääoman tuotto alalla on jatkuvasti 15 % vuodessa.
Yritys käyttää jatkuvasti vierasta pääomaa niin paljon, että velkaantunlisaste on kolme. Vieraan pääoman korko ilman korkotukea on 8 0/0.
Joka vuosi investoidaan sellainen määrä, että resurssit ovat täysin hyväksikäytetyt (so. velkaantumisaste = 3). Yksinkertaistuksen vuoksi olete-
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Kuvio 6. Ajankohtana 0 perustetun yrityksen oman pääoman tuotto ensimmäisellä kehitysaluevyöhykkeellä tekstissä mainituilla olettamuksilla. Tässä tapauksessa taseen loppusumman ja liikevaihdon vuotuinen kasvu on sama kuin oman pääoman tuotto.

taan sekä investointien että lainanoton tapahtuvan kulloinkin vuoden
vaihteessa, ts. käytetään vuotta jaksotusperiodina.
Ilman kehitysalueiden korkotukea muodostuu kuvatu~sa tilanteessa
oman pääoman tuotto kaikkina vuosina seuraavaksi: 1

(15

%-

8

%)

X 3

+ 15

%

=

36

0/0.

Tässä puhtaaksiviljellyssä tapauksessa tämä on myös taseen loppusumman sekä liikevaihdon vuotuinen kasvu.
Oletetaan, että tilanne on edelleen sama kuin edellä kuvattu mutta
että nyt on mahdollisuus saada osa vieraasta pääomasta kehitysalueluotoksi. Etuudet tästä ovat sellaiset, kuin ne ovat kehitysalueiden ensimmäisellä vyöhykkeellä. Kehitysalueluotoiksi anotaan ja saadaan 12 vuoden luottoja, joissa on kaksi vapaavuotta. Kunakin vuotena saadaan siis
kehitysalueluotoiksi 60 % kyseisen vuoden käyttöomaisuusinvestointien
määrästä. Oletetaan, että varoista jatkuvasti sitoutuu 20 % käyttöpääomaan ja 80 % käyttöomaisuuteen sekä 'että vuotuisten poistojen määrä
on 10 % vuoden alun varoista. Viimeksi mainittu oletus on tietenkin
käytännölle kovin vieras, mutta osunee suhteellisen likelle kohtuullista
poistoa, ja lisäksi sillä, miten poistot tässä tarkastelussa lasketaan, ei ole
1. Kaava laskua varten on johdettu kirjoituksessa PENTTI TALONEN Taseanalyysissä käytettävien
tunnuslukujen keskinäisiä suhteita, Liiketaloudellinen Aikakauskirja N:o II - 1967, s. 132-148.
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Kuvio 7. Yrityksen kasvu toisaalta ilman korkotukea ja toisaalta ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen
mukaista tukea käyttäen muuten samoilla, tekstissä mainituilla edellytyksillä.

käytännössä oleellista merkitystä, kunhan poistot vain muuttuvat samassa
suhteessa kuin käyttöomaisuus kasvaa.
Näillä lähtökohtaedellytyksillä voidaan laskea keskimääräinen lainakorko eri vuosina samalla tavalla -kuin se tehtiin kuviota 3 varten eli
siis eri hintaisten lainaosien suuruuden suhteessa painotettuna keskiarvona. Kun tämän jälkeen tiedetään vuosittain keskimääräinen vieraan
pääoman korko, sijoitetun pääoman tuotto (15 %) ja velkaantumisaste
(3), voidaan samoin kuin edellä laskea vuosittain oman pääoman tuotto.
Laskut ovat liian numeropitoisia ja pitkällisiä tässä toistettaviksi, mutta
tulokset on yhdeksältä ensimmäiseltä vuodelta yrityksen perustamisesta
lukien esitetty kuvioissa 5, 6 ja 7. Perusinvestointien myötä saatava suhteellisen suuri kehitysalue-etu aiheuttaa alkuvuosina keskimääräisen
lainakoron painumisen melko alhaiseksi. Tällöin tietenkin oman pääoman tuotto ja yrityksen kasvunopeus käyttäytyvät aivan päinvastoin.
Sen jälkeen kun perusinvestoinnin myötä saatavien suurten kehitysalueluottojen vaikutus on ohi eli siis neljän vuoden jälkeen, jolloin ei
enää uutta ulkopuolelta tulevaa omaa rahaa sijoiteta lisää, asettuu keskimääräinen lainakorko noin 4 %:ksi (ilman tukea 8 %:ksi) ja oman pää-
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Kuvio 8. Lainojen hoitokate peräkkäisinä vuosina yrityksessä, joka on perustettu!ajankohtana O.
Tilanne on kuvattu tarkemmin tekstissä.

oman tuotto noin 48 %:ksi (ilman tukea 36 %:ksi). Käytännössä on
tietenkin suuria heilahteluja sen vuoksi, että investoinnit eivät ajoitu
eri vuosille niin tasaisesti kuin tässä on oletettu ja että sijoitetun pääonlan
tuotto yleensä eri vuosina vaihtelee suurestikin.
Oma ongelmansa - joka on kehitysalueiden suurin ongelma - on
se, mistä löydetään kehitysalueille (tai muuallekin) runsaasti sellaisia
yrityksiä, joiden sijoitetun pääoman tuotto keskimäärin on 15 % tai
edes 8 %. Tämä on juuri se alussa viitattu osaamisen ongelma, johon
puuttuminen on vaikeaa ja työlästä, minkä vuoksi se tässäkin sivuutetaan.

Lainojen hoitokyky
Edellä on jo voitu todeta velkaantumisasteen olevan niin karkea työkalu, että se on jokseenkin tunteeton korkotuen mukaan kytkemi-
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selle tai kytkemättä jättämiselle. Toisaalta korkotuen vaikutus kannattavuutta mittaaviin tunnuslukuihin on varsin huomattava. Lainojen
hoitokate on tunnusluku, joka kytkee samaan mittapuuhun sekä vakavaraisuus- että kannattavuusnäkökohdat. Lainojen hoitokate on tuloksen, korkojen ja poistojen summa jaettuna korkojen ja lyhennysten summalla tiettynä ajanjaksona, tavallisesti vuotena.
Käytetään edellisen luvun esimerkkiä, mutta oletaan lisäksi, että koko
vieras pääoma on samanlaisia (mutta subventoimattomia) luottoja kujn
olivat ne, joihin korko tuki kohdistettiin; so. laina-aika 12 vuotta, joista
kaksi ensimmäistä vapaavuosia, ja lyhennykset tapahtuvat sen jälkeen
yhtä suurina vuotuiserinä. Näillä edellytyksillä voidaan laskea lainojen
hoitokate eri vuosina sekä siinä tapauksessa, että korko tuki saadaan,
että silloin, kun sitä ei ole mahdollista saada. Tässäkin laskut ovat yksinkertaisja, mutta numeromäärältään sellaisia, että niiden toistaminen ei
ole tässä mielekästä. Tulokset näkyvät kuitenkjn kuviosta 8.
On luonnollista, että alussa perustamisen jälkeen seuraavina muutamana vuotena korkotuen vaikutus lainojen todennäköiseen hoitokykyyn on suurin. Neljän vuoden jälkeen vaikutus tasaantuu siten, että jos
lainojen hoitokate ilman korkotukea on nojn 2.5, niin se muuten samoissa
oloissa ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen mukaisen korkotuen vuoksi
nousee noin neljäksi. Kehitysalueiden korkotuen vaikutus lainojen hoitokatteeseen on siis hyvin oleellinen.

Korkotuen vaikutus kasvuun
Korkotuki on yhteiskunnan taholta tuleva kehotus lieventää investoinneille asetettavaa tuottovaatimusta silloin, kun hanke sijoitetaan kehitysalueelle. Näin on pakko todeta asian olevan, koska yritykset ilman korkotukihoukutinta eivät ole riittävässä määrin hakeutuneet kehitysalueille.
Yhteiskunnan taholta tulevan investointien tuottovaatimuksen alentamiskehotuksen suuruuden voi lukea esim. kuviosta 3. Siinä kuvatussa,
ilmeisen tyypillisessä tapauksessa on päädytty siihen, että ensimmäisellä
kehitysaluevyöhykkeellä investoinneille asetettava tuottovaatimus voisi
olla noin 1.8 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin Etelä-Suomessa investoinneille asetettava tuottovaatimus. Tämän verranhan on yhteiskunta
ilmoittanut olevansa valmis tukemaan sinne sijoittuvia hankkeita.
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Jotta yritys tekisi päätöksen SIjOIttaa investointihankkeensa kehitysalueelle, sen on ilmeisesti oletettava voivansa pidättää yrityksen tuotoksi
-osan tuesta. Niissäkin tapauksissa, joissa korkotuki houkuttelee kehitysalueelle muutoin muualle sijoitettavan hankkeen, hanke ei siis tämän
siirron vuoksi saa »huonontua» koko edellä mainittua määrää.
Ehkäpä jopa suurin osa hankkeista, joihin kehitysalueiden korko tuki
kohdistetaan, ovat sellaisia, jotka ilman tukeakin toteutettaisiin kehitystysalueilla. Näiden tuottoon ei se, että tuen vuoksi vähimmäistuottovaatimus alenee, vaikuta mitään. Niiden kohdalla koko korkotuen vaikutus
tulee ilmi ainoastaan yrityksen nopeampana kasvuna kuvioiden 6 ja 7
kaltaisesti.
Kolmas ryhmä tukea saavista hankkeista ovat ne investoinnit, jotka
joka tapauksessa sijoittuisivat kehitysalueille mutta joiden tuottonäkymät
ovat sen verran alhaiset, että ne ilman korkotukea jäisivät toteuttamatta,
mutta korkotukea saataessa ne toteutetaan. Nämä hankkeet sijoittuvat
tuotto-odotuksiltaan sattumanvaraisesti kuviossa 3 ,esitettyjen tuottovaatimusviivojen väliin.
Tekemällä karkeita tuntumanvaraisia otaksumia siitä, paljonko mainittuihin eri ryhmiin kuuluu korkotukea saavista hankkeista, päätyy
helposti tuntumaan, että niissä tuotto-odotus ei varmaankaan ole keskimäärin yli puolta prosenttiyksikköä huonompi kuin maassamme muuten
toteutettavissa sellaisissa investointihankkeissa, joilla tähdätään tuloksen saamiseen. Korkotuen ei siis ilmeisesti tarvitse pelätä purkautuvan
siten, että toteutettaisiin oleellisesti huonompia hankkeita kuin aikaisemmin. Pääpainon voitaneen siis katsoa kohdistuvan siihen, että tuen vuoksi
yrityksen kasvu nopeutuu kuvioiden 6 ja 7 kaavamaisesti osoittanlalla
tavalla. Koko kansantalouden kannalta tarkastellen kehitysalueiden korkotuki ei siis merkinne jälkikäteenkään havaittavissa olevaa kasvun hidastumista, vaikka, tuki onkin myös kehote investointien tuottovaatimusrajan alentamiseksi.

LuotonantaJan kriteerien rajat
Edellä on tutkittu korkotuen vaikutusta erilaisiin sijoituspäätöksen teossa
tavanomaisiin mittapuihin. Korkotuen vaikutusta ei tule kytkeä sekä
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vakavaraisuuteen että tuottovaatimuksiin, koska tällöin sama asia tulisi
noteeratuksi kahteen kertaan ja tuki saisi liian suuren painon. Velkaantumisastetta tarkasteltaessa todettiin tuen vaikutuksen siihen olevan siksi
pieni, että vakavaraisuustarkasteluihin muualta jäävät virheet ovat
suurempia. Jo tämän perusteella on tehtävissä johtopäätös, että korkotuen vaikutus voidaan kytkeä ainoastaan kannattavuutta mittaaviin
tunnuslukuihin.
Luottopäätöstä samoinkuin investointipäätöstä tehtäessä ei tietenkään
pidä tuijottaa kehitysalueluoton hi~taan sinänsä siten, kuin on tehty
kuvioissa 1 ja 2, ko.ska investointikohteesta ja kohteen muusta rahoituksesta irrallista kehitysalueluottoa ei ole.
Rahoitettavia hankkeita projektikohtaisesti tarkasteltaessa voidaan
korkotuen vuoksi tinkiä hankkeille asetettavasta tuottovaatimuksesta
kuvion 3 osoittaman esimerkin mukaisesti. Tässä yhteydessä on toisaalta
valitettavasti todettava, että maassamme yleensä ja kehitysalueilla erityisesti investointien kannattavuusnäkymien etukäteislaskenta on siksi
puutteellista ja harvinaistakin, että vain ani harvoin voi käytännössä
keskustella tai pohdiskella prosentin tai parin hyväksymisrajan alentamisen merkityksestä tai yleensä hyväksymisrajastakaan. Toisaalta siitä
huolimatta, että kvantitatiivisesti ei käytännössä monestikaan päästä
asiaa pohtimaan, jää kuviossa 3 kosketeltu vaikutus olemaan ja sen
vaikutus kuvatun kaltaiseksi, vaikka allokointi tapahtuukin usein ilman
numerollista pohdiskelua ja valmistelua.
Koko yrityksen kannattavuutta ja kannattavuusnäkymiä arvosteltaessa voidaan korkotuen vuoksi tyytyä alhaisempiin sIjoitetun pääoman
tuoton arvoihin kuin tavallisesti. Tämä voi tapahtua samalla tavalla,
kuin kuviossa 5 on esimerkin luontoisesti esitetty. Vähimmäistavoitteenahan on pidettävä sitä, että sijoitetun pääoman tuotto on aina jonkin
verran keskimääräisen lainakoron yläpuolella. Sijoitetun pääoman tuottopros.entin ja lainakoron välinen erohan tulee oman pääoman tuoton
lisäykseksi velkaantumisaste ella kerrottuna. Koska lisäksi oman pääoman
tuoton ei voida odottaa porrastuvan alueellisesti, oman pääoman tuoton
odotuksien on oltava samat olipa käytettävissä korkotukea tai ei.
Lainojen hoitokatetta laskettaessa on korkotuki tietysti otettava laskelmiin mukaan. Korkotuen vaikutus lainojen hoitokatteeseen on oleellinen, kuten kuvio 8 osoittaa. Sen sijaan hoitokatteen arvojen porrasta-
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minen alueellisesti ei ole mielekästä, sillä näin menetellen aikaansaadaan
kehitysalueille rahoituksellisesti epäterveitä yrityksiä. Lainojen hoitokatteen laskeminen korkotuki huomioon ottaen ei sitä vastoin kätke
tätä vaaraa, kunhan lainojen hoitokatteen arviointi ulotetaan sen
verran pitkälle, että myös täyden koron vuosien rasitukset tulevat puntaroiduiksi. Laskemalla lainojen hoitokate näin voidaan myös realistisesti
lähestyä kysymystä siitä, paljonko korkotuen vuoksi voidaan tinkiä oman
ja vieraan pääoman suhteelle asetettavasta vaatimuksesta, joka todettiin
suoraan velkaantumisastetta tarkastelemalla liian vaikeaksi tehtäväksi.
Näin menetellen on mahdollista kvantifioida korkotuen vaikutusta sijoituspäätöstä valmisteltaessa ja vältytään siltä, että korkotuki olisi vain
sanallinen kommentti, jonka painavuuden voi kukin noteerata hetkellisen tuntuman mukaisesti.
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Rahatalouden tietokirJa. Liikemaailman tietokirjasto. WSOY, Porvoo 1970. 373 sivua.
Maamme rahataloutta koko laajuudessaan käsittelevää teosta on kaivattu pitkään. Erityisen konkreettisesti mainitunlaisen kirjan puutteen ovat kokeneet ne
lukuisat taloudellisia opintoja harjoittavat
ja käytännön liike-elämässä työskentelevät,
jotka ovat halunneet hankkia Suomen rahatalouden olemuksesta ja toiminnasta
ylimalkaisia peruspiirteitä täsmällisemmän kuvan. Samojen kansien väliin systemaattisesti kootun rahataloudellisen tietovaraston puuttuessa monet ovat havainneet aiheeseen perehtymisen sangen työlääksL
Rahatalouden joiltakin osa-alueilta, erityisesti pankkien toiminnasta, on tosin
ollut käytettävissä kelvollisia teoksia, joista
mainittakoon KAUPPISEN ja VANHASEN
Pankkitoiminnan käsikirja (OKL, Helsinki
1965) sekä HIRvELÄn, ERMAn ja KÄRÄvÄn Pankkitoimen lakiasiat (Rahalaitosten
neuvottelukunta/Suomen Lakimiesliiton
Kustannus Oy, 1962, 3. painos). Esiteltävän teoksen kanssa samoihin aikoihin
ilmestyi pankkitoimintaa juridisesta näkökulmasta seikkaperäisesti käsittelevä ERMAn Pankkilait 1969 (Rahalaitosten neuvottelukunta/Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy, Helsinki 1970). Rahatalouden
alue käsittää kuitenkin paljon muuta ydin-

osansa pankkitoiminnan lisäksi. Tätä koko
kenttää kartoittamaan Rahatalouden tietokirja on toimitettu.
Tiedot Rahatalouden tietokirjan tekeillä
olosta alkoivat liikkua jo useita vuosia
sitten. Syy sen julkaisemisen viivästykseen
on ilmeinen~ uusien pankkilakien lopullisen muotoilun ja voimaan tulon odotus.
Nyt kun pankki toimintaa hoidetaan uusien
lakien perusteella, kirjan viimeistelyn lykkäämistä voi pitää perusteltuna ja onnellisenakin ratkaisuna muuten meillä
olisi uusi tietokirja, jonka sisällöstä melkoinen osa olisi vanhentunutta.
Kirja on aikaansaatu jakamalla kirjoitustyö 55 rahatalouden osa-alueiden asiantuntijan kesken. Tällainen tekotapa asettaa suuret vaatimukset teoksen toimittajille. Heidän pätevyyttään rahataloudellisissa kysymyksissä ei ole aihetta epäillä,
ovathan kysymyksessä kahden suurimman
liikepankkimme taloudellisten tutkimusyksiköiden päälliköt. Toimitustyön vahvana taustavoimana on ollut arvovaltainenja asiantunteva toimitusneuvosto. Tietenkin teoksen asiasisällön määrää se tekstimateriaali, jonka toimittajat ovat kirjoittajilta saaneet. Kirjoittajaluettelon silmäily antaa aiheen yhtyä toimittajien esipuheessa ilmaisemaan käsitykseen, että kirjoittajat edustavat maassamme alansa par..;
hainta - joskaan ei kaikilta osin välttämättä nimekkäintä - asiantuntemusta.
Rahatalouden tietokirja rakentuu rahateo-
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reettisten peruspilarien varaan, sillä alkusivuilla luodaan myöhemmälle maamme
rahatalouden yksityiskohtaiselle esittelylle tarpeellinen pohja käsittelemällä
pääkohdittain rahan asemaa ja osuutta
kansantalouden toiminnassa. Mm. rahateorian keskeisiä piirteitä on pyritty käsittelemään suppeassa ja kansantajuisessa
muodossa. Numeerisia esimerkkejä käyttämällä on valaistu esim. kerrannaisen
luotonlaajennusprosessin olemusta. Myös
rahapolitiikan tavoitteista, välineistä ja
mahdollisuuksista esitetään selkeä katsaus.
Perustietojen levittäminen tästä aihepiiristä on hyödyllistä- ovathan rahapoliittiset kysymykset usein esillä mm. joukkotiedotusvälineissä.
Suomen rahoitusmarkkinoilla toimivista
instituutioista kertova osa lienee peittävyydeltään täydellisin tähänastisista esityksistä, sillä keskuspankin ja varsinaisten
rahalaitosten ohella käydään läpi kaikki
muutkin rahoitusmarkkinoillamme toimivat laitokset aina työeläkekassoja, pankkiiriliikkeitä ja panttilainaamoja myöten.
Etenkin pankkien kohdalla olisi kuitenkin
hieman pitemmälle viety yhtenäisyys esittelyssä ollut suotavaa.
Maassamme tarjolla olevia säästämisja sijoituskohteita käsitellään kokonaistaloudellisissa puitteissa. Pankkisäästämistä koskevassa jaksossa käydään melko
tiiviissä muodossa - noin kymmenellä
sivulla - läpi pankeissa nykyisin tarjolla
olevat tilimuodot. Esitystä on havainnollistettu lukuisilla kuvilla ottolainauksessa
käytettävistä tavallisimmista lomakkeista,
jollaisiksi tasapuolisuuden vuoksi on poimittu eri rahalaitosryhmien käyttämiä.
Rahatalouden tietokirja poikkeaa edukseen
useimmista säästämisen muotoja käsittelevistä esityksistä siinä, että muitakin

meikäläisissä oloissa tarjolla olevia sijoituskohteita kuin pankki talletuksia on esitelty, vieläpä varsin perusteellisesti. Tärkeimmät tiedot esitetään mm. osakeja obligaatiosäästämisestä, sijoittamisesta
asunto-osakkeisiin ja osuustodistuksiin,
vakuutuksiin, metsäkiinteistöihin, rakennusmaahan jne. Maininnan ansaitsee
myös se, että luvun loppuun on liitetty
jakso »Neuvoja sijoittajille», jossa opastetaan käsitteiden selvittelyn, laskentakaavojen ja esimerkkien avulla vertailemaan erilaisten sijoitusten tuottoa ja arvioimaan niihin liittyvää riskiä. Suomen
rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyyteen lienee yhtenä syynä tietojen vähäisyys
tarjolla olevista sijoituskohteista säästävän
yleisön keskuudessa. Rahatalouden tietokirja
lisää osaltaan tietämystä näistä asioista.
Luottolähteitä ja luotonantoa tarkastellaan kirjassa melko perusteellisesti ja monipuolisesti. Tässäkin selvitellään ensin
yleisiä näkökohtia luomalla periaatteellinen katsaus käytettävissä oleviin rahoitusmuotoihin. Raha- ja luottolaitosryhmien
työnjakoa luottomarkkinoilla samoin kuin
yleisimpien luottolajien lähteitä tarkastellaan lähinnä luottokantatilaston pohjalta.
Luotonantoon liittyviin käytännön seikkoihin kiinnitetään runsaasti huomiota.
Kokonaisuudessaan lukija saa varsin seikkaperäisen kuvan luottotoiminnasta luoton tarvitsijoiden näkökulmasta.
Myös pankkitoiminnan kolmannen
tärkeän alueen, maksuliikkeen esittelylle
on tunnusomaista aiheen käsittely katta- \
vasti, »laidasta laitaan». Etenkin kotimaista maksuliikettä tarkastelevassa jaksossa on käytetty runsaasti selventäviä kuvia tärkeimmistä lomakkeista, niin että
maksuliikkeen tekniikastakin pääsee melko hyvin perille.
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Niin kuin edellisestä lienee käynyt selville, pankkitoiminnalla on keskeinen asema kirjan sivuilla. Koska teoksen nimessä
. kuitenkin käytetään laajasisältöistä rahatalous-käsitettä, odottaa valaistusta myös
pankkitoiminnan ulkopuolelle jäävään rahatalouden osaan. Näitä odotuksia lunastaa jossakin määrin luku, jossa käsitellään
julkisia raha-asioita. Tätä aihepiiriä ei olekaan kovin runsaasti käsikirjoissa tai hakuteoksissa käsitelty, joten valtion ja kuntien talouden pääkohtien esittely on tervetullutta.
Toimittajien mielestä rahatalouden alue
ei vielä esiteltyjen lukujen valossa ole tullut riittävästi kartoitetuksi, joten aukkoja
paikataan kokoamalla kirjan viimeiseen
lukuun erikoistietoja rahatalouden alalta.
Tällöin on ollut vaikea saada luvun sisältö yhdeksi kokonaisuudeksi, eikä hajanaisuutta olekaan voitu välttää. Sinänsä mukaan otetut asiaryhmät sisältävät mielenkiintoista ja tarpeellista tietoa, joiden poisjäänti olisi selvästi vähentänyt teoksen tietokirjamaisuutta.
Kirjan liitteiksi on otettu ensinnäkin
luettelo rahataloutta koskevista lainsäännöksistä ja vuoden 1970 alusta voimaan
astunut uusi pankkilainsäädäntö kokonaisuudessaan, sekä edelleen »Rahatalouden
tietolähteet», monipuolinen luettelo rahataloutta käsittelevästä kirjallisuudesta. Kirjan loppuun on sijoitettu asiahakemisto,
jonka perusteella löytää helposti kirjaan
sisältyvät tiedot.
Kun kirjan teksti on peräisin monien
kirjoittajien kynästä, on selvää, että aiheen käsittely tavassa, kirjoitustyylissä ja
asiatietojen valintaperusteissa ilmenee yksilöllisiä eroja. Samojen asioiden päällekkäistä käsittelyä esiintyy paikoitellen, kirjoittajien koulutukselliset ym. erot antavat
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omat vivahteensa tekstin eri osiin, eikä
tarkastelutapa yleensäkään ole yhdenmukainen. Näin ollen olisi toivonut runsaammin viitteitä yhdistämään toisiinsa liittyviä asioita, hieman tarkempaa käsitteiden
määrittelyäja aiheiden rajausta sekä kautta kirjan johdonmukaisesti toteutettua väliotsikointia asioiden etsimisen helpottamiseksi.
Melkoinen osa ryhmätyönä te~tävää
kirjaa uhkaavista heikkouksista on kuitenkin onnistuttu välttämään. Tähän on
osaltaan vaikuttanut selkeä ja luontevalta
vaikuttava jäsentely ja kokonaistaloudellisia näkökohtia tai yleispiirteitä esittelevien jaksojen sijoittaminen keskeisimpien
lukujen alkuun luomaan perustaa myöhemmälle käsittelylle. Monista asioista on
onnistuttu luomaan konkreettinen mielikuva käyttämällä runsaasti h;wainnollistavia valokuvia, piirroksia, kaavakuvia ja
asetelmia.
Rahatalouden tietokirjan luonteen täsmällinen määrittely ei ole aivan helppoa. Sitä
ei voi pitää varsinaisena käsikirjana teknisessä mielessä, vaikka sitä sellaisenakin voi
käyttää etenkin pankkitoimintaa käsitteleviitä osiltaan. Paikoitellen hyvinkin yksityiskohtaisen käsittely tapansa vuoksi sitä
ei voi pitää yleisluonteisena oppikirjanakaari. Ilmeisesti nimi kuvaa parhaiten
myös teoksen luonnetta: pidettäköön sitä
todellakin monikäyttöisenä raha talouden
tietokirjana, josta tietoja löytyy moniin eri
tarkoituksiin. Kirjan uskoisi ilmaan tuvan
käytännön pankkimiesten hyllyyn ammattikirjaksi, taloudellisten ja kaupallisten
oppilaitosten kurssivaatimuksiin sisältyväksi, valikoiden käytettäväksi pankkialan
oppikirjaksi ja suuren yleisön kirjahyllyihin haku teokseksi.
TAPIO KUKKONEN
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W. LEE HANSEN BURTON A. WEISBROD
Bendits, Costs and Finance of Publie Higher
Education. Markham Publishing Co., Chicago 1969. XV + 114 sivua.

Yhdysvalloissa syntyi 1960-1uvulla huomattavan laaja ns. koulutuksen taloustiedettä (economics of education) käsittelevä
kirjallisuus. Tutkimussuunnan eräänä keskeisenä pyrkimyksenä on ollut - varsin
erilaisia lähestymistapoja hyväksi käyttäen
selvittää erimuotoisen koulutuksen
henkilökohtaisia sekä yhteiskunnallisia
kustannuksia ja hyötyjä. Vaikka tutkimusote onkin vuosien kuluessa hieman tiivistynyt, kustannusten ja hyötyjen mittaamisvaikeudet muodostavat jatkuvasti huomattavan epävarmuustekijän saatujen tulosten mielekkyyttä arvosteltaessa.
Teoksessaan HANSEN ja WElSBROD, jotka
molemmat ovat melko tunnettuja koulutuksen ja terveydenhuollon taloustieteen
edustajia, ovat muutoin tavanomaiseen
koulutuksen
kustannus-hyöty-tarkasteluun liittäneet koulutuksen rahoitusongelmat. Teoksessa selvitetään aluksi jo milteipä traditionaalisella tavalla koulutukseen liittyviä tärkeimpiä kustannus- ja
hyötyeriä sekä koulutusta saavan henkilön että yhteiskunnan kannalta. Tuottojen mitoitus on suoritettu koulutuksesta
aiheutuvien tulonlisäysten avulla ja meno,jen koulutushyödykkeiden tuottamisesta
aiheutuneiden todellisten menojen ja opiskelijoiden menetettyjen ansioiden avulla.
Rajoittuminen näihin kustannus- ja hyötyeriin merkitsee sitä, että lukuisia koulutushyödykkeiden tuotantoa ja kysyntää
koskeviin päätöksiin vaikuttavia tekijöitä
jää tarkastelun ulkopuolelle näiden mitoitukseen liittyvien vaikeuksien vuoksi.
Tältä osin teoksessa esitettyihin empiiri-

siin laskelmiin on aihetta suhtautua suurin
varauksin.
Tekijät katsovat, että koulutusjärjestelmää kehitettäessä tulee pyrkiä ns. tehokkuus- ja tasa-arvo tavoitteiden toteuttamiseen. Koulutusjärjestelmän tehokkuutta voidaan mitata makrotasolla esimerkiksi sillä, missä määrin koulutus lisää
kansantuloa koulutettavien tulonansaitsemiskyvyn nousun ansiosta. Koulutuksen
tehokkuus tavoitteiden toteuttaminen merkitsee itse asiassa sitä, että jokainen ihminen saa kykyjensä mukaisen koulutuksen
siitä riippumatta, minkälaiset mahdollisuuqet hänellä on oman tai vanhempiensa
varallisuuden tms. tekijän perusteella
koulutuksen hankkimiseen.
Koulutuksen tasa-arvotavoitteiden toteuttamisella pyritään siihen, että ihmisten kouluttamisesta syntyvät lisätulot jakaantuvat yhteiskunnassa oikeudenmu-'
kaisella tavalla eri henkilöryhmien kesken.
Tasa-arvotavoitteisiin sisältyy myös, että
julkisen vallan toimesta annettavan koulutuksen kustannusten rahoituksen jakautuma on oikeudenmukainen. Tulonjakoon
liittyvissä tasa-arvotavoitteissa on kysymys kahdesta ongelmasta: 1. missä määrin
henkilön saama koulutus lisää hänen omaa
tulotasoaan ja 2. missä määrin henkilön
saama koulutus lisää muiden tulotasoa,
toisin sanoen, mitkä ovat koulutuksen
ulkoiset hyötyvaikutukset tulonmuodostuksen kannalta? Tasa-arvotavoitteiden
toteuttaminen koulutuksen kustannustenjaon kannalta merkitsee, että kunkin henkilön tulisi osallistua koulutuskustannusten rahoitukseen vain siltä osin, kuin hän
yhteiskunnassa annettavasta koulutuksesta
välittömästi ja/tai välillisesti hyötyy.
Teoksessa esitetyt empiiriset laskelmat
ja sovellutukset koskevat Kalifornian osa-
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valtiossa annettavaa lähinnä korkeakoulutasoista' koulutusta. Yksityiset oppilaitokset on kuitenkin jätetty tarkastelun
ulkopuolelle. Korkeampiasteisen koulutuksen järjestelmä ei tekijöiden mukaan
toteuta Kaliforniassa kumpaakaan. edellä
mainittua tavoitetta. Tehokkuustavoitteita ei saavuteta, koska huomattavia lahjakkuusreservejä jää jatkuvasti käyttämättä .. Tasa-arvotavoitteiden kanssa on
ristiriidassa mm. se, että korkeammissa
oppilaitoksissa opiskelevat henkilöt ovat
lähtöisin varakkaista oloista. Teoksessa
esitetyt lukuisat laskelmat osoittavat, että
keskimäärin verrattain varakkaista oloista
olevat opiskelijat saavat kOlJllutusmenojen
rahoitusjärjestelyjen vuoksi erittäin huomattavia tukipalkkioita varattomammilta
väestöryhmiltä. Toisin sanoen, varattomammilta väestöryhmiltä kerätyillä varoilla rahoitetaan varakkaista oloista kotoisin olevia opiskelijoita, jolloin viimeksi
mainitut tulevat koulutuksen aikaansaamien lisätulojen ansiosta vieläkin varakkaammiksi. Tällaiseen muodottomaan tilanteeseen Kaliforniassa vaikuttaa lähinnä
kolme seikkaa: ensinnäkin tämän osavaltion regressiiviseksi kehittynyt verotusjärjestelmä, toiseksi koulutuskustannusten rahoituksen vinoutunut jakautuma opiskelijoiden (ja heidän perheittensä) sekä julkisen vallan välillä ja kolmanneksi - edelliseen kohtaan liittyen - se, että varattomista oloista peräisin olevat opiskelijat
ovat selvästi aliedustettuina korkeammissa
oppilai toksissa.
Tekijöiden käsityksen mukaan ainoastaan muuttamalla korkeampiasteisen koulutuksen rahoituksen rakennetta on mahdollista edistää tehokkuus- ja tasa-arvotavoitteiden toteutumista. Teoksen loppuun liitetty koulutuksen vaihtoehtoisia
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rahoi tusmahdollisuuksia käsittelevä epilogi onkin periaatteelliselta kannalta varsin mielenkiintoinen. Rahoitusjärjestelmiä
koskevassa tarkastelussa pyritään aluksi
löytämään perusteita sille, minkälaisen
kustannustenjaon tu~isi olla veronmaksajien (julkisen vallan) ja opiskelijoiden
välillä. Toiseksi pohditaan, miten opiskelijoiden maksettavaksi koituvat kustannukset tulisi rahoittaa. Julkisen sektorin
koulutuskustannusten rahoitusta koskevassa tarkastelussa kiinnitetään huomiota
lisäksi kustannustenjakokysymykseen toisaalta osavaltio- ja paikallishallintosektorin ja toisaalta liittovaltion välillä. Tällä
ongelmalla on merkitystä, koska osavaltioiden välinen muuttoliike vaikuttaa
huomattavasti kunkin osavaltion koulutusmenojen ja sen niistä saamien hyötyjen väliseen suhteeseen.
Jos koulutuksen hyödyt koituisivat pelkästään koulutusta saavien henkilöiden
hyväksi, julkisella vallalla ei pitäisi olla
perusteita osallistua koulutuksen rahoitukseen. Koulutuksella on kuitenkin myös
huomattavia ulkoisia hyötyvaikutuksia,
joista pääsevät osallisiksi muutkin väestöryhmät kuin ne, jotka tuottavat nämä hyötyvaikutukset. Tämän vuoksi julkisen
vallan osallistuminen koulutuksen järjestämiseen ja sen rahoitukseen on varsin
perusteltua. Julkisen vallan rahoitusosuuden tulee teoksessa hahmote1tujen periaatteiden mukaan määräytyä mainittujen ulkoisten hyötyjen ja koulutusta saavien henkilöiden omakohtaisten hyötyjen
suuruuksien perusteella.
Opiskelijoiden maksettaviksi koituvien
kustannusten vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia on teoksessa selostettu yksityiskohtaisesti. Huomiota on kiinnitetty
erityisesti seuraaviin ongelmiin, joskaan
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mihinkään lopullisiin kannanottoihin eI
ole päädytty:
-

sesta aiheutuvien lisätulojen suuruuteen?

Onko opiskelijoiden maksettava koulutuskustannukset opiskeluaikana vai
onko niiden maksaminen aiheellista
ajoittaa pitemmälle aikavälille?
- Onko opiskelijoilta perittävät koulutuskustannukset määrättävä kiinteiksi vai onko aiheellista sitoa ne
jollain tavoin koulutuksesta koituvien lisätulojen tms. tuottojen' suuruuteen?
- Jos opiskelukustannukset maksetaan
jälkikäteen koulutuksen aikaansaamien tuottojen perusteella, onko
maksujen suuruus tällöin sidottava
koulutetun tulotaso on tai koulutuk-

Hansenin ja Weisbrodin hahmottamat
koulutuksen vaihtoehtoisia rahoitusmenettelyjä koskevat periaatteet eivät varmastikaan jo hyötyjen ja kustannusten
mittaamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi
ole sellaisinaan sovellutuskelpoisia. Teos
antanee kuitenkin melkoisia ajatussysäyksiä niille, jotka joutuvat pohtimaan,
miten esimerkiksi meillä jatkuvasti ja nopeasti kohoavat koulutuskustannukset voitaisiin rahoittaa muulla tavoin kuin veroäyrin hintaa kohottamalla tai valtionapuja lisäämällä.
TIMO RELANDER

LENNART J ÖRBERG The Industrial Revolution
in Scandinavia 1850-1914. The Fontana
Economic History of Europe, VoI. IV,
Ch.8. Fontana, London 1970. 134 sivua.
7 mk.

kirjoittajia on 35. Erikoista teoksen julkaisemisessa on se, että kaikkien kirjoittajien esitykset - niitä voitaneen nimittää
artikkeleiksi - julkaistaan ensin erillisinä
vihkosina, ja kun kaikki ovat ilmestyneet,
ne sidotaan neljäksi osaksi.
Kolmessa ensimmäisessä osassa (1: 900"1500, The Middle Ages; II: 1500-1700,
The Sixteenth and Seventeenth Centuries, III:
1700-1914, The Industrial Revolution) tutkijat kirjoittavat mantereen laajuisesti erikoisaloistaan: elinkeinojen kehityksestä,
väestön kasvusta, tekniikasta jne. Neljännessä osassa (IV: 1700-1914, The Emergence of Industrial Societies) jaottelu on tehty
maittain.
Ensimmäisinä artikkeleina ovat ilmestyneet neljänteen osaan tulevat LENNART
J ÖRBERGin The Industrial Revolution in Scandinavia 1850-1914 sekä PHYLLIS DEANEn

PHYLLIS DEANE The Industrial Revolution in
England 1700-1914. The Fontana Economic History of Europe, VoI. IV, Ch. 2.
Fontana, London 1969. 84 sivua. 5.60 mk.
Kustannusliike Fontana on aloittanut
uuden laajan Euroopan taloushistorian
kokoomateoksen julkaisemisen. Toimittajana on CARLO M. CIPOLLA, joka on taloushistorian professorina Pavian yliopistossa Italiassa ja Kalifornian yliopistossa,
Berkeleyssä, Kaliforniassa.
Teoksen neljä osaa tulevat peittämään
ajanjakson vuodesta 900 vuoteen 1914, ja
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The Industrial Revolution in England 17001914.
J örberg on taloushistorian apulaisprofessori Lundin yliopistossa. Deane taas on
taloushistorian lecturer Cambridgen yliopiston Newnham Collegessa ja Englannin »teollisen vallankumouksen» tunnetuimpia tutkijoita.
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nousivat myös yhdellä tai useammalla
muulla kansantalouden sektorilla lähinnä
näiden sektoreiden käymän ulkomaankaupan kasvun vuoksi. Tanskassa oli kysymyksessä maataloustuotteiden vienti,
Suomessa puutavaran vienti, Ruotsissa
viljan, puutavaran ja raudan vienti sekä
Norjassa puutavaran vienti ja merenkulun tuottamat tulot. Ulkomaankaupan
Jörberg ajoittaa Skandinavian maiden kasvuun taas vaikutti Englannin ja sen
(Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan) jälkeen Manner-Euroopan siirtyminen va»teollisen vallankumouksen» siis vuosiin paakauppaan 1840-luvulta lähtien.
1850-1914. Lyhyen talouden ja väestön
Jörbergin mukaan Skandinavian maikehityksen yleissilmäyksen jälkeen maa- den etuna ulkomaankaupassa oli niiden
talouden ja teollisuuden kasvua tarkastel- tarjoamien tuotteiden kysynnän suhteellilaan maittain. Lopuksi analysoidaan maa- sen korkea tulojoustavuus ja toisaalta maitalouden ja teollisuuden vuorovaikutusta den sopeutumiskyky kysynnän vaihteluisekä verrataan teollisuuden kehityksen hin silloin, kun jonkin tuotteen kysynnän
piirteitä
Skandinavian maissa. Muita tulojoustavuus laski. Edelleen kunkin tuotelinkeinosektoreita ei varsinaisesti käsi- teen tarjonta oli suhteellisen joustavaa.
tellä, mutta ulkomaankauppa on epäsuo- Tämä johti kaupan vaihtosuhteen muutrasti mukana. Jörberg toisin sanoen ra- tumiseen Skandinavian maille edulliseksi
joittaa käsittelyalaa ja katsoo, että Skan- 1800-luvun lopulla.
dinavian »teollinen vallankumous» voiMaatalouden ja teollisuuden välisistä
daan selittää väestön kasvun, maatalou- suhteista tulos on tuttu: jos toisaalta maaden ja teollisuuden muutoksina ja vuoro- talouden parantunut tuottavuus on teolvaikutuksena.
listumisen ehto, niin toisaalta teollistuMaittain suoritetussa tarkastelussa käy- minen johtaa puolestaan maataloustuottettävissä ollut kvantitatiivinen materiaali teiden lisääntyneeseen kysyntään. Näin
on saanut keskeisen osan. ,Kehitystä ku- Jörbergin mukaan kävi erityisesti Tansvataan kolmenkymmenen taulukon tu- kassa ja Ruotsissa. Kaupallinen maatakemana.
loussektori kehittyi näissä maissa ulkoArtikkelin mielenkiintoisimmat osat maankaupan turvin jo vähän ennen varovat kuitenkin kaksi viimeistä lukua: Ag- sinaisen industrialismin alkua.
riculture and Industrial Development sekä A
Traditionaalinen maatalouden omaComparative Anarysis of Industrial Develop- varaissektori,
jolla kehittymättömissä
ment in the Scandinavian Countries.
maissa on yleensä ali työllistetty työvoiJ örbergin lähtökohta on sikäli rostowi- mareservi, tarjosi työvoimaa muille sektolainen, että hän etsii kasvusektoreita. Hän reille. 1800-luvun lopulla kysyjinä Ruotpäätyy tulokseen, että joko samanaikai- sissa ja Tanskassa oli kaupallinen maatasesti tai vähän ennen varsinaisen nykyai- lous ja teollisuus. Lisäksi erityisesti Ruotkaisen teollisuuden kasvun alkua tulot· sissa siirtolaisuus vähensi tätä työvoima-
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reservla. Kun työvoiman kysyntä täten saakka (Suomesta vain vuoteen 1926
ylitti tarjonnan, se johti reaalipalkkojen saakka). Samoin muissa maissa on runnousuun. Ruotsissa ilmiö on selvä 1880- saammin historialliseen tilastoaineistoon
luvulla. Toisaalta Jörberg olettaa, että perustuvaa tutkimusta kuin Suomessa,
palkkojen nousu vähensi siirtolaisuutta, vaikka Suomessa monet tilastosarjat ovat
joka puolestaan vähensi reaalipalkkojen vanhempia ja parempia kuin Norjassa
kasvua 1890-luvulla.
ja Tanskassa. Jörberg moittii kuitenkin
Suomi oli kehityksessä muita Pohjois- miltei kaikkea käytettävissä ollutta kirmaita jäljessä. Väestörakenne oli maata- jallisuutta puhtaasta deskriptiivisyydestä
lousvaltaisempi ja työvoimareservi tästä ja analysoinnin puutteesta, koska kirjoitsyystä suurempi, eikä myöskään siirtolai- tajilta on puuttunut kansantaloudellinen
suus ollut niin runsasta. Teollisuus sai koulutus.
tästä syystä tarvitsemansa työvoiman helSuomalaisen tutkimuksen puute ja tiposti palkkatason nousematta sanottavasti. lastoaineiston muokkaamattomuus on selJ örberg arvailee, että eräs syy SuoII).en västi nähtävissä kautta koko esityksen.
teollisuuden vaikeuksiin lienee oll;ut työ- Suomen osalta on ollut tyydyttävä vain
voimareservin kehno koulutus muita Poh- arvailemaan kehitystä,' kun se muiden
joismaita takapajuisemmassa maatalou- maiden osalta on selvemmin tilastoin
dessa. Jörberg kiinnittää kuitenkin huo- osoitettavissa. Välistä kuitenkin tuntuu
miota kaikkien Pohjoismaiden yleensä myös siltä, että Jörberg olisi arvailuiskorkeaan lukutaitoon ja uskoo sen helpot- saan tehnyt varsin pitkälle meneviä johtaneen teollistumista. J örberg asettaa topäätöksiä, jotka - vaikka ovatkin miemyös hypoteesin, että Suomen poliittinen lenkiintoisia - tuntuvat rohkeilta ilman
ja taloudellinen sidonnaisuus hitaasti ke- tarkempaa tutkimusta. Tämä koskee esihittyvään Venäjään on hidastanut talou- merkiksi väitettä, että Suomessa ulkomaandellista kasvua. Suomi sai vuoteen 1885 kauppa vaikutti vähemmän maan talouSuomea ja Venäjää ympäröivän tulli- delliseen kehitykseen kokonaisuudessaan
muurin suojaamana käydä kauppaa Ve- kuin Ruotsissa, samoin kuin sitä, että Ve-näjän kanssa, joka ei ainakaan aluksi liene näjän markkinoiden hidas kasvu ennen
ollut kovin laatutietoinen.
vuotta 1890 olisi ollut Suomen taloudelJörbergin artikkelin lopputoteamus on lisen kehityksen este.
»lohdullinen»: pienten maiden on helppo
Silti tekee mieli sanoa, että Jörberg on
edistyä taloudellisesti, jos kaikki muutkin laatinut tähän asti parhaan yleisesityksen
edistyvät ja jos maailmankaupassa vallit- Suomen
teollistumisen
alkuvaiheista.
sevat vuosisadan vaihteelle ominaiset eri- Ulkomaalaiset panivat suuressa määrin
koiset vapaakauppaolot.
alulle Suomen teollisuuden. On paraJ örberg on kerännyt lähdeaineistokseen doksaalista, että nyt _ulkomaalaiset vielä
parhaita saatavissa olleita taloushistori- kirjoittavat taloushistoriamme. Syynä on
allisia tutkimuksia. Suomea lukuunotta- mm. se, että taloushistorian opetukselle
matta Skandinavian maista on olemassa ja tutkimukselle Suomen korkeakouluissa
jonkinlaiset historialliset kansantulolas- suodut mahdollisuudet ovat mitättömät
kelmat taaksepäin noin vuoteen 1860 . muihin Pohjoismaihin verrattuna.
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Jörbergiä voidaan pitää nykyisin
»uuden taloushistorian>~ edustajana, ts.
tutkijana, joka käyttää taloushistorian tutkimuksessa eksplisiittisenä lähtökohtana
kansantaloustieteen teorioita ja operoi
kaiken aikaa teorian käsittein. Teorian
avulla valitaan relevantit muuttujat, joita
myös mitataan kvantitatiivisesti, toisin
kuin historiallisessa tutkimusmetodissa,
jossa kaikki mahdollinen, enimmäkseen
kvalitatiivinen aineisto pyritään saamaan
tutkimuksen piiriin.
Jörberg on enimmältä osin onnistunut hyvin teorioiden käytössä ja pystynyt niiden avulla paremmin kuin aikaisemmat tutkijat karsimaan epäolennaisuuksia. Muutamissa kohdin kielenkäytössä on tosin täsmentämisen varaa.
Toisaal ta englanninkielinen käännös on
paikoin kömpelöä ja saattaa olla osasyyllinen tähän. Tutkimuksen alkupuoli
on ajoittain raskasta luettavaa lukujen
runsauden vuoksi, mutta muuttuu loppua
kohden nautittavammaksi, kun päästään
johtopäätösten tekoon.
Deanen tutkimus on luonteeltaan täysin erilainen kuin Jörbergin, vaikka ei
f.enkään voi sanoa olevan klassillista historian tutkimusta. Deane on yhdessä
W. A. COLEn kanssa konstruoinut Englannin historialliset kansantulosarjat vuosilta 1688-1959. Lisäksi hän aikaisemmissa tutkimuksissaan on tarkastellut Englannin »teollista vallankumousta» muutenkin (ks. PHYLLIS DEANE - W. A. COLE
British Economic Growth 1688-1959, 2nd
ed., Cambridge 1967; PHYLLIS DEANE
The First Industrial Revolution, Cambridge
1965).
Hänen käsillä oleva työnsä on tavallaan
aikaisempien tutkimustulosten yhteenveto.
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Siinä on vain vähän tilastotietojajasiinäkäsitellään niukasti sellaisia hänen tutkimuksissaan esiintyneitä ongelmia kuin
tutkimusmateriaalin olemassaoloa, luotettavuutta jne. Tästä syystä lukukokemus
muodostuu erityisen miellyttäväksi »teollisen vallankumouksen» kertaukseksi, jossa
detaljirunsaus ei häiritse kokonaisnäkemystä. Yksityiskohtien selvittämiseksi itselleen lukijan täytyy tosin turvautuaDeanen muihin tutkimuksiin.
Deane lähtee liikkeelle määrittelemällä
»teollisen vallankumouksen» joukoksi toisiinsa kytkeytyneitä taloudellisen organisaation, teknologian ja elinkeinorakenteen
muutoksia, joihin liittyy lisäksi pysyvä
väestön, kokonaistuotannon sekä mahdollisestijoskaan ei välittömästi per capita -tuotannon kasvu. Täsmennyksenä on huomautus, että »teollisessa vallankumouksessa» on kysymys enemmän muutoksen
asteesta kuin muutoksen ainutkertaisuudesta.
Koko esitys rakentuu tämän määritelmän tarkastelusta. Hän etenee vähän kerrallaan tutkien määritelmän eri osia
useilta eri näkökulmilta. Tällöin hän tuo
esille eri tutkijoiden mielipide-eroja .pääasiassa »teolliseen vallankumoukseen» kuuluvien muutosten ajoittamista koskevista
seikoista. Oman ajoituksensa hän perustaa
kasvututkimuksen tuloksiin.
Englannin väestö alkoi pysyvästi kasvaa 1740-luvulla. Keksintöjen lukumäärä
kasvoi huomattavasti 1770-luvulla. Deanen mukaan näissä keksinnöissä oli historiallisesti ainutlaatuista se, että niiden
käyttöönotto toi mukanaan teollisuuden
rakenteellisen muutoksen - muutoksen
kodeista tehtaisiin. Tämä merkitsi innovaatiopäätösten luonteen olennaista muutosta.
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Deanen määritelmä osoittautuu kuitenkin epämääräiseksi kuten useimmat
»teollisen vallankumouksen» määritelmät.
Deane ei anna myöskään yksiselitteistä

vastausta kysymyksiin, milloin »teollinen
vallankumous» Englannissa tapahtui ja
miksi.
RIITTA HJERPPE

HAL B. LARY Imports cif Manufactures from
Less Developed Countries. NBER Studies in
International Economic Relations 4. Columbia Univ. Press, New York-London
1968. XVII + 286 sivua.

viennin tilasta ja tälle viennille asetettujen
esteiden laadusta. Nimenomaan ensimmäistä näistä kysymyksistä on Laryn tutkimuksessa käsitelty tavalla, joka tekee
teoksesta mielenkiintoisen.
Suhteellisen edun käsitteen konretisointiin Lary pyrkii kansainvälisen kaupan
kokonaistasapainoteoriaan liittyvän tuotannontekijäsuhde- eli HECKscHERinOHLINin teoreeman avulla. Hän siis pyrkii
täsmentämään väitettä, että kullakin maalla on suhteellinen etu tuotteissa, jotka
luonnostaan vaativat runsaasti asianomaisen maan suhteellisessa mielessä runsasta
tuotannontekijää. Tämän yksinkertaisen
yleistyksen oikeutus ja merkityshän on mm.
LEONTIEFin paradoksin yhteydessä ollut
jatkuvasti esillä, kun on näyttänyt siltä,
että USA vie työintensiivisiä ja tuo pääomaintensiivisiä hyödykkeitä, vaikka pitäisi olla päinvastoin. Yleisen käsityksen
mukaan kehitysmaiden ja teollisuusmaiden työnjaon pitäisi johtaa vastaavasti
siihen, että kehitysmaat erikoistuvat työintensiivisiin (ja "itselleen sopiviin luonnonvarapitoisiin) hyödykkeisiinja tuovat teollisuusmaista pääomaintensiivisiä hyödykkeitä. Lary tutkii tämän suosituksen perusteita.
Teosta lukiessa on hyvä pitää mielessä,
että kokonaistasapainoteriaan perustuva
suhteellisen edun määrittely edellyttää,
että työvoiman täystyöllisyys tavoite ja
reaalikansantulon maksimointitavoite ei-

LARyn tutkimus on syntynyt UNCTADkoriferenssien vaikutuksesta ja sen perusnäkemys vaikuttaakin globaalisesti käyttökelpoiselta. Kehitysmaiden tuonti tarpeen
ja tuontikyvyn ristiriidan ongelmassa Lary
edustaa välittävää kantaa. Hän ei yritä
todistella perinteiseen primäärituotevientiin pitäytymisen riittävyyttä, mutta ei
pidä sopivana ratkaisuna myöskään pelkkää tuontia korvaavaa, tuonnin volyymin
kansantulojoustoa supistavaa teollistumista, vaan toivoo kasvutavoitteiden luoman tuontitarpeen tyydyttämistä kansainvälisen erikoistumisen lisäystä merkitsevän
tuotannon ja viennin rakennemuutoksen
avulla. Tilastollinen perustelu tälle vaatimukselle on epäilemättä vakuuttava: vuosina 1950-1965 teollisuusmaiden vienti
kasvoi keskimäärin 8.5 %, kehitysmaiden
vienti sen sijaan vain 4.5 %,ja vain 3.6 0/0'
jos öljymaat jätetään om~ksi ryhmäkseen.
Tutkimuksen tavoite on kaksinainen.
Toisaalta siinä pyritään identifioimaan
ne hyödykkeet, joissa kehitysmailla on tai
voisi olla suhteellinen etu kansainvälisessä
kaupassa. Toisaalta siinä esitetään selvitys
näiden hyödykkeiden kaupan rakenteesta
ja yleensä kehitysmaiden manufaktuuri-
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vät ole ristiriidassa keskenään. Kaikkialla
pyritään ts. mahdollisimman korkeaan
työn tuottavuuteen, mutta se, kuinka korkean yksikkötuottavuuden maa voi itselleen sallia, riippuu muiden tuotannontekijöiden kuin työn määristä. Köyhillä
mailla on siis suhteellinen etu työintensiivisillä, alhaisen työn tuottavuuden aloilla
siitä yksinkertaisesta syystä, että muuten
ei mobiilin työvoiman täystyöllisyys ole
mahdollinen. Rikkailla mailla taas on suhteellinen etu korkean työn tuottavuuden
aloilla siinä mielessä, että ne voivat erikoistua niihin työvoiman täystyöllisyyttä
vaarantamatta. Täystyöllisyystavoitteenja
reaalikansantulotavoitteen yhteys lieneekin niin läheinen, että mainitunlaisten
tuotannontekijäsuhdeteoreemaan
lii ttyvien toteamusten käyttäminen yleissääntöinä on paikållaan.
Laryn tu tkim uksessa pyritään näin määritellylle suhteelliselle edulle antamaan
konkreettinen sisältö. Siinä osoitetaan, että
teollisuusalojen työintensiivisyysjärjestys
sellaisena kuin se esiintyy USA:ssa, on jotakuinkin yleismaailmallitlen. Toiset alat
ovat siis luonnostaan työintensiivisiä, toiset pääomaintensiivisiä. Tärkeä merkitys
tutkimuksessa on oivalluksella, että tuotannon tekij äin tensiivisyyden indikaattoriksi sopii parhaiten kunkin alan value added
per employee. Mitä suurempi on suhdeluku
arvonlisäys/ihmistyövuosi, sitä pääomaintensiivisempi ala on, ja mitä pienempi
suhdeluku on, sitä työintensiivisempi ala
on. »Pääoman» käsite ON tällöin avara,
niin että siihen sisältyvät sekä aineellinen
pääoma että eri alojen human capital. Kysymys on siis aikayksiköissä mitatun työn
ja kaikkien muiden tuotannontekijöiden
vastakkainasettelusta. Lary tosin myös
osoittaa, että tällainen pääomaintensiivi-
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syysjärjestys vastaa melko tarkkaan alojen
pääomaintensiivisyysjärjestystä myös aineellisessa mielessä.
USA:n oloja koskevan tarkastelun jälkeen suoritettu 13 teollisuusryhmää ja 9
maata käsittävä vertailu osoittaa todella,
että teollisuusalojen järjestys arvonlisäysmielessä on hämmästyttävän samanlainen,
vaikka arvonlisäysten absoluuttinen taso
eri maissa onkin peräti erilainen. (Yhtäläisyyden mittana on KENDALLin coif.ficient
rif concordance). Samanlainen on myös eri
alojen keskimääräisen palkan ja arvonlisäyksen non-wage-komponentin suuruuden mukainenjärjestys. Tämän perusteella
Lary esittää luettelon kehitysmaille sopivista työintensiivisista hyödykkeistä apunaan USA:n Standard Industrial Classijication
ja Standard International Trade Classijication
(SITC). Muodostuva tavaraluettelo ei
ehkä ole kovin innostava. Sen sisällöstä
antaa esim. Japanin aikaisempi ja Hongkongin nykyinen vienti melko edustavan
kuvan. Äsken mainitulla edellytyksellä
Laryn lista on kuitenkin käyttökelpoinen.
Nyky tilanteesta näiden hyödykkeiden kaupassa tekijä voi vain sanoa, että kauppa
on vielä vähäistä mutta nopeasti kasvavaa.
Suhteessa Laryn listaan tämän kaupan
koostumus on vielä yksipuolinen ja maakohtainen jakautuminen on epätasaista,
ts. sekä viennin että tuonnin puolella
muutamien maiden osuus on hallitseva.
Tämä ei voine jatkua. Kaupan jatkuva
kasvu ja monipuolistuminen sekä tuonnin
aluejakautuman tasoittuminen eivät tietenkään sulje kuvasta vientimaiden hyödykekohtaista erikoistumista.
Tuleva kehitys riippuu tietysti ratkaisevasti teollisuusmaiden suhtautumisesta.
Niiltä vaaditaan valmiutta siihen rakenteelliseen sopeutukseen, jota tuotantopro-
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sessien jakaminen uudella tavalla maapallon eri osien kesken väistämättä edellyttää.
Myös Suomessa voidaan kotimaisten tuotantoketjujen lyhennyksen ja työintensiivisen tuotannon supistuksen avulla välttää
se työvoimapula, jonka sitkeästi väitetään
maatamme tulevaisuudessa uhkaavan. Laryn tutkimus osoittaa, mitka SITC-ryhmät tulevat olemaan käyttökelpoisimpia
ja missä tulleissa ehkäjoudutaan tekemään
ei-vastavuoroisia myönnytyksiä kehitysmaille. Maksutasesyistä tällaisen politiikan valmistelu ei ehkä vaikuta juuri nyt
kovin ajankohtaiselta, mutta on muistettava, että nyt sisätasapainon ja ulkotasapainon vaatimukset ovat samansuuntaisia, eikä silloin ole kysymys perusluonteisesta epätasapainosta. Juuri tällaisessa tilanteessa voisi olla hyvinkin sopivaa käyttää kontraktiivisen politiikan rinnalla inflaatiopainetta hillitseviä yksipuolisia tullinalennuksia.
Joka tapauksessa on selvää, että esillä
olevan tutkimuksen tapaista empiiristä
työtä pitäisi Suomessakin harrastaa Suomen oman, suhteellisen edun periaatteen
mukaisen erikoistumisen edistämiseksi.
Tässä onkin syytä viitata keskusteluun
»Miksi ja miten investoidaan?» (Kansantaloudellinen aikakauskirja 1969:3) ja erityisesti UNTO LUNDin tässä keskustelussa
käyttämään tarkastelutapaan. Laryn kirjan tapaisen suositushakuisen tutkimuksen
yhteydessä päättelyn premissien (esim.
työllisyys tavoitteen ja reaalitulotavoitteen
suhde) muistaminen on ratkaisevan tärkeää. Kansainvälisen vertailukohdan olemassaolo on varmasti edullista tällaista
työtä jatkettaessa. Arvonlisäysnäkökulman
ohella onkin otettava huomioon myös sijaintipaikkanäkökohdat, mm. määrättyjen
prosessien väistämätön markkinahakui-

suus, samoin kuin riittävän kotimaisen kysynnän merkitys tuotannon edellytyksenä.
Arvonlisäyskri teeri ei ehkä yleensäkään
anna yksityiselle viejämaalle kovin valmiita vastauksia, vaan se osoittaa ennemminkin muille maille, missä niillä ei ole
suhteellista etua. Suhteellisen edun jatkuvaan muuttumiseen liittyvä maailmantalouden dynamiikka ei ehkä Laryn tutkimuksessa tule riittävän selvästi esille. Sen
täydennyksenä onkin syytä käyttää HARRY
G. JOHNsONin kirjasta Cornpar~tive Cost and
Cornrnercial Policy Theory Jor a Developing
World Econorny (Wicksell Lectures 1968,
Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968),
jossa on esitetty tiivis yleis katsaus ja ar-,
viointi juuri Laryn tutkimuksen perustana
olevasta ulkomaankauppa teoriasta.
Kehitysmaiden VIennm nopeamman
kasvun edellytyksenä on teollisuusmaiden
sopeutumisvalmiuden lisäksi mm. se, että
tuotannon tekijöiden hinnat kehitysmaissa
muodostuvat niiden omaa resurssiperustaa
vastaaviksi, ja reaalipalkat siis alhaisiksi.
Kysymys siitä, onko oikein, että teollisuusmaat alistavat kehitysmaiden työvoiman
»orjatyövoimakseen», joka nöyrästi »ruokapaikalla» suorittaa palvelutehtäväänsä
maailmantalouden osana, tulisi Laryn
suositusta seurattaessa varmaan entistä
suuremman huomion kohteeksi. Suomalainenkin opiskelija asettaa kokemuksen
mukaanjo nyt herkästi kysymyksen, »onko
oikein», että esim. kehitysmaissa toimivat
kansainväliset yhtiöt maksavat sikäläiselle
työvoimalleen merkittävästi alhaisempia
palkkoja kuin teollisuusmaissa maksetaan
vastaavilla aloilla. Tähän ei voida vastata
muuten kuin viittamalla tuottavuuseron
lisäksi siihen työttömyysongelmaan ja dual
econorny -vaaraan, jonka moraalisesti tyydyttävämmiltä näyttävien palkkojen mak-
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saminen aiheuttaisi. Lary ei näitä kehitys- tys voisi ollakin maakohtainen asia. Tämä
maille suosittelemaansa strategiaan liitty- vähentäisi suuresti Heckscherin-Ohlinin
viä tasoero-ongelmia käsittele, mutta John- teoreeman käyttö arvoa. Yhden maan tilasson sen sijaan katsoo, että kehitysmaat tojen pohjalta ei voitaisi sanoa mitään
»would be well advised to refuse to grant hyödykkeen luonteesta toisessa maassa, ja
patent rights for innovations other than tähän on Leontiefin paradoksin yhteydessä
those developed by their own residents» innokkaasti vedottukin. Vastaavasti olisi
(mt. s. 39). Muuten innovaatioiden ka- operationaalisten suositusten esittäminen
saantumisen kansainvälisiä tuloeroja säi- vaikeaa. Laryn mukaan tuotannonalojen
lyttävä vaikutus on hänen mielestään ole- järjestys on kuitenkin globaalisesti varsin
va kohtuuton. Näin täydennettynä Laryn yhtenäinen, ja Leontiefin paradoksin tulstrategia onkin varmaan käyttökelpoinen. kintaa on siis muutettava. Lähinnä. jää
Laryn tutkimus ei ole vain käytännölli- jäljelle käsitys, että tämä paradoksi ei olesesti arvokas, vaan se on myös teoreettisesti kaan' mikään paradoksi. Tätä voidaan
mielenkiintoinen. Jos tuotannonalojen tuo- sanoa esim. Johnsonin laajalla pääomakätannontekijäintensiivisyysjärj"estys on jok- sitteellä operoivan tulkinnan merkitsevän.
seenkin sama eri maissa. Leontiefin paraVoidaan tietysti kysyä, mistä yhtenäinen
doksin tulkintaan tulee ratkaiseva täsmen- tuotannon tekij äin tensiivisyysj ärj es tys VOI
nys. Sen selityksenä ei silloin voi ollafaetor johtua, jos tuotantofunktioihin nähden päintensity reversals -ilmiö. Laryn tutkimus tee se, mitä edellä esitettiin, kun eri mailisää juuri tästä syystä tuotannontekijä- den tekijäperusta on niin erilainen? Ovatsuhdeteoreeman käyttöarvoa. Heckscherin ko mahdollisuudet tuotantotekniikan va-Ohlinin teoreeman yhteydessähän on lintaan todella niin rajoitetut, että tekijöiyleensä oletettu, että tuotantofunktiot ovat den hintasuhde ei voi 'siihen vaikuttaa?
samat eri maissa. Empiirinen tutkimuskin Eikö yhtenäinen järjestys osoita, että tekon näyttänyt tukevan käsitystä, että aina- niikka ei ole kaikkialla optimaalinen tai
kin isokvanttien muoto on sama eri maissa että tekijähinnat eivät joissakin maissa ole
ja vain skaalatuottotekijä on erilainen (ks. resurssiperustaa vastaavia? Voidaanko LaJ. BHAGWATI The Pure Theory rif lnternational ryn kantaa siis ollenkaan pitää todellisena
Trade, The Economic J ournal, March optimointiratkaisuna vai onko se liian mo1964, s. 6). Toisaalta eri maiden resurssi- nia asioita »annettuina» pitävää empiperusta on erilainen ja suhteelliset tuotan- rismiä? Voidaanko MINHAsin näkemys,
nontekijähinnat siis erilaiset, mikä puoles- että kehitysmailla onkin suhteellinen etu
taan voi aiheuttaa määrätyillä edellytyk- niillä aloilla, joilla pääoman ja työn välisillä (ks. R~CHARD E. CAVES Trade and nen substituutiojousto on vähäinen, vaikka
Economic Structure, Cam.bridge 1960, s.
ne näyttäisivätkin alkutilanteessa pääoma89-92), että tuotannohala A ei olekaan intensiivi~iltä, sivuuttaa niin kevyesti kuin
universaalisti. työ- tai pääomaintensiivi- Laryn teoksessa tapahtuu? Kaikki nämä
sempi kuin ala B, vaan niiden järjestys voi epäilykset eivät ole aiheellisia, mutta kaikki
vaihtua, jos tekijöiden suhteellinen hinta eivät ehkä ole aiheettomiakaan.
muuttuu voimakkaasti. Tällöin tuotannonLaryn teos osoittaa, että abstraktilla
alojen tuotannontekijäintensiivisyysjärjes- kansainvälisen kaupan kokonaistasapaino-
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teoriallakin voi olla kiinteä yhteys empiriaan. Sitä sovellettaessa tarvitaan vain
sekä mielikuvitusta että metodista tarkkuutta. Ulkomaankauppateorian testaukseen ja sovellutukseen liittyneet vaikeudet
ovat suuressa määrin seurausta siitä, että
teoreettisen mallin käsitteille) erityisesti

pääomalle on usein valittu väärä operationaalinen vastinkäsite. Nyt tämä ongelma
siis näyttää kuitenkin olevan ratkeamassa.
Kaupan rakenteen tutkimus alkaa samalla
muodostua sellaiseksi tuotantorakenteen
tutkimukseksi, kuin sen pitääkin olla.
VEIKKO K. REINIKAINEN

ERNEST MANDEL EEC ja Euroopan vastaus
haasteeseen (alkuteos Die EWG
und die Konkurrenz Europa-Amerika, suom.
ILPO HALONEN ja PERTTI HYNYNEN). Huutomerkki-sarja. Tammi, Helsinki 1970.
122 sivua. 12 mk.

säilyttämiseksi ja lisäämiseksi, paaomien
keskittyminen on ollut tarpeen. Tämän
kehityksen kärjessä ovat olleet teollistuneet maat, joissa pääomien keskittymisprosessi on saanut seuraavia muotoja: l.
kansallinen teollisuus vierasmaalaistuu ulkomaisen pääoman hyväksi, 2. vierasmaalaistuminen jää vähäiseksi, eivätkä taloudelliset ja valtapoliittiset suhteet muutu
laadullisesti, 3. ilman yhden maan valtaasemaa perustetaan tai otetaan hallintaan
yrityksiä eri maiden pääomien avulla eli
tapahtuu ns. pääomien yhteenkietoutuminen ja 4. keskittyminen rajoittuu kansallisiin pääomiin. Kaikkia näitä keskittymisen
muotoja tavataan jo melkoisesti Euroopassa. Pääomien ulkomainen kontrolli ei
ole kuitenkaan Mandelin mielestä vielä
missään riittävän pitkällä, etteivätkö länsieurooppalaiset kapitalistit puolustaisi tuotantovälineitään liiallista Atlantin-takaista
valvontaa vastaan.
USA:n yritysten kyvylle tunkeutua Eurooppaan on kaksi ratkaisevaa syytä: 1.
niillä on mahdollisuuksia käyttää enemmän varoja tutkimukseen ja 2. ne saavat
valtiolta enemmän avustuksia kuin niiden
eurooppalaiset kilpailijat. Etevämmyyttä
ei siis selitä mikään johtamistaidon tai
keksintöjen kuilu, sillä tekniset ja henkiset
edellytykset ovat yleensä samat, mutta taloudelliset edellytykset vain harvoin. Man-

Ame~ikan

Yhdysvaltain teollinen ylivoima on viime
vuosina huolestuttanut yhä useampia eurooppalaisia. Näkyvimpiä huolestumisen
ilmeuksia oli suomeksikin ilmestynytJ.-J.
SERVAN-SCHREIBERin teos Dollarin maihinnousu (arvosteltu Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteessä 1969: 1), jolle nyt käsiteltävänä oleva tunnetun marxilaisen
taloustieteilijän ERNEST MANDELin teos on
terävä vastine. Alkuteos on vuodelta 1968,
ja käännös on teoksen kolmannesta painoksesta, joten mielenkiinto Mandelin ajatuksia kohtaan on ollut melkoinen.
Lähtökohdakseen
kirjoittaja
ottaa
USA:n
sodanjälkeisen
ehdottoman
taloudellisen ylivoiman Länsi-Eurooppaan
verrattuna. Melko pian tämä etumatka
kuitenkin vakiintui tietyllä tavalla suhteelliseksi. Etumatkan kaventumisen syynä
Mandel pitää sitä, että USA:n oli itäryhmän maiden ja kehitysmaiden muodostamaa uhkaa silmällä pitäen nostettava
Länsi-Eurooppa ja Japani jaloilleen.
Koska kilpailu maailmanmarkkinoilla
onjatkuvasti kiristynyt markkinaosuuksien
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delin mielestä ainoa keinq v~stustaa USA:n
suuryritysten ylivaltaa onkin tehostaa pääoman keskittymistä EEC:n sisällä. Tähän
tarvitaan ylikansallisia elimiä, ja ennen
pitkää kapitalismi tarvitsee myös porva-.
rillisen eurooppalaisen valtion edistämis-,
takuu- ja puolustusvälineekseen.
Englannin liittyminen EEC :hen on sen
suuryritysten etujen mukaista ja vahvistaa
osaltaan eurooppalaisten suuryhtymien
. kasvua. Sen vuoksi Mandel on varma, että
Englanti ennemmin tai myöhemmin on
mukana yhteismarkkinoissa. Suurin kynnys englantilaisille on kuitenkin heidän
vastenmielisyytensä luopua punnasta kansainvälisenä valuuttana yleiseurooppalaisen valuutan hyväksi, joka puntaa paremmin palvelisi integraation päämääriä.
Koko maailmantaloutta ajatellen taloudellisen kilpailun näyttämönä ovat vastaisuudessakin ratkaisevasti Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, eivät maailman
muut osat. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda maailmanraha, joka on kullasta
riippumaton. Tosin USAja Englanti hyötyisivät aluksi eniten tällaisesta ratkaisusta,
mutta sen suhdanteita parantava vaikutus
teollisessa maailmassa riittää kallistamaan
vaa'an uuden maailmanrahan hyväksi.
EEC:n ylikansallisten elinten kehitys ei
ole ollut eikä ole ristiriidaton ennen kaikkea kansallisvaltioajattelun ja kapitalistisen
tuotantotavan vastakohtaisuuden
vuoksi. Jatkuvia protektionistisia hyök-
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käyksiä vastaan on käytettävissä pääasiassa vain voimakas pääomien yhteenkietoutuminen.
Työväenliikkeen kannalta asiat EEC:ssä
eivät ole Mandelin mukaan kunnossa. Työväenliikkeen hajanaisuus on johtanut siihen, ettei EEC:ss~ ole yhtenäistä työväenliikettä. Siks.i se ei pysty vaikuttamaan pääoman kasautumiseen EEC:ssä. Toiselta
puolen työväenliikkeen tehtävänä ei ole
estää tuotantovoimien kehityksen edellyttämiä muutoksia, eikä asettua suurpääoman tämän tai tuon ryhmän puolelle
ylikansallistamisen tai kansallisvaltion
puolesta.
Lopuksi kirjoittaja hahmottelee sosialistista vaihtoehtoa Euroopan taloudelliselle
integraatiolle. Hän varoittaa teknokraattien houkutuksilta, sillä ei edes 30 vuotta
hyvinvointivaltiota Ruotsissa ole muuttanut käytännöllisesti lainkaan omaisuuden
ja tulojen epätasaista jakautumista. Vaarallista on myös tulopolitiikka, ellei sitä
harjoiteta suhdanteista riippumatta, ts.
myös laskukausina, jolloin palkat pyrkivät
jäämään jälkeen tuottavuuskehityksestä.
Tärkein tavoite on kuitenkin taloudellinen
demokratia, jossa tavaroiden tuottajat eli
työntekijät päättävät asioista sosiaJisoiduissa suuryrityksissä ja keskitetysti suunniteltujen sijoitusten avulla käyttävät hyväksi kaikkia teknologian uusimpia mahdollisuuksia.
KYÖSTI RENKO
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Teos ei esitä superintelligentin henkilön
käyttäytymisen normatiivista teoriaa, vaan
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siinä kuvataan kuinka epävarmuuden vallitsemaan päätöksenteko tilanteeseen jouAsiantiIa
01
O2
tuneen henkilön tulee toimia, jotta hänen
käyttäytymisensä on konsistentti hänen
01
40
-5
omien arvoarvostelmiensa ja preferenssiO2
-20
100
ensä kanssa. Tähän asiaan lukija perehdytetään mahdollisimman kouriintuntuvasti. Teos on nimittäin kirjoitettu siten, että Lisäksi on O-vaihtoehto, jolloin kieltäydylukija itse (eikä mikään etäinen päätök- tään ottamasta osaa peliin. Edelleen tiesentekijä) on koko ajan ratkaisemassa detään, että kussakin 0 1 :ssä on 4 punaista
tiettyä päätöstä. Pää töksenteko-ongelma ja 6 sinistä palloa ja 02:ssa 9 punaista ja
ratkaistaan siten, että lukija muodostaa 1 sininen. Osallistujalla on mahdollisuus
ongelman ensin »päätöspuuksi» (decision ottaa tietyin kustannuksin eri suuria näytjlow diagram) , selvittää omat preferenssinsä teitä ennen valinnan tekemistä. Aluksi käja kuhunkin asiantilaan liittyvät subjektii- sitellään tilannetta, jossa osallistuja toimii
viset todennäköisyytensä ja sen jälkeen pay-offin odotusarvon perusteellaja hänelmaksimoi hyötynsä odotusarvon. Ongel- lä on koko edellä mainittu informaatio.
manasettelulla RAIFFA tunnustautuu heti
Tämän jälkeen ongelmaa monimutteoksen alussa niin sanotuksi »bayesiläi- kaistetaan askel askelelta. Ensin oletetaan,
seksi» ja pyrkii teoksellaan perustelemaan etteivät pay-offit ole vakioita vaan että niikäsityksiään. Karkeasti luokiteltuna »bay- tä voidaan halJita tietyillä todennäköiesiläiset» eli subjektivistit tuovat omat in- syysjakautumilla.
Erikseen
tutkitaan,
tuitiiviset arvostelmansa ja tunteensa mu- kuinka paljon kannattaa maksaa paykaan formaaliin päättelyyn ja »ei-baye- offeista. Edelleen tutkitaan otantavirheitä,
siläiset» eli objektivistitjättävät nämä sub- niiden vaikutuksia otannan suunnitteluun,
jektiiviset arvostelmat pois formaalista kuinka ne huonon tavat otannan tuloksia
päättelystä, ja niitä käytetään parhaassa ja kuinka suuriksi mittausvirheet saavat
tapauksessa silloin, kun pyritään täyttä- tulla, jotta otanta vielä kannattaa. Tämän
mään formaalilla mallilla saatujen tulos- jälkeen oletetaan, että päätöksentekijä on
ten ja empirian välinen aukko.
riskin välttäjä (risk averter), joten hän ei
enää voi käyttäytyä pay-offin odotusarvon
Teoksen viidessä ensimmäisessä luvussa mukaan, vaan kunkin pay-offin korvaa sitä
lukija perehdytetään päätöksenteon on- vastaava arpalippu, ja päätöksen tekijä
gelmiin varsin yksinkertaisen esimerkin pyrkii maksimoimaan kyseisten arpalippuavulla. Lukijalle tarjotaan tilaisuus ottaa jen odotusarvon. Luvussa käsitellään varosaa peliin, jossa oikein arvaamisesta seu- sin seikkaperäisesti pay-offien muuntamista
raa palkkio ja erehtymisestä joutuu mak- valinnoiksi tiettyj€n arpalippujen välilsamaan. Lukija joutuu valitsemaan kah- lä, ja samalla siinä tarkastellaan kriittidenlaisten (01 ja 02) maljojen välillä. sesti koko päätöksentekoteorian takana
Edellisiä maljoja on 800 ja jälkimmäisiä olevia olettamuksia.
200 kappaletta. Valintoihin liittyvät seuLuvussa 5 hämärrytetään maljojen luraavat pay-offit:
kumääriin liittyvät todennäköisyydet. En-
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sin muutetaan 800-200 asetelmaksi 700300 tai 900-100, jotka viimeksi mainitut
ovat yhtä todennäköisiä. Tämän jälkeen
oletetaan, että henkilö saa vain vilkaista
huoneeseen, jossa maIjat ovat. Tällöin hänelle jää hämärä käsitys maljojen lukumäärien suhteesta. Sitten tutkitaan, kannattaako päätöksentekijän käyttää hyväkseen omaa epätarkkaa käsitystään maljojen lukumäärästä vai pitääkö hänen luottaa vain otannan antamiin tuloksiin?
Seuraavassa luvussa tutkitaan samaa
päätöksenteko-ongelmaa· ns. normaalimuodossa. Tällöin subjektiivisia todennäköisyyksiä ei käytetä hyväksi, vaan pyritään
käsittelemään ongelmaa objektiivisesti
mahdollisimman pitkälle. Raiffa väittää,
että molemmilla menetelmillä päästään
samaan tulokseen, mutta subjektiivisten
todennäköisyyksien huomioonottaminen
heti alussa vähentää ratkaisun laskemiseen tarvittavaa työtä. Normaalimuodon
etu on siinä, että tulosten tarkastelu on
helpompaa. Tällöin voidaan muuttaa
jotain lähtökohtaoletusta ja katsoa, kuinka se muuttaa tulosta, tarvitsematta laskea koko tehtävää uudelleen läpi.
Luvussa 8 käsitellään ryhmäpäätöksen~

tekoon liittyviä ongelmia ja riskin jakamista. Lisäksi teoksessa on luku, jossa käsi tellään päätöksentekoteorian sovel tamisessa ilmeneviä käytännön vaikeuksia. Teos
sisältää myös mielenkiintoisen katsauksen
subjektiivisen todennäköisyys- ja päätöksentekoteorian kehitykseen sekä hyvän kirjallisuusluettelon ja oppaan kirjallisuuden
lukemiseksi.
Teos on kirjoitettu melko selkeästi ja
mielenkiintoisesti. Siinä lukija perehdytetään varsin hyvin päätöksentekoteorian perusteisiin ja sen käyttö taidon ongelmiin. Teoksessa käsitellään ainoastaan
yksi esimerkki, joka ratkaistaan eri oletusten vallitessa. Lisäksi siinä annetaan
lukijan ratkaistavaksi harjoitustehtävä, joka tulee ratkaista aina tietyssä kirjan kohdassa. Jos lukija jaksaa kahlata yksityiskohtaisesti läpi esimerkin ja tehtävän, niin
hän saa jonkinlaisen rutiinin päätöksentekoteorian käyttöön, vaikka teos ei olekaan »keittokirjamainen», vaan keskittyy
ainoastaan teorian perusteisiin. Kirjan
käyttökelpoisuutta lisää se, ettei lukeminen vaadi sanottavasti matematiikan tai
tilastotieteen esitietoja.
MATTI HEIMONEN

G. G. SOMERS - W. D. WOOD (toim.)
Cost-Benefit Anabsis of Manpower Policies.
Proceedings of a North American Conference. Center for Studies in Vocational
and Technical Education, Univ. of WisIndustrial Relations
consin, USA Centre, Queens Univ. at Kingston, On~.,
Canada/Canadian Department of Manpower and Immigration - U. S. Depart-

ment of Labor, 1969. XIX
$ 5.00.
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272 sivua.

Teoksen tOImIttajat mainitsevat esipuheessaan, että Yhdysvalloissaja Kanadassa
1960-luvulla huomattavasti voimistuneen
työvoimapolitiikan vuoksi oli kymmenluvun loppupuolella aika koota tutkijat ja
päätöksentekijät pohtimaan kustannus-
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hyöty-analyysin etuja ja haittoja työvoimapoliittisten ohjelmien laatimisen ja kehittämisen kannalta. Vastauksia haluttiin
- toimittajien sanoja lainaten - muun
muassa seuraaviin kysymyksiin: ovatko
työvoimapoliittiset ohjelmat ja pyrkimykset niiden toteuttamiseksi edistäneet taloudellista kasvua; ovatko ne alentaneet
työttömyysastetta, vähentäneet köyhyyttä
ja kansantalouden rakenteellisia tasapainottomuuksia; voidaanko niiden avulla
vähentää inflaatiopainetta? Teoksessa julkaistussa yhdeksässä esitelmässä ja kahdeksassa keskustelupuheenvuorossa ei suoranaisesti vastata näihin kysymyksiin; sen
,sijaan ne valaisevat toisaalta niitä vaikeuksia ja toisaalta mahdollisuuksia, joita
kustannus-hyöty-analyysilla on työvoimapolitiikan suunnittelun kannalta. Tulokset ovat käytännön sovellutuksia silmälläpitäen pessimistisvoittoisia.
Teos jakaantuu kahteen osaan: 1. teoreettiset näkökohdat ja 2. käytännön sovellutukset. Sovellutuksia käsittelevän osankin yhdeksästä artikkelista ja puheenvuorosta seitsemän esittelee kuitenkin pääasiassa teoreettisia näkökohtia. Artikkeleissa kyllä viitataan lukuisiin puheena
olevan analyysimenetelmän empnrIsnn
sovellutuksiin, mutta valitettavasti niitä
ei yhtä lukuunottamatta ole katsottu aiheelliseksi esittää yksityiskohtineen.
Kukaan teokseen kirjoittaneista varsin
maineikkaista henkilöistä ei ilman suuria
varauksia asetu puoltamaan nykyisten
mahdollisuuksien mukaisen kustannushyöty-menettelyn
käyttöä
työvoimapoliittisen suunnittelun yksinomaisena
apuna. Yleinen henki artikkelissa tuntuu
olevan, ettei menetelmä nykyisellään eikä
vielä pitkään aikaan riitä työvoimapoliittisen päätöksenteon pohjaksi; menetelmää

eI kyetä käyttämään riittävän luotettavasti vaihtoehtoisten ohjelmien keskinäisen edullisuuden selvittämiseksi eikä myöskään jonkin tietyn ohjelman rakenteen
parantamiseksi. Sovellutusvaikeudet liittyvät muun muassa tavoitteiden asettamisen ja niiden kvantifioinnin ongelmaan,
mikro- ja makrotason tavoitteiden ristiriitaisuuteen, kustannusten ja hyötyjen
määritykseen ja mittaamiseen, korkokantaongelmaan, kustannusten ja hyötyjen
kohtaantoon jne.
Ensimmäisen osan neljässä artikkelissa
selvi tetään työvoima polii ttisten ohjelmien
hyötY.iä (BURTON A. WEISBROD) ja kustannuksia (RICHARD W. JUDY) , kustannus-hyöty-analyysin yleistä merkitystä työvoimapolitiikan muotoilun apuna (WILLIAM R. DYMOND) sekä diskonttokoron
määrityksen ongelmaa (KENNETH J. ARROW). Arrowin esitystä lukuunottamatta
mainituissa artikkeleissa keskitytään etsimään ratkaisua lähinnä erityyppisten luokitusten valossa: mitä pitäisi mitata, mitä
voidaan nykyisellään mitata ja mitkä
kustannus-hyöty-tarkastel ussa tarvittavat
erät jäävät nykyisten mittausmahdollisuuksien ulkopuolelle. Tulokset eivät vaikuta kovin lupaavilta. Dymond toteaakin:
»Benefit/cost studies measure, what can
he measured, hut this is all they do. They
are certainly to he preferred over speculation or political or administrative intuition, hut they are only part of a larger
context. If the social henefits of a program
stand very high, they can well offset
low or negative ratios for the economic
measures of the henefits of a program.»
Sosiaaliset, psykologiset jne. kustannukset
ja hyödyt jäävät kuitenkin miltei poikkeuksetta nykyisten mittausmahdollisuuksien ulkopuolelle.
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Arrowin
sosiaalisen diskonttokoron',
ongelmaa käsittelevä esitys pohjautuu
pääoma-kasvu-teoreettiseen
analyysiin.
Teoreettisena kontribuutiona esityksellä
saattaa olla melkoista merkitystä, mutta
on hankalaa nähdä, miten Arrowin analyysi edistää edes käsitteellisessä mielessä
todellisu udessa esiintyvien diskon ttokoron
valintaongelmien ratkaisua.
Teoksen toisessa, käytännön sovellutuksia käsittelevässä osassa EINAR HARmN
selvittää aluksi eräissä 1960-luvulla tehdyissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. Tutkimuksissa kustannus-hyöty-menetelmää
on käytetty ammattikurssitoiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Ammattikurssitoiminnan taloudell"isia kustannuksia ja
hyötyjä tarkastellaan yhteiskunnan, kurssitettavan henkilön sekä ju1kisen vallan
kannalta. Hardinin vertaaman viiden eri
tutkimuksen tulokset osoittavat, että ammattikurssitoiminta on sekä taloudelliselta että yhteiskunnan kannalta sangen
edullista; vuosittainen tuottoprosentti
näyttää kohoavan runsaasti kymmeneen.
Kurssitusajan pidentyessä tuottoprosentti
kuitenkin nopeasti alenee.
Koulutuksesta aiheutuvia taloudellisia
hyötyjä mitattaessa lähdetään yleensä
siitä, että verrataan koulutusta saaneen
ryhmän koulutusajan jälkeisiä ansioita
jonkin vastaavaa koulutusta saamattoman vertailuryhmän ansioihin. GLEN G.
CA[N ja RomNsoN G. HOLLISTER käsittelevät artikkelissaan muun muassa tällaisten vertailuryhmien valintaan liittyviä
ongelmia. He painottavat sitä, että työvoimapoliittisessa kustannus-hyöty-analyysissa tulee keskittyä ensi sijassa päätöksentekijöiden kontrollin alaisiin muuttujiin ja jatkuvasti toistuviin ohjelmiin.
Cainin ja Hollisterin mukaan kustannus-
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hyöty-analyysi soveltuu huomattavasti paremmin jonkin työvoimapoliittisen ohjelman sisällön parantamiseen kuin vaihtoehtoisten ohjelmien vertaamiseen ja tämän
perusteella tapahtuvaan ohjelmien hyväksymiseen tai hylkäämiseen.
ROBERT L. LEVINE kirjoittaa työvoimapoliittisten ohjelmien merkityksestä sodassa köyhyyttä vastaan. Hänkin tarkastelee aluksi kustannus-hyöty-analyysiin
liittyviä määritys-, mittaus-, kontrolliryhmä-, kohtaanto- ja eri ohjelmien vertailuvaikeuksia. Levinen ensimmäinen
suositus köyhyyden voittamiseksi on negatiivisen tuloveron käyttöönotto. Tämän
lisäksi tarvitaan kuitenkin monentyyppisiä ja -tasoisia ammattikursseja, joille kaikille tulee olla ominaista, että kurssin suorittaneelle voidaan tavalla tai toisella
taata korkeampi tulotaso kuin negatiivista tuloveroa sovellettaessa olisi parhaimmillaankin mahdollista. Tämä takuu
on välttämätön, jotta ammattikurssitoiminta herättäisi ja ylläpitäisi riittävää
innostusta työttömissä tai muutoin alhaisen tulotason omaavissa henkilöissä. Kustannus-hyöty-analyysin käyttömahdollisuuksia soveliaiden ohjelmien löytämiseksi
ei kirjoittaja kuitenkaan pidä kovin suurina.
Ainoa teoksessa yksityiskohtaisesti esitetty kustannus-hyöty-analyysin sovellutus on ROBERT A. J ENNEsin menetelmä
työvoiman liikkuvuudesta aiheutuvien vaikutusten selvittämiseksi Kanadassa. Menetelmän avulla pyritään myös osoittamaan,
minkä tyyppisillä perheillä on suurimmat
mahdollisuudet hyötyä alueellisesta muuttoliikkeestä, mitkä ammatit ja alueet ovat
riskialttiimmat muuttaville
perheille,
mitkä ovat muuttoliikkeestä koituvat suurimmat kustannuserät sekä miltä osin
työvoiman muuttoliikettä koskevat ohjel-
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mat ovat enemmän tai vähemmän epäonnistuneet. Mielenkiintoinen piirre Jennesin tarkastelutavassa on perheen omaksuminen tarkasteluyksiköksi työntekijän
asemesta. Kirjoittaja perustelee kantaansa
sillä, että vaikka ammatissa toimivat perheenjäsenet hyötyisivätkin muuttoliikkeestä, tällä saattaa olla epämieluisia vaikutuksia muiden perheenjäsenten kannalta, jolloin koko perheen muuttoalttius
pienenee. Muuttoliikkeestä aiheutuvia
kustannus-hyöty-suhteita arvioitaessa otetaan mallissa huomioon muuttavien ihmisten henkilökohtaisia ominaisuuksia ja
tulomuuttoalueen sekä uuden työpaikan
ominaisuuksia. Näiden tietojen perusteella
voidaan arvioida muuttoalttiiden perheiden mahdollisesta muutosta aiheutuvat
kustannus-hyöty-suhteet sekä muokata
työvoiman ja perheiden liikkuvuuteen
vaikuttavaa työvoima politiikkaa halutulla
tavalla. Suuren epävarmuustekijän muodostavat kuitenkin mallissa tarvittavien
perhe- ja perheenjäsenkohtaisten tietojen
saanti-, mittaus- ja painotusongelmat.
Erityisen maininnan arvoinen on kuitenkin Jennesin yritys laajentaa kustannushyöty-analyysia muidenkin kuin taloudellisten muuttujien suuntaan.
Teoksen viimeisessä artikkelissa NEIL
W. CHAMBERLAIN tarkastelee henkisen
pääoman käsitettä. Hän kiinnittää erityistä huomiota niihin ongelmiin, jotka
syntyvät arvioitaessa henkisen ·pääoman
lisäämiseksi
suoritettujen investointien
tuottoja kustannus-hyöty-menetelmällä.
Chamberlain osoittaa, miten tällaisen

tarkastelun avulla saatavat tulokset ovat
arvosidonnaisia ja riippuvat ratkaisevasti
tarkastelun lähtöolettamuksista. Hänen
mielestään kustannus-hyöty-analyysin sovellutuksissa aivan liian ylimalkaisesti
sivuutetaan kysymys kustannusten ja hyötyjen kohtaannosta, toisin sanoen kysymykset siitä, ketkä loppujen lopuksi maksavat jonkin toiminnon kustannuk~et ja
keiden hyväksi koituvat toiminnosta aiheutuvat hyödyt.
Tämän tyyppiselle kokoomateokselle on
tavallisesti - niinkuin nytkin - ominaista
samojen peruskäsitteiden toistuva esiintuominen eri kirjoittajien toimesta. Kysymys on tässä tapauksessa lähinnä siitä,
ettei kustannus-hyöty-analyysin keskeisimpienkään peruskäsitteiden operationaalisesta sisällöstä ole analyysin eri sovellutusalueilla päästy yksimielisyyteen.
Teoksessa julkaistujen esitelmien ja puheenvuorojen. ansiona on kuitenkin pidettävä sitä, että myös kustannus-hyöty-menetelmän puutteet tuodaan menetelmän
suomien mahdollisuuksien yhteydessä erittäin selvästi esiin. Tuntuu kuitenkin siltä,
että menetelmän ansiot ainakin työvoimapolitiikan· kehittämisen kannalta rajoittuvat toistaiseksi eräänlaisen laajaalaisen ajatuskehikon luomiseen. Tällaisen kehikon puitteissa voidaan kuvitella
päätöksenteon kannalta keskeisten muuttujien mahdollista merkitystä - luotettavat empiiriset tulokset vaativat kuitenkin vielä kosolti monitieteistä perustutkimustyötä.
TIMO RELANDER

The International Monetary Fund 1945-1965.
T wenty Years af International Monetary Cooperation. VoI. I: Chronicle~· VoI. II: Ana-

lysis; VoI. III: Documents. IMF, Washington, D. C. 1969. XVIII + 663 sivua;
XVIII + 621 sivua; VII + 549 sivua.
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$ 5.00 kukin nide erikseen, $ 12.50 koko
teos.
Kansainvälisen Valuuttarahaston 20vuotisjulkaisun ovat kirjoittaneet Rahaston henkilökunnan entiset ja nykyisetjäsenet. Tuloksena on kolminiteinen teos (yhteensä lähes 2 000 sivua tiivista tekstiä),
joka julkaisijan toivomuksesta ja suhteellisen huokeasta hinnasta huolimatta tavoittanee vain suppean lukijakunnan. Valuuttarahastoa ja sen toimintaa esitteleviä
»suurelle yleisölle» tarkoitettuja lyhyitä
kirjasiahan on ilmestynyt useita.
Teoksen 1 ja III nide ovat selvästi hakemiston luonteisia. Tarkastelen ensin
niitä suppeasti ja siltä osin kuin ne suomalaista lukijaa mahdollisesti kiinnostavat, ja keskityn sitten II niteeseen, jossa
Valuuttarahaston toimintaa ja kehitystä
pyritään tarkastelemaan kriittisesti.
1 nide, Chronicle, jakautuu varsin luontevasti neljään osaan: aikaan ennen Bretton Woodsia, Rahaston toiminnan alkuvuosiin, aikaan vuoteen 1961 asti, jolloin
valuuttojen vaihdettavuus oli käytännössä saavutettu, ja lopuksi aikaan vuodesta
1961 eteenpäin.
Erityisen mielenkiintoinen on yksityiskohtainen selonteko Bretton 'Woodsin
konferenssista vuonna 1944, jolloin Rahas:ton sopimusartikloista päästiin jäsenmaiden kesken yksimielisyyteen. Näihin aikoihin käydyt neuvottelut Rahaston tarkoitusperistä, jäsenosuuksien määräämisperusteista sekä pariarvojen muuttamisesta loivat perustan Rahaston myöhemmälle toiminnalle.
Suomalaista lukijaa kiinnostaa tietenkin se, miten Suomi on ollut Valuuttarahaston toiminnassa mukana. Suomi liittyi
Rahastoon tammikuussa 1948. Seuraavan
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vuoden syksyllä pidetyn vuosikokouksen
yhteyteen ajoittunut devalvaatioaalto, jossa Englannin punta oli avainasemassa ja
jonka vietäväksi Suomikin joutui, on selostettu erittäin vauhdikkaasti. Vuosina
1952-1953 Suomi nosti Rahastosta 9.5
milj. dollaria ja maksoi takaisin 2 milj.
dollaria. Näihin nostoihin sisältyi 5 milj.
dollarin valmiusluotto, joka oli ensimmäisiä helmikuun 13 päivänä 1952 voimaan
tulleen päätöksen mukaan myönnettyjä
valmiusluottoja. Vuonna 1958, siis vuosi
sen jälkeen, kun Suomi oli jälleen devalvoinut, markka voitiin tehdä ulkoisesti
vaihdettavaksi. Samoihin aikoihin konvertibiliteetti saatettiin voimaan mm.
muiden Pohjoismaiden sekä Ranskan,
Saksan ja Englannin valuutoille.
1 niteessä tarkastellaan varsin yksityiskohtaisesti Rahaston toimintaa, politiikan
muotoutumista, henkilökuntaa, sopimusartiklojen tulkintakysymyksiä jne. Kronologisena esitys on pakostakin hajanainen
joten kirjan kannesta kanteen lukevaa alkaa helposti ärsyttää samantapaisten vuosi vuodelta toistuvien arvioiden monotoninen toistaminen. Onneksi niteen loppuosassa olevien erinomaisten asian, henkilön, maan ja sopimusartiklojen mukaisia
hakemistoja käyttämällä voi seurata haluamaansa aihetta koko katsauskauden
ajalta.
III nide, Documents, sisältää Rahaston
toimintaan liittyviä asiakirjoja. Jotkin
niistä ovat sopimusartiklojen varhaisempia versioita kansainvälisen valuuttajärjestelmän luomiseksi. Näiden joukossa
julkaistaan teoksessa ensimmäistä kertaa
sotavuosina 1942 ja 1943 valmistuneet
KEYNEsin Clearing Union ja WHITEn Stabilization Fund ~suunnitelmat. Yleensä on
pyritty saamaan mukaan kaikki Rahaston
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asiakirjat lukuunottamatta säännöllisesti
ilmestyviä julkaisuja; niistä taas on niteen
lopussa luettelo.

II nide, Anabsis, on nimensä mukaisesti
Rahaston eri toimintojen analyyttinen ja
kriittinen tarkastelu. Päinvastoin kuin ensimmäisessä niteessä, jossa Rahaston toimintaa seurailtiin historiallisena ketjuna,
tässä niteessä käsitellään kaikkia päätöksiä
tietyssä asiassa yhtenäisesti. Vastaavasti
Rahaston päätöksissä eri maiden osalta
on pyritty löytämään kiinteä linja. Kirjoittajina ovat MARGARET G. DE VRIES,
MARY H. GUMBART, J. KEITH HORSEFIELD, GERTRUD LOVASY, EMIL G. SPITZER
ja JOSEPH GOLD.
Nide jakautuu viiteen osaan: Rahaston
toiminnan muotoutuminen ja tavoitteet,
Valuuttakurssit ja kultamarkkinat, Valuuttarajoitukset, Rahaston varat ja niiden käyttö sekä lopuksi Toimintasääntöjen
kehitys ja muuttuminen.
Niteen aloittavassa osassa de Vries tarkastelee Rahaston toimintaa ja organisaatiota yleisesti. Tässä kohden olisi ollut
paikallaan edes suppea esitys maailmantaloudesta ja erityisesti Rahaston sijoittumisesta siihen. Valuuttakurssijärjestelmästä kirjoittaessaan de Vries puuttuu
myös järjestelmään kohdistettuun kritiikkiin. Muualla teoksessa ei valuuttakurssijärjestelmän uudistusehdotuksia käsi telläkään. Rahaston valuuttakurssipolitiikkaa yleistämään pyrkivissä luvuissa uhrataan mielestäni liian paljon huomiota
sille, milloin ja miten kukin jäsenmaa
ilmoitti valuuttansa pariarvon, sekä
tapahtuneiden devalvaatioiden ja revalvaatioiden historialliselle kuvaukselle. Näitä kysymyksiähän käsitellään varsin tyhjentävästi I niteessä. Toisaalta todellisen

kehityksen sisällyttäminen II niteeseen tekee niteestä itsenäisen kokonaisuuden.
Valuuttarajoitusten yhteydessä tarkastellaan Rahaston jäsenmaiden kanssa käytävää konsultaatiomenettelyä, Rahaston
voimakkainta välinettä, jolla rajoituksia
koskevia näkökantoja voidaan jäsenmaille
esittää. Erittäin tarpeellinen on selvitys.
Rahaston suhteesta EPUun ja GATTiin.
Jälkimmäisen järjestönhän voidaan katsoa
täydentävän Rahastoa kansainvälisen kaupan alueella.
Rahaston varojen lähteitä, jotka ovat
jäsenmaiden osuudet, toiminnasta kerty-.
vien tulojen ja menojen erotus sekä ottolainaus jäseniltä, tarkastelee seuraavaksi
J. Keith Horsefield. Edelleen jäsenien lii-·
ketoimet Rahaston kanssa sekä artiklojen
tulkinta tältä osin käsitellään varsin perusteellisesti.
Teoksessa kokonaisuutena esiintyy asioiden päällekkäin menoa. Eri kirjoittajien
näkemykset kuitenkin usein täydentävät.
toisiaan, joten toisto tuskin pääsee häirit-·
semään. Lukijalle, joka haluaa yksityiskohtaisesti perehtyä Kansainväliseen Valuuttarahastoon, teossarja on korvaamaton lähde. Nähdäkseni on kuitenkin viisainta lukea ensin II nide ja tarpeen mu-·
kaan etsiä yksityiskohtaista asiatietoa I ja
III niteestä. Tässä mielessä niteiden numerointi ei ole onnistunut.
Teoksen ilmestyminen osuu aikaan, jol-.
loin keskustellaan nykyisen jossain määrin
jäykkänä pidetyn valuuttakurssijärjestelmän mahdollisista muutoksista. Lukijalle
jää se kuva, että Rahasto pystyy joustavasti uudistumaan ja kehittymään ajan
vaatimusten· mukaisesti. Tästähän ovat
erityiset nosto-oikeudet (SDR) oivallisena
esimerkkinä.
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