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Asuntopolitiikan informaatioperustasta Suomessa
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa lokakuun 8 'päivänä 1971 piti
'TARMO KORPELA
Esitykseni aiheeksi on merkitty asuntopolitiikan informaatioperusta.
Omasta puolestani lisäisin tähän sanan Suomessa, mikä ei kaivanne lisäselvityksiä, vaikka kansainvälisen aspektin tuominen mukaan saattaisi
lisätä kuvan realismia. Ongelmat ovat paljolti yleismaailmallisia. Sen
sijaan sekä asuntopolitiikan että informaat~on käsitettä haluaisin hieman
eritellä esitykseni pohjaksi ja rajaukseksi.
Asuntopolitiikasta on vaikea ellei mahdoton antaa mitään yleispätevää määritelmää joutumatta samalla joko itsestäänselvyyksiin tai mitään
sanomattomiin lausumiin. Asuntopolitiikan määritelmä riippuu kulloisestakin tarkastelukulmasta. Tämän esityksen kannalta asuntopolitiikka on toimintayhdelmä, Jolla pyritään vaikuttamaan asuntokannan määrään,
laatuun Ja sijaintiin sekä sen tuottamien palvelusten kustannuksiin. Tämän toimintayhdelmän sisältö vaihtelee riippuen siitä, katsotaanko asiaa kuluttajan vai tuottajan näkökulmasta.
Sanoisin, että asuntopolitiikka on ensisijaisesti kasvupolitiikkaa ja
tämä näkökanta onkin voimistunut viime aikoina. Suhdannepolitiikkaan
asuntopolitiikka on yhdistetty jo varsin pitkään, valitettavasti kuitenkin
usein ilman kasvunäkökulmaa. Asuntopolitiikka on myös yhteiskuntapolitiikan, talouspolitiikan ja nykyisin voimakkaasti esillä olevan kehitysaluepolitiikan osa-alue.
Tarkasteltavan informaation alue on kvantitatiivinen, yhteiskuntatieteellinen ja empiirinen. Keskeisen osan muodostaa tilastotoimen ja erityistutkimusten tuottama informaatio. En sen sijaan enemmålti pUhtu
kvalitatiiviseen eli taloussubjektien odotuksia ja arvostuksia koskevaån
informaatioon. Tämä ei merkitse sitä, etteikö alue olisi varsin tärkeä,
kysymys on tämän alueen informaation puutteesta. Asuntopolitiikan
toteuttamiseen tarvittava hallinnollinen perusinformaatio samoin kuin
eri tuotantotapojen ja -tekniikkojen edullisuutta koskeva rakennusteknillinen tieto ja sen levinneisyys sekä käyttöaste tullevat esiin kesKllste-
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lussa näideJJ. alojen asian~untijoiden esityksissä, joten myöskään niitä en
käsittele.
Toteaisin vielä, että pyrkimykseni on vastata rajaamaltani alueelta
yleisesti seuraaviin kysymyksiin:
Mitä asuntopolitiikan tavoitteiden asettelua sekä ohjelmien laadintaa
auttavaa ja asuntopolitiikan vaikutuksia paljastavaa informaatiota on
nyt olemassa ja missä muodossa?
Mitä, milloin, missä muodossa ja millä ehdoilla tapahtuu tällä vuosikymmenellä?

Asuntopolitiikan tavoitteiden asettelua auttava informaatio
Asuntopolitiikan realististen tavoitteiden asettelu edellyttää ollakseen
järkevää nykytilanteen mahdollisimman hyvää tuntemusta. Tavoitteiden
asettelun keskeisiä kohdejoukkoja ovat toisaalta ihmiset ja ihmisten muodostamat ryhmät ominaisuuksineen ja toisaalta asunnot ja asuinympäristöt ominaisuuksineen. Tavoitteiden mittausta ja realismia ja samalla koko
asuntopol~tiikkaa auttavan informaation luonteeseen vaikuttaa olennaisesti se, ovatko kohdejoukkoja koskevat tiedot yhdistettävissä perusyksikkötasolla vai ~i. Perusyksikkötason vaihtoehdossa tiedämme millaiset demograafiset, sosiaaliset ja taloudelliset ominaisuudet omaava henkilö tai
henkilöryhmä asuu minkinlaisessa asunnossa. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa olemme selvillä vain ihmisten ja asuntojen tilastollisista suhteista.
koko maassa tai tietyllä alueella.
Ihrr:tisiä ja asuntoja koskevat tilastotiedot voidaan jakaa karkeasti
ka4teen pääryhmään. On olemassa toisaalta väestö- ja asuntolaskentojen
sekä kotitaloustiedustelujen luonteisilla laajoilla tutkimuksilla tuotettua
tj~toa ja toisaalta jatkuvasti, siis vuosittain, neljännesvuosittain ja kuukausittain .tuotettavaa tietoa.
i ,Nyky~~in
tiedämme kymmenvuotiskausittain, ei siis jatkuvasti sen
k~#r:tkasuuri asuntokanta on absoluuttisesti ja suhteessa väestöön tietyllä
~lu~~l1a~sirnerkiksi taajamassa, kunnassa, läänissä ja koko maassa. Vuod~n j~60Jopu~sa maassamme oli 1 211 200 asuntoa. Vuoden 1970
vä.e~tö-j~ :a,suntolaskennan ennakkotietojen mukaan oli asuntojen määrä
~_~g~yn1.~i() lopussa noin 1 460000. Edelleen tiedämme millainen asunt~ka:rtt~s)i j~ ,.mikä on sen, l~atutaso. Asunt.otilanne on eritt~in keske~~en
,",
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laskentojen tulos. Tiedämme siis miten asuhtokanta onjakautuI1.ui~ri~
laisen väestön kesken ja miten väestö on jakautunut erilaisiin asuntoihin.
Viisivu()tiskausi ttaisten kotitaloustied ustel uj enperusteellå: tiedämfne
mitkä ovat eri väestöryhmien asumiskustannukset. Esimetkiksi' vuöde:n
1966 kotitaloustiedustelujen mukaan asu'misklistailrlusteii osuus käYtet:..
tävissä olevista tuloista oli alle 6000 markan tulohiökassa hoili 26 pro':'
senttia ja yli 24 000 markan tuloluokassa noin 17 prosenttia. Keskiar\To
oli noin 20 prosenttia. Kaikille edellä luetelluille tiedoille on olennaista
se, että kummankin perusjoukon, siis ihmisten ja asuntojen ominaisuudet
ovat tuloksissa joko yhdistetty tai yhdistettävissä perusyksikkötasolla.
Toiseen ryhmään nimittäin jatkuvaan tilastointiin sisältyy tällä hetkellä mm. seuraavia tietoja:
.
- vuosittaisen asuntotuotannon määrä ja laatu kunnittain, tilasto::'
alueittain ja koko maassa,
- erilaatuisten ja ikäisten as'uritojen vuokrataso,
- väestön kehitys, josta tosin ei'§aada siinä määrin erilaIsia ominai;'::
suustietoja ja taustamuuttlijiå ku{n määräaikaisissa hiskehnbissa~'
Yhteistä edellä luetelluille jatkuvasti saataville tiedoille ja' lliiden v'a~
raan perustuville laskennallisille asuntokantatiedoille on se, että tieto
koskee vain ihmisten ja asuntoj en keskimääräisiä suhteita' tai' vain jom.:.
man kumman kohdejoukon ominaisuuksia. Yleisenä erittäin dirkeäIlä
informaationa on syytä mainita kåhsantalouden tilinpidOri tiedot' å~u
rriisen, asuntoinvestointien ja rakennustoiminnån asemasta: Ja' kehityk"':
sesfä koko kansantalouden osalta .
.Oman ryhmänsä muodostavat tutkimustyÖ ja tutkimustulokseL Tältä
kohdin tyydyn vain viittaamaan lukuisiin viime vuosikymmenen> puoli.::
välin tienoill~ valmistuneisiin komiteainietintöiliin,TEuvoLiNDsfRöMin
tutkimuksee~asuinistason kehityksestä ja 'tavoitteista; 'ANNIK::krSu.~rI,:,
RANNAN- tutki'muksiiri -hlIn~ -nuorten perheiden>' 'asumistasöstå -ja;: )EEito
HtIKKOSEN- tutkimukseen·· Asuntopiilvelukset ,,: Suomejsfi ·1860":; 1965. -::Käsllt,;.
taåksbii esimerkiksi Heik.kosen: tutkimus' -äsu~t6palvduste.i{jainiixf{fn
taustalla olevan asuntokannan pitkänajan kehityksestä-tu!IJ~e':ai1ttäm:a~di
yleisten asuniopolfitfistefi favöitteidenåsettehissa~:;Toistaisek~ihån;'meillä
käyty 'åsuntopoliitHnen keskustel-ii~jii tafkås~elli:':'Öri·;ehkä:Hiah\JJksip-ubli
s~sti(:kdhaistunu t .'.' as-un tdtu'ot~rtt0ön,(jokaf jårt;\l,åih! yksi~i ~;~sltin i tärke.in
asurlt6karttåån ······välkuttåva .~fekij ä.; -Vuotu{iserr i ;'å:sri!ritötuötåritibiff/bS:l1US

4

TARMO KORPELA

asuntokannasta on vain noin 3 prosenttia ja netto muutoksen osuus vielä
tämän alle.
Mitä uutta on odotettavissa informaatiotuotannon alueella seitsemänkymmentäluvulla? Se tieto, joka nyt on olemassa auttaa asettamaan kokonaistaloudellisessa asuntopolitiikassa desimaalipilkun oikealle paikalle.
Tunnusomainen piirre 1970-luvun pyrkimyksissä on toisaalta asuntosektorin osia koskevien tietojen tuottaminen ja toisaalta sellaisten kokonaisvaltaisten tietojen tuottaminen, joiden avulla voidaan syventää
kansantaloudellista tarkastelua. Jos aiotaan niveltää eri tasojen asuntopoliittinen suunnittelu yhtenäiseksi kokonaisjärjestelmäksi on seuraavat
yksilötiedot otettava hyvin voimakkaasti esille.
Jo toteutettu mutta vasta vuonna 1972 tuloksia antava uudistus on
koordinaattien käyttäminen sekä asuntokantaa että asuntotuotantoa
koskevissa aineistoissa. Vuoden 1972 aikana tulee myös käynnistymään
rakennus- ja asuntokannan poistumia siis purkamisia, tuhoutumisia ja
käyttötarkoitusten muutoksia kartoittava tilasto. Tähän asti tästä toisesta asuntokantaa muuttavasta komponentista on tiedetty erittäin vähän. Tiedot ovat pääasiassa peräisin määräaikaisten väestölaskentatietojen ja vuosittaisten tuotantotietojen avulla tehdyistä arvioista. Asuntopoliittisesti asuntopoistuma on otettu annettuna, sille ei ole asetettu
tavoitteita, siihen ei ole pyritty tai haluttu aktiivisesti vaikuttaa.
Erittäin merkittäviä uusia näkymiä avautuu rekistereihin perustuvista
koordinoiduista tietojärjestelmistä. Perusideana ovat yksiköille annetut
tunnukset kuten esim. henkilötunnukset, kiinteistötunnukset, liiketunnu~et, jotka toimivat linkkeinä yhdistettäessä eri rekistereiden tietoja
toisiinsa. Tavoitteena on siis perusjoukkojen perusyksikkötasolla tapahtuva yhdistäminen, jolla edellä todettiin olevan informaation käyttökelpoisuutta olennaisesti lisäävä vaikutus. Alustavasti suunnitteilla oleva
rekjsterijärjestelmä koostuu kolmesta perusrekisterlstä, nimittäin liiket\innus-, henkilö- ja kiinteistörekisteristä sekä näitä rekistereitä täydentävistä alarekistereistä. Tällainen alarekisteri on mm. rakennus- ja asuinhuoneistQrekisteri.
Korostettakoon tässä yhteydessä, että päätökset ja resurssit rekistereiden toteuttamisesta puuttuvat vielä. Mikäli päätökset tehdään nopeasti, ovatrekisteritkäyttökunnossa aikaisintaan kuitenkin vasta tämän
vUQsikymmenen puolivälin paikkeilla. Jo tällä hetkellä on eräissä maam-
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me kunnissa käytössä mm. rakennus- ja asuinhuoneistorekistereitä. Rekistereiden perustaminen ja ylläpitäminen on varsin kallis tehtävä, joten
samaa asiaa koskevat erilliset kuntakohtaiset rekisterit tulevat yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi kuin yksi koko maata koskeva rekisteri.
Täten valtion toimenpiteet ovat asiassa sekä tarpeellisia että kiireellisiä.
Ilmeistä kuitenkin on, että korkean tavoitetason omaksuneiden kuntien
tarpeita eivät valtakunnalliset rekisterit pysty täysin tyydyttämään.
Asuntojen markkinahinnat on alue, josta meillä ei toistaiseksi ole käytettävissä keskitettyjä ja peittäviä tietoja. Tähän tilanteeseen ei ole ehkä
odotettavissa parannusta vielä lähivuosina. Alussa jo viittasin ihmisten
preferenssejä ja odotuksia koskevaan tutkimukseen. Tällä alueella meillä
on erittäin suuria puutteita. Ihmisten asumiskäyttäytyminen tulisikin
mahdollisimman nopeasti ottaa jatkuvien ja säännöllisten tutkimusten
kohteeksi.
Asuntopoliittisten ohjelmien laadintaa helpottava informaatio

Asuntopoliittisten ohjelmien tarve määräytyy nykytilanteen tai ilman
toimenpiteitä odotettavissa olevan tilanteen ja asetetun tavoitetilanteen
välisestä erosta. Ohjelmien perustaksi tarvittava informaatio on osittain
samaa kuin edellä käsitelty tavoitteiden asettelussa tarvittava informaatio, ehkä hivenen eri tavalla muokattuna. Ohjelmissa tarvitaan keskeisten asuntomuuttujien kehitystä koskevaa informaatiota, kansantaloudellisia rajoituksia ja vaikutuksia sekä ohjelmien ja ohjelr:nissa käytettyjen·
keinojen vaikutuksia kuvaavaa ex ante informaatiota.
Keskeisistä asuntopoliittisista muuttujista on tällä hetkellä käytettävissä virallisia demokraafisia ennusteita lähinnä vain väestökehityksestä.
Näillä ennusteilla ei ole välitöntä yhteyttä aluepolitiikkaan, talouspolitiikkaan eikä taloudelliseen kehitykseen. Ennusteet eivät myöskään sisällä
asuntopolitiikan tärkeätä kohdemuuttujaa - ruokakuntaa.
Kokonaistaloudellisesta kehityksestä on käytettävissä keskipitkän aikavälin arviota. Myös koko 70 lukua koskeva pitkän ajan kehitys arvio saataneen lähiaikoina. Rakennustoiminnan jo iskulauseiksi muodostuneet
kerrannaisvaikutukset ovat analysoitavissa panos-tuotos-analyysin avulla. Tämän saman menetelmän avulla voidaan myös analysoida, mitä
rakennustoiminnan muutokset edellyttävät muilta elinkeinoilta.
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Alue, josta meidän tulisi ohjelmia valittaessa tietää, mutta josta ilmeisesti tiedämme ennalta varsin vähän, on' erilaisten asuntopoliittisten toimenpiteiden ja keinojen brutto- ja nettovaikutukset. Meillä on kyllä
käytettävissä ja on käytettykin taloudellisia malleja vaikutusten arviointiin, mutta käsittääkseni tämä välineistö on vielä varsin puutteellinen.
Esimerkiksi niin keskeisen seikan kuin valtion asuntomäärärahojen tietyn suuruisen lisäyksen nettovaikutusta asuntotuotannon määrään ei
nykyisin pystytä arvioimaan kovinkaan luotettavasti.
Asuntojen rahoitus on kysymys, josta tulisi tietää paljon, mutta josta
tiedetään toistaiseksi varsin vähän. Tästä aiheesta on parhaillaan 170000
markan tuella käynnissä kolmekin erillistä tutkimusta, jotka toivottavasti tuovat asiaan selvyyttä. Eri asia on, vastaako näin suurten summien
uhraaminen kertaluonteisiin tutkimuksiin tarkoitustaan jos ei samalla
suunnitella ja toteuteta asuntojen rahoitusta koskevan jatkuvan tilaston
tuotantoa. Jatkuva tietojen saaminen on hyvin tärkeää. Rakennusalan
työllisyys tietoihin ja erikoisesti työpanostietoihin sekä sitä kautta tuottavuustietoihin sisältyy myös heikkouksia. Samoin kustannuskehitystä koskevat tiedot ovat erittäin rajoittuneita.
Kokonaisuutena koko kansantalouden kehityksestä on tyydyttävät
kehystiedot asuntopoliittisten ohjelmien laatimiseen. Suurimmat ongelmat ovat ilmeisesti alueittaista taloudellista kehitystä koskevien tietojen
kohdalla. Pienillä osa-alueilla olosuhteissa tapahtuvat muutokset ovat
koko maata nopeampia ja voimakkaampia. Kuitenkin asunnot ovat
pitkäikäisiä ja alueellisesti sidottuja, joten virheratkaisut kostautuvat
kalliisti.
Asun~opolitiikan
',:

·l.

vaikutuksia ex post paljastava iriformaatio
.

'

.

.

Vähintään yhtä tärkeä kuin erilaisten asuntopoliittisten toimehpiteiden
ja keinojen toteuttaminen on niiden vaikutusten ~seutaamincini!tbJeuttik
serl:jälkeen~ Tässäön kysymys'kolrhestaasiastä.Ensiksi tbimeil!piteiden
vaikutuks.esta .kohdemuuttujiiuj,siis:onkö' tulos tavoitteeri mtLkaiiiien;~ ~öi
seksi eri : toimenpiteiden tehokkuuserojen'selvittämisestä jä:k61ritarrtneKsl
kotjauspäätösteu' tarpeellisuudeli'selvitdimisestä.. Palaisin lyhy~stl raluss~
esillä ;ollee:seen:peru,sjoukkoja '·koskevien .' tietojen" yhdistärriiseefY'perus~
yksikkötasollå. tåi •vaihtoehtoisesti; äg{gregaattitasollä~ V äi ttaisiti;::etta:väih
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kohdejoukkojen ominaisuustietojen yhdistämiseen perusyksikkötasolla.
perustuva informaatiosysteemi, jonka avulla voidaan tuottaa asuntotilan-teen -kehitystiedot joustavasti kulloistenkin ongelmien ja toimenpiteiden
kannalta relevanteista kohderyhmistä, on riittävän herkkä osoittamaan
asuntopolitiikan erilaisten toimenpiteiden tehokkuuseroja. Nykyisin käytettävissä olevat erillisten aggregaattien suhteille rakentuvat asumistilanteen kehitystiedot ovat käyttökelpoisia vain hyvin pitkän ajan kuluessa
tapahtuvan yleisen kehityksen ilmaisemiseen. Kuten alussa todettiin saadaan perusyksikkötasolla yhdistettävissä olevia tietoja vain kymrnenen
tai viiden vuoden välein suoritettavissa laskennoissa. Mikäli rekisterisys-teemi toteutetaan, tilanteessa tapahtuu olennainen parannus. Esimerkki
seurannan alueelta: Valtion asuntolainojen myöntäminen perustuu lai-nan hakuhetkellä todettuun tulotilanteeseen. Lainaehtoja ei muuteta lainansaajan myöhemmän mahdollisen maksukyvyn muuttumisen vuoksi"
koska meillä ei ole toimivaa informaatiosysteemiä mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Mikäli nleillä on käytettävissä rakennus- ja asuinhuoneistorekisteri ja tulotiedot sisältävä henkilörekisteri, voitaisiin tulo-kehitys ja lainansaajan ruokakunnan koon muutokset selvittää verraten
joustavasti ja suorittaa tarkoituksenmukaiseksi osoittautuvat korjaukset
esimerkiksi lainan takaisinmaksuajan suhteen.

Suositukset inJormaatiohuollon tehostamiseksi
Esitykseni lopuksi haluaisin esittää muutamia suosituksia informaatiokysymyksestä:
1) On tarpeen nykyisin jo olevan informaation käyttöasteen nostaruinen. Tämä edellyttää toimenpiteitä ja aktiivisuutta sekä informaa-tion tuottajilta että käyttäjiltä. On melkoinen menetys, jos tieto on
jo tuotettu mutta ei kuitenkaan saavuta käyttäjää. Informaation
tuotanto ei ole ilmaista. Esimerkiksi talonrakennus- ja asuntotuo-tantotilaston vuotuiset tuotantokustannukset ovat noin 500 000markkaa. Rakennus- ja asuntolaskennan kustannukset ovat vielä
moninkertaiset tähän nähden.
2) Nykyisen informaation tulkintaa ja sen ymmärtämistä tulisi parantaa.
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3) Saatavissa olevan informaation käyttövalmiutta olisi lisättävä.
Tämä merkitsee yhtenäisten tunnusjärjestelmien, käsitteiden, määritysten ja luokitusten soveltamista eri paikoissa samasta asiasta ja
yksiköstä.

-4) Olisi opeteltava usean sektorin informaation yhteiskäyttöä .

.5) Uuden informaation jatkuva tuotanto tulisi mahdollisimman nopeasti käynnistää mm.
asuntojen rahoituksesta,
ihmisten asuntopreferensseista,
asuntojen hinnoista ja kustannuskehityksestä sekä
eri väestöryhmien asuntotilanteesta.
6) Rekisterikysymykset vaativat ehdottomasti informaation luottamuksellisuuden yleisperiaatteiden selvittämistä siten, että siinä otetaan tarkoituksenmukaisesti huomioon toisaalta suunnittelun tietotarpeet ja toisaalta yksilön oikeusturva.

Ka nsa nta loudellinen
aikakauskirja 1972:1

Onko rakennemuutos mahdollinen asuntotuotannossa
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa lokakuun 8 päivänä
1971 piti
:HEIKKI A. LOIKKANEN

1. Asuntopoliittiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen
-Kun ns. aravalait astuivat voimaan v. 1949, arvioitiin asuntojen kokonaisvajauksen olevan noin 60 000 asuntoa, joka lisääntyi vielä vuosittain
7 000-8 000 asunnolla. Vuonna 1965 mietintönsä jättäneet kolme komiteaa tulivat siihen tulokseen, että asuntotuotanto ei ollut pystynyt
täyttämään perusvajausta eikä vastaamaan vuosittain syntyneeseen lisätarpeeseen. Niinpä v. 1965 asuntopoliittisen komitean mietinnössä mää:riteltiin asuntopoli tiikan tavoite seuraavasti: »Sosiaa1isen asuntopolitiikan tavoite on saavuttaa 10-vuotiskautena 1966-75 sellainen asumistaso, että jokaista ruokakl~ntaa kohti on yksi huoneisto ja jokaista henkeä
kohti yksi huone vielä toistaiseksi keittiö huoneeksi lukien.» Asetetun
tavoitteen saavuttamiseksi tulisi rakentaa mainittuna kautena vähintään
.500000 asuntoa, joiden keskikoko olisi ainakin 70 m 2 • Vuotuiset tuotantotavoitteet olivat: v. 1966 41 000 asuntoa ja kunakin seuraavana
vuonna aina 2 000 asuntoa enemmän niin, että v. 1975 tavoitteena on
:rakentaa 59 000 .asuntoa.
Nyt ku~ puolet tavoiteajanjaksosta on kulunut, voidaan tarkastella
sitä, missä määrin asetettuja tavoitteita on saavutettu tähän mennessä.
Viiden viimeisen vuoden aikana jäätiin asetetuista tuotantotavoitteista
yhteensä 27 000 asuntoa jälkeen. Uusien asuntojen osalta ollaan menossa
kohti asuntopoliittisissa tavoitteissa mainittua 70 m 2 keskimääräistä huoneistokokoa, vaikka se saavutettiin ensimmäisen kerran vasta vuonna
1969. Ke.skimääräinen koko maata koskeva asumistiheys oli v. 1960
1.31 henkeä/huone, v. 1964 1.23 ja v. 1968 1.11, kun keittiö lasketaan
huoneeksi. Asumistiheyttä koskeva tavoite saatetaan saavuttaa ajoissa,
mutta sekin on suurelta osalta maastamuuton ja väestön kasvun hidastumisen tulosta.
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2. Miksi asuntopoliittisia tavoitteita ei saavuteta

Asuntotuotannon problematiikan ehkä tärkein tekijä liittyy rahoitukseenp
Aluksi on tällöin tarkasteltava sitä, kuinka suuri on säästämisen osuus
BKT:sta, koska tämä suure ratkaisee, missä määrin investointitoiinintaa
ylipäänsä pystytään rahoittamaan kunakin ajanjaksona. Säästämisaste
sellaisenaan heijastaa samalla kansantalouden päätäntäyksiköiden aikapreferenssejä, koska tämän päivän voimakkaalla pääomanmuodostuksella, jonka mahdollistaa vastaavansuuruinen säästäminen, luodaan
edellytyksiä tulevalle kasvulle. Paitsi säästämisen osuus BKT:sta, myös.
bruttosäästämisen jakautuminen eri käyttötarkoituksiin heijastaa yhteiskunnan preferenssejä ja reaali-investointien tuotto-odotuksia 'eri ajankohtina. Jaettaessa sijoituskohteet karkeasti teollisuusinvestointeihin ja
perusinvestointeihin (infrastruktuuri-investoinnit laajassa mielessä sisältäen mm. asuntoinvestoinnit) voidaan vastaavasti tarkastella kansanta':"
louden kasvuhakuisuutta ajassa. Teollisuusinvestoinnit, joilla()nkeskimäärin pienempi rajapääomakerroin kuin perusinvestoinneillå, vaikuttavat välittömästi voimakkaammin taloudelliseen kasvuun. Perusinvestointien suoranainen (lyhyen tähtäimen) kasvuvaikutus on' pienempi,.
mutta ne ovat pitemmällä tähtäimellä myös teollisuusinvestoiritieh edellytyksenä. Tästä on konkreettisena esimerkkinä vuoden 1967 devalvaation jälkeinen korkeasuhdanne, jolloin asuntopulasta muodostui· esimerkiksi Helsingin seudulla alueellisen taloudellisen kasvun este. 'Toisaalta
perusinvestointien tuloksena saatavien hyödykkeiden hyvinvointivaikutus on useissa tapauksissa suurempi kuin teollisuusirivestoinndlIa. Tästä.
on esimerkkinä nyt analysoitavat asuntoinvestoinnit, jotka kuuluvat selvästi perusinvesiointeihin.
'Seuraavaksi ori syytä tarkastellä, :miten aUokaatiomekärusriii ctÖimii
rahalaitosten' näkÖkulrriasta~' ,TeHokkaasti toimivilla,' rahoit~shllarkki:äåi1lå rahalåitokset' 'allök:oivat pääoniia 'sellaisiin 'kohteisiin, j6tK~!bvåt:Kan
nattavilllpia.' Niiden' tdirIiintaåiF'el vaikuta "erisisijäisesH,'önko iir{vtsfoih::'
hiri,,'tai"niuurikåyttotarkoifuKsen';tulåksena"s'ååtav'at;tuotteet:;':f~i paivehiksetluoriteelfaairvälttämättölhyYshy6dykkdta vai ,ei: "Må!rkk~h~un~ka
riisniiri: toiminrutn (tuloksenaaSlll1totll0taritoon:, al1dkbituv~ +k~ityiriell
påäoina saattaåjåädä' asetehlij eH"'t~voitd~iden kåhnalta ,iliia~;:äIhaiselle
tasolle, koska rahalaitosten toimintamotiivin eli kannattåvuiideri;,'kan::'
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nalta asuntoluotot sijoittuvat useimpiin muihin sijoituskohteisiin nähden
rahalaitost~n preferensseissä jälkipäähän. Heikomman kannattavuutensa
vuoksi asuntoluottojen asemaan vaikuttaa niiden pitkä takaisinmaksua.ika. Toisaalta asuntotuotantoon sijoitetun yksityisen pääoman määrä
:saattaa Vaihdella huomattavasti kun vaihtoehtoisten sijoituskohteiden
kannattavuudessa tapahtuu muutoksia. Rahalaitosten toiminnan motiivista käsin voidaan johtaa myös syitä, jotka selittävät, miksi Suomessa
.omistusasuntojen osuus asuntokannasta on ja nimenomaan säilyy noin
·60 %:na, kun se on selvästi pienempi sellaisissa maissa, missä asuntotilanne asumisväljyys- ja asumismenojen tulo-osuusindikaattorien valossa
'on huomattavasti parempi (vuosina 1960-1961 Ruotsissa 35 0/0' Tanskassa 45 %, Hollannissa 29 0/0, Sveitsissä 33 %, Länsi-Saksassa 35 % ja
Ranskassa 42 %).
Osallistuessaan asuntotuotannon rahoitukseen rahalaitokset ovat saaneet toimintaansa uusia piirteitä, jotka ovat aikaisemmin olleet pankkitoiminnan ulkopuolella. Asuntosäästämisestä on nimittäin muodostunut
rahalaitoksille tärkeä talletuskilpailun muoto etenkin, kun ottolainauskoroilla ei niiden ollessa samat käydä kilpailua. Tämän tuloksena rahalaitokset ovat tulleet kiinteästi mukaan asuntojen välitystoimintaan ja
jopa niiden rakentamis,een, mitä on pidettävä yhtenä rakennusalan keskittymistendenssin uusimpana piirteenä.
Rahalaitosten intressien mukaista on ohjata pääomia nimenomaan
omistusasu;ntojen tuotantoon asuntosäästämisen kautta, sillä näin saa:daan talletusvolyymi kasvamaan. Tältä pohjalta on selvää, että rahalaitosten intressinä on pitää omarahoitusosuutta mahdollisimman suurena. Kannattavuussyistä omistusasunnot ovat näin ollen selvässä suosituimmuusasemassa rahoitusmarkkinoilla vuokra-asuntoihin nähden.
Huomattakoon myös, että valtion tuella rakennettu asuntotuotanto on
noudatt~nut samaa jakautumaa, joten vuokra-asuntojen suhteellinen
osuus on saattanut jopa pienentyä viimeaikaisen kehityksen tuloksena,
varsinkin. kun vuokra-asuntoja on lisäksi myyty omistusasunnoiksi.
Edellä.on selvitelty eräiltä osin, lähinnä rahoituksesta käsin niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet asuntotuotannon määrän tasoon ja toisaalta sen vaihteluun. Markkinamekanismin toiminnan suhteen on todetta",~, että asuntomarkkinoiden tasapainomekanismi on huomattavan
jäy~kä.. f;lintojen muutoksen aiheuttama kysynnä~ ja tarjonnan s<?peu-
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tuminen tapahtuu paljon nopeammin kertakäyttöisten hyödykkeitten
markkinoilla kuin asuntomarkkinoilla. Tämä johtuu asuntojen pitkästä.
kestoiästä ja niiden tuotantoon menevästä pitkästä ajasta. Tämän tu-·
loksena kysynnän voimistuminen voi aiheuttaa asuntojen hintojen ja.
vuokrien pitkaaikaisen nousutendenssin, joka ilmenee erityisen selvästi
uusien asuntojen markkinoilla.
Rahoitukseen liittyvien tekijöiden analysoinnin jälkeen siirryn tarkas-·
telemaan sitä, kuinka tehokkaasti näitä rahoitusresursseja käytetään ..
Tällöin joudutaan tarkastelemaan varsinaisen asuntotuotantosektorin
toimintaa, joka poikkeaa eräiltä osin esim. teollisuusyritysten toiminnas-·
ta, kun tarkastellaan käytettävissä olevia toimintaparametreja. Varsi-nainen tuotantosektori ei voi itsenäisesti vaikuttaa juuri lainkaan vuo-·
sittaisen kokonaistarjonnan määrään, koska rahoituspäätökset eivät kuu-·
lu asuntotuotantosektorin päätäntäkenttään, vaikka nämä päätökset:
ratkaisevat vuosittaisen asuntotuotannon määrän. Näin ollen varsinaisen.
tuotantosektorin toimintaparametriksi jää tuotannon määrään nähden.
hinnanmäärittely, joka rahoituspäätösten jälkeen ratkaisee, kuinka paljon »eksogeenisesti» määräytyneellä rahoitusvarannolla saadaan rakennetuksi. Hinnat puolestaan muodostuvat kustannuksien ja voittojen
summana, joten tuotantosektorin »hintatehokkuutta» arvioitaessa on
molemmat komponentit otettava huomioon.
Jotta tuotantosektorin tehokkuutta voitaisiin arvioida, tarkastelen ensin sen institutionaalisia piirteitä. Asuntotuotantosektori kuuluu ns. suljettuihin sektoreihin, joilla tuotanto tapahtuu ilman ulkomailta tulevaa.
kilpailua, joten ne voivat korottaa tuotteidensa hintoja aina, kun kustannuksissa tapahtuu nousua. Se kuinka avoin sektori on vaikuttaa kilpailun kautta sen tuottavuuskehitykseen. Vuosina 1957-1969 Suomessa
keskimääräinen vuosittainen työn tuottavuuden lisäys oli avoimissa sektoreissa 5.2 % ja suljetuissa 2.5 %. Talonrakennustoiminnassa luvun arvioidaan olleen vuosina 1958-1967 keskimäärin vain 1.6 %, joten se on
alhainen muihin suljettuihin sektoreihinkin nähden. Tämän jälkeen lienee syytä tutkia sektorin sisäistä rakennetta tarkemmin, erityisesti sen
kilpailuolosuhtei ta.
Kilpailuolosuhteita lähdetään yleensä määrittelemään ennen kaikkea.
alan yrittäjien lukumäärästä käsin. Talonrakennusalalla oli v. 1964 liikeyrityslaskennanmukaan yrityksiä noin 1800. kpl. Kymmenen suurimman
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asuntoja tuottavan rakennusliikkeen osuus oli v. 1968 neljännes asuntotuotannon kokonaismäärästä. Yritysten lukumäärä ei ole kuitenkaan
kilpailun kannalta ratkaisevaa, sillä kansainvälisen kilpailun puuttumisen lisäksi asuntotuotannon erityispiirteitä ovat kilpailun alueellinen rajoittuneisuus tai maanomistusoloista johtuva kilpailun suoranainen puuttuminen.
Lähtisinkin määrittelemään todennäköisiä kilpailuolosuhteita jollain
sektorilla tai sen sisällä, sikäli kuin se saattaa poiketa alan eri yrittäjien
kesken kysyntä- ja tarjontajoustoista käsin (hinnan suhteen). Voidaan
osoittaa, että monopolisoitumisalttius, ts. alttius yrittää vaikuttaa hintaan tuotannon määrää tai tuotteen laatua manipuloimalla tai muilla
keinoin kasvaa, mitä pienempi on kysyntäjousto ja mitä suurempi on
tarjontajousto hinnan suhteen. Ts. hinnan muutokset eivät vaikuta paljoakaan kysyttyyn määrään ja toisaalta kysynnän siirtymien seuraaminen
tarjontapuolella ei aiheuta olennaisia muutoksia yksikkökustannuksissa.
Näin ollen voittomotiivia ajatellen kannattaa pyrkiä vaikuttamaan hintaan esim. hintakartellien avulla. Monopolisoituneelle sektorille tai yritykselle puolestaan on tyypillistä, että markkinahinta on suurempi kuin
rajatulo ja rajakustannukset.
A priori sitä pienempi on kysyntäjousto, mitä vähemmän hyödykkeellä
on substituutteja ja mitä useamman hyödykkeen kanssa se on komplementaarinen. Jo näiden perusteella voidaan päätellä, että uuden asuntotuotannon kysyntäjousto on pieni, varsinkin kun kyseessä on välttämättömyyshyödyke, ja vallitsee asuntopula. Tärkein indikaattori sille, että
tarjontajousto on suuri, on tuotantokapasiteetin pieni käyttöaste sektorilla. Alhaista käyttöastetta ilmaisee asuntotuotantosektorilla se, että
elementtiteollisuudessa jää käyttämättä 30-40 % kapasiteetista vuosittain. Toisaalta työvoiman käyttö vaihtelee 100000:sta 160000:een talonrakennusalalla eri kuukausina. Kun pääomavälineistön osuus tuotantotoiminnassa on suhteellisen pieni ja sen sopeuttaminen on nopeata,
voidaan päätellä, että tarjontajousto on tuotantosektorilla jokseenkin
suuri. "Tämän perusteella väitänkin, että monopolisoitumisalttius on
asuntotuotantosektorilla jokseenkin suuri.
Hiem~ idealisoituna voidaan sanoa, että aikaisemmin rakennusliikkeet kävivät kustakin rakennuskohteesta urakkakilpailun ja alin tarjous,
mikäli urakoitsija oli luotettava, voitti. Urakkakilpailumenettely takasi
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asunnontarvitsijan intressin huomioon ottamisen pitäen hankintahinnan
mahdollisimman alhaalla. Nyt on tilanne toinen. Uuden asuntotuotannon tarve sijoittuu alueellisesti väestökeskuksiin yhteiskunnan rakennemuutosta seuraten. Etenkin suuret asuntorakentajat ovat hankkineet
väestökeskusten alueellisen kehityksen painopistesuunnilta rakennusmaata vuosikymmenienkin tulevaa tuotantoa varten. Tämä näkyy mm.
niiden maahankinnoista aiheutuneista korkomenoista. Korkomenojen
osuus oli esim. Polar Oy:llä v. 1969-1970 22.7 %, Helsingin Hakalla
v. 1969 39.2 % ja Keskus-Sato Oy:llä, joka on rakennuttaja v. 1968
51.5 % tulostaseen loppusummasta. Omistamallaan maalla niillä on
monopoliasema. Koska väestökeskusten on pakko laajeta väestön määrän kasvaessa joudutaan väkisin grynderien markkinoille, joiden tuotannon kysynnän hintajousto on pakostakin pieni. Ero näiden ja pienten
maata omistamattomien ja urakkakilpailujen kautta rakennuskohteita
saavien rakentajien välillä on selvä. Vaikka jälkimmäisten rakennuskohteet sijoittuisivat alueellisesti niin, että kysyntä olisi joustamatonta, niin
urakkakilpailujen tuloksena näiden yritysten tarjontakäyrä sijoittuisi ilmeisesti alueellisen monopolin omaavien rakentajien tarjontakäyrän alapuolelle, jolloin niiden hinnat olisivat alhaisemmat. Maanomistus on siis
tärkein toimintaparametri, jolla pyritään vaikuttamaan sekä hintaan että
markkinaosuuteen.
Esitettyä hypoteesia, että alueellinen monopoli heijastuu hintatasoon
tulisi tietysti testata. Sitä ennen laajennetaan hypoteesia hieman, jotta
saataisiin eräitä muitakin hintatehokkuuden kannalta relevantteja tekijöitä mukaan. Tarkoitan yritysten koon implikaatioita hinta- ja kustannustehokkuuden kannalta. Edellä todettiin, että suurimmat rakennusliikkeet omistavat maata, kun taas pienet eivät yleensä omista.
Suurten ja pienten rakentajien hintoja verrattaessa eräänlaiseksi sisäänrakennetuksi lisähypoteesiksi voidaan ottaa seuraavat tekijät, jotka
johdetaan yritysten koosta. Hinta- ja kustannustehokkuuden kannalta
suurista yrityksistä voi olla seuraavankaltaisia etuja:
1} Suurtuotannon etu mahdollistaa kustannusten alentamisen. Tämän puolestaan pitäisi näkyä myös hinnoissa kuluttajan kannalta, mikäli
kilpailu sektorilla on riittävää.
2). Suuri tuotantoyksikkö pystyy pieneen nähden sijoittamaan suhteellisestikin enemmän ,varoja tutkimustoimintaan, jolloin todennäköi-
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syys innovaation tekemiseen kasvaa voirnakkaastiuhratun pääoman
myötä.
Sikäli kuin suuri (tai minkä kokoi:p,en tahansa) yritys pystyy välttämä~I).~; .~ilpailua (korkea monopolisoitumisen aste), niin siitä voidaan
johtaa ~~~'raavanlaisia haittoja:
1) Monopolisoituneisuudesta seuraa korkeampi hintataso, kuten ed elläkin tQdettii~, mutta myös korkeampi keskimääräisten kustannusten
ja voittojen taso kilpailuolosuhteisiin verrattuna. Viimeksimainittu vaikuttaa tietysti myös tulonjakoon pääomatulojen eduksi.
2) Monopolisoituneisuudesta seuraa, että yritysten ei tarvitse harrastaa voimakasta kustannusten alentamiseen ja tuotekehittelyyn tähtäävää
tutkimustoimintaa, koska menestyminen on taattua ilman niitäkin uh~
rauksia.
Hyöty- ja haittanäkökohtien esittelyn pohjalta on kussakin empiirisessä . #,Ianteessa. syytä kysyä, minkälaiseksi muodostuu näiden vastakkaisten tekijöiden yhteisvaikutus.
Puhtaimmillaan esitettyjä hypoteeseja olisi voitu testata vertailemalla
suurten m~ata omistavien ja pienten maata omistamattomien rakennusliikkeiden hintoja kovan rahan tuotannon osalta. Näitä hintatietoja ei
kuitenkaan ole käytettävissä. Niinpä vertailin v. 1968 ja 1969 Helsingin
seudun aravahintoja (ilman tonttihintaa) alle ja yli 1000 asuntoa tuottaneideu rakentajien osalta. Kuudesta suuresta viisi omistaa myös
maata Helsingin seudulla. Osoittautui, että molempina vuosina suuret
rakentaj<;tt olivat keskimäärin 27 mk/m2 kalliimpia kuin pienet. Tällaiseen vertailuun liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta on selvää,
että suuret rakentajat eivät ole ainakaan käyttäneet kokonsa suomia
etuja hintatason a1entamiseksi pienten rakentajien hintatason alapuolelle. Sitä vastoin on syytä epäillä'niitä monopoliaseman hyväksikäytöstä, mikä vastaisi voittoon pyrkivän yrityksen toiminnan motiivin mukaista käyttäytymistä. Aravahintojen osalta on todettava, että asuntohallitus pystyy valvomaan jossain määrin: niiden tasoa, vaikkei pystykään selvittämään kustannuksia yksittäis~ssä tapauksissa. Näin ollen
vast~aya hintaero suurten ja pienten välillä on .. todennäköisesti paljon
suurePJ.pi ,ns. kovan rahan tuotannon. Qsalta.
Edellä, oletettiiu,· että suurten yritysten tutkimuspanos on ratkaiseva
k~~i~l-ia s~ktoreiUa. S1.l0men teollisuuden teknistä tutkimuspanos ta kos"
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kevan tutkimuksen tuloksista ilmenee, että vastaava rakennusalan tutkimuspanos v. 1968 suhteutettuna tutkimusta harjoittavien yritysten
liikevaihtoon oli 0.14 0/0, kun vastaava luku koko teollisuuden osalta
oli 0.82 0/0. Huomattakoon, että pienestä keskimääräisestä yrityskoosta
johtuen rakennusalan yrityksistä ilmeisesti vain harvat harjoittavat tutkimustoimintaa tai toimivat sen rahoittajina, mikä tekee yllä mainitun
luvun sellaisenaankin yliarvioiduksi. Tutkimustoiminnan o~ettaisi olevan
tärkeää, kun maa-, vesi- ja talonrakennusinvestoinnit muodostavat 60 %
kokonaisinvestoinneista. Asuntotuotannon osalta alhainen tutkimuspanos selittyy sillä, että suurimpien rakentajien ei tarvitse ylläpitää voimakasta kustannusten alentamiseen täh täävää tutkimustoimintaa .menestyäkseen markkinoilla, joilla niillä on yleensä alueellinen monopoli.
Jos asuntosektorilla ei ole suoritettu tutkimustoimintaa yritysten taholla, niin ei ole myöskään rationalisoitu tuotantoa. Edellä oli jo puhetta
sektorin yrittäjien lukumäärästä, joka kertoo pienyrittäjävaltaisuudesta.
Toisaalta v. 1968 lopussa oli toiminnassa 68 talonrakennuselementtej ä
valmistavaa valimoa lähes kaikkien toimiessa toisistaan poikkeavan
mittajärjestelmän puitteissa. Lisäksi sarjojen pituudet elementtituotannossa ovat varsin vähäisiä. Voidaankin väittää, ettei Suomessa yhdenkään rakennusliikkeen tai elementtitehtaan tuotannossa ole toistaiseksi
päästy soveltamaan näkyvästi kustannuksia alentavaa t.u?tantotekniikkaa.
Tärkeänä syynä tähän on ollut myös pitkän aikavälin rahoitusmahdollisuuksien puuttuminen koko asuntotuotannosta, joka on estänyt .yrityksiltä lähes kaikki mahdollisuudet pitkän tähtäimen tutkimustoimintaan ja siihen perustuvaan (uotannon organisointiin.

3. Ratkaisumalli asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi
erityisesti tuotantotavoitteiden Osalta
Asuntojen perusvajauksen poistamiseksi asuntotuotantoa on lisättävä
huomattavasti. Tähänastiset kokemukset osoittavat, että esim. valtion
lainoittamaa tuotantoa lisäämällä. sinänsä ei päästä toivottuihin määräll~siin tuloksiin, koska muu tuotanto supistuu tuetun tuotannon ·kas;..
vaessa. Toisaalta voidaan perustellusti väittää, että asuntoinvestoin;..
tien: osuutta kokonaisinvestoinneista (22 %) ei tulisi ainakaan huomattavasti lisätä, koska kansantalouden kokonaiskasvutavoite kärsisi
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sen 'seurauksena. Lisäksi edellä suoritettu tuotantosektorin tarkastelu
osoittaa, että rahan syytäminen asuntotuotantoon ei sinänsä takaa
myönteisiä tuloksia sektorin monopolisoituneisuudesta ja tehottomuU'"
desta johtuen.
Haluankin esittää kokonaisvaltaisempaa ratkaisumallia asuntop,oliittisten ongelmien ratkaisemiseksi, kuitenkin niin, että pääpaino on sellaisissa tekijöissä, joita olen käsitellyt jo edellä. Lähtökohtana ratkaisumallissani pidän sitä, että asuntoinvestointien osuutta kokonaisinvestoinneista' ei ainakaan olennaisesti tarvitse lisätä. Pääedellytyksenä rafkaisuun pääsemiseksi pidän sitä, että asuntotuotannon rahoituksen määräytyminen irrotetaan kokonaisuudessaan markkinamekanismisidonnaisuudestaan. Kansantalouden kasvu- ym. tavoitteet, asuntotuotantoon käytettävissä olevat
resurssit sekä asuntojen pitemmän ajan tarve huomioon ottaen määrät';..
täisiin tuotantotavoitteet(esim. v. 1965 komiteamietinnön tavoitteet
tasokorjattuna), jotka myös toteutettaisiin takaamalla tavoitetuotannoR
rahoitus. Tämä merkitsisi sitä, että rahalaitokset velvoitettaisiin rahoittamaan yhdessä valtionasuntotuotantomäärärahojen kanssa tavoi,te~
tuotanto. Tasainen tuotanto mahdollistaisi myös resurssien tasaisemman
käytön, millä olisi myönteisiä vaikutuksia paitsi asuntotuotannon kustannuskehitykseen myös koko kansantalouden kehitykseen, kun' yhden
voimakkaasti työllistävän sektorin toiminta stabilisoitaisiin.
Tasainen kehitys sellaisenaan ei vielä riitä takaamaan sellaista kus~
tannusten alenemista, että selvittäisiin suhteellisesti aikaisemmanSuU'~
ruisella rahoituspotilla. Itse tuotantosektorilla on tapahduttava 1is~l<si
tehokkuutta olennaisesti lisääviä muutoksia ja siihen on nähdä~eni
hyviä mahdollisuuksia. Lähtökohtana tehokkuuden lisääntymis'elIe,:
mikä olisi nyt entistä enemmän myös rahalaitosten jntresseissä,k{)~ka
ne joutuvat rahoittamaan nimenomaan tavoitetuotC!:.Unon määrän-,.tåy~
tyy olla toisaalta sektorin yritysten keskikoon huomattava kasvamin~ri,;
joka mahdollistaa pitkäjänteisen suurtuotannon ja toisaalta kilpailuolo. .
suhteiden palauttaminen sektorille. Edellä on jo esitetty tekijöitä, jqtka
osoittavat tietyssä mielessä näiden kahden tekijän vastakkaisuudeIlJs~
yrityskoon kasvaessa monopolisoitumistendenssi on voimakkaampi: p"~~..;
dytään helposti hinta-· ja markkina-aluekartelleihi.n. Kuinka siisJ.:'qn
ratkaistavissa tämä kapitalistisessa taloudessa tyypillinen ongelma? .,>.
,.Esimerkki Ruotsista sopii mielestäni ratkaisumalliksi. Riksbyggen:on

am.matt~yhdisty:sliikkeen

perustama rakennuttaja, jonka yhtenä ,paa..,
tCil4voitteena" qn lisätä ei-spekulatiivista asuntotuotantoa. Riksbyggenissä
haluttijgt~statau.rakkatarjoushintoja (se itsehän toimi vain' rakennuttajana) ja tämä oli lähtökohtana sille, että v. 1967 perustettiin BPA
(B;yggpmtluk#on A,B) niminen urakoitsijaliike 12 ammattiyhdistysliikkeen
ormstamCl,n yrityks~n yhtymisen tuloksena. Se on osallistunut urakkakilp~ilp,i1;lip-,P.1Y~ muissa kuin Riksbyggenin rakennuttamissa kohteissa
j~;i py:~tynyt:J;akentamaan muita halvemmin useimmissa tapauksissa.
Siitä 011 osoituksena se, että BPA rakensi v. 1969 14 000 asuntoa ja oli
jq··.~illoin Ruptsin suurin asuntourakoitsija ja tällä hetkellä se sijoittuu
liikevaihtQp.sa perusteella 15 suurimman yrityksen joukkoon Ruotsissa.
;SU:omessaei tällä hetkellä ole tällaista ensisijaisesti voittoon pyrkimätöntä urakoitsijaa, joka voisi osallistua urakkakilpailuihin ja toimia samalla tarjoushintojen testaajana. Tällaista yritystä tarvitaan myös
Suomeen. Sen toiminta pakottaisi rakennusalaa rationalisoimaan tuotantotoimintaansa, mihin myös esittämäni pitkän tähtäyksen rahoitusjärjestelyt,antavat mahdollisuuden. Yrityksen toimintamahdollisuuksien
takaaminen edellyttäisi lisäksi kilpailuolosuhteiden palauttamista asuntotuotantosektorille, mikä on välttämätöntä muistakin syistä. Maano.ro:istussuhteisiin perustuva rakentaminen on saatava loppumaan. Tämä
edellyttää maareformia, jonka puitteissa rakennusmaa saadaan kuntien
haltuu~., Vähintä mitä voidaan tehdä on velvoittaa kussakin kohteessa
pidett~v~ksi urakkakilpailut maanomistajasta riippumatta. Tässäkin
tullaan jällee:p. riippumattoman ensisijaisesti voittoon pyrkimättömän
rakejlnusliikkeen tarpeeseen. Tässä yhteydessä on paikallaan todeta toistamiseen,!; ,ett~ asuntohallituksen aravalainoitettua tuotantoa koskeva
hintakontrolli . ei toimi tyydyttävästi etenkään maata omistavien grynderiep. aravat'J.lotapauksissa, joiden osalta urakkakilpailuja ei käydä.
HuomattakooIl, että tällaiset tapaukset lisääntyvät maanomistusolpjen
nykyisen ke4itysSll;untauksen tuloksena.
Kirjo.itukseni otsikko on puettu kysymyksen muotoon: Onko rakennemuutos lmahdollinen asuntotuotannossa? Rakennemllutos on mahdollinen ja se merkitsee koko asuntotuotannon rahoituksen irrottamista
markkinamekanismista asetettavien tuotant()tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotannon ja re~urssien käytön tasaisuuden sekä kilpailuolosuh,..,
teissa ja tuotantosek~9rin"rakenteessa ja maanomistusoloissa tapahtu-
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vaksi edellyttämieni\ muutosten kautta pä~stään siihen, ~ttä. ylimen9kauden jälkeen sa~v~tetaan tuotanto tavoitteet kustannussää~töjen 'av{il1a
tarvitsematta lisätä asuntotuotantoon menevää osuutta bruttoinvesoinnista. Näin ollen ei voida väittää esim., että pitemmällä tähtäimellä
asuntoinvestointien lisäämisen tuloksena muiden sektorien rahoit:us,
kilpailukyky jne. vaikeutuvat.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1972:1

~suntopolitiikan

uudistaminen 1970-luvulla*

Kirjoittaneet
PENTTI VIITA ja JOUKO VARJONEN
Vaikuttaa siltä, että Suomessa ei vielä 1960-luvulla täysin ymmärretty
a~untotuotannon yhteiskuntapoliittista ja taloudellista merkitystä. Tästä
on osoituksena nimenomaan se, että 1960-luvun jälkipuoliskoa varten
asetettujen kuin myös aikaisempien rakentamistavoitteiden sallittiin jäädä toteutumatta. Syynä tähän on osaltaan pidettävä sitä, että asuntotuotannon tavoitteet ilmaistiin tavallaan itseisarvoina, liittämättä niitä
muihin yhteiskuntapoliittisiin päämääriin ja kiinnittämättä huomiota
keinoihin, joilla tavoitteiden saavuttaminen olisi voitu turvata. Asuntopolitiikan epävakaisuus kantaa osavastuun siitä, että rakennusalan tuotantovoimien käyttö jakaantui 1960-luvulla varsin epätasaisesti eri vuosille. Tämä merkitsi toisaalta melkoista tuotannonmenetystä ja työttömyyttä, toisaalta kustannuspaineen kasvamista vilkkaimpina rakentamisvuosina sekä asuntopulan kärjistymistä vuosikymmenen loppupuolella.
Saadut kokemukset osoittavat, että alkavalla vuosikymmenellä on
asuntopolitiikan suunnitteluun ja hoitoon kiinnitettävä melkoisesti enemrnän huomiota kuin aikaisemmin. Enää ei riitä yleisten määrällisten tavoitteiden asettaminen asuntotuotannolle. Asuntotuotanto ja asuntopolitiikka yleensä on nivellettävä yhä kiinteämmin muuhun taloudelliseen
ja yhteiskuntapoliittiseen suunnitteluun kokonaisohjelmana, johon sisällytetään ennen muuta asuntotuotannon määrälliset ja rakenteelliset tavoitteet sekä lisäksi mm. tarvittavat muutokset rakentamista koskeviin
määräyksiin ja suositus siitä miten maanomistusolojen rakentamista ja
yhdyskuntasuunnittelua haittaavat vaikutukset olisivat eliminoitavissa.
Alkaneen vuosikymmenen asuntopolitiikan uudistaminen voidaan tiivistää seuraavalla tavalla:
1. Asuntoinvestointien lisääminen ei saa tapahtua muiden taloudellisen
kehityksen sekä kansantalouden rakenteen uudistumisen vuoksi välttämättömien investointien kustannuksella. Siten lisäyksen tulee pe* Esitelmä, jonka
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rustua toisaalta asuntosäästämisen tehostumiseen, toisaalta sen yleis-'
tymiseen.
2. Kynnystä oman asunnon saamiseksi on madallettava, ei vain uusien
vaan myös varthojen asuntojen osalta.
3. Asuntojen vaihdettavuutta on helpotettava, jolloin yhä usearripi voi
hakeutua itselleen sopivaan asuritoon välittömästi asuntotarpeen
,muuttuessa, työpaikan vaihtuessa jne.
4~ Asuinrakennustuotannon ajoitusta tulee säädellä siten, että rakennus~
alan, '. tuotantokapasiteetin käyttö kokonaisuutena muodostuumahdollisimman tasaiseksi.
5. Rakennustuotannon rationalisointia on edelleen tehostettava.
6. Tarvittavan rakennusmaan saanti on nykyistä paremmin· turvattava.
Lista(;t voi hyvinkin jatkaa ja tehdä yksityiskohtaisemmaksi. Luettelo
kuitenk~h,käsittänee keskeisimmän osan niistä tavoitteista, joiden toteutumiseen tulisi löytää oikeat asuntopoliittiset keinot.
Säästämisen tehostamisesta ja lisäämismahdollisuuksista on todettava,
että tavoitteen, oman asunnon kaukaisuus on useassa tapauksessa esteenä
vakavalle- asuntosäästämiselle. Pääoman pienuus on useimmiten' suurin
oman asunnon saannin este, ja säästäminen joskus tulevaisuudessa tapahtuvaa. -asunnon ostoa varten on taas monille kovin epämääräistä,'
useille jopa ylivoimaista. Tämän vuoksi olisi omiin asuntoihin päästävä
kiinni nykyistä pienemmällä alkupääomalla, esimerkiksi yhden vuoden
säästöinä.' Näin vältetään kallista vuokra-asumista ja päästään jo' varhain- säästämään asuntolainojen lyhennyksiä varten. Tämä jälkikäteen
tapahtuva säästäminen on monille helpompaa ja joka tapauksessa tavoittedlisempaa kuin nykyinen etukäteissäästäminen. Tarvittavan alkupää.;.
oman aleneminen lisäisi asuntosäästäjien määrää ja samalla olennaisesti
madaltaisi kynnystä omaan asuntoon.
Asun.tösäästämistä lisäävien toimenpiteiden tarpeellisuutta voidaan
perustella asuntopoliittisten syiden ohella eräillä _kokonaistaloudelliseen
kebityks;een liittyvillä näkökohdilla. Ilmeisesti useat seikat saattavat vaikutta~.: yksityistä säästämishalukkuutta vähentävästi 1970-luvulla .. Tätä
on korostettu mm. Talousneuvoston mietinnössä .l970-luvun rakennejarahQitl)spölitiikasta. Jotta säästäminen'muodostuisi riittävän suureksi
jajottå"seomalta osaltaan tukisi pääomahmuodostustå teollistuinise'en
per~stuva,n taloudellisen kasvun turvaainiseksi, 'olisi löydettävä kiihok..
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keita yksityisen säästämisen lisäämiseksi. Eräs ja ehkä merkittävin tie: tähän on asuntosäästäminen. Se on tavoitteellista ja monille säästäjille
riittävän konkreettista. Asuntosäästäminen olisi myös omiaanvähentämään varojen käyttöä esim. henkilöautojen ja kesäasuntojenhankintoihin niinä vuosina, jolloin asunnontarve on suurimmillaan ja jolloin pyritään siirtymään yhä suurempiin ja paremmin varustettuihin asuntoihin.
Yksinään toteutettuna oman pääoman osuuden alentaminenÖli~rkui
tenkin sikäli ilmeisen epätarkoituksenmukaista, että tällöin asuntolainojenosuus lainakanhasta huomattavasti kasvaisi ja siten veisi pääomia
muilta tärkeiltä investoinneilta. Jotta valtio ja pankit pystyisivät'Iisäämään lainoitustaan kaventamatta muiden tuotannollisten investointien
osuutt~,säästäminen asuntolainojen lyhennyksiä varten olisilhitoitettava entista paremmin asukkaiden maksukykyä vastaavaksi. Tämä voisi
tapahtua siten,' että valtiolta ja pankeilta saatuja asuntolainojalyhenne-"
tään vuosittain summalla, mikä vastaa määrättyä osaa tuloista. Kun
tulot kohoavat, myös 'lyhennysten yhteismäärä kasvaa vuodesta toiseen.
Asuntolainat maksettaisiin takaisin valtiolle ja pankeille nykyistä nopeammassa tandissa. Tämä johtaisi siihen, että lyHennykset ovat aluksi
nykyistä pienempiä, mutta kasvaisivat säästämismahdollisuuksien tnyötä
suuremmiksi. Nykyisen asuntolainojen lyhentämisen muodossa 'tapahtuvan säästämisen ehkä suurimpia puutteita on se, 'että tulotason noustessa nimellislyhennykset pysyvät yleensä ennallaan. Tämä 'tn'erkitsee
reaalisäästämisen supistumista. Mitoittamalla asuntolainojen lyhennykset jo alkuvaiheessa asukkaiden säästämiskykyä vastaavikSI ja. körottamalla lyhennyksiä myöhemmin tulotason nousua vastaavasti voidaan
tehostaa säästämistä. Mitoituksessa olisi tietenkin pystyttävä erittäin yksilöllisiin ratkaisuihin, jotta todellista säästämiskykyä ei inyösk~än. ylitettäisi.
. ...
Omarahoitusosuuden alentaminen' merkitsisi ilmeisesti' samallävaltion osuuden kasvun jatkumista. maamme asuntotuotannossa. 'On I!l0nasti väitetty, että valtion osuuden lisääntyminenjohtaisi yksityisen asuntosäästämisen vähenemiseen ja lisäisi etenkin suurituloisimpien . . asuntolainansaajien kulutusmahdollisuuksia. 'Valtion osuuden kasvaessa lainaituksella aikaansaatava asuntokannan kasvu lisäksi suhteellisesti' supistuisi. Mikäli lainojen takaisinmaksu kuitenkin ohjelmoidaantarkoituksenmukaisesti ja niiden kierto aika siten lyhenee, ei näin ilmeisesti tapäh-
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tliisi. Esimerkiksi isojen kestokulutushyödykkeiden hankinnat todella ta...
pahtuisivat nykyistä useammin vasta asunnon maksamisen jälkeen. Vielä
toistaiseksi, taihojen ollessa suureksi osaksi talokohtaisia ja takaisinmak..
sUäjanollessariippumaton tulotasosta, valtion asuntolainoitus lisää käytännÖ~~ä ·asu~tolainan saajien mahdollisuuksia mainitun kaltaisen kulutustason nostamiseen, mikä ei vastanne lainoituksen alkuperäistä tarkoitusta.
Valtion tukemassa asuntolainoituksessa vanhat asunnot on jätetty
toistaiseksi kökonaan syrjään. Monet asunnontarvitsijoista ovat kuitenkin .kiinnostuneita vanhojen asuntojen ostosta sen vuoksi, että ne saattavat olla heille sijainniltaan uusia edullisempia tai uusia asuntoja halvempia ja siten heidän rahoitusmahdollisuuksiensa rajoissa. Lainoituksen laajentaminen voi myös tehdä mahdolliseksi vanhan asuntokannan
peruskorjaukset, mikä eräissä tapauksissa tulee halvemmaksi kuin vanhan asuntokannan repiminen ja uuden rakentaminen sen tilalle. Sikäli
kuin asunnon myyjä käyttää asuntonsa hinnan uuden asunnon ostami-seen, tukisi' ostajalle myönnettävä asuntolaina välillisesti myös asntotuo':'
tantoa. Toisaalta asuntolainoituksen ulottaminen vanhoihin asuntoihin
edistäisi asuntojen vaihdettavuutta, jossa tällä hetkellä on paljon toivomIsen varaa.
Vaihdettavuuden merkitys on viime aikoina tullut esiin erityisesti pohdittaessa keinoja, joilla helpotetaan työvoiman siirtymistä. Nykyistä.
joustavampi vaihdettavuus olisi tärkeä myös monista muista syistä ..
Erityisesti nuorien perheiden tilantarve muuttuu nopeasti, samoin nii-·
den vanhusten, joiden lapset alkavat ·siirtyä kotoa'.Joustavampi asunnonvaihtomahdollisuus saattaisi merkitä monille myös huomattavaa ajan-·
säästöä työmatkoissa. Asuntojen vaihdettavuuden kannalta vielä tärkeämpää kuin valtion lainoituksen ulottaminen. vanhoihin asuntoihin
olisi tiettyä asuntoa varten myönnetyn asuntolainen siirto-oikeus koske-·
maan uutta, tarpeita paremmin vastaavaa asuntoa. Vuoden 1972 alu·sta.
toteutettu ,verolain muutos, jolla ns. myyntivoiton verottaminen poistet-·
tiin siinä tapauksessa, että myyntihinta käytetään uuden asunnon osta-·
miseen, lisäsi osaltaan mahdollisuuksia vaihtaa asuntoa jo ennen entistä.
viIden tai kymmenen vuoden »odotusaikaa».
l\,fikä on sitten vuokra-asuntojen osuus pyrittäessä yhdistämään asuntopoliittisia sekä elinkeino- ja työvoimapoliittisia tavoitteita? Ilmeisesti
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omarahoitusosuuden alentaminenkaan ei riitä poistamaan kokonaan
uusien vuokra-asuntojen tarvetta. Vuokra-asuntoja tarvitaan ennenkaikkea niille, jotka eivät missään olosuhteissa pysty hankkimaan omaa asuntoa. Niitä tarvitaan myöskin henkilöille, jotka muuttavat asuinpaikkaa
eivätkä välittömästi pysty hankkimaan omaa asuntoa. Tällaisissa tapauksissa vuokra-asunto on siltana vaihdettaessa paikkakuntaa ja odotettaessa pääsyä omaan asuntoon. Lisäksi monet muutkin väestöryhmät
tarvitsevat lyhytaikaista asumista varten vuokra-asuntoja. On myös ole:massa henkilöryhmiä, jotka pystyvät rahoittamaan asunnon, mutta eivät
periaatteellisista syistä hyväksy tätä. Näin ollen vuokra-asuntojen rakentaminen on välttämätöntä riittävän joustavuuden takaamiseksi.
Valtion lainoituksen uudistaminen on omiaan vähentämään vuokraasuntoihin kohdistuvaa kysyntää. Tämä helpottaa asuntotuotannon rahoitusta valtion kannalta, sillä omien asuntojen tuottaminen vaatii valtiolta vähemmän varoja kuin vuokra-asuntojen tuottaminen. Mikäli
valtion lainoittamissa vuokra-asunnoissa asuville järjestetään nykyistä
paremmat mahdollisuudet lunastaa asumansa huoneisto omiin nimiinsä,
voitaisiin asuntoihin sidottuna olevia valtion ja kuntien sekä tuotantolaitosten tai yhteisöjen varojen vapal!ltumista muuhun käyttöön edelleenkin jouduttaa.
Viime vuosina on yksityinen asunnonvuokraus huomattavasti vähentynyt. Voitaneen olla yksimielisiä siitä, että vallinneissa olosuhteissa tämä
kehitys ei ole ollut suotavaa. Esiin on kuitenkin tullut selvä ristiriita
.asuntopoliittisten tavoitteiden ja vuokranantajien etujen välillä. Ei liene
mielekästä ylläpitää tilannetta, jossa yleensä kaikkein vähävaraisin osa
.asunnontaryitsijoista joutuu maksamaan asunnostaan selvästi omakustannushintaa korkeamman hinnan, ts. varsinaisten asumiskustannusten lisäksi vuokranantajalIe korkoa, jonka kohtuullisuutta on varsin työlästä
.kontrolloidaja joka yksityistapauksissa saattaa kohota erittäin korkeaksi.
Kun sijoitukset vuokra-asuntotuotantopn lisäksi kilpailevat ainakin -pe-riaatteessa tuotannollisiin investointeihin suuntautuvien sijoitusten kanssa
·eivätkä siten juuri lisää kokonaissäästämistä, eiyksityisen vuokra-asU,.nto~
tuotannon houkuttelevuutta sijoituskohteena liene syytä lisätä. -Mikäli
yksityisen sijoituspääoman saaminen vuokra-asuntotuotantoonhavait~
taan kuitenkin asuntopoliittisista. syistä' välttämättömäksi, tulisi aikaansaada järjestely, jonka puitteissa yuokratason määräytyminensekä vu()k-
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ranantajien korkotulojen kohtuullisuus voidaan kontrolloida nykyistä
-paremmin. Eräs mahdollisuus on julkisessa valvonnassa oleva obligaattiotyyppiseen rahoitukseen perustuva vuokra-asuntotuotanto.
Oman asunnon asettamista asuntopolitiikassa vuokra-asunnon edelle
puoltaa pääomien lyhyemmän kiertoajan lisäksi se, että omissa asun-noissa hoitokustannukset ovat tutkimusten mukaan selvästi pienemmät
~kuin vuokra-asunnoissa myös silloin, kun vuokra-asunnot ovat kunnallisia. Kun myös asuntolainojen korot ovat verotuksessa omissa asunnoissa
.asuville vähennyskelpoisia ja hintatason nousu suosii velallisia ovat asumismenot omassa asunnossa pitkän päälle 10-20 % pienemmät kuin
vuokra-asunnoissa. Niinikään omassa- asunnossa asuminen on turvatumpaa kuin vuokra-asunnoissa.
Vielä 1960-luvulla talonrakennusalan tuotantokapasiteetin käyttöaste
-vaihteli varsin huomattavasti vuodesta toiseen. Keskimääräinen työttöTIlyysprosentti kohosi eräinä vuosina 10 prosentin tuntumaan, jopa sen
ylikin. Jo seuraavana vuonna saattoi vilkkaimmilla tuotantoalueilla
.esiintyä pulaa rakennusalan työvoimasta. Tuotantovoimien näinkin epätaloudellinen käyttö on aiheuttanut tuotannon ja samalla uusien asuntojenmenetysten lisäksi tarpeetonta painetta rakennuskustannuksiin.
Talonrakennustuotannon heilahteluita on pyritty tasaamaan ajoittamalla julkisia rakennustöitä mahdollisuuksien mukaan laskusuhdannevuosiin. Koska kaikki kunnat eivät ilmeisesti ole olleet tästäpyrkimyk:sestä aina tietoisia ja toisaalta julkisen rakentamisen osuus koko tuotannosta ei ole kovinkaan korkea, ovat tulokset olleet suhteellisen vaati-mattomia. Valtion osuuden lisääminen asuinrakennus tuotannossa antaisi
uusia mahdollisuuksia tuotannon vaihteluja tasaavalle politiikalle
I\äyttqön voitaisiin ottaa useita keinoja, joista tehokkain lienee uusien
henkilökohtaisten lainojen lainaehtojen säätely. Osa asunnontarvitsijoistajää myös tulevaisuudessa valtion lainoitusjärjestelmien ulkopuolelle. Tälle ryhmälle voitaisiin silloin kun se raharnarkkinakehityksen ja
Ta~ennu~alan työllisyystilanteen valossa tuntuisi tarkoituksenmukaiselta
myöntää valtion takauksia uuden asunnon hankkimista varten tapauk:sissa,joissa omat vakuudet eivät ole riittäviä. Valtiolle ei takauksista ilmeisestikään aiheutuisi juuri ylimääräisiä menoja.
~~kennustuotannon rationalisoinnissa ja todellisen kilpailutilanteen
aika(l,nsaamisessaerityis~stisuurrakentajien välillä lienee paljon tehtä-
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vää~ Tuotannon rationalisointi ei ole loppuun suoritettu, vaikka paikalla.

suoritettu työ onkin jo nykyisin -varsin huomattavalta' osalta korvattu
elementtituotannolla. Varsinaisiin kustannussäästöihin päästään :vasta,
kun elementtituotannossa voidaan hyötyä pitkien sarjojen tuomistäkustannussäästöistä. Tämän edellytyksenä on kuitenkin varsin pitkälle menevä tuotannon koordinointi eri elementtitehtaiden välillä.
Maanomistusolot sekä kaavoitetun rakennus maan puute ovathaitanneet erityisesti maamme suurimpien asutuskeskusten asuntotuötantoa.
Maanomistajat ovat monasti käytännössä päässeet eräänlaiseen -. monopoliasemaan, jonka kustannukset yhteiskunta ja asunnontarvitsijat ovat
joutuneet maksamaan asuntojen hinnan kohoamisena ja sopivan-rakennusmaan saannin vaikeutumisena. Periaatteessa on pidettävä varsin kyseenalaisena, onko esimerkiksi asutuskeskuksen läheisyydessä sijaitsevan
maa-alueen hallussapito siksi arvokasta toimintaa, että kaavoituksesta,
kunnallisten palvelusten rakentamisesta, yhdyskuntien laajeneniisesta tai
muusta tämänkaltaisesta syytä johtuva maan arvon nousu tulisi siirtää
maanomistajille. Kaupunkialueiden rakenteen kehitYs lienee-· selvänä
osoituksena siitä, että hintamekanismi ei ole suinkaan ihanteellinen asutuskeskusten toimintojen allokoija. Ilmaisestikin parhaillaan keskusteltavina olevat ehdotukset rakentamattoman tonttimaan verotuksen:uudistamiseksi sekä kuntien tonttimaan lunastusoikeuden laajentamiseksi toteutuessaan jossain määrin lieventävät epäkohtia.
Asuntopolitiikan tehostaminen on alkaneella kymmenluvulla tarpeen
sekä asuntopulan sosiaalisten haittavaikutusten poistamiseksi että maan
sisäisen työvoiman siirtymisen, miksei myös mahdollisen ulk<?mailta palaamisen edistämiseksi. Mutta muitakin perusteita asrintopolitiik~n. tehostamiselle voidaan löytää. Kansainvälinen yhdentymiskehitys :iisää tulevaisuudessa Suomen kansantalouteen ja nimenomaan maksutasekehitykseen kohdistuvaa painetta. Ilmeisesti Suomen tapaisessa voimavaroiltaan 'rajoitetussa maassa ei tätä painetta pystytä torjumaan -:pelkällä
tuotantorakenteen modernisoimisella, vaikka talouspolitiikkaa ja sen
suunnittelua ollaankin olennaisesti tehostamassa. Siksi on tuotantovoimien ohjaamisen lisäksi myös yksityisten kansalaisten varojen käyttöön
pyrittävä vaikuttamaan nykyistä tehokkaammin ja ennen kaikkea pitkäjänteisemmin kuin esimerkiksi kampanjat kotimaisen tuotannon suosimisesta antavat mahdollisuuksia. Tällöin asuntotuotanto ja asuntåpoli-

ASUNTOPOLITIIKAN UUDISTAMINEN...

27

tiikka ovat liikennepolitiikan ohella avainasemassa. Tekemällä pääasiassa
.kotimaiseen tuotantoon perustuva asunnon hankinta nykyistä helpoin.maksi lisätään asuntosektorin kilpailukykyä kuluttajan varojen sijoitus.kohteen~,,,.verrattuna esimerkiksi kestokulutushyödykkeisiin ja liikenne~
välineisiin.
Kirjoituksen alussa luetellut tavoitteet, nimenomaan asuntojen omarahoitusosuuden alentaminen, lainoituksen laajentaminen vanhoihin
asuntoihin, talokohtaisten lainojen korvaaminen henkilökohtaisilla lainoilla ja asuntojen vaihdettavuuden edistäminen tukisivat osaltaan pyrkimyksiä turvata kansantalouden tasapainoa. Asuntosäästäminen lisä,äntyisi ja varojen käyttö pääasiassa tuontitavaroista koostuvien kestokulutushyödykkeiden ostoihin ilmeisesti vastaavasti supistuisi. Samalla eräs
taloudellisen kehityksen tiellä olevista esteistä, asuntopula, alkaisi vähitellen väistyä.
,

~~
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Budjettipolitiikka ja suhdanteiden tasoittaminen
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa marraskuun.
11 päivänä 1971 piti
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Vuoden 1968 lopulla alkoi taloudellisessa kehityksessämme nousukausi,.
joka jatkui huomattavan voimakkaana aina vuoden 1970 jälkipuoliskolle saakka. Kokonaistuotannon kasvu oli vuonna 1969 lähes 9 % ja
viime vuonnakin vielä 7.5 %. Nämä kasvunopeudet ylittävät huomattavasti 1960-luvun keskiarvon. Kokonaiskysynnän kasvun myötä kuiten-·
kin lisääntyvä osa kotimaisesta kysynnästä oli tyydytettävä tuontitava-·
roilla. Kun toisaalta viennin kasvu viime vuoden loppupuolella alkoi
hidastua, vaihtotaseen alijäämä nousi vuonna 1970 noin miljardiin
markkaan.
Jo kuluvan vuoden alussa näytti selvältä, että vaihtotaseen alijäämä.
tulisi edelleenkin pysymään huomattavan suurena ja yksityisen kulutus-·
kysynnän kasvu säilymään verrattain nopeana. Sen sijaan teollisuuden
investointien kasvu hidastui ja työttömyys alkoi lisääntyä. Kansainvälisen suhdannekehityksen ennakoitiin muodostuvan epäsuotuisaksi. Nyt
voidaan jo todeta, että nämäkin ennusteet olivat liian optimistisia. Yhdysvalloissa taloudellinen elpyminen on ollut odotettua hitaampaa, ja.
Länsi-Euroopassa tuotanto on kehittynyt ennustettua heikommin.Etenkin tärkeimmissä läntisissä ostajamaissamme Englannissa, Ruotsissa ja.
Saksan Liittotasavallassa taloudellinen kasvu jää tänä vuonna ennustettua vähäisemmäksi. Valuuttamarkkinoiden epävarmuus- sekä eräissä.
maissa suoritetut laajakantoiset talouspoliittiset toimenpiteet ovat lisäksi
omiaan hidastamaan maailmankaupan kasvua ainakin lähikuukausien
aikana. Viennin epäsuotuisaan kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä on
tässä yhteydessä mainittava myös alkuvuoden kotimaiset työnseisaukset
sekä se seikka, että Neuvostoliiton kaupassamme on meneillään viisivuotisen runkosopimuskauden ensimmäinen vuosi, joka tavallisestikin on
muita sopimuskauden vuosia heikompi.
Tällaisten kehitys näkymien vallitessa edellinen hallitus katsoi kuluvan
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vuoden keväällä aiheelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin vaihtotaseeseen kohdistuvan paineen lieventämiseksi. Alijäämäisen vaihtotaseen tasapainottamiseksi oli harkittava keinoja, joilla edistettäisiin vientiä ja tuontia.
korvaavaa tuotantoa tai sitten rajoitettaisiin tuonnin kasvua. Lyhyellä
tähtäyksellä vientikysyntään ei juuri finanssipolitiikan avulla ole mahdollista vaikuttaa. Vientimme riippuu kansainvälisistä suhdanteista sekä
idänkaupassamme solmituista pitkäaikaisista runkosopimuksista. Myös-·
kään tuontia korvaavan tuotannon lisäämiseen ei ole käytettävissä tuotantorakenteemme yksipuolisuuden vuoksi riittävästi nopeavaikutteisia keinoj a.
Viennin ja myös tuontia korvaavan tuotannon kilpailukyky tulevaisuudessa on riippuvainen palkka- ja hintapoliittisista ratkaisuista.
Vaikkakin käsitykseni mukaan hallituksen tulisi pyrkiä mm. tulo-·
politiikan kehittämistoimikunnan, ns. Liinamaan toimikunnan aset-·
tamien suuntaviivojen mukaisesti aktiivisesti osallistumaan palkka- ja
hintapoliittisten ratkaisujen tekoon, hallitus voi kuitenkin toimia vain
neuvotteluosapuolena eri etujärjestöjen kanssa. Jos kustannustaso kohoaa
kansantalouden avoimissa ja ulkomaankauppaa käyvissä sektoreissa ~o
peammin kuin ·tärkeimmissä kilpailijamaissamme, seurauksena on suhteellisen kilpailukyvyn heikkeneminen ja sen mukana viennin kasvumahdollisuuksien väheneminen. .Vaikka meneillään olevan sopimuskauden sopimuspalkkojen korotukset ylittivätkin tuntuvasti keskimääräisen tuottavuuden nousun, vientiteollisuutemme kilpailukyky ei ole
vielä oleellisesti heikentynyt, mikä johtuu läntisissä ostajamaissamme vallinneesta suhteellisen nopeasti inflaatiosta. Lisäksi kansainvälisen valuuttakriisin seurauksena tapahtuneet valuuttakurssien muutokset ovat viime
kuukausien aikana vaikuttaneet edullisesti kilpailukykyymme. Tapahtunut kehitys merkitsee itse asiassa Suomen kannalta keskimäärin 4 prosentin' devalvointia .
. Lisäksi onjatkuvasti korostettava, että hintakilpailukyvyn ohella myöskin laadulliseen, tuotekehittelyyn ja ·markkinointiin perustuvan kilpailukyvyn parantamiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
Vaikkakin tämä on suurelta osalta riippuvainen yritysten omista toimenpiteistä, tulisi julkisen vallan ja eri järjestöjen käytettävissä olevilla
keinoillaan luoda laadullisen kilpailukyvyn parantamiseen yrityksille hyvät mahdollisuudet. Ennenkaikkea on korostettava sitä, että tukitoimen-

:30

c.

O. TALLGREN

piteet tulisi kohdentaa yrityksiin ja toimi aloihin, joille muiden edellytystensä puolesta jo on tai on kehitettävissä riittävät mahdollisuudet
menestyä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Toistaiseksi valtiovallan tähän tähtäävä toiminta ei kuitenkaan ole ollut ainakaan kansainvälisesti katsoen riittävän tehokasta. Ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksessä on kuitenkin lisätty mm. teknilliseen ja kaupalliseen tutkimustoimintaan sekä viennin edistämistoimintaan annettavaa valtion tukea. Täyteen tehoonsa nämä tukitoimenpiteet pääsevät joka tapauksess~
vasta silloin, kun on luotu nykyistä konkreettisempia toimintaohjelrnia
aktiivisen elinkeinopolitiikan harjoittamiseksi. Voimavarojen tarkoituksenmukainen ohjaaminen tässä suhteessa on mahdollista tehostamalla
,elinkeino-, työvoima- ja koulutuspolitiikan suunnittelutoimintaa.
Kuten jo edellä mainitsin, vaihtotaseen tasapainottaminen lyhyellä
tähtäyksellä vientikysyntään vaikuttamalla ei ole ollut mahdollista. Tämän takia edellinen hallitus otti eduskunnan myötävaikutuksella käyttöön kotimaisen kysynnän kasvun rajoittamiseksi liikevaihtoveron lisäveron eli ns. pisteveron sekä tuonnintasausveron. Se kilpailuetu, joka
ulkomaisilla tuotteilla oli kotimaisiin tuotteisiin nähden jälkimmäisiin
sisältyvän piilevän liikevaihtoveron takia, poistui tasausveron ansiosta.
Paitsi suhdannepoliittisena välineenä tasausvero voidaan nähdä myös
välimuotona siirryttäessä kilpailukykymme ylläpitämisen kannalta tarpeelliseen arvonlisäverotukseen. Suhdannepoliittisesti tasausveroa tärkeämmän pisteveron vaikutuksista tuontiin ei tässä vaiheessa voida tarkasteluajanjakson lyhyyden takia esittää kovin tarkkoja arvioita.
Maamme tavaratuonnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa 6 %ja tavaraviennin arvo pysyi muuttumattomana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kauppataseen alijäämä oli tammi-syyskuussa
1 149 milj. markkaa eli 457 milj. markkaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Toimenpiteiden tehokkuutta arvioitaessa ei kuitenka~n pidä
lähteä siitä, mikä vaihtotasetilanne nyt on, vaan siitä, minkälaiseksi se
ilman näitä toimenpiteitä olisi muodostunut. Voidaankin todeta, ettei
kulutustavaroiden tuonti tänä vuonna ole lisääntynyt edelliseen vuoteen
verrattuna. Tuonnin arvon kasvu johtuu yksinomaan tuontanto- ja sijoitustavarain tuonnin lisäyksestä sek~ polttoaineid~n hintojen noususta.
Varovaisena arviona on esitetty, että edellä mainittujen toimenpiteiden takia tUQnninkasvu vähenee kuluvan vuodep.aikana 150-200milj.~arkalla.
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Vuoden 1972 tu10- ja menoarvioesitys on johdonmukainen jatko viime
keväänä suoritetuille toimenpiteille. Tavoitteena tulo- ja menoarvioesitystä laadittaessa on ollut työllisyyden turvaaminen sekä vaihtotaseen
tasapainottaminen. Missä määrin näihin tavoitteisiin päästään, riippuu
tietenkin hyvin paljon poliittisten olojen vakiintumisen jälkeen tehtävistä
talouspoliittisista ratkaisuista. Puhtaasti suhdannepoliittisten näkökohtien lisäksi olisi käsittääkseni hyvin voimakkaasti otettava huomioon
myös pitkän ajan taloudellisen kasvun turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet. Vaikkakin nämä usein saattavat olla ristiriidassa noudatettavan
suhdannepolitiikan kanssa, ne toisaalta oikein mitoitettuna vähentävät
tulevaisuudessa tehtävien kipeästi koskevien suhdannepoliittisten toimenpiteiden tarvetta.
Tasavallan presidentille 29. 10. 1971 eronpyyntönsä jättäneen hallituksen tu10- ja menoarvioesityksen mukaan vaih totasekehi tysedellyttäisi liikevaihtoveron lisäveron voimassaolonjatkamista vuoden 1972 aikana. Toisaalta edellinen hallitus kuitenkin jatkuvasti kannanotoissaan painotti
sitä seikkaa, että liikevaihtoveron lisävero on tarkoitus poistaa niin pian
kuin vaihtotasekehitys sen sallii. Nykyisessä poliittisessa tilanteessa lienee selvää, ettei liikev.aihtoveron lisäveroa voida ainakaan entisessä
muodossaan jatkaa ensi vuoden puolella. Tehokkaat jatkotoimenpiteet
tässä suhteessa kuuluvat lähinnä tulevien eduskuntavaalien jälkeen nimitettävälle hallitukselle. On kuitenkin pelättävissä, että vaihtotasekehityksen kääntyessä yhä huonompaan suuntaan tuleva poliittinen hallitus
joutuisi turvautumaan uusiin, entistä voimakkaammin kysyntää rajoittaviin toimenpiteisiin.
Kansainvälisten suhdanteiden ensi vuonna tapahtuvan elpymisen myötä myöskin kotimaisen kokonaistuotannon kasvun arvioidaan ensi vuoden loppupuolella nopeutuvan. Tämä lisännee ensi sijassa raaka-aineiden tuontia investointitavaroiden tuonnin jäädessä jopa jonkin verran
vähäisemmäksi kuin vuonna 1971. Tämä johtuu siitä,että kuluvan
vuoden aikana on vielä täydennetty edellisessä korkeasuhdanteessa aloitettuja investointiprojekteja. Toisaalta investointitoiminnan elpyminen
kuvastuu yleensä ensin tuotannollisessa rakennustoiminnassa ja vasta sen
jälkeen kone- ja kalustoinvestointien kasvuna. Tehtyjen laskelmien mukaan kulutustavaroiden 'tuonti sillä edellytyksellä, että liikevaihtoveron
lisäveron ja tasausveron voimassaoloaika jatkuisi ensi vuoden loppuun,
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ei kasvaisi prosentuaalisesti enempää kuin yksityinen kulutus. Tältä pohjalta olikin arvioitavissa -,- viennin lisääntyessä. tuontia nopeammin vaihtotaseen alijäämän supistuvan ensi vuonna noin 300 milj. markkaan.
Nykyisessä muuttuneessa tilanteessa esitetty ennuste ei kuitenkaan voine
pitää paikkaansa. Päinvastoin on odotettavissa ajatellen mm. patoutuneen kestokulutushyödykkeiden tuontitarpeen purkautumista tuonnin
huomattavan suuri kasvu ja siten vaihtotasetilanteen heikkeneminen.
Vuoden 1973 aikana alkavaksi arvioitua korke,asuhdannetta silmällä pitäen jo 300 milj. markan alijäämä olisi varsin epätyydyttävä.
Viirne vuonna päättyneen korkeasuhdanteen aika:na havaittiin selvästi minkälaisten vaikeuksien kanssa joudutaan kamppailel]1aan silloin, kun suhdannepolitiikassa noudatettavista peli säännöistä ei ole
etukäteen sovittu. Suhdanteiden tasoittaminen edellyttää, että valtiovallan käytettävissä on etukäteen valmisteltuj~, nopeasti käyttöön otettavia keinoja. Tästä syystä onkin pidettävä erityisen tärkeänä pysyvän
suhdannevarausj ärjestelmän aikaansaamista.
Maamme oloihin soveltuvan suhdannevarausjärjestelmän kehittämiseen on vuosien ja jopa vuosikymmenien kuluessa kiinnitetty huomiota,
mutta oikeastaan vasta pari vuotta sitten ryhdyttiin ensimmäisiin tositoimiin tehokkaan kokonaisvaltaisen suhdannevarausjärjestelmän luomiseksi. Finanssipoliittiseen ,päätöksentekoon välittömästi liittyvät suh,dannepolitiikan harjoittamismahdollisuudyt paranivat tuntuvasti valtion suhdannerahaston perustamisen ansiosta. Samoin yksityisessä sektorissa pyrittiin suhdannevaihteluja vaimentamaan lähinnä vapaaehtoisuuteen perustuvien ja osittain tilapäisiksi tarkoitettujen suhdannevarauslakien, investointirahastolain ja suhdannetalletuslain avulla. Yritys sektoriin kohdistuvalla suhdannepoliittisella lainsäädännöllä ei kuitenkaan ollut, kutenmonissa yhteyksissä on käynyt ilmi, päättyneen korkeasuhdanteen
aikana toivottua vaikutusta. Näennäisesti mittavista suhdannevarauksistahuolimatta yksityiset investoinnit kasvoivat erittäin voimakkaasti
vuosien 1969 ja 1970 aikana. Tästä ei sinänsä ole pahaa sanottavaa,
mutta kun kuluvana, vuonna ja ensi, vuonna vastaavien investointien
kasvu saattaa supistua ja jopa pysähtyä tehtyjen suhdannevarausten
laajamittaisesta käyttöönotosta huolimatta, joutuu väkisinkin toteamaan
nykyisen yksityistä sektoria koskevansuhdannevarausjärjestelmän tehottomuuden.
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, T,ästä oltiin hallituksev pllns~a tietoisia jo verrC\.ten varhaisessa vaiheessct, 'mikä osaltaan ,kiirehti Suomen oloihin soveltuvan pysyväisluonteista suhdannetasausjärjestelmää selvittävän komitean a~ettamista viirpe.vuoden IQPussa,.;. Kornitean ehdottamista uQsista suhdannepoliittisista
keinoista ori tällä l),etkellä käytössä jo emo määräaikainen kestokulutustavaroiden lisävero. Myös, muilta osin komitean ehdotukset ovat. olleet
jatkokäsittelyssävaltiovarainministeriössä kuluneen syksyn aikana. Tarkoituks~na' ,oli, ~ttä ensin ministerivaliokunta ja sitten koko edellinen
hallitus olisi käsitellyt valmistunutta suhdannelakinippua ja antanuttar':'
peellisiksi katsotut esitykset eduskunnalle vielä kuluvan vuoden aikana.
Hallituksen kaaduttua on vaikea tässä vaiheessa sanoa, mikä valmisteltayien lakiesitysten kohtalo on oleva. Istuva vanha eduskunta ei s.aa
n~it~ lakiesityksiä käsitelt~väkseen, koska kyseessä on verraten tärkeät
ja todennäköisesti poliittista kiistaa synnyttävät asiat.
Tässä yhteydessä voinen jossain määrin tarkemmin valottaa niitä
suunnitelmia, joita suhdannepblitUkan tehostamiseksi valtiovarainministeriössä on suunniteltu suhdannevarauskomitean ehdotusten pohjalta.
Suhdannepoliittista lainsäädäntöä valmisteltaessa on kiinnitetty päähuomio yksityisen sektorin investointitoiminnan tasoittamiseen, jota varten on vaJrp.isteltu luonnokset ,laiksi liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista ja laiksi eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta. Hahmoteltu suhdannetalletusjärjestelmä
muistuttaa suuresti vielä voimassa olevaa tilapäistä suhdannetalletusjärjestelmää pääasiallisen eron ollessa siinä, että uusi järjestelmä olisi
pakollinen.
Investointiveron tarkoituksena olisi säädellä taloudellisen kasvun kannalta vähemmän tärkeiden investointien ajoittumista tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että riittävän korkea määräaikainen vero estäisi
tällaisten investointien aloittamisen. Investointiveron tarkoituksena ei
sen sijaan ole koota varoja valtiolle. Kolmantena lähinnä yrityssektoriin
kohdistuvana sqhdannepoliittisena lakina on suunniteltu vientitalletus~
menettelyn ~äytäntöön ottamista. Vientitalletukset kannettaisiin vienti~
hintojenolerplaisestinoustessa määräosana vientihintojen nousua vastaavasta vie:qtitulojen lisäy;ksestä ja ne ,.palautettaisiin talletuksia tehneille
yrityksill~. t,rtatalasuhdaI?-teen, aikana. Näiden kolmen suhdannevaraus~'
esityksen osalta o~:syytä ,erityisesti korostc;ta sitä, että niiden avulla pyri...
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tään pelkästään suhdanteiden tasaamiseen, mitään tulonjakopoliittisia
näkökohtia ei niihin sisälly, sillä sekä suhdanne- että vientitalletukset
palautettaisiin matalasuhdanteen aikana niitä tehneille yrityksille.
Edellä mainittujen pysyviksi suunniteltujen suhdannetasauslakien lisäksi valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnos laiksi kuntien suhdannetalletuksista. Tämä järjestelmä olisi valtion suhdannerahastojärjestelmän kaltainen ja siinä annettaisiin kunnille mahdollisuus vapaaehtoisesti suorittaa kuntakohtaisia suhdannetalletuksia. Yksityisen kulutuksen säätelemiseksi valtiovarainministeriössä on suoritettu jatkoselvityksiä myös suhdannevarauskomitean esittämän fyysisiin henkilöihin
kohdistuvan suhdannetalletusj ärj estelmän soveltamismahdollisuuksista.
Näyttää kuitenkin siltä, että tämä järjestelmä ei ole suhdannepoliittisesti
kovinkaan käyttökelpoinen, minkä takia edellinen hallitus tuskin olisi
antanut siitä esitystä. On kuitenkin huomattava, että vaikka yksityisen
kulutuksen säätelemiseksi ei ole vakavasti harkittu muita suhdannetasauskeinoja kuin pistevero, voidaan ainakin teoriassa ajatella käytettävän
sinänsä varsin tehokasta välitöntä verotusta ja mahdollisesti myös välillistä verotusta säätelykeinoina.
Vaikkakin edellä käsitellyt lakiesitykset tulisivat pikaisesti - kuten
hartaasti toivon - uuden eduskunnan käsiteltäviksi, ei kuitenkaan liene
realistista odottaa, että niiden voimaan saattaminen tapahtuisi nopeasti.
Kuntien suhdannetalletuslakia lukuun ottamatta muut emo lakiesitysluonnokset vaativat tullakseen hyväksytyiksi perustuslain säätämisjärjestystä. Tällöin jo yksi kuudesosa eduskunnan jäsenistä voisi estää lakien
kiireelliseksi julistamisen, jolloin ne tai jotkut niistä voitaisiin saattaa
voimaan vasta seuraavan eduskunnan toimesta ts. normaalitapauksessa
aikaisintaan vasta vuonna 1976. Tämäkin tietysti edellyttää, että lakiesityksillä olisi riittävä enemmistö takanaan. Nämä kehitysnäkymät eivät
saisi kuitenkaan olla esteenä erittäin tärkeän suhdannevarausjärjestelmän
eteenpäin viemiselle. Ilman pysyväisluontoista järjestelmää, jossa hallitukselle on myönnetty tarkoin määrätyissä rajoissa tehokkaat suhdannepolitiikan harjoittamismahdollisuudet, törmätään tulevaisuudessakiri jatkuvasti niihin moninaisiin vaikeuksiin, jotka ovat olleet luonteenomaisia
viime aikojen suhdannekierroille. Suhdannepolitiikkaa täytyy hoitaa kuitenkinmyös ennen vuotta 1976. Mahdollisesti jo vuoden kuluttua alkavan noususuhdanteen varalle tarvittaneen siten edelleenkin tilapäisluon-
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toisia tasausjärjestelyjä. Kuitenkin on ennenaikaista tässä vaiheessa pyrkiä määrittelemään, mitä nämä tasauskeinot olisivat.
Ajateltaessa pitemmällä tähtäyksellä tuotannon ja viennin rakennemuutoksia on todettava, että ne vaativat myös investointien varsin huomattavaa kasvua. Mikäli tätä pääomanmuodostus ta ei kyetä riittävässä
määrin - kuten viime vuosina on tapahtunut - rahoittamaan kotimaisen säästämisen turvin, merkitsee tämä omalta osaltaan lisääntyvää
painetta vaihtotasetta kohti jo kasvavien velanhoitokustannusten muodossa. Eräs mahdollisuus rakennemuutosten osittaiseksi rahoittamiseksi
voisi löytyä suorista ulkomaisista investoinneista. Koska näiden toteutuminen on kuitenkin meistä itsestämme enemmän tai vähemmän riippumaton seikka, olisi käsitykseni mukaan vaihtotaseongelmia tarkasteltaessa huomiota kiinnitettävä myös säästämistä edistävien toimenpiteiden tutkimiseen kuten onkin jo tehty mm. valtiovarainministeriön ja
Talousneuvoston toimesta.
Suhdannepolitiikkaa ei koskaan saisi erottaa yleisestä talouspolitiikasta täysin irralliseksi osaksi, vaan investointien suuntaamisella tulisi
varmistaa yleisen kasvupolitiikan ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän
politiikan tarpeet. Lisäksi on ilmeistä, että tarvitaan myös raha- ja tulopolitiikan toimenpiteitä siten mitoitettuna ja ajoitettuna, että näiden
kaikkien yhteisvaikutuksena saavutetaan mahdollisimman tasainen ja
nopea kehitys. Kaikkien toimenpiteiden avulla on pyrittävä vaikuttamaan kansantaloutemme tuotannon rakenteeseen siten, että se nykyistä
paremmin sopeutuisi kansainväliseen työnjakoon j,a vastaisi omankin.
kansantaloutemme kysynnän rakennetta.

PUHEENVUOROT EDELLISEN JOH1} OSTA ,
OLLI IKKALA:
Taloudellisia kehitys ennusteita laadittaessa joudutaan varautumaan siihen, että kehitys arvioita tarkistetaan suhteellisen pienin väliajoin. Jo noin
vuoden mlt:taisenajanjakson puitteissa kehitys-saattaa toteutua olennaisesti toisenlaisena kuin miksi se on ennustettu. Tästä ennusteiden epä-varmuudesta johttlen orfsuhdannevarausjärjestellllää suunniteltaessa ja
toteutettaessa käytet1:ävilletoimenpiteille varattava "melkoinen joustavuus.
Taloudellisten ennusteiden epävarmuus näkyy erittäin hyvin myös
kuluvan vuoden aikana tapahtuneessa; kehityksessä. Kansantalouden
reaalinen kehitys on ollut huomattavasti odotettua hitaampaa. Kun
viime vuoden lopulla arvioitiin bruttokansantuotteen nousuksi 5 %,
näyttää nyt ilmeiseltä, että kasvu muodostuu vain noin -1.5 prosenttiyksikön suufuiseksi. Tämä reaalisen kehityksen hidastuminen on samalla
merkinnyt hidastuvaa tulojen kasvunopeutta.
Kansanedustaja -Tallgren on maininnut, ettei kuluvana vuonna tuotantotoiminnan monetäärinen kilpailukyky olisi olennaisesti heikentynyt.
Väittämänsä tueksi hän toteaa, että hintatason nousu meille tärkeissä
vientimaissa on ollut erityisen nopeaa ja että kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla tapahtuneet rrruutokset ovat merkinneet markan devalvoitumista lähes 4:11ä prosentilla. Onkuitenkin syytä huomauttaa, että tällainen
väittämä pohjautuu koko kansantaloutta koskeviin tulo- ja hintakehitystä
sekä tuottavuuden kehitystä osoittaviin keskiarvolukuihin. Tarkasteltaessa toimialoittain kehitystä teollisuuden piirissä todetaan, että eri toimialat
ovat joutuneet varsin erilaiseen asemaan. Esimerkiksi teollisuustyöntekijäin ansiotaso on noussut pari prosenttiyksikköä enemmän kuin kansantalouden kaikkien palkansaajain ansiotaso. Tuottavuuden nousu on
samanaikaisesti jäänyt ilmeisesti 2-3 _prosentin paikkeille. Eroa, joka
ansiotason kehityksen seurauksena on syntynyt työkustannusten nousun
ja tuottavuuden nousun välille, ei ilmeisesti ulkomailla tapahtunut hintatason nousu voi eliminoida niin tarkoin, että voisimme perustellusti
väittää tuotantotoiminnan kilpailukyvyn pysyneen muuttumattomana
kuluneena vuonna.
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Teollistiustyöntekijäin 'ansiotaso on tänä' vuonnä' nouSsut '14 '% ja
kahsantaloudehkdtikkien palkaiisaajieh keskimääräine:n ansiotason nousu
on 12 prosentin paikkeilla.. Palveluelihkeinoissa palkankorotukset ovat
jääneet selvästi pien'emrniksi ,kuin teollisuudessa. Lisäksi juuri vientiteollisuuden aloilla ja .erityisesti metalliteollisuudessa tilanne on moninaisten tapahtumien seurauksena muodostunut varsin kiiittiseksi~ Metalliteollisuudessa ansiotason nousu näyttää kuluvana vuonna muodostuvanhuomattavasti suuremmaksi kuin kaikkien teollisuustyöntekijäin
ansiotason nousu ja samanaikaisesti tuottavuus metalliteollisuudessa on
noussut vähemmän kuin keskimäärin teollisuudessa. Tavallaan' edellisiä
lukuja tukevina voidaan mainita ne synkät tiedot, jotka koskevat metalliteollisuuden tilauskanrian kehitystä.
Ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksen osalta teollisuuden taholta on
mielihyvin pantu merkille, että teollisuuden tutkimus- ja tuotekehittelytoimintaa v'arten esitetään entistä enemmän määrärahoja, mikä onkin
paikallaan sekä teollisuuspolitiikan että koko kansantalouden kasvupolitiikan kannalta. Nämä määrärahat eivät kuitenkaan kansainvälisesti
katsoen ole vielä läheskään riittäviä, vaan niiden jatkuva voimakas lisääminen on tästä eteenpäin välttämätöntä. Vain näin voidaan valtion tutkimusrahoituksen osalta vähitellen saavuttaa sellainen taso, jota maassamme laaditut teknillisen tutkimuksen kehittämistä koskevat selvitykset
edellyttävät.
Kuluvan vuoden merkittävimpiä' talouspoliittisia toimenpiteitä ovat
olleet Iis. vaihtotasepaketin yhteydessä säädetyt'pistevero'jä",tuortnintasausvero. OnjäUeensyytä todeta, etteituonnihtasausverb ole poistanut
vienniri eikä investointien' piilevää liikevaihtoverorasitusta. Toisaalta
pistevero ei ole'yksihomaankohdistunut tuontiin sitä hilliten, vaan on
vaikuttanut haitaUises'tl'myöskotitiiaiseen tuotåntoon lähinnä kestokulutustavåroi ta:vålrhistavilla teollisuus aloilla.
"Vuoden1972budjettiesitys voisi olla suhdannepoliittisesti tehokkaampikin.Tämän käsityksen saa paitsi' niistä tiedoista, jotka ovat käytettävissä parin viime vuoden ajalta valtiontalouden kehityksestä, myös siitä,
että kuluvana vuonna näyttää kassaylijäämiensyntyminen 'todennäköiseltä. Eräänä mahdollisuutena olisikin' nähdäkseni ollut käyttää näitä
kassaylijäämiäsillä tavoin, että investointive:rojaölisi alennettu ellei suorastaan poistettu ensi vuoden aikana.'
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Tarkasteltaessa nykyisten suhdannevarausjärjestelmien tehokkuutta
joudutaan kiinnittämään huomiota lähinnä siihen, millä tavoin toimenpiteet ajoitetaan. Oikea ajoitus on tärkeää, mutta samalla tavattoman
vaikeaa. Tässä suhteessa suhdannevarausjärjestelmämme ovat kaiketi
olleet liian jäykkiä. Osaksi suhdanne-ennusteiden epävarmuuden vuoksi
niiden pohjalta tehtävät talouspoliittiset ratkaisut näyttävät myös vaativan kovin pitkän keskustelu- ja valmisteluajan, mikä vaikeuttaa tehokkaisiin ja oikea-aikaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tästä esimerkkinä
mainittakoon vain viime keväänä vaihtotasepaketin valmistelun ja sen
eduskuntakäsittelyn vaatima aika, joka antoi mahdollisuuksia toiminnalle, joka osittain eliminoi tuon paketin tavoitteita. Nykyinen suhdannevero puunjalostusteollisuuden piirissä tuntuu erittäin omituiselta sitä
kehitystä vasten, joka nyt tiedetään tuolla teollisuudenalalla tapahtuneen.
Pyrittäessä kehittämään pysyvää suhdannevarausjärjestelmää on lähdettävä siitä periaatteesta, ettei pyritä jakamaan tuloja uudelleen eri
tulonsaajaryhmien kesken, vaan suhdannepolitiikan päämääränä pitää
tietenkin olla tulojen käytön ajoittaminen talouspolitiikan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Lähtökohtana tulee siis olla, että varauksen
tai talletuksen tekijällä on myös niiden käyttöoikeus. Pidän tärkeänä pysyvän suhdannepoliittisen tasausjärjestelmän luomista ja sitä, että tälle
järjestelmälle suunnitellaan toimenpiteet, jotka ovat riittävän joustavia.
Jos lähdetään siitä, että suhdannetasausjärjestelmä yritystoiminnan osalta
muodostuu pakolliseksi, en näe mitään syytä minkä vuoksi myös julkisen
talouden hoidossa ei lähdettäisi vastaavanlaisen pakollisuuden noudattamiseen. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä kun parin vuoden aikainen
kehitys on osoittanut, että valtiontalouden puolella näyttäisi olevan mahdollisuuksia huomattavasti tehokkaampaan suhdanteiden tasaamiseen.
Kunnallistalouden osalta voitaisiin ajatella niinikään pakollista suhdannetasausmenettelyä. Tosin tässä suhteessa kunnat ovat varsin erilaisessa
asemassa, mutta peruslähtökohtana voisi joka tapauksessa olla järjestelmän pakollisuus myös tällä sektorilla. Kunnallistaloudessa tapahtunut
verorasituksen nousu on esimerkiksi viime vuosina aiheuttanut varsin
paljon arvostelua kokonaisvaltaista talouspolitiikkaa kohtaan. Niinikään suhdannetasausjärjestelmän tulisi koskea myös kotitalouksia. Kotitalouksien osalta suhdannetasausjärjestelmä voitaisiin tehdä sellaiseksi,
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että sillä tuettaisiin kotitalouksien säästämisalttiuden pysymistä riittävän
korkeana.
Lopuksi lienee paikallaan korostaa sitä, ettei suhdannetasausjärjestelmä ole muusta talouspolitiikasta irrallinen osa, vaan sen tulee sisältyä
kokonaisvaltaiseen talouspoli tiikkaan yhtenä toimenpidekokonaisuutena.
Tässä suhteessa onkin helppo yhtyä niihin kansanedustaja Tallgrenin
käsityksiin, joissa hän korosti juuri näitä suhdannepolitiikan, tulopolitiikan, finanssipolitiikan ja muun talouspolitiikan välisiä yhteyksiä.
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RISTO JÄRVINEN':;
Kansanedustaja Tallgremn esityksessä sivu ttlln suhdannevarauskomitean ehdotuksia suhdannepolitiikan tehostamiseksi.' Komitean " ehdotuksia .' ovat mm. yritysten suhdannetallet'us, ·talonrakennustöiden investointivero, yritysten vientitalletus, kuntien suhdannetalletus ja fyysisiin
henkiloihin kohdistuva suhdannetalletus'~ Viimeksimainittua keinoa alustajaei pitänyt suhdannepoliittisesti käyttökelpoisena. Suurimman sanomalehtemme käsitys komiteanmietinnön ilmestymisen aikoihin oli sama.
Kulutuskysyntään vaikuttamista pidetään lähes poissuljettuna vaihtoehtona. Keinoja on etsittävä tuotantopuolelta. Yritysten osuus tulee
tällöin korostetusti esille suhdannepolitiikasta keskusteltaessa.
Kuntien mahdollisuudet osallistua suhdannetalletusten tekemiseen
ovat monessa tapauksessa rajoitetut. Talonrakennustöiden investointiveroa on kaavailtu vain vähemmän tärkeille investoinneille, joiden kohdalla suhdanteetkaan eivät ehkä merkitse paljon. Teollisuusinvestoinnit
on aiottu jättää investointiveron sovellutusalueen ulkopuolelle.
Yritysten vientitalletuksesta on tullut »pakollinen kuvio» suhdannepoliittiseen keskusteluun. Lieneekö ajatuksena, että muussa tapauksessa
vientiin menevän tarjonnan suuntaaminen kotimaan markkinoille lisää
niiden tasapainoa. Silti on vaikea ymmärtää yleisen vientitalletuksen
logiikkaa. Koska maksutase on talouspolitiikan pullonkaula, ei yrityksiä tulisi rangaista missään suhdannevaiheessa vientiliikevaihdon perusteella. Arvattavasti menetämme ainakin marginaalivientiä, jos kohtelemme kaltoin vientiponnistuksia. Yleinen vientitalletus ei ole tavoitteiden kannalta edes tarpeen, koska yrityksiä voidaan sitoa vientiä vähemmän vaurioittavasti, mutta yhtä tehokkaasti, kytkemällä talletusvelvollisuus vientiliikevaihdon sijasta esim. kokonaisliikevaihtoon. Useissa
tapauksissa voisi kysymykseen tulla myös liikevaihdon se osa, joka ei ole
vientiä. Tarkoituksenahan on rajoittaa yrityksen toimintaa ottamalla
siltä rahaa pois. Ellei tämä perustu vientiliikevaihtoon, yritys voi itse
vapaammin ratkaista, mitä liikevaihdon osaa se kasvattaa.
Alustaja totesi yksityisten investointien kasvaneen erittäin voimakkaasti
vuosina 1969 ja 1970 mittavista suhdannevarauksista huolimatta. Suunnitellut uudet toimenpiteet saattavat toteutettuina johtaa uusiin pettymyksiin. Omalta osaltani käsittelen seuraavassa suppeasti erästä mah-
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dollisuutta yritysten suhdannevarausjärjestelmäksi. On- syytä tähdentää
ehdotuksen alustavuutta ja toteutukseen liittyviä riskejä.
Kun-yrityksessä tehdään-tilihpäätöstä,>on pääosa ,tulorahoista,jö valmiiksi käytetty erilaisiin menoihin, kuten palkkoihin, raaka-aineisiin,
korkoihin jne. Useimmiten on tuloslaskennan;;kanllalta tarkasteltuna kuitenkin vielä jäljellä vapaita tulorahoja, joiden käytöstä tehdään tai valmistellaanpäätöksiä tilinpäätöksen yhteydessä. -: Tällaisia pelivarakoh:.
tia saattavat olla käyttöomaisuuden hankintamenojen poistot ja varausten muutoKset, joilla voidaan vaikuttaa voittoon ja voitonjakoon,esim.
veroihin ja osinkoihin. Näitä tilinpäätöksen joustokohtia hyväksikäyttäen voidaan rakentaa vapaaehtoisuuteen perustuva suhdannevarausjärjestelmä.
Varausteriavulla voidaan yritystä sitoa ja päästää -monin tavoin.
Varauksiinkytketty talletusvelvollisuus samoin kuin niiden käyttöön
liitetty toimintapakko (tai 'vain edulliset kiihdykkeet) saavat yrityksen
tietyin edellytyksin toimimaan halutulla tavalla. Varausmahdollisuuksietl' moninaisuutta kuvaa seuraava esimerkkihiettelo:
- investointivaraus, esim~ investöintirahastösiirtö, liiketoiminnan" kehittämisrahasto ja käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus,
- vientivaraus,
- työllisyys- eli paIkkavaraus,
-, rakennemuutosvaraus,
- sijaintipaikkavaraus,
- varastovaraus,
- suhdannetalletus (varaus),
- »tee sitä ja tätä» -varaus,
- voittovaraus.
Osa emo varauksista on jo nykyisin käytössä, osa vasta keskustelun -kohteena. '
y dtyksiUä onmm~ -menestyksestään riippuen erilaiset mahdollisuudet
varausten'tekemiseen (ja purkamiseen)." Tuore-suhdannetalletuskokeilumme kömrhähteli juuri siinä; että Se tivasi kaikilta yrityksiltä tulostasamanlaisenmittatikun mukaan. (Ks. kirjoittajan artikkeleita Helsingin
Sanomissa 28.1l.1970, Vetotus.:.lehdessä n:o 5/1970 ja Uudessa ekono-miassa n:o 10/1970, viimemainittu yhdessä Asko KORPELAn kanssa).
Tilinpäätökseen- kytketty suhdahnevarausjärjestelmä on houkutteleva'
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menestyville yrityksille, joille se oikein rakennettuna »käy kaupan».
Heikosti kannattavia yrityksiä varten tilinpäätöskytkennäistä vapaaehtoista suhdannevarausjärjestelmää ei voitane järkevästi rakentaa. Tällaisille yrityksille on tarjottava houkutuksia talletusmenettelyyn liittyen.
. Nopeasti kasvavan - vaikkakin kannattavan - yrityksen tapaus muistuttaa kannattamattoman yrityksen tilannetta. Jos kasvu kartuttaa muuta
»kuluvarastoa» riittävästi, eivät vapaaehtoiset varaukset houkuttele.
Vapaaehtoisen suhdannevarausjärjestelmän toiminnan edellytyksenä on
nykyisiin kuluvarastoehtoihin puuttuminen etenkin suhdannenousun
aikana.
Yrityksiltä toivotaan investointien siirtämistä suhdannenousuvaiheesta
taantumaan; huippua halutaan leikata kuoppien täytteeksi. Tarkastelen
kysymystä mekaanisesti vain tilinpäätöksen kannalta tuntematta huolta
esim. siitä, että aikanaan estetty investointi jää kokonaan suorittamatta
tai toteutetaan supistettuna. Yritykset investoivat varmemmin suhdannetaantuman aikana, mikäli ne ovat ensin tehneet varauksia nousuvaiheessa. Jos yritys selviää suhdannenousun tilinpäätöksistä (esim. varastovarauksilla tai konepoistoilla), tekemättä taantumavaiheen investointeihin pakottavia varauksia, on luultavaa, että yritys ei vapaaehtoisesti
sido itseään investoimaan epäsopivana aikana, ts. jättää investointivarauksen tekemättä. Tällöin tarvitaan pakollisia järjestelyjä, jollaisia suhdannevarauskomiteakin ehdottaa. Pakollisten rinnalla kannattaa ainakin keskustella vapaaehtoisista ratkaisuista, joiden perusideana on, että
investointivaraukset ajavat edullisuudellaan varastovarausten ja konepoistojen edelle. Tällainen asiaintila on aikaansaatavissa tekemällä
investointivaraukset riittävän houkutteleviksi ja/tai kaventamalla varastovarauksen ja konepoistojen lisäämismahdollisuutta juuri nousuvaiheessa.
Poistojen osalta saadaan investointivaraukselle syntymään suotuisat
ehdot siten, että nousukauden investoinneista sallitaan hitaammat poistot kuin suhdannetaantuman aikana toteutetuista investoinneista. Asia
varmistuisi edelleen sillä, että suhdannetaantumainvestoinneille sallitaan korkeammat poistot vain, mikäli ne toteutetaan varauksia purkamalla. Uusien yritysten kohdalla on tietysti tehtävä poikkeus. Tällainen
järjestely tekisi investointivarauksesta houkuttelevan, muttei estäisi
toteuttamasta välttämättömiä investointeja noususuhdannevaiheessa-
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kaan. Poistojen ajoituksessa voidaan pyrkiä nykyisten poistojen tasoon
suhdannekierron pui tteissa.
Varastovarauksen lisäämismahdollisuus on toinen tekijä, joka vie
vapaaeh toisilta investointivarauksilta j alansij aa. N oususuhdannevaiheessa tulisikin varastovarausten lisäämistä pyrkiä korvaamaan investointivarauksilla. Varastovarauksista on muodostunut »normaali» tapa
yrityksen rahoituksessa. Valtaosa varastovarauksista on pysyvIa
varauksia, joita ei ilman syvällekäypiä talouselämän muutoksia voida
ainakaan verollisesti purkaa. Ne ovat syntyneet korkeiden veroprosenttien kompensaationa. Yritykset eivät niitä sellaisinaan olisi edes
tarvinneet. Politiikan tekijöiden tarvitsemat propagandistisen korkeat
veroprosentit ovat johtaneet varastovarausten kasvuun. Hyvien ja
huonojen vuosien väliseen tulostasaukseen samoin kuin sysäyksittäin
toteutettavien investointien vaatimaan rahankeruuseen riittäisivät
nykyistä pienemmät varastovarausmahdollisuudet. Ongelmana on
varastovarauksilla aikaansaatu pysyvä veroluotto, jota ei voida vaaratta
purkaa. Tämä seikka todettiin jo elinkeinotuloverolakia säädettäessä,
jolloin pulmasta selvittiin liiketoiminnan kehittämisrahastolla (LKR).
Varastovarauksetmuutettiin yhdessä yössä investointivarauksiksi. Edellä
on esitetty, että siirryttäisiin tietyssäsuhdannevaiheessa tekemään varauksia suoraan investointivarauksina!
LKR-investointeja toteutettiin meillä parhaan noususuhdanteen vallitessa, mikä on osaselitys sille, ettei mittavista suhdannevarauksista
huolimatta yksityisten investointien taso osoittanut rauhoittumisen merkkejä vuosina 1969 ja 1970. Talouspolitiikkamme on ollut esilläolevien
kysymysten osalta niin haparoivaa, ettei uskallettu edes vakavasti
ehdottaa LKR:n käyttöaikojen riittävä uudelleenj ärj estämistä. Vaikka
tässä suhteessa ei ehkä ole tapahtunut muutoksia, voidaan silti esittää,
että merkittävästä osasta nykyisiä varastovarauksia muodostettaisiin
uusia liiketoiminnan kehittämisrahastoja, joita voitaisiin käyttää entistä
paremmin ajoitettuna kuluvan vuosikymmenen suhdannetaantumien
hoitoon. Samalla syntyisi tilanne, jossa investointivaraukset muodostuisivat edullisiksi ja arvattavasti myös suosituiksi. Elleiyritysverokantoja
samalla alenneta, on paikallaan kompensoida niiden ylikorkeutta uusilla
varauksilla. Tällöin on tarjolla työllisyys- eli paIkkavaraus (prof. MARTTI
SAARron ja pääministeri TEuvo AURAn ehdotus). Sen maksutasevaiku-
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tuks.et ilmd~esti pvat varasJovar(luksen vaikutuksja, suotuisammat. Sen
lisäksi se jakaa varaus mahdollisuuksia nykyistä tasflisemmin eri yritysalojen,kesken. Tuota:qnontekijöiden keskin.äinen korvattavuus tuskin
lienee niin suuri,että yrityks}stä tuli~i koneen. (ja·tehokkuuden) vihollisia~
Työlli~yy~,.. eli ·palkkavarauksi~ta voidaan mU,odostaa uusia liiketoiminnankehittä:misra;hastoja, joiden,k~yttö ajoitetaan J980-luvulle. Suhdannepolitijkanon sy,ytä tä:hdätä pitkälle hyvissä, ajoin. On IlJult~vaa,
ettävalistllstaso antaa jo 1980~luvullaperiksi'yleisen voittovarauksen
toteuttamiselle, jolloin työllisyys- eli palkkavarauksista VO,id(lan muodos-:taa liiketoiminnan kehittämisrahastoja~ Näin varauksia vaihtelemalla
voidaan sekä ylläpitää ylikorkeita verokantoja, joihin näytetään 9ltavan
mieltyneidi että hoitaa suhdanteita.
Teollisuutemme pitää tärkeänä liikevaihtoverouudistuksen pikaista
toteutusta. Olipa arvonlisäveron vaikutus kilpailukykyymme mikä tahansa, muodostuu käsityksistä aikaa myöten itsessään sellaisia tosiasioita, joilta ei voida ummistaa silmiä. Uudistuksen viipyminen aiheuttaa pessimismiä, jolla on omat haittavaikutuksensa .. ArvonlisäVeron vastustajille tulisi ehkä antaa myönnytyksiä siinä, että ainakin aluksi investointivähennys porrastettaisiin .suhdannevaiheen mukaan. Kilpailukyvyn kannaltahan on itse investointivähennys tärkeä. Jos se saadaan
hyväksi suhdannevaiheesta riippuen", toisinaan nopeammin, toisinaan
hitaammin, sillä ei ole teollisuuden kilpailukykyyn ratkaisevaa merkitystä, mutta sillä saattaa olla jossain määrin. vaikutusta investointien
ajoitukseen. Varovainen alku olisi paikallaan myös liikevaihtoveron tasaisen tuoton kertyrp.isen v(lr:mistamiseksi.
Olen edellä hahmotellut yritysten suhdannevarausjärjestelmää välittämättä esim. tuotannon rGl-kennemuutosten, investointien tuottavuuden,
investointikatkojen yms. sisältämistä riskitekijöistä. Niinikään on huomiota vaille jätetty se, että esim.~naapurimaamme Ruotsi on erittäin
avo}{ätisesti myöntänyt yrityksilleen tilinpäätösjoustavuutta. Ruotsalaisten varastovaraussäännökset ylittävät joustavuudessaan omamme~
Puheenvuoroani ei tule käsittää toteutuskelpoisen yritystensuhdann,e~
varausjärjestelmän esittelyksi. Se on esitetty keskustelujen pohjaksi 010suhteissa" joissa kulutuskysyntään vaikuttaminen on, verraten yksimielisesti suljettu suhdan:q..epoliittisten keinojen ulkopuolelle. Kansa on opetettu hyville päiville., .'

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1972:1

Kansainvälisen maksujärjestelmän ongelmista
Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen· kokouksessa
Joulukuun 8 päivänä 1971'piti
JAAKKOLASS~LA

Vuonna 1957 ilmestyneessä kirjassaan International and Intere - Regional
Economics amerikkalainen kansantaloustieteilijä SEYMOR E. HARRIS arvioi
ns. kumulatiivisen dollarikuilun vuodesta 1913 vuoteen 1953 kohonneen
kaikkiaan 125 mrd:n dollarinsuuruiseksi. Tämä dollarikuilu, jonka noihin aikoihin arveltiin ja ennustettiin edustavan pysyväisluontoista, kroonista .dollaripulaa maailmassa ja joka johtui Yhdysvaltojen jatkuvasta
vientiylijäämästä, oli rahoitettu pääasiassa vastikkeettomilla dollariavustuksilla, pi tkäaikaisella pääomanviennillä amerikkalaisten ostaessa
. eurooppalaisia arvopapereita, sekä Yhdysvaltojen kultaostoilla, joiden
suuruus tänä aikana lähenteli 20 mrd. dollaria. Ainoastaan vähäinen
osa rahoituksesta oli lyhytaikaisia pääomansiirtoja Yhdysvalloista muuhun maailmaan. Vielä niinkin myöhään kuin 1950-luvun lopulla näytti
kansantaloustieteilijäin verraten yksimielinen mielipide kannattavan
ajatusta, että Yhdysvaltojen teollisuuden ylivoimaisesta tehokkuudesta
johtuen dollaripula on pysyvä ilmiö. Eräät kansantaloustieteilijät, VINER
ja HABERLER mukaanluettuna, suosittelivat dollarin revalvointia, jotta
dollaripulan ytimenä olevista Yhdysvaltojen: mittavista kauppataseylijäämistä voitaisiin vapautua. Tämä lyhyt viittaus vain noin viidentoista
vuoden takaisiin käsityksiin kansainvälisen maksujärjestelmän silloisista
ongelmista riittänee osoittamaan kuinka merkittävästä muutoksesta itse
asiassa on ollut kysymys.
Yhdysvaltojen dollaristahan on sodanjälkeisenä aikana muodostunut
tärkein kansainvälinen valuutta, siitä on tullut tärkein kansainvälinen
varantovaluutta ja suurin osa kansainvälisestä kaupasta on tapahtunut
dollarimääräisenä. Pitkäaikaiset tuonti- ja .vientisopimukset on niin
ikään tehty dollaripohjaisina. Lisäksi dollari on ollut ja on edelleenkin
se valuutta, jota eri maiden keskuspankit käyttävät ns. interventiovaluuttarra pyrkiessään pitämään omien kansallisten valuuttojensa päiväno-

46

JAAKKO LASSILA

teeraukset sovituissa rajoissa. Tilanne on kuitenkin ratkaisevasti muuttunut sitten 1950-luvun dollaripulan päivien. Yhdysvaltojen maksutaseessa alkoi vähitellen esiintyä kasvavia vajauksia, jotka rahoitettiin
Yhdysvaltojen lyhytaikaisten dollarivelkojen kasvulla. Maksutasevajausten rahoittaminen oli kivuttomasti mahdollista, koska muut maat
olivat halukkaita ottamaan vastaan ja sisällyttämään omiin varantoihinsa dollareita. Nämä Yhdysvaltojen vajaukset tavallaan muodostivat
kansainvälisen maksujärjestelmän ytimen, jonka kautta maailmankauppa
sai sen lisälikviditeetin, jota sen kasvu edellytti. Muut maat ottivat vastaan tätä likviditeettiä, koska se oli niille tarpeellinen, ja näin voitaneen
sanoa koko kansainvälisen maksujärjestelmän kitkattoman toiminnan
olleen Yhdysvaltojen maksutasevajausten varassa. Tällaiseen järjestelmään sisältyy kuitenkin luonnostaan instabiliteetin siemen silloin, kun
järjestelmän »keskusvaluuttaa» joudutaan ottamaan muiden maiden
toimesta vastaan enemmän kuin mihin ne muuten ovat valmiit. Ja näinhän on viime vuosina tapahtunut.
Mutta ennen kuin ryhdymme lähemmin tarkastelemaan kansainvälisen maksujärjestelmän nykyistä kriisiä ja sen syitä, on ehkä syytä muutamalla sanalla palauttaa mieliin, minkälainen oli peruspiirteiltään se
kansainvälinen maksujärjestelmä, jonka kriisiä nyt todistetaan tai jonka
hautajaisia kenties vietetään. Tämä ns. Bretton Woods-sopimus, jonka
tähän mennessä on allekirjoittanut 118 maata, rakentui sopimuspohjaisille kiinteille valuuttakursseille eri maiden kesken. Jokaisen valuutan
peruskurssi eli ns. pariarvo ilmaistiin kullassa tai Yhdysvaltojen dollareissa, ja järjestelmän eräänä peruspilarina oli Yhdysvaltojen sitoumus
lunastaa vaadittaessa muiden maiden keskuspankeilta lyhytaikaisia dollarisaatavia kultana kiinteään hintaan 35 dollaria unssi, joka kultahinta
oli peräisin vuodelta 1934. Kaikki muut maat olivat sitten sitoutuneet
pitämään oman valuuttansa päivänoteeraukset dollareissa ilmaistuna
enintään 1 %:n vaihtelurajan päässä perusarvosta. Jos toisin sanoen dollarin päiväkurssi uhkasi liukua tai kellua ulkopuolella näiden 1 prosentiyksikön vaihtelurajojen, keskuspankit puuttuivat kurssimuodostuk-seen joko ostamalla tai myymällä omaa valuuttaansa dollareita vastaan,
ts. interveneeraamaan kurssimuodostukseen. Näin ollen minkä tahansa
.valuutan arvo jossain muussa valuutassa kuin dollarina ilmaistuna saattoi poiketa korkeintaan 2 %:n verran. Käytännössähän Euroopan tär-
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keimpien valuuttojen ja kaikkien OECD-valuuttojen kurssit olivat lls.
EMA-sopimuksen ansiosta vaihdelleet pariarvosta vähemmän kuin tuon
1 %:n dollareissa ilmaistuna. Tähän Bretton W oods-sopimukseenhan
vielä liittyi, kuten muistetaan, myös määräyksiä kans~invälisten maksujen vapaudesta ja määrällisten rajoitusten poistamisesta, tässä mielessä
Kansainvälisen Valuuttarahaston ja QATTin välillä vallitsi selväpiirteinen yhteistyö.
Valuuttojen pariarvoja voitiin yhteisymmärryksessä Valuuttarahaston kanssa muuttaa, ts. jokin valuutta voitiin devalvoida tai revalvoida
suhteessa dollariin ja kultaan silloin, kun asianomaisen maan kansainvälisissä maksusuhteissa voitiin todeta vallitsevan ns. »perustavaa laatua
oleva tasapainottomuus».
Aikaisemmin jo totesin, että välittömästi sodan jälkeen ja varsin pitkälle 1950-luvulle kansainvälisessä maksujärjestelmässä elettiin ns. dollaripulan kautta, joka Yhdysvaltojen maksutasevajausten kasvaessa ja
kansainvälisen likviditeetin sen myötä lisääntyessä helpottui ja muuttui
vihdoin dollarirunsaudeksi. Kansainvälinen maksujärjestelmä toimikin
näin suhteellisen kivuttomasti aina vuoden 1971 kesään asti. Erilaisia ja
eri valuuttoja koskevia kriisejä on tietysti matkan varrella esiintynyt
useitakin. Kanadan dollari luopui jo aivan 1950-luvun alussa noudattamasta Bretton Woods-sopimuksen edellyttämää kiinteätä kurssia ja kellui yli 10 vuoden ajan. Maailman kultamarkkinoilla ilmeni erilaisia
kriisejä, jotka vihdoin vuonna 1968 johtivat kullan kaksihintajärjestelmän
syntymiseen; ts. kaupalliset kultamarkkinat irrotettiin monetäärisen kullan markkinoista, ja keskuspankit sitoutuivat pidättäytymään kullan
ostoista ja myynneistä kaupallisilla markkinoilla. Länsi-Saksan markka
päästettiin tilapäisesti kellumaan syksyllä 1969, kun DM:n revalvointiodotukset tuolloin johtivat varsin suureen spekulatiiviseen lyhytaikaisen
pääoman maahantuontiin, mutta muodollisen revalvoinnin jälkeen, joka tuolloin koski sekä Saksan markkaa että Hollannin floriinia, vanha
Bretton Woods-järjestelmä palautui takaisin kunniaan. Ei liioin dollarin
kultalunastus ole ollut aivan täydellinen. Viime vuosien aikanahan Yhdysvallat on pyrkinyt harrastamaan määrätynlaista painostusta muihin
maihin nähden, etteivät ne esittäisi lunastusvaatimuksia.
Kansainvälisessä valuuttajärjestelmässä aika-ajoin esiintyneitä puutteellisuuksia on myös yritetty korjata eri keinoin. Kullan rinnalle ja dol-

48

JAAKKO LASSILA

laria osittain korvaamaan luotiin uusi kansainvälinen reservivaluuttajärjestelmäns. erityisnosto-oikeudet eli SDR, jonka sopimuksen mukainen toiminta alkoi vuonna 1969. Valuuttarahaston puitteissa oli aikaisemmin tehty sopimus yleisestä lainanannosta kriisiin mahdollisesti joutuvien merkittävimpien valuuttojen tukemiseksi, ns. »General Agreement to Borrow». Niin ikään muistettaneen ne varsin mittavat keskuspankkien väliset »swapit» tai lyhytaikaiset luottosopimukset, joilla esimerkiksi puntaa takavuosina tuettiin, ja joiden kaltaiset järjestelyt eivät
dollarin osaltakaan viime aikoina ole olleet harvinaisia.
Tässä yhteydessä on ehkä syytä vielä palauttaa mieliin Kansainvälisen
Valuuttarahaston vuosikokous syksyllä 1970 Kööpenhaminassa, jossa
keskustelun kohteena oli kansainvälisen maksujärjestelmän tulevaisuus
ja ne muutokset tai parannukset, jotka tähän järjestelmään mahdollisesti
olisi suoritettava. Keskustelun pohjana oli Valuuttarahaston johtokunn~n raportti, jossa käsiteltiin kysymyksiä 1 %:a suuremmista valuuttakurssivaihteluista pariarvon molemmin puolin, ns. väliaikaista kellumista (temporary float), vapaasti muuttuvia valuuttakursseja, ns. »crawlirig
.peg-ajatusta», ns. »emerging disequilibriumia» parikurssimuutoksen perustana jne. Kutakuinkin yksimielinen vuosikokous kuitenkin todisti,
että Bretton W oods-järjestelmä on paras mahdollinen, se on toiminut ja
palvellut maailmaa hyvin joten minkäänlaisiin muutoksiin ei ole syytä.
Sen jälkeen ei tuosta raportista ole juuri mitään kuulunut.
Hieman yli puoli vuotta Kööpenhaminan kokouksen jälkeen tulivat
ensimmäiset selvät merkit uudesta vakavasta kansainvälisestä valuuttakriisistä näkyviin. Euroopane~i keskuspankkien haltuunhan oli vuosien
mittaan kertynyt 'varsin suuria dollarisaatavia, samoin niitä oli muillakin
valuutanpitäjillä. Mm. Italian, Länsi-Saksan ja Hollannin keskuspankit olivat koettaneet ratkaista liikadollaripulman sijoittamalla niitä eurodollarimarkkinoille. Toisin sanoen ne pyrkivät »potkimaan» nämä dollarit
eurodollarimarkkinoille, jotka kasvamistaan kasvoivat. Näiden markkinoiden volyyminhan laskettiin saavuttaneen vuoden 1971 kesään mennessä peräti 60 mrd. dollarin volyyrnin.Länsi-Saksa oli lisäksi sallinut
yritysten varsin vapaasti lainata varoja. häiltä samoilta markkinoilta, ja
kun esiintyi ajoittain varsin huomattåvia lyhytaikaisia korkoeroja eri
markkinoiden valillä,' syntyi korkoerojen ' aiheuttamia johdettuja lyhytaikaisten pääomien liikkeitä, jotka alussa suuntautuivat pääasiassa Länsi-

KANSAINVÄLISEN. . .

49

Saksaan. Kun tähän liitetään yhä voimistunut epävarmuus dollarin suhteen - toisin ilmaistuna varsin voimakkaat Länsi-Saksan markkaan
kohdistuvat revalvointiodotukset - joutui Bundesbank vastaanottamaan'
yhä lisääntyviä dollarimääriä. Huhtikuun kriisi meni ohi, mutta spekulointi alkoi uudelleen entistä suuremmalla voimalla toukokuussa ja kohdistui tällä kertaa Länsi-Saksan markkaan, Hollannin floriiniin, Sveitsin
frangiin sekä Japanin jeniin. Toukokuun 12 päivänä 1971 sen jälkeen
kun Bundesbank oli joutunut ostamaan dollareitä eräinä päivinä jopa
miljardin dollarin päivävauhdilla ja kun Bundesbankin dollarireservit
ylittivät 16 mrd:n dollarin rajan, huomasivat Länsi-Saksan valuuttaviranomaiset, etteivät he voi jatkaa dollarin tukemista ostamalla jatkuvasti
kasvavia dollarimääriä entiseen kiinteään interventiokurssiin, ja niin valuuttapörssit sulkeutuivat kokonaiseksi viikoksi. Kun ne jälleen avautuivat, saatettiin havaita Länsi-Saksan markan sekä Hollannin fioriinin
kelluvan. Belgia otti käyttöön kaksikurssijärjestelmän ja Sveitsin frangi
oli revalvoitu 7 % :lla, niin ikään Itävalta oli suorittanut oman shillinkinsä 5 %:n suuruisen arvonkorotuksen.
Tämä kaikki oli kuitenkin vasta alkusoittoa elokuun 15 päivän
tapahtumille, jolloin presidentti NIXON valtiovarainministerinsä,
texasilaisen CONNALLyn säestämänä saattoi julkisuuteen talouspoliittisen ohjelman, jolla kansainvälisen valuuttajärjestelmän, Bretton
Woods-sopimuksen kaksi tukipylvästä »potkaistiin poikki». Kuten tunnettua hän ilmoitti ensinnäkin, että Yhdysvallat ei enää toistaiseksi
lunasta kullalla maailman muiden keskuspankkien hallussa olevia lyhytaikaisia dollarisaatavia, jotka BrettonWoods-sopimuksen mukaan olisivat kultalunastukseen oikeutettuja. Toiseksi ilmoitettiin Yhdysvaltojen
saattaneen voimaan 10. %:n suuruisen ylimääräisen tuontitullin. Pakettiin kuului joukko muitakin toimenpiteitä, jotka niin ikään merkitsivät
aikaisemmin tehtyjen kansainvälisten sopimusten rikkomisia kuten kotimaisen investointitavaratuotannon suojaksi tarkoitettu erityinen verohelpotusjärjestelmä.
Näiden toimenpiteiden seurauksena jo toisen kerran hyvin lyhyen ajan
sisällä valuuttapörssit eri puolilla maailmaa menivät kiinni, ja niiden
uudelleen avauduttua liukuivat tai kelluivat miltei kaikki tärkeimmät
valuutat. Ranskan frangi ei tosin kellunut, mutta siellä saatettiin voimaan kaksikurssijärjestelmä. Ensinnäkin oma kurssi puhtaasti kaupalli-
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sia transaktioita varten, joka pysyi ja on edelleenkin pysynyt varsin tiukasti dollarin tuntumassa ja_l %:n päiväkurssiheilahteluja ei ole sallittu.
Sen sijaan pääomaliikkeille otettiin käyttöön toinen kurssi, jonkaheilahtelut edustavat kelluntaa, joskin aivan selvästi ns. »likaista kelluntaa»
(dirty floating) keskuspankin puuttuessa kurssimuodostukseen. J apanihan
tunnetusti oli ainoa maa, joka »tuki» dollaria jatkaen maahan virtaavien
dollarien ostamista miltei kahden viikon ajan. Japanin oli kuitenkin
luovuttava tästä politiikasta, kun keskuspankin sisäänostovauhti oli useita
satoja miljoonia dollareita päivässä, ja sen valuuttavaranto vihdoin ylitti
14 mrd:n dollarin rajan. Miltei kaikki kehitysmaat pysyivät varsin kiinteästi dollarissa kiinni. Englannissa ja kaikissa pohjoismaissa Suomi mukaanluettuna irtaannuttiin entisestä pariteetista ja liu'uttiin jossain määrin vaihteluiden pysyessä 1.5 %-4%:n välillä varsin kauan aikaa.
Mistä nämä dramaattiset tapahtumat sitten johtuivat? Kaiken taustalla, kuten edellä jo osittain todettiin, oli Yhdysvaltojen dollari ja sen
heikentynyt asema sekä tämän kehityksen seurauksena voimakas epäluulo ja epävarmuus dollarin ja muiden valuuttojen keskinäisestä suhteesta. Yhdysvaltojen maksutasehan oli koko 1960-luvun ajan eräitä
poikkeusvuosia lukuunottamatta osoittanut progressiivisesti kasvavia vajauksia. Sen maksutasevajauksen (perustase) suuruus 1970 oli jo hieman
yli 10mrd. dollaria, ja vuoden 1971 puoliväliin tultaessa oli vajaus jo
runsaasti yli 20 mrd. dollarin vuositasolla. Samanaikaisesti oli maan
kauppataseeseen ilmestynyt ensimmäisen kerran sitten viime vuosisadan
vajaus, jonka vuositasolla arvioitiin nousevan yli kahden miljardin dollarin. Todettakoon tässä yhteydessä, että tuo vajaus todellisuudessa oli
lokakuun loppuun 1971 tultaessajo 1.5 mrd. Näiden jatkuvien vajausten
rahoittamisen seurauksena oli arvioitavissa, että eri maiden keskuspankkien haltuun kertyneet lyhytaikaiset dollarisaatavat elokuussa 1971 olivat
47 mrd. dollaria, siis dollareita, jotka olivat oikeutettuja vaatimaan kultalunastusta, kun samanaikaisesti Yhdysvaltojen hallussa oleva monetäärisen kullan varanto oli supistunut jo alle 10 mrd:n. Lisäksi, kuten
edellä jo tuli mainituksi, ns. eurodollarimarkkinoiden volyymi arvioitiin
noin 60 mrd. dollariksi. Näiden lukujen taustaa vasten lienee ymmärrettävissä se, että luottamus. dollaria kohtaan horjui ja jouduttiin tapahtumasarjaan, joka edelleenkin jatkuu ja josta selväpiirteistäulospääsytietä
ei vieläkään ole löytynyt.
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Koko kansainvälisen maksujärjestelmän ongelmaa voidaan tarkastella
nyt kahdestakin eri näkökulmasta. Ensinnäkin voidaan puhua kansainvälisen maksujärjestelmän pitkän aikavälin ongelmasta, jolloin vastattavaksi jää kysymys, minkälainen tulisi rakenneominaisuuksiltaan olla sen
maksujärjestelmän, jolla osittain ja ainakin tilapäisesti »manallemennyt»
Bretton Woods-sopimus korvattaisiin ja tai miten sitä voitaisiin paikata,
jotta se edeltäjäänsä paremmin kykenisi toimimaan. Osakysymyksinä
tässäongelmakokonaisuudessa ovat silloin kysymykset siitä, onko kansainvälisessä maksujärjestelmässä enää lainkaan paluuta kultaan, mikä
asema tulevaisuudessa olisi ns. erityisnosto-oikeuksille eli SDR:lle annettava. Olisiko kansainvälisessä maksujärjestelmässä sallittava tulevaisuudessa suurempi joustavuus, ja mitkä olisivat tällaisen suuremman joustavuuden ominaisuudet? On esitetty huomattavasti entistä suurempia
vaihteluvälejä pariarvon molemmin puolin, on puhuttu 3 prosenttiyksiköstä yhden sijasta. Onko sallittava määrätyissä olosuhteissa tilapäisesti valuuttoje'n kelI unta (temporary float)? Olisiko »c'rawling peg»
sittenkin jotain sellaista, inikä pysyvästi voitaisiin liittää kansainväliseen
maksuj ärj estelmään.
.
Lyhyen tähtäyksen ongelma, jonka ratkaisua erilaisissa kokouksissa
nykyään etsitään, koostuu siitä, millä ehdoilla Yhdysvallat on valmis
luopumaan 10 %:n suuruisesta tuontiverosta tai pikemminkin tuontitullista, jonka korottamiselle 15 % :iin Nixon sai pyytämättään äskettäin
kongressilta valtuudet. Nämä ehdot näyttävät pääosiltaan olevan seuraavat:
1) Teollistuneiden maiden on suostuttava valuuttakurssiensa uudelleen
järjestelyyn. On sovittava uusista kursseista, jotka merkitsevät miltei
kaikkien valuuttojen revalvoitumista suhteessa dollariin. Siitä minkälaisia vaatimuksia Yhdysvalloilla täsmällisesti tässä suhteessa on, ei ole
tarkkaa tietoa. japanilta on vaadittu-näin'väitetään-15 %:n kurssin
nostoa nykyisestä pariarvosta. Puhutaan, että Länsi-Saksan markan olisi
tultava noin 12 % ylöspäin kelluntaa edeltäneestä kurssistaan ja että
Ranskan kohdalla tämä luku saattaisi olla 5 0/0' .sama ilmeisesti Englannin punnan osalta. EEC-maiden ja enn~n kaikkea Ranskan taholta on
korostettu, että myös Yhdysvaltojen on osallistuttava tähän kurssin »oikaisuun» devalvoitumalla suhteessa kultaan, jonka vaatimuksen Yhdysvallat on torjunut. Toisaalta on väläytetty nlahdollisuutta, jonka mli-
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kaan devalvointia ei suoritettaisikaan suhteessa kultaan, vaan erityisnosto-oikeudet muodostaisivat valuuttojen uuden perusarvon, ns. keskuskurssin, joka merkitsisi mahdollisuutta USA:n dollarille osallistua
devalvoimalla suhteessa siihen. Epäviralliset ja huhunomaiset tiedot kertovat, että äskeisessä 10 maan ryhmän kokouksessa Roomassa Yhdysvallat olisi yllättänyt muut osapuolet ilmoittamalla olevansa valmis devalvoimaan runsaasti enemmällä kuin vaatimukseksi esitetyllä 5 % :lla. Jos
tämä on totta, lienee niin, että Yhdysvaltojen tarjous merkitsee runsaasti
enemmän kuin mihin muut taas revalvoitumistasojaan· ajatellen ovat
valmiit.
2) »Taakan jakaminen», so. Yhdysvaltojen vaatimus, jonka mukaan
muiden maiden on osallistuttava Yhdysvaltojen sotilasmenojen aiheut.taman rasituksen jakamiseen. Tämä vaatimus kohdistuu Japaniin ja
Länsi-Saksaan sekä osittain myös Englantiin, Ranskaan ja Italiaan.
3) Yhdysvaltojen viennin tiellä olevat esteet muissa maissa on poistettava.Tämä vaatimus kohdistuu tiettävästi ensisijaisesti Japaniin, joka
tunnetusti harjoittaa erilaisia toimenpiteitä, joilla muiden maiden Japaniin kohdistuvaa tuontia pyritään estämään ja vientiä Japanista tukemaan. Mikään maa ei kuitenkaan ole täysin viaton viennin tuke.misessa
tai tuonnin hallinnollisissa jarrutuksissa. Näin myös Yhdysvallat, jossa on
voimassa joukko tuonnin määrällisiä rajoituksia. Yhdysvaltojen kokonaistuonnista noin 5.1 mrd. dollariin kohdistui määrällisiä raj oituksia v.
1969, kun esimerkiksi Yhdysvalloista EEC:hen suuntautuvasta viennistä
oli jälkimmäisissä maissa vain 0.9 mrd. dollaria samantapaisten rajoitusten alaisena. Buy American Act on tunnetuin Yhdysvaltojen harjoittama
tuontia hallinnollisesti estävä toimenpide.
4) Yhdysvaltojen maksutaseeseen on saatava 12 mrd. dollarin parannus
verrattuna vuoteen 1970,jolloin vajaus oli 10 mrd:n dollarin suuruusluokkaa. Mikään salaisuus ei tänä päivänä ole, että Kansainvälisessä Valuuttarahastossa suoritetut laskelmat USA:n esittämästä valuuttojen keskinäisten arvojen uudelleenjärjestelystä pitäisi synnyttää n. 8 mrd. dollarin parannus USA:n vaihtotaseeseen ja perustaseeseen. Epäselväksi on ainakin
toistaiseksi jäänyt se, mitä Yhdysvallat tällä vaatimuksellaan täsmällisesti
tarkoittaa. Onko tämän perustaseen parannuksen tapahduttava ennen
kuin 10 %:n tuontitullista voidaan luopua, mihin voi parhaassa tapauksessa mennä muutama vuosi, vai onko ajateltu vain sitä, että »currency
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realignmentin» on oltava sen suuruinen, että se todennäköisesti mahdollistaa mainitun suuruisen muutoksen Yhdysvaltojen maksusuhteissa
ulkomaille. Jonkin maan perustaseen määrätynsuuruinen tavoiteparantaminen ei kuitenkaan ole mikään yksinkertainen leikkausoperaatio,
joka tapahtuisi siten, että vähennetään esimerkiksi ulkomaisia sotilasmenoja jollakin määrällä, väh~nnys kohdistetaan ulkomaanapuun 'sekä
suoriin sijoituksiin tai lisäksi pyrittäisiin vähentämään tuontia ja lisäämään vientiä. Suorien sijoitusten, ulkomaanavun tai sotilasmenojen vähennys väistämättä supistaa Yhdysvaltojen vientiä. Sama tulos syntyy
varsin yksinkertaista kansantulomallia ajatellen sen kautta, että supistetaan Yhdysvaltojen tuontia, mikä supistaa kansantuloa niissä maissa,
joiden vienti laski, jolloin näiden lnaiden tuonti pyrkii supistumaan,
mikä puolestaan jälleen heijastuu Yhdysvaltojen viennissä jne. Perustaseen vajaus yhtälailla kuin vaihtotaseen vajaus ovat eräänlaisia jäännöseriä kun erilaiset pääomavirrat ja näkyvän tuonnin ja' viennin virrat
ovat kytkeytyneet toisiinsa, jolloin on etiIkäteen kutakuinkin mahdotonta
sanoa, kuinka suuria muutoksia erilaisissa pääomavirroissa ja tavaravirroissa on tapahduttava, ennen kuin tavoitteeksi asetettuun 12 mrd. dollarin muutoksen perustaseessa todella voidaan päästä. Mahdollista. onkin
tietysti, että tämä vaatimus on osa neuvotteluarsenaalia, jolla Yhdysvallat pyrkii vaikuttamaan siihen, että vaadittu »kurssioikaisu» voitaisiin
aikaansaada.
Mitä sitten tämän lyhyen tähtäyksen ratkaisun saavuttamiseksi on
elokuun 15 päivän 1971 jälkeen tapahtunut? Kansainvälinen Valuuttarahasto piti vuosikokouksensa syys-lokakuun vaihteessa Washingtonissa,
jota kokousta olivat edeltäneet niin EEC:n ministerineuvoston kuin 10ryhmän maan kokoukset. Washingtonin kokouksessa näytti siltä, että
yksimielisyys oli varsin hyvä, mikäli keskustelu koski pitkän tähtäyksen
ratkaisua, mutta lyhyen aikavälin ratkaisun suhteen aluksi vallinnut optimismi väistyi, kun Yhdysvaltojen finanssiministeri Conallyn
puheenvuorosta kävi ilmi, ettei Yhdysvallat ollut valmis mihinkään myönnytyksiin. Washingtonia seuranneet uudet kokoukset, joita
on pidetty niin 10 maan ryhmän, EEC:nkuin OECD:n työryhmä 3:n
piirissä, eivät ole tuoneet ratkaisua yhtään lähemmäksi. Väitetään äskettäin pidetyn 10 ryhmän kokouksen Roomassa tuoneen ratkaisun lähemmäksi. Selvää lienee, ellei vuoden ·1971 loppuun mennessä jonkin-
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laista väliaikaisratkaisua löydetä, että nykyinen tilanne saattaa jatkua
varsin pitkään.
Tilannehan tällä hetkellä on kaiken kaikkiaan se, että ratkaisun avaimet Yhdysvaltojen lisäksi ovat paljolti juuri Japanin ja Ranskan käsissä.
Ranska on saanut kiistatonta hyötyä itselleen siitä, että se on pitänyt tiukasti kaupallista kurssiaan dollarin kyljessä, kun taas Länsi-Saksan markka on parhaimmillaan kellunut yli 11 %:n päähän vanhasta pariarvostaan. Ranskan kilpailuasema suhteessa Länsi-Saksaan ja muihin LänsiEuroopan maihin on parantunut. Tilanteen hankaluutta korostaa kuitenkin se, että yleinen taloudellinen tilanne on Ranskassa tänä päivänä
eittämättä huomattavasti parempi kuin muissa OECD:n eurooppalaisissa maissa. Kansantulon reaalikasvu jatkuu voimakkaampana kuin
muualla. Länsi-Saksan teollisuuden piirissä nousee yhä voimakkaampia
ääniä, jotka todistavat DM:n arvonnousun olleen aivan liian suuren. Todistukseksi osoitetaan Länsi-Saksan teollisuuden kannattavuuden heikkeneminen, lisääntyvä työttömyys ja suhteellisen heikot kasvuennusteet
kuluvalle vuodelle. Japanin osaltahan asia lienee niin, että Euroopan
maat vaativat siltä merkittävää revalvointia myös suhteessa omiin valuuttoihinsa. Kysymyksessähän ei suinkaan enää ole yksinomaan vaatimukset Yhdysvaltojen taholta. Euroopan maat pelkäävät, että Japanin
viennin vaikeutuessa Yhdysvaltoihin vienti rupeaa suuntautumaan Eurooppaan ja ilman riittävää revalvointia suhteessa jälkimmäisten valuuttoihin sen kilpailuasema muodostuu liian vahvaksi.
Optimistit, jotka ~skovat ratkaisun valuuttakriisiIle piankin löytyvän,
katsovat, että kaikki neuvotteluosapuolet yhä selvemmin tajuavat sen
vaaran, joka maailmankaupan kannalta nyky tilanteeseen sisältyy, kun
tulevaisuuden epävarmuudet yhä lisääntyvät vaikeuttaen pitkäaikaisten
vienti- ja tuontisopimusten tekoa ja kun maat saattavat omia lyhytaikaisia intressejään suojellakseen kasvavassa määrin turvautua erilaisiin
tuonninrajoituksiin ja viennintukemistoimenpiteisiin. Professori DAHMEN, joka toista viikkoa sitten piti tästä samasta teemasta Helsingissä esitelmän, uskoi, että neuvottelupaketti voitaisiin hajoittaa osiin siten,
että valuuttakurssijärjestelystä voitaisiin eri maiden osalta sopia ennen
kuin varsinaisista kaupallisista kysymyksistä lainkaan neuvoteltaisiin, ts.
kysymys 10 %:n tuontiverosta ja kaupan ,esteistä voitaisiin ottaa käsiteltäväksi erikseen ja myöhemmässä vaiheessa ja että kysymys sotilasmeno-
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jen aiheuttaman taakan jakamisesta voitaisiin niin ikään käsitellä erikseen.
Pessimistit puolestaan näkevät - kuten asia on alunalkaen esitetty kaikkien näiden kysymysten muodostaman paketin, josta on neuvoteltava ja sovittava samanaikaisesti, ts. mikään maa ei suostu vaadittuun ~e
valvointiin, ellei se samalla Saa takeita 10 %:n tuonti tullin poistamisesta,
ja että Yhdysvallat eivät suostu poistamaan tätä tullia, ellei taakan jakamisesta sovita. Koko paketti muodostaa toisin sanoen niin monimutkaisen kokonaisuuden, että siitä sopiminen tulee viemään runsaasti aikaa.
Lisäksi ovat Nixonin toimenpiteet osoittautuneet sisäpoliittisesti hyvin
suosituiksi Yhdysvalloissa, mikä lähestyviä presidentin vaaleja ajatellen
saattaa vähentää maan halukkuutta myönnytyksiin, ja myönnytyksiä
Yhdysvalloilta varmasti myös tarvitaan ennen kuin tuloksiin voidaan
odottaa päästävän. Tällaiseen epäselvään tilanteeseen liittyy kuitenkin,
kuten edellä jo todettiin, kaupallisia riskejä, jotka taloudellisten olosuhteiden vaikeutumisen muodossa toteutuessaan saattavat vaikeuttaa sopimuksiin pääsemistä eri maiden pyrkiessä turvaamaan omia välittömiä
etujaan.
Muodostuu lyhyen ajan ratkaisu sitten ajallisesti tai sisällöltään minkälaiseksi tahansa, joudutaan myönteisimmässäkin tapauksessa vielä
kauan neuvottelemaan pitkän tähtäyksen ratkaisuista. Muistettaneen,
että Bretton W oods-sopimuksen valmistelevat neuvottelut venyivät peräti
kolmen vuoden mittaisiksi. Käsiteltävänä ensinnäkin on myös lyhyen
tähtäyksen ratkaisuun oleellisesti liittyvä tulevan kansainvälisen maksujärjestelmän entistä suurempi joustavuus, ts. kysymys vaihteluväleistä
pariarvon molemmin puolin. Pariarvojen muutokse(on saatava helpommiksi suorittaa kuin aikaisemmin. Paljoltahan Bretton Woods-sopimusta
on moitittu siitä, että maat ovat odottaneet liian kauan sekä revalvoidakseen että devalvoidakseen, mikä hitaus pariarvojen muuttamiseen on ollut omiaan korostamaan vallitsevia tasapainottomuuksia. Valuuttarahasto on puolestaan viime aikoina korostanut, että nykyisenkin sopimuksen pohjalla entistä useammin toistuvat ja entistä pienemmät pariarvomuutokset ovat mahdollisia. Konvertibiliteettijärjestelyt ja kysymys
lähinnä kullan tulevasta asemasta, SDR-järjestelmän kehittämisestä sekä
dollarin asemasta varanto- ja interventiovaluuttana tulevaisuudessa
ovat pitkän aikavälin keskeisiä kysymyksiä.
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On kuitenkin selvää, että hyväkin teknillinen ratkaisu on riittämätön varmistamaan kansainvälisen maksujärjestelmän kitkattoman
toiminnan, elleivät maat ole entistä valmiimpia sallimaan kansainvälisen
sopeutumismekanismin toiminnan omassa maassaan. Menneisyydessähän pysyvien ylijäämien maat ovat antaneet ylijäämiensä kasvaa ja olleet haluttomia sellaisiin finanssi- tai rahapoliittisiin tai valuuttakurssipoliittisiin toimenpiteisiin, joilla tasapainoon olisi voitu päästä. »Syyllisiä» tässä suhteessa ovat notorisesti olleet Japani ja Länsi-Saksa. Korkopolitiikkaa ei liioin ole sovitettu kansainvälisen tilanteen vaatimuksiin,
vaan huomattavienkin korkoerojen on sisäpoliittisista syistä sallittu jatkuvan näin korostaen ja lisäten lyhytaikaisten pääomansiirtojen destabilisoivaa vaikutusta.
Kysymys on siis loppujen lopuksi siitä, missä määrin maat vastaisuudessa ovat halukkaampia yhteistyöhön ja kriisin sattuessa valmiimpia
luopumaan joistakin lyhyen tähtäyksen poliittisista tavoitteista kansainvälisen tasapainon säilyttämisen hyväksi. Kokemus on valitettavasti toistaiseksi osoittanut, että kotimainen »omaetu» on asetettu etusijalle silloin, kun ristiriitaa sen ja kansainvälisen tasapainon saavuttamisen välille syntyy; ja siinähän nykyisen kriisin varsinainen vaaratekijä piileekin.

PUHEENVUOROT EDELLISEN JOHDOSTA
VEIKKO K. REINIKAINEN:
1. Yleiskuva Ja näkökulmien valinta

Lisäpuheenvuoron käyttäjän on tässä tapauksessa vaikeata esiintyä varsinaisena opponenttina. Tarpeellinen ero syntyy ehkä kuitenkin siten,
että oletan johtaja Lassilan puhuneen Kansantaloudellisen Yhdistyksen
esimiehenä, jolloin osalleni tulee asettautua Taloustieteellisen Seuran
edustajan rooliin. Lassilan jäsentelyä seuraavasta kommentoinnista on
silti toistojen välttämiseksi luovuttava. Esim. siihen mitä edellä on sanottu asian historiallisesta puolesta, lyhyen tähtäyksen ongelmista tai
kriisin poliittisista ratkaisumahdollisuuksista, ei ole mitään tähdellistä lisättävänä. Keskitynkin itse järjestelmän systemaattiseen tarkasteluun.
Valuuttakriisinkin yhteydessä pätee se vanha totuus, että ongelmana
ei niinkään ole uusien asioiden vaikeus, vaan vaikeus vapautua vanhoista ajatustottumuksista. Tästä on kysymys siinä kiintymyksessä
IMF -järjestelmään, jota maailman finanssiministerit ja keskuspankkien
pääjohtajat vielä syksyllä 1970 Lassilan mukaan vakuuttivat. Kuitenkin
on sanottu, että IMF -järjestelmä oli sikäli nerokas, että siinä yhtyivät
sekä kiinteiden että vapaasti vaihtelevien kurssien järjestelmän varjopuolet. Tämä johtuu juuri vanhojen ajatustottumusten voimasta, erityisesti IMF -järjestelmän suhteesta kultakantaan. Kun höyryveturi
keksittiin, eräät ensimmäisistä vetureista muistuttivat kiskoille nostettua höyrylaivaa. Kultakanta on valuuttajärjestelmien höyrylaiva. IMFjärjestelmä sen sijaan oli tarkoitettu tehokkaaksi höyryveturiksi. Toteutettuna järjestelmä kuitenkin osoittautui kiskoille nostetuksi höyrylaivaksi.
Otan tavoitteeksi tämän vertauksen konkreettisen tulkinnan. Samalla
kysytään, mistä kriisi johtui ja mihin vastaisuudessa olisi pyrittävä.
Yksi asia on varma: taloustieteilijät eivät ole tässä asiassa paenneet
vastuutaan, vaan ovat esiintyneet hyvinkin aktiivisesti. Tiedetään, että
reformiehdotusten määrä on suunnaton. Riittävää muutosta ei silti
ehditty saada aikC\.an. Keskeiset osakysymykset valuuttajärjestelmäkes-
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kustelussa ovat olleet: (1) Miten voidaan turvata kansainvälisten varantojen sopiva koostumus ja riittävän nopea kasvu (varanto-ongelma).
(2) Miten voitaisiin tehdä syntyneiden maksutasehäiriöiden eliminointi
entistä paremmin mahdolliseksi (sopeutusmekanismiongelma). Jompikumpi tai molemmat näistä ongelmista ovat olleet kaikissa reformi-·
ehdotuksissa huomion kohteena. Varantokeskustelu on kuitenkin ollut
liian hallitsevassa asemassa. Vajausten ja ylijäämien parempi eliminointi ei ole saanut riittävää huomiota osakseen, vaan siitä kiinnostuneita vapaasti vaihtelevien kurssien puoltajia on yleensä pidetty teoreettisina haihattelijoina. Vielä vähemmälle on kuitenkin jäänyt
kolmas tärkeä osaongelma, nimittäin kysymys, miten voidaan vähentää
kansantalouksien taipumusta joutua erisuuntaisiin maksutasevaikeuksiin. Todellisuudessa tämä on ehkä suorastaan avainkysymys, eikä sitä
siis voida tässä laiminlyödä. Tarkastelen kuitenkin ensin nykyisen kriisin
syitä varantonäkökulmasta ja sopeutusmekanismin kannalta.

2. Varantokysymys
Varanto-ongelmaa ei pitäisi käsitellä maksutaseiden tasapainotuksen,
erityisesti sopeutusvastuun jaon ongelmista irroitettuna. Tämä otetaan
huomioon, jos lähdetään siitä, että kansainväliset varannot ovat kansainvälistä rahaa, jonka on »hoidettava» kaikki rahalle yleensäkin kuuluvat »tehtävät». Raha ei ole vain arvojen mitta ja vaihdon väline,
vaan se on myös arvojen säilytysväline. Entisaikojen kansantaloustieteilijät korostivat, että raha ei lopulta pysty hoitamaan muitakaan tehtäviään, jollei se ole edes suhteellisen tyydyttävä arvojen säilytysväline.
Ainakin kansainvälisissä suhteissa tämä pätee jatkuvasti. Varantovarojen on oltava tarpeeksi luotettavia pidettäväksi transaktiotarkoituksiin,
mutta ne eivät saisi olla niin »kovaa rahaa», että niihin kohdistuu arvonnousuodotuksia ja spekulatiivista kysyntää. Rahan spekulatiivinen
kysyntä on aina paha häiriötekijä kansantaloudessa. Voidaan viitata
mm. sen merkitykseen täystyöllisyyden säilymisen ja palautumisen -esteenä KEYNEsin suljetun talouden mallissa. Kansainvälisissä puitteissa
häiriövaikutus ilmenee vielä voimakkaampana.
IMF-järjestelmäntoirhivuuden edellytyksenä oli siis 'se, että tärkeimmäksi avainvaluutaksi muodostuneen USA':n' doUarin arvonsäilyvyy-
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teen olisi pitänyt voida luottaa. Käytännössä tämä olisi nlerkinnyt ensinnäkin sitä, että USA:n sisäinen rahataloudellinen kehitys olisi mieluiten saanut olla vakavuudeltaan kansainvälistä keskitasoa. Keskimääräistä ,hitaamman inflaation ja edullisen maksutasekehityksen maiden asiana olisi ollut nurisematta revalvoida. Heikon rahanarvokehityksen omanneet potentiaaliset vajausmaat olisivat vastaavasti devalvoineet. Systeemissä, jossa tapahtuu sekä revalvointeja että devalvointeja, päästään muutosprosenttien minimointiin, mikä jo sinänsä vähentää paniikki- ja kriisialttiutta. Avainvaluutan arvo olisi säilynyt kahdessa mielessä: avainvaluuttamaa itse ei olisi suorittanut tappioita tai
voittoja synnyttäviä kurssin muutoksia ja muiden maiden muutosten
erisuuntaisuus olisi pitkän päälle turvannut avainvaluuttavarantojen
arvon. Tällaiseen systeemiin on ilmeisen vaikeata päästä siksi, että nimenomaan vahvimmat valuutat pyrkivät automaattisesti muodostumaan varantovaroiksi, ja että monet ylijäämänlaat ovat kieltäneet vastuunsa. Länsi-Saksan SCHILLERin kaudella noudattama kelluntapolitiikka ansaitsee kyllä ylistystä.
Kriisi johtuu siitä, että mainitut IMF-systeemin toimivuuden ehdot
,eivät riittävässä määrin täyttyneet. Tältä kannalta katsoen ovat kriisin
syitä seuraavat tosiasiat:
USA:n ja dollarin erikoisvaikeuksia ei riittävässä määrin tunnustettu. USA:n maksutaseongelma 1960-luvulla ei ollut vain USA:n
maksutaseongelma.
Sekä vajausmaat että ylijäämämaat olivat koko IMF-systeemin
voimassaoloajan liian haluttomia kurssien muutoksiin.
Spekulaatiomahdollisuus oli liian vapaa.
Järjestelmän toimivuus lisääntyy suuresti, jos näissä kohdissa saadaan
aikaan muutoksia. Tulevasta ke?ityksestä varantoasiassa voidaan mielestäni esittää ainakin seuraavat väitteet:
Erityisnosto-oikeudetovat todella tervetullut ja käyttökelpoinen
rahataloudellinen innovaatio. Niiden merkityksen säilymisen edellytyksenä on, ettei niitä vastaisuudessakaan päästetä rahaviranomaisten piirin ulkopuolelle, siis yksityisten spekulanttien haltuun.
Kulta säilyttänee asemansa sekä pariarvojen mittana että varantovarana. Odotettu dollarin devalvointi (tilanne 8. 12. 71) seurausvaikutuksineen johtaa kullan hinnan melko yleiseen nousuun. Ai-
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kaisemmin väläytetty kullan hinnan kaksinkertaistaminen jäänee
kuitenkin toteuttamatta.
Kansallisvaluutat säilyttävät vastaisuudessakin asemansa varantovaroina. On sanottu, että dollarin korvaaminen jollakin »keinotekoisella» kansainvälisellä rahalla on yhtä todennäköistä kuin se,
että esperanto pian syrjäyttäisi englannin kansainvälisen kanssakäymisen valtakielenä.

3. Tasapainotusongelma
Varantokysymys on tärkeä, kun yksittäinen kansantalous voi oikeastaan
vain kansainvälistä varantoa kartuttamalla säästää »hyvien päivien hedelmiä pahan päivän varalle» - kuten sanonta kuuluu - ja siten luoda
mahdollisuuksia tietoiselle suhdannepolitiikalle. Jos asiat ovat kunnossa,
varannon muutokset tasoittavat erisuuntaisina sopivan ajan kuluessa
toistensa vaikutuksen. Tähän pyritään tasapainotuspolitiikan avulla,
ja juuri tässä suhteessa IMF -järjestelmän piti merkitä uutta. IMF -järjestelmä oli säädeltyjen, ei kiinteiden (vrt. Lassila) eikä vapaasti vaihtelevien kurssien järjestelmä. Lyhyellä tähtäyksellä oli vain pieni jatkuva
muutos mahdollinen. Pitkällä tähtäyksellä piti suurtenkin muutosten
olla mahdollisia. Perustelu pitkän tähtäyksen joustavuudelle kytkeytyy
käsitteeseen perustavaa laatua oleva epätasapaino ja nimeen J. M. KEYNES.
Perustavaa laatua olevaa eli perusluonteista epätasapainoa voidaan
nykykansantaloustieteen näkökulmasta luonnehtia vaikeaksi ristiriidaksi talouden sisätasapainon ja ulkotasapainon raha- ja finansssipolitiikalle asettamien vaatimusten välillä. Tämä voi ilmetä esim. niin että
maksutase vaatisi kontraktiivista ja työttömyyden hoitaminen ekspansiivista politiikkaa. Bretton Woods'issa pyrittiin siihen, ettei maksutasetta tarvitse hoitaa sisäisten uhrausten avulla. Ristiriit~tilanteessa
päästään sekä sisätasapainoon että ulkotasapainoon vain kurssien muutoksen avulla. Devalvointi oli siis tarkoitettu käytettäväksi työttömyyden ja maksutasevajauksen tapauksessa. Revalvointiin piti taas turvautua sekä ylityöllisyydestä että maksutaseylijäämästä kärsivien maiden.
Muissa tapauksissa sisäinen politiikka voi palauttaa tasapainon. Ei siis
ole mikään ihme tai .suuren . nerouden osoitus, että ylit:yöllisyysmaat
Länsi-Saksa ja Ruotsi selviytyivät niitä h~tken 1960-luvulla kiusanneista
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maksutasevajauksista ilman devalvaatioita. Raha- ja finanssipolitiikka
riittää lu()nnostaan, kun työllisyystilanne on suhteellisen hyvä ja tasapainotusta helpottaa last in -first out periaatetta käyttäen hyödynnetty
ulkomainen työvoima.
Kurssien säädellystä pitkän tähtäyksen joustavuudesta ei siis vastaisuudessakaan voida tinkiä. Todellisen vaihtoehdon kurssien riittävälle
joustavuudelle tarjoavat maksutaseen sopeutusmekanismina vain suuret kansainväliset tekijäliikkeet. Niinpä työvoiman tuonti tekee vahvan
valuutan maille mahdolliseksi jatkuvan maksut4seylijäämän '(joka vaikeuttaa vajausmaiden ponnisteluja) ja revalvoinnin lykkäyksen. Jos
tällainen ylijäämämaa ei kuitenkaan kehitä pääoman vientiä vastaavasti vaan ainoastaan lisää varantojaan, syntyy työvoiman liikkuvuuden johdosta pysyvä häiriö kansainväliseen talouteen. Tämä vaara on
vastaisuudessakin olemassa.
Valuuttakurssien riittävän joustavuuden perusteluna voidaan siis
viitata työllisyyden ja maksutaseen yht'aikaisen hoitamisen tarpeeseen.
Lisäksi tulee kysymys liiketaloudellisen ja kansantaloudellisen kannattavuuden välisestä suhteesta. Inflaation luoman maksutasevajauksen
oloissa jää osa kotimaisesta suhteellisen edun tuotannosta piiloon. Liiketaloudellinen kannattavuus aliarvioi tällöin avotaloudellisilla aloilla
tuotannon kansantaloudellista kannattavuutta. Ottaen huomioon sen,
kuinka paljon kansantaloudellisesta kannattavuudesta nykyisin puhutaan, luulisi myös kurssien riittävän joustavuuden kiinnostavan kaikkia
eturyhmiä. Samaa voidaan sanoa rahanarvon säilyttämisen merkityksestä. Inflaatio on tärkein niistä tekijöistä, jotka IMF -järjestelmän vallitessa pyrkivät johtamaan siihen että hintamekanismi aliarvioi kansantaloudellista kannattavuutta. Tämä aliarviointi aiheuttaa työttömyyttä
hidastaessaan rakennemuutoksia ja alentaessaan kapasiteetin käyttöastetta.
Tässä kohdassa on kuitenkin körostettava, että joustavuus on hyvä
asia kansantalouksien sisäisten maktotavoitteiden yhdistämisen näkökulmasta. Varantonäkökulmasta (ja pääomaliikkeiden näkökulmasta)
katsoen kurssien muuttuvuus on sensijaan .aina toisaalla pakoa ja toisaalla spekulatiivista ryntäystä aiheuttava häifiötekijä. Tämä ristiriita
on eräs kansainvälisen rahataloudeh vaikeimmista ongelmista ja mm.
juuri siihen on nyt löydettävä entistä käyttökelpoisempi ratkaisu.
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Ongelma on vaikea, mutta helpottaviakin näkökohtia on olemassa.
Mitä joustavampaa on kurssien muuttuminen, sitä vähemmän
varantoja ylipäänsä tarvitaan. Kurssien muutostarve on myös sitä vähäisempi, mitä yhtenäisempi on rahan arvon kehitys eri maissa, mikä
ei kyllä välttämättä yhtenäistä eri maiden työllisyys tilannetta. Ratkaisuna on ilmeisesti kurssien uudenlainen säädelty joustavuus; muutoksia
tehdään useammin mutta suuret dramaattiset muutokset vähenevät ja
erityisesti ylijäämämaiden vastuu kasvaa. Kurssien muuttumattomuutta
itseisarvona pitävästä irrationaalisesta asenteesta on samalla päästävä
irti. On ilmeistä, että käsite fundamental disequilibrium oli liian leimaava
ja edisti osaltaan väärien asenteiden säilymistä. Pakkohan devalvaatiota oli pitää kansantaloudellisena konkurssi-ilmoituksena, jos se kerran liittyi niin synkeään olotilaan kuin perustavaa laatua oleva epätasapaino! Vaikeata olisi kai pankinjohtajia vielä enemmän huolestuttavampaa ilmausta keksiä! Kurssien muutokset on kyllä parasta
tehdä säädellyssä järjestyksessä, mutta pariarvon tietyn vuotuisen muutoksen olisi oltava mahdollinen ilman konsultaatiota, ilman että nykyinen muutosten summaa koskeva 10 % rajoitus olisi voimassa. Tässä
kohdassa voidaan vielä korostaa, että se keskinäisten kurssienmuuttumattomuus, jota EEC-maiden kaavailtu rahaliitto merkitsisi, edellyttäisi samalla tuotannontekijöiden suurta kansainvälistä liikkuvuutta
ja/tai keskitettyä aluepolitiikkaa. Niiden puuttuessa rahaunioni johtaisi
vaikeisiin työttömyysongelmiin ja merkitsisi vain uutta häiriötekijää
kansainvälisessä taloudessa.

4. Häiriötaipumuksen vähentäminen
Tarkastelen tätä keskeistä ongelmaa lähinnä vajausmaiden kannalta.
Vajaustaipumusta voidaan vähentää vain jos tunnetaan sen syyt. Jos
oletetaan että talouspolitiikka on suhteellisen rationaalista, voidaan pitäytyä toteamukseen että maksutasevajaukset johtuvat talouspolitiikan
monitavoitteisuudesta ja tavoitteiden välisestä ristiriidasta. Tästä on
tunnetuin esimerkki se täystyöllisyyden ja vakaan rahan arvon välinen
ristiriita, johon ns. Phillips-käyrä tavallisesti liitetään. Tästä suhteesta
seuraa, että myös maksutaseen tasapaino ja täystyöllisyys tulevat kiinteiden kurssien tapauksessa olemaan ristiriidassa keskenään. Myös tu-
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lonjaon oikeudenmukaisuus ja maksutase saattavat olla riippuvuussuhteessa esim. siten että palkkojen kansantulo-osuuden kasvu heikentää
maksutasetta. Reaalikansantulon kasvuvauhti ja maksutaseen tasapaino
ovat nekin ainakin lyhyehköllä tähtäyksellä ristiriidassa keskenään.
Rahanarvon vakavuus ja maksutaseen tasapaino ovat puolestaan täydentäviä, eivät toisiaan korvaavia, mikä ei kuitenkaan sellaisenaan merkitse paljon kun sisätasapainon yhteydessä on ajateltava myös ja nimenomaan työllisyyttä.
Keskeinen osa näistä suhteista sisältyy kokonaistaloudellisen tasapainon ideaan. Tasapaino vallitsee, kun maa on mielestään suotavimmassa
pisteessä työttömyyden ja inflaation suhteeseen liittyvällä Phillips-käyrällä ja maksutase on tasapainossa. Keskeisen vaikeuden maksutaseen
tasapainon saavuttamisen kannalta muodostaa se, että tällainen Phillips-käyrä on eri maissa erilainen. Niinpä· Suomessa täystyöllisyyden
katsottaneen merkitsevan 2 % työttömyyttä, kun USA:ssa täystyöllisyyskansantulo yleensä lasketaan 96 % työllisyyden perusteella. Kansainväliset vaikeudet johtuvatkin suuressa määrin siitä, että nimenomaan
USA:ssa on Phillips-käyrä kovin korkealla. Tämä on ilmeisesti melko
väistämätöntä niin suuren ja heterogeenisen valuutta-alueen tapauksessa, mutta talouspolitiikan tavoitteiden yhtenäistyessä se merkitsee
ettei USA voi säilyä pienimmän inflaation, siis »kovimman rahan»
maana. Mainittu suhde on kuitenkin keskeinen ongelma kaikkialla, ja
ylipäänsä olisi mahdollisimman moniin tavoiteristiriitoihin liittyvät
funktiosuhteet tarkoin selvitettävä.
Rahajärjestelmän toimintaan liittyviä vaikeuksia ei ylipäänsä voida
ratkaista vain rahataloudellisia instituutioita muuttelemalla ja ns. rahataloudellisella tutkimuksella. qn kysyttävä myös, mistä johtuu työllisyyden ja rahanarvon ristiriita tai maksutaseen ja työllisyyden ristiriita
ja miten niitä voidaan supistaa. Molemmat ristiriidat liittyvät kansantalouden rakenteellisiin ominaisuuksiin ja kansantalouden kykyyn saada
aikaan rakenteellista muuntumista. Nämä ovat asioita, joihin voidaan
vaikuttaa ja vaikutusmahdollisuudet olisi aina selvitettävä teoreettiskvalitatiivisen päättelyn avulla tyytymättä pelkkään funktiosuhteiden
toteamiseen. Jos näihin reaalitaloudellisiin kysymyksiin kiinnitetään
riittävästi huomiota, toimintakykyisen valuuttajärjestelmän syntyminen
on mahdollista. Jos nämä kysymykset laiminlyödään, pelkät rahata-
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loudellisia instituutioita koskevat muutokset eivät ratkaise ongelmia.
Kaiken kaikkia.an voi katsoa, että on hätiköityä katsoa nykyisen kriisin johtuvan" USA:n maksutaseongelmasta. Kriisin syitä ovat ennen
muuta vaike.us vapautua vanhoista ajatustottumuksista ja asenteista,
riittävän .kansainvälisen luottamuksen ja yhteisvastuun puute sekä
heikkoudet eri kansantalouksien sisäisessä toimintamekanismissa.
Yksittäinen kansantalous. voi rahataloudellisen epävarmuuden oloissa
selviytyä parhaiten, jos se pyrkii täystyöllisyyden ja rahanarvon välisen
ristiriidan minimointiin ja jos inflaation välttäminen muutenkin kohotetaan arvostetuksi politiikan tavoitteeksi. Viittaan lopuksi siihen
makroekonomian harrastajien varmaankin hyvin tuntemaan viime
aikojen tutkimustulokseen, jonka mukaan rahanarvon ja työllisyyden
ristiriidan supistaminen edellyttää ennen kaikkea maan sisäisten kehittyneisyyseroj en supistamista.
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ERIK STADIGH:
Kuulemammeesitelmä käsitteli aihetta, joka on erittäinvaikeaja moni...;
vivahteinen ja josta olemme viime aikoina lukeneet ja kuulleet runsaasti
sensaatiohaluisten raportintekijöiden enemmän tai vähemmän värjättyjä selostuksia. Tohtori Lassilan esitelmä oli aiheen vaikeuden huomioonottaen harvinaisen selvä. Se rakentui tosiseikkoihin, mitkä oliesitetty kronologisesti oikeassa järjestyksessä ja joskin eräitä huhuja sitee- .
rattiin, esitelmöitsijä pidättäytyi ennustamisesta, mistä minä en suinkaan.
voi häntä moittia. Toisaalta en voi olla valittamatta, että esitelmöitsijän
maltillinen sävy ja asiallinen asenne eivät anna paljoakaan mahdollisuuksia polemiikkiin. Olen kuitenkin yrittänyt keksiä ajatuksia, joihin
voisin soveltaa opponentin kriittisen äänensävyn.
Jos, kuten tohtori Lassila oikeutetusti olettaa, Bretton Woods-sopimus
on nyt haudattu, olisi mielestäni hautauspuheeseen, niinkuin hyviin ta-:poihin kuuluu, voitu sisällyttää muutama kaunis fraasi edesmenneestä.
Tätä ei suinkaan sentimentaalisista syistä, vaan yksinkertaisesti siksi, että
Bretton Woods kansainvälisenä valuuttajärjestelm~nä oli erinomainen.
Nykyään puhutaan Bretton Woods-järjestelmän haitoista ja keskeisin
kritiikki tätä vanhaa järjestelmää vastaan on ollut se, minkä tohtori
Lassilakin mainitsi, ettei tämän systeemin puitteissa ole pakotettu maita
ajoissa ryhtymään toimenpiteisiin,~kun niiden valuuttojen pariteettikurssi ei anna oikeaa kuvaa asianomaisen valuutan ostovoimasta suhteessa
muihin valuuttoihin. Parannuksena mainitaan mahdollisessa uudessa järjestelmässäsovellettavan leveämpiä vaihtelukenttiä, joilla kurssit voivat
liikkua kysynnän ja tarjonnan mukaan eli niinkuin sanotaan »wider
bands». Tohtori Lassila mainitsi, että yhden prosentin sijaan voitaisiin
ajatella kolmen prosentin eroja kiinteiden kurssien molemmin puolin.
Olen ymmärtänyt, että seison tässä käytännön pankkimiesten edustajana, joten rohkenen puhua myös valuuttapankkien tärkeiden asiakkaiden, tuonti- ja vientiliikkeiden puolesta. Asioita hieman yksinkertaistaen
voidaan sanoa, ettei mikään kurssijärjestelmä tule aikaansaamaan sitä,
että taloudellinen kehitys eri maissa tapahtuisi samassa tahdissa, eikä edes
samaan suuntaan. Kuten hyvin tiedämme,syy tähän ei ole valuuttajärjestelmässä, vaan tähän vaikuttavat monet muut sekä sisäiset että ulkoiset
tekijät. Onko silloin parempi,että liikemiehet, joiden ensisijainen intressi
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on suojautua kurssitappioita vastaan, voivat hyvissä ajoin nähdä jonkin
valuutan joutuvan vähitellen vaaravyöhykkeeseen ja näin ollen suojautua kurssitappioita vastaan, vaan että lisääntyneen liikkumatilan ansiosta
kurssit voivat heilahdella laajemmassa kentässä melko vapaasti päivästä
toiseen ja viikosta toiseen, jolloin lyhyen tähtäyksen ratkaisut ja hetkellinen hermostuneisuus markkinoilla voivat vaikuttaa paljon voimakkaammin kurssien muodostumiseen kuin tähän saakka. Viejän tai tuojan näkökulmasta on kiinteä kurssijärjestelmä mielestäni edullisempi. Uskallan
kuitenkin ennustaa, että mainittu väljempi liikkumatila tulee sisältymään
siihen uuteen valuuttajärjestelmään, mistä aikanaan sovitaan.
Kysymys, millaiseksi tämä järjestelmä sitten muodostuu, kun se joskus
on valmis,on tietysti erittäin vaikea ja kenelläkään ei tällä hetkellä liene
valmista vastausta siihen. USA ei yoinut, kuten tohtori Lassila selosti,
ylläpitää vanhaa kulta-dollaripohjaa, joten on odotettu yleisesti siltä taholta ehdotusta vaihtoehdoksi. Tuntuu kuitenkin siltä,kuin amerikkalaiten ajama SDR-systeemi ei saavuttaisi riittävää kannatusta esim. Euroopassa, puhumattakaan niistä maista, joiden taloudelliset olot eivät ole
saavuttaneet samaa kehitystasoa kuin äsken mainituissa maissa. On muistettava, että valuuttajärjestelmän käyttökelpoisuus riippuu erittäin suuressa määrin sen saavuttamasta luottamuksesta. Kysymys on loppujen lopuksi siitä, hyväksyvätk.ö kansainvälisellä areenalla toimivat tekijät
voimassa olevat pelisäännöt. Vaikka Suomessa ei ole kiinnitetty kovinkaan suurta huomiota kultaan tässä yhteydessä, luulisin, että esim.
EEC-maiden piirissä kysymyksen ratkaisu yksinomaan sopimusten perusteella toimivalla järjestelmällä tulee kohtaamaan vastarintaa. Eräs
kyynikko on lausunut juuri luottamuskysymyksen tiimoilta: »parempi
kuollut metalli kuin elävä poliitikko». Jos Bretton Woodsin tilalle tulee
järjestelmä, minkä vain alan erikoisasiantuntijat ymmärtävät, niin luulen, ettei tämä tule herättämään sitä laajaa luottamusta, mitä hyvin toimiva valuuttajärjestelmä edellyttää.
Kuten olemme viimeaikaisten kriisien aikana nähneet, voi epäluulo
aiheuttaa valuuttamarkkinoilla spekulaatioaaltoja, joiden voimakkuus
ja mobilisoimat rahamäärät ylittävät moninkerroin asiantuntijoiden
ennakkolaskelmat. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joihin Suomesta käsin
ei tietenkään voida vaikuttaa. Kaipasin kuitenkin tohtori Lassilan esityksestä vihjeitä siitä, miten Suomi tulee suhtautumaan suurvaltojen pe-
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liin eri tilanteissa. Tietysti voidaan sanoa, että meidän on pakko mukautua ja me teemme päätöksemme sitä mukaa kun kuva kirkastuu. Kuitenkin on nyt jo nähtävissä jonkinlainen linjanveto siinä »dirty floatissa»,
mitä Suomen Pankki meidän pienillä valuuttamarkkinoillamme on soveltanut. Korostan erikoisesti, että »dirty float» koskee valuuttakurssitekniikkaa eikä suinkaan valtiopankin moraalia. Tosiasia on, että Suomen markka kelluvien kurssien aikakautena on asettunut hyvin lähelle
dollaria, mikä käytännössä merkitsee, että markka suhteessa tärkeimpiin
Euroopan valuuttoihin on devalvoitu muutamalla prosentilla. Tämä on
tapahtunutikäänkuin huomaamatta. Suomen markka on kansainvälisillä
valuuttamarkkinoilla melkeinpä tuntematon ja mielestäni on täysin hyväksyttävää, että Suomi vaikeina aikoina hankkii itselleen tämän pienen
kurssiedun kilpailijoihin vientimarkkinoilla. Tärkeä kysymys on, tuleeko
tämä olemaan Suomen Pankin linja myös tulevaisuudessa ja voidaanko se
jos niin halutaan, viedä läpi kaikessa hiljaisuudessa. Ehkä esitelmöitsijän
mielestä juuri tästä syystä koko asiasta ei kannata puhua. Ehkä kysymys
ei liity suoranaisesti edes esitelmän aiheeseen. Vastauksen tähän kysymykseen tulemme kuitenkin näkemään luultavasti jo lähipäivinä, kun
Suomen Pankki asettaa ne termiinakurssit USA:n dollarille, mistä keskuspankin pääjohtaja äsken eräässä esitelmässä mainitsi. Liikepankeissa
olemme vakuuttuneita siitä, että Suomen Pankin linja tulee olemaan silloinkin asiallinen ja Suomen etuja huomioiva, kuten se on tähänkin
saakka erittäin vaikeissa valuuttakysymyksissä ollut.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1972:1

Taloustieteen nykynäkymiä 'lähinnä talousteorian ja
matemaattisen taloustieteen näkökulmasta *
K ir:joittanut
ILARI TYRNIe
Olen yksi niistä monista, jotka ovat saaneet työssään tukea YRJÖ
JAHNSSONIN SÄÄTIÖLTÄ, ja siksi on hauskaa, jos voin tehdä pienen vastapalveluksen. Aiheeni olen valinnut siitä syystä, että minulla oli tilaisuus
seurata opetusta ja' tutkimusta koko viime lukuvuoden ajan kahdessa
alani parhaassa laitoksessa M.I.T.:ssä ja Harvardissa. Lisäksi tein lyhyitä vierailuja moniin erinomaisiin yliopistoihin, joissa tarjoutui. tilaisuus lukuisiin keskusteluihin omilta aloiltani. Jonkinlainen yhteenveto
näistä kokemuksista on ehkä hyödyllinen niille kollegoille ja asianharrastajille, joilla ei ole vastaavia kokemuksia aivan viime vuosilta. Vaikka
olen valinnut tämän esityksen otsikon itse ja tarkoituksellisesti niin
osoitan sen olevan suuressa määrin harhaanjohtavan. Tässä tarkoituksessa aloitan sekä ajallisesti että aiheen osalta hyvin kaukaa.
»Filosofia on kirjoitettuna tässä suuressa kirjassa, maailmankaikeudessa, joka on jatkuvasti avoinna meidän nähtävänämme. Mutta tätä
kirjaa ei voi ymmärtää, ellei ensin opi käsittämään sitä kieltä ja lukemaan niitä kirjaimia, joilla se on kirjoitettu. Se on kirjoitettu matematiikan kielellä ... » sanoi GALILEO GALILEI eräässä kirjeessään. Fysiikassa ja muissa luonnontieteissä tämä on hyväksytty, voisipa sanoa satoja vuosia sitten, vaikka Galileon aikanaan olikin tämän käsityksensä
puolesta taisteltava. Nyttemmin ovat luonnontieteilijöiden keskuudessa
myös seuraavat Galileon ajatuksiin liittyvät mielipiteet saavuttaneet
yleisen hyväksynnän. Ei riitä, että tämä kieli tunnetaan vain hajanaisesti ja pinnallisesti, sillä silloin voi sattua, että väärinymmärretään mitä
luonto (maailmankaikkeus) meille puhuu. Ja jos yritämme tällöin ilmaista ajatuksiamme tällä kielellä, tulos voi olla surkuteltava.
On olemassa outoja, sanoisinko barbaarisia käsityksiä matematii*Yrjö Jahnssonin Säätiön apurahojen jakotilaisuudessa 16 päivänä joulukuuta 1971 pidetty esitelmä.
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kasta. Vaikka matematiikan tarvetta ei voida kieltää, niin sanotaan, että kun matematiikkaa käytetään luonnon tutkimiseen sitä ei
tarvitse perinpohjin osata. Tällaisen mielipiteen omaavat sanovat, että.
he tarvitsevat vain lopullisia tuloksia, heillä ei ole aikaa taistella todistustenja teoreemojen täsmällisen formuloinnin kanssa. Tämä on samaa
tyhmyyttä kuin jos sanoisi: »Leikatkaamme lehdet ja juuret irti puusta,
koska me tarvitsemme vain sen hedelmät». Sen, joka haluaa nauttia
matematiikan.hedelmistä on myös - haluaa sitä tai ei - hyväksyttävä
matematiikan ajattelutapa. Ja, kuten sanoin, tämä ajattelutapa on
luonnontieteissä hyväksytty, mutta sen sijaan yhteiskuntatieteissä ja
usein taloustieteissäkin vanhat käsitykset ovat vielä elossa.
Yhteiskunnalliset toiminnot ja talouselämä kuuluvat siihen maailmankaikkeuteen, josta Galileo puhui. Tämä osa maailmankaikkeutta puhuu
myös matematiikan kielellä, vaikka kyseisen osan sanavarastossa todennäköisyyteen liittyvillä käsitteillä olisikin suurempi tiheys ja paino kuin
luonnontieteissä. Tämäkään ei alkeishiukkasfysiikan valossa tunnu oikealta huomautukselta. Vaikka alallamme on jo paljon niitä, jotka
myöntävät, että talous- ja muu yhteiskuntaelämä puhuu matematiikan
kielellä, niin niiden lukumäärä, jotka todella hyväksyvät matemaattisen
ajattelutavan _. saatikka sitten niiden, jotka osaavat sen - on vähäinen.
Meitä taloustieteilijöitä ehkä lohduttaa se, että muissa yhteiskuntatieteissä tilanne on vielä huonompi. Sen sijaan ei ole lohduttavaa se, että
taloustieteilijöidemme joukossa on hyvin paljon niitä, joille matematiikka on »mutterioppi», josta tarvitsemme vain tulokset, tai joille
»tässä kirjassa on niin paljon matematiikkaa kuin tarvitaan taloustieteessä» etc. tai jotka katsovat, ettei joillakin töillä tai jopa kokonaisilla
tutkimus aloilla ole taloustieteellistä merkitystä, Vaan ainoastaan loogismatemaattinen.
, Kun fysiikassa esiintyy »matemaattisia» oppikirjoja ne ovat kirjoja,
joissa opetetaan alalla : tarvittavaa matematiikkaa samalla kun'opetetaan tai· käytetään esimerkkeinä alan omaa -teoriaa. Se ei-koskaan
implikoi,että·. olisi olemassaei-rrtaternaattinen fysiikan teoria ja että
matemaattinen teoria olisi jokin fysiikan teoriän erikoisala.
Puhuttaessa matemaattisesta taloustieteestäsillä yleensä tarkoitetaan'
matemaattisesti esitettyä; talöusteoriaa. NimikkeeseeIF liittyy yleensä
enernmäntai vähemmän· eksplisiittineIiäjatussiitä, että: puhutaan ta-
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loustieteen tai lähemmin talousteorian erikois.alasta. Väitä.nkuitenkin,
ettei mitään ns. ei-matemaattista talousteoriaa ole olemassa. Tämä siitä
huolimatta, että nuorempien loogikkojen aikamäärittelyä käyttääkseni
»esihistoriallisena» aikana talousteoria usein kirjoitettiin verbaaliseen
muotoon. Vanhakin teoria on nykykirjallisuudessa matemaattisessa
muodossa välttämättömine korjauksineen. Uudet tulokset ilmestyvät nykyisin säännöllisesti matemaattisessa muodossa. Näin ollen esitykseni otsikossa esiintyvä sana matemaattinen taloustiede on tarpeeton
ja harhaanjohtava. Tästä toivon kuulijoitteni tulevan vakuuttuneeksi,
kun kerron lyhyesti muutamilta talousteorian aloilta mitä ja miten
nykyisin tutkitaan. Se, joka ei itse voi tai halua tehdä matkaa alan
huippuyliopistoihin voi saada saman käsityksen »taloustieteen puutarhojen» tilasta kansainvälisten aikakausjulkaisujen viimeisistä numeroista, tosin kaksi-kolme vuotta nykyisestä kasvuvaiheesta jäljessä ja ilman
opasta parhaille kasvu paikoille.
Yleinen tasapainoteoria on talousteorian keskeinen ala, ja sen keskeinen idea on ehkä yhtä vanha kuin koko taloustiede. Suunnilleen nykyisessä muodossaan perusidean esitti WALRAS. WALD (1936) kiinnitti
huomion olemassaoloteoreemoihin. 1950-luvulla alan kehitys pääsi
vauhtiin ARRown, DEBREun, HURwITzin ja muiden töillä. Kuluneella
vuosikymmenellä työ ja kehitys alalla on ollut hyvin vilkasta. Nykyisin
löytyy teoreemat täydellisen kilpailun ratkaisujen olemassaololle,
ratkaisujen yksiarvoisuudelle, stabiilisuudelle jne. Tasapainoteoria selvittelee hyvinvointiteorian perusteita lähinnä Pareto-optimin ja koko
talouden core'n avulla. Siinä saadaan tuotannontekijäin samoin kuin
tuotannontulost.en optimaalinen allokointi. Teorian dynamisointi on
myös alkanut kiinnostaa yhä ~nemmän alan tutkijoita.
Metodologisesti kehitys on vienyt yhä täsmällisempään ja pitemmälle
menevään matematiikkaan. Tasapainoteorian varsinainen läpimurto
tapahtui kiinnepisteteoreemojen käyttöönotolla ratkaisujen olemassaoloa tutkittaessa. Topologia ja nimenomaan konveksit rakenteet ovat
kesk~i~tä matematiikkaa tas.apainoteQriassa. Aivan viime aikoina on
alettu käyttää myös mittateoriaa.
Yleinen tasapainoteoria on se alue tiedettämme, joka useimmiten on
mainittu taloustieteellisesti merkityksettömäksi ja vain osaksi; logiikkaa
ja matematiikkaa. Tämä johtunee osaksi niistä olettamuksista, jotka
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tekevät mallin abstraktiseksi ja osaksi hyvin pitkälle viedystä matematiikan käytöstä. Yhtenä selityksenä voidaan vielä ajatella sitä, etteivät
alan tutkijat ole vaivautuneet antamaan populaareja selityksiä. Asian
luonteesta johtuen nämä olisivatkin olleet sekä vaikeita että vaarallisia.
Monien tämän teorian kohtien taloustieteellisen merkityksen todellinen
ymmärtäminen on mahdollista vain käymällä läpi yhä uudestaan ja
uudestaan kyseisiä teoreemoja ja niiden todistuksia. Professori HAHN,
jonka tasapainoteorian luentoja olen seurannut kahdesti muutaman
vuoden välein, totesi hyvin harvoin oppineensa niin paljon taloustiedettä kuin todistellessaan näitä hyvinkin abstraktiselta matematiikalta
tuntuvia teoreemoja.
Vaikka yleisen tasapainoteorian joidenkin yksityiskohtien taloustieteellisen merkityksen voi ymmärtää vain ymmärtämällä perusteellisesti
ko. teoreemat ja niiden todistukset, niin koko yleisen tasapainoteorian
merkitys on tullut viime aikoina todella selväksi. Tämä on tapahtunut
sekä alan oman että muidenkin teorianalojen että koko tieteemmekin
viimeaikaisen kehityksen seurauksena. Nyt on nähtävissä täysin selvästi kuinka yleinen tasapainoteoria on koko tieteemme looginen perusta. Muut teorianalat - ja siten välillisesti empiirinenkin tutkimus voidaan nähdä yleisen tasapainoteorian erikoistapauksina. Spesifioimalla yleisen tasapainoteorian hyvin yleisiä lähtöolettamuksia pääsemme kasvuteoriaan, kansainvälisen talouden teoriaan, julkisen talouden
teoriaan, suunnittelun teoriaan (täydellinen suunnittelu ja täydellinen
kilpailu ovat analyyttisesti yksi ja sama asia) jne.
Tasapainoisen kasvun teoria on ilmeistestikin sellainen yleisen tasapainoterian kehitelmä, jossa eri ajankohtien tasapainotilat liittyvät yksinkertaisella tavalla toisiinsa. Optimaalisen kasvun teoriassa otetaan lisää
taloustieteellisiä ideoita, joita esiintyy tasapainon stabiilisuusanalyysissa,
ja käytetään niitä kasvuteoriassa hyväksi matemaattisen «optimal control»
-teorian (nykyisin useimmiten PONTRYAGin maximum principle -teoria)
avulla.
Kansainvälisen talouden teoria on aina käyttänyt yleistä tasapainoteoriaa ja nimenomaan sen mikrotaloudellisia osasia hyväkseen. Tätä
olisi ehkä turhamainitakaan, ellei· meillä joskus tuntuisi keskusteluista
(kirjoi~uksista) päätellen siltä, ettei alan teoriassa ole OHLINinjälkeen,
oikeastaan pitäisi sanoa GRAHAMista, alkaen tapahtunut mitään. Kiin-
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nepisteteoreemojen tunnetuksi tulo taloustieteilijöiden keskuudessa oli
myös sysäys uusiin kansainvälisen talouden (nimenomaan kasvu-) malleihin. Maksutaseen yli- ja alijäämäfunktiot vastasivat ratkaisuja todistettaessa tasapaino analyysin liikakysyntäfunktioita. Useamman maan
optimaaliset kasvumallit, Pontryaginin menetelmineen, ovat viimeisten
vuosien tuotteita tällä alalla.
Julkisen talouden teorian alueella on tapahtumassa paljon mielenkiintoista sen eri osa-alueilla. Täsmällisten matemaattisten menetel~
mien hallitsevaksi tuleminen on tällä alalla melko uutta, ehkä runsaat
kaksikymmentä vuotta nuorempaa kuin kansainvälisessä taloudessa.
Alan nuoret johtavat tutkijat kuten DIAMOND ja MIRRLEES ovat kuitenkin erinomaisia matemaatikkoja.
Yhteiskunnanhyvinvointifunktion aukottomaan johtamiseen yksilöiden hyvinvointifunktioista, eli Arrow'n teoreeman kiertämiseen, ei kuitenkaan vielä ole pystytty. Siksi tuloksiin pääsemiseksi on usein nykyisinkin jouduttu tekemään mies ja ääni -ratkaisu eli kaikkien tarkasteltavien
henkilöiden hyötyfunktioiden samanlaisuus -olettamus. Tämän olettamuksen avulla onkin sitten johdettu monia mielenkiintoisia tuloksia,
jotka koskevat esim. verotusta, optimaalista koulutuspolitiikkaa ym.
Kuluttajain ylijäämän optimoimisen on usein korvannut kaikille samanlaisethyötyfunktiot tutkittaessa sellaisia nykyään suosittuja aiheita
kuin saasteitten säännöstely,liikenneongelmat, tietullit yleensä ruuhkien
säännöstelyyn liittyen, erilaisten julkisten palvelusten hinnoittelu jne. Marginaalianalyysia ja matemaattisesti melko helppoa KUHNin-TucKERinteoreemaa soveltamalla on usein päästy sangen käyttökelpoisiin tuloksiin
näillä aloilla. Ulkopuolisen tuotannon etujen osoittautuminen oleelliseksi tekijäksi on kuitenkin joskus tuonut ei-konveksisuutta vaikeuttamaan
analyysia tai tekemään· sen· kerrassaan mahdottomaksi.
Ulkopuolisen tuotannon edut taijotkin muut ei-konveksisuutta aiheuttavat tekijät ovat sangen usein rrtukartå taloudellisensuunnittelunmalleissa. Näissä malleissa on oleellista jaottelu yksityisten ja julkisten; hyödykkeitten välillä. Samoin on oleellista se mitä tietoja keskussuunnitteluviraston oletetaan omaavankuluttaja;;.jayrityssektorista ja mitä tietoja
se saa niiltä tai antaa niille takaisin~ Lähinnäem~seikoista riippuu tuleeko suunnitteluprosessista suppenevä, ja kuinka" nopeasti suppeneva,
jotta optimaaliseen suunnitelmaan. (Pareto--optimiIn) päästäisiin. On-
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ge.Imat ovat sangen vaikeita käsitellä ja niin on yleensä jouduttu tekemään yksi seuraavista rajoittavista olettamuksista: on olemassa vain yksi
(a) kuluttaja tai (b) yritys tai (c) kulutushyödyke tai (d) julkinen hyödyke. Näissä suuhnittelumalleissa matemaattiset ongelmat ovat yleensä
hyvin vaikeita.
Jo esittelemissäni suunnittelumalleissa informaatiolla ja sen kululla on
tärkeä osa. Tästä tulee heti. mieleen informaatioteoria. Kyseinen t.eoria
sekä kybernetiikk~ ja eräät muut modernit ajattelutavat ovat nopeasti
tulossa myös taloustieteeseen. Tämä ei anoastaan näkynyt siinä Harvardin seminaarissa, jossa informaatioteoria ja kybernetiikka olivat aihepiirinä, vaan niiden sovellutuksia tuli esiin eri seminaariryhmissä. Lisäksi kahdessa tunnetussa yliopistossa luennoidessani (Princeton ja University of Illinois) oli samoina päivinä myös taloustieteilijöille tarkoitetut
seminaarit informaatioteoriasta, joita mielenkiinnolla seurasin. Seuraamista ei, pienet alkeistiedot alalta omatessani, yleensä haitannut niinkään alojen vieraus vaan aina erittäin pitkälle menevän matematiikan
tuottamat vaikeudet. Tämä onkin syy miksi nämäkin aihepiirit mahdutin
jo muutenkin luettelonomaiseksi pyrkivään esitelmääni.
Meillä Suomessa on ilmestynyt joukko suosituiksi tulleita lähinnä verbaalisia esityksiä näiltä aloilta. Niistä kuitenkin puuttuu näitten alojen
henki, täsmällisen ajattelun henki. Se ei ehkä olekaan mahdollista, ellei
näitä ajatuksia, näitä maailmankaikkeuden osia, esitetä niiden omalla
kielellä, jolla ne ovat syntyneet ja puhumaan opp'ineet, matematiikan
kielellä. Meillä onkin syntynyt huvittava ilmiö ehkä juuri näiden verbaalisten esitysten johdosta. Eräät ihmiset ja ryhmät ihmisiä, jotka ovat
sitä mieltä, että täsmälliset, matemaattisesti pitkälle menevät menetelmät eivät sovi yhteiskuntatieteisiin koska ne siirtävät huomion pois
todellisista, relevanteista ongelmista; ovat samoja ihmisiä, jotka suorastaan yliampuvan ihastuneesti puhuvat informaatioteoriasta ja kybernetiikasta eli juuri niistä menetelmistä, joiden käytännön soveltaminen
vaatii erinomaista matematiikan taitoa.
Yleisenä toteamuksena on sanottava talousteorian alamme parhaissa
laitoksissa saavuttaneen sen kypsiä tieteitä muistuttavan tilan, että täsmällisten, matemaattisten menetelmien käyttö on saavuttanut hallitsevan aseman. Vaikka eri teorianalat, ja siten niiden sovellutuksetkin,
.omaavat enemmän tai vähemmän läheisiä yhteyksiä yleiseen tasapaino-
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teoriaan, ovat ne kuitenkineriytymässäyhä kauemmaksi ja kauemmaksi
toisistaan. Ja vaikka kaikilla aloilla vallitsevat matemaattiset menetelmät, niin nekin voivat eri aloilla olla osittain erilaisia. Näin siis taloustiede hajoaa eri tieteiksi, niinkuin esim. fysiikalle on käynyt. Ja niinkuin
fysiikan eri aloilla, taloustieteen eri aloilla tarvitaan sekä teoreetikkoja
että empiirisen tutkimuksen tekijöitä. Mitä ylipääsemättömiä vaatimuksia tänlä asettaakaan suomalaisten yliopistojen taloustieteen minilaitoksille.
Hyvän tutkimuksen, nimenomaan teoreettisen tutkimuksen, välttämätön ehto on sen Galileon hengen omaksuminen, mikä ymmärtääkseni
jo parhaissa alan ulkomaisissa laitoksissa vallitsee. Mutta mikä tekee sen
relevantiksi, merkitykselliseksi. Siihen ei matkani antanut vastausta. Eri
henkilöillä oli siitä käsityksiä, jotka poikkesivat toisistaan vähemmän tai
enemmän. Jos nämä henkilöt olivat eri yliopistoista niin enemmän.
Teoreetikkona lähdinkin tätä viisastenkiveä varmaan etsimään liian
kaukaa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja
1972:1
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Kustannus-hyätyanalyysi:
Vaihtoehtoiskustannukset ja aikapreferenssi
Kirjoittanut '
KYÖSTI LÄHTEENMÄKI
Virikkeenä tälle katsaukselle on ensimmäinen suomen kielellä julkaistu teos1 kustannus-hyötyanalyysista. Aikaisemmin ai~
heesta on julkaistu lukuisia mOIlistettuja
selvityksiä, jotka kuitenkin lienevät jääneet suppeahkon. lukijakunnan tietoon.
Kirjan tekijä on kauppat.tri EERO PITKÄNEN, joka niin käytännössä kuin monissa
erilaisissa esityksissään on perehtynyt esillä olevien ongelmien käsittelyyn. Lukijalla
on siten hyvä syy odottaa melkoista antia
kustannus-hyötyanalyysista käytävään keskustelu~n.

Muodoltaan teos noudattelee uskollisesti tavanomaisia yleisesityksiä. Aluksi
tarkastellaan lyhyesti analyysin historiaa
amerikkalaisten vesistöprojekteista ja DupUIT'n ajatuksista lähtien. Sen jälkeen todetaan täydellisen kilpailun vaativan
täydennystä. Nyt lukija ryhtyy odotta-.
maan analyysin ongelmien selviämistä,
sillä seuraavan luvun otsikko on lupaavasti
»Laskentamalli». Pettymys on melkoinen,
sillä malli tarkoittaa tällä kertaa lähes
luetteloksi jäävää eräiden peruskäsitteiden
ja -ongelmien kartoitusta. Seuraavaksi tarkastellaan hyötyjen ja kustannusten määrittämistä eräissä tapauksissa. Mielenkiintoista on tässä yhteydessä todeta panostuotosanalyysin esiintuonti, jos kohta on
vaikea yhtyä tekijän esittämiin peräti

pessimistisiin käsityksiin analyysin käyttömahdollisuuksista. Sitten: onkin vuorossa
kustannus-hyötyanalyysin keskeisin ongelmaryhmä, nimittäin korkotekijän valinta
luvussa »valinnan kriteerit», jota tarkastelen seuraavassa yksityiskohtaisemmin.
Tästä siirrytään, kuten arvata saattaa, riskin ja epävarmuuden käsittelyyn. Kirjan
lopussa on eräiden analyysin sovellutusten
esittelyä, jossa tekijä on paikka paikoin
onnistunut erinomaisesti.
Sisältöosien painotus eroaa tavanomaisesta. Kirjasta käytetään nimittäin noin
neljännes sen selvittämiseen, mitä kustannus-hyötyanalyysi on ja mitä yhteyksiä
sillä on muihin ajatuskulkuihin. Tämä on
tietysti hyvä asia, sillä aina eivät analyysista kirjoittavatkaan ole perillä siitä mistä
kirjoittavat, puhumattakaan, että lukijoiden olisi helppo seurata ajatusten kehittelyä. Tarkkana lukija saa Q!la tälläkin
kertaa. Kirjan mukaan kustannus-hyötyanalyysillä tarkoitetaan »ohjelman,
hankkeen, toimenpiteen tai yleensä toimintavaihtoehdon systemaattista edullisuustarkastelua, jossa hyödyt ja kustannukset pyritään ottamaan huomioon riip1. EERO PITKÄNEN Kustannus - hyötyanalyysi.
'Yhteiskunnalliset ja liiketaloudelliset näkökohdat päätöksenteossa. Helsinki 1970.
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pumatta siitä, ketä ne kohtaavat ja jossa
eriaikaiset vaikutukset pyritään tekemään
vertailukelpoisiksi». Tämä sinänsä elegantti määritelmä hakee mitäänsanomattomuudessaan vertaa., Tuon suuntaisia
ilmaisuja on kyllä käytetty ja siinä merkityksessä, että pyritään jonkinlaiseen
paretolaiseen optimiin, ts. tuottamaan yksinkertaisesti jotakin lisää2 • On vaikea sanoa, onko tämä tekijän tarkoitus, sillä
myöhemmin hän korostaa tulonjakovaikutusten merkitystä ja lisää vielä, että
joskus tarkasteluun voidaan ottaa mukaan
myös »poliittiset realiteetit». Joka tapauksessa määrittely osoittaa analyysin laajan
sovellutusalueen julkisen vallan käytössä
aina reaali-investoinneista vaikkapa hallinnonuudistuksiin asti.
Edellä mainitun lyhyen määritelmän
merkitys hämärtyy tekijän aloittaessa kuvailunsakustannus-hyötyanalyysin »henkisistä sukulaisista». Näitä ovat tekijän
mukaan liiketaloustiede, sosiologia ja insinööritieteet. Mainitaan toki kansantaloustiede. Suppeammista oppirakennelmista mainitaan ainakin systeemianalyysi,
ohjelmabudjetointi ja kustannus-vaikuttavuusanalyysi. Näitä ei juuri tarkemmin
määritellä, mutta joka tapauksessa kustannus-hyötyanalyysi joskus samaistetaan
lähes täysin niihin jokaiseen. Joskus taas
on kyse joukosta ja osajoukosta. Onpa
tekijän mukaan analyysissa taiteenkin
tunnusmerkkejä, mutta sittenkin se on
matemaattinen metodi kuten operaatioanalyysi. Tarkemmin tekijä sanoo kustannus-hyötyanalyysin sijoittuvan liiketaloustieteen, sosiologian ja kansantaloustieteen keskivaiheille. Tämäkään ei
paljon asioita selvennä, sillä eiköhän suunnilleen samoissa kohdissa mahda sijaita
kaikki, taloudellista 'käyttäytymistä koske;.

vat analyysit. »Henkisten sukulaisten»
joukko näyttää olevan tekijän mukaan
niin mahtava, että lukija jää kaipa~maan
oikeastaan vain astronomiaa, astrologiaa
ja metafysiikkaa, joista viimeksi mainitut
yhteydet kustannus-hyötyanalyysiin ainakin kirjan tässä vaiheessa tuntuvat. lähes
varmoilta.
Tekijä on onnistunut hukuttamaan osuvatkin luonnehdintansa esimerkiksi ohjelmabudjetoinnin kehityksestä sinne tänne
pursuilevaan, epä.määräiseen ja lä.hes täysin tarpeettomaan kuvailuun, tosin sinänsä
»hienoista» asioista. Vanhasta kunnon
kansantaloustieteestä näet löytyy sen kehityspiirteiden myötä jokseenkin selvä
linja kohti kustannus-hyötyanalyysia. Sen
havaitseminen edellyttää kuitenkin omatoimista pohdiskelua ja myös sen arviointia, mitä tutkijat ovat 'todella' tarkoittaneet näistä ongelmista kirjoittaessaan.
Ennen siirtymistä yksityiskohtaisempaan tarkasteluun todettakoon tässä vaiheessa lukijan saama yleisvaikutelmaesityksestä. Sille on tyypillistä toisten tutkimusten referointi, jossa' ei juuri vaivauduta arvioimaan esitettyjä ajatuksia tekijän
oman käsityksen perusteella. Tämän asemasta olisi odottanut tekijän edes pyrkineen jonkinlaiseen synteesiin suoritetuista
tutkimuksista ja niiden relevanssin arviointiin, sillä tähän on kyllä olemassa mahdollisuuksia vaikkakin käsitykset eräistä
asioista menevät vielä selvästi eri suun2. Todettakoon, että analyysi on useimmiten
vain määritelty näin »yksinkertaiseksi» asiaksi.
Todellisuudessa tarkastelua on lähes aina laajennettu juuri tulonjakovaikutusten arvioimisella.
Tämä on kuitenkin tehty usein myös varsin sekavasti, ns. toissijaisten hyötyjen kohdalla, jonne
arvioiminen on· siirretty analyysin, »tieteellisyyden» säilyttämiseksi.
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-tiin. Eiliioin .osata käyttää hyväksi kuluttajan ylijäämän käsitettä hyötyjen määrittämisen logiikan selventämiseksi3 ja niiden tarkastelun systematisoimiseksi, vaikka
ko. käsite on tässä suhteessa aivan perustavaa laatua oleva. Aikatekijän kohdalla
kiinnitetään tarpeettoman paljon huomio-.
ta jo jokseenkin tuttuihin kaavoihin ja niin
itse peruskäsitteet näyttävät jäävän epäselviksi. Riskin ja epävarmuuden kohdalla
olisi ollut paikallaan keskittyä käsiteselvennyksiin ja niiden mahdolliseen eroavuuteen yksityisen ja toisaalta julkisen
sektorin päätöksenteossa. 4 Puhuminen todennäköisyysjakautumista ja simuloinnista tuntuu nyt hieman ennenaikaiselta.
Tekijä kilpailee muutenkin aivan suotta
metodologian alkeisoppikirjojen kanssa
mm. erilaisten mitta-asteikkojen ominaisuuksien kuvaamisessa varsinaisten ongelmien jäädessä jo tämän takia taka-alalle.
Vain paikka paikoin ylletään sellaiseen
asioiden jäntevään tarkasteluun, . jonka
kohtuudella olisi voinut odottaa olevan
tyypillistä koko esitykselle tiedon tason
tuntuvan nousun ja tekijän kokemuksen
huomioonottaen.

Valinnan kriteerit -

kriteeri valinnoille

Kirjan tekemisessä mitä ilmeisimmin noudatettu minimiponnistuksen periaate kuvastuu erityisen selvästi luvussa »Valinnan
kriteerit» tarkasteltaessa analyysin keskeisimpiä ongelmia. Valinnan kriteereiksi
luetellaan nykyarvo-, annuiteetti- sekä sisäisen korkokannan menetelmä ja hyötykustannussuhteen määrittäminen. Nämä
ovat tietystikin enemmän tai vähemmän
onnistuneita formuloita, joihin sisälly tetäänja joilla käsitellään sellaistenmuuttujien operationaalisia vastineita, joita pide-
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tään valintojen kannalta relevantteina.
Näiden "löytäminen ja niiden empiiristen
vastineiden spesifiointi on siten primäärinen ongelma, sillä esimerkiksi nykyarvomenetelmän kaavan kehittäminen ei välttämättä merkitse sitä, että yksistään sen
perusteella osattaisiin tehdä parempia va-.
lintoja jos relevantit asiayhteydet jäävät
huomaamatta.
Kun projektin toteuttamisessa on aina
kyse voimavarojen ajallisesta kohdentamisesta, on aikapreferenssin käsite- tietenkin varsin keskeisellä sijalla tässä yhteydessä. Päätöksentekijän aikapreferenssi~
funktion ja sen yksittäisiä arvoja osoittavien korkotekijöiden avulla voidaan kuvata, kuinka haluttavalta tietyt hyödykkeet näyttävät eri aikoina jostakin hetkestä
tarkasteltuna ja kuinka niiden preferointi
muuttuu ajan mukana. Siten yhteiskunnallisen eli koko kansantalouden aikapreferenssifunktion (STP-funktio) avulla olisi
voitava ilmaista, kuinka yhteiskunnan jäsenet preferoivat nykyhetkestä käsin tarkasteltuna eriaikaisia (ja erilaisia) hyö-

3. Tämä olisi tärkeää sen takia, että päästäisiin eroon ns. toissijaisten hyötyjen käsitteestä tai
ainakin voitaisiin tehdä se selvemmäksi kuin nykyisin, jolloin niihin luetaan lähes kaikki mieleenjuolahtavat y mahdollisesti positiiviset projektin
vaikutukset. Seurauksena on hyötyjen mittaamisen epämääräisyys, jossa. on vaikea välttyä
manipuloinnin sävyltä ja joka tapauksessa se
herättää yksityissektorin "epäluuloisuutta koko
analyysiin nähden.
4. Suurin riski ja epävarmuus aiheutunee
useimmiten epäonnistumisesta kysyntäennusteissa. Joka tapauksessa relevantin tilastoaineiston
puute juuri julkisten projektien kohdalla on
ilmeinen ja usein mm. simuloinnin kohteena on
erilaisten tulosvaihtoehtojen »jyvitysarvot», jotka
ovat analyytikon mielikuvituksen tuotetta ja sellaisenaan myös yhtä luotettavia.

78

KATSAUKSIA

dykkeitäja niihin kohdistuvanpreferoinnin muuttumista vastaisuudessa. Kun tä..;
mänkaltaisen funktion muodostaminen ml
selvästikin »mahdotonta», voidaan STPfunktiolla tarkoittaa vain sitä, kuinka yksilöitä edustava julkinen valta suorittaa
yksilöiden puolesta tuon arvioinnin löytääkseen perusteita voimavarojen kohdentamiseen.
Tekijä ei kunnolla määrittele STPfunktion olemusta, mutta kylläkin toteaa
sen »autoritaariseksi» jättäen kuitenkin
tämän selittämättä. 5 Todettuaan, että yhteiskunnalliset näkökohdat puoltavat suuremman painon asettamista vastaisuudessa saataville hyödykkeille kuin liiketaloudelliset näkökohdat,esitetään seuraava
j ohtopää tös : »Yh teiskunnallisen aika preferenssin ja yritysten investointi päätösten
perustana olevien laskentakorkokantojen
väliset erot johtavat siis vinoutumiin resurssien allokoinnissa». ] okseenkiri hämmästyttävä ja varmasti muita projektisuunnittelijoita »turhauttava» johtopäätös. Ensinnäkin näyttää siis siltä, että ei
juuri kannata nähdä vaivaa projektin
hyötyjen ja kustannusten arvioinnissa jos
kerran korkotekijöillä on näin fatalistinen vaikutus. Tekijän mainitsemista vinoutumista ei nimittäin päästäisi eroon,
vaikka hänen esi ttämäänsä kri tiikkiin
luottaen jätettäisiinkin STP-funktio pois
allokointipäätöksistä, sillä kyllä laskentakorot eroavat myös yksityisellä sektorilla.
Onpa niiden eroavuudessa kuvastuva ihmisten erilainen suhtautuminen »tulevaisuuteen» sangen tärkeä tekijä monille ilmiöille mm. sille, että havaitsemamme »akkumalaatio» on yleensä päässyt
alkuun ja edennyt niin kuin alkeisoppikirjoissakin esitetään. Jos jo päätöksentekijöiden erilainen käsitys eriaikaisten

hyödykkeiden·· arvosta johtaa vain virheratkaisuja sisältävään toimintaan, ollaan
tekemisissä niin komplisoidun· ongelman
kanssa, että on turha vaivata ajatuksia sen
ratkaisemiseksi. Kyllä kaiken järjen mukaan vinoutumien syntyminen on seuraus
päätöksenteon myöhemmistä vaiheista.
] uuri projektisuunnittelun ja sen teoreettisten apuvälineiden avulla on tarkoitus
löytää toimintatapoja, joiden avulla voitaisiin ainakin lähestyä tarkemmin määriteltyä optimaalista allokointia (investointien optimiaste) ja vielä niin, että tähän pyrittäessä vinoutumien syntymistä
voitaisiin välttää. Selvää on, että puhuminen »optimaalisuudesta» ja »vinoutumista» on mielekästä vasta sitten, kun
niiden sisältö määritellään. Tämän perusseikan tekijä näyttää unohtavan aivan
»parhaaseen sanomalehtikirjoittelun» tyyliin. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että
tekijä esittää johtopäätöksenä sen, mitä
yleensä pidetään kustannus-hyötyanalyysin ja projektisuunnittelun ongelmana.
On toki tekijällä tähänkin pulmaan ratkaisu; mutta sellainen, että luetellaan lisää
ratkaistavia ongelmia. Vai mitä on arveltava siitä, kun investointien lisäämistä
ja vinoutumien poistamista pohdittaessa
ehdotetaan, että »markkinakorkoja voidaan tässä mieles~ä alentaa rahapoliittisin
keinoin». Voidaan hyvinkin, mutta ongelmana taitaa olla, kuinka paljon ja milloin näin olisi syytä menetellä. Ja jotta
asia tulisi lukijoille täysin selväksi, tekijä
jatkaa; »tai yksityisiä investointeja saatetaan edistää vero- ja subventiopolitiikan
avulla». Eiköhän näin ole yritetty käy5. Asiayhteydestä tosin ilmenee sen tarkoittavan sitä, että kaikkien yksilöiden mielipidettä
ei voida ottaa huomioon koron valinnassa.
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tännössä tehdä, mutta aina on ollut ongelmana »mitä, missä ja milloin», vieläpä
projektisuunnittelijoiden itsensä ongelmana.
Edelliseen nähden tuntuu ristiriitaiselta
tekijän huoli siitä, että investoinnit· merkitsevät resurssien siirtämistä »köyhiltä
rikkaille»,koska tulevaisuudessa elintaso
tulee olemaan nykyistä korkeampi. 6 Korkokannan alentaminenhan juuri vaikuttaa pitkävaikutteisten projektien määrään
lisäävästi niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Jo lähes huvittavalta tuntuu, kun tekijä väittää MARGLINin suosittelevan investointiasteen optimoimista (siinä mielessä, että STP = investointien
kansantaloudellinen tuotto) yksistään perinteisten raha- ja finanssipoliittisten keinojen avulla. Itse asiassa tekijän viittaamassa kohdassa Marglin toteaa7 niihin
sisäl tyvän tunnettuja puu tteellisu uksia
mm. ivestointien korkojoustavuuden ongelman takia ja jo niiden takia pitää sopivana sisällyttää talouspoliittisten keinojen »mixiin» julkisen vallan omia hankkeita, kunhan samalla pidetään huoli siitä,
että niissä käytetään yhteiskunnan voimavaroja vähintään yhtä tehokkaasti kuin
yksityisessä sektorissa.

ensimmäinen yhteenlaskettava kuvaa sitä
hyötymäärää, jonka julkisen hankkeen
syrjäyttämä yksityinen investointi olisi
kansantaloudelle tuottanut kulutusmää;.
rän lisäyksinä ja toinen kulutuksen välittömästä syrjäytymisestä aiheutuvaa välitöntä kustannus ta, joihin molempiin vaikuttaa julkisen hankkeen syrjäyttämisvaikutuksen (q) suuruus (0::; q ::; 1) jokaista
siihen käytettyä rahayksikköä kohden.
Kerroin (a) eli SOC:n arvo tässä yksinkertaisessa tapauksessa on siten hankkeeseen
käytettyjen voimavarojen varjohinta, jolla
nimelliset pääomakustannukset on kerrottava tavanomaisessa nykyarvomenetelmässä. Yhtä hyvin se on hyöty-kustannussuhteen minimiarvo, minkä julkisen
hankkeen on saavutettava, jotta se todella
lisäisi kansan talouden kul u tusmahdollisuuksia. Osoittajassa oleva (p) kuvaa yksityisen investoinnin kansantaloudellista
tuottavuutta samalla tavalla mitattuna
kuin julkisen projektin kohdallakin, esim.
kustannus-hyötyanalyysissä esitettyjä periaatteita soveltaen. Korkotekijä (r) kuvaa STP-funktion optimiarvoa (raja-arvoa) eli korkoa, joka on yhtä suuri kuin

Vaihtoehtoiskustannukset

6. Tämä ei liene suuri pulmakysymys, sillä
tulevaisuuden elintaso riippuu paljon nyt tehtävistä päätöksistä. Lisäksi on jokseenkin varmaa
että »köyhät teillä on aina keskuudessanne», mikä
ennakoitiin hyvin paikkansapitävästi jo noin
2000 v. sitten. Tämä köyhyyden jatkuva olemassaolo, vaikka kenties muodoltaan muuttuneena,
onkin ollut varsinainen keskustelun kohde tässä
yhteydessä ja periaate »köyhiltä rikkaille» vain
ensimmäinen mieleenjuolahtama.
7. S. MARGLIN The opportunity costs of publie
investment, Quarterly Journal of Economics 1963,
s. 275.
8. PETER STEINER, 1959.

Tätä varten Marglin on kehitellyt PETER
STEINERin8 jo yli vuosikymmen sitten esittämien ajatusten perusteella »syrjäytymisvaikutuksiin» pohjautuvaa kansantaloudellisten eli yhteiskunnallisten vaihto,ehtoiskustannusten (SOC) määrittämistapaa, jonka ydin voidaan kiteyttää seuraavaan kaavaan:
a

q

~r +

(l-q), jossa
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investointien kansantaloudellinen lisätuotto. 9
Se seikka, että korko tekijä (r) cm sen arvioidussa' optimiarvoss~an, kuvastaa ensisijaisesti vain julkisen vallan pyrkimystä
omilla hankkeillaan ja vaikuttamalla yks.ityisiin investointeihin optimoida em.mielessä kansantalouden investointiastetta.
Käytännössä »optimaalisuus» voidaan
täysin tyydyttävästi määritellä sopimusten
perusteella. Varsinainen juoni onkin siinä,
ettänäin määritellyn »second best -ajattelua» noudattavan SOC:n mittaamisen
avulla julkinen valta saa kriteerin omien
hankkeitensa tehokkuudelle. Juonen toinen osa on siinä, että p-.iskonttokoron (r)
<:!-lentaminen merkitsee kaavan mukaan
SOC:n ,arvon lisääntymistä, kun muut
seikat pysyvät vakioina. Näin ollen vaikka
julkinen valta käyttäisikin yksityissektoria
Gllhaisempaa korkokantaa tai alentaisi sitä
muuten, tästä aiheutuva SOC:n samanaikainenlisääntyminen estää sen, että lisäinvestoipnit välttämättä suoritettaisiin
juuri julkis~ssa sektorissa. Tätä tekijä ei
ole huqmanaut Marglinin tutkimuksia käsitellessään, sillä hänen käsityksensä mukaan julkisen vallan käyttämän diskonttokoron alentaminen johtaa vääjäämättä
julkisten investointien aiheettomaan lisäykseen.l° .E,.clellisen perusteella nähdään
myös, että SOC on diskonttaamismenettelyssä ja kriteerin muodostamisessa STP:ä
täydentävä eikä suilJ,kaan sitä korvaava
nluuttuja, . mik~ nayttää olevan tekijän
käsitys.
Tekijän esityksestä ei käy ilmi, että kaavaa on kehitetty' edelleen ottamalla huo.,.
mioop mm. työllisyysasteen ja uudelleeninvestoinnin'vaikutukset SOC:n vaikut,.
t~vi~a ilmiÖi~ä. Tällöin sitä voidaan käyttää hyväksi mm. arvioitaessa; onko edul-

lisewpaa käyttää proje;ktien rahoittamiseen verovaroja vai onko edullisempaa turvautua pääomamarkkinoihin. Samoin ta~
mäntyyppisellä tutkimuksella olisi ilmeistä
merkitystä ajateltaessa esim. maassamme
käynnissä olevaa luotonantokriteerien kehittämistä kohti kokonaistaloudellisia, näkökohtia painottavaa suuntaall tai etsittäessä sopivia subventiopolitiikan kohteita
yksityisistä investoinneista.
Vaihtoehtoiskustannukset ja aikapriferenssi

Koron valinnasta esitetyt näkökohdat
näyttävät jääneen kovin epäselviksi. SJJorastaan kummalliselta tuntuu mm" ,te1.djän esittämä seuraava lauseryhrnä;. »STP
9. Yksityisen investoinnin .karisantaloudellisen tuottavuuden (hyötymäärän) erillisen arvioimisen pohjimmaisena syynä on tietysti se, että
mikään markkinakorko ei kuvaa, kuin sattumalta
sitä ja hyvin puutteellisesti yksityistä tuottoakino Näin pyritään välttämään yksityisten projektien aliarvioiminen sijoituskohteina, sillä yksityistaloudellisesta tuotto-käsitteestä jää pois mm.
kuluttajan ylijäämä ja investoinnin ulkoiset vaikutukset, mitkä taas kustannus,-:-hyqtyanalyysissa
pyritään ottamaan huomioon. Tekijän käyttämä
termi »tuotto ennen veroja» ei vastaa investoinnin kansantaloudellista tuottavuutta jo erri.' syistä.
Lisäksi riskin vaikutus olisi otettava huornidon
samalla lailla kuin julkisessa projektissa.
10. Väittäessään koron alentamisen,johtayan
siihen, että julkiset rakennukset tulevat kalliimmiksi ja pitkävaikutteisimmiksi kuin' vastaaVat
rakennukset yksityisessä sektorissa tekijä sekoittaa
diskonttokoron valintaan jo teknisen. tehokkuuden ongelman eli tässä tapauksessa halvimman
rakennustavan löytämisen tietyn suuruisen rakennuksen rakentamiseksi. Ks. lähemmin DREES.
11. Periaatteessa ei liene mahdotonta suorittaa
ainakaan jälkikäteen yksityisten investointien
kustannus-hyötyanalyysejä, jolloin, tähäl1 ongelmarykelmään saataisiin edes jonkilaista lisävalaistusta, vaikkakin tutkimuskapasiteetti voi
asettaa painavat rajoituksensa.
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ja sac saattavat teoriassa paljonkinpoiketa toisis.faan. Käytännössä erot voivat
kui tenkinmtiodöstua vähäisiksi.. Näin
tapahtuu esiin .. silloin, kun valtion obJi:gaatioiden '" efektiiviser,tkoron katsotaan
ilmen tävän kumpaankin periaa tteellista
lähtökohtaa». Kyllä tavallisesti »teoria»
päinvastoin on se 'alue, niissä optimaalisuusehto STP = sac yoi varmastitoteutua aivan/vastaavasti kuin.perinteisen teorian ,mukainen optirriitilanne.investoin:tien lisätuotto = yksilöiden aikapreferenssin raja-arvo:= markkinakorko. Käy:'
tännössä niiden 'eroavuus on tutkimusten
vahvistama ja yhtä ilmeinen kuin pääomamarkkinoiden puutteellisuudet, joista
jatkuvasti puhutaan. Jos taas katsotaan
jonkin koron ilmentävän;.kunipaakin ,lähtökohtaa" häviää SOC:n ongelma, niin
kuintlähes"kaikki muutkin projektisuunnittelu'n ongelmat, sillä kun p = r on
SOC = 1.
Ongelmia. on äärimmäisen helppo ratkaista »katsomalla» vaikkapa korteista .tai
kristallipallosta. Eri asia on, kuinka luotettava ko;menettely on. Todellisuudessa
anto.:. ja ottolainauskorot eroavat aina sijoituskohteen ja siihen liittyvän riskin ja
laina-aikojen pituuden mukaan. Saman
yksilön käyttäytymisessä kuvastuvaterilai:nen aikaprefererissi aina hyödykkeestä
riippuen ja joka tapauksessa relevanttina
pidettävät korkotekijät eri yksilöiden kesken eroavat huomattavasti;' Mikä näistä
useista, »epätäydellisistä» markkinakoroista kuvaa edes yksilöiden.aik~preferens
sin keskimääräistä arvoa, On jokseenkiIl
ylivoimaista määrittää luotettavasti, puhumattakaan siitä, että löydettäisiin yksilöiden. ~ik~preferenssin raja-arvoa ku.:
vaava korko. .TämänkinrelevanssiQlisi
kyseenalainen, koska yksilöiden, hyöty-
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funktiot ovattoisis,ta41n riippuva,isia, minkä
seikan vaikutusta yksilöidep allokoir,ttipää,7"
töksiin mikään k.o;rko ei pysty kl.lvaamaan~
Tähän liittyen on, lisäksi esitetty, ,että
säästämisen: <rllotivoi:ntiip. vaikuttaä julki:sen projektin kohdall41 y~silöiden· toimirni;nen kollektiivisesti ,:muiden v~ronmaksa:
jienkanssaja :vielä se, että kokonaiseD:
projektin voi helpOIDmintiedostaa todella
»hyödyttävän»tulevaisuu tta Verrattuna
siihen, .että kukin yksilö erikseen jQll~kin
pienellä summalla lisäisi säästämistään. 12
Yhä vakuuttuneempia ollaankin siitä, että
ainoa yhteiskunta missä markkina korko
samalla kuvasi myös STP:n suuruutta oli
R()binsonCrusoen, s~ari ja .sekiIl"vain niin
kauan, kunnes veli, Perjantai saapui; saarelle.
Kun tekijä haluaa palauttaa keskustelun koron valinnasta valtion obligaatioiden korkoan nyttemmin jo selvänä
»hätära tkaisuna» pidettäv~än menettelyyn- todettakoon tässä siihen liittyviä
.puutteellisuuksia.l~_.Ensinnäkään se,. ei ole
riskitön, niin kuin tekijä väittää, vaikka
ei .otettaisi huomioon kuin hintatason
muutokset. Eikö efektiivinen korko sitä.paitsi olisi arvioitava jokaisen yksilön koh:dalla erikseen ja. mikä on-·menettely silloin, kun vain murto-osa kans;;tlaisista os:taa niitä. Obligaatiokoron merkitys on
vähintäänkin kyseenalainen jo sen takia,
että suurin osa projekteista rahoitetaan
verotuksella. Ja vaikka kaikki projektit
12-. Tämänsuuntaisistaempiirisistä havainnoista ks.

MUELLER,

Jo 1964FELDSTEIN (Pub lie Finance) esittää
nämä puutte_ellisuudet. sangen selvästi. ,Tekijän
menettely on sikälikin ihmeteltävä, että hänen
mukaan käytännön ohjeena on tätä obligaatiokorkoa korke~mpi korko, mutta hän jättää.tä~äri
suosituksen perustelun käytännöllisesti . katsoen
kokonaan . lukijoiden asiantuntemuksen varaan.:
13.
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rahoitettaisiinkin obligaatioita myymällä,
niiden korko ei kuvaisi vaihtoehtoiskustannusta, sillä valtion obligaatioihin sisältyvä pienempi riski elementti tekisi ne jo
sen takia suositummaksi sijoituskohteeksi
ja näin voisi jokin enemmän kansantaloudelle hyötyä tuottava yksityinen projekti
jäädä rahoitusmahdollisuuksia vaille.
Kuinka on mahdollista edellä mainitut
seikat huomioonottaen välttyä valitun koron autoritaarisuudelta,mistä t(!kijä oli
aiemmin huolestunut STP-funkion yhteydessä? Jo näiden puutteellisuuksien
takia ymmärtää helposti luotettavampien
menetelmien kehittämisen vaihtoehtoiskustannuksen mittaamiseksi mm. Marglinin esittämällä tavalla.
SOC:n käyttämisestä diskonttokorkona

Melko tavalla päälaelleen tekijä panee
asioita väittäessään, että jo käsitteellisesti
SOC on diskonttokoron valinta perusteena
STP:ä suositeltavampi. Tätä hän ei kuitenkaan perustele muuten kuin esimer:...
killä, jonka pitäisi osoittaa, että »SOC:a
puoltavat ajatuskulut ovatkin loogisen
aukottomat». Esimerkin sisältö on seuraava: jos yksityisen projektin tuotto ennen veroja on 15 % ja julkisen vallan
käyttämä STP:ä kuvaava laskentakorkokanta on 6 %, julkisen vallan ei kannata
siirtää yksityisiltä investoijilta 100 mmk,
koska bruttokansantuote kasvaisi silloin
tulevina vuosma 6 mmk verrattuna15 mmk:n kasvuun kun yksityinen projekti
toteutettaisiin. Lukijan mielestä ainoa »100ginen aukottomuus» esimerkissä on se,
että kerrottaessa jokin luku kahdella eri
suurella murtoluvulla, saadaan kaksi lukua, jotka nekin ovat eri suuret.
Esimerkin mukaan päädyttäisiin siihen,
että julkisen vallan käyttämän laskenta-

korkokannan ollessa vaikkapa 25 0/0'
BKT:n kasvu olisi ilmeisestikin 25 mmk
»tulevina vuosina». Tämä olisi jo niin
helppo tapa ratkaista ongelmia, että on
vaikea uskoa tekijänkään siihen todella
luottavan. Tämän sekaannuksen aiheuttaa aikapreferenssiä kuvaavan koron samaistaminen jotakin tuottokäsitettä mittaavaan korkoon, mikä voidaan tehdä
päätymättä mielettömyyksiin vain optimitilanteessa, jolloin ne todella ovat yhtä
suuret.14 STP:ä kuvaava 6 % laskentakorkokanta tarkoittaa yksinkertaisimmin
sanottuna sitä, että tietystä hyödykemäärästä ollaan valmiit luopumaan investoinnin hyväksi, jos se siten saadaan takaisin
vähintäin 6 % suurempana. Nyt kun tiedetään 15 % tuottavan yksityisen projektin olemassaolo, voidaan arvioida SOC:n
suuruus ja siten hyöty-kustannussuhteen
minimi (15/6 = 2.5 tässä tapauksessa),
minkä julkisen projektin on nyt saavutettava, ennen kuin se on toteuttamisen
arvoinen, ts. se on vähintään yhtä tehokas
kuin yksityinenkin projekti.
Jo projektien hyötyjen ajallisen jakaantumisen erilaisuus tekee jokseenkin ylivoimaiseksi löytää muunlaista osoitus ta
SOC:n »loogisen aukottomuuden» osoittamiseksi, koska SOC:n määrittämiseen
tarvitaan aikapreferenssiä kuvastavaa diskonttokorkoa eikä suinkaan päinvastoin. 15
14. Tämän asian olisi pitänyt tulla selväksi
viimeistään PREsTin-TURvEyn survey-artikkelin
alkuosan lukemalla.
15. Tässä yhteydessä tekijä antaa BAuMoLin
käsityksestä STP:n käyttämiseen nähden liian
kielteisen kuvan. Ainakin 1968 ilmestyneessä artikkelissaan hän kritisoi vain julkisten investointien lisäämistä kiinnittämättä samanaikaisesti
huomiota siihen, minkälaisten hyödykkeiden
tuotantoa lisätään sekä liian pitkäaikais ten projektien toteuttamista.
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Vaikka .kahden projektin tuottoprosentti
(sisäinen korkokanta) ja n.imelliset pääomakustannukset olisivat yhtä suuret, toinen niistä voi olla huomattavasti haluttavampi sen takia, että sen hyödyt saadaan aikaisemmin tai muuten sopivampana aikana kuin toisen projektin kohdalla. Aivan ilmeisesti SaC:n suuruuteen
vaikuttaa se, että syrjäytyykö julkisen projektin vaikutuksesta sellainen yksityinen
investointi, jonka hyödyt olisi saatu suhteellisen pian, vai sellainen projekti, jonka
hyötyjä olisi saatu odottaa tuntuvasti kauemmin. tai jonka hyötyvirran »profiili» ei
muuten ole edullinen. 16 Näiden seikkojen
sivuuttaminen ja huomion kiinnittäminen
pelkästään projektien tuotto-käsitteeseen
olisi julkisen vallan taholta perusteltua
vain sillä edellytyksellä, että yksilöiden
aikapreferenssiä ei laisinkaan otettaisi
huomioon tai että olisi olemassa jokin ulkoinen rahoituslähde, jonka avulla kulutusmahdollisuudet voitaisiin aina turvata
täydellisten pääomamarkkinoiden mallin
mukaan. Yksityisellä investoijalla on mahdollisuuksia tähän aina pääomamarkkinoiden kehittyneisyydestä riippuen, mutta ei
koko kansantaloudella ja emo ulkoisen rahoituslähteen olettaminen olisi projektisuunnittelun ongelmien trivialisoimista
lähes kokonaan.
Toisaalta on otettava huomioon yksilöiden aikapreferenssin muuttuminen. Vain
tuottoprosentteja tarkkailemalla voitaisiin helposti päätyä siihen, että kansan
halutessa enemmän »teetäja torvisoittoa»,
se saisikin kaikkea muuta. Aikapreferenssi
voi lisääntyä jo projektien toteuttamisesta
aiheutuvan kulutuksen syrjäytymisen takia. Joka tapauksessa diskonttokoron pitäminen vakiona pikemminkin osoittaa sen,
että aikapreferenssin muuttumista ei tar-
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kalleen tiedetä kuin sen,. että aikapreferenssin tiedetään pysyvän vakiona. Lisäksi
olisi kyettävä ottamaan huomioon se, että
yksilöiden aikapreferenssi saattaa· vaihdella eri hyödykkeiden kohdalla, ts. nykyisestä kulutuksesta .luopuminen koetaan
helpommaksi joidenkin tiettyjen tavaroiden tai palvelusten osalta.
Aiemmin on jo todettu markkinakorkojen puutteellisuudet STP:n kuvaajana. Siten .niiden sivuuttaminen julkisen vallan
käyttämään diskonttokoron valinnassa ei
tämänkään takia merkitse samaa kuin yksilöiden aikapreferenssin syrjäyttäminen
tarkastelusta. Yhtä hyvin voitaisiin tähän
nähden väittää juuri päinvastaista ja yhtä
perustellusti kuin pidetään tarpeellisena
pääomamarkkinoiden kehittämistä. STPfunktion tarkastelulla onkin pyritty löytämään joitakin yleisiä periaatteita, joita
julkinen valta voisi käyttää eriaikaisten
hyödykkeiden preferointia arvioidessaan.
Lähtökohtana on pidetty kansantalouden
kulutustasoa ja sen muuttumista yhdessä
väestömuutosten kanssa. »Hyötyfunktion»
ominaisuuksiin on spesifioitu vähenevän
rajahyödyn periaate, mistä saatavaa diskonttokorkoa voidaan täydentää pelkästään ajallisen eron vaikutuksella. Toiselta
puolen tarkasteluun on liitetty tekniikan
kehittyminen, jonka perusteella tietynsuuruisen tuotanto määrän tai sen lisäyk-

16. Viime kädessähän SOC:n kohdalla on kyse relevanttina pidettävän vaihtoehtoisen projektin etsimisestä ja arvioinnista, mihin tietysti aikapreferenssivaikuttaa. SOC:n kuvaaminen jollakin markkinakorolla on ongelman sivuuttamista
ja useimmiten myös yksityisen investoinnin kansantaloudellisen hyödyn aliarvioimista ja ko.
tuottoprosentin käyttäminen diskonttokorkona on
jo osoitus väärinkäsityksestä eriaikaisten hyödykkeiden valinnan ongelmista.
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sen aiJ(aansåamin-en - aina sen nopeudesta,ja'»ruutnillistumis-tavasta» iiippuenvaatii entistä' vähemmän~nykyisenkul u~
tuksen siirtärrtistäinvestointeihin.17 .
STP-ttihktioon liittyvät tutkimukset
ovatvairf; johdonmukainen jatkekustannus-hyötyanalyysissa
tavanomaiselle
markkinahintojen 'korjaamiselle'; nyt vain
markkinakorkojen kohdalla.. Tätä. ei olla
aina ymmärretty oikein:' Kuvaavaa on,
esimerkiksi tekijän, huomautukset, että
STP-funktlo on autorltaarinen tai että
siihen' perustuvaa diskortttaarrtismenettelyä ei voida tieteellisesti osoittaa muita
paremmaksimenettelyksi. Tämäntapaiset
huomiot ovat suorast.tan naiveja, sillä esi . .
merkiksi sellainen autoritaarisuus, että
kaikkien yksilöiden mielipidettä ei voida
ottaa huomioon,' on tietysti lähes kaiken
yhteiskunnassa tapahtuvan päätöksenteon:
sisäänrakennettu, 'useimmiten· päätöksenteon determinanttisuuden kannalta jopa
välttämätön elementti.18 »Tieteellinen
osoittaminen» taas näissä asiayhteyksissä
~ jos niiden luonnetta vähänkin tajutaan
- vaatisi selvästikin ulkoplanetaaristen
voimien ,apua. Onhan STP-funktion ja
yleensäkin diskonttaamisen yhteydessä kyse lähes yksi yhteen samoista ongelmista
kuin yksilötasolla mietittäessä sitä,tekeekö perittävä »oikein» pienentäessään mah...
dollisimman paljon kulutusta viimeisinä
elinvuosinaan ja onko tämä »oikeampaa»
kuin että,hän ottaisi lähes. ainoaksi päämaäräks~~n
kulutta~ ··'åfemmih. h~nkkim::Ul-Sa,(}P:l(~.isullden,<!ts. li~äi~i, aika.preferenssiään mahdolHslmman'stiureksi.»Tie".
de» ei näitä ongelmia' ratkaise kuten ei
Pysty, osoittamaan sitäkäaJ:l' mikä/on perillisten' oikea, suhtautumistapa perittäy~n:
k~lutuspäätöksiiQ; ~m. ' tapt;tuksissa~ ,
Tekijä tuskin :pystyytieteellisesti' osoit~,
"

,

.

.;'

"';.: ~;'~~

tamaan tarpeelliseksi'markkinahintojen
korjaamista,'mita hän kuitenkin pitää
suorastaan vält~ämättomänä.Ongelmana
voineekin . olla. pääseminen jotenkin »järkeviin» jatoteuttamiskelpoisiin päätöksiin.Oleellista koko analyysille on se,
ettäempiriasta saatujen ärsykkeiden ja
teoreettisten pohdintojen avulla ollaan
taloustiedettä kehitetty siihen suuntaan,
että sen . avulla voidaan . entistä luotettavammin kuvata todellisuuttCi ja. tähän
pohjq:utuen, esittää toimintavaihtoehtoja,
jotka 'voidaan myös toteuttaa ihmistenarvomaailman huomioon ottaen. Markkinahin,toihin tehtävät korjaukset ovat tässä
prosessissa' ensimmäinen vaihe. Ajatuksen
loppuun vieminen edellyttää aikatekijän
kohdalla vastaavanlaista menettelyä, jolloin päädytään edellä SOC:n jaSTP:n
tarkastelussa esitettyihin ajatuskulkuihin.
Loppuvaikutelmana tekijän esityksestä
»valinnan kriteerien» kohdalla todettakoon, että siinä olevien ongelmien luonne,
puhumattakaan, niiden ratkaisutavoista
tuskin selviää lukijoille. Se on kylläkin
sanottava, että relevantit käsitteet tuodaan esille ja onkin toivottava, että esitys
tältä osin olisi hyödyllinen ainakin siinä
mielessä, että se herättäisi keskustelua

" Ii: Tämäntyyliseen selvitykseen voi' tutustua
esityksessäni Ka~antalouriellisen. diskonttokoron valinta,:.j111kaistll,komi~~~nmiftinp.~s,~ä K~~on.aista!o1f"
4~~line~,;~uu~nitteluja sen:kehittiim;ihfn SuoTf}essq,

Helsiilki"lQ68: liiteos~. TIissä esityksessä ta~k~stel1en
läh~~miniriyÖs-S06 käsitettä ja merkitystä.
18. Mutitenkih saasen vaikutelrrl.an, että kollektiivisen päätöksenteo~ongelrriat ovat kustannus-hyötyal).alyY1ii.ssa saaneet liia,n v~häistä
hlJ.omio~a osakseen ja niin on,.päädyttyesim. jok~eenkin tarp~~ttomaan ke~kusteluun .koron va:Iinnari . aU:toritaarisutidesta, 'mikä. tosi~ jo nyttem
min näyttää laantuvan.
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näistä analyysin vaikeimmista Ja keskeisi~lIIlistä ongelmista/19
o'"

Lopuksi
Kirjan luettuaan saa sen vaikutelman, että
tekijä on aikonut selvitä siitä liian helpolla. Muuten tuskin olisi. päädytty näin
»keskinkertaiseen» tulokseen. Minimiponnistuksen periaate kuvastuu jo ongelmanasettelussa,siIlä ainakin lukijan' orrvaikea
uskoa, että kustannl!s-:-hyötyanalyysin. tai
ylyen~~~'~än· 5~lkis'~n .vall~.n··. p}eri6kri te~~
ri~n ongelmia. voidaan· Qnn~stune,esti ·lähestyä jostakin. koneen' edullisimma.n pito;.
ajanproblematiikasta. i:tai vastaavasta,
mikä näyttää olevan tekijän käsitys. Kyllä
ensin on vali.t~ava· »edullisimmat koneet»
jolloin Jo päädytään la~jempiinasiayh
teyksiinja niiden 0ngelmiin, jotka :ilmene.;.
vät STP:n ja S0C:nyhteydessä jajoiden
ratkaisemista mietittäessä on syytä turvautua hyvinvointi teorian ja erityisesti
»second '. hest ; -ajatteluri» saavutuksiin.
Näihin mielen~iinto onkin sUllunattava
oli pa koulu tuksemme liike talous tieteelli nen tai' mikä muu tahansa, jos ei ;aiota
takertumalla annuiteetti- jamuidert vastaavien menetelmien sinänsä. kiehtovaan
aritmetiikkaan tyytyä sellaisiin investointikriteereihin, jotka ovat juuri yhtä käyttökelpoisia kuin jonkin koneen osat ilman
niiden yhdistämiseen ohjaavaa kaavaa tai
käyttöohjetta. Se on myös eräs tae siitä,
että analyysi tulee todella vetoavaksi tutkimusalaksi uusille, lahjakkaille tutkijoille.
Joka tapauksessa olisi aiheellista muistaa,
että esittämällä näinkin paljon oikopolkuja käyttäviä ratkaisuja ja todellisia ongelmia sivuuttamalla saatetaan pikemminkin
laimentaa analyysiin virinnyttä kiinnostusta ja antaa vääriä johtolankoja opiske-
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Iljoider{käsiiIl: kuin tukeajåtkolutkimust~h
suorittärhlstajä herättää kiimiöstustanäi~
den tätkeiden mutta· myös vaikeiden'as'ioiden ymmärtämiseksi.
Hieman laajemman »vision» omaksuminen on paikallaan jo sen takia, että
kustannus-hyötyanalyysi on enemmän
~jattelutapa. kuin varsinainen metodi.
Näyttääpä vielä siltä, että sen metodologi~ten . ~iirtei4entäsmentämistäkiireelli~
sempäa on edelieenkin kehittää sen aja':'
tu~sell~sJa~elkeytt~.: J ()~ tämä unohdetaan,
Jaa helposti .huoma.amattakustannushyotyana:lyyttisen ajattelutaVan rtatj0amat
mahdollisuudet jo. olema.ssaolevien;(V:årsi~
naist~n inetodiep. käx~~i~täfiIidek~LLukija
t~sidn ;erehtyy k.o;vin p~ljon ot~~suessaan,
että mm. kokonaistaloudellisten mallien
rakentamisen suurimpia vaikeuksia on onnistua julkisen sektorin kytkennöissä muuta taiouttaku~aavaanmailin osaan. ja
juuri erilaisten hinnoitteluongelmien tä~ia. Tuntuu. siitä, että' analyysinkäytt?~
mahdollisuuksi~. täss~ s;uht~~s,~a .ei,: 'olla
vielä . harkittu riittävänpitkäUesa$oin
kuin ei. muunkaan makrotarkaste1un yhteydessä:. Sanomattakin olisi' selvää~että
tois<:talta makromallien, »sekä ennuste- että. suun~ittelumallien» kehittymi~en helpottaa projektitason analyysia mm. pro-

19. Tosin on todettava, että maassamme on
jo 1968 julkaistu aiemmin mainittu, professori
PAUNION johdolla toimineen kokonaistaloudellista suunnittelua pohtineen työryhmän mietintö,
jonka perusteella olisi ollut kaikki edellytykset
päästä hieman pidemmälle näistä asioista käydyssä keskustelussa kuin nyt on tapahtunut.
Ajankohtaisuuttaan tämä mietintö ei näytä menettäneen vieläkään ja ilmeisesti tekijänkin olisi
tätä kirjaa kirjoittaessaan ollut aiheellista tutustua esim. siinä oleviin selvityksiin kustannushyötyanalyysista.
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jektin rajausongelmien yhteydessä. Sivuuttamalla nämä kustannus-hyötyanalyysin luontaiset yhteydet makroanalyy..
sin luontaiset yhteydet makroanalyysiin

saattaisi tulla hyvä metodi mutt~ huono
analyysi. Koulutusohjelmien suunnittelua
ja niiden kehittämistä ajatellen tämä tuntuisi varteenottavalta seikalta.

Kustannus-hyötyanalyysia käsittelevää kirjallisuutta:
Yleisesityksiä:

dellinen suunnittelu ja sen kehittäminen Suomessa,
Helsinki 1968, liiteosa II.
S. MARGLIN The Opportunity Costs of Public Investments, Quarterly J ournal of Economics 1963,
voI LXXVII.
S. MARGLIN The Social Rate of Discount and the
Optimal Rate of Investment, Quarterly Journai of
Economies 1963, voI LXXVII.
E. MUELLER Public Attitudes towards Fiscal Programmes, Quarterly Journal of Economics 1963,
voI. LXXVII.
A. K. SEN Isolation Assurance and the Social Rate of
Discount, Quarterly Journai of Economics 1967,
voI LXXXI.
P. STEINER Choosing among Alternative Public Investments, American Economic Review 1959.

P. H. HENDERsoN Investment Criteria for Public
Enterprises, teoksessa R. TURVEY (toim.) Public
Enterprise, Penguin modern economics, 1968.
S. MARGLIN Public lrivestment Criteria. London 1967.
B. MATTSON Samhällsekonomiska kalkyler, Lund
1970.
E. J. MISHAN Cost-Benefit Analysis, London 1971.
A. R. PREST ja R. TURVEY Cost-Benefit Analysis:
A Survey, Economic Journai 1965 voI.
LXXVIII.

Vaihtoehtoiskustannuksista ja aikapreferenssistä:

w.

DREES Efficiency in Government Spending, General
Report, Publie Finance 1967, voI. XXII.
M. S. FELDSTEIN Opportunity Costs Calculations in
Cost Benefit Calculations, Publie Finance 1964,
voI. XIX.
M. S. FELDSTEIN The Social Time Preference Discount Rate in Cost-Benefit Analysis, Economic
Journal 1964, voI. LXXVII.
K. LÄHTEENMÄKI, Kansantaloudellisen diskonttokoron valinta komiteanmietiniiössä Kokonaistalou-

Hyvinvointifunktiosta ja second best-teoriasta:

E. KOSKELA Arrow'n mahdottomuusteoreema jayhteiskunnan hyvinvointifunktion konstruointi, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1971:4 voI. LXVII
ja siellä olevat viitteet.
K. RENKO Second best-teoria, Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1969:1 voI. LXV.

KIRJALLISUUTTA

RAINER VON FIEANDT Omaa tietään kulki
vain. Kirjayhtymä, Helsinki 1970. 371 s.
RAINER VON FIEANDT, 80-vuotias pankkimies ja ministeri on kirjoittanut muistelmansa. Varsinaisesti muistelmat kattavat
vuodet 1924-1958, jolloin tekijä oli aktiivisesti mukana taloudellisessa ja valtiollisessa elämässä mutta hänen vireytensä
on riittänyt tekemään huomioita myös
nykyhetken virtauksista ja tapauksista.
Poliittisen historiamme selitysteoksia meillä on paljon, mutta tapahtuu ensi kerran,
että pankkimies valottaa taloudellisten ratkaisujen tekoa sisältäpäin johtoportaan
näkökulmasta. LINKOMIEHEN muistelmia
on suositeltu luettavaksi aloitteleville poliitikoille. Koska politiikan teko on suureksi osaksi talouspolitiikkaa, suosittelisin
Fieandtin kirjaa paitsi poliitikoille, pankkimiehille ja taloustieteilijöille myös maallikoille, joita maamme markan kokemat
»vaaran vuodet» kiinnostavat.
Historia ei tietenkään aina toista itseään, mutta· Fieandtin kirjassa on niin
paljon mukana eläneen muistitietoa, että
se täydentää niitä asioita, jotka perustuvat
virallisiin lähteisiin. Tietystä subjektiivisuudestaan huolimatta Fieandtin kirja ei
siis ole pelkkää henkilöhistoriaa, se on
kappale maamme talouspolitiikan historiaa. Se valottaa muutakin kuin kirjoittajansa persoonaa ja hänen ajattelutapaansa. Pilakuvat, monet valokuvat ja kaskut
keventävät kirjan painoasua.

Kirjan alkuosa kertoo Fieandtin kaudesta Yhdyspankin johtajana. Fieandtin
tullessa Yhdyspankkiin oli pankki laskukaudessa. Vanhat ruotsinvoittoiset johtajat eivät oikein sopeutuneet uuteen demokraattiseen aikaan ja Kansallispankki
ajoi PYP:n ohi. Fieandt alkoi suomalaistaa pankkia, perustaa haarakonttoreita, julkaista taloudellista tietämystä levittävää Unitasta ja korjata pankin toiminnassa ja organisaatiossa ilmenneitä puutteita. Hänen aikanaan pankki koki uuden
nousukauden.
Fieandt näyttää olleen sikäli »patriarkaalinen» henkilö, etteihän tyytynyt seurustelemaan vain pankinjohtajien kanssa
vaan tiesi myös virkailijakunnan merkityksen paflkille. Tästä ovat osoituksena
mm. hänen eri tilaisuuksissa pitämänsä
pöytäpuheet, jotka varmaankin monelle
vanhemmalle pankkilaiselle palauttavat
muistoja mieleen.
PYP:a käsittelevä osa kiinnostaa tietenkin eniten oman pankin väkeä. Sen
sijaan luvut, jotka käsittelevät kansanhuoltoministerin virkaa v. 1940, talviso-·
dan aikaa, neuvotteluja valuutta-asioissa.
ulkomailla, nikkelineuvotteluja Moskovassa, sekä aikaa Suomen Pankin pääjohtaja-·
na ja pääministerinä, kiinnostavat laajempaakin lukijakuntaa.
Fieandt sanoo olleensa jo yli 50 vuotias, ennen kuin hän alkoi ottaa osaa
valtakunnan asioihin. »Nykyisin jopa teinitkin pystyvät ratkaisemaan maailman-
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poliittisia asioita», ihastelee kirjoittaja.
Mutta hän katsoi suureksi kunniaksi saada
osallistua valtakunnan yleisiin asioihin ja
hän paneutui niihin koko sydämestään.
Etenkin finanssi toimikunnan työ sodan
aikana näyttää olleen häntä lähellä. Hän
uskoo, että suuri yleisö käsitti tiukan finanssipolitiikan välttämättömyyden niissä
oloissa ja hän antaa finanssltoimikunnan
jäsenllle suurta ~tunnustusta. (Tässä näyttää· ··kirjoittajalla kuitenkin tapahtuneen
pieni muistivirhe. JUNNILA ei ollut vielä
tohtori eikä LEPPO professori tullessaan
toimikunnan sihteeriksi). Mielerikiintoinen on kertomus· valuuttapoliJiikasta,
1930-luvun pulakaudestaja kultakannasta
luopumisesta. Siitä on hyvin vähän meillä
ennen kirjoitettu.
Parhaiten Fieandt lienee kansån muistissa tiukkana rahapoliitikkona, joka kaikissa yhteyksissä 'painotti keskuspankin. i tsenäisenasetnair" vakaan',rahan<a:rvon ja
säästäväisen !elåmämhehon
tärkeyttä.
FieandFon ottanut kirjaansa lukuisia esityksiä,joissa 'hän pauhaa inflaatiota Vastaan. Hän on vakuuttunut siitä,että inflaatiossa aina rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, ja hänpuolustaa'keksimäänsä indeksiehtoa mItL ··:tallettajien ja
siirtoväen etujen:··~ kanhalta. --Hän pitää
kuitenkin virheenä sitä, että indeksitalletuksd tehtiin verovapaiksi. Fieandt toteaa hävinneensä taistelun rahan arvosta,
päädyttiinhän devalvaatio on v. 1957.
Devalvaatio .suoritettiin kuitenkin niin
onnistuneesti, että Suomen Pankki sai
täydet pisteet niin. IMF:n taholta. FieCJ,ndt
saattoi niin ollen hyvällä omallatunnolla
siirtyä' Suomen -Pankista pääministerin
virkaan. Poliittinen viljanhintakiista kaatoi Fieandtin hallituksen kuitenkin nopeasti ja kirjoittaja siirtyi talouspolitiikan

näyttämöltä katsomoon. Sieh:äkinkäsin
hän on vielä korottanut äänensä rahan
arvon puolesta arvellen mm. viime devalvaatiota turhan suureksi ja erääksi Ruotsiin ryntäyksen syyksi.
Fieandt ihmettelee itsekin onko hänen
»inflaatiosaarnoistaan» ollut mitään hyötyä, eihän hänellä ollut »tieteellistä koulutusta» kuten hän itse toteaa. Tervettä
järkeä ja yleisön käsittämää tiedotusta
tarvi taan kuitenkin aiha ja taistelua· rahan
arvon puolesta saavat keskuspankkien johtajat vanhaan käydä niin kauankuinihmisiä asuu maapallolla. Ja valuuttakriisit
näyttävät olevan yhtä mahdollisia tietokoneiden ja ekonoIIletrian aikana.
Fieandtin muistelmien poliittiseen osaan
en tässä puutu. Lukija- tutustukoon siihen
itse. Nuoret _historian kirjoittajat,'sekä
koti-ettäulkomaiset, eivät ehkä ,ymmärrä
millaisessa henkisessä paineessa Suomen
katls'2l ja sen johtajat ,elivät sotavuosina.
TOIvottavasti Fleandtin kirjakinheitä
hiukan valistaa. -Muuten Englanti julisti· Suomelle sodan itsenäisyyspäivänä
1941 eikä 1940.
Fieandt: pitää kiinni intohimoisesta ra,.
hapoliittisesta '. kannastaan lopettaessaan
kirjansa väitteeseen, ettei mikään hallitus
ennen eikä vastaisuudessa voi .olla niin
säästäväinen kuin hänen hallituksensa.
Tuskinpa tämän hetken talouspoliitikot
pyrkivätkään kilpasille, eiväthän he pitäne
kohtuutta perushyveenä eivätkä luota rahapolitiikan keinoihin yhtä lujasti kuin
Fieandt. Lopettaisin kuitenkin Runebergin sanoihin;
»Oli miten olikaan,
sodas -ase tarvitaan~
Muttei sukkeltmtta vailla,
sota Fieandtinkaan lailla.-»
KALEVI LAGUS
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J.

FLETCHER (toim~)., The flse of Economic
Literctture, Butterworths. London 1971:
309 s.,
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avun ja kussakin maassa on omat kansalliset bibliografiansa'ja kirjaIuettelon~å:
Mutta ilman ~si~ntuntevaa opasta lukija
joutuu harhailemaan kirjaviidako~~a; kiro;

Kansantalol.l.d~l1~nen ,kirjallisuus lisaan- jastonh~ita:ja,jolla ~n >;montClr~ut~ä' tu~
tietänee
~inakin
suun~il1een,
mitä,
tyy vuosittai11 5 0;0 :l1a, uusia aikakausleh- i~ssa»
. .
. .'
,",
,·.':,;.t'.
";.
tiä syntyy", u~si~' t()htoreita :le'lvotaanja iankaa on lähdettäväseuraa,maan' tiedon
kansantaloudellisten yhdistysten lukumää- laby;infissä, m:istä asia(ct ,on;~tsittä~~"ja
".:'~
rä kasvaa kaikkialla. Esim. American Eco- mitä"åih'eesta orikirjoitett~; ,\
Fletcherin toimittama kirja on tarkoinomic Associationin jäsenluku kaksintettu oppaaksi tutkimuskirjastojen käyttäkertaistui kymmenessä vuodessa.
Lontoossa on äsken ilmestynyt JOHN jille. Kirjasto ei saa olla mikään varasto,
~LETCH~Rin toimittaIl?-a kirja T,he Use pf vaan .elävä organismi, joka tarjoaa palveEcono,mic Literature, joka on siitä ,erikoi~ luksiaan tarvitsijoilIe. ~i,inpä~irjän en~
nen, että se on kirjastomiesten ja kansan- sim~äise,~ luvut s~lostav~t "kirjåstoja ja
kirjastojen käyttöä,~ yleisimpiä luokittelutaloust~eteilijäin yhteisteos.
Erikoistuminen on ajan sävel, »General menetelmiä, yhteiskuntatieteideri haku:
eCOIiomist» on harvinainen lintu nykyisin. teoksia ja -oppaita, sekä erikoisteoksia~
Ensi näkemältä erikoistuminen näyttää Erityisluvuissa käydään läpi ka,ikkimaailtutkijan kannalta hyvältä, häI?- välttyy man johta~irnm~t kansantaloudelliset ai~
kahlaamasta läpi paisuvaa kirjallisuutta kak;:tliskirjat,' niide~ sisältö j'a. tieteellInen
ja voi paneutua omaan erikoisaih~eseensa arv~ sekä selos.tdaari apglo:Saksisten"r:nai~
tiiviistI. Kansantaloustieteessäkin kuiten- den painamattomia tieiölähteitä; Englankin »kaikki riippuu kaikesta». Tutkija, ~in ja USA:n tilastoJa ja viraliisia Julkaijok,a tuijottaa vain omaan aiheeseensa, kul- suja. 'Laajahko luku kpskee"yk.:sino,~a'ån
keelapllt silmillä ja kadottaa h~lposti ko- kansainvälisten järjestöjen' julkaisuja.
konaIsnäkemyksen. , Jollakin erikoisalalla Vii~itoista lukua on omis't~ttu kans~nta
kehitetty tekniikka ~oi olla hyödyksi mo- loustieteen erikQisaloJen . ja-kib~iii~~uden
nille, esim. kasvuntutkij~ ei voilaimin- e~itt~lylle~ N'ä,:ma i~vut ~:Va.:t _kai.k~i §tsianlyodå piitä analyyseja ja m~netelmiä; joita omaisten alojen 0p,ettajien j~ proressorien
oli kehitetty'julkisen talouden, kansainvä- laatimia.' ,'Käsitellyk~i ::: t~l~ya.t·,feri~~een
1",,':,'
lisen' kaupan,rahatalouden t~i kulutus- esim.Yiein~~ tal~uste?ria, '!alåus~is,toria,
tu tkim~ksen piir,issä" sanoo. Fletcher. Mel- matemaattine? ;talo~st:iede,ek,önorrietriä,
k~in jokaiIlen.' ekonomistij~utuu ,~äyttal s~hdannet~oria, taloupellinen .kasvu? ~an
maan 'monia'tietolä~teit~, tilastoJa, t~o s'åinvälinen "talous, julkinen talous, Il'laa;iaa, '~atematilkka~', aset~ksi~, lakeja ja' talous J~ek~ :'t~lc>ustieteeIl:' s?siol~gia. Erikhallituksen '. 'esityk~iä, a~tikkdeita, ko- se~n.: on kirjassa käsitelty myös' aihetta
miteanmiethl töjä 'ja: .paina~att:omiatyö »monetary economics». Haittana pidän,
papereita., Kansainväliset bibli~g~afiat, ettei »external economics» ole saanut
kuten ]ournal'qf E~orlOmic Literature, Inter- omaa lukua.
nation~l .Bihliograj/hy'
Economics ~ekä
J oitaki!lvuosia sitten ilmestyi Ruotsissa
Index of Economic "Articles tarjoavat ensI BAuDEn kirja Att söka ekonomisk litteratur,
'J,
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joka antaa kuvan Skandinavian kirjastoista .. Meillä on viime vuosina julkaistuissa hakuteoksissa kiinnitetty enemmän
huomiota. myös tietolähteisiin. Kansantaloustiede on kuitenkin yhä vahvasti
»anglosaksinen tiede» ja sen vuoksi on
hyvä kuunnella myös heidän asiantuntijoittensa mielipiteitä sekä kirjastoista että
kansantaloudellisesta kirjallisuudesta. Us-

kon, että Fletcherin toimittama kirja on
hyödyllinen runkohakemisto paitsi ao. kirjastoille ja kirjastonhoitajille myös opiskelijoille, opettajille ja käytännön talousmiehille. Kun kokoomateoksen laadinta
vie aikansa ei kirjasta tietenkään löydy
tuoreimpia uutuuksia, mutta nehän näkyvät kustantajien tiedotuksista.
KALEVI LAGUS

SUKHAMOY CHAKRAVARTY Capital and
Development Planning. (Foreword by PAUL

varaan ja tässä tapauksessa tuotantofunktio on mahdollisimman yksinkertainen tuotoksen määrän ollessa suoraan
verrannollinen pääoman määrään. Ongelmana on valita suunnitteluvälin säästämisohjelma (joka samalla on investointiohjelma) niin että kulutuksesta C
riippuvan funktion U[C(t), tJ yli suunnitteluvälin laskettu integraali maksimoituu. Chakravarty käsittelee melko huolellisesti kysymykset suunnitteluvälin valinnasta (täydellisen tiedon valli tessa) ,
pääomakannalle suunnitteluvälin loppupisteessä mahdollisesti asetettavista rajoituksista ja aikapreferenssistä.
Yksinkertainen oleellisesti Ramseyn
mallista poikkeava kehitelmä on malli,
jossa tuotantosektori on jaettu kulutus- ja
pääomatavarasektoreihin ja jossa investoinnit eivät ole siirrettävissä sektorista
toiseen. Jos suunnitteluhorisontti on ääretön, jokainen optimaalinen ohjelma alkaa
yleensä periodilla, jona vain toisen sektorin pääomavaranto ja siten myös (vakioisen pääoma-tuotos-suhteen johdosta)
tuotos kasvaa.
Kirjan loppupuolisko sisältää keskustelun panos-tuotos-malliin perustuvista
suunnittelumalleista, joille johdannoksi

A. SAMUELSON). The M. 1. T. Press,
Cambridge - Massachusetts - London
1969.
Tavanomaisessa kielenkäytössä kasvun ja
kehityksen käsitteet eroavat toisistaan
siinä, että kehitykseen kuuluu sekä laadullista että määrällistä muutosta kun
taas kasvu on pelkästään määrällistä
muutosta. CHAKRAVARTyn kielenkäytössä
kehitys näyttää kuitenkin tarkoittavan
kasvua taloudessa jossa työvoiman tarjonta jatkuvasti ylittää kysynnän. Ylitarjontatilanteessa työvoiman puute ei
rajoita tuotantoa ja jos luonnonvarat
unohdetaan jää pääoma ainoaksi tuotannontekijäksi. Tuotantoteknologia on optimaalista valita siten, että pääoma-tuotossuhde on minimissään. Kun näihin oletuksiin lisätään vielä oletus tulevaisuuden
täydellisestä tietämyksestä, saadaan Chakravartyn analyysin lähtökohta.
1n tertemporaalisen
valint.aongelman
erityispiirteiden esittelyn jälkeen kirjan
alkupuolisko käsittelee muunnelmia RAMSEyn vuoden -28 mallista. Perusmalli
rakentuu-yhden sektorin tuotantofunktion
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'esitetään LEoNTIEFin dynaamisen järjestelmän ominaisuudet perusteellisesti. Toteutetut suunnittelumallit jotka esitellään
ovat läpikotaisin lineaarisia, siis myös
tavoitefunktio on lineaarinen. Tällaisen
mallin optimaalisessa kulutusohjelmassa
kulutus keskittyy kokonaan yhteen ajankohtaan (esim. suunnitteluvälin viimeiseen hetkeen) ellei kulutuksen aikauralle
aseteta lisäehtoja. - Kirjan kahden teeman synteesi luvussa 8 jää lähinnä viitteenomaiseksi. Lopusta löytyvä variaatiolaskentaa käsittelevä liite on sensijaan
erinomainen
Chakravartyn kirja on paikkapaikoin
hyvin miellyttävää luettavaa. Kehityssuunnittelun esityksenä se on kuitenkin
melko impressionistinen. Esim. pääomateoreettisesti kirjan anti on lähes olematon; ensimmäinen mahdollisuus käsitellä pääomakannan rakenteen vaikutusta
kasvuprosessiin avautuu vasta yhteenvetoa edeltävässä kappaleessa 8 eikä kirjoittaja tartu tilaisuuteen. Useamman pääQmahyödykkeen tapauksessahan ei ole

mahdollista sivuuttaa tuotantoteknologian
valintaa viittaamalla minimaaliseen pääoma-tuotos-suhteeseen. Myös tavoitefunktion olemuksen esittely jää hieman epäselväksi. Chakravarty tuntuu horjuvan
vähintään kahden tulkinnan välillä. Ensimmäinen on se, että kriteerifunktio saadaan eksogeenisesti päätöksentekijöiltä (tai
tarkasti ottaen diktatooriselta päätöksentekijältä). Toinen tulkinta periytyy Ramseyltä. Funktio U mittaa hetkellä (t) vallitsevaa hyvänolontunnetta, ts. utiliteetti on
mitattavissa ja eri aikoina eläneiden yksilöiden kesken voidaan suorittaa utiliteettivertailuja. Sensijaan Chakravarty ei näytä
hyväksyvän klassista utiliteettien tasaarvoisuusperiaatetta jonka nojalla Ramsey hylkäsi aikapreferenssin käytön normatiivisissa ongelmissa. Analyysin edetessä Chakravartyn kirjassa lukija saa
vielä sellaisenkin kuvan asiasta, että itse
asiassa funktio U pitää valita siten että
eri sukupolvien kulutustasot eivät poikkea tavattomasti toisistaan.
PAAVO PEISA

G. HADLEY & M. C. KEMP Variational

ja Kempin esitys asiasta perustuu voimakkaasti klassiseen variaatiolaskentaan.
Tästä syystä lukija joutuu työskentelemään kovasti LAGRANGEn ongelman parissa mutta toisaalta sen jälkeen saadaan
PONTRYAGINin maksimi periaatteen todistus lyhyesti ja vaivattomasti.
Lukijan edellytetään hallitsevan hyvin
differentiaali- ja integraalilaskennan (ei
mittateoriaa) ja omaavan jonkinlaisen
kypsyyden matriisien käsittelyssä. Matemaattiselta argumentoinniltaan kirja ei
ole helpompaa seurata kuin alan oppikirjat yleensä mutta huolellisesti työs-

Methods in Economics. North-Holland Pub-

lishing Company, Amsterdam 1971. 378 s.
Fl. 49.00.
Kirjan aiheena oleva variaatiolaskennan
ja optimaalisen kontrollin teoria on välttämätön apukeino eräiden taloustieteen
dynaamisten optimointiongelmien ratkaisussa. Ongelmana on löytää kriteerifunktion F[t, y(t), dy(t)jdt] yli välin (t1 , t 2 )
lasketun integraalin maksimoiva funktio
y(t), t 1 :::; t :::; t 2, ottaen mahdollisesti
huomioon joitakin rajoituksia. Hadleyn
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kennellyt esimer;kit .pptimaalisen kasvun
teorian. alalta :tekevätki!jasta talollstieteilijälle .hyvinkiIl ,käyttökelpoisen. Optimaalisen kqntrollin ja taloustieteen teo.,.
rian välisen yht~yden ymIIl~rt.*misen kannalta teoksen lukija ~ sac:tttaa hyötyä luke-

malla jonk,in intuitiivis~n, seJ9nteon ,asiasta,kutenesimerkiksiiR. DORFMANin artik~.elin An Economic lnterpretqtion of Optimal
Control Theory, AmerieanEeonomie Rewiev 1969.
PAAVO PEISA

LAWRENCE S. RITTERand WILLIAM L.
SILBER Money. Basie Books lne., New
York - London 1970. III
221 ·SIvua.
$ 2.95.

on',pyritty testaamaan aikaisemmin kehiteltyjen teorioiden perushypoteeseja.
Käsiteltävä ,kirja on luonteeltaan kokoomateos, sillä siinä esitetään rahateorian ja -politiikan alalta uusia näkemyksiä
suhteellisen, vähän. Tehtävän asettelult,aan kirja on melkois~n vaativa; kirjoittajat .nimittäin määritteleyät kirjan tarkoitukseksi rahan vaikutusten perinpohjaisen tutkimisen taloudessa.
Lyhyen historiallisen katsauksen jälk~en rahapolitiikan ja rahateorian asemaan' k!rjoittajat määrittelevät teoksen
kannalta keskeisen rahan tarjonnan käsitteen. Käsite on tavanomainen, ,käteis:talletukset + liikkeessä oleva setelistö.
Keskuspankin säätelyn kohteena on rahan
kokonaismäärä kun sen sijaan sen rakenteesta päättävät ensisijaisesti talousyksiköt. Keskuspankkipolitiikka kanavoituu
talousyksiköihin keskuspankkiin luotto ...
suhteessa olevien rahoituslaitosten, välityksellä. Rahan tarjonnan säätely vaikuttaa talousyksiköiden portfolioiden koostumukseen ja erityisesti niiden likvidiyteen.
Keskuspankkipolitiikan tarkoituksena todetaan olevan vaikuttaa kokonaiskulutuksen ja investointien tasoon ja siten
BKT:een. Vallitsevan kulutus- ja investointivirran esitetään riippuvan toisaalta
rahan tarjonnan määrästä ja .toisaalta sen
kiertonopeudesta. Edellinen on, kuten

+

Kun rahaviranomaiset eiv:ät onnjstuneet
estämään 1930-luvun taloudellisen la,man
puhkeamista, tulkittiin. täm~ melko yleisesti siten, ettei vastaisuudessakaan lamaa
pystyttäisi torjum,aan rahapolitttisin ~ei:
noin~ .Uskottiin, että .»money doesnot
matter»; Kun vähän myöhemmin, toisen
maailmansodan jälkeen ortodoksinen keynesiläinen tal<?uspolitiikka ei kyennyt löytämään tyydyttäviä »parannuskeinoja»
mm. kroonisen inflaation ja samanaikaisesti esiintyvän työttömyyden torjumiseksi, otettiin kysymys »does money
matter» uudelleen perusteellisesti esille.
Rahateorioita muotoutui kaksi pääsuun~
taa - puhdasoppinenmonetäärinen ja
puhdasoppinen keynesiläinen. Pääsuun tien lisäksi on syntynyt su.uri jo~kko sovittelevia tulkintoja, joissa <?rtodoksisten OP'"
pisuuntien näkökannat Hihenevät vaihtelevassa määrin toisiaan. Tämä rahateorian J950-luvun.alusta alka.nut uusrenessanssi on jatkunut koko 1960-luvun ajan
ja jatkuu edelleen alkaneella 1970-luvullakin. Viime vuosina on julkaistu entistä
suuremmassa määri Il empiirisiä rahataloudellisia tutkimuksia, joissa pääas~assa
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yllä todettiin" keskuspankin välittömän
kontrollin alainen, jälkimmäisestä päättä,:"
vät taJousyksiköt.: Eräs teoksen keskeinen
ongelma on, mitenja kuinka voimakkaana
rahan tarjonnan muutokset kanavoituvat
BKT:een., Puhdasoppisten rahateoreetikkojen vastaus kuuluu: rahan tarjonnan ja
BKT:n arvon välillä: on suora yhteys.
Tämä väite perustuu, rahan kiertonopeu~
den oletettuun suhteelliseen vakavuuteen.
Rahateoreetikot,uskovat, että keskuspankki kykenee siten aikaansaamaan minkä
kul u tusvolyymin tahansa sopeuttamalla
rahan tarjonnan sen tunnettuun tai ,ennustettavissa olevaan kiertonopeuteen.
Keynesiläinen ,ortodoksinen näkemys väit.,.
tää rahan tarjonnan mu:utoksen vaikut':'"
tavan B:&'T:eenvain, mikäli se, ensiksi
muuttaa korkojajaltai luotonsaatavuutta
ja toiseksi) ,jos tällöin talous,yksikötteagoivat' herkästi rnainittuunmuutokseen;
Rahan tarjonnan ja BKT:n välinen yhteys on epäsuora, ja 'epävarma. Kirjoittajat toteavat, että molemmat oppisuunnat
ovat ,osittain oikeassa, sillä rahan tarjon~
nan muuttuessaportfolioitasopeutetaan
tosiasiassa sekä reaali- 'että finanssivaateiden suhteen.
Kirjan ensimmäisessä osassa käsitellään
jonkin verran rahapolitiikan tehokkuutta,
vaikka tehokkuusongelmaan palataan laajemrnin kirja,n kolmannessa osassa, Johtopäätösten teon apuna kirjantekijät käyttävät The Federal Reserve MIT-mallia. Rahapolitiikka todetaan keskinkertaisen tehokkaa.ksi, kun sillä pyritään vaikuttamaan
BKT:een. Tunnetusti asuinrakennustoiminnan todetaan reagoivan kaikkein herkirnm,in rahapolitiikan muutoksiin.
Kirjan toisessa osassa käsitellään, rahapolitiikkaan, liittyviä erityiskysymyksiä.
Aluksi< todelaan, .ettei USA:n keskus~
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pankki kykene asettamaan korkoja halua,malleen tasolle, koska sen valvonnassa ei
,ole luottojen kysyntä. Tämän jälkee~ tarkastellaan toisaalta korkeiden markkinakorkojen ja työttömyyden ja toisaalta korkeiden korkojen ja infl.aation välisiä yhteyksiä.
Siirtyessään rahoitusvälittäjien (financial intermediaries) ja rahoitusvälityksen
tarkasteluun kirjantekijät toteavat rahoitusvälityksen nettovaikutuksen olevan korkoja alentavan ja taloudellista kasvua
edistävän. Kun rahoitusvälitys yhdistetään rahapolitiikkaan tullaan, erääseen
laajemmista ,väittelyistä, mitä rahateoriap ja -politiikan alalla on viime vuosina
ollut,.nk GURLEy'n~SHAw'n-väittämään.
Siinä kritisoidaan, rahan tarjonnan käsit,teen kapea-alaisuutta. ,Rahan käsitteen
suppeudesta johtuu, että keskuspankki keskittyytavanomaisesti kontrolloimaan vain
liikepankkien antolainausta sen sijaan,
että keskuspankin rahapolitiikan, ollakseen tehoka~ta, tulisi kattaa muidenkin
rahoi tusväli ttäjien 1uotonannon valvon ':'
nan~" Tarkastellessaan asuntotuotannon ja
rahoitusmarkkinoiden tilan välisiä keskinäisiä suhteita, kirjantekijät, toteavat korkeiden korkojen supistavan ;yleensä .pitkäaikaisten rahastojen tarjontaa, rninkä lisäksi korkojen, nousun nähdäänvaikutta.,.
van myös potentiaalistenasunnonostajien
kysyntää väheiitävästi: TalonrakennustOlminnan voimakkaat heilahtelut nähdään
koko kansantalouden kannalta positiivisina, suhdannevaihteluita tasaavina. :,
Toisessa .osassa: otetaan PQhdiskel un
alaiseksi vielä mm. kaksi U~A:n olosuhteissa tärkeää:erityisorrgelmaa. Toisessa
pyritään selvittelemään harjoitetun rahapolitiikan ja osakemarkkinoiden käyttäytymisenvälisiä, vielä suureksi osaksi tim-
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temattomia yhteyksiä. Toisessa käsitellään
nk. eurotalletusmarkkinoiden merkitystä
rahapolitiikan kannalta. Tässä yhteydessä
todetaan mm. näiden markkinoiden olemassaolon viime vuosina lisääntyvästi vaikeuttaneen kotimaisen rahapolitiikan hoitoa.
Kirjan viimeisen, kolmannen osan alussa käsitellään raha- ja finanssipolitiikan
keskinäistä tehokkuutta. Ensimmäisessä
osassa käsiteltiin yksityiskohtaisesti, miten
rahan tarjonnan muutokset kanavoituvat
BKT:een. Tässä osassa käsitellään sen
sijaan, miten ja kuinka voimakkaana finanssipoliittisten toimenpiteiden vaiku
tukset ilmenevät BKT:ssa. Keynesiläiset.
puhdasoppiset finanssipolitiikan kannattajat väittävät, että jokaisella finanssipoliittisella toimenpiteellä on merkittävä
vaikutus BKT:een, vaikkakin toimenpiteiden rahoitustavasta riippuen vaikutukset vaihtelevat voimakkuudeltaan. Ekspansiivisimmaksi rahoitus muodoksi todetaan setelirahoitus, jonka nykyisenä modernina versiona esitellään valtion obligaatioiden myynti keskuspankille. Ortodoksiset rahateoreetikot puolestaan väittävät, että ellei budjetin vajausta rahoiteta
uudella rahalla, BKT ei muutu. Julkisen
vallan finanssipolitiikka, johon ei liity
rahan tarjonnan muutosta, muuttaa pelkästään julkisen ja yksityisen kulutuksen
välistä suhdetta. Kulutuksen kokonaismäärään ja BKT:een se ei sen sijaan
vaikuta. FR-MIT-mallin antamien tulosten mukaan finanssipolitiikka olisi rahapolitiikkaa tehokkaampi lyhyellä aikavälillä (:::::: 1 vuosi), kun taas rahapolitiikka
näyttäisi selvästi finanssipolitiikkaa tehokkaammalta pitkällä aikavälillä (2-3 vuotta).
Raha- ja finanssipolitiikan ohella kir-

jantekijät esittelevät myös debt-management~politiikan. He toteavat, että valtion
kotimainen velanhoitopolitiikka on itse
asiassa julkisen vallan harjoittamaa avomarkkinapolitiikkaa. Koska julkisen vallan kotimaisesta velasta uusiutuu vuosittain USA:ssa nykyään noin neljäsosa,
joudutaan siellä koordinoimaan kotimainen raha- ja velanhoitopolitiikka erittäin
tarkasti.
Kirjan rahapolitiikkaa käsittelevässä yhteenvetoluvussa kirjantekijät toteavat, että
ennustamis- ja viiveongelmat tekevät
raha- ja finanssipolitiikan harjoittamisen
vaikutuksiltaan melkoisen epävarmaksi.
Suorittaessaan kirjan viimeisillä lehdillä
opintomatkan rahatalouden tieteismaailmaan vuonna 2000, kirjoittajat toteavat
tällöin olevan ehkä mahdollista tietojenvälitysjärjestelmien kehittyessä ja »uuden
taloustieteen» synnyttyä muodostaa kaikki kansalaiset kattava elektronisilla impulsseilla toimiva kirjanpitojärjestelmä.
Tässä järjestelmässä voitaisiin tietokoneella muuttaa jokaisen talousyksikön varallisuusasemaa halutulla tavalla. Tämä merkitsisi rahapolitiikan toimeenpanoon liittyvien epävarmuustekijöiden häviämistä
yhdellä kertaa.
On selvää, kun esiteltävä kirja on kirjoitettu YhdysvaJtojen kehittyneiden rahoitusmarkkinoiden olosuhteista, että se
tuntuu suomalaiselle lukijalle jonkin ver-:ran vieraalta. Kokonaisuutena kirjaa voidaan pitää hyödyllisenä luettavana. Kirjantekijäin alussa esittämä suhteellisen
»väljä» tehtävän asettelu näkyy teoksessa
ajoittain hieman rönsyilevänä ajatuksenjuoksuna toisaalta rahan- sanan laajassa
merkityksessä - ja toisaalta erilaisten
reaalitaloudellisten ilmiöiden välisten vaikutusten arvioinneissa. Kirja tuo ansiok-
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ka,asti, esille rahateorian pääsuuntien keskeiset näkemyserot suhtautumisessa rahaan ja rahapolitiikkaan. Käsiteltävä teos
on edukseen myös siinä, ,että se teoriaosan
ohella esittää koko joukon alan empiirisen tutkimuksen uusimpia tuloksia. Tehdyt johtopäätökset tukeutuvat k~litenkin
melkoisen yksipuolisesti FR-MIT-malliin.

Tasapuolisuuden vlloksiolisi ,toivonut tllloksia myös kilpailevasta FR-St.Louismallista soveltuvilta osin. Monelle lukijalle
saattaa kirjan viimeinen luku tuntua
kaikkein mielenkiintoisimmalta. Siinäh~n
hahmotellaan, miltä kehittynyt rahoitusjärjestelmä . mahdollisesti näyttää vuonna
2000.
ERKKI SALMI

AMARTYA K. SEN Collective Choice and Social
Welfare: .. Mathematical Economic Texts,
Holden-Day, Inc., San Francisco --:Cambridge London "'- Amsterdam
1970., IX + 225 sivua., PRASANTA K.
PATTANAIK ,Voting' and Collective Choice.
Cambridge University Press, London
1971, VIII + 184 sivua.

päästä eroon Arrow'n mahdottomuusteoreemasta hylkäämättä kuitenkaan Arrow'n individualistisia lähtökohtia. Aivan
viime aikoina on yhteiskunnan hyvinvointifunktioita koskeva tutkimus. edistynyt
melkoisesti. Varsin huomattavaa osaa tässä ovat näytelleet intialaisten ekonomistien
AMARTYAK. SENin ja PRASANTA K.
PATTANAIKin kontribuutiot 1960-luvulla.
Arrow'n läntökohtanahan oli tarkastella
abstraktisti yhteisk;unJlan jäsenten preferenssejä jollakin vaihtoehtojoukolla ja katsoa, voidaanko niistä järkevästi aggregoida
yhteiskunnanpreferenssirelaatio. Tarkemmin sanottuna etsitään funktiota F: T(n)-+
T, missä T on kaikkien loogisesti mahdollisten refleksiivisten, yhtenäisten ja transitiivisten re1aatioiden joukko. T(n) on T:n
n-kertainen karteesinen tulo itsensä kanssa
ja n on yhteiskunnan jäsenten lukumäärä.
Lisäksi vaaditaan tietyt luontevat minimiehdot, ts. F tyydyttää ns. heikon Pare~
ton ja irrelevanttien vaihtoehtojen riippumattomuuden periaatteet sekä globaalisen diktaattorin, kieltävän ehdon. Arrow'n
mahdottomuusteoreema sanoo
nyt, että ei ole loogisesti mahdollista konstruoida tällaista funktiota F.
Esiteltävistä teoksista Amartya K. Senin Collective, Choice and Soäal Welfare on

Jo klassiseksi muodostuneessa monografiassaan Social Choice and Individual Values
(ilmestyi v. 1951) amerikkalainen Harvardin yliopistossa toimiva ekonomisti
KENNETH J. ARROW. todisti kuuluisan yhteiskunnan päätös- eli »hyvinvointifunktiota» koskevan mahdottomuus tuloksen,
jonka mukaan ei ole olemassa tietyt luontevat minimiehdot täyttävää tapaa yhdistää yksilöiden preferenssejä yhdeksi yhtenäiseksi yhteiskunnan. arvojärjestelmäksi.
Tämä arvostuksiin liittyvän, suunnittelevan yhteiskunnallisen ajattelun piirissä
laajaa keskustelua herättänyt tulos on
kouriintuntuvasti tuonut esiin yhteiskunnan hyvinvointifunktion konstruoinnin
pulmallisuuden sanan individualistisessa
mielessä .. Niinä parina vuosikymmenenä,
joina mahdottomuustulos on tunnettu,
käydyn keskustelun· perimmäisenä innoittajana lienee epäilemättä ollut pyrki.mys
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»lukijaystävällisempi». Siinä näet kukin
luku 011 jaettu kahteen osaan, tekniseen,
jossa teoreemat ja lemmat todistetaan seka ei-tekniseen, jossa saadut tärkeimmät tulokset esitetään verbaalisesti. Tällöin lukijat, jotka eivät ole todistuksista
kiinnostuneita, pääsevät suhteellisen pie-.
nellä vaivalla 'keskusteluun sisään. Senin
teos perustuu ajatukseen, ettei Arrow'n
tuloksen herättämää problematiikkaa voida tyydyttävästi käsitellä yksinomaan kansantaloustieteen piiriin kuuluvana ongelmana. Ensimmäisessä luvussa Sen johdattaa lukijan yhteiskunnan valintaongelmien problematiikkaan.' yleisesti, jolloin
Arrow'n kl~ssineIl tutkimus omine erityisolettamuksineen 'paikallistuu' kiintoisalla tavalla, sekä es~ttää jatkotarkastelujen pohjaksi eräitä preferenssirelaatioiden ominaisuuksiin liittyviä tuloksia. Luvuss,a 2 eS,itellään ns. Pareto-periaate, hyvinvointiteorian »pyhä leh~ä». Luvussa
3 Sen vihdoin ottaa yksityiskohtaisemmin
esiin ArrpW:'nmahdottorriuusteoreeman j'a
kytkee' s~n 'p~retplais~n' hyvi~voi~titeo
rian kysymyksenasetteluihin.
Pieniä, poikkeuksia lukuunottamatta
loppuosan teosta voidaan sanoa koostuvan
pyrkimy~si~tä päästä eroon Arrow'n mahdottomuustuloksesta ja, osaksi syvällisemmin j~ monlpuolise~min 'kuin 'mitä Arrow
tekl~,' pohtia yleen~ä periaatteiden roolia
kollektiivisessa päätöksenteoss,a. Sen esittelee ,jouko~: yrityk~iäi liberalisoida', Arrow'n yhteiskuiinan hyvinvoi,ntifunktiolle
aset~ttuja ehtoja, jotta päästäisiin eroon
mahdott9muustuloksesta. Voidaan nimittäin ajatella, että
(a) funktion F määrittelyjoukoksi hyväksyttäisiin vain (i) esim. jokin empiirisesti mielekäs osa kaikista yksilöiden

preferenssirelaatioista ja/tai, preferenssirelaatioiden ominaisuuksia muutetaan sopivasti;
(b) fuIlktion F arvona olevan preferenssirelaation (yhteiskunnan preferenssirelaatio) ominaisuuksia muutetaan
sopivasti (esim. transitiivisuuden asemesta vaaditaan vain kvasitransitiivisuus jne.)
(c) funktiolle F asetettuja edellämainittuja adekvaattisuusehtoja modifioidaan.
Luvussa 4 ~nalysoiSen kohdan (b) mukaisia ratkaisuyrity~siä~ Osoittautuu, että
jos yhteiskunnan preferenssirelaation vaaditaan täyt.tävän vain ns. kvasitransitiivisuusehdon refleksivisyyden ja yhtenäisyyden ()hella, ts,ei vaadita indifferenssirelaation olevan transitiivisen, niin Arrow'n
tulos voidaan kiertää. Jos siis indifferenssirelaation intransitiivisuus yhteiskunnan
kohdalla sallitaan ja tämä taas on erinäisistä syi;tä johtuen mitä luonteviIlta, niin
on konstruoit~l.Vissa yhteiskunnan hyvir;t~
vointifunktio. Koska mahdottomuusteore~ma on näin pienestä kiinni, voidaan
tietysti epäillä tul~ksen fund~mentaali
suutta. Tällaiset 'luulot' ovat kuitenkin
ennenaikaisia. Mikäli näet kvasitransitiviste~ preferenssirel~atioiden generoimille
valintafunktioille asetetaan tiettyjä luontevia ehtoja, niin osoittautuukin ehkä hieman ,yllättäen:, että ~ajnitut ehdot täyttyvät vain, jos yhteiskunna'n hyvinvointifunktio on Arrow'n hyvinvointifunktio!
Mutta tämänhän on osoitettu olevan mahdotonta konstruoida. Näin on eräs Arrow'n teoreeman liberalisointiyritys johtanut umpikujaan.· Käsittääkseni, tämä
opettaa meille sen, että hyvinvointifunktioiden konstruointiprobleematovat pul~
mallisempia ~ sanoakseni vähimmän "-
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kuin miltä näyttää pelkästään Arrow'n
teoreemaan tuijottamalla. Arrow'n adekvaattisuusehdot ovat pikemminkin liian
heikkoja J.<.uin liian vaativia; yhteiskunnan
hyvinvointifunktio voi täyttää kaikki Arrow'n ehdot ja olla silti »epätyydyttävä».
Luvuissa 5 ja 6 pohditaan arvoarvostelmien roolia hyvinvointi teoreettisessa
keskustelussa ja keskustellaan erilaisista
pe~is,äännöistä yhdistää yksilöiden preferenssejä. Mieleeni jäi tältä osin erikoisesti
Senin analyysi eräistä liberalismin ja hyvinvointiteorian yhteyksistä tai paremminkin yhteensopimattomuudesta., Luonteensa puolesta luvut 5ja 6 olisivat paremmin
sopineet aivan esityksen ,alkuun hyvinvointiteorian perusongelmien kartoittajina
erillään eräästä erityisestä tavasta lähestyä
niitä.
Luvuissa 7, 8 ja 9 käsitellään kohdan
(c) mukaisia ratkaisuja. Huomion kohteena on pelkästään ns. riippumattomuus
irrel,~vanteista vaihtoehdoista, jonka luonnetta ja implikaatioita sekä erilaisia tapoja
luopua si,itä Sen selvittelee. Arrow'n lähestysmistapaa verrataan eräisiin neuvotteluteoreettIslln
tutkimustuloksiin (NAsHin
neuvottelumalli) sekä mielstäni erittäin
jännittävällä tavalla etiikan puolella viime
aikoina käytyyn k~skllsteluun oikeudenmukaisuuden käsitteestä (esim. RAWLS ja
SUPPES). Luvussa 10 on lopuksi lyhyt yhteenveto kohdan (a) mukaisista ratkaisuista. Osoittautuu että yksilöiden preferenssirelaatioiden joukkoa sopivasti rajoittamalla päädytään erilaisiin mahdollisU!J:steoreemoihin. Niiden merkitys on
kuiten.kin melkoist?n pieni sillä kaikki tulqkset pit~vät vain yksilöiden lukumäärää
koskevan paritt,omuusehdon vallitessa. Mi_käli taas rajoitutaan hyyinvointifunktioihin, joissa yhteiskunnan indifferenssirelaa-
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tion transitiivisuutta ei vaadita, niin tällöin parittomuusehtoa ei tarvita, mutta
kuten edellä on käynyt ilmi, uusia ongelmia on tällöin edessä.
Prasanta K. Pattanaikin teos Votingand
Collective Choice on tarkastelukulmaltaan
Senin teosta huomattavasti kapea-alaisempi. Hänen huoI!}-ionsa k~hteena ovat
enimmäkseen demokratian te9Fian ongelm,at, ts. hän tarkastelee yksinkertaisen
enemmistöpäätöksenteon ja sen erilaisten
modifikaatioiden konsistenssia kun yhteiskunnan ja yksilöiden preferensseistä tehdään vaihtelevia oletuksia. Luku 1 on
Senin teoksen vastaavan luvun kanssa lähes analoginen. Kuitenkin on huomattavCi,
että muutamia preferenssirelaatioiden ja
valintafunktioiden yhteyksiä koskevia
uusia tuloksia esitetään tässä luvussa. Mm.
osoitetaan, että refleksiivinen, yhtenäinen
ja »founded preferenssirelaatio» on välttämätön ja riittävä ehto valintafunktion
olemassaololle, mikä yleistää Senin äärelliselle vaihtoehtojen joukolle todistaman
teoreeman. Hieman ihmetystä herättää
sitävastoin Pattanaikin tulkinta yksilöiden,
preferenssirelaatioista:
» ... they
are
meant to be approximations of reality
rather than rules of rational behavior of
individuals ... » Lukuisten suoritettujen
empiiristen tutkimusten valossa väite tuntuu tosiaan kummalliselta. 1950-luvulla
yhteiskunnan hyvinvointifunktioista käy:dyssä keskustelussa näytteli huomattavaa
osaa 'paretolaisen' hyvinvointite;orian kysymyksenasettelui~ta voimansa ammentanut kritiikki Arrow'n mahdottomuusteoreemaa kohtaan, jolloin mm. väitettiin
Arrow'n formuloineen yhteiskunnan hy-'
vinvointifunktion konstruointiongelman
virheellisesti sekä ettei Arrow'n tuloksella
ja hyvinvointiteorialla ole mitään teke-
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mistä toistensa kanssa! Luvussa 2 keskustellaan arvoarvostelmiin liittyvistä metodologisista ongelmista, erikoisesti arvoarvostelmien luonteesta yhteiskunnan valintaongelmien yhteydessä. Osoittautuu
nähdäkseni tosiseikaksi se, että Arrow'n
problematiikka on hyvinvointi teoriaa ytimiään myöten. Samoin eräät 'paretolaisten' hyvinvointiteoreetikkojen karkeahkot
virhepäätelmät, joita mm. Arrow itse
kommentoi kirjansa toisen painoksen loppupuolella, tulevat havainnollisesti esiin
Pattanaikin analyysin valossa. Luvussa 3
esitellään sitten »pakollinen kuvio», Arrow'n tulos. Lisäksi esitellään aivan lyhyesti mahdottomuusteoreeman eri versioita. Luvuissa 4-8 keskitytään Arrow'n
mahdottomuusteoreeman
liberalisointiyrityksiin kohdan (a) mukaisesti sekä tapauksessa, jossa yhteiskunnan preferenssirelaation oletetaan olevan refleksiivisen,
yhtenäisen ja transitiivisen että tapauksessa, jossa sen oletetaan 'vain' generoivan
valintafunktion, ts. parhaitten vaihtoehtojen joukon jokaisen vaihtoehtojen joukon epätyhjän osajoukon suhteen. Analysointi on huomattavasti perinpohjaisempaa ja syvällisempää kuin Senin vastaava
pikemminkin lyhyeksi pelkistetyksi katsaukseksi tarkoitettu. Pattanaik saavuttaa monia huomionarvoisia tuloksia, joihin tässä ei ole mahdollisuutta puuttua.
Kuitenkin samat yksilöiden paritonta lukumäärää koskevat varaukset on otettava
tuloksia arvioitaessa huomioon,joten muutamat mahdollisuusteoreemat tälläkään
suunnalla eivät tarjoa mitään selväpiirteistä, laajasti soveltamismahdollista ratkaisua Arrow'n mahdottomuusteoreemalle.
Luvussa 9 Pattanaik ottaa esiin jo utilitarismin syntyajoista lähtien keskustelua
aiheuttaneen kysymyksen yksilöiden pre-

ferenssi-intensiteeteista ja niiden huomioonottamisesta yhteiskunnan valintoihin vaikuttavana tekijänä. Huomio kohdistuu tällöin ns. 'irrelevanssiehtoon', jonka yleensä on sanottu eliminoivan preferenssi-intensiteettitarkastelut. Tässä yhteydessä Pattanaik huomauttaa terävästi,
että jo Arrow'n probleemanasettelu eliminoi preferenssi-intensiteetit ja ettei 'irrelevanssiehto' aseta enää mitään lisärajoitusta tässä suhteessa. Oikeastaan kysymys
on kahdesta hieman erilaisesta ongelmasta,
nimittäin eettisestä:. pitäisikö preferenssien voimakkuuden saada vaikuttaa valintoihin ja faktuaalisesta: miten verrata
relevantilla tavalla toisiinsa yksilöiden
preferenssi-intensiteettejä? Pattanaik toteaa mielestäni aivan oikein, että on usein
'eettisesti suotavaa' ottaa huomioon preferenssien voimakkuuksia. Toistaiseksi ei
kuitenkaan ole olemassa mitään vakuuttavaa menetelmää yksilöiden preferenssiintensiteettien mittaamiseksi ja vertaamiseksi toisiinsa relevantiIla tavalla.
Molemmat edellä esitellyt teokset ovat
korkeatasoisia esityksiä Arrow-tutkimuksen nykytilasta, tosin hieman eri näkökulmista. Paria seikkaa jäi kuitenkin kaipaamaan. Ensinnäkin molemmissa teoksissa esitellään erinäisiä yrityksiäkon.struoida hyvinvointifunktio, joka ei täytä 'irrelevanssiehtoa'. Kuitenkin THElLin ns.
symmetriaperiaatteeseen pohjautuva tapa yhdistää yksilöiden preferenssit, jää
kummaltakin huomaamatta, vaikka siinä
mitä luontevimmin kierretään 'irrelevanssiehtoa' kun kansantalouden rakenne asettaa valinnoille tietyt puitteet. Toiseksi ihmetyttää, ettei Sen. yhtä vähän kuin
Pattanaik'kaan ole kommentoinut Senin
marginaalista alaviitehuomautusta lukuunottamatta
ruotsalaisen
loogikon
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BENGT HANssoNin väitöskirjassaan saavuttamia varsin huomattavia Arrow'n mahdottomuusteoreemalle rinnakkaisia tuloksia tapauksessa, jossa funktion F arvojen
ei vaadita olevan preferenssijärjestyksiä,
vaan vaihtoehtojen joukon osajoukkoja,
mikä vaatimus päätöksenteossa yleensä
riittää. Jos näin tehdään, ja käännetään
Arrow'n F:lle asettamat ehdot ongelmanasettelua vastaavaksi, niin osoittautuu tosiseikaksi se, että tällöin löytyy eräs funktio, joka täyttää kaikki F:lle asetetut ehdot, nimittäin sellainen vakiofunktio, jonka mukaan kaikki vaihtoehdot kuuluvat
aina valintajoukkoonl Tämä taas näyttäisi viittaavan siihen, että Arrow'n mahdottomuusteoreeman rakenteessa on jo-
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tain ellei nyt suorastaan .»mätää» niin
jotain puutteellisesti selvitettyä.
Onkin todettava lopuksi, ettei hyvinvointiteoreetikkojen esittämä kritiikki Arrow'n mahdottomuustuloksen suhteen sen
riippuessa heidän mielestään milloin mistäkin liian rajoittavasta olettamuksesta,
ole ollut kovin vakuuttavaa. Erilaiset teoreeman modifikaatiot ja kiertämisyritykset näyttävät johtavan joko uusiin mahdottomuustuloksiin tai osoittautuvan merkitykseltään verrattain rajoittuneiksi. Mitään selväpiirteistä ratkaisua teoreeman
suhteen ei ole toistaiseksi olemassa; seikka,
joka antanee miettimisen aihetta vielä monille tutkijoille.
ERKKI KOSKELA

ENGLISH SUMMARIES

TARMO KORPELA: lriformationfor Housing Policy. The author discusses the
statistics that currently serve as basis for setting targets, planning and
follo.wing up the programmes of Finnish housing policy. He also deals
with the prospects for increasing and improving such information.
Hitherto the information on the quantity and quality of dwellings in
Finland has been based primarly on the decennial census and housing
statistics compiled at intervals of ten years. The info.rmation obtained on
a yearly basis has been confined to data on the stock of dwellings and
residential building on the one hand and population trends on the
other. Such information illustrates each year's housing situation only in
terms of averages. Information on e.g. the distribution of dwellings
among social groups has not been available.
An important reform aimed at improving the information available
for housing policy is a co-ordinated information system based on registers
to be introduced around 1975. The registers relevant for housing policy
are the population register on the one hand and the register ofresidential
houses and departments on the other. The idea is to provide each person
and dwelling with permanent codes so that it will be possible to link the
data on persons and on dwellings. From these registers it will be easy,
through modern computer techniques, to produce detailed information
on the housing situation of any statistical population.
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A. LOIKKANEN: 1s Structural Change Possible in Housing? In Finland
during the last twenty years, more or less clear targets have been set for
housing, but they have never been met. For example the annual targets
for dwellings set in 1965 were reached only in 1970.
To discover the reasons behind the housing shortage in Finland it is
necessary to analyse the mechanism which has created it. We must
study how finance is allocated for housing. In other words, what is the
preference ordering of the decision making units with respect to housing
compared with other alternative investment projects? We must also
study the construction sector, because after the decisions allocating
financial resources have heen made, the effectiveness of construttion
determines how many dwellings can be produced with a given amount
ofmoney.
Notwithstanding the participation of the state in the financing of
housing (about half of the yearly production of dwellings is partly financed by loans granted by the state; the share of state loans in total
financing resources us'edJor housing is less than 20 per cent), the yearly
financial resources devoted to housing have varied considerably. In Finland financial institutions do not treat housing preferentially. Rather the
financing of housing has been a way for them to increase their profitability. As there is a shortage of rented dwellings, an increasing number
of households started saving with banks for a fiat or a house of their
own.
U nstable financing conditions of housing have naturally had an impact
on the functioningof th,e construction sector, preventing it from using
its resources sm90thly 'and effectively. Furthermore, the ~onopolistic
tendencies that have become more pronounced recently in this sector
have had similar consequences.
A prerequisite for reaching the targets set for housing is reducing the
dependence of its financing on the market mechanism. This means that
the sta~e and the financial institutions should be obliged to provide
specific share of the total financing needed to attain production ,t~rgets.
Such financial arrangements would tend to promote smoothly growing
annual production and to break down themonopolistic teridenCies based
on ownership of land by the largest construction firms. It""would
then he possible to construct a greater number of new dwellings without
HEIKKI
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greatly increasing .the share of housing 1n the use of total financial
resources.

VUTAand JOUKO VARJONEN: The Revision of Housing Policy in the
1970's. ln the 1960's the co-ordination 'of housing policy with other
settor :of social planrung and policy in Finland was still somewhat
defiecient. THe volume targets for the construction of housing had no
connection with other policy targets. The procedure of ensuring the
a:chieverrtent of housing targets was not effectively designed, and the
volume' of housing building fell considerably short of the targets in the
1960's.
.
PENT'TI

ln the 1970's housing policy should be linked more adeq~ately to
other s'ector-s., ,The construction of housing should be spread' throug~ the
various regions more purposefully and the estimation of tpe need for
different. type of new dwellings must be improved. The en1arg~d share
of government funds in the financing the construction of hous'ing provides -new. means of levelling out cyclical movements in the building
industry~ The realization of an effectivep:1edium term cyclical policy in
the construction of housing entails, ho~ever, very active planning on
thr.part of th~ government and cooperation between the authorities and
the banking sector in deciding on the appropriate volume of credit for
house ,b~il,ding.
It is obvious that an increase in house building cannot occurat the
cost of other investments which are important from the point of view of
the growth of the Finnish economy in the 1970's. Therefore special
attention has to be given to the promotion of saving for housing. lt is
possible ,10 improve the attractiveness of saving for housing by lowerlng
the share of own financing. On the other hand, the use of loans, would
be made more effective, if the personai loans could replace loans for
housing companies and if repayments could be reduced and timed according.to the incomes of theborrowers.
The role of rental housing is mainly to allow a certain fluidity in
housing markets and also to satisfy the need for housing from persons
who cannotör do not wallt to save for their own dwelling. It must be
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noted, however, that housing costs are higher in rented housing than in
owner-occupied, and the security of tenure is also worse in spite öf new
legislation designed tO' improvethe legal rlghts of lodgers.

c. O.

TALLGREN: Budget Policy and Counter-cyclical Measures. The author
begins by surveying economic developments in Finland after 1968. Major
problems have been presented by the growth of import demand attributable to greatly increased total demand which has been one faetor contributing to the current account deficit. While investment dropped and
unemployment increased in 1971, the current account deficit continued
to grow at a steady pace. Since export demand was a1most entirely
beyond the reach of economic po1icy measures, efforts were directed åt
curbing impart demand through restrictlons on domesticconsumer
demand and a supp1emenhtry turnover tax on consumer durab1es was
introduced. The author holds that this stopped the gtowth of consumer
demand for the items affected by the tax. He is doutful, however, about
the' final outcomeas the supplementary turnover tax was remowed at
the beginning of 1972. .
The development of permanent counter-cyclical reserve arrangement
adjusted to Finnish conditiori-'has long been an important topic in
economic policy discussion, but steps' with tangible results were not taken
beföre 1969. The creation of a governmental counter-cyclical fund has
made it possible to link fiscal policy decisions more closely to cOuntercyclical poliey. In the private sector, counter-cyclical measureshave
been implemented through the counter-cyclical reserve laws, based on
voluntary efforts and intended to be temporary, as well as through the
investment reserve fund law and the counter-cydical deposit law. Since
these measures proved to be insufficient, the author considers the formulation and implementation of an overall counter-cyclical policy to be important and 'urgent task. At the end of 1970, a committee was appointed
to carry out a coniprehensive survey of this matter. Debate on the
Counier~Cyclical Policy Bill drawn up .on the basis of the committee's
report had to be postponed, however, owing to the dissolution of Parliament. In the bill, attentionis primari1y paid to the evening out of private
investment, which has not been achieved by the previous measures based
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on voluntary efforts. The bill also proposes the introduction of export
deposits aimed at modifying export incomes at various stages of the
business cycle. This comprehensive programme also includes a proposal
from the Ministry of Finance concerning counter-cyclical deposits for
municipalities: a counter-cyclical depositscheme for wage-earners has
also been considered.

Problems of the International Payments System. In his article,
which is based an address presented the Finnish Economic Association on
8th December, 1971, the author deals with the rise of the international
payments system in the postwar conditions and the process which made
the US dollar the fundamental currency in the international payments
system. Not more than about 15 years ago, the steady export surplus of
the United States was believed to cause a dollar shortage; many economists recommended the revaluation of the dollar as a solution to this
problem.
In the course of the last 15 years, however, a radical change has con1e
about. The first disturbances in the world's gold market occured in
1968, when the two-tier gold pricing system was introduced, and the
USA's obligation to buy dollars in exchange for gold was somewhat
reduced. In 1969, special drawing rights were created in order to »patch
up» the payments system. This made it possible to temporarily postpone
disturbances in the international payments system. Early in the summer
of 1971, developments in international exchange markets led to the
floating of several major currencies. Subsequently the economic policy
programme proclaimed by the President of the United States, in August,
1971 removed two mainstays ofthe Bretton Woods agreement. The U.S.
discontinued buying dollars in exchange for gold and at the same time
imposed aIO per cent import surcharge.
In discussing possible solution to the problems of fhe international
system ofpayments, the author treats short-term and long-term problems
separately. RemovaI of the U.S. import surcharge, and the concessions
required from other countries are examples of short-term problems.
There are no purely technical solution to the long-term problems; the
succesfull operation of the payments system is greatly dependent on the
JAAKKO LASSILA:
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attitude·s taken by individual countries towards a more flexible adjustment mechanism.

ILARI TYRNI: The Economics oJ Today - from the Stand Point of Economic
Theory and Mathematical Economics. In this article the author considers the
use of mathematics in various disciplines. Its role in the natural sciences,
especially physics, is considered first. It is argued that the simple application of mathematics is not sufficient: rather it is necessary to adopt
entirely a mathematical way of thinking.
Although the social sciences, including economics, are far from using
such an approach, there is a discernable trend toward a greater use of
mathematics in the formulation of economic theory. General equilibrium
theory has provided a logical basis for economic theory and the development of economics as a science: other can be derived from it by specifying
basic· assumptions. To illustrate his case the author discusses the connection between theories of economic growth, international economics and
economic planning. on the one hand and the general equilibrium theory
on the other.
Economics is now borrowing a number of tools from other disciplines:
information theory, cybernetics, etc. These methods are inherently highly
mathematical, and applying them without a well-developed mathenlatical way of thinking may be very difficult.

KYÖSTI LÄHTEENMÄKI: Cost-Bene.fit Anarysis: Opportunity Cost and Social Time
Pr~ference. The first comprehensive treatments of cost-benefit analysis
have their imperfections, as can be seen from EERO PITKÄNEN'S Finnishlanguage book Cost-Bene.fit Anarysis. Social and Commercial Aspects in Decision
-making. First, there is no natural transition from the assumptions of
perfect competition to those of cost-benefit analysis. It seems that the
concept of consumer surplus has been forgotten in this context, though
it is a well-established tool in studies of non-optimal situation. Second,
the treatment of the concepts of benefit and cost is confusing. A specific
problem in the whole analysis seems to be presented by so-called secondary benefits. The discussion of these is so unsatisfactory that the reader
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who is not very well acquainted with cost-benefit analysis may be led
to believe that secondary benefits are the means by which »bad projects
can be converted to good ones». This is a point where cost-benefit
analysis must be applied without bias: it would thus be possible finally
to dispence with purely subjective valuation. Third, the concepts of
social time preference and opportunity costs and their relationship continue to be obscure~ Onestill· finds arguments indicating that a market
rate of interest represents the opportunity cost or the social time preference oreven both at the same time. Such arguments are unjustified as
these according to which the concept of social opportunity cost has
priority over the concept of social time preference as a criterion for
establishing official discount rates. - The shortcomings listed above
indicate that even tost-benefit analysts tend to remain in a fanciful and
unreal world of perfect competition.
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