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Samatko ratkaisut samoihin kasvuongelmiin?
Taloudellisia ja kasvupoliittisia rinnastuksia Suomen ja Irlannin
kesken*

HENRI .J. VARTIAINEN

Johdanto
Ekonomistit ovat tavallisesti oman maansa taloudellisten kysymysten
ja talouspoliittisten arviointien työllistämiä, eikä aikaa ja mielenkiin-.
toa tahdo riittää muiden maiden ongelmien tutkimiseen. Kun sitäpaitsi perinteet, tavat ja instituutiot eroavat maasta toiseen, ei aina ole
helppoakaan arvioida muualta' saapuvien taloudell.iste~ ja yhteiskun-.
nallisten uutisten taustaa ja merkitystä. Toisaalta kansainvälisten järjestöjen kokoamat ja vertailukelpoisiksi muokkaamat taloudelliset
tilastot tarjoavat yhä enemmän vertailumahdollisuuksia, ja lisääntyvän kansainvälisen yhteistyön eräänä tarkoituksena on juuri kokemusten vaihto talouspolitiikan ongelmien erilaisista esiintymistavoista
ja ratkaisumalleista.
.
Kun minulle nyt on' suotu kunnia esiintyä tällä arvovaltaisella
yhdistyksen forumilla, käytän tilaisuutta hyväkseni niiden kokemusten ja Heråtteiden tarkasteluun, joita syntyi kolmen vuoden palve~
luni aikana Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n
sihteeristössä Pariisissa. Viran puolesta jouduin siellä seuraamaan ja
kommentoimaan melko tarkkaan kahden maan taloudellisia tapahtumia ja talouspolitiikkaa, nimittäin Englannin ja Irlannin.
Ottaessani osaa erilaisiin keskusteluihin ja neuvotteluihin näiden
maiden viranomaisten ja ekonomistien kanssa näkökulmani oli luonnollisesti hyvinkin suomalainen, ja rinnastukset Suomen devalvaation jälkihoitoon, tulopolitiikkaan tai työvoimapolitiikkaan tulivat
etsimättä mieleen. Näitä rinnastuksia oli ehkä vaikeampi hahmottaa
* Kansantaloudellisen Yhd.istyksen kokouksessa huhtikuun 17 päivänä 1973 pidetty
esitelmä.
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pientä ja suurta maata vertailtaessa, sillä samoin kuin nyr}{keilijöitä
ja painijoitakin Jaetaan eri sarjoihin suorituskyvyn yhteismitallisuu~
den takaamiseksi, samoin on skaalavaikutukset otettava huomioon
myös kansainvälisessä vertailusså; esim. kahdella pienellä maalla voivat sellaiset alueet kuin tulopolitiikka, ulkomaankaupan ongelmat,
teollistamisstrategiat, olla jollain tapaa yhteismitallisia, siinä missä
pienen ja suuren maan kesken talouspolitiikan edellytykset voivat
muutoinkin mutta myös skaalan vuoksi olla:. ratkaisevasti eriluonteisia. Irlannin tasavalta onkin tästä näkökUlmasta samankaltaisissa
lähtökuopissa kuin Suomi; molemmat ovat kasvuhakuisiapieniä maita teollistumisprosessinsa keskivaih~illa; molemmille ulkomaankauppa
on tärkeätä, mutta ulkoinen tasapaino järkkyy kovin herkästi; maastamuutto on milloin todellinen, milloin p()tentiaalInen kasvuun vaIkuttava tekijä; inflaatio ei enää ole ~uhdanneilm.iö vaan krooninen
kiusa.

Tausta menneisyydestä
Historian punaiseksi langaksi on alkuun todettava, että suhteet Englantiin ovat olleet Irlannin saaren kohtaloiden ratkaiseva tekijä.Saarelle oli vakiintunut kelttiläisasutus jo 2-3000 vuotta sitten, ja sen
omaleimaisuuteen sekoittui suoraan Roomasta saapuneena kristillinen
munkki- ja luostarikulttuuri 5. vuosisadalta eteenpäin. KahakatE,nglannin ja Irlannin- kesken alkoivat 1100-luvun lopulla, jolloin Englannissa valtansa vakiinnuttaneet normannit hyökkäsivät saarelle.
Englannin ylivalta vakiintui lopullisesti 1600-luvulla, jolloin puritaani
Cromwell säälimättömin ottein ja pyhään uskoon vedoten kukisti
katoliset irlantilaiset vastustajansa, riisti heiltä kansalaisoikeudet ja
jatkoi maiden jakamista pääsaarelta saapuville asuttajille. CromwelIin jälkeen Englannin kuningas ,Jaakko II liittoutui vielä katolisten
irlantilaisten kanssa, mutta protestantti Wilhelm Oranialainen, joka
mainehikkaan vallankumouksen jälkeen tuli Englannin, Skotlannin
ja Irlannin kuninkaaksi v.1689, kukisti hänet Boynen taistelussa heinäkuussa 1690 ja rauhoitti olot väkivaltaisesti pitkäksi aikaa eteenpäin. Tässä sodassa oli muuten suomalaisillakin epäilyttävä kunnia
olla mukana brittiläistä imperiumia luomassa; tuon ajan lähteet mainitsevat Oranian Wilhelmillä olleen urheina palkkasotureina Uuden-
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maan ja Hämeen suomalaiset rakllunarykmentit, ja näiden saavuttamaa voittoa Pohjois-Irlannin protestantit yhä viettävät suurena kansallisena juhlapäivänä.
Sosiaalisen jännityksen siemenet kylvettiinloppuun 1700- ja 1800luvuilla,sam.alla kun sit~itä Englantiin lujitettiin. Asujamistostasuurin osa oli edelleen maan antimista elävää pienviljelijää, mutta teollisuutta syntyi niille alueille, joilla siirtolaisuus- Englannista oli voiIl1akkainta. Väestöä koettelivatnälänhädät 1840-luvulla, ja maasta~
muutto nousi yli miljoonan. Parin vuosisadan ajanjaksoon sisältyi
sellainenkin perusteellinen muutos, että alunperin irlanninkieltä puhunut kansa muuttui koettelemusten kourissa ja. ilm.eisesti kielitaipumuksiltaan lahjakkaana enimmäkseen englanninkieliseksi, vaikka
irlantilaisuudenolemus ja kansallistunne säilyivätkin. Omaa kieltä
koetetaan nykyisin -_ voimakkaasti elvyttää.
Aseellinen vapaustaistelu alkoi D'ublinissa vuonna 1916. Samalla
kärjistyi veriseksi sisällissodaksi kysymys siitä, voitiinko Englannin
kanssa tehdä kompromisseja, ts. oliko pyrittävä tempaisemaan Englannin kourista koko .saari vai riittikö. itsenäisyys vain niille. maakunnille, j qissa kansalaismielipide pystyi sen ajamaan läpi. Jälkimmäisestä tuli poliittinen realiteetti. Niinpä Irlannin tasavalta, josta meillä
tänä iltana on- puhe, koostuu saaren 26 maakunnasta ja on. valtionuskonnoitaan katolinen. Pohjois-Irlantiin, joka käsittää. teollistumisessapitemmälle ehtineitäalueita, kuuluu 6 maakuntaa, joissa protestanteilla on ollut enemmistö ja hallitusvalta ja katolisilla vähemmistö.
Tämä kuudennes saarenpinta~alasta on pysynyt Englannin yhteydessä. j Irlannin vapaavaltiolle saavutettiin ensin itsenäisen dominion
asema vuoden 1921 valtiosopimuksessa, ja vuoden 1937 tasavaltainen
perustuslaki katkaisi viimeisenkin symbolisen siteen Englannin hallitsij ahuoneeseen.

Naapurit ja ystävät

Tasavallan ja Pohjois-Irlannin rinnakkaiselo, johon sisältyy sovittamattomalta näyttävä ristiriita väestöryhmien kesken, komplisoi suuresti saaren taloudellisia ja poliittisia suhteita. Ilmassa on hämmentävää ratkaisemattomuuden tuntua. Monessa asiassa halutaan ajatella
pan-irlantilaisesti ja laatia ~sim. taloudellisia kehittämissuunnitelmia
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koko saarta varten; mutta toisaalta on kyseessä kaksisuvereenia valtiota, Irlanti ja Englanti, jotka taas tietyn Iormalistiikan mukaan
eivät voi sallia toisen valtion sekaantuvan omiin asioihinsa. Nykypäi:..
vien englantilainen kärsii tässä esi-isiensä politiikan ikäviä jälkiseurauksia, ja tilanteella on parallelismeja Algerian ja Ranskan ·suhteisiin.
Toinen yhteiskunnallisen tason dimensio, joka on melkokompli..
soitu ja jota ulkopuolisen on vaikea sellaisenaan ymmärtää, on ainutlaatuinen ja monitulkintainen- suhtautuminen Englantiin. Yhdeltä
puolen se nähdään valtiomahtina, imperialistisena vihollisena,- -jolta
itsenäisyyttä ei ole saatu lahjana,:aan; jolta se on täytynyt väkivaI..
loin riistää; mutta toisaaltakulttuurikösketukset, tavat ja instituu..
tiot ovatmuovautuneetmitä'likeisimmiksi Englannin kanssa, jahenkilökohtaiset kosketukset sinne ovatrunsaat'jaluontevat.
Englannin naapuruuden suuri -'-,' jos kohta vähenevä - merkitys
heijastuu taloudellisen ja yhteiskunnallisen elämän eri puöliin. Englanti on ensinnäkin tärkein ulkomaa.nkåupatf kumppani; viennistä
suuntautuu sinne yli 60 prosenttia, tuonnista noin puolet tulee sieltä.
Englannin työmarkkinat ovat täysin vapaat irlantilaisille, mikä asettaa omia ongelmiaan Irlannille:palkkava.atimukset, verotuksen taso,
sosiaalipalvelusten kysyntä saavat ilmei~~ä vaikutteita Englannin
oloista. -Samaten on esim. rahaliikkeelle -luonteenomaista liikkumisvapaus maiden kesken, mikälisäärahoitusmahdollisuuksia mutta
kaventaa keskuspankin suhdannepoliittistaHikkurna-alaa. Olisi nähdäkseniepäoikeudenmukaista pitää- näitä yhteyksiä minään »riippuvuuksina»,f epäitsenäisyyden ilmauksina; pikemminkin on kyseessä
se normaali asiaintila, että pieni maa joutuu talouspölitiikassaan
ottamaan suurempien tapahtumia ja asenteitaannettuina ja sopeuttamaan tähän omat strategiansa itselleen edullisimmalla tavalla.
Todettakoon kuitenkin, että viime vuosikymmenen aikana liian yksipuolisia yhteyksiä on tietoisesti pyritty vähentämään ja siinä paljolti
onnistuttukin.

Talouden rakenne
Itsenäisyytensä ensi vuosikymmeninä Irlannin vihreä saari vietti
taloudellisesti melko staattista elämää pienviljelijäin maana,
Englannih markkinoille myyvänä maataloustuottajana ja tulli muu-
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rin turvin työskentelevine kotimarkkinateollisuuksineen. 1950~luvun
lopulla alkoi määrätietoisen' teollistamisen jakilpailtin; suunnitelmallisen talouspolitiikan aikakausi, eli. suunnilleen samoihin aikoihin,
jolloin meilläkin vuoden 1951, devalvaatio' ja ulkomaankaupan .vapauttaminen poisti sodanaikaisen säännöstelytalouden viimeiset rippeet
ja mahdollisti katseen suuntaamisen eteenpäin .. 1960"luvun alusta
lähtien' Irlannissa onkin laadittu useamman vuoden suuntaa-antavia
taloussuunnitelmia, joissa tavoitteena on BKT:n- kasvun. nostaminen
pysyvästi yli 4 prosentin tason ja dynaamisen, korkean työllisyyden
ylläpitäminen.
Useat tunnusluvut Irla.nnist~ heijastavat samanlaisia olosuhteita
kuinSuom.essa. Maassa on noin 3 miljoonaa asukasta,- siis hieman
vähemmän kUin meillä, ja elinkeinorakenteessa on- ma:ataloudella
vielä melko hallitseva asema (kuvio:l}.Primäärielinkeinoista työvoima vähenee noin 3 prosentin vuosivauhdilla, hieman hitaammin
kuin rneillä~Kansainvälisistä vertailuista on edelleen luettavissa, että
kansantulo henkeä kohden on noin kaksi kolm~sosaa meikäläisestä.
Tämä johtuu osaltaan siitä, että perheet ovat paljon suurempia Irlan~
nissa kuin meillä, sillä työn tuottavuudessa sinänsä ei ole palj on eroa.

%
50

TYÖLLISYYS

...
.::::::
..

30

26

1R LA N T J
SUOMI

10

. 50

TUOTANTO

Palyeluelinkeinot

...
...
:::::: I R LA NT I

40
30
20

SUOMI

10
O~-~r....:.

Kuvio 1. Työllisyyden ja tuotannon jakautuma Irlannissa ja Suomessa v. 1971.

98

HENRI J. VARTIAINEN

Investointien OSUUS' BKT:staon paripros~nttiyksikköä pienempi kuin
meillä, mutta silti kone- ja laiteinvestoip.tie)l pros~nttiosuus on samaa
luokkaa. Julkinen sektori onhieman-'pi~n;~mpikuin Suomessa, ulko~
maankauppataas suhteellisesti muut~lI1aJl prosenttiyksikön tärkeämpi.
Irlannin taloudellinen kasVU,OI1~;vuosJna 1967-". 72 ollut keskimäärin runsaan prosenttiyksikön alhaisetnpaa ~uin· meidänkasvu:rnme, ja suhdannekierto hieman erjlaine:niKuyiöpn 20n piirretty .Suo~
men ja Irlannin BKT:nvuosimuutQ}{.s~-t,;;$ekä:~v~~ailun vuoksiseitsemän tärkeimmän maan yhteirienpainötettuBKT:n muutos.
Kuviosta käy ilmi, kuin~ä,.~rl~~U111iq~'~ig~~'Q,-seJlraa tarkemmin kansainvälistä kehitystä; mutta. ji:i,i:i§ii~1:j!id.,äl~~e:tl,vuonna 19-72, .jolloin
meidänkasvumme taaseräi<l~l1i,,~i~p.!iä'l~6hdanneiden·· vaikeuksien
jälkeen ·hypähtää uudelleen;l{äyp:tjlg~('
Kuvion alareunaan on lllel{~,i~ty:yqih~ot~$e~nvajausprosentteina
BKT:stä. _Se on Irlannissa. oJlll,tP~l:tep1:Pa.91ll,okkaakuin meillä, 4
prosentin tienoilla vuosina19~9;,Jl,.~"Uome~a vain 2-3 %. Lisätäänpä vielä luettelooIl7~8I>~Qsentintyöttpmyys sekä inflaatio. 89 prosentin lJintojennousun vuosiyäuhdillaanlrlanti on viimeiset kolme vuotta pysytellytOECD,-maidenhuippulukemissa, ~inne Suomikin nyt näkyy olevan hyvää •. vauhtia pyrkimässä. Tähän sisältyy
jo maan talouspoliittisten ongelmien joukko:puoliteollistunut,voimakkaita elinkeinorakenteen,lIluutoksiakokeva mutta resurssien
käytön tasapainottomuudesta kärsivä .. t~lous, jonka ·kansainvälistä
kilpailukykyä yhteismarkkinoilleastuttaessa l.lhkaa ripeä hintojen
nousu ja jqssa maksutaseenepätasapåinoheijastaariittämätöntä kotimaista säästämistä.' teollistamisohj elman tarpeisiin.

Maksutaseongelma
Maksutasetarkastelussa on muistettava, että maataloustuotteilla on
vielä merkittävä, jos kohta vähenevä osuus viennissä - 45'% viime
vuonna. Tuonnissa ~n kulutus- ja investointitavaroiden osuus suunnilleen samanlainen kuin meillä. Kauppatase on vahvasti vajauksellinen, mutta näkymätön puoli turisteineen ja emigranttien rahalähetyksineen tuo melkoisen ylijäämän.
Perinteinen syy vaihtotaseen vajaukseen on paljolti sama ajoitusongelma kuin meilläkin: vielä kehitysvaiheessaan oleva elinkeino-
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%

rakenne ja kiihtyvä kotimainen kulutuskysyntä, joka tavallisesti
ajoittuu vientiä kasvattavien investointiohjelmienedelle. Siinä missä
vientipotentiaalia kasvattavat investointihankkeet ovat vasta kypsymässä, siinä tulojen lisäys on jo kasvattamassa kulutustavaroiden
kysyntää, ja teollistaminen puolestaan pitää investointitavaroiden
kysyntää korkealla.
Painetta maksutasetta kohtaan lisää edelleen Englannin kanssa
tehty vapaakauppasopimus vuodelta 1965. Siinä taattiin ensinnäkin
Irlannin maataloustuotteille melko hyvä menekki Englannin markkinoilla. Teollisuustulleista sovittiin, että Englanti poisti tullinsa heti
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ja Irlanti kymmenen vuo.den kuluessa. Tämä epäilemättä auttoi Irlannin teo.llisuustuo.tteiden viennin alkuunpääsyä, mutta nyt alkaa näkyä
maksun aika: jo.ka VUo.si tullitaso Englantia kohtaan laskee ja lisää
kilpailun painetta englantilaisten firmojentaholta.
Tässä yhteydessä vo.idaan mainita talo.usPo.liittista liikkumatilaa
tavallaan luo.nnehtiva tekijä: Irlanti o.n Ikäytännöllisistä ja perinteisistä syistä pitänyt puntansa samanarvo.isenaEnglannin sterlingpunnan kanssa. Pakko.a tähän ei luo.nno.llisestikaan. o.le. Sovellettua käytäntöäpuo.ltaa kuitenkin se, että molemmat punnat liikkuvat jo.ustavasti maksuvälineinä. Irlannissa ja että Irlannin ja Englannin raja
o.n kaikelle maksuliikkeelle vapaa.. Mutta asian toinen puo.limerkitsee, että kaksi maata ovat sido.tut samaan valuuttakurssiin, vaikka
niiden muu talo.udellinen kehitys ja maksutasekehitys määräytyisikin aivan to.isistaan ero.avin perustein. Niinpä Englannissa o.livuoden
1967 devalvaatio.n jälkiseurauksena stagnaatio.lla ja vyön kuristamisella saatu aikaan massiivinen käänne maksutaseessa vajauksesta
ylijäämään. Irlannissakin o.li kasvu tuo.ho.n . aikaan jo.. taantumassa
ja hintapaine no.stamassa päätään, joten, ei o.lisi ehkä o.llut mahdo.to.nta, etteikö tuo.IIo.in tai jo.ssain myöhemmässä vaiheessa kurssien
muuttaminen o.man maan vienti- ja tuo.ntijo.usto.jen mukaisesti o.lisi
vo.inut o.lla eräs reaalinen vaihto.ehto..
Ko.vin selvälinjaisia jo.hto.päätöksiä tähän suuntaan ei kuitenkaan
sikäli ole tehtävissä, että kursseilla kuin kursseilla Irlannin teo.llisuusvienti näkyy kuitenkin selvinneen ko.htalaisen hyvin. Kun aikaise~
min vientiä hallitsivat maatalo.ustuo.tteet, teo.llisuustuo.tteiden o.SUUS
on vuo.desta 1961 vuo.teen 1972 no.ussut 18pro.sentista 45 pro.senttiin.
Rakennemuuto.ksena tämä vastaa sitä, että meillä puu- ja paperituotteiden o.SUUS viennistä o.n laskenut lähes 80 prosentista 54 pro.senttiin.
Aimo. anno.s dynamiikkaa sisältyy puo.lestaan myös siihen, ·että irlantilaisen arvio.n mukaan 65 % teo.llisuustuo.tteiden viennistä tuo.tetaan
yrityksissä, jo.tka o.n perustettu ·vasta viimeisen kymmenen vuoden
sisällä - siis to.dellista uusvientiä. Tuo.tevaliko.ima o.n tällöin melko.
tuo.re ja markkinatkin o.vat kasvukykyisiä. Ko.ko. viennin o.salta Irlannin vientimarkkinat o.vat 1960-luvulla kasvaneet hitaammin kuin
Suomen vientimarkkinat, mikä o.n jo.htunut maatalo.usmarkkino.iden
jäykkyydestä.
Entä miten tällainen jatkuva vaihto.taseen vajaus raho.itetaan?
Ensinnäkin to.dettako.o.n, että valuuttareservit sattuvat o.lemaan mel-
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koiset jo' tradition pohjalla; maan erotessa Englannista sen pankit
pitivät saataviaan Lontoossa, ja eron tullessa nämä siirtyivät maan
reserveiksL II maailmansodan aikana reservit edelleen kasvoivat.
Mutta kysee.ssä· on enemmän 'kuin reservien käyttö, ja tässä onkin
maan kehittämissuunnitelmien ydin:' Irlanti on pyrkinyt tietoiseen
ja rohkeaan ulkomaisen pääoman tuontiin suorien sijoitusten muodossa.Tarkkoja tilastoja tästä ei ole käytettävissä, mutta on arvioitu,
että hyvinkinrne:rkittävä osa vajauksesta, ehkä noin kahteen viides·osaan saakka, rahoitetaan suorin investoinneill.

Teollistamisen tie
Irlantilaisten filosofiana näkyy olevan·tarjota ulkomaiselle pääomalle
·erittäin edulliset ehdotnirnenömaan vientiteollisuuden alalla. Uudet
yritykset saavat viidentoista vuoden täyden verovapauden vientituloistaan ja osittaisen vapauden vielä tästä eteenpäin. Vanhatyrjtykset saavat vastaavia etuja vientitulojensa kasvulle. Vero edut siir;.
tyvät myös fyysisten henkilöiden, tuloverotukseen. Yrityksillä on
voittoj~n vapaa siirto-oikeus.
Perusteluksi tälle on esitetty, että suora investointi on loppujen
lopuksi selvimmin työllisyyttä ja vientituotantoa lisäävä ja maksutaseenkin kannalta turvallisin vaihtoehto,sillä eihän tuotantolaitoksia itseään mihinkään repatrioida. Suorien investointien mah. .
·dollisuuksienkatsotaan yhteismarkkinoiden myötä vain paranevan,
kun täyteen sulloutuneen :markkina-alueen reunalla on tarjolla maata,
työvQimaa ja muita etuja. Suorista investoinneista suurin osa tuleekIn englantia puhuvista maista. Ylikansallisten yhtiöiden riski kotimaiselle talouspolitiikalle myönnetään, mutta sitä pidetään verratto~
masti vähäpätöisempänä seikkana kuin työllisyysvaikutusta.
Maan teollistamistarpeita varten on perustettu suurin valtuuksin
ja määrärahoin turvattu teollistamiselin, Industrial Development
Authority (IDA). Sen toimintaa voitaisiin luonnehtia ideologisesti,
sitoutumattomaksi valtionkapitalismiksi, ja sen budjetti on melkoi:nen, lähes 5 % valtion menoarvion loppusummasta. Vastaava skaala
'meillä merkitsisi noin 500-600 miljoonan markan vuosibudjettia
liikuttelevaa teollistamiselintä.
IDA harjoittaa laajaa tiedotus- ja valistustoimintaa ulkomaisten
ja kotimaisten sijoittajien keskuudessa, myöntäen kehitysalueittain
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ja työllisyysvaikutusten mukaan porrastettujaavustuksi~, lainoja.ja
takauksia uudelle teollisuudelle,pienteollisuudelle,pääomc:tkQneis.,...
ton uusimiseen, tuotantolaitosten laajennuksiin, työvoiman uuskoulutuksen kustannuksiin ja tuotekehittelyyn. Se voi merkitä IllYÖS
osakkeita ja osuuksia uusissa- yrityksissä. Lisäksi sillä on varojaj,a
valtuuksia edistää asuntojen rakentamista lähinnä, .t~ollisuuskylien
ja muiden kasvukeskusten tienoille. Teollista perus~ ja tuotekehittelytutkimusta varten rahasto on perustanut tutkimuslaitoksen, jonka
fasiliteetit ovat halvoin kustann,uksin. firmojen käytettävissä.Työvoiman koulutusohjelmia järjestetään yhteistyössä työmarkkinaviranomaisten ja yrittäjien kanssa.' .
Rahastolla on seitsemän haarakonttoria ulkgmailla sijoittajia etsimässäjaalueelliset toimistot ympäri maata. Vaikka kehitysaluepolitiikalla on muutoin omat hallinnolliset kanavansa, IDA näkyy nousseen kasvukeskusaj atteluun perustuvankehitysaluepolitiikaneri
aspektien keskeiseksi, koordinoivaksi tekijäksL Maahan on perustettu useita teollisuuskyliä sekä vapaavyöhyke Shannonin lentokentän yhteyteen. Mainittakoon, että erityisen huomion kohteena ovat
nemaaseutualueet, joilla vielä puhutaan Irlannin kieltä; tämän kulttuuriperinteen säilymiselle halutaan taata myös moderni taloudellinen
pohja.
Tuloksista mainittakoon, että 3/4 investoinneista, joita IDA on
ollut järjestämässä, on tullut ulkomailta. Viime vuosikymmenen aikana yli viisisataa uutta teollisuuslaitostaaloitti toimintansa, ja aivan
viime vuosien vauhti näkyy olleen noin 80 suurempaa ja ehkä toistasataa pienyTitystä vuodessa. Suomesta käsin harjoitetaan siellä minkkitarhausta, ruotsalaiset ovat mukana mm. lasi- ja jalkinealalla, japanilaisten Toyota-autoja on vastiJkään ryhdytty ,kokoamaan siellä, ja
äskettäin perustettu Tokion konttori on järjestänyt kemian teollisuutta tulevaksL Työllisyydelle tämä on merkinnyt jatkuvaa bruttolisäystä, mutta nettomääräisesti tätä nousua ei huomaa, koska samaan
aikaan rationalisointi on käynnissä ja traditionaalin.en, tullimuurien
takana työskennellyt kotimarkkinateollisuus supistuu.
Työllisyys

Maästamuutto-ongelmat työttömyyden varaventtiilinä ja työpaikkojen tarve ovat irlantilaisilie tuttua vielä vanhemmalta ajalta kuin
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meillä, ja· itse asiassa· siellä toivotaankin jO' päästyn· pahimman vaiheen
ohitse. Vielä viime vuosikymmenen puolella lähes prosentti väestöstä muutti maasta pois vuosittain; kotimaa ei tarjonnut tarpeeksi
työtilaisuuksia, ja. yritteliäisyys ja kielitaito antoivat hyvän lähtöaseman anglosaksisten suurvaltojen työvöimamarkkinoilla. Suorit~ttujen
tutkimusten mukaan työmahdollisuus·' '·kotimaassa on'· verrattomasti
tärkeämpi muuttuja kuin esim. ulkomaiden suhteellisesti parempi
ansiotaso, joten työpaikköjenluomisella on erittäin korkea talouspolitiikan prioriteetti. Valitettavasti vain eri"'suuhtaisetrakennemuutok..
set sattuvat samaan periodiin; vaikka uusia teollisia· työpaikkoja
luotiinkin viime vuosina noin 10000:n vauhdilla vuodessa,mikä
riittiprimäarielinkeinoista vapautuvan' työvoiman työllistämiseen,
teollisuuden oman rationalisoinnin ja kiristyvään kilpailuun liittyvien råkennemuutosteIl·· johdosta vapautui puolestaan työmarkkinoille ehkä 4-·5 000 henkeä Vuodessa., ja seurauksena oli työttömyyden kasvu. Lähivuosien tavoitteeksi on asetettu teollisuustyöpaikkojen
luomiskasvun nostaminen 16000:n tasolle, mikä nykyhetken näkökulmasta tuntuu vaikeasti saavutettavalta. Mutta ovatpahanolotkiri
muuttuII}assa; hyvästä tai pahasta, askel EEC:hen on astuttu.

Keskustelu yhteismarkkinoista on Irlannissa ollut kiihkeätä puolesta
ja vastaan, mutta kansanäänestyksessä markkinoihin liittyminen sai
vakuuttavan
voiton. Painoa annetaan tällöin sille seikalle, että IrlanI
nin kilpailukykyiselle maataloudelle avautuvat lähinnä lihantuotan~
non alalla hyvin laajat ja tuottoisat markkinat, jotka 1960-hlvulla
olivat EEC:n maatalouspolitiikan ansiosta tyystin sulkeutuneet.
Arvioiden mukaan maataloustuotannon volyymi nousisi lähimpänä
viisivuotiskautena noin 40 % ja lähes saman verran nousua saataisiin tuottajanhintoihin. 1 Samalla on tarkoitus kasvattaa omaa elintarviketeollisuutta, jotta kasvupotentiaalin ei tarvitsisi näihin. lukuihin rajoittua.
1. Nämä arviot ovat runsaan vuoden takaisia. Nyt on taas vaikeata arvailla maatalousjärjestelyjen tulevaa suuntaa, kun kelluvat valuutat ovat keikauttaneet tähänastiset järjestelyt nurin nalin ja yhteisön maatalouspolitiikka on kompastumassa omaan
kekseliäisyyteensä.
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Keskustelussa suunnattiin takavuosina kritiikkiä yhteismarkki~
noita vastaan siksi, että Irlannille varattu maataloll:stuottajanrooli
nähtiin staattisena, teollistClmiseen sisältyvää ~asvulupausta ehkä
hidastavana tekijänä. Taustalla" saattoi olla historiallinen tietoisuus
aikaisempien vuosikymmenie,nhitaasta kehityksestä 'juuri siitä johtuvana, että-maa oli Englannin halparnaCitaloustuottaja. Nyttemmin
ja kun neuvottelut 'on käyty, ollaan ehkä. ,taipuvaisempia ottamaan
irti kaikki se suhteellinen etu,. mitä yhteisÖll maatalouspolitiikka tarjoaa ja sitomaan se mahdollisiInman. pitkäll~. yhteen teollistamisen
kanssa. Elintarviketeollisuuden ekspansion ohella pyritään tällöin
erikoistumaan, maataloustuotannon ja elintarvikealan koneistukseen,
agroindustriaan, vähän samaan,tapåan kuin'Suomirakentelee paperitehtaita ja j.äänm\lrtajia. .
Vaikka kilpailun kiristyminen· kansainvälisellä tasolla aiheuttaakin kylmiä väreitä ja tuo mukanaan sosiaalisia sopeutumisongelmia,
EEC:hen liittymisennähdään kuitellkin ratkaisevasti kasvattavan
markkinoita ja lisäävän mahdollisuuksia rakenteellisen täystyöllisyy.den saavuttamiseen. Teollisuus- ja palveluselinkeinojen netto:.:nääräisen työllisyyskasvun on arvioitu kiihtyvän 11 000 työpaikasta 14 OOO:n
tasolle alkaneena viisivuotiskautena ja maatalouden työllisyyden
vähentämistarpeen taas pienenevän 10000:sta 6000:een, mikä tietäisi työllisyyden netto lisäyksen tuntuvaa vuotuista kasvua. Mainittakoon, että koko työllinen työvoima on vähän päälle miljoonan luokkaa.
EEC-neuvotteluissa oli oma tärkeä osuutensa sellaisilla edellä
mainituilla toimenpiteillä kuin juuri vientiteollisuutta houkuttelevat
verohelpot4kset. Yhteismarkkinatsuhtautuvat yleensä melko epäluuloisesti ~ellaisiin tukitoimenpiteisiin, jotka voidaan tulkita su~
ranaisiksi subvel1tioiksi vientiteollisuudelle;
Irlannin neuvottelijoiden
,
n
saavutuksena voidaankin pitää sitä, että suoria investointeja houkuttelevat irlantilaiset insentiivit saattoivat kehitysaluepolitiikan nimissä
jäädä voimaall. Irlannin tekemään sopimukseen liitettiin näet erityisprotokolla, jossa alueellisen tasapainoisen kehittämisen tarve tunnustetaan. Kehittämistoimenpiteet joutuvat luonnollisesti yhteisön
yleisen kontrollin alaisiksi, ja niitä voidaan modifioida, jos ne myöhemmin havaitaan joltakin kannalta yhteisön periaatteiden vastaisiksi. Mutta asian ydin on siinä, että modifioinnin ehtona on järjestelmän tehokkuuden säilyttäminen; ts. yhteisö voi poistaa näitä etuja
Irlannilta vain, jos se ehdottaa jotain vähintään yhtä tehokasta tilalle.
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Inflaatio ja tulopolitiikka
Inflaatio siirtyy ,kansainvälisten raporttien mukaan kepeästi maasta
toiseen tuontihintojen välityksellä. Irlannissa on~uitenkin käynyt
toisinpäin: Erittäin suuri kysyntäinflaation ylläpitäjä on nilllittäin
ollut se seikka, että maataloustuotteista on Englannin,hintavauhkoissa
olosuhteissa onnistuttu saamaan yhä parempia hintoja. Parina viime
vuonna tärkeimpien maataloustuotteiden vientihinnat ovat nousseet
15-;20 prosentin_yuosivauhtia.·Tällaistataivaan lahjCia ei tietenkään
ole syytä ollaottarna~tavastaan, mutta kysyntätekijänä sitä on vaikea
neutraloida, eikä sitiiole mihinkään vientimaksurah~~toQnkaan jäädytetty. Myös muut vientihinnat ovat olleet llPusussa Englallilin inflaation myötä, jolloin on ollut vaikeata pitää muutoinkaan ·kotimaisia
hintoja kurissa. Tärkeä tekijä on .myös ollut kustannusp;aine palkkojen ;·taholta, kuinkas :muuten.
Työmarkkinoiden järjestäytymisen rakenne on alunperin pohjautunut desentralisoituun malliin Englannin mukaan. Tämä ei aina ole
ollut onneksi pienelle maalle, jolla olisi parempi mahdollisuus keskitettyihin kokonaisratkaisuihin kuin isolla maalla. Mutta inflaation
suuruus- jastagnaatiovaarat ovat muutamana viime vuonna pakottaneet etsimään keskitettyjä kokonaisratkaisuja ammattiliittojen keskusliiton .ja. työnantaj aliiton kesken.
Palkkaneuvottehlissa ammattiliitot suhtautuivat aikaisemmin epäluulolla indeksiehtoon katsoen sen. sitovan ennalta neuvotteluvapauttaan, mutta asen~e on muuttunut; pariin viimeiseen yleissopimukseen o:q. sisältynyt osittainen indeksi ehto elinkustannusindeksin neljän
I
prosentin nousunylittävältä.osalta. Edellinen yleissopimus, joka lähinnä. koski vuotta 1971 ja 1 vuosipuoliskoa 1972, merkitsi ehkä noin
runsaan 10 prosentin palkkatason nousua, ja nyt voimassaoleva
kesällä 1972 tehty sopimus vuoden 1973 loppuun on arvioitu vähintään saman verran, ehkä enemmänkin, palkkatasoa nostavaksi. Sen
erikoisuutena on sillä tavoin porrastettu palkkojen nousu, että työntekijäin palkkoihin tulee 9 % viikkopalkan 'ensimmäistä kolmeakymmentä~puntaa kohden,. siitä seuraavalle kymmenpuntaiselle 71/2 %,
lopulle 4 %. Tämän laskeminen vaikuttaa monimutkaiselta, mutta
itse asiassa lähes kaikki työntekijäin palkat jäävät tähän ensimmäiseen ryhmään. Lisäksi tulee ensi kesänä kaikille 4 % sekä indeksikorotus.
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MO'lempia yleissO'pimuksia on pidetty melkO' inflatO'risina, mutta
, arvO'a O'n' annettu niiden takaamalle työrauhalle. FilO'sO'fiaan näkyy
kuuluvan se, että työrauhan vallitessa tuO'ttavuus O'n helpO'stinO'stettavissa, jO'ten siitä kannattaamaksaa,kul1 taas lakO't muodO'stuvat
itsepintaisiksi ja maalle kalliiksi. Yksi tekijä tässä O'n ensinnäkin se,
että anglO'saksisen picket line' -käytännön mukaan pienenkin ryhmän
työnseisaus jO'htaa usein kokO' laitO'ksen tO'iminnan pysähtymisen, kun
portille piirretty picket line ikäänkuin julistaa kokO' laitoksen työnseisauksen alaiseksi. Köska irlantilaiset O'vat sjtkeäluonteisia, lakot
voivat myös venyä yllättävän pitkiksi; vapaa liikkuminen Englantiin päin aiheuttaa sen, ettälakkoilevat työntekijät lähtevät sinne
töihin siksi aikaa kun ammattiyhdistystentO'imihenkilöt käyvät neuvotteluja. Viimeksi oli vuonna 1970 tällaisia lakkoja; 21 viikkoa kestänyt sementtialan lakko ja noin puO'livuO'ttakestänyt pankkialan
lakkO'. Sementtilakko merkitsi luonnollisesti menetyksiä ja työttö...;
myyttä rakennustO'iminnalle. 'Pankkialan lakkO' ei näkynyt samalla
tapaa fyysisessä tuotannossa, mutta se O'li psykO'lO'gisesti mielenkiintO'inen; talO'uselämä itse asiassa selvisi hyvin lisätessään setelien ja
imprO'visO'Jtujen shekkien kiertO'a kädestä käteen ja keksiessään uusia
vaihdantatalO'uden muO'tO'ja. UlkO'maiset viejätkin huomasivat antaneensa luO'ttO'amaalle vasten tahtO'aan, kun eivät pankkipalvelujen
puuttuessa kyenneetkään lunastamaan maksuksisaamiaan shekkejä.
TulO'PO'liittisiin ratkaisuihin on'liittynythintojen säännöstely. Sitä
varten perustettiin vuonna 1971hintaneuvosto, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiinyliopistoll kansantalO'ustieteen hintaprofessori. Hänen
lisäksee:t;l. ovat neuvostossa edustettuina ammattijärjestöjen ja kaupan edustajat sekä perheenemännät, ja neuvostolle on annettu melko
suuret valtuudet tutkia palkkasopimusten heijastumistahintoihin ja
viivyttää, hyväksyä tai ehdottaa hylättäviksihinnankorotusanO'muksia
(kauppa- ja teO'llisuusministeriöllä on< lO'Pullisetvaltuudet). Välttyäkseen hukkumasta yksittäisanomusten tulvaan neUvO'stO' O'n reippaassa
tutkimishengessä käynnistänyt joukon markkinatutkimuksia, joissa
se pyrkii toteamaan kilpailun vapauden asteen eri aloilla ja "alueilla
ja tarkistamaan oman valvontavastuunsa sen mukaisesti. Samalla se
tutkii hinnanmuO'dostuksen muitakin tekijöitä voidakseen esim. suositella tuO'ttavuuttalisääviä tO'imenpiteitä hinnan korO'tuksen vaihtoehtona. Myös julkiset tariffit ·kuuluvat neuvoston toimialaan. MainittakO'on, että kilpailukriteereillä on esim. suuri osa vähittäiskaupasta
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katsottu voitavan jättää yksityiskohtaisen valvonnan ulkopuolelle,
ja samaten tietyissä puitteissa englantilaisten firmojen kanssa kilpaileva firma saa asettaa hintansa vapaasti.
Nähtäväksijää vielä,· kuinka pysyviä puitteitahintavalvonta ·kykenee ympärilleen luomaan. Kaikki tulo~ ja ·hintapolitiik:kaa . seurailleet
kuulijat tietänevätkin, ettfi tällä alalla ei yleensä. pyritä ikuisiin ~at
kaisuihin, että säännpstely johtaapatoutumiinja . vinosupntau!ksiin,
jotka puolestaan aiheuttavat purkautumispainetta,.mikä taas johtaa
ulJ:delleen säätelyn tarpeeseen, jne. Tällä hetkellä näyttää joka
tapJluksessa siltä, ettälrlannissa. on :kehittymässä.i:p.flaatioll· . anIlettujen, eksogeeQisten tekijöiden kanssa j()nki1l1a!nen rnodusv:ivendi,
j onk(;l mahdollistama.tY9rauha pu,Qlestaa:t1 sallii inflaatiO,n .vastustamisen keittiön·kauttaeli tuottavuuden. 'kohottamisen.
~opuksiyoidaan palata., otsikossa esitettyyn poleeIJ;lis~enkysymyk
se~n kasvuongelmista j aniidenratl.taisuista. Qtsikkohan- täytyi' näet
kijytännönvaatimusten mukaan lyödä IU:kkooJ;l hyvissä ajoin et\lkä- '
~een, ennen kuin sisältöön ja käsittelyyn. ,kätkeytyvä. haa5,teyielä ,oli
hahmoteltavis,sa.
Suomen näkökulmasta on ensinnäkin todettava, että maan teollistamiseen,- jonka ei tarvitse olla. riippuvainen, maan raaka-ainepohjasta,
on aina sijoitettavissa ~eippaasti ja. paljonkin varoja, ja että Suomessa
samoin kuin Irlannissa 011 teollisuudelle vielä pitkäksi aikaa tilaa
ennen kuin esim. ympäristöhuolet 11luQdostuvat ekspansiota rajoittavaksi tekijäksi. Kasvutekijänä .tulevaisuuden lupaus·. teollistamisprosessissa sisältyy pikemminkin vientimarkkinoihin kuin kotimarkkinoihin. Edelleen
voidaan monista sekä suomalaisista että irlantilaisista
{
esimerkeistä päätellä, että laatu ja luotettavuus voivat loppujen lopuksi osoittautua tukevaksi ja inflaation ylitse kantavaksi kasvupohjaksi yritteliäisyydelle. Ja vihdoin voidaan todeta, että oli sitten kysymys tavarakaupanulkomaisesta taseesta tai maan imagosta vaikkapa
kansainvälisen yhteistyön tai poliittisen toiminnan areenalla, niin
merkittävää pienelle maalle ei ole se, millainen se haluaisi maailman
olevan, vaan miten se osaa sopeutua ulkoisiin olosuhteisiin ja vaikuttaa niihin tätä kautta enemmän kuin oman oljenkortensa verran.
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One profitabIeway to try' togain -greaterunderstanding .of the process
ofgrowthand -development is'to' cömpåre'the,experiehces of two
cOuntrieswhichare in sirnilarcircumstances~This'isanundertaking
which should give us greater insight Into the väriöus theories ofgrowth
ahd devel0pment~Dr.Vattiain:en has' ·srröwn·that, in spiteofessentiaI 'differences, Finland and IreIanda:restrong cä:ndidates for sllch
. 'an experhnenf.l shallcontinue'in tne'sanievein andshow: that these
twO' highly< cdm.parabIe countries> have{ölloweddifferent deveIopment paths_and suggest some reasons·for-this. Ishall-,·äIso trytodraw
some conclusions about resource allocation inFinland.
-Töembarkon thiscourse we should- take' note of- severalfeatures
of -the Irish -and Finnish econornies. If we take the-- decline in·- the
importal1.ce of the primary sector as our measttte of development,-we
see that bothcountrieshave deveIoped ina similar,fashionandat a
similar pace; but ifwe exarrtine the growth-.of the twomajor honagricultural sectors, industry andservices,we see that the twocountries4ave foIlowedradicallydifferent developm.el1t paths.
Table 1.. Developmen t Paths in Ireland
and F:hiland

Percentag.e
growth of share
of industry in
tota.Iemploym€'Il!t,
1959 to 1970
Percentage growth
of share of services
in total employment,
1959 to 1970

Ireland

Finland

29.3

9,7

9.3

31.3

Source: OECD, Labour Force Statistics, 1959-70,
Paris, 1972.

DEVELOPMENT PATHS. . .

109

Ireland has industrialized, while Finland, at· least relatively, has
not really done so. Rather she has seen her service sector grow. In
Ireland the share of industry in total employment grew by near on
30 per cent between 1959 and 19'70, while the share of services grew
by less than 10 per cent. ,In Finland the situation was exactly:the reverse. The share of services in total employment grew by over 30
per cent, while the share of industry increased by under 10 per cent.
Part of the explanation for these different development paths
must be changes in the structure of demand. Demand for services
tends to grow with urbanization, and Finland has urbanized much
more quickly than Ireland.. In the latter country the share of the
population living in urban areas rose from about 40 per cent in 19-50
to about 50 per cent in 1970, while inFinland this share increased
from about 40 per cent in 1950 to nearly 70 per cent in 1970.

Table 2. Urban Popul'artion as a Percentage of Total Population.
Year

Ireland

Finland

19·50
1960

40..6
45.7
50.7

41.5

1970

5·5.9
68.4

Source: Davis Kingsley, World Urbanization,
1950-70, Volume I: Basic Data for Cities, Coun-

tries and Regions, Institute of International
Studies, University of California, Berkeley.

Another reason for the different development paths must he the
varying development strategies: Le. the Irish policy of development
through foreign direct investment and the less conscious Finnish
strategy of autarchic development. These variant approaches are not
just exogenous facts, but are intertwined with the geo-historical
and geo-political settings of the two countries. They also reflect
different basic problems and. different domestic political conditions.
Traditionally Finland's exports have been heavily concentrated in
a few very volatile fields [3], and the country has experienced sharp
fluctuations in its growth rate. Ireland's traditionaI problem was one
of stagnation. Finally Ireland has, during most ofher independence,

1. '

3. '

l'
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been ruled by a single party and hence 'couldpursue a· consistent
long~term growth strategy" not subject to· the chopping andcutting
which would occur hi a country' such asFirilandwhere the government challgesabnost every·year.
. Byencouraging foreign, direct investment, Ireland opted for~ industrial growth. On ~he'whole, the large multinational firms which
would be attractedby the-Irish incentives areproducers of göods,
not services.Thisgrowth strategycouldnot havedirectly led to the
expansion ofservices, even thougha couritrywitha surplus'of labour,
whose avowed goal is to create a substantial numberof'jobs, might
wlsh, to encourage ·the ·growth of the :serviceswhichare genetally
labour~intel1sive.

:.

For a ·third explanation ofthis diffetential developrnent~we·turn
to the Eckaus theoty of factorcptoportions. Eckatls-, [4] holdsthat
there are two reasons why acountrymaysuffer from structural
problemswhich are not easilysolvedin theshort-run: (1) the country
may suffer from factor mark~timperfectionsand/or (2) the armoury
of available technology may betoo limited toallQw theeconomy to
produce inaccordancewith the structure of demand and its en dowment of factors of production. If one country suffered from factor
market imperfection to a greaterextent than another, the countr~es
might well follow .different development paths. For our purposes we
may consider a perfect factor,market tQbe one inwhich the price
mechanism is the major determinantof resource allocation. On this
definition it would seem. thai the Finnish capital market is more
imperfrct than the Irish market. The rigid rate of interest, the high
depreciation allowances, the tendency for risk-averting and oligopolistically competing. banks to prefer marketable physical collateral,
and the importance of interlocking directorships or what in England
would be called the »old boy "network» alI suggest that the price
mechanism plays a distinctlyminorrole in the allocation of capital
in Finland and that there is a bias towards capital-intensive invesfment.
On the other hand, the"Iri~h capital marketwould appear to be
distinctlymore perfect. The rate of interest is variable and the capitai market IS closely linked with London. Furthermore the multina~
tional firms investing in Ireland are generally first classborrowers
and also generate a good deal in internaI finance. On the whole,
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capital is in all likelihoodnot qwte So scarce andnot quite so cheap
in Ireland, and the price rnechanism· probably plays a much greater
role. in allocating capitaL
The labour markets are, it,would seem, equally imperfect. Empirical examination nf the Jabour market inFinlandindicatesthat even
though indiyidllalworkersmay.be influenced by.. wagerelative~,
inter-sectorial labour,flows cannot be .explainedby them... Rather,
theavailability of jobs seems to .be critical. There·. is no reason ·to
expect the Irishlabour market tobe a.ny <lifferent inthis respect.
But the. factthat the labour allocationmechanismsmay be similar
does not mean that theco.sJ.o~ labour needbe. ,The higher per capita
income. in Finland aswell as more fully cleveloped social services
suggest that labQur is more e~pensive in Finland~ .
On the whole, weshould expect the factor markets' to be more
perfect inIr~land, but the ratioof labour Gosts to capital costs should
be of the same··order ofmagnitude in the two countries~ This differential factor market perfection could beone reason for the different
development paths. Ii capital 1s excessively. cheap in Finland, illvestment Il).ay well be too capital-intensive. If this were so, investment
might create 80 few jobs in industry that the labour released from
agriculture would have little choice but· to emigrate or to accept
employment in the low-paying yet expanding sector. Thus factor
market imperfection could he a major reason for the different development path inFinland.
This last explanation seems reasonable enough, but it remains
untes,ed. The differential factor market perfection in Finland and
Ireland, the similar capital..;labour price ratios in the two countries
and the other similarities may give us the wherewithal to apply a
modicum of evidence to this proposition. If we hold that in its essentials the Irish economy i8 comparable to the Finnish economy, we
shall have a case study of how capital would have been allocated in
Finland under conditionsof greater factor market perfection. To
compare factor allocation, we shall examine the capital-output ratios
in both countries. If we find that the capital-output ratio is clearly
higher in Finland than in Ireland, we shall take this as evidence,
weak as it may be, that capital i8 being used inefficiently. If we find
the capital-o~tput ratio no higher, we shall take' this as indicating
efficiency in spite of the apparent non-market allocation of resources.
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In lightof the recent discussion [5, 6] otthe capital-output ratio,
perhaps one or two words on this appealingly simple-ratio are in
order. Qnthe policy level it is the roughest sort of illdicator.Accurate
cOllstruction is a Herculean taskandhas led to use of the ~oncept
ually distinct incremental capitäloutput ratio (IeOR) . The theotetical underpinnings of this ratio, while widely discussed in the litetature, rest on highly restrictive assumptionsthat are--almost certainly
-never met in reality. Moreover, capital is only()ne, and according to
almost alI empirical work, a minor faetorcontributing to growth. In
extremely poor' countries with very <severe under-ern.ployment, there
is probably ad hoe justificationfor its use by decision-makers·. But
in Europeancountries where concerh centres on the quality as well
as the quantity of the jobs createdand: where labour isfar from
homogeneous; this '-ratio should have ä suppo:rting tole and-he used
only in concert with a wide raIlge of other indicators. It should be
clear thatany conclusions, including ourown; which are based upon
this ratio are tobe viewedwith due circumspection.
With these points in mind, we can turn to the actual incremental
capital-output ratios inFinland and Ireland. When the incremental
capital-output ratios for the 1960s are calculated, it is found that
there is no effective difference between Ireland and Finland.

Table 3. The Capital - Output Ratio in
Ireland and Finland
Ireland 1

Finland 2

Incremen taI
. capitaJl-output
ratio

7.5

7.2

Incremen taI
productive
capital-output
ratiol3

3.5

3.4

1. 1960-69 2. 1960-70 3. Machinary, transport
equipment and other equipment is included; i. e.,
building, other construction and artimals are
excluded.
Source: OECD, National Accounts
Countries, 1960:..-1970, Paris, 1972.

of OECD
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The leOR forlreland 1 is 7.5, and for Finland it is 7.2. Thetendency
for the Nordic countries to have high capital-output ratios is frequently explained by noting the hard winters and the attendant high
building costs. On this basis we might expect -that a measure from
which construction is exc~uded would show capital efficiency to be
greater in Finland than in lreland. But when we calculate a productive leOR from which building costs are excluded, we ,again find'
that there is no real difference between lreland and Finland: the
productive leOR for lreland is 3.5 and for Finland it is 3.4.
This questionable laboratory test of the efficiency of capital allocation in Finland yields surprising results, for 1 think that most
people would expect a lower capital-output ratio in lreland. Were
our -results to prove reliable on further examination, they would be
of some import: they would suggest that there is no evidence that
the apparent non-priceallocation of resources in Finland produces
a pattern of faetor use any different from the one that would result
in a more perfect market. Since the large, multinational companies
investing in Ireland probably make use of the latest technological
innovations, the results also suggest that any attempt to lower the
capital-output ratio in Finland might lead to investment in technologically less advanced projects with poorer long-term growth prospects. Thus our results, if valid, provide indirect evidence in favour of
the second Eckausian proposition: Le. Finland's structural problems
are the result of limited opportunities for technological substitution.
In conclusion it is useful to summarize our findings and to issue
more thpn the customary warnings. We find that the distinctly different development paths of the lrish and Finnish economiesare the
result of different patterns of demand and different development strategies. There is no evidence that faetor market imperfection is responsible; rather, limited technological substitution would seem to he. Furthermore the Irish experience suggests that faetor market imperfection cloes not necessarily mean inefficiency in faetor allocation. If
Finland had lowered her capital-output ratio, there is a danger that
1. Aukrust [1] reports a leOR of 13.7. for lreland during the 1950s. During this
period the leOR for Finland floated just below seven [4]. The exceptionally high figure
for lreland during the 1950s in no doubt a result of the virtual stagnation of the
economy. During this period, it would have to be argued, the Finnish and lrish
economies were not comparable.
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she would have retreated from expIoiting the rront line or technoIogical advance.lrour comparisonis Iegitimate and irourconclusions
hold, ii would be important to dis<:!over whether the similarityor
capital,.;output ratios is a resuIt or some non-price' allocative, mec,;,
hanism or, as is moreJikely, whether itis pureIy coincidental. '
Extraordinary warnings are in orde:r ror our conclusionabout
ractor allocation inFinland. Treatinglreland as> surricientIy comparabIe to allow conclusions' tobe drawnon the efficiency or' 'capital
use is particuIarIy dubious. The tnode of anaIysis is highly simplistic
as no account is taken orthe othergrowth pa.rarneters, and the
assumptions '-'-" particuIarIyth~ one of compara.bility - are sornewhat
reckIess.For these reasons, the conclusion must not he taken' as
derinitive, but as roodrorthoughtand as a signpostindicating the
importance or research into the factor allocation processinFinland.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1973:2

Aluepolitiikka ja .maa§tamuutto

TAPANI. ERLING

Suomen ja Irlannin ongelmat ovat todellakin hämmästyttävän suuressa määrin samankaltaisia. Seuraavassa aion kuitenkin tarkemmin
puuttua lähiu1+ä aluepolitiikan ja maastamuuton problematiikkaan.
Näihin ongelmiin on viime. vu~sina mm.. OECD:n piirissä kiinnitetty
laajemminkin huomiota. Niiden vaikutuksia taloudelliseen kasvuun ei
ole kuitenkaan liiemmälti selvitetty.
Kasvuilmiöitä tulee tarkastella myös alueellisesti, sillä kasvuvauhti
on varsin erilainen eri alueilla riippuen niiden rakenteellisista ominaisuuksista. Käytännön päätöksenteossa aluenäkökulma on ollut pitempään esillä, mutta vaihtoehtoisten kehittämisstrategioiden vaikutuksia taloudelliseen kasvuun sen paremmin kuin hintatasoon tai ulkomaankaupan tasapainoon ei tunneta.
Myöskään maasta- tai maahanmuuton kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole kyetty luotettavasti selvittämään .. Tässä suhteessa vallitsee epävarma tilanne mm. OECD:n piirissä: Ne maat, jotka ovat
maastamuuttomaita katsovat kokevansa huomattaviakokonaistaloudellisia tappioita menettäessään tärkeätä tuotannontekijäänsä, työvoimaa. Vastaanottavat maat puolestaan korostavat vierastyövoiman
aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia. Toisaalta ·vastaanottavien maiden taloudellinen kasvu on huomattavassa määrin ulkomaisen työvoiman varassa. Näin ollen on todennäköistä, että kasvustrategioiden valinnassa on otettava huomioon myös maasta- ja maahanmuuton vaikutukset ..
Aluepoliittisessa mielessä Irlantia vaivaavat lähes samat ongelmat
kuin Suomeakin: Dublinin seudun voimakas taloudellinen laajentuminen on johtanut sikäläisissä oloissa nopeasta väestönkasvusta seuranneisiin ongelmiin. Maassa..;, ja maastamuuton kehitykselle on ollut
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tyypillistä, samoin kuinSuome~sa, voimakas tasapainottomuus, jota
yhteisku~nan toimesta ei ole kyetty säätelemään.
Väestökehitys noudattelee Irlannissa varsin samanlaisia kehitysuria kuin Suomessa. Irlannin kehittyneimmän osan eli Leinsterin
väestönkasvu on 1960-luvulla ollut Iloin 10 % (väkiluku noin 1,5
miljoonaa yuonna 1969), Dublinin väestönkasvu noin 16 % (väkiluku
noin 830 000 vuonna 1969). Leinsterin väestönkasvu on näin ollen
melkein pelkästään tullut Dublinin osaksi, sillä Dublin poislukien
Leinsterin väestönkasvu oli noin 3.%. Käytännöllisesti katsoen DubIin sai koko väestön nettokasvun osakseen 1960-luvulla.
Munster, joka on maan toisek.sikehittyneintä aluetta, on kasvanut väestöltään vajaat 3 % 1960-luvulla.Maan varsinaiset kehitysalueet,rllmittäiIlCon.hach.t ja Ulster ovatmenettäneetväestöään 68 %'. SuurilIlmat ·väestötappiot ovat esiintyneet Leitrimin (15 %),
Mayon (11 %) ja Roscommonin (10 %) maakunnissa. Näille alueille
on luonteenomaista alhainen tulotaso ja älkutuotantovaltainen elinkeinorakenne. Käytössäni ei ole ollut tarkkoja tuotannon alueellista
sijaintia koskevia tietoja. Yleisesti ottaen kuitenkin voitaneen sanoa,
ettäerityi~esti uusi teollinen tuotanto on keskittynyt Leinsterin
alueelle.
Maassamuutto Suomessa oli vilkasta koko viime vuosikymmenen
ajan. Kuntien väliseen muuttoliikkeeseen osallistui vuosittain keskimäärin 214 000 henkilöä. Uudenmaan väestönkasvu oli 1960-luvulla
noin 24 % (väkiluku vuonna 1970 noinl miljoona). Helsingin seudun
kasvu oli 26% (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, väkilukuvuon,;.
na 1970 lfoin 700 000). Väestöään menettivät eniten Pohjois-Karjala
(6 %) ja Kainuu (10 %) sekä erityisesti vuosikymmenen loppupuolella vuosina 1968-·70 Lappi (5 %), Keski~Pohjanmaa (3 !Jo), Pohjois-Savo (3 %). Maassamuuton suuntautuminen muttttui vu.osikymiuenen lopulla siten, että ns. pitkät muutot yleistyivät. Tähän vaikutti
se, että uudet työpaikat keskittyvät valtaosaltaan maan etelä- ja lounaisosiin.
Sekä Irlanti että Suomi ovat maita, joiden vieressä on niitä itseään
kehittyneempi teollisuusvaltio. Tämä on aiheuttanut molemmissa
maissa maastamuuttoa. Irlannissa maastamuutto ei vaihtele samassa
määrin suhdanteita seuraillen kuin Suomessa. Kuitenkin maastamuuttoa selittävät samat tekijät kuin Suomen ja Ruotsin välisessä
muuttoliikkeessäkin, sillä se on selvästi riippuvainen työllisyyden
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kehityksestä Englannissa ja Irlannissa. Maastamuuttajat ovat molemmissa maissa suurimmaksi osaksi alikehittyneiltä alueilta. Sekä
Irlannissa että Suomessa paluumuutto on ollut viime v,uonna vilk-"
kaampaa kuin maastamuutto.
Työttömyyden taso yleensä on Irlannissa huomattavasti korkeampi
kuin Suomessa. Samoin kuin Suomessa työttömyyden alueelliset erot
ovat melko huomattavat.
Irlannin talouspolitiikalle on ollut tyypillistä näkemys, että ulkomaisten suorien investointien avulla voidaan kaikkein nopeimmin
poistaa alkutuotantovaltaisesta elinkeinorakenteesta johtuvat alue- ja
työvoimapoliittiset sekä maastamuutto-ongelmat. Keskeistä roolia
teollistamisessa on näytellyt IDA (Industrial Development Authority),
jolle on annettu varsin huomattavat resurssit maan teollistamiseksi.
IDA on eräänlainen valtion investointipankki, joka markkinoi aktiivisesti maataan amerikkalaiselle, japanilaiselle ja eurooppalaiselle
suurteollisuudelle edullisena yritystoiminnan sijaintipaikkana. T'ässä
tehtävässään se on myös varsin hyvin onnistunut. IDA:n toimesta uusille yrityksille maksetaan varsin huomattavaa tukea toiminnan alkuvaiheessa.
IDA:n toimintaan on kytketty myös aluepoliittisia tavoitteita. Keskeisenä toimintalinjana on voimakas kasvukeskuspolitiikka, jota pyritään soveltamaan siten, että tiettyihin nimettyihin keskuksiin yritetään ohjata tuotantoa. Tämä tapahtuu preferoimalla nimettyjä keskuksia tukea myönnettäessä. Samalla Dublinin väestö,kasvua pyritään
saattamaan »luonnollisen väestönkasvun» mukaiseksi.
Submessa ei ole vakavasti keskusteltu suorien ulkomaisten investointien käytöstä keskeisenä kasvupolitiikan osana. Maassamme toimiva ulkomainen pääoma on keskittynyt "lähinnä erilaisten jakelu..;. ja
korjaustoimintojen piiriin. Jossain määrin on kuitepkin ruotsalaista
tekstiiliteollisuutta hakeutunut maamme kehitysalueelle alhaisen
palkkatason houkuttelemana.
Suomen kasvustrategia ei voi perustua suorille ulkomaisille investoinneille, sillä samalla kaventuisivat maamme mahdollisuudet vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen. Toisaalta Suomi ei ole läheskään
yhtä edullinen sijaintipaikka suorille investoinneille kuin Irlanti.
Irlantihan sijaitsee melko keskellä laajoja eurooppalaisia markkinoita
. sekä omaa vanhat kulttuuriperinteet ennen muuta Englannin, mutta
myös Keski-Euroopan maiden kanssa. Suomen sijainti on sen sijaan
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Euroopan markkinoita ajatellen varsin syrJalnen. Näin ollen' ulkomaisten' suorien investointien käyttö laajassa mitassa maamme. kasvupolitiikan osana ei olisi mahdollistakaan. ,
Aluepolitiikan osalta sen sijaan Irlannin ongelmista ja ratkC,}isumalleista lienee jotakin opittavaa. Irlannin aluepolitiikka: ei eroa ruonteeltaan yleensä OECD:n' maiden aluepolitiikasta muussa kuin siinä,
että sovellettavat tukitoimenpiteet ovat voimakkaampia kuinuseimmissa OECD:n maissa ja varsinkin Suomessa.
Tunnusomaista Irlannin aluepolitiikalle on pyrkimys voimakkaaseen kasvukeskuspolitiikkaan. Irlannista on valittu kahdeksan keskusta, jotka ovat erityisten kehittämistoimenpiteidenkohteena. Niitä
varten IDA on laatinut omankehittämisohj~lmansa. Joitakin ,nä,istä
kasvukeskuksista on tuettu mm~ teollisuuskylienavulla. Näissä kasvukeskuksissa, on myös IDA:n paikallisia· konttoreita. Näin jyrkkää
kasvukeskuspolitiikkaa on· arvostettu kuitenkin voimakkaasti ·ja sen
seurauksena kahdeksankasvukeskuksen ·lisäksi nimitettiin noin 200
muuta keskusta maan eri puolilta!
Tässä suhteessa suomalainen. kasvukeskuspolitiikka on kokenut
varsin samantapaisia vaiheita. Suomessakin pyrittiin 1960-luvun lopussa nimeämään kasvukeskukset. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu,
vaan päädyttiin 69 keskuksen luokitteluun suuriin, keskisuuriin ja
pieniin keskuksiin. Jotta aluepoliittiset toimenpiteet voitaisiin tehok- .
kaastikohdentaa ja samalla pyrkiä luomaan alueellisen kehityksen
kannalta tasapainoista keskusverkkoa olisi kuitenkin pyrittävä nimeämään eriasteisia kasvukeskuksia.
Sen sijaan tukimuotojen mitoittaminen erittäin suureksi meikäläisissä oloissa johtaisi todennäköisesti resur.ssien' liukkakäyttöön ilman
että kuitenkaan saavutettaisiin toivottua tulosta. Tämän vuoksi· nykyistä tukipolitiikkaatulisi kehittää siten, että tuet differentioitaisiin
kasvukeskustyypeittäin sekä 'samalla kiinnitettäisiin voimakkaasti
huomiota yritystoiminnan sijaintiin suoraan vaikuttavien keinojen
kehittämiseen. Samoin kuin Dublininkin myös Helsingin väestökasvua tulisi pyrkiä rajoittamaan.
Maastamuutto- ja maahanmuutto-ongelmien merkitys kasvustrategioiden valinnassa saa eri sisällön riippuen siitä, onko kysymyksessä
väestöä menettävä vai vastaanottava maa. Maastamuuton osalta sen
enempää luultavasti Irlannissa kuin Suomessakaan ei toistaiseksi ole
muotoutunut selkeätä politiikkaa. Maastamuuton kehitys on riippu-
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vainen yleensä,. taloudellisesta ja. sosiaalisesta kehityks~stä" ,j oten siihen voidaan vaikuttaa laajemmin vainkok() yhteiskuntapolitiikan
arsenaalilla.
Sekä Irlannin ettäS.uomen kasvupolitiikassa näyttävät aluepolitiikan ja siirtolaisuuden o~gelmakimput olevan keskeisiä. Alueelliset
ongelmat myös muissa OECD-maissa ovat varsin samantyyppisiä.
Näin ollen on todennäköistä, ettäkasvupolitiikkaa tullaall ;tällävu~si
kymmenellä laajentamaan ennen muuta aluepolitiikan' suuntaån.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1973:2

Suhdanneindikaattoreista SUOmeSSa
vuosina 1954-1971

HEIKKI HELLA. JA ERKKI PIHKALA.

Suhdanne-ennusteiden laatiminen Ja suhdanteiden tarkka. seuraaminen ovat viillle vuosina levinn~et ttltkimuslaitoksistayhä laajemmalle niin yritysten kuin poliittisten päätÖksentekijöidenkin keskuuteen.Keskeinen ongelma suhdannekehitystäseurattaessa ja analysoitaessaQt,lns. lkäännepisteiden ennakointi. Näitä' pyritään paikantamaan
enemmän tai vähemmän .yleisesti hyväksyttyjen ja »hyvinä» pidettyjen suhdanneindikaattoreiden avulla. Kys~eseen tulevien suhdanneindikaattoreiden valintaan ja käyttöön vaikuttavat kansantalouden
kulloinenkin kehitysvaihe rakennemuutoksineen ja talousteorioiden
kehitys aste sekä käytännön ennustamistyöstä saadut kokemukset.
Hyvinä suhdanneindikaattoreina Suomen ·kansantalouden kan..
nalta on jo pitkään pidetty mm. USA:n suhdannekehitystä, valuut~
tavarannon ja shekkitilien muutoksia, rakennuslupien määrää ja
viennin edistymistä. Itse asiassa O'n kuitenkin olemassa varsin vähän
nimeno~aan tuoreimpiin aikasarjatietoihin perustuvia, systemaattisia laskelmia siitä, mitkä taloudelliset muuttujat soveltuvat parhaiten suhdannekehityksen ja siinä etenkin suhdannekäänteen ennakoimiseen. Niinpä tässä esitetään tuloksia siitä,
1. miten eräät kansantalouden muuttujien vaihtelut korreloivat kokonaistuotannon volyymin vaihteluiden kanssa,
2. missä määrin nämä muutokset ennakoivat suhdannekehitystä tai
kulkevat siitä jäljessä sekä
3. miten herkkiä nämä muuttujat ovatsuhdannevaihteluille.
Aikasarjojen valinta, käsittely ja ryhmitys esitetään yksityiskohtaisesti liiteselostuksessa ja -taulukoissa.
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Suhdanteita ennakoivista indikaattoreista
Pärhaiksi suhdannekehitystä ennakoiviksi indikaattoreiksi on tehdyissä laskelmissa todettu seuraavat aikasarjat:

Aikasc:.rja
Länsi-Saksan teollisuustuot.volyymi·
Puuteollisuuden tuotannon volyymi
Myönnetyt rakennusluvat
PuuteolUsuustuott. viennin volyymi
Rahalaitosten nettosaat. ulkomailta'
YleisÖn· kä.teistailietukset
Naudanlihan tuotanto
Suomen viennille tärkeiden QECD-.
maiden teolUsuustuotannon. volyymf

J\t1aksimfkorrelaati()l

Etuma tka2

.67 (.45)
.66 (.48)

2
3

.55 (.47)
.52 (.12)

1
5

.5Q (.27)

3

.48 (.43)
.47 (.41)

2
2

2.72
5.82
8.23
.6.58
23.67
5.04
5;39

2

1.14

Heilahtelu, 0/03

Log. lin.
trendin
nousu, 0/04
5.2
3.2

4.0
2.8

6.4
8.4
6.8

4.8

1. Suluissa korrelaatiot ilman viivästystä. ~
2. V:uosineljän!ll\estäJ (lead = etumatka, lag = viivästys).
3. Heilahtelu c=suhteellisen trendipoikkeaman hajonta,o/o.
4. V:uositasolle muunnettu keskimäälräinen prosentuaalinen kasvu.

Hyvinä suhdanneindikaattoreina voidaan pitää aikasarjoja, joiden
trendipoikkeamankorrelaatio vertailukohteena käytetyn bruttokansantuotteen trendipoikkeaman kanssa on. riittävän suuri ja joiden
käänne tapahtuu selvästi ennen BKT:n käännettä. Näiden suhdannesarjojen tulee myösheilahdellariittävästi. Ylläolevassa asetelmassa
vain kahden ensimmäisen makromuuttujan korrelaatioarvoja voidaan
pitää >~hyvinä»; muiden korrelaatioarvot ovat vain »tyydyttäviä». Sar. jan heilahtelu (aallonpituuksineen, amplitudeineen jne.) eli suhdanneherkkyys on taulukon muuttujista heikoimmillaan vain tyydyttävä
Länsi-Saksal.l sekä Suomen viennille tärkeiden OECD-maiden teollisuustuotannossa. Todettakoon myös, että useimmissa tapauksissa
trendiri suhteellisen voimakas nousu ei ole »hävittänyt» suhdannevaihteluita.
Laskelmissa ei juuri löydetty indikaattoreita, jotka yleensä ennakoisivat suhdannekäännettä.
Seuraavassa mainitaan ne aikasarjat, joiden. trendipoikkeaman
käänne myös sattuu ennen BKT:n trendipoikkeaman käännettä,
mutta joiden korrelaatioarvot valitettavasti ovat täysin riittämättömät:
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Maksimi.,.
korrelaatio

AikasaJI'j a

Log. Iin.
trendin
nousu, olo

ma tka

Heilah...;
telu, %

4

12.60

8.4

5

4.87

1().8
3.2,
3.6

,Etu~

Suomen Pankin valuuttavaranto
.38 ( .09)
Koko viennin arvo
.32 ( .19)
Paperin kulutus Englannissa
.32 ( .11)
Sahatav. ja vanerin kulutus Englan.
.23 ( .11)
Vähittäiskaupan myynnin arvo
.30 ( .27)
Sianlihan tuotanto
-.31 (-.20)
Meijereiden vastaJa.nottama maitomäärä.23 ( .18)
Valtion siirtomenot
.. 2,2(--.-.04)
Yleinen ansiotasoindeksi
-.21 (-.15)
Julkisen tOIminnan volyymi
' .04 (-.04)

2.98"

1
4
1
3

4.019

4

3.28

9.2

7.98

6.4
2.8

2
4

6.5·7
4.79
2.44

3

0.58

11.2
7.6
4.4

Pienenä yllätyksenä voidaan pitää etenkin neljän ensimmalsen
aikasarjan jäämistä näinkin pieniin korrelaatioarvoihin. Jos taas otetaan huomioon myös edellisessä~setelm~ssa oleva naudanlihan·'.tuotanto,karjanjalostustuotteiden tuotannon kehitys olisi näiden laskelmien mukaan saman veroinen suhdanneindikaattori kUin eräät
vientiin liittyvät ja yleensä»hyvinä»pidetytindikaattorit.
Vientiin liittyvien suhdanneindikaattoreideIl lisäksi eräiden muiden maiden suhdannekehitystä on totuttu pitämään odotettavissa
olevaa s~hdannekehitystä ennakoivana. Yhdysvaltain, Englannin ja
Ruotsin teollisuustuotannotkulkevat kuitenkin selvästi jäljessä Suomen. suhdannekehityksestä, ja saadut viivästetyt maksimikorrelaatioarvot eroavat sitä paitsi selvästiviivästämättömistä sarjoista lasketuistäkorrelaatioista. Kovin korkeiksieivätkorrelaatiotviivästettyinäkäänkohonneet, minkä lisäksi sarjojen heilahtelu oli vähäinen.
"

,

.

Aikasarja 1
Englannin teollisuust. volyymi
USA:n teolUsuustuotaIll. volyymi
Ruotsin teolUsuustuot. voLyymi

..

-

Maksimikorrelaatio
~.41

(-.03)

A1 (

.24)

, .40 (

.25)

-

Viivästymä

Heilahielu, %

Log. Iin.
trendin
nousu, °lo

4

1.19
1.66
1.72

2.8
6.0
6.0

2
2

1. Nälmä on laskettu aj,alta' 19'60-19:71.

Tässä tehtyjen laskelmien mukaan ulkomaisia suhdanneindikaattoreita olisi ilmeisesti nykyään etsittävä lähinnä ns. kanta-EEC-maiden taloudesta. Antoihan Länsi~Saksan teollisuustuotanto selvästi
parhaimmat arvot. Puuteollisuuden tuotanto ja vienti näyttävät myös
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olevan hyviä .suhdanneindikaattoreita. Aiketisempina, ",uosina, jolloin
puuteollisuuden osuus viennistä oli nykyistä tuntuvasti suurempi,
sen viennin. : heilahtelut lienevätdominoiheet kokovienninsuhdan~
nekäyttäytymistä. .Ne ovat siten antarieetaihetta johtopäätöksiin.,
jotka ovat hallinneet, yleistä <suhdannetietoutta.Paperiteollisuuden
tuota.nnonvolyymin ·"korrelaa.tioksi:sa~tiin 0.44" jakeskimääräiseksi
heilahteluksi3~7: %. Paperiteollisuuden'vienninvolyymin korrelaatio
BKT:rivolyyminkol"relåation~anssa jäi vain O.22:eenjaheilahtelu
oli ,4.6 %.Kummankaatfsarjankohdalla eL sitäJ)aitsi, ollut ,todetta...
vissä, sen, paremminviivästymäa'kuirt ,etumatkaakaanBKT:n '·kelli. .
tykseennähden,.:;Paperiteollisu~den::heikot. arvot ,johtuvat ilmeisesti
alan voimakkaasta"· låajenemisesta, ,1950-1uvun puolivälistä lukien.
Metalliteollisuuden viennin volyymih:: korrelaatio arvo ,.'. oli sekin vain
-'·.0.32; tninkä lisäksisenviivästymä.BKT:hen nähden"olikaksi ·nel~
jännestä.
.J

,>

Suhdannetilaakuvastavista indikaattoreista'
Useat aikasarjat, joille ei saatu sen paremmin viivästymääkuin etumatkaakaan BKT:n volyymin vaihteluihin nähden, saivat laskelmissa (ks. taulukko 2.) varsin korkeita korrelaatioarvoja samalla
kun niiden vaihtelut olivat melko voimakkaita eli yleensä yli 5 %
(vrt. (asetelmaa jäljempänä).. Lievänä yllätyksenä voidaan' pitää sitä,
miten nopeasti koko tuonnin ja valmiiden investointitavaroiden tuon..;,
nin volyymit reagoivat suhdannekäänteisiin: viivästystä' ei ole lainkaan. TyÖllisyyttä kuvaavat aikasarjat saivat myös suurimmatkorrelaatioar~onsa ilman etumatkaa tai viivästystä. Yleensähän myös työllisyyden on oletettu niin. tarjottujen ,paikkojen kuin työttömienkin
osalta seuraavan viivästyneenä suhdannekehitystä.

Aikasarja
, Teollisuustuotannon volyymi
Avoimet työpaikat
Koko tuonnin volyymi'
.' " ,
Työttömien osuus' työvoimasta, °lo
Valmiiden .investointitavaroiden
tuonnin-v·olyymi
Met9,lliteoll.. tuota·nnOIl. , volyymi
3

,Log. Iin.
trendin
nousu, °lo

Maksimi- .
korrelaatio

Viivästymä

Heilahtelu, %

.83
.81

0

2.83
7.62
5.18
29.32

6.0

9.34
,5.29,

. 7.2'

.80

0
O·

-.77

0

".71

"'0

.70

0

6.0
7~6

2.8

6.0
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Kuvion ,.1 parhaiden ~suhdanneindikaattoreiden »korrelaatiodiågrammat» (korrelaation suuruus eri viivästyksillä laskettuna)käsittävästäkokoelmasta kuitenkin ilmenee, että työllisyydellä' on taipu~
mUsta yhden tai kahden neljänneksen' viivästymään~VaikkaviJväs~
tämättömän.aikasarjan'korrelaatio· onkin saanut suurimman arvon,
niin. yhdellä ,tai kahdella vuosineljänneksellä.,viivästettyjen -sarjojen
korrelaätioatvöttuskin poikkeavat merkittävästiviivästämättömästä
arvosta. ,Tämä ,koskee, myös työllistä työvoimaa, jonka .,maksimikorre..;
laåtidO~6'i' saafiinpuolen.,. vuodenviivästymällä, '.,mutta':Jonka korrelaaiiöarvo ihnan,'viivästymääoli 0.63· (vrt.;sarjat·58~61) .,Niin koko
tuonnin kuin investointitavaroide:n tuonnin; volyymin,(sarja 36),
»korrelaatios·åtulat»·· ovat sitä'vastoinvarsin selvät.'Vaikka:'viimeksi
mainitussa asetelmassa olevataikasarjat eivätusuoranaiseSti· ~ovellu..;
kaan, suhdannekehity(ksen enna.koimiseen, niin korkeilla korrelaatioarvoillaan ne epäilemättä ovat hyvänä apuna suhdannekuvan hahmottamisessa.
Tässä. on mahdollisuus kommentoida vain muutamia lasketuista
lähes sadasta aikasarjasta. Lienee kuitenkin syytä todeta, että ,mm.
seuraavien, rakennustoimintaa kuvaavien aikasarjojen korrelaatioarvot jäivät yllättävän pieniksi:
.'

-

.

.

Aikasarja
Aloitetut rakennukset, milj. m 3
Aloitetut a,suinraken:rl:tlk~ milj. m 3
Aloitetut teollisuUJs- ja liikerakennukset", tnilj. mi3 ': .
ValmistuIlleet rakennukset, milj. m3

.

'

-

.

Matksimi- Etumatka/
korrelaatio viiväfStymä
.54
.48
.47
.45 (.38)

Heilahtelu, olo

Log.lin.
trendin·
nousu,·o/()

o
o

8.61
14.84

4.8

nO,

14.79
6.67

6.0
3.6

+2

5.2

JOheisesta.laskelmastailmenee, etteivät asuinrakennus toiminnan
sekä teollisuus- ja liikerakennustoiminnan korrelaatiot ja 'suhdanneherkkyys (heilahtelu %:ssa) eroa merkittävästi toisistaan, vaikka
asuinrakennustoimintaa on pyritty ajoittamaan nun, että se tasaa
suhdannevaihteluita.

Suhdannetilaaviivästyneesti seuraavista indikaattoreista
Varsin monet indikaattorit saivat laskelmissa s'elvästi viivästyneitii
arvoja, samalla kun korrelaatio arvot olivat yllättävän korkeita. Mer;..;

!
I

31; valm.ku1-ut .tf.Err;uonninvol.,' ,,,. Met~lliteo1l1i~~tannon volyymi

36.Valm.

·3

-,a.

o +1

-1

.. .f.

+3

·3

•.t

~I

o .1

+.f.

+3

-1.

~1

o

+1

+02.

+,' +.,

50.~alonr.toim~l~ol.

'0'. Työttöm.

koko työv.,

III

.. Jo

-a -",

~f

o

+1

+~

+3

+If

,ot.,P.uuteoll., tuotannon:, vol:

Sl Työnhakijatltarj .. työpaikat
ff1

.. 3

q

:II

lj
-1.00

-3

.2.

-1

o .. ,

.. t-

+3

-,

-~

-1/

-3

10

-1

-,t

+1

>
~
~

~

6lJ.;rnvest.,

'1O.IConeteoll.

tav~

~
~
>
>
t-3

~~~si-Saksanteoll.tuo

tuot. vol ..

1.00

1-1

t-3

o
~

·3

-1.

-1

10

+'

+.f.

.3

-)

.1-

-1

o .. 1

+A.

.. 3

+3

-s

-'1

"'3,-'.\

-3

-1

-oi

-,

10 +1

+.2.

.3

.. .,

~

rtJ

~
~
o
~

I?j

ff1
rJ1
~

-1

0+1

+.i.

+3

+'1

+5"

-s

-'1

-,

-.2.

-,

o

+'

-3

•.1.

-1

o .. 1

+.7.

+3

·G

• .,

Kuvio 1. Suhdanneindikaattoreiden korrelaatiodiagrammoja. (Kutakin sarjaa
tioita BKT:n volyymin muutoksen kanssa eri viivästymillä tai etumatkoilla
i .)

-3

-~

-1

10

": 1

kosk~vakäyrä

-'1

-3

kuvaa

,-1.'

-1

10

laskettuj~

+1

.-.

+3

>

korrelaa1-'

~
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killepantavaa on, että,useat näistä olivat mortetäärisia indikaattoreita.
Toisaalt~ tiec!ettiinjqetuki;itee!!, että esim. rahalaitosten luotonanto
seuraa viivästyneestiyleistäsuhdan~ekehitystä. Oheisten laskelmien
mukaan luotonannon" huippu sattuu noin' "vuoden, päähän BKT:n
suhdallnE7huipusta~ Antolainauksen suhdannevaihtelut ovat myös
voim~kkaita, sillä suhteellisten trendipoikkeaI~.ienkeskiarvo ,.011 lähes
3' %. ·:Myös pankkien diskortttaamien jarediskonttaamienvekselien
suhdannevaihtelu qn selväpiirteistä suhdannehuipun osuessa noin
seit5cem.än vtlosineljänneksen päähän BKT:n stlhdannehuipusta. KU,ten
odott~a sopii, suhdanneheilahtel'Ukinon voimakasta. Suhteellinen
trenmpoikkeama.?n sit~ paitsi peräti 50 %.;Keskuspankinnettosaatavat rahala-itoksilta (ks. kuvio 2) ovat huipu~saan noin ltuuden

vuosineljiinnekseIl' kuluttua suhdannekehityksenJlUipusta. Suhdanneheilahtelu on myös voimakasta (Il~in20% ).Seuraavassa asetelmassa on' esitetty parhaat, yleistä suhdannetilaa,' viivästyneinä seuraavat ,suhdanneindikaattorit:

Aikasarja

Rahalaitos,ten 1uotonaIllto,· yleisölle
Valmiiden kulutustavaroiden
tuonni~ volyymi
Tukkumyynnin volyymi
Vähittäiskaupan volyymi
mYY'Il!tipäivälä kohti
Suomen Pankin
nettosaatavat
I
.
ra!halaitoksilta
"
Tukkumyynnin
arvo
Yleisön aikatalletukset
Diskontatut ja r:ediskontatut vekselit

Maksimikorrelaatio

Viivästymä

Heilahtelu~ 0/0

Log. line
trendin
nousu, °lo

.83 (

.44)

4

2.96

10.8'

.71 (
.71 (

.69)
.67)

1
2

7.54
3.36

10.0
5.6

.65 (

.52)

3

2.94

4.0

.62 (-.15)
.59 ( .38)
.57 ( .48)
.56 (-.10)

6
4
1
7

2,0.26
2.26
2.50
49.71

11.6
8.0
11.2
17.2

Selvästi ,viivästeisiäkin indikaattoreita voidaan yrittää käyttää
apuna suhdannetilaa hahmoteltaessa. Esim. tuoreimpien BKT:n kehitystä ilmaisevien lukujen avulla pyritään ennakoimaan viivästyvän
indikaattorin lähiajan kehitystä. 'Saatua arviota verrataan sitten kOe
indikaattorin muulla tavoin (säännöllinen stlhdannekäyttäytyminen
tms.) saatuun kehitysarvioon.
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Ennakointi korrelaatioiden avulla
Suhdannekehitystä voidaan ennakoida ekstrapoloimalla edellä selostettuja korrelaatioita. Perusolettamuksena on, että perussarjan eli
BKT:n volyymin ja käsiteltyjen »parhaiden» suhdanneindikaattoreiden sykliset vaihtelut ovat muodoltaan ja kestoltaan tarpeeksi säännönmukaiset. Korrelaatiokertoimien testaus ongelmiin ei tässä puututa.
Ennustemenetelmää sovellettaessa on ensin päästävä selville siitä,
»missä nyt ollaan». Seuraavaksi koetetaan paikantaa BKT:n seuraava
käännepiste käyttämällä hY-Väksi laskettuja parhaita suhda,nneindikaattoreita eri etumatkoineen" ja viivästyksineen. BKT:n käännepiste
haarukoituu siten sen oman" arvioidun suhdannekehityksen ja emo
indikaattoreiden tulevan kehityksen perusteella arvioitujen käännepisteiden mukaan. Näitä suhdanneindikaattoreita on syytä ottaa
analyysiin useita, jotta ennustettavan käännepisteen »hyväksymisalue» pystyttäisiin mahdollisimman luotettavasti määrittämään.
Ennusteen laatijan tärkein käytännön työvaihe on arvioida saa:..
miensa tuoreiden tilastolukujen suhdannekomponentit. Tämä voidaan suhteellisen helposti ja riittävän tarkasti tehdä poistamalla
luvuista »käsimenetelmällä» kausi- ja trendikomponentit (esim. kausikomponentit käyttämällä edellisen vuoden vastaavaa kausi-indeks(~).1 Tiedossa olevat häiriöt (lakot ym.) tietyn indikaattorin suhdannekuvassa on yritettävä mahdollisimman tarkasti eliminoida.
Tätä ennustemenetelmää sovellettaessa on ennusteen laatijan
kokemuksella
ja intuitiivisella lähestymistavalla suuri merkitys. Ei
/
riitä, Jettä laskelmat on mekaanisesti viety päätökseen, vaan- ennustamisprosessin ajan on punnittava ja arvosteltava uusien tilastolukujen
antia suhdannekuvan kannalta. Tällöin on myös syytä pitää mielessä,
mitkä aikasarjat ovat Suomen kokonaistuotannon kannalta lähes
eksogeenisia ja mitkä ovat kiinteässä yhteydessä BKT:n volyymin
kasvun vaihteluihin. Samalla tulee pohdittavaksi vanha ongelma llS.
rahataloudellisten indikaattoreiden ja- kokonaistuotannon volyymin
kansantaloudellisista 'kytkennöistä.
1. Monissa aikasarjoissa trendi- ja suhdannekomponentin erottaminen toisistaan on

tosin vaikeaa. Ks. esim. Pertti Kukkonen - Pekka Lahikainen, Kalenterivaihtelut taloudellisissa aikasarjoissa. Taloudellisia selvityksiä 1964, Suomen Pankin taloustieteellinen
tu tkimuslai tos.
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3.&:. BE'l!TOSAATAVAT RABALAITOKSILTA
-POIKKEAHA /10

!J. RAHALllTOSTEN l'IETTOSAATAVAT ULKOMAILTA
_ . POIXKEAMA/10

.&0

'0
-10

:'1. KOKO VIENNIN VOLYYMI
-POIKKEAMA

.,0

fo

-/0

"

U..

'3

,.,

-'10

'10.

1. RABALAITOSTEN LUOTONANTO YLl:.'ISÖLLE
-POIKKEAMA/20

3'. VALMIIDEN INVESTOINTITAVAROIDEN TUONNlli VO
: -·POIKKEAMA/2

30 .

•1.0
10

-10
-.f,0

1/

_30

-'10

Kuvio 2. Eräitä trendipoikkeamien kuvaajia.

Edellä on keskitytty vain BKT:n suhdannekomponentinennakoimiseen vertailemalla eri aikasarjojen käyttäytymistä siihen nähden.
Oman mielenkiintoisen tutkimuskohteen muodostaisi kuitenkin eri
aikasarjojen vertaileminen toisiinsa. Tässä ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia esim. rahamarkkinoiden kehityksen ennakointiin muiden sarjojen avulla. Esimerkkeinä siitä, että näin saattaisi löytyä
mielenkiintoisia yhteyksiä, ovat kuvion 2 trendipoikkeamien kuvaajat. Kuviosta nähdään, miten esim. viennin volyymin kasvua varsin
nopeasti seuraa valmiiden kulutustavaroiden tuonnin paisuminen.
Samoin havaitaan rahalaitosten luotonannon saavuttavan huippunsa
valmiiden investointitavaroiden tuonnin käännyttyä jo selvään laskuun (käännepisteiden väli on noin vuoden pituinen). Myös raha-
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laitosten nettovelan keskuspankille .todetaan varsin voimakkaasti kasvavan (supistuvan), samalla kun niiden ulkomaiset nettosaatavat nopeasti supistuvat (kasvavat).
Käsiteltyäennustemenetelmää yleisesti arvioitaessa katsotaan
sen olevan. mekaanista ennustamista, jossa »taustana» on intuitiivinen »mallisysteemi». Niinpä tämä menetelmä soveltuu mielestämme
hyvin käytettäväksi estimoituun ekonometriseen mallijärjestelmään
perustuvan ennustamisen rinnalla tai apuna. Tällöin avautuvien mahdollisuuksien tarkastelu ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen piirun.

Pieni ennustamiskokeilu vuoden 1972 suhdannekäänteen
arvioimiseksi
Ennustekokeilua varten valittiin yhdeksän indikaattoria, joiden avulla pyrittiin paikantamaan kokonaistuotannon kehitys vuodesta 1H72. 2
Valituista indikaattoreista neljä on ns. nollaviivästeistä, kolme ennakoivaa ja kaksi jäljessä seuraavaa. Kullekin sarjalle laskettiin aluksi
neljännesvuosittaiset trendiarvot jatkamalla aikasarjoja vuoden 1971
viimeisestä neljänneksestä. Toisessa vaiheessa arvioitiin Suunta ja
suh~anne -julkaisun avulla vastaavat kausipuhdistetut arvot. Lopuksi
laskettiin näiden ja emo trendiarvojen prosentuaaliset poikkeamat,
joiden voidaan katsoa koostuvan pääasiassa kOe sarjan suhdannekomponentista.i3 Nämä indikaattorit on esitetty taulukossa 1 vuotta 1972
koskevine laskelmineen.
Jo näinkin piene~ indikaattorijoukon voidaan sanoa osoittavan tyydyttävästi BKT:n suhdannekäänteen osuneen vuoden 1H72 toisen
vuosineljänneksen loppuun ja kolmannen vuosineljänneksen alkuun.
N ollaviivästeisistä indikaattoreista tätä tukevat etenkin teollisuustuotannon volyymi, koko tuonnin volyymi ja tarjottujen työpaikkojen
määrä.
Ennakoivista indikaattoreista Länsi-Saksan teollisuustuotannon
käännepiste näyttää tapahtuneen noin puoli vuotta ennen Suomen ko2. Aikasarjojen tietokonekäsittely ulottui vuoden 1971 loppuun.
3. Aikasarj an sUhdannekomponentin erottamismahdollisuuksista ks. Kukkonen Lahikainen, mao
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Taulukko 1.

Eräiden suhdanneindikaattoreidenkehitys vuonna .. 1972
Ekstrapoloiduttrendiarvot ja
las ketut .trendipoikkeamat

Indikaattori

1972

1971

III

IV

1

II

III

IV

281.66
7.5

286.03

290.32
5.1

294.68
4.4

299.10
2..4

303.58
11.3

46.39
-6.9

47.10
-5.3

47.81
-0.2

48.52
4.5

49.25
7.5

49.99
2.0

357.90
5.6

364.66
2.5

371.59
-0.3

378.65
0.8

385.84
-5.0

393.17
-11.5

394.58
2.0

401.78
3.6

409.01
-6.8

416.37
-4.0

423.87
-10.7

431.50
-27.0

155.77
-,-; 0.5

157.84

159~89

161.97
,.-- 1.0

164.08
-2.;7

166.21
-0.4

149.17

150.21
4.6

151.26
8.5

1. Teollisuustuotannon
volyymi (0)

trendiarvo
suht. poikkeama,

0/0

2. Tarjotut työpaikat julkisessa työnväli tyksessä (0)
3. Koko tuonnin volyymi (0)
4. Valmiiden investointitava...;
roiden tuonnin volyymi (0)

'7.8

5. Länsi-Saksan teoll.tuotan-

non volyymi

(~2)

6. Puuteoll. tuotteiden viennin volyymi (- 5)
7. Myönnetyt rakennusluvat
(-1)

8. Rahalaitosten luotonanto
yleisölle (+ 4)
9. Tukkumyynnin volyymi
(+ 2)

~3.7

-'-1.0

146.10
-7.3

147.10
6.6

148.13
14.0

9.89
12.1

9.99
5.0

10.09
16.0

10.19
0.6

10.29
12.6

10.40
41.3

20069.40
3.1

20628.70
3.6

21185.67
4.2

21757.69
5.4

22345.15
6.7

22948.46
8.2

240.14
1.6

243.44
-0.6

246.85
11.7

250.30
-1.5

253.81
0.6

257.36
10.0

~1.9

konaistuotannon käännepistettä. (Luvuissa on tosin mukana lakkojen
vaikutusta.) Tämän indikaattorin vuoden 1972 kolmannen neljännek.l.
sen heikko kehitys heijastanee DM:n aikaisempien kurssimuutosten
aiheuttamia sopeutumisongelmia. Puuteollisuustuotteiden vienti näyttää saavuttaneen aallonpohjan vuoden· 1971 puolivälin tienoilla (siis
lähes 5 neljännestä ennen BKT:n käännettä). Kehitys on siten ollut
kohtalaisen suotuisa lukuunottamatta vuoden 1972 toista neljännestä.
Myös myönnettyjen rakennuslupien kääntyminen voimakkaaseen
kasvuun osoittaa kokonaistuotannon käännepisteen sattuneen vuo-
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den puolivälin tienoille. Trendipoikkeamissa on' kuitenkin samalla
havaittavissa harj oitetun asuntol?olitiikanvaikutuksia..
Jäljessä seuraavista sarjoista kumpikaan ei osoittautunut tyydyttäväksi. Rahalaitosten luotonannossa yleisölle näkyvät sekä toteutetun rahapolitiikan jäljet, (mm. lainakorkojen muutokset) että runsas
ulkomainen luotonotto. Tukkumyynnin volyYmi taas kuv~staa vuoden
1971 viimeisellä ja vuoden 1972 ensimmäisellä neljännekselläns. pis.teveron vaikutuksia.
.
Yleishavaintona vuoteen'1973 siirryttäessä voidaan' todeta, että
samalla kun tuonti alkaa suhdannenousun myötä kiihtyä, vientiekspansio ei ota kunnolla alkaaks~en. Tämä on edelläIIlainitunvaluuttakriisinkin huomioonottaen varsin yllättävää, koska esim. luotonanto
yleisölle on jatkunut vilkkaana ja ulkomainen luotonotto on ollut voimakasta ·näihin päiviin saakka. Eräs syy tä~än hitauteen saattaa olla
selkitntymätön kauppapoliittinen tilanne.

Liite

Aikasarjojen valinta, käsittely ja lasketut tunnusluvut
Sarjoja valittaessa oli periaatteena ottaa mukaan mahdollisimman monesta kansantalouden osasektorista selvästi suhdannevaihtelua sisältäviä aikasarjoja. Eri vaihtoehdoista valittiin lopulliseen kokoonpanoon 95 sarjaa. Valinta tehtiin kokemusperäisten tietojen perusteella.
Oli itsestään selvää, että sarjat koostuisivat neljännesvuosihavainnoista. Lisäksi lliiden tuli olla kausivaihteluista puhdistettuja. Näin ollen
ainoaksi lähteeksi osoittautui Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen neljännesvuosijulkaisu Suunta ja suhdanne. Muutamien
sarjojen yhteydessä kausipuhdistetuista kuukausisarjoista laskettiin
vastaavat neljännesvuosisarjat. Tästäkään julkaisusta ei kaikista sarjoista ollut saatavissa kausipuhdistettuja sarjoja vuodesta 1954 'lähtien, joten muutamat sarjat ovat jääneet muita lyhyemmiksi.
Aikasarj oj en konekäsittely suoritettiin Valtion Tietokonekeskuksessa. Kullekin sarjalle laskettiin ajan suhteen logaritmisesti lineaarinen regressioyh tälö. Sarj akohtaisesti tulostettiin:
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-', trendiyhtälön kerroin,
- vastaava regressiovakio,
- ,trendin, selvitysaste,
-, havaittu arvo,
- mallista laskettu arvo,
',- hava.itun ja lasketun arvon erotus (selitysvirhe, trendipoik...
keam.a ),
- näiden trendipoikkeamien keskihajo~nat,
-,, prosenttisten trendipoikkeamieIl kes~iarvot jakeskihajonnat,
- variaatiokerroin (trendipoikkeamien]{eskihajonnan suhde sarjan keskiarvoon).
Edelleen tulostettiin tutkimuksen päätavoitteen kan~alta ehkä
mielenkiintoisin osa, nimittäin 96 x17 -korrelaatiomatriisi, jossa aina
yksi vaakarivi sisältää tietyn muuttujan (suhdanneindikaattorin)
trendipoikkeamien korrelaatiot BKT:n trendipoikkeamiin eri viivästyksillä. Näitä viivästysarvoja on kussakin tapauksessa 17 kappaletta,
siis 8 kumpaankin suuntaan ynnä nollaviivästymä, -8, ... , -1,0,
+1, ... , +8, jossa »-» kuvaa sarjan etumatkaa ja »+» viivästystä
BKT:n volyymin trendipoikkeamaan nähden.
Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät tulosteet ovat logo lineaarisen trendin selvitysaste, prosenttisten trendipoikkeamien eri tunnusluvut sekä viivästysten korrelaatiomatriisL
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Taulukko 2.

13·3

Hyvin suhdanneherkät sarjat
(korrelaatio r ~ 0.70)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

T

•.-1-

I ctS ctS
~~ .!4
~-~
00

:ctS

+ dctS

:>-j;:i

::s
>S"å)

',-i:ctS

2.1. Voimakkaasti heilahtelevat sarjat (suhteellinen hajonta s

>

61.* Avoimet
työpaikat
julkisessa
työnvälityksessä ................
32. Koko tuonnin volyymi (1954 =

5)

-55

.81

o

7.62

6.0

.783

100)
..........................
60. Työttömien prosenttiosuus koko

-54

.80

o

5.18

7.6

.945

työvoimasta ....................

-58
-62

-.77
-.73

o
o

29.32
20.61

2.8
4.0

.079
.149

-54

.71

o

9.34

7.2

.821

-54

.71 (.69)

+1

7.54

10.0

.944

-54

.70

o

5.29

6.0

.931

59. Työnhakijat/tarjotut paikat ....
36. Valmiiden
investointitavaroiden
tuonnin volyymi (1954 = 100)
37. Valmiiden kulutustavaroiden
tuonnin volyymi (1954
100)
67. Metalliteollisuuden tuotannon vo-

=

lyymi 5

•••..•.......••..•••..••

2.2 Kohtalaisesti heilahtelevat sarjat

(suhteellinen hajonta 5
1.

R.:~halaitosten luotonanto yleisölle, milj. mk ....................
50. Teollisuustuotannon volyymiindeksi (1954 = 100) ............
86. Tukkumyynnin volyymi (1954 =

2.

> s ~ 2.5)
4.

5.

6.

+4

2.96

10.8

.987

o

2.83

6.0

.979

+2

3.36

5.6

.943

3.

8.

100)

i..........................

-59

.83 (.44)

-54

.83

-58

.71 (.67)

2.3. Heikosti heilahtelevat sarjat (suhteellinen hajonta s

< 2.5)

(ei ole)

*

Numero aikasarjan edessä viittaa tietokonelistassa olevaan sarjan numeroon. Tietokonelista on saatavissa tekijöiltä.
Alaviiteselitykset ovat s. 135.
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Taulukko 3. Kohtalaisesti suhdanneherkät sarjat
(korrelaatio 0.70
r ~ 0.50)

>

1.

2.

3.1. Voimakkaasti heilahtelevat. sarjat (suhteellinen hajonta

tuotannon volyymi 5 •••••••..••.••••.•••...•
70. Koneteollisuuden tuotannon volyymi 5 ••••..••.•••••••••.•••••
33. Raaka-aineiden tuonnin volyymi

3.

4.

5.

6.

-3

5.82

3.2

.757

~

> 5,)

62. Puuteollisuuden

-54

.66 (.48)

-54

.65

o

6.75

5.6

.889

(1954 = 100) ....................
64. Investointitavaroiden tuotannon

-54

.64

o

5.32

6.8

.938

volyymi 5 •••.••••..••••.••.••.•
Suomen Pankin. nettosaatavat rahalaitoksilta, milj. mk ..........
Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi (1954= 100) ........
Sähköteknillisen teollisuuden tuotannon volyymi 5 ..•....•.•••.•
Keskeneräiset teollisuus- ja liikerakennukset, milj. m 3 ...••••..•
Diskontatut ja rediskontatut vekselit, milj. mk ..................
Myönnetyt rakennusluvat, milj.
m 3 ••••••••..••.•.......•..••.•
Aloitetut rakennukset, milj. m 3 ••
Puuteollisuustuotteiden
viennin
volyymi (1954 = 100)
Kulkuneu\roteollisuuden tuotannon volyymi 5 ..•...•..•••.•••••
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuuden volyymi 5 ...•.•.•••••
Muiden tuotteiden viennin volyymi (1954 = 100) ..............
Rahalaitosten nettosaatavat ulkomailta, milj. mk ................

-54

.63

o

6.18

5.6

.903

-54

.62 (-.15)

+6

20.26

11.6

.770

-54

.60

0

5.52

4.4

.867

-54

.59

0

6.17

6.4

.905

-54

.56

0

10.07

7.6

.833

-54

.56 (-.10)

+

7

49.71

17.2

.623

-54
-59

.55 (.47)
.54

-1
0

8.23
8.01

4.0

.663

4.8

.641

-54

.52 (.12)

-5

6.58

2.8

.588

-54

.51

o

5.21

4.0

.893

-54

.51

o

5.62

3.6

.829

3.
51.
71.
93.

2.
89.
90.
28.
72.

77.
31.

9.

-54

-.51 (.06)

+7

8.64

13.6

.963

-54

.50 (.27)

-3

23.67

6.4

.337
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> s Z 2.5)

3.2. Kohtalaisesti heilahtelevat sarjat (5

1.

2.

3.

4.

-54

.69

o

3.05

6.8

.982

-60
-59

.67 (.45)
.67

-2

o

2.72
4.70

5.2
1.6

.953
.282

-54

.66

o

3.57

5.2.

.959

-56

.65 (.52)

+3

2.94

4.0

.941

...;54

.64

o

4.55

2.0

.584

-54

.60 (.58)

+1

2.37

6.0

.983

-54

.57 (.48)

+1

2.50

11.2

.996

-54
-59

.55
.52

o
o

3.03
2.74

5.2
9.6

.966
.990

5.

6.

66. Raaka-aineiden ja puolivalmistei-

den tuotannon volyymi 5

•.••••••

43. Länsi-Saksan teollisuustuotannon
volyymi-indeksi (1954
100) ....
83. Markkinahakkuut, milj. m 3 ••.•
54. Kauppa, pankit, vakuutus-sektorin volyymi-indeksi {1954 = 100)4

=

87. Vähittäiskaupan volyymi myyntipäivää kohti (1954 = 100)
49. Metsätalouden tuotannon volyymi-indeksi (1954~ 100) 4 ••••••
5. Yleisön hallussa oleva raha, milj.
mk ............................
7. Yleisön aikatalletukset pankeissa,
milj. mk ......................
65. Kulutustavaroiden tuotannon vo,lyymi 5 ..••••••...••. •..•.•..•••
23. Kansantulo, milj. mk ..........

3.3. Heikosti. heilahtelevat sarjat (s< 2.5)

2.

1.
53. Liikenteen volyymi-indeksi (1954
= 100) 4
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •
58. Työllinen työvoima, 1000 henkeä

-54
-58

.68
.67 (.63)

4. K'oko liikkeessä oleva raha,
milj. mk ...................... -54
19. Elinkustannusindeksi (1951
100) -54
84. Tukkumyynnin arvo, milj. mk .. -58
22. BKT-markkinahintaan, milj. mk -59
56. Muiderlpalveluelinkeinojen volyymi-indeksi (1954 = 100) 4 •••• -54
57. Työvoima, 1000 henkeä
-58

.61 (.60)
-.60
.59 (.38)

=

.55
.55 (.21)
.50 (.37)

·3.

o

+2
+1

o
+4
o

+7
+3

4.

5.

6.

2.13
0.79

4.8
0.4

.979
.416

1.80
1.93
2.26
1.36

6.4
5.2
8.0
10.0

.989
.986
.987
.996

0.64
0.56

4.8
0.4

.998
.683

1. Kausipuhdistamatta.
2. Vain vuoden 1970 loppuun.

3. Korrelaatioissa ei ole selvää maksimiarvoa.
4. Työpäivää kohti neljännesvuosittain.
5. Volyymi-indeksi työpäivää kohti (1954
100) kuukausisarjoista laskettuna.

=
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Taulukko 4. Heikosti suhdanneherkät sarjat
(korrelaatio r
0,50)

<

1.

4.1. Voimakkaasti heilahtelevat sarjat (s

6. Yleisön käteistalletukset, milj. mk
26. Koko tuonnin (cif)' arvo, milj. mk
68. Metallin perusteollisuuden tuo;..
,tannon volyymi-indeksi 5 •••••.
94. Aloitetut asuinrakenn., milj. m 3
82. Naudanlihan tuotanto, milj. kg ..
92. Aloitetut teollis'uus- ja liikerakennukset, milj. m 3 .•••••••••••
78. Kaivannaisteollisuuden vOlyymi 5
91. Valmistuneet rakenn., milj. m 3
73. Savi-, lasi-, kivenjalostusteolli'suuden volyymi 5 ••••••••••••••
52. Maa- ja vesirakennustoiminnan
volyymi-indeksi (1954 = 100) 4 ••
45. Sahatavaran ja vanerin varastot Englannissa (volyymi-indeksi,
1954

= 100)

................... .

76. Tekstiiliteollisuuden volyymi 5

••

1. Suomen Pankin valuuttavaranto,
milj~' mk ..................... .
47. Paperin varastot Englannissa (volyymi-indeksi, 1954 ~ 100) ..... .
69. Metalliteollisuuden
volyymi-indeksi 5 (1954 100) .......•....
18. Valtion ~elka yhteensä,milj. mk
95. Keskeneräiset asuinrakennukset
milj. m 3 ••••••.•.••••••••••.••
30. Metalliteollisuustuotteiden viennin volyymi (1954 = 100) ..... .
88. Keskeneräiset rakennukset vuosineljänneksen lopussa, milj. m 3 ••
81. Sianlihan tuotanto, milj. kg ....
34. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin volyymi (1954 = 100) .... . .
80. Meijereiden vastaanottama maito,
milj. litraa ....................
35. Metsätaloustuotteiden viennin volyymi ..........................
13. Reaalisijoituk~et, milj. mk ......
48. Maataloustuotannon volyymi-indeksi (1954 = 100) 4 ••••••••••••

=

2.

3.

4.

5.

6.

> 5)

-54
-54

.48 (.43) ,
.48

-54
-59

-55

.48
.48
.47 (.41)

-59
-54
-54

.47
.45
.45 (.38)

+

-54
-54

5~04

8.4

~962

5.34

11.2

.975

o ,..' 8.13
o
14.84
5.39

8.8
5.2
6.8

.492
.915

6.0
4.8
3.6

.520

2

14.79
6.52
6.67

.43 (.34)

+1

5.98

8.4

.945

-.43 (-.39)

+1

6.15

2.0

.577

-54 2
-54

.40 (.18)
.39

+5

o

6.64
5.50

2.8
3.2

.651
.761

-58

.38 (.09)

-4

12.60

8.4

.700

-54 2

.35 (.06)

+5

7.01

2.4

.518

o
+4

23.14
6.96

5.6
10.8

.730
.872

.+4 3

7.61

3.2

.657

10.67

9.2

~854

3

6.69
7.98

3.6
6.4

.771
.850

o

9.47

9.2

.911

-

4

6.57

2.8

.675

+

0
2

25.94
8.84

-10.4
7.6

.720
.870

5.12

1.6

.499

-54
-60

.35
-.33

~2

o

~2

o
o

-54

.33 (.28)

-54

-.32 (.01)

+2

-54

.31
-.31 (-.20)

-

-55
-54

.25

-55

.23 (.18)

-54
-57

.21
-.19 (-.09)

-54

.17

o

03

~931

~866

.781
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15. Tulon ja omaisuuden perusteella

kannettavat verot, milj. mk ....
17. Valmisteverot, milj. mk ........
16. Liikevaihtovero, milj. mk ......

-57
-57
-57

4.2. Kohtalaisesti heilahtelevat sarjat (5

03
03
+1 3

14.13
6.60
7.08

3.

4.

5.

6.

2.72

7.6

.988

3.03
3.69

6.8
7.2

.978
.971

2.98
4.87

3.2
10.8

.910
.976

3.28
3.74

9.2
9.2

.981
.981

o

4.09
3.16

3.6
11.6

.853
.988

+ 1

3.72

10.4

.987

0
2

4.64
4.79

7.2
11.2

.961
.979

4.22

10.8

.983

4.

5.

6.

-

2
0
+ 3

1.14
1.10
1.62

4.8
10.8
4.0

.985
.998
.979

+ 2

2.16

5.6

.984

+ 4

1.19

2.8

.958

+ 2

1.66

6.0

.986

+ 2
0
- 4

1.72
2.29
2.44

6.0
0.8
7.6

.986
.503
.990

-

0.58

4.4

.998

-.13
-.05
.05 (-.OO)

12.0
13.6
11.2 ,

.889
.970
.960

> s > 2.5)
1.

2.

79. Sähkö-, kaasu- ja vesijohtolaitos-

ten volyymi 5 •.•••..••.••••••••
27. Koko viennin volyymi-indeksi

-54

=

(1954
100) .................... -54
63. Paperiteoll. tuotannon volyymi 5 -54
46. Paperin kulutus Englannissa (volyymi-indeksi 1954
100) ...... -54 2
25. Koko viennin (fob) arvo, milj. mk -'54.
85. Vähittäiskaupan myynnin arvo
myyntipäivää kohti, milj. mk .. "",56
74. Kemian teollisuuden' volyymi 5 •• -54

=

.47 (.46)

(s

o
o

.45
.44
.32 (.11)
.32 (.19)
.30 (.27)
.24

44. Sahatavaran ja vanerin kulutus
Englannissa (1954 = 100) ........ -54 2
.23 (.11)
11. Valtion kulutusmenot, milj. mk -57
-.22
10. Valtion menot yhteensä (ilman
kuoletuksia) milj.mk .......... -57 -.22 (-.16)
29. Paperiteollisuustuotteiden
viennin volyymi (1954 = 100) ..... . -54
.22
12. Valtion siirtomenot, milj. mk .. -57
.22 (-.04)
14. Valtion tulot yhteensä (ilman lainoja), milj. mk ............... . -57' -.17
4.3. Heikosti heilahtelevat sarjat

+1

-1

-5
----.1

o
-4

-

< 2.5)

2.
1.
viennille
tärkeiden
OECD"",maiden teollisuustuotan.46 .(.22)
non volyymi-indeksi (1963 = 100) -60
.45
Palkkasumma, milj. mk ........ -59
-.43 (-.31)
Tukkuhintaindeksi (1949 = 100)
-54
Elintarvike- ja nautintoaineteol.43 (.42)
lisuuden volyymi 5 •••••••••••••• -54
Englannin
teollisuustuotannon
-.41 (-.03)
volyymi-indeksi (1954 = 100)
-60
USA:n teollisuustuotannon volyy.41 (.24)
mi-indeksi (1954 = 100) ........ -60
Ruotsin teollisuustuotannon vo.40 (.25)
lyymi-indeksi (1954 = 100) ..... . -60
1
.40'
-54
Vaihto suhde (1962 = 100) ..... .
Yleinen ansiotaso!ndeksi ....... . -54 -.21 (-.15)
Julkisen toiminnan volyymi (1954
= 100) ....................... . -54
.04 (-.04)

3.

39. Suomen

24.
20.
75.
41.
40.
42.
38.
21.
55.

Alaviiteselitykset ovat s. 135.

33

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1973:2

KATSAUKSIA

Taloushistorian tutkimuksen
systematis9i ntia

RIIT'TA HJERPPE
,

.

Tieteidenvalisen asemansa vuoksi taloushistoriå 'rekrytöi joukkojaan sekä
taloustieteiden' että historian piiristä.
Oppiaineena sitä ei ole pyrittykään nalllaamaan kiinteästi' paikalleen tieteiden
kentässä; niinpä Yhdysvalloissa, missä
taloushistoriaa nykyisin eniten tutkitaan, se on yliopistosta riippuen osana
taloustieteen tai historian opetusta ja
tutkimusta. Taustan erilaisuus on aiheuttanut kitkaa taloushistorioitsijoiden
j()ukossa, mikä viimeksi ilmeni metodikeskustelun »sUurena riitana uudesta
taloushistoriasta» .1 '
On kuitenkin ilmaantunut tutkijoita,
jotka käyttävät ansiokkaasti hyväkseen
tämän keskustelun aiheuttaneita ja sen
tuloksena syntyneitä oppeja, toisin sanoen yhdistävät uutta taloushistoriaa
traditionaaliseen tutkimustapaan. Näihin kuulu\l Kalifornian Davisin y liopiston taloustieteen osaston taloushistorian opettaj a, professori Elias H.
Tuma, joka julkaisi vuonna 1971 kaksi
laajaa, merkittävää taloushistorian teosta: The Economic Hi~tory and t1J,e Social
Sciences ja European Economic History,
1. Ks. Riitta Hjerppe, Uusi taloushistoria,
Kansantaloudellinen aikakauskirja 1971: 4.

Tenth Century to thePresent Day.2
Edellisessä pohditaan 'sangen' perusteel~
lisesti ja keskeisten tutkimusten valossa
taloUs4istorian tutkim\ls~ohteita Ja eri
lähestymistapola. Jälkimmäisessä yhdistellään traditionaalisia tutkimustuloksia uuden taloushistorian mukaisen teoriakehyksen avulla, ja' tuloksena
on alkeiskirj aksi tar koitettu synteesi
aihepiiristä.
Teoksessaan Economic History .and
the Social Sciences Tuma rakentaa varsin erikoislaatuisen tutkimuksenteon
mallin. Hän lähtee, peruslauseesta: tutkimuksen teossa ongelman rajaaminen,
käytettävissä oleva aineisto ja menetelmä määräävät, minkä asteisia yleistyksiä on mahdollista tehdä.
~.

"

~ ~

Tuma ottaa lähtökohdaksi Louis
Gottschalkin luökittelun tutkimusten
perusteella tehtävistä yleistyksistä:
2. Elias H. Tuma, Economic History and
the Social Sciences, Problems of Methodology, University of California Press, Ber-

keley and Los Angeles 1971; sa:mankjrjoittajan European Economic History,Tenth
Century to the Presen~ Day, Thtfmry and,
History of Economic ,Change, Harper and
Row, New York 197L.
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1. ainutkertaiset tapaukset (ei yleis-

tyksiä),
'2. rajoitetut yleistykset (rajoitetaan
tuikimusaikaan ja -paikkaan),
3. yleisty kset trendin perusteella (pyritään teoriaan, joka auttaisi sel-:vittämääil toisiinsa suhteessa olevia tapauksia, rajoittuvat tutkimusaikaan ja-paikkaan),
4. vertailuun perustuyat yleistykset
(etsivät parallellism~ja ja analogioita tapahtumil1~ toisista ajo.ista
ja paikoista) sekä ennustavat yleis:'
tykset,
5. kosmiset yleistykset (ets~vät historiallisen,kehit)11ksen yleisiä lakeja).
Käytettävissä olevan aineiston· tekij ä
jakaa eri perustein primäärisiin ja se,;..
kundäärisiin indikaattoreihin, kvantitatiivis iin ja ~valitatiivisiin, kokonais- ja
osa-aineistoihin sekä tieteiden välisiin
aineistoihin. Mahdolliset metodivalinnat
kuuluvat kolmeen pääluokkaan:. deskriptiivinen, analyyttinen ja synteettinen~ Näistä analyyttinen jaetaan osaalueisiin, joita ovat pääasiassa käsitteiden ja tutkimuskentän määrittely, systeemianalYiysin, deduktion, induktion,
ekonorrietrian tai vertailevan metodin
käyttö.
Yleistyksen tasot ristiintaulukoidaan
käytettävissä olevien aineistojen ja metodien kanssa periaatteessa seuraavalla
tavalla:
Yleistyksen taso
\

datat

1

4

metodivaihtoehdot

I

1

.,

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

2

I
I

3

I

4

5

6

1
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Mainitusta perusla useesta lähtien
Tuma täyttää taulukon ruudut luvuilla
1-3 siten, että ne . merkitsevät tietyn
yleistysasteen edellyttävän' tietyntyyppisen datan tai metodin vähäistä, keskimääräistä .tai runsasta käyttöä. Niin";
pä tutkimusta tehdessä voidaantauluk...;.
ko ottaa avuksi ja merkitä siihen käy..,
tettävissä olevien aineistojen laatu ja
määrä sekä metodivaihtoehdot ja nähdä
sitten mahdollinen tulosten .yleisty ksen
taso. Vaihtoehtoisesti voitaisiin ajatella
lähdettävän tietynyleistystason tavoi tteesta. ja taultlkon luokittelun perust~ella Ilähtävän, missä määrin olisi käytettävä eri tyyppisiä aineistoja ja metodeja.
Analyyttisyydessä,än . j a loogisuudessaan malli on ihailtavan .selkeä ja sellaisenaan käyttökelpoinen kenelle ta..,
hansa yhteiskuntatieteilijalle ja .historioitsijalle, kun on selvitettävä ajatuksia yleensä ja tutkimuksen tavoitteita
annetuin edellytyksin (lähdeaineisto ja
tutkimusmetodit).
Tuma jatkaa työtään analysoimalla
mallinsa avulla taloushistorian tunnetuimpia tutkimuksia. 3 Analyysi tehdään
3. »Klassikot» Karl Marx, CapitaJ,Vol 1,
Max Weber, The Protestant Ethic and the
Spirit of Capitalism, Henri Pirenne, Mohammed and Charlemagne, John Clapham, The
Economic Development of France and Germany, 1815-1914, Frederick Turner, The
Frontier in the American History, Eli F.
Heckscher, Mercantilism, VoI 1, Paul Mantoux, The Industrial Revolution in' the
Eighteenth Century sekä uudemman traditionaalisen taloushistorian edustajana Rondo
Cameron - Olga Crisp - Hugh Patrick ~
Richard Tilly, Banking in the Early Stages
of Industrialization. Uuden taloushistorian
esimerkkeinä on Robert Fogelin .Railroads
and American Economic Growth, Essays on
Econometric History sekä pari R. P. Tho-

'1nasin artikkelia.
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jakamalla tutkimusten sisältö, aineisto,
metodit ja tulokset esiintymisasteen
mukaan mallin luokkiin. T':ltkijan tar·
koi tusperlen selvittämiseksi huomioidaan niineksplisiittiset lausumat kuin
implisiittisetviittauksetkin; .onko esimerkiksi vertailevaa metodia käytetty
systemaattisesti sen rajoitukset ja määrittelyvaatimukset huomioiden vai onko
vertailevan metodin. käyttö . satunnaista;
Mållin tulosten 'yhteenveto on kirjan
mielenkiintoisin osa. Ilman sitä teosta
voitaisiin pitää tutkimusmetodologiän
oppaana, jossa »klassikoita» on käytetty
valaisevina .esimerkkeinä .' siitä,' :minkälaista aineistoa ja 'mitä metodeja: on
käytetty tunnetuissa talous- ja sosiaalihistOrian tutkimuksissa~ Yhteenvedossaan tekij ä osallistuu laaj aan keskusteluun uudesta taloushistoriasta. Sen
luonteenomaisiksi piirteiksi hän kokoaa:
1. aikaisempaa laajemman taloustie-

teen teorioiden käytön taloushistorian tutkimuksessa,
2~. ekonometrian ja tilastotieteen teorioiden .käytön,
3. tieteellisen metodin sääntöjen noudattamisen,
4. malliJn, hypoteesien ja tutkimukselle relevan ttien kriteerien täsmällisen määri ttelemisen,
5. kon trafaktuaalisten
hypoteesien
eksplisiittisen käytön.4
Uuden taloushistorian edustajat ovat
moittineet traditionaalisen suunnan tutkijo~ ta keskittymisestä ainutkertaisten
4. 'Kontrafaktuaalisen eli todellisuuden
vastaisen . hypoteesin tunnetuin esimerkki
lienee Fogelin oletus, että rautateitä ei olisi
rakennettu Yhdysvalloissa, ja hän arvioi sitten kansantulon kasvua tässä tilanteessa.

tapausten selvittelyyn,· deskriptiivisyydestä, teorian, analyysin ja yleistysten
puutteesta sekätutkjmuskohteen epätäsmällise$tä .raj aamisesta. Tuman mielestä ei silti ole pyritty system~attisesti
selvittämään näit~ väitteitä. Mallin tulosten mukaan tarkasteltuja »klassikoita» ei voi syyttää teorian puutteesta tai
ainakaan siitä, etteivätkö he olisi yrittäneet jonkinlaista teoreettista kehystä
tutkimukseensa. Heitä ei myöskään voi
nimittää voittopuolisesti deskriptiivisiksi, painvastoii{· Tuman mielestä kuvauksia .puuttuu. Analyysiå niissä on
yritetty runsaasti, synteesiä enemmän
"kuin uudem:rnissa tutkimuksissa.
»Klassikoiden» ,deskriptioiden vähäisyys johtuu kirjoittajan mukaan yleensä pu u tteellisesta primääriaineistosta.
Pahimmat epäkohdat ovatmääritelmien
puutteessa. Tutkimuksen aluetta ei
yleensä määritellä tyhjentävästi, ei
myöskään käsitteitä ja tutkimusyksiköitä. Teorioiden käyttöä ei ole riittävän
selvästi tuotu esiin, teoriat eivät ole yksityiskohtaisesti muotoiltuja. Esimerkkeinä olleista tutkimuksista ei saa Tuman mielestä tukea väitteelle, että traditionalistien mielestä historia koostuisi
ainutkertaisista tapahtumista ja että
heidän mielestään menneen perusteella
olisi mahdotonta ennustaa tulevaisuutta. Päinvastoin yleistysten taso poikkeaa usein aineiston ja menetelmien
viitoittamasta tasosta siten, että y leistykset ovat korkeammanasteisia kuin
faktojen ja analyysin perusteella voitaisiin odottaa.
Tuman analyysikehikko' mahdollistaa
myös uuden taloushistorian esimerkkitutkimusten systemaattisen arvioinnin
ja vertailun. Aineiston, käyttö, teorioiden soveltaminen, selvät määritelmät ja
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tarkat analyysimenetelmät ·saavat kiitosta esimerkiksi otetussa Fogelin tutkimuksessa. Mutta Fogel saa moitteita
siinä. missä »klassikotkin» y leisty ksistään, jotka ylittävät aineiston ja metodien osoittaman tason.
Uuden taloushistorian tarkasteluissa
rajanveto on usein ollut jyrkkää; ns.
traditionaalisen historian· edustajien
suhtautuminen on yleensä ollut kielteistä, uuden taloushistorian .kannattajien lausunnot taas positiivisia. Tuma
yhtyy keskusteluun uuden taloushistorian omilla ehdoilla. Tarkastellessaan
tutkimusta kokonaisuutena, johon hänen maLlinsa antaa mahdollisuuden, hän
tuo tärkeän lisän metodologiseen keskusteluun.
Teoksen lopussa tarkastellaan joidenkin yhteiskuntatieteiden uusien metodien soveltamista taloushistorian tutkimukseen. Kaikkien tarkastelemiensa
yhteiskuntatieteiden alalla Tuma havai tsee ta pah tuneen »tieteellistymistä»,
joka ilmenee mittauksen korostumisena jå teorioiden selkiintymisenä. Kappale jää jotenkin irralliseksi teoksessa,
ja siitä onkin nähdäkseni havaittavissa,
että Tuma ei ole asiantuntija muiden
yhteiskubtatieteiden alalla. Onnettomuudekseen hän lukee tässä loppukappaleessa yhteiskuntatieteiksi vain sosiologian, psykologian, antropologian ja
jossain määrin politiikan tutkimuksen.
Oman alansa, kansan taloustieteen hän
jättää pois kokonaan. Kun muualla kirjassa voi ihailla hänen taitoaan tutkimuksen tekemisen terävässä ja kirkkaassa systematisoinnissa, kirj an loppuosasta olisi odottanut kokonaisvaltaista
näkemystä kansantaloustieteen erikoisen sovellutuskelpoisista haaroista taloushistoriaan.
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Teoksessaan Economic History and
the Social Sciences tekijä pitää taloushistorian tärkeimpänä tehtävänä· taloudellisten muutosten, kasvun, taantumi.;..
sen tai rakenteellisten muutosten, tutkimista.Muutoksen indikaattorit jaetaan primäärisiin ja sekundäärisiin sekä
primääriset lndikaattorirt määriteHään
muutosta, sen suuntaa ja määrää kuvaaviksi, .. sekundääriset indikaattorit taas
analyyttisiksi; potentiaalisen· muutoksen
osoittimiksi (viimemainituista. esimer k~
kinä instituutiot). Nämä määritelmät
ovat tkeskeiselläsijalla teoksessa European Economic .History, joka on tarkoitettu lähinnä alkeisoppikirj aksi amerikkalaisiin yliopistoihin. Tämän tyyppisiä yleisesityksiä on aiheesta kirjoitettu aikaisemminkin; maini ttakoon
vain tunnetuimmat S. B. Cloughin. ja
C. W. Colen, H. Heatonin sekä D. Dillardin teokset. 5
Em. yleis esityksiin , verrattuna teoksessa on uutuutena laajahko taloudellista kehitystä ja taantumista teoreettisesti ja oppihistoriallisesti tarkasteleva
alkuluku, johon teoksen alaotsikkokin
viittaa. Teoriakehittelynsä osalta alkuosa muodostaa myöhemmän tutkimuksen perustan ja lähtökohdan. Euroopassa
tapahtuneiden
taloudellisten
muutosten selvittämisessä Tuma käyttää tutkimusmetodina systeemiteoreettista lähestymistapaa ja vertailevaa metodia. Hän esittää kulloinkin tarkas tel5. Shepard Bancroft Clough & Charles
Woolsey Cole, Economic History of Europe,
D.C. Heath and Co. Boston 1952; Herbert
Heaton, Economic History of Europe, Harper International, Tokyo 1962 (1. painos
1936); Dudley Dillard, Economic Development of the North Atlantic Community, His-

torical Introduction to Modern Economics,
Prentice Hall, Englewood CUffs, N. J. 1967.
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tavan ilmiön koko kansantalouden osana, johohkansantalous vaikuttaa ja
joka puolestaan vaikuttaa koko .talou;..
teen~
Oppihistoria teoksen alussa on
ongelmallisempi. Se tuntuu sopivan
huonosti alkeisoppikirj aan, koska se ainakaan meikäläisittäin ka tsoen ei ole
alkeistasoa.
European Economic Historyn pääosan
muodostaa Tunsaat300 sivua käsittävä
synteesi Euroopan taloudellisesta kehi;..
tyksestä noin ·kymmenenneltä vuosisadalta nykypäivään. Se. jakaantuu ajån-.
jaksoittain kolmeen. pääkohtaan:keski;..
aika, Euroopan.;. muotoutumisen aika;
merkaritilismi, muutoksen' aikakausi;
moderni aika, teknologian ja kehityksen aikakausi.
. Selkeä teoreettinen lähtökohta näkyy
erityisesti teoksen jäsentelyssä. Muutosten selitys etenee johdonmukaisesti
väestönk~hityksestä, yhteiskunnan instituutioiden muutoksesta ja tekniikan
edistymisestä lähtien. Tekijä käyttää
muutosten kuvauksessa taitavasti hyväkseen jo tehtyjä kvantitatiivisia tutkimuksia. Mm. myöhäiskeskiajan hinta~
ja palkkakehityksen perusteella hän
päättele~ po:r;variston ja käsityöläisten
toimeentulofl keskimäärin parantuneen
maanomistajien ja keskiluokan talonpoikien aseman kustannuksella. Huonoimmassa asem~ssa olleiden maatyöläisten toimeentulo minimin raj oilla olevat ansiot eivät voineet vähetä muulloin kuin kadon kohdatessa, jolloin nälänhätä uhkasi ensimmäisenä heitä.
Positiivista on, että tavallisesti käsiteltävien Englannin, Ranskan, Saksan
ja Venäj än lisäksi mukaan on otettu
myös Skandinavian maat, pienemmät
Keski-Euroopan maat, Etelä-Eurooppa
ja Itä-Eurooppa. Maatalouden institutionaaliset olot ovat teoksen ansiokkain

osa~

jossa on tuotu esille enitenns. uutta tietoa~ Tämä selittyy sillä; että tut-:kija tässä liikkuuomallaerikoisalallaan. 6
Suomalaista lukijaa kiinnostaa Suo-men ja Skandinavian käsittely tämän
tyyppisessä teoksessa. Kuten tavallista
Suomi käsitellään todella huonosti täl~
läkin kertaa,. Euotsi, N orj aja . ranska
paljon, paremmfIl' Suo,men ;osalta .. läh-:teinä .ovat pääasiassa; olleet Eli F.
Hecksch~rin osittain vanhentunut teos
A'n> Economic History .of Sweden sekä
William Woodruffin The Impact· of
Western Man, jonka tiedot Skandina-:,
viasta eiyätole kovin täydellisiä. 7 Mm.
Euroopan eri maiden. väestönkehitystä
kuvaavassa taulukossa, joka alka~ vuodesta 1700, Suomen kohdalla tiedot alkavat vasta vuoclesta4800, Ruotsissa tosin jo vuodesta. 1750. Ainoa suomalaiset maini tseva kohta tekstissä on
muutaman lauseen kuvaus kaskeamisesta maatalouden viljelysmuotona ja
tällöinkin tarkoitetaan Vermlannin suomalaisia, vaikka se ei tekstistä ilmene.
Samassa yhteydessä lainataan vakavissa mielin Heokscherin arvioita väestön
kal0.dakulutuksen laskusta Ruotsissa
ja Suomessa 1500;..luvul1ta 1600-luvulle
tultaessa. Nämä laSlkelmat tuntuvat suoraIta kädeltä uskoma ttomil ta omassa
yhteydessään Heckscherin teoksessa, ja
ne ovat saaneetkin runsaasti kritiikkiä
osakseen. Lisäksi. Suomi on mukana
6. Elias H. Tuma, Twenty-Six Centuries
of Agrarian Reform, A Comparative Analysis, University of CaliforniaPress, Ber-

keley and Los Angeles 1965.
7. Eli F. Heckscher, An Economic History of Sweden, Harvard University Press,
Cambridge, Mass. 1954; William Woodruff.
The Impact of Western Man, Macmillan &
Co. Ltd, New York 1967.

KATSAUKSIA

vaikeaselkoisessa kuviossa Euroopan
teollisuuden tuotannosta 1900-luvulla.8
Suomen mukana oleminen tämän
tyyppisessä esityksessä täysivertaisena
muiden maiden kanssa olisikin silkka
mahdottomuus. Eihän ole olemassa kokonaistaloudellista esitystä Suomen historiallisesta kehityksestä, jossa taloushistoriaamme olisi tarkasteltu vertailukelpoisessa muodossa eli kvantitatiivisesti saati sitten, että saatavissa olevat
hajatiedot olisivat ulkomaisten tutkijoiden käytettävissä kielimuurin vuok~i.
. Ainoa yritys ottaa Suomi mukaan on
Lennart Jörbergin erinomainen The Industrial Revolution in Scandinavia 1850
-1914,9 ja tämäkin tutkimus ontuu
Suomen kohdalla juuri kvantitatiivisten, kokonaistaloudellisten selvi tysten
puutteessa. 10
Vertailevilla kansainvälisillä esityksillä on yl~ensä yhteisiä juuria; niinpä
Tuman teoksessa on käytetty pääasiassa
8. Tuman lähteenä tässä Ingvar Svennilsson, Growth and Stagnation in the European
Economy, United Nations, Geneve 1954.
9. Lennart Jörberg, The Industrial Revolution in Scandinavia 1850-1914, The Fon-

tana Economic History of Europe, VoI 4,
Section 8} iLondon 1970.
10. Jörbergin lisäksi Eino Jutikkala on
käsitellyt ansiokkaasti Suomen teollistumista
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tavanomaisia, suurelta Qsin samoja lähteitä kuin muissakin vastaavissa tekstikirjoissa. Koska hyviä vertailukelpoisia
yleisesityksiä puuttuu useista maista,
tiedot jäävät paljolti hajanaisiksi. Toisaalta kielivaikeudetkin ovat suuret, ja
käytetyiksi tulevat yleensä vain englanninkielellä julkaistut tutkimukset. Tutkijan lähdemateriaali on kyllä runsas,
ja uutta aikakauskirjoissa julkaistua aineistoa on mukana. Se on kuitenkin
enimmäkseen englan tilaista: ja amerikkalaista alkuperältään .
Elias Tuman teokset muodostavat
mielenkiintoisen parin uusimmassa· ta,...
loushistorian tutkimuksessa. Economic
Historyand the Social Sciences on. ter,...
vetullut lisä taloushistorian metodikeskusteluun. European Economic History
puolestaan on pinnallisuudestaan huolima tta moderni, systemaattinen y leisesitys.
englannin kielellä julkaistussa esitelmässään. Esityksen luonteeseen kuitenkin kuuluu niukasti kvantitatiivista tietoa, joten
senkin käyttökelpoisuus kansainvälisiä vertailuja tehdessä tästä syystä laskee. (Eino
Jutikkala, Indust'rialization as a Faetor in
Economic Growth in Finland, PremiE~re con-

ference internationale d'histoire economique,
Contributions, Stockholm 1960.)
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Harry G. Johnson:
Inflation and the Monetarist Controversy.
Prof. Dr. de Vries Lectures, NorthHolland, Amsterdam 1972~ 108 s. 35 mk.
HarryG. Johnsonia on totuttu pitämään sillanrakentajana taloustieteen
eri koulukuntien välisissä kiistoissa, jos. .
kin hänen sympatiansa monetärismia
kohtaan ovat kauan olleet tunnettuja.
Hänen syksyllä 1971 Hollannissa pitämänsä luennot on nyt koottu pieneksi
kirj aseksi, missä tämä kaikkien aikojen tuotteliain kansantaloustieteilijä
esiintyy varsin jyrkän linjan moneta-·
ristina.
Arvostelu keynesiläisyyttä kohtaan
on ankaraa, {mutta vaikuttaa epamaa. .
räiseltä sohimiselta, mikä johtuu siitä,
että keynesiläisyydestä on olemassa
niin monia varianttej a. Keynesiläisyyttä
on tulo-meno-mallin tiivistyneen ortodoksian ohella myös sellainen vulgaarimarxilainen tulkinta, että kapitalismi
on pysynyt pystyssä ainoastaan siksi,
että imperialistisiin sotiin on uhrattu
suunnattomia resursseja; t~i yhtä hyvin
Kaldorin esittämä pseudo-monetaarinen
hypoteesi, että kapitalististen maiden
vaurastuminen on johtunut siitä, että
USA on ollut halukas luomaan eksogeenisen kysyntätekij än maailman talou-

teen budjettivajaustaan kasvattamalla.
Itseään Keynesiä Johnson syyttää sofistikoidusta .intellektuaalisestaopportu. .
nismista, jolla on ollut vakavia seurauk..;.
sia sekä Englannin . hyvinvoinnilleettä
kansantaloustieteen kehitykselle.
Tämä Keynesin opportunismi palj astuu Johnsonin mielestä siinä, että vaikka Keynes selvästi ymmärsi ne haital~ .
liset vaikutukset työllisyyteen, jotka
seurasivat siitä, että vuonna 1925 kultakantaan palattaessa punta jätettiin voi,;,.
makkaasti yli arvostetuksi , niin Keynes
ehdotti työttömyyttä torjuvaa talouspolitiikkaa esittämättä samalla tämän
vaihtoehdon
»second-best-luonnetta»;
de jaeta tämä. lopulta merkitsi kieltäytymistä punnan devalvoinnista. Tämän
jälkeen Keynes tuotti.·· teorian· työttömyydestä· syyttäen kapitalismia sinänsä
eikä suinkaan kansainvälistä rahaj ärj estelmää ja Englannin asemaa siinä.
Toisen maailmansodan loppuvaiheissa
yleistyi keynesiläisten keskuudessa sellainen harhaluulo, että sodan jälkeinen
ongelma tulisi olemaan depressio ja
massatyöttömyys 1930-luvun tapaan.
Tässä ennusteessa ei kuitenkaan otettu
huomioon sitä tosiasiaa, että tärkeimpiä sotia on aina seurannut inflaatio.
Kun näissä oloissa ryhdyttiin soveltamaan keynesiläistä talouspolitiikkaa
budjettivajauksineen ja alhaisine kor-
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kokantoineen, tehtiin inflaatiosta pa.;.
hempi kuin sen muuten olisi tarvinnut
olla. Samalla kun sodan aikaisesta
säännöstelytaloudesta vapauduttiin ja
inflaatio tuli pois tiskin alta muuttuen
avoimeksi, havaittiin 1930-luvun mallit
miellyttäviksi. Ensinnäkin keynesiläinen dynaaminen kerroinmalli, jossa
eksogeeniset kysynnän muutokset vaikuttivat kokonaistuotannon vaihteluihin, oli helposti muunnettavissa sellaiseksi dynaamiseksi malliksi, missä täystyöllisyyden vallitessa hintataso rea~oi
kokonaiskysynnän muutoksiin. Toiseksi
näihin malleihin voitiin yhdistää epåtäydellisen kilpailun teorian tuottama
oletus, että hinnat ja palkat voivat olla
joko·kilpailevasti. kysynnän määräämiä
tai· administradivisesti kustannusten
määräämiä.
Kolmanneksi malleihin
saatiin poliittista sisältöä selittämällä
inflaatioprosessi talouden eri ryhmien
välisenä taisteluna tulo-osuuksista.
Johnsonin mukaan myöhempikään
keynesiläinen teoretisointi ei ole edennyt juuri tätä varhaista naivia päättelyä pitemmälle. Inflaatioon on tarjottu
kaksi selitystä, jotka ovat »demandpull» tai »cost-push». Vastaavasti ovat
keynesiläjset politiikkasuositukset pyI
syneet yhtä naiveina. Mikäli kysymys
on kysyntäinflaatiosta, on kokonaiskysyntää hillittävä finanssipoliittisin
rajoituksin. Rahapolitiikalle annetaan
arvoa vain, mikäli korlkeammiUa korkokannoilla ja luoton säännöstelyllä voidaan hillitä kokonaiskysyntää~ Monetaristien näkemys on päinvastainen.
Finanssipoliittisilla rajoituksilla ei ole
mitään merkitystä, mikäli niihin ei liitetä monetaarista rajoitusta. Korkeammat korkokannat seuraavat monetaarisesta rajoituksesta, ja luotonsäännöstely ainoastaan vääristää resurssien allo-
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kointia vaikuttamatta sanottavasti kokonaiskysyntään.
Kustannusinflaation tapauks~ssa suosituksena yleensä on »cost-pushin» pysäyttäminen vaatimalla talouden eri
ryhmiltä sosiaalista kuria. Vastassa on
tulopolitiikan ratkaisematon dilemma:
rahapolitiikka pyritään korvaamaan poliittisesti asetetulla rajoituksella, millä
yritetään korjata kilpailevan systeemin
reaalisia häiriöitä, tai· mikä vielä toivottomampaa, häiritä kilpailevaa systeemiä ·eettisesti paremman tulonjaon
aikaansaamiseksi. Jälleen· ·monetaristien selitys on lähes täysin vastakkainen. Sen mukaan »cost-push» on
ainoastaan ilmentymä talousj ärj estelmäntendenssistä palauttaa reaalisen
tasapainon edellyttämät suhteelliset hinnat, jotka rahassa mitattuna ovat häiriintyneet juuri inflaation johdosta..
Johnsonin mukaan keynesiläisillä ei
ole tarjottavana mitään selitystä siihen,
miksi inflaatio on pysynyt kapitalististen maiden ongelmana jo neljännesvuosisadan ajan. Parhaimmillaan he
ovat osanneet kertoa, että täystyöllisyys
yleensä pyrkii· generoimaan hintainflaation. Tämänkin selityksen he
turmelevat pitäytymällä oppi-isänsä tavoin suljettuun talouteen ottamatta
lainkaan huomioon eri maiden hintatasojen välistä riippuvuutta maailmassa, missä pidetään kiinni kiinteistä
vaihtokursseista ja samalla pyritään olemaan mahdollisimman liberaaleja kansainvälisissä kauppa- ja maksujärjestelyissä. Tästä syystä keynesiläinen· inflaatiokirjallisuus on jäänyt kokoelmaksi
kansallisia ongelmia, jotka nekin on
usein nähty luonteeltaan sosiologisina.
Keynesiläisen vallankumouksen myötä on yleinen mielipide kuitenkin muuttunut siinä määrin, että valtiovallalla
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uskotaan olevan sekä vastuu että valta
pitää yllä jatkuvaa korkeaa työllisyyden tasoa ja että valtiovalta samanaikaisesti kykenee huolehtimaanmuistakinasioista, kuten nopeasta taloudellisesta kasvusta, ·hintatason vakaudesta,
maksutaseen tasapainosta ja oikeudenmukaisesta tulonjaosta. Tästä on seurannutainakin se, ettäpollitikot ovat
päässeet peukaloimaan taloudellisen
aktiviteetin. normaalia kulkua. Olipa
retorinen puhe »yhteisestä hyvästä»
niitä tahansa, niinpoliitik~ojen ongel-.
mana .on tulla valituiksi ja pysyä vallassa eikä suinkaan tämän »yhteisen
hyvän» palvelemirien.
Tullakseen valituiksi on poliitikkojen
puhuttava inflaatiota hillitsevän talouspolitiik:anpuolesta, mutta tämän jälkeen he joutuvat voimakkaan paineen
alaisiksi, . mikä useimmiten saa heidä t
luopumaan ~upauksistaan. Usein he
vieläpä jossain vaiheessa tietoisesti
inflatoivat taloutta, koska lyhyellä tähtäyksellä tällä saattaa olla piristävä
vaikutus talouteen, mikä parhaassa tapauksessa varmistaa heidän uudelleen
valintansa; muussa tapauksessa. oppositio saa kamppailla heidän toim~n
piteittensä f inflatoristen
seurausten
kanssa. Tämänkaltainen prosessi on
viime aikoina käynyt niin yleiseksi,
että. se on taloustieteilij öiden keskuudessa ristitty »poliittiseksi suhdanteeksi».
Koska. inflaatio on ollut ongelmana
jo neljännesvuosisadan, on pääteltävä,
ett.ä poliittiset päätöksentekijät ovat
valmistautuneet sietämään inflaatiota,
ts. on ilmennyt »revealed preference for
inflation». Tämä vaikuttaa omituiselta,
kun ottaa huomioon jatkuvan puheen
inflaation haitallisista seurauksista.
Johnsonin pyr kimy ksenäon puhua

kvantiteettiteorian puolesta ja argu~
mentoida, että inflaatio on ennenrnuuta monetaarinen ilmiö. Kysyntä- ja
kustannusselityksillä ei kvantiteettiteoriaa voida kumota; ne ainoastaan
ilmentävät sitä, että rahan tarjonnan
on täytynyt joustaa .. · Lopulta Johnson
painottaa, että ny kyisen .kansainvälisen rahajärjestelmänvallitessa inflaatio on maailmanlaajuinen ongelma, jota
ei voida. tarkastella suljetun talouden
mallien avulla. Keskuspankilla ei näissä.oloissaole rnahdollisuuttakor;t.trolloida raha.n tarjontaa,koska. yleisö voi sopeuttaa rahakassansa haluamalleen ta-:solle tuomalla rahaa maksutaseen kautta ulkoa.. Jos vielä otetaan huomioon
dollarin asema reservivaluuttana ja
USA:n dominoiva asema maailman~
taloudessa, niin. rahavarannon kasvu ja
inflaatio maailmassa johtuukin.suurelta
osal ta Federal Reserve Systemsin harjoittamasta rahapolitiikasta.
Valuuttaongelmien
ratkaisemiseksi
monetaristinen näkemys edellyttää, että
on saatava aikaan kansainvälisten reservien tason. ja kasvuvauhdin kansainvälinen kontrolli edellyttäen että
tällaiseen on olemassa poliittisia mahdollisuuksia' mikä on hyvin kyseenalaista.
Johnsonin kirj a voitaneen. luokitella
pamfletiksi, . keskustelupuheenvuoroksi
taloustieteen j a talouspolitiikan .aj ankohtaisissa kiistoissa. Siksi siltä ei
voida odottaa hyvin perusteltuja vastauksia keskeisiin kysymyksiin. Pamfletin sanoma on siinä, että» money is only
a ·veil over real (barter) economy», että
kilpaileva systeemi on sisäisesti tehokas ja että klassiset ja neoklassiset
doktriinit ovat lopulta oikeassa. Paikoin vaikuttaa siltä, että Johnson vetäytyy harhaiseen agnostismiin, näin
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etenkin kvantiteettiteorian puolustelussao Kaikki kvantiteettiteoriaan kohdistettu arvostelu todetaan joko puolitotuudeksi tai irrelevantiksi totuudeksi.
Tämä saattaa johtua siitä, että itse
kvantiteettiteoriassa on jotakin agnos-

tista, jonka turviinvoi vetäytyä, tuli
arvostelu sitten mistä suunnasta tahansa. Vaihdon yhtälö on tautologia ja pitää
näin ollen aina paikkansa.

Harry G. Johnson:
Macroeconomics and Monetary Theory.
Gray-Mills Publishing, Ltd., London
1971. 213 s.

Teoksen kehikkona toimii tradi tionaalinen tulo-menoteoreettinen mallit
joka esitellään ensimmäisessä osassa ja
lisäksi MarcusH. Millerin laatimassa
erillisessä liitteessä. Mitään viittausta
Leijonhufvudin tätä mallia koskevaan
kriitilliseen analyysiin ei tässä yhteydessä esiinny - esipuheessa kylläkin.
Pedagogisesti teoksen parhain anti
sisältyy sen toiseen- osaan, jossa Johnson
selvittelee rahateorian keskeisiä ongelmia. Hämmästyttävää on todeta, että
Johnson on uhrannut vain muutaman
sivun Ft·iedmanin rahateorialle, vaikka
Johnson on monesti antanut ymmärtää
yhtyvänsä varsin pit~älle Friedmanin
näkemyksiin.
Teoksen kolmannessa osassa pyritään
vaj aassa parissakymmenessä sivussa
selvittelemään raha- ja arvoteorian integroinnin ongelmia: se jää auttamattomasti pinnalliseksi ja epätasaiseksi.
Teoksen nelj ännen osan otsikkona on
»Empirical Works in Monetary Economies», mutta tämän otsikon puitteissa
käsitellään silti paitsi ekonometrisiä
tutkimuksia myös sellaisia aiheita kuin
rahantarjonnan teoriaa, rahaa kasvumalleissa sekä kansainvälistä rahateoriaa.
Teoksen lukemista häiritsevät monet
painovirheet, joita on luultavasti myöhemmistä painoksista poistettu. Teoksen arvoa lisää suuresti sen monipuolinen kirjallisuusvihj eiden luettelo.

Silloin kun jollakin tutkimuksen osaalueella alkaa esiintyä yleisesti hyväksyttyj en teorioiden uudelleenarviointia,
ja uusien ideoiden virittämä tieteellinen
keskustelu vilkastuu, käy opetuksen
piirissä vaikeaksi välittää yhtenäistä
kuvaa alalla vallitsevasta tutkimuksen
tilasta; monilukuiset artikkelit eri aikakauskirjoissa eiVät tuota kuvaa tarjoa,
ja olemassa olevat oppikirjat sisältävät
tavallista vanhentuneempia tilannekatsauksia. Makrotalousteoria on ollut viime aikoina tällaisessa, sinänsä mielenkiintoisessa käymistilassa. Sen vuoksi
tartuin viime vuonna melkoisin odotuksin Harr:y G. Johnsonin uuteen oppikirI
jaan, tietäen Johnsonin kansainvälisen
maineen eturivin tutkijana sekä laajasti lukeneena oppineena. Kirja tuotti
kui tenkin pettymyksen, ja arvioinninkin >ktrjoittaminen jäi silloin. Merkitsen
nyt muistiin. muutaman jonkin verran
myöhästyneen kommentin teoksesta.
Oppikirjana teokselle ei pitäne asettaa kovinkaan suuria vaatimuksia, sillä
esipuheesta ilmenee, että kyseessä ovat
eräänlaiset tarkistetut luentomuistiinpanot postgraduate kurssilta, jonka
Johnson vuosittain pitää London School
of Economicsissa.

Antti .Suvanto
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Suosittelen. teosta vain rahateoriaan
spesialisoituville opiskelij oille, jotka
kykenevät käyttämään teosta hyväksi

riittävällä. asiantuntemuksen antamalla
krjittisyydellä.
J. J. Paunio
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