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Eräitä talouspolitiikan lähiaikojen näkymiä *

JOHANNES VIROLAINEN

VaI tian ensi vuaden tula- ja menaarviaesitys on ehtinyt tulla melka
perusteellisesti ruadituksi. Manet avat ilmaisseet pettymyksensä siitä,
ettei budjettiesitys sisällä mitään dramaattisia ehdatuksia. Valtiantalauden haidassa an päästy entistä pitkäjänteisempään taimintaan,
jallain manet tärkeät suunnitelmat tulevat julkisen keskustelun piiriin
ja valmisteluvaiheessa. Yleensäkin yhteiskunta- ja talauspoliittista
keskustelua alisi syytä käydä nykyistä pitemmällä aikavälillä. Siksi
keskityn puheenvuarassani eräisiin kansantalauden lähivuasien näkymiin ja talauspalitiikan keskeisiin angelmiin. Niitä avat ulkamaankaupan tasapainattaminen sekä teallisuus-, väestö- ja työvaimapalitiikka.

1. Vaihtotasenäkymät
Budjettiesityksen liitteenä olevassa talaudellisessa katsauksessa ennustetaan vaihtataseen vajauksen kahaavan tänä vuanna suunnilleen
1 300 milj. markkaan. Kansainvälisistä suhdanteista ja vientikysynnästä tehtyjen ennusteiden perusteella arviaidaan vajauksen ensi
vuanna nausevan yli 2 miljardiin markkaan. Suamen Padkki lähti
viime kesäkuussa rahamarkkinaita kiristäviin ja tuannin kasvua hillitseviin taimiin. Tämän jälkeen keskuspankki an varautunut tarjumaan valuuttavarantaan kahdistuvaa painetta sopimalla varsin suurista ulkamaisista luataista.
Finanssipalitiikkaa an viime kevättalvesta lähtien muutettu kdkanaiskysynnän ja tuannin kasvua hillitsevään suuntaan. Samain budjettiesitys an laadittu kakonaiskysynnän kasvua ja tuantipainre:tta
hillitseväksi. Viennin edistämiseksi myönnettävää valtian tukea esitetään lisättäväksi.
* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa lokakuun 9 päivänä 1973 pidetty
esitelmä.
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Näiden toimenpiteiden kokonaisvaikutust~ vaihtotaseeseen ei ole
helppo arvioida. Kotimaisen kokonaiskysynnän ja kokonai,starjonnan
epäsuhdemuodostuu talouspolitiikan erääksi keskeiseksi ongelmaksi
myös keskipitkällä aikavälillä. Talouspolitiikan liiKkumavaraa laajentaa se, ettei työttömyyden kasvamisen uhka rajoita samassa määrin kuin usein aiemmin kehitystä tasapainottavien toimenpiteiden
arsenaalia pitemmälläkään aikavälillä.
Ulkomaankaupan tasapainon palauttaminen on talouspolitiikkamme keskeisempiä tavoitteita lähivuosien aikana. Vientituotantoa on
kehitettävä ja monipuolistettava. Toisaalta on ilmeistä, ettei tuotantomme nopeakaan rakennemuutos riitä poistamaan maksutasevajausta, mikäli vientituotannon lisäys perustuu yhtä suuressa määrin ulkomaisiin raaka-aineisiin ja energiaan, kuin viime vuosien aikana on
tapahtunut.

2. Teollisuuspolitiikka
Vuoden 1967 devalvaation jälkeen teollisuuden monetäärinen kilpailukyky on pysynyt vähintään tyydyttävänä. Tämä johtuu vuosikymmenen vaihteen suhteellisen onnistuneista tulopoliittisista kokonaisratkaisuista, samalla kun teollisuuden tuottavuuden kasvu on ollut
tyydyttävää. Osaltaan on auttanut myös se, ettei kilpailijamaissammekaan ole onnistuttu erityisen hyvin kustannustason nousun hillinnässä.
Yritysten verorasitus on maassamme kansainvälisesti katsoen keskitasoa. Ne verouudistukset,jotka toteutettiin 1960-luvun lopulla,
merkitsivät mm. osakeyhtiöiden omaisuusverotuksen poisdäämistä,
mikä siirtymävaiheessa korvattiin ylimääräisellä, vuosittain alenevalla
tuloverokannan korotuksella. Elinkeinoverouudistus sekä 1960-1970lukujen vaihteessa sovellettu suhdannevarausmenettely vaikuttivat
myös osaltaan sirhen, että yhteisöj'en 'maksama tulovero supistui.
Vuonna 1971 kannettiin puunjalostusteollisuudelta erityistä suhdanneveroa, tuotoltaan pyöreästi 120 milj. markkaa. Osakeyhtiöiden valtiolle maksama tulovero oli runsaat 300 milj markkaa.
Tuloveron merkityksen kustannustekijänä vähentyessä on myös
elinkeinoverotuksen merkitys finanssipolitiikan välineenä jäänyt entistä vähäisemmäksi. Viime aikoina on keskusteltu etenkin siitä, sisäl-
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tääkö nykyinen elinkeinoverotus mahdollisuuksia, jotka johtavat tarpeettoman suuriin ja vähemmän suositeltaviin varastoinvestointeihin.
Tämä heikentäisi investointitoiminnan tehokkuutta ja erityisesti nousu- ja korkeasuhdannevaiheessa syventäisi kauppavajetta. Budjettiesityksen yhteydessä antamassaan tiedonannossa hallitus ilmoitti selvittävänsä kiireellisesti elinkeinoverotuksen uudistamistarpeen pitäen
silmällä erityisesti rakennepoliittisia näkökohtia. Yleinen kehityssuunta markkinatalousmaissa on ollut välillisen verotuksen kasvu,
mitä ei voida pitää pelkästään myönteisenä, koska välillinen verotus
rasittaa raskaimmin pienituloisia väestöryhmiä. Verouudistuksen yhteydessä hallitus selvittää, millaisen verotuksen jakauman pitäisi olla
eri verotusmuotojen kesken. Sen sijaan hallitus ,ei ole ilmoittanut lähtevänsä kiristämään yritysten verotusta, kuten julkisuudessa on väitetty. Osakeyhtiöiden tuloverotuksen lievenemisen ja omaisuusverotuksen poistamisen vastapainona on ollut sosiaalikustannusten voimakas nousu. Kun työnantajain sosiaaHkulut suhteessa palkkoihin
olivat 1960-luvun puolivälissä 14 910, vastaava suhdeluku oli vuonna
1971 jo 18 910. Lakisääteiset sosiaalikustannukset ovat maassamme
kansainvälistä keskitasoa.
Teollisuuden kehittämisen kapeikoiksi on useissa selvityksissä todettu tutkimukseen ja tuotekehittelyyn uhrattu vähäinen panos sekä
vientimarkkinoinnin tehottomuus. Valtion rahoitusosuutta tutkimustoiminnan puolella on viime vuosina lisätty. Tämä on tapahtunut etenkin kauppa- ja teollisuusministeriön, mutta myös Kehitysaluerahasto
Oy:n ja Sitran myöntäminä avustuksina, luomalla teollisuussihteeriverkosto ja laajentamalla valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintaa. Sama linja jatkuu ensi vuoden budjettiesityksessä. Valtion
keskipitkän ajan taloussuunnitelmissa on varauduttu näiltä osin voirnakkaasti kasvavaan menokehitykseen. Vielä on mainittava valtion
omien hankintojen suuntaaminen kotimaista tuotantoa ja tuotekehittelyä tukevaan suuntaan.
Yritysten vientiorganisaatioiden tueksi on viime vuosina laajen~
nettu kaupallisten sihteereiden verkostoa. SamanaIkaisesti on valtion
suoraa rahoitustukea vientimarkkinointiin lisätty ja kehitetty vientiluotto- ja vientitakuutoimintaan. Vuoden 1974 budjeftiesityksessä on
viennin edistämiseen ehdotettu 170 milj. markkaa, mikä on 64 910
enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisen budjetin menoarvio.
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Teollisuuden kehittymisen pullonkaulojen voitaneen katsoa edelleenkin olevan liikkeenj ohdon, organisaatioiden, tuotekehi ttelyn,
ideoinnin ja markkinoinnin puolella. Näiltä osin xehitys on viime
aikoina nopeutunut. Valtiovallan ohella yrityssektorin vastuu tässä
lisääntyy.
Rahoitusjärjestelmämme on todettu suosivan vanhoja, asemansa
jo vakiinnuttaneita yrityksiä. Luotonanto on sitoutunut pitxäaikaisiin
asiakas suhteisiin ja työeläkejärjestelmä suo työnantajalle vakuutusmaksujen automaattisen takaisinlainausoikeuden. Riskialttiin pääoman saantimahdollisuuksia on parantanut ns. erityisluottolaitosten
toiminnan laajeneminen. Keskeisen tehtäväryhmän teollisuuden vahvistamisessa ja monipuolistamisessa muodostaa edelleen pääomamarkkinoittemme kehittäminen rakennemuutoksia edistävään suuntaan.

3. V äestö- ja työvoimapolitiikka
Työvoimatilanne on muuttunut yllättävän nopeasti; työvoimapula on
tällä hetkellä maan eteläosissa ja kehitysalueiden kasvukeskuksissa
merkittävä ongelma. Kun aikaisemmin pääpaino oli joukkotyöttömyyden torjunnassa, joudutaan nyt kamppailemaan samanaikaisesti työvoimapulan ja kehitysalueiden huomattavien työllistämisvaikeuksien
kanssa. Avoimia työpaikkoja on n. 32 000 ja työttömiä työnhakijoita
n. 34000. Osa työttömyydestä on ns. valinnaista työttömyyttä; ei oteta
vastaan työtä muulta kuin omalta ammattialalta. Uudelleenkoulutusta tehostamalla on edistettävä siirtymistä ammatista toiseen.
Tapahtuneen käänteen yhtenä syynä on nettomaastamuuton voimistuminen viime vuosikymmenen lopulla. Maastamuuton kärjistyminen johtui ilmeisesti suurelta osin siitä, että alkutuotannosta vapautui juuri tällöin erikoisen paljon työvoimaa, jonka korkeasuhdanteessa
ollut Ruotsi pystyi työllistämään. Suomessa jouduttiin melko laajasti
turvautumaan arvostelua herättäneeseen kassa- ja 'korvauslinjaan. Erityisesti nuoriin työntekijöihin kohdistuessaan tämä linja saattoi antaa
liiankin huonon kuvan kotimaan tarjoamista pysyvistä toimeentulomahdollisuuksista.
Tämän vuosikymm,enen puolella on muuttoliikettä onnistuttu
kääntämään takaisinpäin. Työvoimapolitiikkaa on samanaikaisesti kehitetty. Tavoitteena on ollut järjestelmä, jossa työttömäksi joutuva
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henkilö voi joustavasti siirtyä koulutuksen kautta takaisin työelämään.
Samoin on parannettu sosiaaliturvaa työttömyyden varalta.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan jyrkät alueelliset erot ovat
omiaan korostamaan yritystoiminnan sijaintipaikan valinnan merkitystä. Teollisuuden on otettava huomioon työvoiman jat:kuvan saannin
turvaaminen laajennusinvestoinneissaan. Suoranainen työvoimapula
tulee voimistamaan tätä kehitystä.
Väestörikasvun olennaisen hidastumisen pääsyynä on ollut syntyvyyden ennätysmäinen väheneminen. Syyt kytkeytyvät ilmeisesti
elinkeinorakenteen voimakkaana jatkuvaan muutokseen sekä taloudellista kasvua ja hyvinvointia yksipuolisesti korostaviin asenteisiin,
joskaan asiaa ei ole kyetty vielä tarkoin selvittämään. P1erhepolitiikka kokonaisuudessaan on otettava perusteellisen tarkastelun kohteeksi.
Sosiaalipolitiikan painopistettä joudutaan tulevaisuudessa siirtämään nykyistä enemmän aktiiviväestön ongelmien ratkaisemiseen.
Työvoiman tarjonnan kehitystä pitemmällä aikavälillä tarkasteltaessa näyttävät keskeisiksi nousevan kasvua hidastavat tekijät. Näitä
ovat koulutusajan piteneminen sekä maa- ja metsätalouden vähenevä
merkitys työvoimaa luovuttavana tekijänä. Merkittävä työvoimareservi on Ruotsiin muuttanut suomalaisväestö, jonka mahdollisuuksia
paluuseen on tehokkaasti edistettävä.
Työvoimavarojen kehittämismahdollisuuksia arvioitaessa ei ole
kovin usein kiinnitetty huomiota siihen, että työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on Suomessa poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi vuonna 1968 oli maassamme sairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä
suhteellisesti puolitoistakertainen määrä Tanskaan ja Ruotsiin verrattuna. Tämäkin arvio antaa liian hyvän kuvan tilanteesta, koska Suomessa ei mainittuna vuonna myönnetty osatyökyvyttömyyseläkkeitä.
Ennakolta ehkäisevän terveydenhoidon ja työsuojelun tehostaminen
on tarpeen myös työvoimapolitiikan näkökulmasta.
Kansantalouden nopean rakennemuutoksen mukanaan tuomiin
yhteiskunta- ja talouspoliittisiin ongelmiin on mielestäni tähän asti
pystytty vastaamaan kohtalaisren oikeansuuntaisilla toimenpiteillä.
Monilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla, kuten teollisuus-, asunto- ja
työvoimapolitiikassa on jälkeenpäin arvioituna lähdetty liian myöhään
liikkeelle. Avoimen kansantaloutemme suuri häiriö alttius on aiheut-
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tanut sen, että myöhästymiset ovat saattaneet kostautua tavalla, joka
on entisestään vaikeuttanut tilannetta.
Vientituotannon laajentaminen ja monipuolistaminen sekä suomalaisen yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen ovat valtiovallan harjoittaman talouspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Kun taloudellinen kehitys riippuu ratkaisevasti yrittäjistä, on valtiovallan tuettava
ja rohkaistava suomalaista yrittäjää ja poistettava sellaiset epävarmuutta, jopa turvattomuutta aiheuttavat tekijät, jotka vaikeuttavat
yritystoimintaa. Samalla on tuontia korvaavaa tuotantoa tehostettava
ja pyrittävä lisäämään kotoisiin raaka-aineisiin sekä energiavaroihin
perustuvaa tuotantoa. Edessä on suuri yhteinen tehtävä. Ensimmäinen edellytys onnistumiselle on valtiovallan ja talouselämän edustajien hyvä yhteistyö. Tarvitsemme realismia, tosiasioiden huomioonottamista, mutta meidän on lähdettävä siitä optimistisesta käsityksestä,
että vaikeuksista huolimatta meillä on hyvät edellytykset onnistua.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1973:4

Puheenvuoro edellisen johdosta

BERTIL ROSLIN:

Valtiovarainministeri totesi esitelmässään, että työvoima tilanne maassamme on muuttunut yllättävän nopeasti. Kuitenkin meille on povattu
suoranaista työvoimapulaa sitten 1960-luvun puolivälin, joten sen
ilmestyminen nyt korkeasuhdanteen huipulla - kun 70-lukuakin on
kuljettu jo jonkin matkaa - ei ehkä kaikille ole niinkään suuri yllätys. Liekö tämä olotila nytkään muuttumassa pysyväksi: rakenteellista ja pysyvää työvoimapulaahan ennusteet ovat edellyttäneet. Työllisyysfunktion tasonlaskuja on toisinaan esitetrty ennustevirheiden
syiksi. Investointitavaramarkkinoilla nyt vallitseva ylikysyntä ja investointitavaroiden voimakkaasti paisuva tuonti voi jälLeen vaikuttaa
työllisyysfunktion tasokomponenttiin.
Mutta hyväksykäämme toistaiseksi. väite pysyvämmästä työllisyyden parantumisesta, kun kansantalouttamme tarkastellaan kokonaisuutena. Meillä on perinteisesti totuttu tarkastelemaan valtiontalouden sll.hdannevaikutuksia juuri kokonaistaloudellisesta näkökulmasta.
Keskivertoisen täystyöllisyyden toteuduttua muodostaa alueellisesti
selektiivinen suhdannekehitys uuden tärkeän ongelmaryhmän. Koska
vuoden 1974 tulo- ja menoarvio sisältää ajatuksia alueellisesti selektiivisestä finanssipolitiikasta, keskityn tähän kysymykseen.
Tarkasteltaessa työllisyyden vaihteluja talousalueittain voidaan
havaita kehityspiirteitä, jotka hyvinkin oikeuttavat puhumaan alueellisesti erilaistuneesta suhdannekehityksestä. Budjetin liitteenä julkaistusta taloudellisesta katsauksesta ilmenee mm., että vuonna 1972 pysyi
työttömyysprosentti Etelä-Suomessa edellisen vuoden tasolla, mutta
nousi maan muissa osissa. Eniten työttömyys lisääntyi Pohjois-Suomessa, jossa se oli 6 prosenttia. Käyttäen toista yleistä alueellista suhdannevaihtelun mittaa voimme todeta, että työttömien ja avoimien
työpaikkojen suhde on vaihdellut huomattavasti talousaluerelta toiselle.
Vaihteluväli oli esim. vuonna 1972 peräti kahdesta työttömästä työnhakijasta avointa työpaikkaa kohden 30:een työnha'kijaan työpaikkaa
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kohden. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla tämä suhdeluku laski EteläSuomessa niin, että voidaan puhua ylityöllisyydestä ja suhdanteiden
ylikuumenemisesta. Pohjois-Suomessa sitävastoin luku nousi vuonna
1972 ja laski vain hienokseltaan vuonna 1973. Tähän eroon on tosin
syynä myöskin työllisyyslainsäädönnössä toteutettu muutos, mutta
kehitystä voidaan 60-luvullakin seurata niin monelta vuodelta, että
tasoeroa ja vaihteluvälin eroa voidaan pitää selvänä.
Alueellisen suhdannevaihtelun piirteet tunnetaan melko hyvin,
mm. Keski-Euroopassa ja eri pohjoismaissa tehdyistä tutkimuksista.
On selvää, että elinkeinorakenteen vaihtelu alueiden kesken haittaa
alueellisten työllisyysvaihteluiden vertailua. Vasta kun tämä tekijä
on pystytty vakiomaan, voidaan puhua varsinaisesta alueellisesta suhdannevaihtelusta. Eräissä maissa, mm. naapurimaassamme Ruotsissa,
suoritetut tutkimukset, joissa elinkeinorakenne vakioitiin, osoittavat,
että alueelliset työllisy~serot ja suhdanneaallot selittyvät nimenomaan
saman sektorin sisällä esiintyvillä yritysryhmäkohtaisilla työllisyyseroilla. Myöskin alueellisen kasvun nopeus on havaittu tärkeäksi selitystekijäksi: nopean kasvun alueilla - joita eivät suinkaan ole vain
suurkaupunkiseudut - suhdanneherkkyys on pienempi kuin hitaan
taloudellisen kasvun alueilla.
Valtion vuoden 1974 tulo- ja menoarvioesityksessä alueellinen
suhdannekehitys on huomioitu mm. niin, että valtion omat ja valtionapua tai valtion lainoitusta saavat investointikohteet on pyritty sijoittamaan muille talousalueille kuin neljään eteläiseen työvoimapiiriin.
Jo aikaisemmin on valtion hankinnoista saatu melko luja ote. Erityisesti puolustuslaitoksen hankintojen alueellista kohtaantoa on seurattu. Tilaukset on pyritty tekemään kotimaassa. Joskus on jopa suurten hankintojen toteuttamiseksi perustettu tuotantolaitoksia, joiden
sijoituksessa on alueelliset näkökohdat otettu huomioon.
Voidaan kuitenkin perustellusti väittää, että valtion budjettipäätösten yleinen alueellinen kohtaanto on melko tuntematon. Tieinvestointien osalta tiedetään tietysti uuden tien sijainti, mutta yleensä
investointimenojen 'kohtaanto on hämärämpi. Muissa pohjoismaissa
suoritetut tutkimukset osoittavat, että pitäisi melko pi~älle tuntea se
urakoitsijoiden, harrkkijoiden ja alihankkijoiden ketju, joka toteuttaa
investoinnin, jotta finanssipolitiikan alueelliset vaikutukset voitaisiin
kartoittaa. Kun jopa tiein~estoinnin menoista 40 prosenttia saattaa
olla koneiden käytöstä suoritettavia korvauksia, aliurakat 20 prosent-
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tia menoista ja materiaalihankinnat 15 prosenttia, jää suoranaisiksi,
alueellisesti melko selviksi, vaikutuksiksi pienehkö osuus.
Finanssipolitiikan vaikutukset alueellisesti selektiiviseen suhdannekehitykseen ovat seurattavissa vain pitkälle kehitetyn laskentajärjestelmän avulla. Tämä järjestelmä muodostaa nyt ilmeisesti pullonkaulan, jonka laajetessa tai poistuessa yleisesti täystyöllisen, mutta
alueellisesti eriytyneen yhteiskunnan budjettipolitiikka saa uutta sisältöä. Finanssipolitiikkahan on yleensäkin siirtymässä selektiivisten keinoj en käyttöön.
Julkisen sektorin kokonaisvaikutus alueelliseen suhdannekehitykseen riippuu toisaalta myös kunnallistalouden kehityksestä. Kunnallisten kulutusmenojen kasvu on 1960-luvulla ja 1970-luvun alkuvuosina ollut erityisen raju. Näiden menojen kasvu on vuonna 1973 ennakoitu 18 prosentiksi. Vaikka tästä suurin osa lankeaa hintojen ja palkkojen nousulle -'- ja toisaalta verotuspohjan nimelliselle kasvulle arvioidaan reaalikasvunkin ylittävän edellisen vuoden ja jopa nopeutuvan vuonna 1974.
Kunnallisen investointitoiminnan reaalikasvu on toisaalta pudonnut, mitä voidaan pitää eräänä osoituksena kunnallisen pääomanmuodostuksen riippuvuudesta viivästeisestä tulokehityksestä ja kulutusmenojen kasvuvauhdista. Kuluvana vuonna investointivero ja työvoimapula ovat vaikuttaneet investointien tasoon.
Vuosina 1973-1974 on kunnallisten liikelaitosten investointien
kuitenkin arvioitu kasvavan muita julkisia investointeja nopeammin.
Koska nämä investoinnit ovat erityisesti suurempien kaupunkien investointeja, niillä on alueellista suhdannevaihtelua jyrkentävä vaikutus.
Kunnallisverotuksessa on ollut havaittavissa painetta veroäyrin
hintaan, mikä on sinänsä ollut viime vuosikymmenenä tavallinen
ilmiö. Kun paine nyt näyttää olevan suurin niissä kunnissa, joissa
yleinen ansiotaso kohoaa nopeasti ja joissa viivästeinen tulokehitys ei
ole pysynyt julkisen sektorin kustannusten nousun tahdissa, on tämä
omiaan hillitsemään investointitoimintaa niissä kunnissa, joissa vallitsee täystyöllisyys ja joissa on paljon suuria investointikohteita. Koska
nämä kunnat myös ovat suuremmassa määrin kuin muut riippuvaiset
yleisillä luottomarkkinoilla tarjolla olevasta lainarahoitu'ksesta, vaikuttaa luottomarkkinoiden 'kiristyminen nyt hillitsevästi. Rahoituspuolella esiintyy siis alueellista suhdannevaihtelua tasaavia tekijöitä.
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Mikä näiden eri puolilta ja julkisen sektorin eri osasektoreissa vaikuttavien tekijöiden finanssipoliittinen yhteisvaikutus alueelliseen
suhdannekehitykseen on ottaen myös huomioon alueiden erilainen
suhdanneherkkyys, on nykyisen järjestelmän puitteissa vaikeasti arvioitavissa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1973:4

Työvoiman käyttöä edistävän
aluepolitiikan ongelma

PAAVO

aKKa

1. Johdanto
Suomen kehitysaluepolitiikassa on 1. 7. 1973 otettu käyttöön uutena
yritystoiminnan tukimuotona työvoimatuki. Alueongelmat koetaan
siis jatkuvasti keskeisiksi talouspolitiikan kysymyksiksi, joiden selvittely on myös kansantaloustieteen harrastajien tehtäväaluetta.
Pyrin tässä artikkelissa tarkastelemaan kehitysalueiden työvoimatuen allokointiteoreettisia perusteluja, vaikutusta yritysten investointisuunnittelun näkökulmasta sekä tukirnuodon kasvu- ja rakennepoliittista luonnetta. Koska toteutuneita vaikutuksia ei luonnollisesti
vielä voida tarkastella, on kartoitettava tukimuodon potentiaalisia
vaikutustapoja ja -mahdollisuuksia. Näin esille saatavista havainnoista
saattaa olla hyötyä ryhdyttäessä toteuttamaan tukimuotoa käytännössä.

2. Työvoimatuki ja allokointiteoria
Alueellisessa kehi ttämispolitiikassa muodostavat teollisuusinvestoinnit keskeisen välineen. Yksityisten investointien tason nostamisessa
on käytetty erityisesti rahoituksen ja verotuksen kautta vaikuttavia
ohjausparametreja. Tällainen yritystoiminnan tukeminen on kuitenkin
usein katsottu liiaksi pääomavaltaista tuotantoa suosivaksi. Erityisesti on korostettu sitä, 'että kehittämistoimenpiteiden tarpeessa olevilla alueilla työvoima on suhteellisesti ottaen runsas (vähemmän
niukka) tuotannontekijä ja pääoma niukka, mikä edellyttäisi suhteellisten hintojen muuttamista työvoiman eikä pääoman eduksi, kuten
investointituki tekee.
Jos eri alueet muodostavat tuottavuusedellytyksiltään erilaisia
tuotantoympäristöjä ja tuotannontekijöiden saarnat korvaukset ovat
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eri alueilla samat (yleinen korkotaso ja valtakunnalliset työehtosopimukset), markkinamekanismi reagoi tähän sopeuttamalla käytetyt
määrät kannattavuusedellytysten rajoihin. Tämä taas edellyttää täystyöllisyyden tavoittelun kannalta väistämättä työvoiman alueellista
mobiliteettia, jolta tosin ei voitaisi kokonaan välttyä tekijähintojen
täydellisellä joustavuudellakaan. Kansainvälisen kaupan teorian tarjoama optimismi jokaisen maan (alueen) mahdollisuuksista olla kilpailussa mukana ja pitää resurssit itsellään absoluuttisista tuottavuuseroista huolimatta, ei sellaisenaan sovi tietyn kansantalouden sisäiseen
aluetarkasteluun, koska eri alueilla ei ole omaa hinta- ja rahajätjestelmää tekijähintoineen ja valuuttakursseineen. 1
Jos mobiliteetti muodostuu niinlaajaksi, että se aiheuttaa talouspolitiikan yleisten tavoitteiden kannalta liiallisiksi arvioituja haittatekijöitä, on tietysti työvoiman käytön välitön edistäminen muuttotappioalueilla ,eräs keino epäkohdan torjumisessa. Tätä voidaan perustella resurssien optimaalisen allokaation ehdoista kehitetyllä varjohintateorialla. Optimin saavuttamiseksi tuotannontekijöiden hintojen on vastattava tekijöiden merkitystä tuotoksen aikaansaamisen
kannalta eli hintojen on vastattava käytettävissä olevien tekijämäärien suhteita. Rakenteellisen työttömyyden maassa tai alueella tämä
merkitsee suositusta alentaa työn suhteellisia kustannuksia. Kysymyksessä on siis optimointiongelmaan liittyvä informaatio siitä, kuinka paljon niukan tekijän lisäyksiköstä kannattaa maksaa tavoitefunktion arvoilla ilmaistuna. Työttömäksi jäävää työvoimaa kannattaa
käyttää tuotoksen aikaansaamiseksi silloinkin, kun syntyvän tuotoksen arvo ei kohoa markkinoilla vallitsevan kiinteäksi määrätyn palkkatason suuruiseksi.
Syntynyttä tilannetta ja korjaustoimenpiteiden periaattellista vaikutusta voidaan hahmotella seuraavan kuvion avulla. Siinä tarkastellaan sellaista kansantalouden osa-aluetta, jolla tekijöiden markkinahinnat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa osa työvoimasta on jäänyt
käyttämättä. Pääomakustannusten subv:entointi on siis voinut osaltaan
lisätä tätä vinoutumaa. Jos oletamme, että käyttämättä jäävä työvoimamäärä on todella parempi työllistää tällä alueella kuin lisätä mobiliteettia, voimme tarkastella asiaa yhden alueen erillisenä optimointi1. Reinikainen Veikko K.,
metodina, s. 177.

KansainvÖJlisen kaupan uusklassinen tasapainoteoria
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työ

Lfe

Q1

Kfe
Kuvio 1.

pääoma

Työvoiman hinnan subven1toinnin varjohintateoreettinen perus'telu8

ongelmana. 2 Erillisoptimiin pyrkimisen tarkoituksenmukaisuus pitää
kuitenkin ensin osoittaa perustelluksi. Merkittävimmät perustelut
löytyvät voimakkaan muuttoliikkeen kustannuksista, jotka ilmenevät erityisesti sosiaalipääoman vaatimien uhrausten ylisuhteisena nousuna ruuhka-alueilla ja 'Sosiaalipääoman vajaakäyttöisyytenä muuttotappioalueilla. Lisäksi Suomen kokemuksia ajatellen on muistettava
se mahdollisuus, että syntyy voimakasta maastamuuttoa eikä pelkästään työvoiman alueellista liikkumista maan sisällä.
2. Kokonaisoptimiin pyrittäessä voivat siirtokustannusten vuoksi eri alueiden
tekijäkorvaukset todella poiketa toisistaan: Lefeber Louis, Allocation in Space, ss. 106
-107.
3. Ks. Reinikainen, m.t., s. 181. Varjohintateoreettisten suositusten luonteesta
yleensä ks. Tinbergen Jan, The Design of Developmen,t, ss. 39-41, ja käytännön talouspoliittisista sovellutuksista investointien rohkaisemiseksi ss. 50-55.
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Markkinahintojen mukainen hintasuhde (pm) määrittelee substitutionaalisten tekijöiden optimikäyttösuhteen tuotantoyksiköiden kannalta niin, että pääomapanosta käytetään määrä Kfe ja työpanosta vajaatyöllisyysmäärä L o. Täystyöllisyystasolle (Lfe) ei ilman työvoiman
poissiirtymistä (jolloin täystyöllisyys alenisi tasolle Lo) päästä vallitsevan hintasuhteen ja tekniikan oloissa muutoin kuin kasvattamalla
pääomamäärää niin, että sitä riittäisi »apuvälineeksi» koko työvoimamäärälle. Tämä on mahdollista kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että
löytyy riittävästi kannattavia investointimahdollisuuksia; mutta juuri
näiden puute on kehitysalueiden ongelma. Näyttää siltä, että muuallakin kuin Suomessa on alueellisessa kehittämispolitiikassa lensin pyritty tuloksiin pääomien tarjontaa lisäämällä ja rahoituskustannuksia
pienentämällä sekä koulutusta tehostamalla puuttumatta työn suhteelliseen hintaan. Kun tämä 'ei ole riittänyt, on työvoiman käytön
subventointi otettu mukaan politiikan arsenaaliin. Hintasuhdetta
muuttamalla - työvoiman hintaa laskemalla tai pääoman hintaa
nostamalla - voidaan periaatteessa saavuttaa täystyöllisyys. Samalla
voidaan nousta korkeammalle samatuotoskäyrälle.
Tämä tarkastelu on kuitenkin staattista ceteris paribus-argumentointia, jonka antamia suosituksia on erikseen syytä arvioida. Erityisesti on
kiinnitettävä huomiota hintasuhteen muuttumisen vaikutuksiin eri
alojen tuotantofunktioissa ja tuotantorakenteessa yleensä; ne saattavat näet olla haitallisiakin resursseja luovan kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta. Hintasuhteen muuttuminen heijastuu tekijäsuhteisiin
kahdella tavalla: valitaan entistä työvaltaisempia menetelmiä tietyssä
tuotannossa tai kasvatetaan työvaltaisten sektorien suhteellista osuutta yleensä. Molempiin voi liittyä työn tuottavuuden suhteen vaaransa.
Työvaltaisten menetelmien suosiminen tietyssä tuotannossa voi johtaa vanhentuneiden menetelmien käyttöön. Työvoimaa paljon tarvitsevien aloj en kasvattaminen voi taas aiheuttaa erikoistumista aloille,
joiden palkanmaksukyky voi osoittautua riittämättömäksi pitämään
työvoiman paikallaan. Lisäksi hintasuhteen muutos voi johtaa tekijäsuhteiden muuttumiseen vain, jos tekijät todella ovat kuvion osoittamalla tavalla substitutionaaliset. Tämä ei ole ollenkaan varmaa: rakennetyöttömyydestä kärsivien ammattitaitorakenne viittaa mieluummin siihen, ettei työvoiman käyttö välttämättä ole joustavaa
kustannusten laskun suhteen.
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Alueellisen työvoimatuen käyttö on ilmeisesti käytännössä kuitenkin perusteltua edellä esitetyistä vaaratekijöistä huolimatta. Varjohintateoreettisen yleisperustelun ohella tuki on tasa-arvotavoitteen
kannalta tarkoituksenmukainen, koska tekijäkorvauksien yleiseen
tasoon ja kehitykseen ei puututa subventoitaessa vain tekijän käytöstä syntyviä kustannuksia. Kasvatustulliargumentti sopii samoin
perusteluksi alueellisen tukemisen pitkän tähtäyksen kannattavuutta
arvioitaessa. Tuki tähtää myös välittömämmin kuin muut tukimuodot keskeisen työttömyysongelman ratkaisuun ilman voimakasta
alueellista mobiliteettia. Tukimuotoon uhrattujen varojen kustannus ..
hyötyanalyysi on kuitenkin ilmeisen hankalaa.

3. Työvoimapoliittinen rahoitus yrityksen rahoitus- ja investointipäätösten kannalta
Meillä toteutettiin työvoimatuki lainan ja suoran subvention yhdistelmänä (Laki kehitysalueiden tuotannollisen toiminnan työvoimapoliittisesta rahoituksesta 524/1973). Työvoimapoliittinen rahoitus on
investointiin kytketty tukimuoto samaan tapaan kuin veronhuojennukset sekä yleinen rahoitustuki. 4 Tämän vuoksi tuen merkitystä voidaan arvioida yrityksen inv;estointisuunnittelun näkökulmasta. Tällöin kiinnitetään huomiota kehitysalueinvestointivaihtoehtojen osalta
tukimuodon synnyttämiin eroihin rahoituskustannuksissa ja rahoituksen saatavuudessa. Rahoituksen kustannusten osalta tuki ei sinänsä
ole porrastettu kehitysaluevyöhykkeittäin, mutta rahoituksen maksimimäärä on sidottu uusien työpaikkojen syntymiseen niin, että 1 vyöhykkeellä maksimi on 15000 mk/uusi pysyvä työpaikka ja II vyöhykkeellä vastaavasti 6000 mk. Näin ollen työvoimapoliittisen rahoituksen enimmäisosuus koko inv;estointiprojektista vaihtelee sekä vyöhykkeittäin että toimialoittain, koska pääomavaltaisuus tunnetusti
vaihtelee tuotannon mukaan.
Mainitut määrät yritys voi saada kehitysalueilla investoidessaan
käyttöönsä seuraavin ehdoin. Määrästä vähintään 2/3 katsotaan lainaksi (enintään 1/3 välittömästi subventioksi). Viisi ensimmäistä
vuotta tämä laina on sekä korosta ,että lyhennyksestä vapaa. Sen jäl4. Pelkkä työvoiman käytön lisääminen kokonaiskapasiteettia muuttamatta ei saa
tukea osakseen.
2
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keen korkoa peritään 7 910 ja laina on maksettava takaisin seuraavien
kymmenen vuoden aikana yhtä suurina vuotuisina lyhennyserinä.
Mikä on tällaisen rahoituserän kustannus, jota vastaavaa tuottoa 'kyseiseltä investointipro}ektilta vähintään vaaditaan? Päätöksentekijä
voi ottaa tuottovaatimuksessa muitakin tekijöitä huomioon, mutta rahoituskustannukset muodostavat lähtökohdan.
Ongelma voidaan ratkaista ns. eksplisiittisten rahoituskustannusten periaatteen mukaan. 5 Tällä tarkoitetaan sitä korkokantaa, joka
tek!ee rahoituserään liittyvien kassaan- ja kassastamaksujien nykyarvot
yhtäsuuriksi. Kysymyksessä on siis sisäisen korkokannan käyttö rahoitusproJektin arvioinnissa.
Jos oletetaan, että yritys saa työvoimapoliittista rahoitusta 15000
mk yhdessä erässä niin, että siitä pitää maksaa 10000 mk takaisin
edellä mainitulla tavalla (maksimaalinen 1/3 eli 5000 mk jää subventioksi) , muodostuu ra:hoitusprojekti kassavaikutuksiltaan seuraavaksi:
kassaan saadaan (het~ellä 0)
15000,00 mk
kassasta maksetaan kausien 6-15 lopussa
(10 kpl) annuiteetteja (C1017 ·10000 mk)6
ei 1423,80 mk
Rahoitusmuodon edullisuus näkyy siitä, että 15000 markan määrästä joudutaan maksamaan korkoina ja kuoletuksina yhteensä vain
14238 mk. Tästä voi päätellä, että sisäinen korkokanta on negatiivinen.
On siis etsittävä korkokanta (j) 7, joka torteuttaa seuraavan yhtäsuuruuden
t=15
15000 mk

I
t=6

(t = 6,7 ... 15, koska 5
ensimmäistä vuotta ovat
korosta ja kuoletuksesta
vapaat)

1423,80 mk
(1

+ j}t

Yhtäsuuruuden toteuttaa j:n likiarvo -0,005, eli rahoituskustannus on -0,5 910. Kehitysalueiden II vyöhykkeellä saatavan rahoituksen kustannus on samoilla olettamuksilla sama, mutta rahoituksen
saatavuus on rajoitetumpi, koska enimmäismäärä on 6000 mk uutta
5. Ks. esim. Porterfieldt James T. S., Investment Decisions and CapUal Costs,
ss. 44-46.
6. Cui i

=

k···· i (1
k uo 1e t us- el
1· annUl·t eet·t
tI eIJa
(1

+ i)n

+ i)n-1

7. 'Tässä tapauksessa maksut ovat saman suuruiset, ja korkokannan iterointi käy
parhaiten jaksollisten maksujen diskonHaustekijän avulla.
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työpaikkaa kohti. N,egatiivinen korkokanta on osoitus siitä, että rahoitusmuoto merkitsee nettovaikutukseltaan muitten kustannusten subventointia silloin, kun se saadaan maksimieduin. 8 Jos koko saatu rahoitusmäärä katsotaan emo ehtojen mukaiseksi lainaksi (ei muuta
subventiota kuin edellisten lainaehtojen vaIkutus), muodostuu rahoituskustannukseksi edellä esitetyn menettelyn mukaan laskien noin
3,5 0/0, joka yhä on tavanomaista vieraan pääoman kustannusta alhaisempi.
Inflaation vaikutuksen huomioon ottaminen tekee rahoi,tuksesta
vieläkin edullisemman. Suunnittelulaskelmissa inflaation vaikutus
voidaan kuitenkin ottaa huomioon vain silloin, kun on perusteltua
olettaa, 'että yritys pystyy todella kasvattamaan tuottojaan inflaation
tahdissa.
Koska rcihoituksen kustannukset muodostavat perustan investoinnin tuottovaatimusta määritel,täessä, vaikuttaa työvoimapoliittinen
rahoitus osaltaan kehitysalueinvestointien tuottovaatimukseen alentavasti. Politiikalla suositaan siis työvaltaista tuotantoa. Vaikutuksen
voimakkuus vaihtelee toimialoittain.

4. Työvoimapoliittisen tuen ominaispainon toimialoittainen vaihtelu
Esillä olevalla tukimuodolla on pyritty yleensä ~ehitysalueiden tuotannollisen toiminnan edistämiseen sekä erityisesti työvaltaisen teollisuuden laaj,ennusten rohkaisemiseen. Tuen luonnetta viimeksi mainitun
tavoitteen osalta voidaan kartoittaa arvioimalla, kuinka suureksi työvoimapoliittisen rahoituksen maksimiosuus kokonaisinvestoinnista'
kullakin toimialalla voi nousta. Koska tasetilastojen avulla on tunnetusti vaikea selvittää eri toimialoilla vaadittavia investointimääriä yhtä
työpaikkaa kohti, olen 'käyttänyt Kehitysaluerahasto Oy:n asiakasyrityksistä kootun tilaston tietoja (Kertomus 2. toimintavuodelta 1972,
s. 12).
Tilasto on koottu rahoituksen kohteena olleiden investointihankkeiden rahoitustarvetiedoista ja yritysten esittämistä arvioista uusien
työpaikkojen määristä. Vail&a tällaiset suunnittelulas'kelmien tiedot
ovat aina epävarmoja, näillä lienee tässä' tarkoituksessa käyttöarvoa.
8. Lain mukaan tuen tarkoituksena. on kompensoida»työvoiman tottumattornuu·,.
desta» aiheutuvaa haittaa.
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Taulukkoon on otettu mukaan toimi alat, joihin kuuluvien tapausten
määrä vaihteli välillä 39-213.
Kokonaisin vestointi

Teollisuuden ala

uusi työpaikka

Elintarvikkeiden, juomien
ja tupakan valmistus
Tekstiili-, vaatetus ja
nahkateollisuus
Puutavarateollisuus
Kemian teollisuus
Saven-, lasin- ja kivenjalostusteollisuus
Metallituote- ja koneteollisuus

Työvoimapoliittisen
rahoituksen maksimi (%)
1 vyöhyke

II vyöhyke

72100 mk

20

8

28700
38300
34000

52

39
44

20
15
17

60700

24

9

42700

35

14

Taulukko 1. Maksimaaliset työvoimapoliittisen rahoituksen osuudet koko rahoitustarpeestClJ eräillä teollisuudenaloilla. Kokonaisinvestointiin sisältyvät käyttöomaisuuden
lisäksi käyttöpääoman tarve sekä sellaiset pitkävaikutteiset menot kuin tuotekehittelyn
ja markkinoinnin vaatimat menot.

Tasetilasto.sta (1971) oLen lisäksi ~ertailumielessä las~enut samanlaisen suhdeluvun kaavamaisella menettelyllä: omaisuustaseen loppusumma/henkilökunta. Saadut luvut olivat odotusten mukaisesti yleensä pienempiä, mutta suuruusjärj1estys oli likipitäen sama. Erityisesti
kehitysalueiden kemian teollisuuden investoinnit ovat kuitenkin olleet selvästi vähemmän pääomaintensiivisiä kuin maassa keskimäärin.
Työvoimatuki vaikuttaa siis voimakkaimmin sellaisilla työvaltaisilla aloilla kuin tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus. Tällaisilla toimialoilla saattavat koko investointihankkeen rahoituskustannukset
muodostua 1 vyöhyk~eellä erittäin .alhaisiksi, mikäli työvoimatuki
saadaan maksimaalisena. Työvoimatuen lisäksi investointiin voidaan
nimittäin saada tavanomaista kehitysalueluottoa, jnh'on liittyy korkotuki. 9
Koska 'eri toimialat ovat sijaintitekijöittensä suhteen voimakkaasti
erilaisia, ei lopullinen työvoimatuen vaikutus toteutuneina investoin,..
teina ja työpaikkoina välttämättä noudata edellä esitettyä jakautumaa.
Taulukko kuvastelee kuitenkin ohjailevan politiikan ominaispainoa
9. Jos hankkeesta voitaisiin 50 % rahoittaa työvoimapoliittisella rahoituksella,
kehitysalueluotolla, jonka kustannukset 1 vyöhykkeellä ovat noin 5,5 % (Talonen,
s. 57), ja loput omalla pääomalla, jonka tuottovaatimus on 15 %, tulee koko hankkeen keskimääräisiksi rahoituskustannuksiksi:
20

%

0,5 X (-0,5)

%

+

0,2 X 5,5

%

+

0,3 X 15 Ofo =

5,35 Ofo
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toimialoittain. Kun rajoitetuilla resursseilla pyritään luomaan mahdollisimman monta työpaikkaa kehitysalueille, on työvaltaisten teollisuudenhaarojen tukeminen tietysti tätä tavoitetta ajatellen tarkoituksenmukaista. On kuitenkin paikallaan tarkastella työvaltaisten alojen suosimisen vaikutuksia myös pitkän tähtäyksen allokointipolitiikan kannalta.

5. Tukimuodon kasvu- ja rakennepoliittiset vaikutukset
Kehitysaluepolitiikan välittömänä tavoitteena voidaan pitää mm. näiden alueiden työllisyyden edistämistä ja tulonmuodostuksen kasvua.
Muitakin tavoitteita aluepolitiikaUe tietysti on asetettu, esimerkiksi
tasa-arvotavoite, mutta ikokonaistaloudellisen allokointioptimin kannalta alueelliset tavoitteet ovat eräänlaisia reunaehtoja. Tekijöiden
tasainen hyväksikäyttö on tehokkuutta edistävää. Kun osa tuotannontekijöitä (luonto) on täysin immobiili ja muidenkin tekijöiden (erityisesti työn) mobiliteettin liittyy kansantaloudellisia kustannuksia,
voi kokonaistaloudellisen tehokkuuden kannaltakin olla edullista huolehtia eri alueiden tuotantomahdollisuuksien riittävästä hyväksikäytöstä, vaikka se vaatisi tiettyjä uhrauksia. Tämä ajattelutapa tarjoaa
myös alueellisen tukemisen optimoinnille viitekehyksen, joka arvostaa hyödyt sekä kustannukset kansantaloudellisina kokonaishyötyinä
ja -kustannuksina. Operationaalisiin tarkasteluihin pääseminen on tietysti hankalaa.
Työvoimavaltaisten tuotannonalojen tukeminen keventää välittömästi alueellista työttömyyttä. Allokaatio-optimin näkökulmasta on
korostettava sitä, että kullakin alueella tulisi kehittää sijaintitaloudellisesti sopivia ja kunkin alueen runsaita resursseja käyttäviä toimialoja, joilla on lisäksi mahdollisimman korkea tulojousto. 1o Jos työvoima on k!ehitysalueilla runsas tuotannontekijä eikä muuttoliiikkeen
haluta jatkuvan, näyttää työvaltaisten alojen eriityistuki perustellulta.
Tätä käsitystä vahvistaa myös se seikka, että kehitysalueiden teollisuuden pääomavaltaisuus on ,tällä hetk!ellä korkeampi kuin maassa
keskimäärin. 11
10. Esimerkiksi elektroniikkateollisuuden viimeaikainen kasvu kehitysalueilla
näyttää tältä kannalta suotuisalta kehitykseltä.
11. Ks. Kauppa- ja teollisuusministeriön selvitys Teollisuuden aluepolitiikan suuntaviivat, s. 162, sekä tämän artikkelin liitetaulu.
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Työvaltaisuus ja alhainen työn tuottavuus liittyvät kuitenkin pääsääntöisesti yhteen. Koska työvoima on pitkällä tähtäyksellä sittenkin
niukin tuotannontekijä, on työn tuottavuutta pidettävä keskeisenä tavoitteena. Pitkällä tähtäyksellä voi olla vaikea pitää resurssit tuen
avulla aikaansaadussa tuotannossa, koska näin kasvatettujen alojen
palkanmaksukyky on alhainen. Alueellista mobiliteettia ja siihen liittyviä reallokointikustannuksia voi siis syntyä myöhemmin. 12
'Taulukon 1 toimialoja, jotka siis ovat olleet vahvasti edustettuina
kehitysalueinvestoinneissa, voidaankin tarkastella edelleen työn ja
pääoman tuottavuuden kannalta. Pääoman ja työn suhteelliset määrät
sekä karkeasti ottaen niiden tuotiavuudet voidaan arvioida pääomakertoimen ideasta lähtien:
pääomakerroin (k)

=

pääomakanta (K)
tuotos (Q)

Jakamalla pääomakerroin työvoiman määrällä (L) saadaan

k=

K/L

Q/L '

eli pääomakerroin pääomainrtensiteetin ja työn tuottavuuden suhteena. Seuraavassa taulukossa esitetään toimialoittain nämä kolme tunnuslukua ja työvoimapoliittisen tuen potentiaalinen maksimi I vyöhykkeellä. Pääomakannalla tässä ymmärretään teollisuustilastossa
esiintyvää käyttöomaisuuden arvoa ja tuotoksella vastaavasti jalostusarvoa.
Erityisesti työn tuottavuuden ja työvoimatuen toimialoittaisen
ominaispainon suhde on tärkeä. Työn tuottavuuden minimi ja työvoimatuen maksimi sattuvat yhteen. Vertailtaessa taulukon toimialoja työn tuottavuuden ja työvoimapoliittisen rahoituksen maksimin
suhteen saadaan Spearmanin järjestyskorrelaation arvoksi -0,70.
Työvoimatuki voi edistää parhaiten toimialoja, joiden työn tuottavuus
12. Em. (viite 11) selvityksessä tähän on suhtauduttu siten, että pitkän tähtäyksen
tavoitteena pidetään samankaltaisia kehittämispyrkimYlksiä kuin tässäkin on omaksuttu,
mutta vielä lähivuosina on tyydyttävä tarjoamaan työpaikkoja myös sellaisilla toimialoilla, joiden pitkän tähtäyksen näkymät eivät ole suotuisat, s. 170. Lyhyen tähtäyksen ongelmista ei tietysti päästä yli, mutta tällaisen »välivaihestrategian» vaatimat
resurssiuhraukset tulisi suunnitella erityisen huolellisesti. Yritysten toimialoittaista
mobiliteettia pitäisi tällöin vahvasti edistää, ettei seurauksena sittenkin olisi työvoiman
maantieteellinen mobiliteetti.
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Toimiala
Elintarviketeollisuus
Juomia valmistava
teollisuus
Tekstiili teollisuus
Kenkä-, vaatetus- ja
omp. teollisuus
Nahka- ja nahkateosteollisuus
Puuteollisuus
Kemian teollisuus 13
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus
Metalliteollisuus
Koneteollisuus
Koko tehdasteollisuus

Pääomakerroin

Pääomain tensi teetti
(indeksi)

Työn
tuottavuus
(indeksi)

1,6

86

102

1,9
2,0

137
76

138
71

0,6

17

57

1,2
1,6
2,4

36
71
212

59
82
168

2,2
1,3
1,3
1,9

108
55
57
100

95
82
84
100
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Työvoimapoliittisen
rahoituksen
maksimi 0/0

}

)

20

52

39
44
24
35

Taulukko 2. Eräiden teollisuudenhaarojen pääomakerroin, pääomaintensiteetti, työn
tuottavuus ja työvoimapoliittisen rahoituksen malksimi 1 vyöhykkeellä. Lähde: Teollisuustilasto 1970, osa 1, s. 89 ja taulukko 1 tässä artikkelissa. Toimialaryhmittelyssä
esiintyy pieniä eroja, jotka eivät kuitenkaan tehne vertailua perusteettomaksi.

on alhainen. Työllisyystavoitteen hoitamisessa joudutaan helposti tinkimään tuottavuustavoitteesta. Tämän kasvu- ja aluepolitiikan ristiriidan hoitamisessa joutuvat tukea myöntävät viranomaiset erittäin vaiklean kustannus-hyörty-probleeman eteen.
Tukimuodon kohteeksi valittavilta hank~eilta on tietysti edellytettävä pitkän tähtäyksen toimintaedellytyksiä. Tällöin on hyvä viitata
erään empiirisen tutkimuksen tuloksiin siitä, mikä oli tyypillistä kannattavasti toimineille kehitysalueyrityksille: 14
1. korkea jalostusaste
2. suuri liikevaihto
3. pi,enet palkkakustannukset
4. suuret investoinnit
5. pieni velkaisuusaste
Edellisen kaltainen luettelo kannattavien yritysten ominaisuuksista suhteessa toimintansa lopettaneisiin yrityksiin on tietysti sinänsä
13. Kehitysaluerahasto Oy:n tilastossa eS'iintyneet kemian teollisuuden investoinnit
poikkeavat ilmeisesti varsin vahvasti koko talouden keskimääräisistä.
14. Projektiryhmä 1971, Viisi ensimmäistä vuotta, Jyväskylän Yliopiston taloustieteen laitos. Julkaisuja N:o 7, 1972, s. 96.
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odotusten mukainen; ei voitane väittää, että kannattava tuotanto ei
olisi mahdollista myös työvaltaisilla aloilla. Työvoimatuen ei silti pitäisi antaa johtaa erityisen työvaltaiseen tuotantotekniikkaan. Se saattaa olla työvoimatuen huomioon ottaen ainakin lyhyellä tähtäyksellä
kannattava, mutta ei silti resurssien käyttöä ajatellen tehokkain tarjolla olevista vaihtoehdoista.

6. Työvoimatukeen kohdistuvat odotukset
Allokointipolitiikan kannalta on perusteltua, että meillä puututaan
alueellisen kehittämisen ongelmiin erityisesti työvoiman käyttöä edistävällä tavalla. Tarjolla oleva tuki on aikaisempiin verrattuna ilmeisen vahva ohjausparametri, joten sen käyttäjällä on samalla entistä
suurempi vastuu ja vaativampi tehtävä niukkojen resurssien ohjautumisessa. Siksi on paikallaan korostaa myös mahdollisia haittoja. Voimakas subventointi voi periaatteessa saada minkä projektin tahansa
yritystaloudellisesti kannaittavaksi (tuottovaatimus negatiivinen) ;
kun kansantaloudellisesti ,kannattavaa on vain sellainen resurssien
käyttö, jone ei ole kokonaishyvinvoinnin kannalta parempaa vaihtoehtoista käyttöä muualla, ei subventoinnista päättävän viranomaisen
tehtävä ole muuttunut yhtään helpommaksi.
Hyvään lopputulokseen pääseminen tätä ohjausparametria käyttäen näyttää vaativan suurta taitoa käyttäjältään. Kansainvälisessä
aluepoliittisessa kirjallisuudessa työvoimatuki on ollut kritiikin kohteena erityisesti silloin, kun tuki on myönnetty automaattisesti jokaiselle uudelle työpaikalle. 15 Tuloksiin pääsemisen edellytykset näyttävät meillä paremmilta, koska työvoimapoliittisen rahoituksen myöntäminen on tehty erityisharkintaan perustuvaksi.
15. Stilwell Frank J. B., Regional Economic Poliey, s. 56.
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Liitetaulu

Teollisuuden alueellinen rakenne 1970
Käyttöomaisuus
(K) milj.mk
Kehitysalueen
1 vyöhyke
3400
Kehitysalueen
II vyöhyke
6922
EteläSuomi
18751
Koko maa
29073

Jalostusarvo (Q)
milj.mk

Työvoima 1
(L)

Pääomaintensiteetti
(K/L)

983

27236

124800

36100

3,4

2963

117363

58900

25200

2,3

9108
13054

365911
510510

51200
56900

24800
25500

2,0
2,2

Työn
tuottavuus
(Q/L)

Pääomakerroin
(K/Q)

Lähde: Suomen virallinen tila,sto XVIII A: 90, Teollisuustilasto, osa 1 1970, taulu 1:
Teollisuustoiminta tilastoalueittain ja kunnittain 1970, jonka sisältämät tiedot on muokattu kehitysalueiden vyöhykejaon mukaisiksi.
1. Työvoima = työntekijät ja toimihenkilöt keskimäärälukujen mukaan sekä omistajien

luku.
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Onko Marxin arvoteoria sosialismin
hintateoria?

PEKKA SUTELA

Marxilaisen talousteorian viime puoleentoista vuosikymmeneen ajoittunut voimallinen kehitys - jota esimerkiksi Reinhold (1) luonnehtii
sen historian voimakkaimmaksi - on keskeisesti suuntautunut kolmelle alueelle: ns. valtiomonopolistisen kapitalismin teorian luomiseen, arvoteoriaan ja sosialismin taloudelliseen teoriaan. Tässä meitä
kiinnostavat viimeksimainitut tutkimusalueet ja niiden väliset yhteydet.!
Saattaa vaikuttaa yllättävältä, ,että toista vuosisataa tietyn teorian
luomisen jälkeen voidaan käydä hedelmällistä keskustelua sen tulkinnasta ja merkityksestä. Marxilaisen arvoteorian osalta tähän on olemassa lähinnä kaksi syy.tä:

1. Uusklassisen teorian vastoinkäymisten herättämä kiinnostus klassiseen työnarvoteoriaan, ennenkaikkea Ricardoon - tässähän on
Sraffan teoksella (2) erityinen merkitys - ja sitä kautta myöhemmässä vaiheessa myös Ricardon ja Marxin suhteeseen.
2. Eräiden Marxin tärkeiden teosten julkaiseminen 1950-luvulla; erityisesti käsikirjoituskokoelma Grundrisse der Kritik der Politischen
Okonomie (Rohentwurf) on osoittautunut varsin tärkeäksi. Sen vuosien 1939-41 ensipainos tuhoutui Moskovan pommituksissa ja julkaistiin uudestaan vasta vuonna 1953. Ensimmäinen englanninnos
on ilmestynyt tänä vuonna (3).
Näiden tekijöiden synteesi on arvoteorian osalta johdattanut suurta huomiota siihen kritiikkiin, j ota Marx esitti Ricardoa kohtaan ja
jonka kautta syntyi Marxin oma arvoteoria. Sen ja klassisen (ts.
Smithin-Ricardon) työnarvoteorian suurta eroavuutta viimeaikainen
1. Olen käsitellyt näitä kysymyksiä lähemmin pro gradu -työssäni Sosialistisen
hintateorian perusteista, Helsinki 1973 (säilytetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen

tiedekunnan kirjastossa)
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tufkimus on erityisesti painottanut. (Tähän 'kiinnittivät huomiota mm.
Zeleny (4) ja Reichelt (5).)
Kritiikin oleellisimmat kohdat olivat lyhyesti seuraavat:
1. Metodologinen perushuomautus koko »kansantaloustiedettä»
sana, j ota Marx käyttää edeltäj ästään varsin ironisesti - kohtaan
oli se, ettei se tarkastele taloudellisia lainmukaisuuksia historiallisesti
määräytyneinä, vaan ylihistoriallisina luonnonlakeina »esittäen samalla porvarilliset suhteet niinä rikkumattomina luonnonlakeina, joille
abstrakti yhteiskunta perustuu» (Grundrisse (3), s. 87).
2. Tämä kapitalistisen yhteiskunnan ja sen lainmukaisuuksien ikuisena pitäminen ilmenee mm. siten, että Ricardo pitää markkinataloutta itsestään selvänä, aksiomanluonteisena seikkana (Marx (6),
osa 1, s. 205). Olettaessaan näin sen, mitä olisi pitänyt johtaa, Ricardo
keskittyy kokonaan vaihto arvon 'kvantitatiiviseen määräytymiseen, ei
ymmärrä vaihto- ja käyttöarvojen muodostumisprosessien eroa ja pyrkii lopulta esittämään arvoteorian hintateoriana.
3. Koska Ricardo täten sekoitti toisiinsa arvot ja hinnat, hän joutui
väistämättä ristiriitaisuuksiin, joiden luonnetta kuvastaa myöhempi
keskustelu »93 prosentin työnarvoteoriasta». (Ks. Stigler (7) ja Barkai
(8) ). Kyse on Ricardon kykenemättömyydestä käsitellä pääomaa
kustannusten ja siten hinnan osana ilman että se olisi itsenäinen arvon
lähde. (Ks. Ricardo (9) ja Marx (6), osa 111, s. 159.)

Marxin arvoteorian perusteet
Lähtökohtana on havainto, että tuotantokustannukset voidaan esittää
eri lailla päivättyinä työpanoksina ja että tuotannon on missä tahansa
yhteiskunnassa vastattava yhteiskunnallisia tarpeita. Tietty määrä
jotain tuotetta sisältää siten tietyn määrän työaikaa ja tuotteiden vaihtosuhteet - mikäli vaihtoa käydään täydellisen kilpailun oloissa lähenevät suhteellisia työpanoksia.
Tämä tosio, jota voidaan verrata yksinkertaiseen tasapainomalliin, on Marxin arvoteorian »ylihistoriallinen Ikerros» (Rosdolsky
(10», mutta tämä ei ole vielä itse teoria. Itse asiassa, Marx (11, s. 417)
väittää, tämän verran tietää pi'eni lapsikin. Ongelma, joka on asetettava ja joka ,erottaa Marxin suuremmassa määrin kuin mikään muu
klassisesta työnarvoteoriasta, on seuraava. Miksi vaihtoarvoja pitäisi
mitata työajalla ?
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Ongelma jakautuu kahteen osaan. Ensiksikin: mikä antaa mahdollisuuden tällaiseen menettelyyn? Toiseksi: mikä tekee tällaisen menettelyn tietyssä historiallisessa vaiheessa, tietyssä yhteiskunnassa,
välttämättömäksi?
Ensimmäiseen kysymykseen voidaan vastata viittaamalla Marxin
käsi tykseen työprosessin merki tyksestä. Eräs historiallisen materialismin perusväittämistä on käsitys työprosessista, ihminen-luonto -suhteesta, »lensimmäisenä hisrtoriallisena tekona» (Marx-Engels (12) ,
s. 39 ym.) kahtalaisessa merkityksessä. Elämää ei voi olla ilman tuotantoa eikä tuotantoa 'ilman inhimillistä työtä. Tässä mielessä on ihmistyö kaiken rikkauden luoja, minkä jo Adam Smith tiesi. Toisaalta työprosessin kehitystaso määrää yhteiskunnallisen kehityksen tason.
Ongelmamme toinen ja tärkeämpi osa on teorian historiallisuus.
Se ratkeaa tarkastelemalla Marxin käsitystä kapitalistisen yhteiskunnan - tai yleisemmin tavarantuotantoyhteiskunnan 2 - taloudellisesta mekanismista, markkinoista.
Markkina- ja kilpailumekanismin, tavarantuotannon, olemassaolo
johtuu siitä, että kokonaisyhteiskunnallinen tuotantoprosessi on pirstoutunut erillisten, toisistaan riippumattomien ja vain mar~kinoiden
kautta välittömässä yhteydessä olevien tuottajien yksityisiksi töiksi.
Se, että nämä työt muodostavat kokonaisuuden - yhteiskunnallisen
kokonaistyöajan ja tarpeentyydytyksen vastaavuuden - tulee näkyviin vain ex post siinä, että tuotteet onnistutaan vaihtamaan toisiinsa
tai rahaan markkinoilla. Tuotteiden välinen vaihtoarvo tai hinta on
sosiaalinen suhde, yksityisen tuottajan markkinoille luovuttaman työn
suhde kokonaisty8hön. 3 Ja täsmälleen tässä m1elessä on hintojen
ilmiön takana työvoiman kulutuksen ja arvojen olemassaolo.
2. Tavarantuotannoksi määritellään tuotanto markkinoita varten. Kapitalistisen
tuotannon lisäksi Marx viittaa - lähinnä hyödyllisenä abstraktiona - ns. yksinkertaiseen tavarantuotantoon, jolle on ominaista se, että tuottajat itse omistavat tuotantovälineensä, joiden kokonaismäärä on pieni. Tällaista abstraktiota käytetään Pääoman
1 osassa, jolloin joko siksi, että eri tuotantoprosessien pääomavaltaisuus on sama tai
että se jätetään huomioon ottamatta, hinnat - ns. arvohinnat - ovat välittömästi
suhteessa käytettyyn työaikaan.
3. On helppoa ja tärkeää huomata, että tästä löytyy oikea avain vieraantumisteorian ja sen »kypsän muodon» eli Pääoman fetissiteorian tarkasteluun. »(Tuottajille)
ilmenevät sen tähden heidän yksityistöittensä yhteiskunnalliset suhteet sinä mitä ne
ovat, so. ei henkilöiden välittöminä yhteiskunnallisina suhteina heidän töissään, vaan
päinvastoin henkilöiden esineellisinä suhteina ja esineiden yhteiskunnallisina suhteina.»
(Marx (13), s. 100).
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Marx korostaa usein sitä, että »vaihtoarvo on arvon välttämätön
ilmenemistapa». (13, s. 70). Tällä hän tarkoittaa, että arvosta ei voi
puhua ilman varhdantaa: vaikka tunnettu taloustieteen tutkimuskohde
R. Crusoe allokoikin työaikansa eri tuotteiden välille, ei niillä ole
marxilaisessa mielessä arvoa. Arvo on tavaratuotannon tuotantosuhde, jossa yhdistyvät tuon yhteiskunnan monet luontaispiirteet, esimerkiksi lisäarvon syntyminen ja yksityinen haltuunotto; se on tuotantosuhde, joka voi olla olemassa vain tällaisessa yhteiskunnassa ja
ilmetä vain vaihtoarvojen ja hintojen kautta: »itse tavaran arvo on
olemassa vain tavaran hintojen muutoksissa ( ... in dem up and down
der Warenpreise)>>. (Marx, (3), s. 138).
Arvojen ja hintojen samaistaminen olisi kuitenkin suuri virhe: ne
ovat tyystin eri abstraktiotasoilla. Sen s'ijaan hinnat on voitava teoreettisesti johtaa arvoista. Tämän Marx pyrkii tekemään Pääoman 111
osassa; silloinkin vain »ihanteellisena keskimääränä» (Marx (14), s.
831), ei läheskään hintateorialta vaadittavalla tarkkuudella. 4
Siis: Marxin arvoteoria ei ole hintateoria, sellaisen siitä yrittivät
tehdä vasta hänen arvostelijansa, ensimmäisenä ja tunnetuimpana
Eugen von Böhm-Bawerk. Myöskään sitä ei voida tarkastella yleisenä
tasapainoteoriana, kuten esim. Oskar Lange (16) tekee sekoittaen toisiinsa arvoteorian ylihistoriallisen perustan, josta puhuimme aiemmin,
ja itse teorian. Päinvastoin Marx pyrkii osoittamaan, että »toisistaan
riippumattomien tuottajien yhteiskunnassa ... sääntö toteutuu ainoastaan säännöttömyyden sokeasti toimivana keskimääräislakina» (Marx
(13), s. 124), tasapainon edellytys vain poikkeamisena tasapainosta.
Markkinahinnat ovat vain sattumalta yhtä suuria kuin arvot.
Voidaan sanoa, että niin Smithin kuin Marxinkin mielestä markkinoita ohjaa »näkymätön käsi»: ero on siinä, että Marxin mielestä tuo
käsi on myös sokea.
Mikäli lähestyy Marxin arvoteoriaa tältä kannalta, on helppo ymmärtää ne perustelut, joita Marx ja Engels käyttivät kieltäessään
arvolain olemassaolon sosialistisessa yhteiskunnassa. Eli kuten Engels
4. Tämä tunnetaan kirjallisuudessa transformaatio-ongelman nimellä. Sitä ei ole
mahdollista ratkaista yleisesti täyttäen kaikki Marxin asettamat ehdot, mutta ymmärtääkseni täysin riittävällä tarkkuudella kuitenkin. Ks. Samuelson (15).
Mielenkiintoisempi ongelma ovat ne ristiriitaisuudet, joita sisältyy Pääoman III osan
kymmenenteen lukuun, jossa käsitellään mm. markkinahinnan määräytymistä ja siten
myös kysynnän vaikutusta yhteiskunnallisesti välttämättömän työajan ja arvon
suuruuteen.

282

PEKKA SUTELA

kirjoitti: »Se, että tahtoisi poistaa kapitalistisen tuotantotavan saattamalla voimaan »todellisen arvon», on sen tähden samaa kuin tahtoisi ... pystyttää yhteiskunnan, jo.ssa tuottajat lopultakin hallitsevat
itseään, saattamalla johdonmukaisesti voimaan taloustieteen kategorian, joka on laajasisältöisin ilmaus siitä, että tuottajat ovat oman tuotteensa orjuuttamia.» (Engels (17), s. 359).5
Marxin mukaan sosialistisen työajan jakaantumisen piti perustuman arvolain suoranaiselle vastakohdalle: rationalisuudelle ja tuoteiden hyödyllisyydelle, käyttöarvolle. Sillä seikalla, että tässäkin tapauksessa suunnitelmaa laadittaessa kustannukset voidaan mitata
työajassa (esim. Engels (17), s. 358) ei ole mitään tekemistä arvolain
kanssa; seikka, jota Marx erityisesti korosti: »Tämä on kuitenkin oleellisesti eri asia kuin vaihto arvon mittaaminen ... työajalla.» (Marx
(3), s. 173).

Sosialismin arvolakiteorioita
Mistä sitten johtuu, että sosialististen maiden kirjallisuudessa tunnetusti on vuodesta 1943 (The Teaching . .. (19» lähtien ,esiintynyt
käsitys, jonka mukaan »arvolaki on sosialistisen tuotantotavan objektiivisesti olemassa oleva lainalaisuus»6 (Leontyev (20), s. 274); väittämä, joka aiemmin esittämämme perusteella näyttäisi olevan mitä
selvimmin »epämarxilainen» ?
Ensiksi on havaittava ja pidettävä mielessä, että termillä »arvolaki
sosialismin oloissa» ei näin puhuttaessa tarkoiteta samaa kuin Marx
sillä tarkoitti. Aiemmin viittaamassamme Pod Znamenen Marxismalehden artikkelissa The Teaching . . . (19) s. 278) esitetään lähes vakioksi muodostunut huomautus: »Sosialismin arvokategorioilla on täysin erilainen sosioekonominen sisältö kuin kapitalismin vastaavilla kategorioilla. »
5. Tässä yhteydessä joudumme havaitsemaan, ettei esim. Joan Robinson ole tässä
suhteessa edennyt laisinkaan herra E. Diihringistä, jota vastaan edellinen huomautus
oli suunnattu. Kirjoittaahan Robinson: »While abandoning the view that prices correspond to values under capitalism, Marx believed that, under socialism, the labour
theory of value would come into its own». (Robinson (18), s. 23). - Robinsonin virhe
on oleellisesti sama kuin edellä esitetty Langenkin.
6. »Objektiivisesti olemassa oleva» marxilaisessa tietoteoriassa = tajunnan ulkopuolisesti ja siitä riippumatta oleva.
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Tällä viitataan siihen, että arvolaki vaikuttaa sosialismissa säännellysti ja muille sosialismin taloudellisille lainmukaisuuksille alisteisesti - ei luonnonvoimaisesti kuten kapitalismissa, tavaran kiertokulun piiri on supistunut (ennen kaikkea työvoima ei ole tavara) jne ..
Huomattavasti vaikeampaa onkin sanoa, mitä tuolla termillä kulloinkin tarkoitetaan. Tarkasteltaessa aihepiirin kirjallisuutta ennen
kaik~ea 1940- ja 1950-luvuilta 7 näyrt:täisi olevan kuitenkin mahdollista yleistää kaksi teoreettista perustelua, jotka valaisevat ko. kysymystä.
Ensiksikin voidaan arvolakia pitää työajan rationaalisen jakautumisen nimenomaisena lakina ja välttämättömänä ehtona tuotannon
tehokkuudelle, ,eli sekoittaa se siihen, mitä edellä kutsuimme arvolain ylihistorialliseksi kerrokseksi. Tämä perustelu on esitetty eri
variaatioina (ks. Teaching ... (19), Leoniyev (20».
Toisaalta katsotaan arvolain selittävän ns. raha-tavara suhteiden
(eli institutionaalisessa mielessä käsitettyjen markkinoiden) olemassaolon. Tämä on mm. J. V. Stalinin klassinen perustelu (22) ja esiintyy
myös suomalaisessa marxilaisen taloustieteen oppikirj assa (N evalainen-Peltonen (23), s. 501). Lähinnä tämä on ollut taustalla, kun viime vuosien talousuudistuksen yhteydessä on puhuttu arvolain tehokkaammasta hyväksikäytöstä.
On ilmeistä, etteivät nämä perustelut ole riittäviä (tarkemmin
Sutela (24», vaan ne muistuttavat lähinnä teoreettista mielivaltaa.
Kaksi lainalaisuutta, joilla on »täysin erilainen sosio-ekonominen
sisältö» (ks. yllä), eivät voine olla sama lainalaisuus. On lisäksi ilmeistä, ettei arvokäsitteen soveltaminen hinnanmuodostukseen - »hinta
on arvon rahamääräinen ilmaus» - ole osoittautunut kovinkaan hedelmälliseksi, vaan on useasti johtanut sekä teoreettiseen että käytännölliseen umpikujaan. 8
7. Myöhempi keskustelu on monitahoisempaa, mutta mitään ratkaisevasti uutta
ei ole esitetty. Kuriositeettina mainittakoon puolalainen W. Brus, joka onnistuu samaistamaan arvolain hyvinvointiteorian tasapainosääntöihin kehittäen näin Langen vanhaa
argumenttia.
8. 'Tähän liittyvät pyrkimykset arvon laskemiseen; yritys, joka teoreettisesti perustelemattomana on tuomittu epäonnistumaan. Arvoja ei voi laskea, ne ovat olemassa
vain »hintojen liikkeessä».
Eräs useissa yrityksissä ratkaisematon ongelma on arvon perustan eli yhteiskunnallisesti viUttämättömän työajan määrittäminen niin, etteivät siihen vaikuta suhteelliset hinnat ja ettei se latistu merkityksettömäksi ex post -käsitteeksi, kuten suositussa
panos-tuotos ,.;.»arvojen» kalkyloinnissatapahtuu.
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Traditionaalinen lähestymistapa sosialistiseen hinnanmuodostukseen
Käsitykset, joiden mukaan sosialistiselle taloudelle sopiva hinnanmuodostuskaava on jokseenkin suoraan löydettävissä Marxin Pääomasta,
ovat säilyneet kauan. Pitkälle 1960-luvulle käyty merkittävin hintateoreettinen keskustelu (joka on dokumentoitu esim. teoksessa Die
Wissenschaftlichen ... (26), s. 19-68; ks. myös Brus (21» perustui
lähinnä tähän lähtökohtaan.
Tämän käsityksen mukaan yhteiskunnallisesti välttämätön työaika määritellään yrityksen kustannuksista lähtien seuraavasti. »Sebestoimostiin» (omakustannuksiin ) las~etaan tuortantoalan keskimääräiset kustannukset: palkat ja sosiaalikustannukset, aineellisten panosten hinnat, kiinteän pääoman kuluminen sekä joitakin yleiskuluja
(Bornstein (25».
Tämän päälle lasketaan tietty voitto joko suhteessa maksettuihin palkkoihin (ns. arvohinnat, jotka vastaavat muodollisesti Pääoman 1 osan »hintoja») tai suhteessa kdkonaiskustannuksiin (ns. tuotantohintakäsite, vastaa Pääoman 111 osan hintamallia ). Pitkällisen
keskustelun jäll~een päädyttiin lähinnä jälkimmäiseen, joka onkin allokatiivisilta vaikutuksiltaan huomattavasti järkevämpi. On kuitenkin
huomattava, että ns. suunnitelmalliset arvosta poikkeamiset (näitä
poikkeamia on pyritty laskemaan, ks. Ganczer (27» ovat olleet niin
suuret, että on vaikeaa sanoa minkään teoreettisen hintamallin toteutuneen kovinkaan johdonmukaisesti.
On ilmeistä, etteivät näin muodostuneet hinnat ole olleet kovinkaan tyydyttäviä. Tämä johtuu tunnetusti useasta syystä:

1. Kysynnän jättäminen huomioon ottamatta hinnanmuodostuksessa; mikä vaikuttaa myös tuotteiden laatuun.
2. Kustannukset lasketaan kirjanpidollisina eikä todellisina (eli
vaihtoehtois) kustannuksina.
3. Kaikkien resurssien niukkuutta ei todennäköisesti oteta riittävässä määrin huomioon. Tämä koskee myös luonnonresursseja.
4. Hinnat ovat liian jäykät, niiden asettaminen on ollut kohtuuttoman sentralisoitua - ennen talousuudistusta asetettiin keskusjohtoisesti mm. 107 erilaista ongenkoukkujen hintaa - muutokset tapah-
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tuivat liian harvoin eivätkä silloinkaan taloussuunnitelmien laatimisen
yhteydessä.
Lähestymistapaan kätkeytyvät puutteellisuudet tulivat odotetusti
esille talousuudistuksessa, joka yritysten suoritusindikaattorien muutoksen - mm. voiton merkityksen korostamisen - ja markkinasuhteiden voimistamisen takia asetti entistä suuremmat vaatimukset hinnoille. Tärkeä askel talousuudistuksen toteuttamisessa olikin vuoden
1967 teollisuustuotteiden hintojen uudistus. Sen jälkeen on toteutettu
laa}empi hintojen muutos vv. 1972-73. (Ks. Grundlagen ... (28) ja
Wilczynski (29».
Tätä ennen oli hintateoreettisen keskustelun painopiste kuitenkin
jo suuntautunut toisaalle, ns. optimaalisen suunnittelun varjohintoihin ja niiden käytännön merkitykseen.

Optimaalisen suunnittelun perusteista
Matemaattinen taloustiede tuli Neuvostoliitossa voimakkaasti esille
vasta vuonna 1959 läpimurron liittyessä nimiin Nemchinov (30) ja
Kantorovits (31). Samoihin aikoihin alkoi taloustieteilijöiden huomio
kiinnittyä sosialistisen talouden käytännölliseen suunnittel,emiseen ja
johtamiseen, sosiaali-insinööriyteen, mitä ei aina aiemmin oltu pidetty
lainkaan taloustieteen alaan kuuluvana. Tämän jälkeinen kehitys on
ollut varsin nopeaa ja laajaa.
Pian syntyi lähinnä Nemchinovin, Kantorovitsin ja Novozhilovin
(32) töiden perustalle erityinen optimaalisen suunnittelun koulukunta, jonka ajattelutapa, vaikka se ei olekaan saavuttanut tavattoman laajaa kannatusta, kuitenkin kuvastaa Neuvostoliiton taloustieteellisessä keskustelussa tapahtunutta huomattavaa murrosta.
Teoria perustuu yleisen tasapainomallin jokseenkin yksinkertaiseen, kantorovitslaiseen tulkintaan - koko kansantalous voidaan ymmärtää ohjelmointiongelmaksi - ja sen pääperiaatteet ovat seuraavat:
Yhteiskunta ymmärretään tavoitteelliseksi systeemiksi, joka pyrkii
maksimoimaan (tai minimoimaan ) tietyn tavoitefunktion annettujen
resurssien ja teknologian asettamin rajoituksin. Voidaan osoittaa
(Kantorovits), että optimaalisen suunnitelman riittävä ja välttämätön
3
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ehto on duaaliongelman kertoimia eli varjohintoja koskevan teoree~
man toteutuminen. 9
Eräs Kantorovitsin tärkeimpiä tulemia on pyrkimys soveltaa varjohintoja käytännön hinnanmuodostukseen.
Tämän ehdotuksen oikeutus on kuitenkin varsin kyseenalainen,
mihin Kantorovits-kritiikki on kiinnittänyt laajaa huomiota syyttäen
häntä ,erään teoreeman käytön illegaalisesta laaj entamisesta sen oman
pätevyysalueen ulkopuolelle. Optimaalisen suunnittelun teoriahan
edellyttää sosialistisen talouden ongelmaksi perusmuodossaan staattisen allokatiivisen tehokkuuden.
Vaikka tämä onkin kaikissa talouksissa tärkeä ongelma, eikä suinkaan vähiten talousuudistusta edeltäneessä Neuvostoliitossa, se ei ole
ainoa eikä välttämättä edes tärkein ongelma. Tästä seuraa myös, ettei
varjohintatulkinta ole välttämättä paras mahdollinen perusta hintauudistukseUe. Onkin helppo osoittaa - kuten esimerkiksi Waltuch
(33) tekee - että tämä lähtökohta johtaa monissa keskeisissä ongelmissa perversseihin tuloksiin.
Oma kysymyksensä on kritiikki, joka pyrkii arvostelemaan varjohinta-ajattelua syyttäen sitä luopumisesta marxilaisesta arvoteoriasta.
Siitä on huomattava 'kaksi seil&aa. Ensiksikin tämä arvostelu on usein
ollut skolastiikkaa, joka on perustunut virheelliseen Marx-tulkintaan
eikä ole ottanut huomioon, että arvo on tietty tuotantosuhde ja varjohinnat erään matemaattisen mallin ominaisuuksia. Täten ei ole kyse
marxilaisesta arvoteoriasta »luopumisesta». Tätä tosiseikkaa on esim.
Novozhilovin yritys (32) osoittaa sama asia vain hämännyt.
Toiseksi tämänsuuntainen kritiikki ei ole aina ollut sitä idioottimaista dogmatismia, jona se lännessä usein esitetään, vaan on tuonut
esine oleellisia kysymyksiä.
Tässä voi olla mielenkiintoista todeta, että olisi sangen helppo
osoittaa eräiden optimaalisen suunnittelun pääperiaatteiden vastaavan
sangen tarkoin niitä olettamuksia, joita marxismin klassikot esittivät
sosialistisen yhteiskunnan taloudellisesta rakenteesta ja allokaatioongelmasta.
9. On huomattava, että jokainen optimaalinen suunnitelma on Pareto-optimaalinen, joten teoria muodostaa historiallisesti toisen - ensimmäinen, ja todellisuudelle
vielä vier,aampi kuin Langen tunnettu skeema - vastauksen Baronen ongelmaan rationalisuuden toteutumisesta sosialismissa.
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Vaikka koulukunta yliarvioikin teoriansa merkitystä, on sen tosiasiallinenkin merkitys talousuudistukselle huomattava. Erästä sen lähtökohtaa, asettamusta talouden hiearkkisestarakenteesta ja sen seuraamuksista käytetään ilmeisesti suuresti hyväksi talousuudistusta
jatkettaessa (ks. Grundlagen ... (28), s. 579-603 ja Soviet Economic
... (34», sen merkitys taloussuunnittelun kehittämisessä on ollut
suuri ja se myös suurelta osin mullisti hinnanmuodostuksen perusteet.

Vuoden 1967 hintareformi
Olemme jo viitanneet syihin, jotka korostivat hinnanmuodostuksen
merkitystä talousuudistuksen läpiviennin yhteydessä. Traditio naali..
nen hinnanmuodostuskaava, johon tunnetusti oli lukemattomia poikkeuksia, oli muotoa

p=s + rS,
ja nyt toteutettu kaava (Grundlagen . .. (28), s. 487) yksinkertaistaen
muotoa

jossa P = hinta, S = keskimääräiset tuotanto alan omakustannukset
(ks. edellä), A = palkkamenot tuoteyksikköä kohden, r = voittoaste,
R = voitto, joka lasketaan suhteessa tuotantopääomaan ja sen tehokkuuteen ja D = differentiaalikorko, joka lasketaan mukaan kaivannaisteollisuuden ja maatalouden hintoihin. Varsinaisia toimenpideparametrej a ovat r ja R.
Kuten Kantorovits on huomauttanut (35), vastaa tämä kaava
monia optimaalisen suunnittelun periaatteita. Valitettavasti lähteet
eivät ole selostuksissaan kovinkaan yksityiskohtaisia, joten tarkkaan
arvioon ei ole mahdollisuutta. (Tämä koskee mm. sen termin laskemista, joka on tässä yksinkertaistettu R:ksi.)
Kauimmaksi tämä muutos jää optimaalisen suunnittelunehdotuksista siinä, että kustannukset lasketaan edelleen tuotantoalan keskimääräisinä kustannuksina eikä rajakustannuksina, kuten varjohinnan
merkityksestä seuraisi. Tämä kysymys on ollut keskustelussa keskei-
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nen, vaikka kysymys onkin lähinnä tuotantofunktion oletetusta muodosta.
Optimaalisen suunnittelun koulukunnan -edustajien kirjoituksille
on viime vuo.sina ollut tyypillistä tietty realistisoituminen, institutionaalisten seikkoj;en entistä tiukempi vaarin ottaminen. On puhuttu
tarpeesta siirtyä, kuten Novozhilov (36) asian ilmaisee, »määrällisestä
optimoinnista laadulliseen», ts. talouden rakenteen ja yleisen organisoinnin kehittämiseen. 'Deoreettisella tasolla tämä näkyy huomion kiinnittämisessä suunnitelmien disaggregoinnin ongelmiin, välitason
suunnittelun merkityksen korostamisessa jne.
Näitä kysymyksiä ei voi, kuten usein on tehty, lähestyä iskusanasta
»suunnitelma vai markkinat», jossa sosialismin oloissa toisiaan täydentävät elementit asetetaan vastakohdikseen, vaan pikemmin termillä »kokonaisuuden ja osien keskinäissuhteiden optimaalinen järjestäminen». Ts. talouden organisaatio on saatettava sellaiseksi, että se, mikä on koko taloudelle edullista, on sitä myös alemman tason päätöksentekoyksiköille.
Vaikka tätä ei voidakaan saavuttaa pelkästään hinnan asettelua
koskevilla toimenpiteillä, tul1ee tämä pyrkimys merkitsemään muutoksia hintojen asemassa myös tulevaisuudessa. Ilmeisesti hintojen
parametrifunktiota tullaan korostamaan, suhteellisen pian toteutettaneen hinnanasetteluvaltuuksien osittainen hajoittaminen lähinnä keskitasol1e (yhtymät), hinnanmuutoksia joustavoitetaan ja ehkä myös
lisätään markkinoilla määräy.tyvien hintojen osuutta.
Yhtäaikaisesti korostuu tarve määrittää hinnat riittävän pitkällä
aikajaksolla yrityskohtaisen - esim. viisivuotisen - suunnittelun
saattamiseksi varmalle pohjalle. Näitä osittain vastakkaisia tendenssejä ei voitane toteuttaa muuten kuin erottamalla eri hintatyypit toisistaan: 1o erittäin pulmallinen, mutta luultavasti välttämätön toimenpide.
Tällainen erkaannuttaminen korostaisi tapahtuessaan niitä vaikeuksia, joihin törmätään yritettäessä palauttaa kompleksisen talouden ongelmat tiettyyn aspektiinsa, esimerkiksi allokaatio-ongelmaan.
Samalla se korostaisi sitä, kuinka vaikeaa on kuvata tietoiseen toimintaan, yhteiskuntapolirtiikkaan perusrtuvan yhteiskunnan toimintaa kai10. Tai suorittamalla osa suunnittelusta pelkästään volyymisuurein.
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kenkattavalla mallilla: optimaalisen suunnittelun koulukunnan yritys
ja erehdys.
Tavallaan tällaiset erehdykset - osittaisteorioiden kohottaminen
perusteorioiksi (joita voidaan kutsua vaikkapa arvoteoriaksi) - ovat
kuitenkin väistämättömiä. Va'ikka sosialis,tisen talouden »das Sozial»
-teokseen onkin jo olemassa paljon aineksia, on sle vielä kirjoittamatta;
sosialismiin taloustiedle on muotoutumisvaiheessaan eikä se vielä
pysty tarjoamaan riittäviä premissejä yhteiskunnan tieteelliseen ohjaamiseen. Samalla - näin voitaneen päätellä - on myöskin luomatta
sosialismin arvoteoria suhteellisten hintojen teoriana.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1973:4

KATSAUKSIA

Om finansiell analys *

HElMER BJÖRKQVlST

TilI sin natur är den finansielIa analysen, dvs. analysen av finansieringsmöjligheterna för investeringarna, makroekonomisk, i det att dess mål är att
klarlägga den totala tilIgången på
finansieringsmedel för den planerade
investeringsvolymen. Den analyserar
det totala utbudet av penningkapital i
samhälIet (totalsparandet) och den totala efterfrågan (totalkonsumtion och
totalinvesteringen) samt saldot dem
emelIan. På så sätt är den en jämviktsanalys med starka anknytningar tilI
resonemangen bakom inflationsgapsanalysen och till teorin om den samhälIsekonomiska balansen.
Utgående
från nationalräkenskaperna tilIgriper
den operationelIt disaggregeringen som
ett hjälpmedel vid förklaringen av totalkategoriernas tilIväxt, storlek och
samband.
Som en dynamisk teori befattar den
sig med växtproblemen i ekonomin. Den
strävar i detta sammanhang att klar-

* Denna översikt är utarbetad in anslutning
till en nyligen utkommen doktorsavhandling
av ekonomie licentiat Olle Anckar: Den
sektorala kapitalbildningen och dess finansiering. En studie av sparande, investering
och finansiellt sparande och deras bestämningsfaktorer för hushåll, företag och den
offentliga sektorn· i Finland åren 1954-1968.

Skriftserie utgiven av Handelshögskolan vid
Abo Akademi A: 12, 323 sidor.

lägga sambanden melIan den reala utvecklingen och dess finansiering (dvs.
sparandet). Behovet av en teori av
denna art väcktes genom empiriska
iakttagelser beträffande de finansielIa
tilIgångarnas otilIräcklighet för investeringsbehovens uppföljande och deras
oj ämna fördelning samhälIets ekonomiska sektorer emelIan. Oj ämnheterna ger
upphov tilI flöden av sparmedel eIler
tilI kreditströmmar från en sektor tilI
en annan. Teorinhar fått företrädare
både på den reala sidan och på penningsidan.
Den reala teorin, som Anckars avhandling representerar (den kunde väl
heta: Den sektorala realkapitalbildningen och dess finansiering), har utvecklats i Amerika främst av James Duesenberry såväl i fråga om sparande som
investering. Milton Friedman har åter
sysslat med inkomstsidan och gjort sig
känd som skaparen av den permanenta
inkomsthypotesen och påvisat dess betydelse för investeringarna. l neo klassisk anda går de nya impulser Dale
J orgensson för fram isin investeringsteori.
Duesenberrys och Friedmans
tankegångar bildar utgångspunkter för
Anckars spar -och investeringsfunktioner.
Milton Friedmans permanenta
inkomsthypotes har en framträdande
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plats i hans analys. 1 de partier som
berör företagsinvesteringarna anknyter
Anckar tilI Dale Jorgensson och även
tilI L. M. Koyck, i fråga om företagssparandet tilI Gordon Fisher och P. E.
Hart.
På penningsidan inom teorin intar
åter Don Patinkins och Goldsmiths
arbeten en framskjutande plats.
Sistnämnde penningteoretiker, professor Raymond G. Goldsmith, har
speciellt betonat sambandet mellan den
reala och den finansiella utvecklingen.
Påpekandet är betydelsefullt emedan en
väsentlig del av sparandet inte registreras statistiskt. Han har analyserat
den tätala fordringss.tociken i relation tilI
nationalprodukten och präglade begreppet »financial inter-relations ratio»
(totala finansieringskvoten).
Denna
kvot hade ett högt värde för i-länder
och ett lägre i u-länder beroende på
bl.a. monetiseringsgraden dvs. hur stor
del av BNP som omsättes i pengar. Av
de sex förklarande kvoter (variabler)
han definierar tilldrar sig de uppmärksamhet, som anger effekter av förändringarna. i kreditförmedlingsinstitutionerna.
Denna fråga, eller kreditgivningsstrukturens omvandling och dess betydelse för den finansiella mar knadsj ämvikten aktualiserades genom att
nyuppkomna kreditinstitut av olika slag
skapade nya former av fordringar och
»substitut» för pengar och värdepapper.
1 den mån handeln med värdepapper
ökade fick dessa nya fordringar en ökad
andel av kapitalmarknaden. Därigenom
kom i synnerhet i USA centralbankens,
Federal Reserve Banks, möjligheter att
genom de traditionella medlen, diskontot, kassareservpolitiken och operationer i öppna marknaden att under-

grävas. Hithörande frågeställningar har
behandlats i artiklar av bl.a. John G.
Gurley och Edvard S. Shaw, medan
Irwin Friend utarbetare en speciell
kreditmarknadsmodell för USA. Då
Anckars framställning avser en utredning av realkapitalbildningen kommer
frågeställningar av denna art att ha en
ringa plats i hans framställning, vilket
problemuppläggningen kIargör.
Han
har dock i det parti, som berör hushållssparandet tagit betydande intryck av
Raymond Goldsmith och Don Patinkin.
På nordiskt håll kan några betydelsefulla bidrag tilI den finansiella analysen
antecknas. 1 Sverige presenterade sålunda Assar Lindbeck redan år 1963 en
formell systematisering av den hithörande problematiken. De flesta bidragen är dock partialanalyser. En totalanalys förutsätter i verkligheten uppläggning av en totalmodell för hela det
ekonomiska skeendet i en ekonomi, en
uppgift varpå ett intensivt forskningsarbete nedlägges i olika länder (i Finland inom två forskningsinstitut).
Professor Börje Kraghs utredning av
år 1967 av de finansiella långtidsperspektiven i Sverige är ett undantag. Den
kan karaktäriseras som en totalanalys
som utgående från de aktuella förhållandena kartlägger tendenserna på lång
sikt i fråga om sparandefördelning, kreditförmedling och finansieringsbehov.
Kartläggningen beaktar det finansielIa
sparandets fördelning på lånemarknader och sparinstitu t och h ur kredi tinstitutionerna kanaliserar sparandeutbudet tilI låntagarna. TilHka är den
en prognosuppläggning tin ledning för
den ekonomiska politikens utformning.
Tendensbedömningarna är såsom antaganden komprimerade i kreditmatriser och enkla modeller, uppbyggda
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mot bakgrunden av den önskade realekonomiska utvecklingen. Anckar går
inte in på denna linje, bl.a. av den orsaken att en tillförlitlig kreditstatistik
för den totala lånemarknaden i Finland
inte kan fås, men i metodiskt hänseende
förefinnes likheter mellan hans och
Kraghs undersökning.
Ur växtsynpunkt åter har bl.a. H. P.
Minsky i USA framhållit den empiriska
iakttagelsen att en stabil ekonomisk tillväxt kan avbrytas av en bristande elastiei tet i de reella resurserna och a tt den
finansiella utvecklingen kan gestalta sig
som en extra uppdämningsfaktor i sådana sammanhang. Frågeställningarna
är i och för sig av intresse i en jämviktsundersökning.
Av de partiala specialundersökningar
i Sverige, som påverkat den finansiella
teoribildningen och vilken Anckar anknyter tilI kan här nämnas Sten Thores
avhandling av år 1961 Household,
Saving and the Price Level. Den recenserades av Trygve Haavelmo i Ekonomisk Tidskrift 1962 under rubriken Om
Sparing og inflasion.

misk teori (Studier fra K0benhavns
0konomiska institut. Nr. 13, 1969) där
teorins utveckling behandlas av Erling
J 0rgenson i uppsatsen Forbrugsfunktioner och Ellen Andersens. uppsats om
Investeringsfunktioner, teoretiska och
empiriska resultat.
Härtill kan läggas några notiser om
de inhemska undersökningar som har
anknytning tilI hithörande frågestälIningar. De är innehålIsmässigt främst
partialanalyser. Längst i fråga om totalanalytiska resonemang går måhända
Heikki Koskenkylä i en licentiatavhandling som berör teoretiska och empiriska
problem i investeringsanalyser berörande främst industrisektorn i Finland.
Professor Jaakko Honko har undersökt
företagsledningens investeringsbeteende:
och professor Veikko Jääskeläinen hur
beskattningen skalI beaktas i företagens
investeringsteori. Henri Vartiainen har
analyserat statshushålIningen och förändringarna i beskattningen i Finland.
Professor Bertil Roslins insats berör den
offentliga sektorns sparande och investeringar.

Av något senare datum är Gunnar
Eliassons avhandling, Kreditmarknaden
och industrins investeringar (1967), som
är en ekonomisk studie av företagens
kortfristiga investeringsbeteende, och
en undersökning av Göran Eriksson och
Gunnar du Rietz kallad Bostadsefterfrågans bestämningsfaktorer. Den senare
bygger på ett bra material insamlat
medelst frågeformulär. Ännu kan nämnas Lars Lundbergs Kapitalbildningen i
Sverige 1861-1965 av år 1969. Speciellt
Göran Eriksson-Gunnar du Rietz' arbete
blev av betydelse för Anckars framställning om bostadsinvesteringarna.
På danskt håll föreligger sammelverket Udviklingslinier i makro0kono-

Eero Heikkonen har befattat sig med
bostadsinvesteringar. Han går tilHka
in på målsättningsfrågor.
Professor
Caj-Gunnar Lindströms bidrag berör
forskningsmetoder samt mål och beslut
inom företaget.
Den statistiskt svårgripbara frågan
om lagerinvesteringar har Sirkka Hämäläinen analyserat närmast ur konjunktursynpunkt.
HushålIens investeringar i varaktiga konsumtionsvaror
har åter Lauri Korpelainen undersökt
för tiden 1948-1964 i Finland. Sparandet har varit föremål för ett flertal
undersökningar varav professor Nils
Meinanders tar hänsyn tilI ränteförändringars effekt på sparandet. Hus-
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hållssparandets psykologiska sida (i
Katona-skolans anda) har varit föremål
för Sirkka Hämäläinens forskningar.
Allmänt taget överväger det empiriska
inslaget i ' nämnda undersökningar.
Metodiskt föreligger en tendens tilI
ekonometriskt framställningssätt och
modellanalys.

Sektorjinansiering i Finland
Olle Anckar knöt redan år 1967 kontakt
med frågeställningar av hithörande arto
Av betydelse som förundersökning tilI
här nämnda doktorsavhandling var hans
licentiatavhandling (1970): Den sektorala nettoupplåningen och·. nettoutlåningen i Finland åren 1954-1966,
som var upplagd som en konjunkturoch strukturundersökning.
Målformuleringen i Anckars avhandling ger vid handen att han inte går in
för en jämviktsundersökning i ovan uppskisserad mening, utan att han har en
mera begränsad uppgift sig förelagd.
Han tar nämligen den ekonomiska tillväxten, dvs. den totala inkomsten och
dess ökning, liksom även den intersektorala inkomstfördelningen såsom givna.
Uppgiften är då att fastslå hur sektorerna fördelar denna inkomst mellan
sparande och konsumtion och vilka
investeringar man vidtar vid den givna
inkomsten. Sektorer är då hushåll,
företag, den offentliga sektorn och utlandet. En sektors överskottsparande
är dess finansiella sparande. Den sektorala realkapitalbildningen är lika
med sektorernas investeringar och
finansieras av sektorns eget sparande
och av kreditströmmar från andra sektorer. Sparandets och investeringarnas

bestämningsgrunder blir därigenom ett
huvudtema i framsiällningen.
Temat angriper han så att han i en
deskriptiv del kartlägger utvecklingen
av sparande, investeringar och finansiellt sparande i syfte att påvisa eventuella strukturförskjutningar i dessa på
kort och lång sikt (dvs. under en 15-års
period i Finland). Dessa förändringar
analyseras enligt ekonometriska metoder
mot bakgrunden av teorin för sparande
och investeringar. Endast i andra hand
återföres förskjutningarna på inkomstutvecklingen och förändringar i samhällets ekonomiska förhållanden (s. 13).
Helt strikte har Anckar inte genomfört
denna sak, ty investeringsavgöranden
på mikronivå kan inte frigöras från t.ex
inkomstförväntningarna. Snarare föreligger en växelverkan. Anckar sysslar
således mera med att förklara kreditströmmarnas orsaker än att mäta kreditbalansen.
I den deskriptiva delen presenteras
dock sektorernas finansiella sparande
såväl i absoluta som i relativa taI.
Undersökningen är upplagd i tre delar
·1) den redan nämnda deskriptiva delen,
2) en teoretisk del beträffande sparandet
(inkluderande empirisk verifiering för
finländska förhållanden) och 3) en
motsvarande teoretisk del för investeringarna. Diskussionen föres sektorvis.
Denna .uppläggning ger en fast grund
för hypotesuppläggningen i de senare
avsnitten.
Målformuleringen och uppläggningen
för med sig att jämviktsanalysen som
sådan träder i bakgrunden. Frågeställningen är dock inte förbisedd, ty redan
inledningsvis (s. 13) konstaterar författaren att ex post måste balans föreligga i samhället mellan realiserat
sparande och realiserade investeringar,
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men ex ante kan en balansbrist föreligga. Utbudet av och efterfrågan på
sparande (och krediter) ur tillräcklighetens synpunkt utredes på sidorna 2224. Kapitalbristen i Finland påtalas
flerfaldiga gånger.
Tablåer över utbudet av och efterfrågan på krediter upprättar Anckar
inte. Han skiljer sig på denna punkt
från t.ex. Lars Lindberger som står på
denna bas isin undersökning av år
1956 om Investeringsverksamhet och
sparande i Sverige. Lindberger använder under-rubriken Balansproblem
på lång och kort sikt (Penningvärdeundersökningen: Del III). Anckar syftar
dock inte till en prognos.
Den efterkrigstida teorin har arbetat
med en balanserad och j ämn till växt
som mål, där sparande och investeringar skall ligga i jämvikt, inflationen
behärskas och full sysselsättning råda.
Då totalinkomsten i föreliggande arbete
antas given är det inte nödvändigt för
författaren att gå in på sysselsättningsteoretiska resonemang. Detsamma gäller
konjunkturteorin och inflationsteorin.
Framställningen är således inte konjunkturteoretisk, ej heller en inflationsanalys. Den förklarar inte konjunkturuppkomsten eIler inflationens orsaker
under perioden i fråga men däremot
beaktas hur inflationen återspeglas i
sparandet. Invändas kan dock att sparandet under inflation byter form varför en strukturanalys av sparandet ur
denna synpunkt är behövlig. Realsparandet igen kan kanaliseras till
banksparande via indexbindningar. De
konjunkturteoretiska sambanden kan
dock inte helt förbigås. Anckar kommer
in på frågor av denna art bl.a. i samband
med inkomstförväntningarna (jfr peak
inkomsten).
Strukturöverväganden
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framkommer genomgående i den deskriptiva delens trendanalys. Av teknisk
art är greppet att inrymma strukturförskjutningarna i en tidsvariabel såsom
sker i samband med analysen av jordbrukets kreditbehov (förorsakat främst
av automatiseringen, jfr s. 174).
Anckars undersökning är till sin
natur en totalundersökning och skiljer
sig därigenom från flera tidigare i
Finland offen tliggj orda partialanalyser
på området i fråga. Utgångspunkten
ligger i nationalräkenskaperna, vars
material kan begagnas för en analys av
denna art, men som är mindre lämpligt
för partialframställningar till följd av
disaggregeringssvårigheten. Då problemens mångfald gör att diskussionen
måste föras sektorvis kan läsaren lätt
bibringas uppfattningen att flere delundersökningar schematiskt sammanfogats tilI en enhet. Att så inte är
falIet framgår redan av den breda och
systematiska symbolförteckningen sidorna 242-246 där flertalet är av makroekonomisk arto De makroekonomiska
begreppen är kvantifierade i tabellerna
från sido 254 framåt. Målformuleringen,
problemformuleringarna,
analysmetoderna, hypotesuppläggningen och resultatredovisningen ger vid handen att
undersökningen är en totalframstälIning
inom ramen för de begränsningar som
antecknats. Författaren har dock flerfaldigt betonat bristen på en totalekonomisk modell för den finländska ekonomin. Att upplägga en sådan är, som författaren nämner, inte ett enmansverk.
Behovet av en totalmodelI gör sig dock
gällande i synnerhet vid analysen av
sambandet mellan sparandet och investeringarna på ena sidan och inkomstutvecklingen på den andra. På mikronivån föreligger samma växelverkan.
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Om den enskilda individen sparar och
investerar återverkar dessa beslut på
hans inkomst och omvänt. Som nämnt
avklarar författaren dessa problem med
att anta inkomsten och dess fördelning
som given. Även om investeringsavgörandena svårligen kan frigöras från
inkomstförväntningarna (på mikroplanet) kan betydelsen av en totalmodell i
detta sammanhang lätt överskattas. En
totalekonomisk modell måste i allmänhet utformas i så allmänna termer att
författaren knappast skulle ha varit betjänt av en sådan för sin tämligen förfinade diskussion.
Materialtillgången bestämmer i många fall undersökningsmetoden. Så också
i detta fall. Då författaren valt att föra
en analys å lång sikt är de i nationalräkenskaperna publicerade tidsserierna
det enda tillbudsstående materialet.
Tvärsnittsundersökningar stöder sig i
all~änhet på ett. mera nyanserat material, men i stället går tidsperspektivet
förlorat. Nationalräkenskaperna bygger
dock på grova årsvärden (ej månadseller kvartalstal) varigenom de metodiska möjligheterna också beskärs.
Kort kan sägas om Anckars metod a tt
den är 1) en teoretisk-empirisk och
jämförande analys med dynamiska aspekter, 2) kvantitativ (ekonometrisk)
och 3) tekniskt en multiregressionsanalys kombinerad med en verbal residualanalys. Till följd av den kvantitativa aspekten måste disaggregeringen
(sektorindelningen) utgå från nationalräkenskapernas indelning
hushåll,
företag, offentliga sektorn och utlandet.
Denna realsektorindelning (Anckars
terminologi) kan ställas under diskussion ur ändamålsenlighetssynpunkt, dvs
i vad mån materialet ger möjlighet till
en sådan disaggregering att svar kan

fås på de teoretiskt uppställda hypoteserna. Börje Kragh har en något avvikande sektorindelning, vilken Anckar
kritiserar (s. 17 not 1). Andra grupperingsgrunder är tänkbara, men materialet ger ej möjlighet att praktiskt
genomföra dem. Skulle sektorindelningen ha skett enligt näringsgren
kunde sålunda existerande partialundersökningar ha kunnat utnyttjas, likaså
kredit- och sparstatistiken. För den
ekonomiska politiken skulle en regional
uppdelning ha varit eftersträvansvärd.
1 den av Anckar nämnda sparandeundersökningen utförd av J arma Linnaila (s. 80 not 5) har sparandet och
konsumtionen uppdelats enligt samhällsgrupper ach på geagrafiska grunder. Den principiella sektorindelningen,
beskriven på sidorna 14-17, har
Anckar inte helt kunnat genomföra bl.a.
på grund av att sparandestatistik saknas, lagerstatistiken är ofullständig
och till följd av att den offentliga sektarn är heterogen.
Multiregressionsanalysen som Anckar
tillgripit har sina ovedersägliga fördelar i detta arbete. 1 vissa falI är den
den enda vägen till kvantifiering. Tillika kräver den kvantifiering.
Det
må dock framhållas att varje dataoperation har föregåtts av teoretiska överväganden. Korrelationssambanden är
mekaniska sådana. De endast understöder kvantitativa och teoretiska samband som författaren kommit till. 1
många fall är interdependensen svår att
konstatera empiriskt. En styrka är
också att ett stort antal variabler kan
beaktas. Tillsvidare kan metoden tekniskt dock inte förklara alla samband
simultant.
Vissa svaghetsmoment kan dock
noteras. Trots att undersökningsperio-
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den omfattar 15 år eIler tre konjunkturcyklar ger resultaten vid handen att den
är kort ur metodsynpunkt.
Metoden skulle i många fall ge bättre
resultat om mera detaljerade data än
årssiffror kunde erhållas. Andra variabler ger ej signifikanta resultat. Så
är fallet t.ex. med skattesatserna, som
förblir oförändrade en längre tid och
förändras hoppvis. Förändringen sker
när olägenheterna blir stora. Hur stor
del av företagssparandet som används
för investering inom företagen framgår
ej heller.
Om en variabel inte ger signifikanta
resultat föreligger ofta fel i måttet (jfr
mätning av kreditmarknadsläget). De
kvantitativa metoderna är då otillräckliga. Ett högt statistiskt samband mellan två variabler behöver inte tyda på
ett intimt kausalsamband, exempelvis
mellan sparande och prisökning.
Anckar kompletterar sin multiregressionsmetod med en residualanalys. Dess
uppgift är att få ett grepp om de variabler som ej kan kvantifieras i multiregressionsanalysen och som i allmänhet
är sporadiska. Denna residualanalys är
verbal och arbetar inom en vidare
referensram. Utan tvivel ger detta
grepp bättre resultat, totalt sett, än om
t.ex. vissa dummy variabler skulle ha
införts. Främst gäller det effekterna
av den offentliga ekonomiska politiken
via lagstiftningar, beskattningen, devalveringar och den förda lönepolitiken.
En tekniskt mera avancerad metod,
känd för Anckar exempelvis via Eliassons undersökning i Sverige, skulIe med
alI sannolikhet in te lett tilI säkrare
resultat.
Någon egentlig kälIkritisk granskning
har författaren inte gått in på. Målsättningen för en sådan skulIe närmast
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ha gått ut på en granskning av nationalräkenskapernas ändamålsenlighet för
undersökningar av hithörande slag.
Källkritiska anmärkningar av betydelse
framföres dock på sidorna 233-234 och
236 samt stälIvis i texten (s. 16, 73 och
92-93). Anckar kommer tilI att materialet är tilIfredsstälIande för analysen
av sparande, inkorrlst och investeringar
i fast kapital. Likaså ger det möjligheter tilI långsiktsövervägande och
strukturanalys. Däremot är försiktighet
av nöden då slutsatser skall dras i fråga
om lagerinvesteringar.
Mätproblemen och begreppskvantifieringen har Anckar utförligt redogjort
för på sidorna 18-21 och i bilagan
236-241. En central fråga har varit
hushålIsparandets mätning och registrering.
1 nationalräkenskaperna är
detta sparande beräknat som skilInaden
melIan de beräknade personliga inkomsterna och den beräknade personliga konsumtionen. En alternativ metod
för mätning av hushålIssparandet har
tilIämpats och prövats i Sverige av Lars
Lindberger i den ovannämnda undersökningen Investering och sparande (s.
108). Den gay dock rätt skiljaktiga
värden i förhållande tilI nationalräkenskaperna.
En del randanmärkningar kan göras i
fråga om mätinstrumenten. Läget på
kreditmarknaden har erfarenhetsmässigt haft stor betydelse för investeringsverksamheten. Olika metoder att mäta
stramheten har förts fram. Koskenkylä har, som An-ckar påpekar s.
205-206, isin undersökning antecknat
fyra olika sätt. Anckar har gått en genväg och mäter den på samma sätt som
Markku Puntila, med relationen melIan
av affärsbankerna beviljade och av kunderna lyfta checkkrediter.
Puntilas
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indexserie har förlängts av Anckar.
Man måste dock ställa sig kri tisk till
detta indicium på stramheten på kreditmarknaden. Som mått betraktat träffar
det endast check-krediter och enbart i
affärsbankerna. Utanför stannar hela
sparbankssektorn, andelsbankerna, investeringsbankerna osv.
Förslagsvis
kun de prövats förhållandet mellan den
utelöpande sedelmängden och se delutgivningsrätten dvs. den obegagnade
sedelutgivningsrätten. Enligt centralbankens
sedeltäckningsbestämmelser
inrymmer den förutom likviditetsmoment även valutaförrådets fluktuationer, vilket är av betydelse i denna
undersökning. Ett kumulerat månadsmedeltal kun de ha bestämts. Liknande
metoder har sedan gammalt använts av
centralbanken. »Puntilas index» har ej
gett positiva resultat i denna undersökning. Därmed kunde ej ett samband
påvisas mellan bostadsinvesteringarna
och läget på kreditmarknaden (s. 230),
men däremot föreligger ett samband
med beviljade Arava-krediter (jfr också
s. 159-160).
Såsom redan framhålIits befattar sig
Anckar
med
realkapitalbildningen.
Kreditmarknadssituationen kan därför
inte förutsättas få speciellt stort utrymme. Anckar förutsätter dock (s. 25)
att institutionerna på kreditmarknaden
har förmåga att skapa krediter. I likhet
med Eliasson i Sverige antar han
också en betydande grå kreditmarknad.
Denna handelskreditgivning och handelsskuldsättning sektorerna emellan'
har Anckar inte gått in på, synbarligen
på grund av kvantifieringssvårigheter.
Eliasson analyserade isin utredning
den grå marknadens buffertfunktion i
tider av stramhet på kreditmarknaden,
men kunde dock inte komma till slutgil-

tiga resultat. Federal Reserve systemets
oförmåga att behärska den totala kreditmarknaden i Amerika har antytts
ovan. Nyare former för den grå marknaden är av bankerna grundade factoring- och leasingföretag.
1 Anckars katalog över begagnade
mätinstrument finns två andra storheter som han själv kallar »ungefärliga
mått» , nämligen det ena för hushålIens
likviditet och det andra för lönsamheten
inom industriinvesteringarna. Som mått
betraktade är de osäkra och ger inte
goda resultat vid testningar. Affärsbankernas utlåningsökning tilI alImänheten kunde ha uträknats som ett kumulativt värde och inte som slutsiffran
för året. Urbaniseringsgraden mätes
(synbarligen) med en nettoinflyttning
tilI »städer och köpingar» men denna
sistnämnda »stock» undergår förändringar under epoken.
Den omständigheten att författaren i
sin framställning skalI sammanknyta
den senaste tidens vinningar inom teorin både på mikro- och makroplan för
såväl sparande. som investering inom
olika sektorer för med sig att det disponibla utrymmet främst tas i användning för hushålIens och företagens
problemstälIningar. Dispositionsmässigt
stannar både den offentliga sektorn och
utlandet (som sektor) i bakgrunden.
Problematiken ligger dock främst inom
de två första sektorerna. Som en följd
av. att teorin för dessa sektorer uppstruktureras utförligt kommer också
testningen av uppställda hypoteser att
bli omfattande där. En viss disproportion i dispositionen är följden. Ett
annat mindre problem har analysen av
de institutionella förhålIandena varit.
Två utvägar har funnits att tilIgå dispositionsmässigt: antigen kan man sam-
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manföra alIt under en kapitelrubrik och
tilIämpa en särskild metod elIer behandla problemen i det teoretiska sammanhanget och anpassa testningar därefter. Författaren har valt det senare
alternativet som ligger närmare tilI
hands (jfr residualanalysen).
Anckars framstälIningssätt kännetecknas av klarhet och exakthet. Ibland
är texten så korthuggen att varje ord
måste läsas med uppmärksamhet. 1
vissa falI har den statistiska vokabulären blivit så kompakt att ett »verbalb>
utsägesätt skulIe ha medfört en lättnad
för läsaren. Likaså kunde ett ceterisparibus vilIkor med fördel ha antecknats som förutsättning för utvecklingen
av en tankegång och inte som ett efteråt-konstaterande. Bland specielIt välutformade partier märkes den deskriptiva delen, som belyses av en omfattande och instruktiv diagramframstälIning. Diagrammen kan bekvämt användas av andra forskare.
Den teoretiska framstälIningens mål
är att analysera och kritiskt granska de
viktigaste teoretiska bidragen under
senaste tid och att fastställa nuläget i
tankegångar och analysmetoder. Då de
institutionella förhållandena är olika
i olika länder anpassas därefter de utländska förebilderna på våra förhållanden och hypoteser uppställes över
sparandets och investeringarnas bestämningsfaktorer i Finland. Hypotesuppläggningen är således en genomgående process med stöd av de väldokumenterade rönen i den deskriptiva
delen och kan inte recensionsmässigt
följas. Läsaren har också en del svårigheter att följa uppläggningen till följd
av att teserna inte klart markerats
tryckningstekniskt. 1 en del fall är utformningen också något vag. Hypo-
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teserna återfinnes i regel under rubrikerna »Val av modeller och förklarande variabler», men även inne i texten. Det må här framhållas att detta
vaI, varpå textredogörelsen baserar sig,
skett på basen av ett mycket omfattande
material, vilket provkörts på datamaskin, både i löpande och fasta värden.
En forskning av detta slag är möjlig
endast med den nu existerande teknikens hjälp.
Vid testningen har författaren begagnat sig av ett datakörningsprogram som
automatiskt beaktar autokorrelationen.
Programmet har visat sig vara mycket
tidsbesparande. Det är inte möjligt att
genomgående följa och granska arbetsförloppet. Små möjligheter tilI fel
föreligger och i den residualanalys som
i regel följer granskar författaren exceptionella avvikelser. Granskaren har
verkställt några stickprov. Bland annat
kontrollerades (s. 203, 240, 280) användningen av investeringskostnaderna som
mått på lönsamheten inom industrin a)
om man mäter kostnader med en index
(ej absolut) och b) med en totalindex
för samhällets investeringar eIler med
en partialindex för industrin. Anckar
begagnar sig här av 6. aF (inte aF) dvs.
företagens omsättningsökning. Kontrollen gav vid handen att större
differenser ej uppkom då aF och
aFt - aFt -1 uttrycktes som indextaI i
stället för absoluta taI. På grund av de
små avvikelserna i resultatet ansågs en
fortsatt granskning i syfte att påvisa
tendenser i avvikelserna inte vara av
nöden. Överhuvudtaget präglas sifferarbetet i Anckars avhandling av stor
precision.
Principiellt bör en hypotesuppläggning och testning försiggå i sådan logisk
ordning att variabler ur en vidare
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referensram förklarar variabler i en
trängre sådan. En variabel för inflationen kan begagnas som förklaring av
deflaterade värdeserier endast i de fall
då man vilI åskådliggöra undervärderingen av den egna valutan i hemlandet
(och omvänt).
Att i detta sammanhang katalogföra
resultaten av undersökningen vore tämligen meningslöst. Det är en heI mängd
rön inom olika sektorer som framkommer och vilka stimulerar tilI fortsatta
utredningar. Själv har författaren i
texten inrymt sammanfattningar som
underlättar läsningen.
Avslutningen
sido 227 och framåt ger en god översikt
av totalresultatet. Här måste göras en
hänvisning tilI dessa sidor. 1 avslutningen berör författaren ytterligare
förutsättningarna för en vidareutveckling av de sektorala sparande- och
investeringsfunktionerna. Han betonar
då speciellt en utveckling av statistikunderlaget främst i fråga om sparande,
h ushållskonsum tion, lagerinvesteringar
samt den offentliga sektorns sparande
och investeringar. Kvartalsdata är behövliga för att man skall kunna föra
fram en verklig heterogen tidsstruktur.
Anckar framlade vid disputationen,
där han med insikt försvarade sin
under:sökning, isin lectio praecursoria
berättigade krav på en förnyelse av den
makroekonomiska teorin för kapitalbildningen. Speciellt betonade han då

en bristande realism i begreppsapparaturen. Så inrymmes exempelvis varken
utbildningskostnader eller forskningsutlägg i företagens investeringar.
Licentiat Olle Anckars doktorsavhandling är en omfattande undersökning som behandlar frågeställningar
av central betydelse i den ekonomiska
teorin. Tillika har den relevans inom
det praktiska ekonomiska skeendet.
Undersökningen berikar i hög grad den
vetenskapliga diskussionen på hithörande fält i vårt land. Vid uppläggningen av undersökningen, vid den
deskriptiva kartläggningen, vid uppstruktureringen av teorin, hypotesuppläggningen och testningarna har författaren visat prov på skicklighet och
vetenskapligt ·omdöme.
Anckar visar sig i denna undersökning besitta vetenskaplig rutin. Tillika
är han ytterst noggrann i sitt arbete
och ,skyr inte de mödasamma omgångarna. Han framträder också sam en
klarsynt systematiker och förmår fullt
utnyttj a da tabehandlingsmöjligheterna.
1 diskussionen för han fram nya och
friska drag. De resultat han kommer
tilI, kommer därutöver, så synes mig,
att vara av betydelse för mera avancerade prognos- och planeringsmodeller
i vårt land. De ger också impulser tilI
kompletterande forskningar på detta
fält.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1973:4

Konekaupan kehitysongelmista
Suomen ja Neuvostoliiton välillä

STANISLA V I. SOKOLENKO *

Suomen ja N euvostolUton väliset taloudelliset suhteet ovat muodostuneet
esimerkiksi kainsainvälisestä työnjaosta,
joka on syntynyt hyvien naapuruussuhteiden pohj'alla erllaisen sosiiala,Ustaloudellisen j ärj estelmän omala,vi'en
maiden ikeslk,en.
Vuoden 1948 YYA-sopimus avasi
laajart ,mahdollisuudet taloussuhteitten
lujiJttumirs el1ema,ittemme välillä. Sopi. .
muiksen pohjalla onkin kauppavaihto
kehilttynyt suotuisasti. Myös nykyilsellä
sopimuskaudella 1971-75 Jatkuu kaupan volyymin ~asvu ja tava!1avalikoiman laaj.ene!minen. Vuonna 1971 solmiJtt:i!Ln TTT-sOipimus ja, marraskuussla
1972 hyvä'ksyttHn kaupaIHs-.taloudellisen ja tuotannollisen yhteistyön j!a er1lwistumisen puiteohj elma Suomen ja
NI:n välillä. Näimä ja muuta,mat muut
sopi,mukseit tekevät ,mahdolliseksi siirtyä laadullisHn uusiin Suomen ja
N:Hiton välisen yhteis,työn muotoihin,
j!d1:ka oIivalt erilai:s:ia kuin tavaLlinen
ka uppavaih to.
Eräänä tä!1keänä ongelmanta Neuvostoliiton ja Suomen välisen yhteiistyön kehilttämilsessä kone- ja laiJteka:upan alalla, immo neuVOistoltiJttolaisten koneJden
tuonnin 'ltsää:misessä Suomeen, on viime vuosrna tullut esille intergraiatilQprosessien kehiJttäminen molempien

* Ulkomaankaupan Akatemia, Moskova.
4

maiden koneenrak,ennuk::sen alalla. Neuvostolirton ja Suomen väliisen taloudellisen yhteistyön vakaa kaupallis-polittttnen perusta' ja jo saavutetut tulokset
ovait luoneet reaaltset edellytyfkset näiden p!1osessilen kehittämiselle.
Tuotannollisessa erikoi:stumLsessa ja
yhteLstoiminnalssa tulee esille työnjako,
johon toisaalta vaikuttaa tuotantovoimien kasvu ja joka samalla itse edistää näiden voimLen kehitystä. On tunnettUJa, että kansakunnan tuotantovoim~en tkeh:i!ttynei!syYls Um,enee mm. siinä' missä määriJn työn}aikoa on kehitetty. Tämä määdtelmä koskee myös
NI:n Ja Suomen väHsiä suhteilta. Pieni
maa kuten Suomi ei tietenkään voi tuottaa riJittävän lalaj aa kone- j,a lailteva\1ikoimaa. Tämän takia Suomi on flmai:ssut miJelenkHin tonsa tuO'uanlnoll]Sita erikoiistumista ja yhteistoimintaa kohtaan sekä kehittyneiden kapitalististen että SEVin jästenmaiden ja
ennen kailkkea Neuvostoliiton kanss'a.
Suomen ja SEV-maiden välillä solmittu so;piimus kertoo vatkuuttalvalla tavalla sekä Suomen ja NI:h että muiden
sosiailLstimaiden pyrkiJmyksestä kehtttää multilateraalista yhtei:styötä ta,louden, tieteen j1a tekniikan a'loiHa. Tämä
onkin ensimmäinen tapaus, jolloin erilaisen yhteiskun:taj ärj estelmän omaavat
valtiot sopivat tällaisen sopimuksen.
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Koneet ja laitteet

men lai'Vanrnkennusteollisuuden kehitykSessä. Vuodesta 1951 a lkaen Suomen :La,ivanralkennusyhtiöt ovat erikoistuneet tiJety,ntyyppisten laivoj en, raiken,...
bamiseen ja ovat toimätaneet NI:oon
aluksia yli 2 milj. brt:n määrästä, mikä
huomaittav-a,sti ylittää Suomen oman
k,auppa,laivaston mi,tat. Toisa,alta neuv.ostolaiisten sähkövetureiden toimiJtus
Suomeen toteutettuna, yh:te.tsto~min suomala~sten yhti:öiden kanssa, joilsta tärkein on Oy Strömberg Ab, on, edullista
NI::n rautati'~k'aluston j-a -laitteiden
viennille.
i

Teollisuuden kehiJttyessä Suomessa ja
NI:ssa muodostaa konekJauppa yhden
tärkeimmistä sektoreista maittemme
väl:iJsessä kaupassa,. Sekä NeuvostoUitOissa että Suomessa koneenrakennusala
O!n :kehilutynyt nopea,sti verrarttuna koko
teollisuuteen. Tämä osoitta,a, että teollisuudessa on tapahtunut rakennemuutoksia. ja, teknistä ediJstystä.
Jos halutaan laajentaa kannattavien
konepajartuotteiden valiko:imia Q1n valmista,jien päästä'vä kQltLma,a'ta laa,jemmille maIikkiJnoille. Tuotannon kasvun
ltsäksil vaatLiJ tekninen kehitys yhä
lisääntyviä
i,nvestointeja tutkimusJa kehittelytyöhön. Tämän talkia NeuvostoliiJtQin j1a, Suomen välisen errkoistumtsen ja tuortannolliisen yhteistoiJminnan
kehilttämisestä koneenrakenniUsalal1a Qin
muodostunut tärkeä ja, aj:anikohtainen
tehtävä. Sen toteutta,mi'sen tuLee myötävaiikuttaa maittemme koneenraikenrnuksen 'kasvuun ja muodostaa pohj'a
vas1Javuorotsen kone- ja lai tekaupan
kehi1ttämiselle s~kä lisätä tuotantoyhteistyön mel1kiJtystä kumma,nkin ma,an
tarpeiden tyydyttämtseiksi.
i

Tuotantoyhteistyön Ja erilkoistumisen
kehi'ttämiJstä on edellytetty Suomen ja
N euvostoliJiJton halliJtiLsben, välisen pysyvän taloudellisen yhtetstyökomission
päätöksissä sekä tämän komission
vuonna 1973 hyväksymässä Neuvostoliiton Ja SUQlmen välisen kaupaUistaloudellisen yhteistyön kehitystä koskevassa puilteohj elma,ssa.
Se, että tuotannollinen er1koiJStuminen j'a yhteilstotminta vaistaavat Suomen
taloudellilsia etuja ja OVait omiaan kehlittä'määnmailttemme väliSItä konekJaupp1aa., on selvästi havaiittavissa Suo-

Sen jälkeen kun vuoden 1970 lopulla
oli ostettu neuvostovalmis'ueiset »CP-l»
sähkövetudt, jotka toi'miteta,an, vuosina
1973-1975, Suomen Va1tion rautati,et
on heinäkuussa 1973 ,tilannut lilsäksi 10
kappaletta Saimaa mallila. Ne toimi tetaan v. 1975. TaI'lkoitukseiDla on v,astaisuudessalk~n suuntautua neuvostovalmiSiteiiseen ka,lustoon ma,an raut:ateiltä
sähJköistettäessä.
Nämä ,kialksi esime~kkiä osoittavat,
miten maa t erikoilstumaUa tiettyihin
lai!tteiJsiiJn salavuttavart k,ansanta,loudeliilsta säästöä, koska, kumpikin maa (N euvostoltiJtto sähköv.etureiden osalta ja
Suomi ar!ktilsten alusten osalta) voi keskittää :tutkiJmusresurssinsa ja tuotantokapasiteettinsa, parantaa tuotannon organiisoiJnHa, ja tekniikkaa, jossa on jo
saavutettuUettyä kokemusta ja etuja.
Tämä erIkoistumisen muoto Suomen
ja NI:n taloudellisen yhteiistyön nykyv'aiiheessa soveltuu eriJnomaiJsesti pttkäarkatsten kauppasopimusten järjestelmään, se helpotta,a koneiden ja laitteiden tuotann:on, käytön ja viennin suunnittelua sekä on sopusoinnussa teknisen
kiehiiyksen varaltimuksien kanssa. Eri'kioistuminen ,alntaa mahdollisuuden Suo-
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mene ti;etyntyyppiisten laivoj en vi.ej änä
NI:oon laivlanTatkennusa1aIU pitkän tähtäimen suunniitte'luun }a voi ajan mittaan salada, Neuvosto1:Uiton vakuuttuneeksi s:i!iJtä, että nimenomaan Suomesta
voidaain osta,a parhai,mmat alukset arktisiin olosuhte:Usiin. Tämä vahvistaa
edkoistumisen suhteiden pysyvyyttä j,a
luo ,mahdollisuuksila tehokkuuden nostamiseksi.
Nlm t:ulauiksiien va,rkutuksesta pääsi
esimerikilksL Oy LaiJv,ateollisuus Ab vähitellen eyjJkoiistuma,an verralttain pienten,
mutta vailkearakenteisten erikoisa,lusten
valmistukseen. Perustamisestaan vuodest,a 1945 alkaen tä,mä yhtiö on yhteistoiiminnassa Via Sudoilmportin kanssa
:valkentanut tähän menn,eSlsä Nl m tila uksesta yl:U 200 ,alusta (75 olo koko tuotannostaan), joiden joukoslsa on maaUman
ainoa magneetiton kuunarialus »Zarja».
Tä!llä he1Jkellä yhUö raktentaa NI:a va,rten a,r'kttisiJa hydrograafisi,a alu1fusia sekä
kui VlalalstialUlksiia tYYlPpi'ä- »joki -meri»,
Jo::i!sta useat jo pur}ehtivat NI:n lipun
alla. Neuvostoliitto puolestaan toimiJttaa Suomeen uivila, telalkoita, joiden valmistuikiseen Leningradin telakat ovat
erikoistuneet.
NI:oon toimitettaviirn
alUlkisiin suomalaiset laivatelaikat ta'vallilsesti ovat aselntaneet Ruotsissa, Länsi:Salkisassa, USAssa ja J aipanissa valmilstettuja koneiJstoj'a j,a la,itteita, mutta
neuvostovaJlmi!stieisten laitteiden osuus
näiden alufusi'en varustelussa kalsvaa
jatkuV'asti. E-sime:vkiksi tällä hetkellä
NI:n tilausten mukaan rakennettavissa
laivoissa käytetään pääa,si,allisesti neuvostolaisia radio- ja tutkalaHtei:stoJa,
radio- ja sähkö varusteita, pumppuja
yms. koneistoja. Kuitenkin laivanrakiennusalalla, on o1emalssa vielä huomattavia käyttä'mälltömiä reserv.ejä yhteis-
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toimi:tusten keh:i!ttämilseiksi, mistä vo:usi
muodostua tärkeä tekijä koko konekaupan kehittämisessä.
Esi,me:rlldksi kun neuvostovallmi,steLsten la,i'vavarusteiden to:umitus'Osuus on
oHut toils'taiseksi keskimäär:Ln 6 olo
Nl:oon vuosina 1966-70 toilm:i:tettuj.en
latvojen arvosta, nHn suomalaisten laivoj.en valsta,avren toiimitumsien yhteydessä RuotsHn ja muihin Länsi-Euroopan maihin tilaajan maasta tehdyt alihanlkinnat 'muodosta Viat useim, yli 20 °lo
laivan hinlnasta.

Yhteistä lämpöä

Hyvänä es:umerik!kinä Nbn ja Suomen
yhteilstyöstä on turveteolltsuuden ikehittämirnen, Jota molemp:iJen maiden. alsiantuntij,alt ovat yhtei'sestil harjoittaneet
viimeisten 20 vuoden a:Lklana. J,o vuonna
1950a,lo:i!tetti:in rturvetuotanltoa ja -koneilta koskleva tietoJen vaihto. Maittemme turveaistan;tunltij oiden ensLm'mäiset onnistuneet Ikontak,tit johtivat myöhemm:iJn neuvostolaisten turvekoIlleiden
tuontiin Suomeen. Näiden koneiden
tarve atkoi kasva,a maassa 1960-luvun
lopulla energrartilanlteen Ikiristyessä.
Tuontipölttoa,inleiden kaHistuminen on
paranta1nut turpeen kilpaiJlukykyä.
Suomessa on yli 10 m,ilj. hehtaaria
turvesoita" joten Suomen turvevarat
ovat to:iJselksi suurimma t maailmassa
Nl:In jä]keen. Suomalaisten ja neuvostolaiisten spesi:alistien yhrt'e:Uset tutkimukset ovat osoilttaneet turpeen taloudellisekisi polttoaiJneelksi Suomessa. Vuonna
1968alsettii eduskunta edkoisval1o'kunnan la,atilmaan tutki1muksen ma,an turveteoIlisuuden näJkymistä.
MoLempien maiden

a~siantuntidoiden
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suoriJttami€ln yhteisten tutkiJmusten ja
NI:n saavuttama'll kokemuksen perusteella laaj oj-en turvek€lnttien hyväksikäytöstä
suur,en ertkoisk0'nekannan
avulla suomalaiset päättivät hylätä
prentuotannon ja, siirtyä suurtuotat!lltoon. Hu'ht~kuussa 1971 eduskunta hyvak!syi turveteolHsuuden ik.ehittäm~soh
j elman j,a suokoneid€lIl: hanlkiJnta'an käytettäväksi 25 °/omyönnettävistä määrärahoiJsta. J,o vuode~si 1971 toimitettiin
Vapolle noin 100 neuvostolHttolaista
suok0'netta j,a toimitukset vuosina 1971
-73 olivat yli 350 konetta ja koneyksiJk!köä. Vuoteen 1980 mennessä suunnitellaa:n rtuotavaksi ,maiahan NI:sta 60~
80 suo'konetta vuodessa.
1

Myös muita turvetuotanlnon aloj a,
joista Nl::ssa on kokemusta" OIn kehitteillä; käynnissä on mm. t,ekniiSet ja
kaupalliJset neuvottelut turvebrikettitehtaan raikentamiJsesta Suomeen. Tehtaaseen tulist neuvostova:lmistetset koneet. Konei:sto Oy on j ärj estänyt suokoneiden teknisen huollon lähellä tuotalIlitopari:Wkoj,a.
Toisena lupaavana NeuvOIstoliiton ja
Suomen välisen kaupa:IHsen ja teollisen
yhtetstyön
alueena voidaan esittää
energiatalouden laitteiden toiJmi:tukset.
Edkotstumisen j.a tuotantoyhteistyön
mahdolli~suudet tällä alalla ovat niiniJkään huomattavat. Yhteistyön meTkeissä Gn jo saavutettu hyviå kokemuksia ,molempien maiden. energiatalouden
kehityksessä. 1950- ja 1960-luvuilla
suomalaiset yhtiöt, joilla oli kokemusta
pienten ja keSkisuurten ves:Lvoim,aloiden
raken:ta,mises!sa Suomen !koskUn, rakens]v;at NI:n P.ohjola'an Paa~tsjtQieLl!e ja
Tuulomal1e neljä vesivoimalaa, joiden
yhteinen tehoon 310.000 kW ja sähköenergian vuosituotanto 1,5 mrd. kWh.

Suomalaiset yhtiöt ova:t toi,mittaneet
myösnaparpiirin olosuhteisiin energiarlaitteita, jotka 'asiiarIl'tuntrjoiden mukaan
ovat osoittautuneet käyttövarmoi'ksi.
Ja toisaalta sähköenergian tarve maassa
tulee jatkuvasti kasvamaan energia,va!ltaisflla, aloilla, kuten esimerkiksi selluloosa- ja parperUeolHsuuden kehittyessä. Nä,mä 'alat kuluttavat tällä hetkenä puolet Suomessa käytetystä sähköenergiasta keh~ttäen samana Hse lähes 85 Olo käyttämäänrsä sähköenergiaa.
Näiden alojen sähköenergia sa;adaan
etupäässä pieniltä ja keskisuurilta vesivo~marloilta. KuitenkLn Suomen vesivotmav:arait ova't jo melkein l0'Ppuunrakennetut ja sähköenergian tuotannon
~a:svu vastaisuudessa voi tapahtua pääasialssa lämpö- ja ato.mivoimaloiden turvLn. Nbssa on saatu laada 'kokemus erityyppisten turbiinien, höyrykattiloiden
ja reaiktoreiden valmiistamisessa sekä
lämpö- ja atomivo~ma:loiden rakentamisessa. Nl kuuluu energialaitteiden suurimpi,en viejien joukkoon.
NI:n ja Suomen välisissä suhteissa
edellämainLtu t tekijät m-äärittelivät
Nbn er.ikoistumisen turbo.aggrega'atti;en,
ato.mivoiJmalalaHteiden ja muiden .energiatalouden laitteiden toimituksiin Suomeen raJkennettavia lämpö- ja atomivoimaloita varten. EnsiimmäLnen 12,5 kW
turboaggregaattr
NI:,sta
Hisennettirin
vuoIllIla 1962 Enso-Gutze:Lt Oym Ui'maharjun selluloosa- ja paperitehtaalle ja
se on osoittautunutteknise:sti hyvin
suorituskykyise~si. Tämän jälkeen alkoi saapua tilauksi'a yhä tehokkaammilsta energ,ia,talouden kohteista. Tällä
heljkellä on jo päättymisvaiheessa Krirstiina'1llkaupungin voirmalan rarkenba,minen, jonne Pohjolan Voima Oy:lle 0'n
toimiJtettu neuvQistovalmilSteinen turboaggvegaatti teholtaan 200 MW.
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Vuonna 1972 Rautaruukki tilasi
Nl:sta 55 MW turboa,ggregaatin Ra'aheT.l.
tehtaalleen. Se otetaan käyttöön vuonna 1974. Vuoden 1973 alussa aIIekkjoitettHn sopilmus Oy Länsirannikon Voiman kanssa neuvostola,i,sen 200 MW turboaggrega,a:tin toimiitta,mi:sesta Poriin.
Se oteta,an käyttöön vuonna 1975. Tällä
hetk,ellä on rakenteilla kaksi atomivoimalaa, Loviilsa 1 ja LovHsa II, 440 MW
kumprkin.
Niiden suunnittelutyöstä
suorittavat suuren osan neuvostolaiset
järjes.töt sekä ne toimi'ttava:t VIO Tehnopromexportin kautta päälaitteiiston,
kuten r'eaktorin, turbogeneraa,uorin ja
läJmimönk,ehityselementit. Näissä projekteissa on merkittävä osa suomalaisilla y h teistoimi tuksilla.
Nämäesime:r1klit vii'ttaava,t siihen, että
energia-'alalla on syntynyt molemmille
osapuolille edullista, erikoi!Situmista ja
yhteistyötä. Suomalaiisten ja neuvostolaisten a'stantunUjoitten mielestä Nl voi
myös toteuttaa suomalaisten yhtiöiUen
tiLauksia, jotka koskevat erityisesti
Suomea varten t,arkoitettujen voimatalouslaitteiden suunni'ttelua, va,lmistusta j.a toi!mitusta. Kestävän yhteistyön
aikaall:saa,miseksi tällä alalla olisi tarkoituksenmukatse:m;paa ja t,ehofkkaampaa laaHa pitemmälle tulevaisuuteen
ulottuva rtarJouspyyntö useilmpien turboaggregaatUen toi,mi'tta,misesta, mikä
tekisi mahdolliJserksi jonikin. Nl:ssa sarjatuotanlnos:sa olevan turboaggregaatin
muuttamisen Suomen olosuhteita varten.
Suom'ala,i,set yhtiöt voi,sivat tarjota
Nl:l1e pieniä ja keskisuuria hydroaggr'egaa:ttej a Neuvostolii ton pohj oisosan vesivoivarojen hyväksikäyttämiseksi sekä osalHstua vesivoimaloiden
rakentamiseen. Tällaisen yhteistyön to-
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teuttamilsessa ovat molempi:E~n maiden
suunni'ttelu- ja teollisuU'sorganisa,a!tioiden tiivi,it yhteydet väl'ttämättömiä.
Yhteistyö omaa hyvät kehitysnäkymät
ja sitä tulevait säätelemään nykyään
laajalti rtunnetut SEVin jäsenmaiden
sopimukset tuotannon erikoistumisesta.
N eedellyttävät tuotanto-ohj<elmi'sta sopiJmista ja jokailsen yhteistyökumppanin
erikoistumista ti,ettyihin tuottei!siin.
Näiden sopiJmusten ansiosta päästään
paremmin käyttä,mään hyväksi suurtuotannon etuja sekä vakiinnuttamaan
menekkiä.
Suomen ja Nl:n välinen teollinen yhteistyö on puolestaan tärkeä kone- ja
laitekaupan kehiltyksen kannustin. Sekä
turboaggregaalttien toimituksissa Suomeen että suomalaisten kohteiden toimituIDSis!sa Nl:oon tutkLtaan aina, onko
tilaaj amaan lai toksilla mahdollisu us
osalHstua yhteiJstyöhön osassa laitteiden
toimituksia. Nl:n ja Suomen taloudellisen yhteistyön tässä vaiheessa on tullut
reaaliseksi myös yhteilnen voima,talousla,itteiston suunnittelu ja tuotanonn järj estelyt, esi:merkiksi IDa ttilalaitosten ja
nitden apulattteideni tuotanto ja toimitukset sekä omiin että kolmanshn maihin. Nl:n ja Suomen välisen energiaalan yhteistyön tulevaisuudelle luovat
tämän Usä!ksi hyvän pohj an pitkään
j a;tkuneet suhteet voima,talousalan tuottajasuunni,tteluyhtröttten
Ekonon ja
Imatran. Vo,Lm'an, Koneliike Koneiston
sekä neuvo:stolaiJsten laitosten TeploenergoprolkHn, Elektrosilan ja Leningradin metaUitehtaan välillä. Suomalaisten ja neuvostolaå,sten orgalll:isaatioiden välille voilmatalouden koh teiden
suunni:ttelutyössämuodostuneet suhteet
voidaan tulevaisuude:ssa muotoiHa yhteistyösopimuksiUa, jotka tehdä,än 10-
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20 vuodeksi 'eteenpäin, sekä oletetun
terknill'1sen edistyksen ulottuv.an teknitstaloudellisten ennusteiden perustalla
voimataloudessa ja ottamaUa huomioon
yhtei'styön taloudelliset sekä oiJkeudelliset nälkökohdat. Tällaiset sopimukset
vuorosta,an tu1evat ,antamaan kone- ja
laitekaupalle huomattavaa kiinteyttä.

maihin.. Va:rsin hyvät näkymät on neuvostola1sten erillisten aggregaatUen ja
osarynmien toimituksilla Suomessa valmistettaviin paperiJkonei!siin, muikaanluettuina myöskin sähJkökäytöt N-liiton
paperikoneteollisuus valmistaakin paitsi
kokonatsia koneita, myös tärkeimpiä
apu-, valmi~stelu-, jauhatus-, lajitteluja vHmei,stelylaitteita selluloosan., paperin ja pahvin tuottaimiseen.

Yhteistyön uusia uria

Näitten koneiden käyttö alihankintoihin on täysin realistista. On jo sa'atu
jonkin verran kokemusta Suomesta
Nl:oon vietävien paperikoneiden varustamisesta neuvostovalmisteis1lla tarkkailu- jamittauslaitteilla, sähkökäyttimillä, kuivaussylintereillä y,m., vaikka
näiden toi,mitusten määrä on toist'aiseksi
ollut suhteelliJsen pieni. Mutta ei ole
epäilystäkään siitä, että tällä alalla on
kehitysmahdollisuuksia, sillä se laajenee nopeasti molemmissa maissa ja näiden laitteiden valmistuksesta ja käy-

Toinen kehitysnäJköaloja omaava yhteistyön muoto on komponenttien valmistus joko yhteisesti Ikehitetyllä teknologialla tai toisen yhteistyöikumppanin
ostamien lisenssien pohJalla. Nl:n ja
Suomen tieteellisteknillisen ja tuotannollisen yhtei,styön nykyvaiheessa on
hyvät näkymät liJsenssien ja knowhown 'myynnHlä. Näin on tehtykin jo
monilla teollisuuden aloilla. Esi'm,erkkiJnä voidaan pitää Nl:n ja Suomen yhteistyötä paperiteo1l1suuden koneiden
tuotannossa. On tunnettua, että nimenomaan. Nlm paperi- ja pahvinj,a.lostuskoneiden tilausten ansiosta täimä suomalaisen
kone@nralkennusteolHsuuden
haara on saavuttanut tunnustusta
maailmanmavkkinoilla. Papedkoneiden
tuotanto on vuorostaan Nl:ssa viime
vuosina laajentunut huomattava,sti,
vailkka omiJen tarpeiden tyydyttä:miseksi
Nl tuo maahan vuosittain näitä koneita.
Tästä Johtuen r1nnan mahdolHsten paperiikonetoimitusten kanssa NeuvostoHittoon ollaan nykyään sov,eltalma,ssa
uusia yhteistoiminnan muotoja tällä
alalla, kuten osien ja valujen valrmistaminen Nlm tehtailla suomalaisten yritysten mukaan Ja niiden alihanikinnat
suomalaisten viemiin paperikoneisiiln
niin Neuvostoliittoon kuin muihinkin

töstä on pa,ljon kokemusta. Olisi tarlähiatkoina solmia
pitkäaikainen sopi,mus paperin- ja
pahvinrj alostuskoneiden tuotanto- ja
myyn tiyh teistyöstä.

koituil~senmukaista

Vastaavilla sopimuksil1a on tul,evaisuutta myös monilla muilla aloilla,
esim. hitsauslaitteiden, traktoreiden,
maatalouskoneiden, tienr,akennuskoneiden, siirto- ja nostolaitteiden, työstökoneide,n, muiden teolHsuuskoneiden,
siido- ja nostolaitteiden erila1isten teollisuusarma.tuurien sekä kemian- ja eHntarviketeolHsuuden laitteiden tuotannossa. Lisäksi pitkän tähtäiJmen ohjelma N-liiton ja Suomen välisen kaupallis- taloudell~sen yhteistyön kehittämiseksi, jonka tarkoitus on laaJentaa teollista yhteistyötä ja erikoistumista, edellyttää neuvostolaisilta organisaatioilta
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ja suomaJa,isilta yrityksiltä yhteistyömahdollisu uks~en tu tkiJmista sellaisilla
aloilla
kuin
puunjalostusteolliJsuus,
ympäristönsuojelu
(mukaanluettuina
jäte- ja juomalVeden ymls. puhdistuslaitteet), tietokonesuu!lJnittelu ja
-tuotan,to, niiden osat ja tuotainnon
automaa,tttset ohjausjärj este1mät, sähköteknillinen ja kaivosteolHsuus, rikastus- ja muu laitteisto.
1

Asetettuj en teh tä vien ratkaisemiseksi
tarvitaan sopimusjärjestelmä neuv.ostolailsten j:a suomalaisten orga,ni,saatioiden
toimenpiteistä yhteistyökoneiston luomiseksi sekä .olemassaolevien vaikeuiksien voittamilseksi, jossa yhteydessä on
kitnnitettävä erityistä huomiota organisaatiopuoleen. On ymmärrettävää, että
suomalaiset yhtiöt ja neuvostolaiset laitokset lähtiessään valtioiden välisen
teollisen edkoi:stumi,sen ja yhteistyön
tielle, pyrkivät ta,loudellisten suhteiden
vaikinaisuuteen, koska, epäv:akaisuus eliminoi edkoilstumisen ja yhteistyön
edut. On luonnolli,sta, että suomalaisten
ja neuvostolaisten laitosten tehok,kaan
yhteistyön ja erikoistumilsen jatkuvuuden turvaaminen riippuu Suomessa ja
Nl:ssa olevista yhteistyöelimistä, jotka
pyrkivät eriJkoistumilsen ja yhteilstyön
organisaation taloudelliseen ja oilkeudelli:seen kiinteytymiseen sekä sisäi.'sten
ja ulkoisten koneistojen yhte,istoimintaan. Suomen ja Nlm yhteistyön kehittyminen eriikoistumisessa ja te.ollisessa
yhteistyössä eri teollisuuden alojen
puitteissa, ,edellyttää tiiviimpien suhteiden luomilsta ja molemminpuolista informaation välitystä alihanikintoihin
sopivi,s1Ja komponentersta ja aggregaateista, tarJousten esittämiseen ja käsittelyyn liiittyvien kysymysten ratkaisemista, ajankohtaisuutta ja kehitysnäky-
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miä, toimiistusaikojen tarkkaa noudattamista, va,raosa toimitusten kehi ttämistä, laLtetoimitusten laadun kohottamista, ja teknisten standardien soveltamista molempien markkin.oiden erikoisvaatimusten mukaan.
Osalla Nlm organilsaatioista, kuten
yleisliittolaisil1a ikoneteronHUsillä yhtymillä ja niiden edustajilla Suomessa Oy KoneiJsto Ab ja Oy Konela - on
kokemusta maiden eri teolli.'suuden haarojen välisen yhteiJstyön luomisessa,. Kuitenkin erikoistumisen ja yhteistyön käytännöllisten
kysymysten ratkaisuj en
monipuoHsuus ja ongeLmat monilla Nliiton ja Suomen te.ollisuuden aloilla
edellyttävät erityisen työelimen luomiJs1Ja, joka hoitaisi erityisesti tämänluon:toiJsen yhteilstyön operatiivisia kysymyksiä. Tällainen työelin voisi toteuttaa jatkuvaa tarkkailua ohje1mien
ja suunn'itel1mientäyttämisestä niissä
laitoiksis,sa, yihtiöi'Ssä ja '1J.lerteellisillä laitoksina, jotka osallistuvat erikoistumisja y h teistyÖikysymys ten ratkaisemiseen.
Niiden ikYisymYlsten kokonaisratkaisu,
jotka liittyvät tämän yhteistyön toteutta,miseen, kuuluu Nlm ja Suomen hallitusten väliselle pysyvälle taloudelliselle
yhtei,styö'komilssiol1e ja sen kone- ja laitetyöryhmälle.
Edellä esitetyt tiedot Suomen ja Nl:n
välisestä konekaupa,sta, koneenra'kenrnusalan erilkoistumisesta ja yhteLstyöstä
~ertovat ltul'evaisuudessa ·avau'tuvi'sta
suurista imahdollisuurksLsta. Tämä edellyttäämyös aktiivista uusien tal.oudelHsen yhteistyön muotoj1en etsimi!stä
maittemme välillä. Nl:n talouselämän
j a ulkomaaJn~kau,pan nopea kalsvu luovat
hyvät edellytykset näiden mahdollisuuksien hyvä~sikäyttöön ja maittemme välisen taloudelHsen yhteistyön kehilttä:miseen. (APN)
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KESKUSTELUA

Vastine Vesa Mäkiselle *

ANTTI HEINONEN ja PAAVO PEISA

A:rItikkeHmme Yritysten oman pääoman
osuus ja riskinkanto (Kans'arrtaJoudellinen 'a1kakausikirja 1973: 1) esitettiin
alunpeIlin K!ansantal'Oudell:i<sen Yhdisty;ksen :kokouksessa professori J. J. Paunion ,esäelmän Ylhteydessä. Paunion ,esite'lmän pituuden itähden jouduimme
puristamaan
argumenttimme
hyvin
suppeaksi. Toisa,alta suppean käsititelyn mahdollisti se, että artiklkelimme
vMtekehtkko tuotiin selvästi ilmi varsmaisessa es~telmässä. T'arikoitu'ksenanlme oli selventää llahoitusj ärjestelmän
vaikutusta reaali-iJnvestoin'tien valintaan. Näkökulmamme oli kokonaistaloudellinen siinä mielessä, että tarkastelun kohteena 'Olivat Ikoko :kansantalouden ,reaali-investoinnit tai .investointiprojekt~t, kuten niitä lartiklke1issa kutsuttiJin.
Tyypillisiä 'investointtprojekteja ovat
esimerkiJksi ;1;uotantohyödyklkeiden valmistaminen, asuntojen llakentamtnen tai
luonnonrikkauksien etsiminen. Näiden
projekltien v;ali!nnasta vastaavaa päätö'ks,en te!ki'j ää ku tsu ttUn ,artikkelissa
yrittäjäksi, ,mjJkä,epäilemättä oli yksinkertaistus, Ikoska muutiklin kuin ydttäjä:t 'tekevä:t 1nViestointd;päätöksiä ~
esimerkiksi asuinrakennuksensa itse

* Vesa Mäkinen, Yritysten oman paaoman osuus ja riskinkanto: kommentti.

urakoiva kotitalous - ja koska useissa ita:pau!ksissa on vaikeia liden1Mioida
eri tyiistä ,päätöksen te(ldj ää, joka v,aistaisi
investio'intiprojektioen valinnasta. Jä1ki,mmäinen y kSliinkertaistus on 'tietenkin
merkittävämpi, 'mutta on jär,kevääaloittaa 'tarkastelu yksinkertaisemmasta tapauksesta ja v,asta myöhemmässä vaiheessa yrittää syventyä kollek!tiivlsen
päätöksenteon ongelmiIn. Eron tek,eminen investoinneista vastaavan päätöksentekrijän, yr~ttäjän, ja rahoittajan välillä, kuten artiJkkelissamme, O!n tyypH1istä lkeynesiläiselle'bar'kastelutay,alle.
Investointipr.aj,ektien v,alinJnasta vastaavan henkilön suhtautumista llts~iin
voidaan yiks:inkelltailstaen karakterisolda
kahden parametrin, tuoton odotus,a~von
j1a varianssin arvul1a. Kyseiset par.am'etiit
ratkaiseViat yksittäisen investOlintiproj,ektiJnViaIinnan kuitenkin vaLn siinä tapau'ksess'a, että päätöksrentekiJjä rei harkitse muita finamssi- tai re,aali-investointej'a. YI,eensä näin rei ole ,asli:anlai,ta.
Projektin tuoton odotusarvon j1a v,ar'ianssin ohella y,alintaan vai!kuttavat
myös tudton kovallianssitmuiden projrektien tuottojen kanssla. V;ain koko
omaisuuteen vO!idaan sovel<taa kes:kiarvovlarianssi-analyysia, ja valsta 'tässä
vaiheessa otetaan huomioon investointilprojektista Viastaavan pää1tÖiksentekijän suhtautuminen lliskitin. Tämä mer-
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kitsee toisala}ta sitä, että yksirttäisen inv,estotn t:i!projek!Un 'I'1skipi"boisu utta ei
voida arvostella ykSiin Ikyseisen projlektien ominaismiksien perusteella. Myöskään y:vitysriskin ja r,ahoitusriskiJn taI' kka erottaminen to'isistaan ei ol,emahdoUista.
On !selvää, että YI'litJtäjän oman pääoman osuuden suuruus ViaJikuttaa investointjjproj-ektien valintaan. Artikkelin
a1kupuolisko keskittyi ,esrttelemään niitä korjau:ksia, j'oita lähinnä veroViir,anomaisia silmälläpiitäen laadi1ttuihin Itaselukuihin täytyisi tehdä, jotta 'I'iskinkaniJamisen :kannalta relevantti suure saataisiin eSIin. Varkkakäsittely epäilemättä Liiklkui me1ko epäopera:'tiona'ali1. Mäkisen ehdottama kumuloitujen poistojen jakaminen eri rahoitusmuotojen kesken ei ainakaan tässä yhteydessä ole järkevää. Jollei yrityksellä ole tappionvaaraa, ei
sillä ole riskiäkään; tyypillisen riskiä kantavan yrityksen on mahdollista tasata tulostaan tappiollisten vuosien ylitse.

sella tasolla, ei siinä ymmärtääksemme
ollut merkittäviä virheitä. 1
Yrittäjän oman pääoman 'osuus ei
suinlkaan ,o~,e ainoa rahoitukseen liittyvä
tekijä, joka vaikuttaa YI'littäj'i'en kantamaan riskliin. Koska yritys yleensä Ikasvaa j'a!tkuv1asti (tarkastelimme »edustavaa yriitystä»), rahoituksen keskeinen
ongelma ,ei ole 'korlkoj en j,a ikuo1etuksien
maksa:m!ilnen Viaan lisär.ahoItuksen hankkiminen uUSiien mves'tointi'proj-ekitien
aloilttamiseksi ja läpiviemiseksi. Näin ollen on vaikea hyvälksyä 'I'Iahoitusrisk:iJn
mittar.iJksi Ylrittäj än 'oman pääoman
osuutt,a, saa!ti sitten ydttäjän oman pääoman j,a »oman pääoman ehdO'iJn» hankdJtun lisäI'lahoit1iksen osuutta koko pääomasta, varsinkaan silloin, kun sel viltetään rahottusjärjeSitelmän va:i!kutus'ta
riskin alläkoimiseen. Kasvavan yritY:ksen kannaLta pankkira!hOlitus ja markkinarahoitus poikkeava!t olennaisesti toisistaan muutenlkin kuin saaitavuuden
suhteen vasta lähes konkurssitilainrbeessla.
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runsaaseen lähdemateriaaliin ja lisäksi
paikan päällä keskustellut monien johta vien unkarilaisten taloustieteilij öiden
ja vastuullisten viranomaisten kanssa.
Monipuolinen perehtyneisyys näkyykin
lopputuloksessa.
Aluksi tekijä selostaa uudistuksen
Vaikka elämmekin sellaisen talousryh- taustaa ja niitä ongelmia, jotka tiukasti
mittymän naapurina, joka tuottaa noin keskitetyn talouden aikana jatkuvasti
kolmanneksen maailman teollisuustuo- korostuivat tuotantoelämän monipuolistannosta ja jonka kanssa Suomella on tuessa ja ulkomaisen vaihdannan kasmonipuolista taloudellista vuorovaiku- vaessa. 60-luvun taitteen tienoilla tultusta, on näitä talouksia koskeva tutki- tiin useimmissa SEV-maissa sellaiseen
mus- ja selvitystoiminta ollut maassam- talouden kehityksen vaiheeseen, missä
me erittäin niukkaa. Kaikkein vähiten »rynnistävän kasvun» aikana syntyneion tunnettu mielenkiintoa ns. pieniä tä laiminlyöntejä erikoisesti kulutushyödykesektorilla ei juuri enää ollut
sosialistisia maita kohtaan.
Johdannossa tekijä esittää kolme pe- mahdollista siirtää; uusissa olosuhteissa
rustetta Unkarin valitsemiselle tutki- entiset talouden ohjausmenetelmät eimuskohteeksi.
Unkarissa on talous- vät myöskään sellaisinaan soveltuneet
uudistus ensinnäkin ollut laajempi ja uudenlaisten tehtävien suorittamiseen.
syvällisempi kuin muissa SEV-maissa. Ekstensiivisten tekijöiden varaan ei
Osittain edelliseen liittyen Unkarin kasvua juuri enää voitu perustaa, vaan
uudistuksella voidaan katsoa olevan tuotannon tehokkuuden parantamisesta
ennakointiarvoa muidenkin SEV-mai- tuli yhä tärkeämpi edistyksen instruden uudistusten kehittymisen osalta. mentti.
Talousmekanismin uudistaminen on liSosialististen maiden talousuudistuksäksi tapahtunut ilman poliittista val- sista puhuttaessa esitetään usein käsilansiirtoa pitkäaikaisen tutkimus- ja tyksiä, että uudistukset merkitsisimuun valmistelutyön pohjalta.
vät suunnitelmataloudesta luopumista.
Unkarin talousuudistuksesta on myös Näinhän ei ole asia, mitä myös Kivikari
saatavilla kohtalaisesti lähdeaineistoa kirj assaan korostaa. Myös Unkarissa
verrattuna muiden sosialististen maiden suunnitelma on edelleen talouden keuudistuksiin - Neuvostoliittoa ehkä lu- hittämisen perusta; uudistusprosessi
kuunottamatta. Tekijä on perehtynyt vain muuttaa osittain suunnittelun väli-

Urpo Kivikari:
Taloudellinen uusi mekanismi. Unkarin
vuoden 1968 talousuudistuksen syyt,
sisältö ja vaikutukset. Turun Yliopiston julkaisuja, sarja e, osa 13, Turku
1973. 95 sivua. 13.50 mk.
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nei tä: yksityiskohtaisten talousy ksiköille asetettujen tavoitteiden sijasta taloudelle pyritään välillisten taloudellisten
säätelijöiden avulla luomaan sellaiset
olosuhteet, jossa yritykset voittomotiivin kannustamina toimisivat kokonaistaloudellisen edun mukaisesti. Painopiste kaikissa SEV-maissa on siirtynyt
5-vuotissuunnitelmiin, joiden koordinointi onkin SEVin päätoimintamuotoja.
Uudistukseen kuuluvan hintareformin
avulla pyrittiin vaikuttamaan hinnanmuodostukseen ottamalla huomioon kysyntäolosuhteet, mikä ei kuitenkaan
mer kinnyt si tä, että hinnanmuodostus
olisi »vapaa» siinä mielessä, kuin asia
länsimaissa ymmärretään.
Tuotteet
jaettiin neljään kategoriaan: kiinteähintaisiin, enimmäishintaisiin, tiettyjen
hintarajojen sisään sidottuihin sekä vapaahintaisiin
hyödykkeisiin.
Esim.
kaikki polttoaineet kuuluvat ensimmäiseen kategoriaan, kun taas vapaahintaisiin hyödykkeisiin kuuluu vähemmän
tärkeitä kulutustarvikkeita; tämän kategorian osuutta on uudistuksen kehittymisen myötä tarkoitus jatkuvasti lisätä. Näissä pyrkimyksissä ei ole kuitenkaan edistytty aivan toivotulla tavalla;
tuottajahintojen ja kuluttajahintojen
välillä on edelleen melkoinen katkos,
mikä estää vastavuoroisuuden syntymistä näiden hintatasojen välille. Niin
ikään maailmanmarkkinahintojen ei ole
voitu antaa vapaasti vaikuttaa kotimaiseen hintatasoon. Tähän on ollut syynä
osaltaan se, että uudistuksen eri osaalueilla ei kaikki ole edennyt tasa-askelin: markkinaolosuhteet eivät esimerkiksi ole »tasapainottaneet» tarjontaa ja
kysyntää niin paljon, että kysynnän
voitaisiin koko painollaan antaa vaikuttaa hinnan muodostukseen. Vaikeudet
voisivat tällöin olla lähinnä kahdenlai-

sia: ensinnäkin syntyisi epätoivottavaa
inflaatiota, ja odottamattomat ja voimakkaat hintatason heilahtelut aiheuttaisivat toisaalta vaikeuksia suunnittelulle.
Sosialistisen yrityksen asema ja tehtävät ovat uudistuksessa muuttuneet.
Tärkeimmäksi yrityksen toimintaa sääteleväksi kriteeriksi on asetettu voitto,
jonka hankkimista varten yrityksen
liikkuma-alaa on lisätty. Lisäys on tähän
mennessä näkynyt lähinnä tuotannon
rakennetta ja määrää, työvoiman hankintaa sekä tuotteiden markkinointia
koskevissa kysymyksissä. Kivikari antaa varsin seikkaperäisen kuvan näistä
keskeisistä kysymyksistä: yrityksen toimivallan rajoista ja yrityksen sidosryhmistä sekä muista yrityksen käyttäytymistä ohjaavista tekijöistä.
Unkarin taloudessa ulkomaankauppa
on kansantulosta liki 20 0/0, mikä on
suurin osuus SEV-maiden piirissä. Niinpä ulkomaankaupan ongelmiin ovat
unkarilaiset kiinnittäneet runsaasti huomiota. Kirjassa viitataan mm. erääseen
tutkimukseen, jonka mukaan noin 25 0/0
länsimaihin ja 21 0/0 sosialistisiin maihin suuntautuneesta viennistä oli siinä
määrin kannattamatonta, että ulkomaanvaluutassa saatu hinta ei kattanut
edes palkkakustannuksia ja poistomenoja; vain 39 % länsimaihin ja 55 0/0
sosialistisiin maihin suuntautuneesta
viennistä oli niiltä tuotannon aloilta,
joiden tuottavuus oli keskimääräistä
parempi.
Ulkomaankauppaa käsitellessään kirjoittaja selostaa ulkomaankaupan tehokkuuden nostamiseen tähtääviä- toimenpiteitä, joita on otettu käyttöön
uudistuksen aikana. Tärkein niistä oli
vuoden 1968 tullitariffi sekä viennin
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kannustinjärjestelmän luominen. Vaikka länsimaittain katsoen korkea tullitariffi - jota Unkari GATT,..jäsenyysneuvotteluiden yhteydessä on sitoutunut alentamaan on ehkä tärkein
tuontia ohjaava tekijä, Unkari säätelee
tuon tiaan myös monin hallinnollisin
menetelmin (tuontikiintiöt, tuontitalletukset, valuuttasäännöstely) . Näiden
vaikutus tuonnin ohjautumiseen on
edelleenkin melkoinen.
Kirjassa mainittujen osareformien lisäksi voidaan mainita vielä eräs kohtalaisen tuore uudistus, jonka avulla Unkari pyrkii ulkomaisen vaihdannan lisäämiseen ja sitä kautta tuotantonsa tehostamiseen. Unkari sallii nyttemmin
myös ulkomaiset sijoitukset tuotantoyrityksiin omalla maaperällään, kuitenkin
vain 49 prosenttiin saakka yrityksen

sijoituspääomasta. Uudistus on aiemmin
toteutettu likipitäen samanlaisenaJugöslaviassa ja Romaniassa (sen edellytyksiä tutkitaan parhaillaan Puolassa) ja
se näyttää niveltyvän kiinteästi näissä
maissa toteutettuihin talousreformeihin.
Kirja on suppeasta koostaan huolimatta varsin seikkaperäinen esitys
Unkarin talousuudistusprosessista, sen
syistä ja sitä ympäröivästä ongelmakentästä. Mielellään olisi tosin lukenut
enemmän viittauksia ja vertailuja muiden sosialististen maiden vastaaviin
kokeiluihin eri osa-alueilla, jolloin kirjoittajan alussa mainitsemaensimmäinen peruste olisi enemmän selventänyt
kuvaa Unkarin pioneeriroolista sosialististen maiden talousuudistajien joukossa.
Jouko Alaluusua

Raveendra N. Batra:
Studies in the Pure Theory of International Trade.The Macm:iJllan Press Ltd.,
London arnd Basiingsto!k1e 1973. 350 ,sivua.
112 mk.

keensä vain vähän - jos ol1enO:~aan yleispäteviä teoreemoja, mutta joltka
antava:t 'toilsaaxta 'entistä I'!elevantimpaa
tie:toa j1a monipuolisempia mene\te[miä
käy,tännön ongel,mien I'!atkaiseml1seen.
Tämä viimeai:kainen kehitys on oUUrt
perusteena 'käsillä olevan oppikirjan
kirjoittamiselle. Tradi1tionaalils:ben, jo
useista ai:kaisemmista oppjJkirj1oista tuttujlen :teor,eemojern esittäminen viJe vähemmän kuin puolet kirjian sivumäärä,stä.
KiirJassa esdJtetyt mallit perustuvIat
uusk~assiseen tuo'tantofunktioon jia 'olletukseen vaikiO'tuotoista :ska,alan suhteen.
TeOiksessa käyterjjtyä perusmallia sovelletaan aluk.si suljretun ta10uden :analysoimtd!in. Mm. StoLper-Samuelsonin ja
Rybczynskin te'Oreemat käsitellään enstmmåisen ker:r.an jo tässä yhteydessä.
Niihin palataan myöhemmin u:seilta ker-

Kians:ainvälisen tal.oudern puhtaassa tteoI'!iassa käsiJtellyt ong'elmait 'ova:t viimeisten :kymmenern vuoden ,aikana J1isäänty:neet :niin voimakkaasti, että teorian
luonne .on ,muuttumassa. Traditionaalinen ulkoma:aJnk,a:upan tUltkiminen on
johtanut ,teoreemoilhd:n, jotta (talouspoIHi'tisessa keskustelussla on pidetty ylreispätevilnä Itai j.o"tika .on kokonaan syrjäytetty vi:iJti'aamaJla niiden perusituvan
liian I'iajoiJttaviin olettamuksiin. Vi:imealtkaisissa tutkimuksissa puolestaan on
analysoitu useilJle erilaisiLle o1ettamuksille r:alke!lJnettuja maUeja. Näin on saatu uusia 'iJeoreemoj1a, jotka jättävät jäl-
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toj a, :kunaJnalyysin oletuks~a muutetaan.
Ricardon ja Heckscher-Ohlinin mailHen 'tarkastelussa pääpaino on niihin
s!isältyvien oletustenm'erlki'tyksessä. Erity,isesti tässä yhteydessä olisi odotbaJnut
viiJtbauksla niihinempiirisiin tutkimuksiin, jotka perustuv,at ullkomaanikaupan
pulhtaaseen teodaan. Näistä tutkimuksista :ki'rj'as:ta löytyy valitettavan vähän
mainintoj'a muissakaan yhtey,ksissä. Pilenellä sivumäärän lisäyksellä ne olisiV'ait
voineet ,aViartaa opiskelijoiden näkemystä ,alaJn tutkimuksesta.
Ulkomaankaupan esteiden vaikutulks~enmanipualinen tutkiminen on perusteltua. Esimerkiksi ikulutusVlerojen v,aikutusten analysointi ,tulee sää tärkeämmäksi,mitä enemmän tul'li1en käyttöä
sopimuiksiHa lJ:':ajaitetaan. Vapa,akau:pan
lisääntymis:esltä hualesitUllleet vaivIat lahduttau!tua sillä, että pi!steverat j,a tukitaimet saattavat jähtaa suatuisampiin
tulaksiin kuin ItuUien ·käyttämjm1en. LukiJja oppii myös, että ·ainakin v.aihtosuhdev,allkutuslten asalta tuanti'a ikorvalav,an tuotannon tu:kem·inen 'On edulliS!empaa kuin vientituotannan tukemmen.
TuotanJnanJteikij öiden lisääntymisen ja
teknologisen kehityksen va:iJkutuksista
esitetään tutut väittämärt. Metadtsesti
on kuitenkin mie1enrki:iJn:toislta, että tässäkin yhteydessä 'Osa tulo'ksista saadaan
vaiv.atJtomasti siitä perusmal1ista, joka
esitetään j·a kirjan alussa.
Nain nelj äsasa Iteoksesta 'an omistettu
väl:i:tuotteiden ja efektiivislen tulrlisuajan prab,lematirkan Ikäsittelyyn. Välituotteet ,aiheuUa;vat ongelmia lähinnä
~ahdesta syystä. EnsiJnnakin Ituatteiden
lukumäärän lisääntyessä traditianaalisesta teoriasta jahdettumalli saattaa
jäädä ilman ratkaisua. T·ais!eksi lopputuotteiden tuoltannontekij äintensiteerti t

eivät ole enää yksiselitteisiä. Tällä on
olennailnen vaikutus sekä teor,eettisiin
johtopäätöksiin että ;käytännön ta.lauspaliillUsiiJn kannaJnottaihin.
VäHtua'tteiden v,afkutuksesta syntyvä
ero :erektiivisren j1a nlJmelHsen tulli!sua!j,an
välillä an o'bettu huamioan jo !käyiännönkin talouspalitiLkassa. Stinä tuskin
kuitenkaanan hyöd)1lnneuty ;kaikkea
si'täteortanmuodastusta ja prab1em.atitkan sel vennystä, jota viimea.lJkaisista
tutkimuksista on löydettävissä.
Markk,inaiden
epätäydel'Lisyydestä,
täydellisestä ikiLpail usta paikke1arni:sesta
j ahtuv,aapra blematii'kkaa \käsitellääm.
(kirjassa la'aj1asti. TuatannOln'bekijäm,arkki:naiden epätäydeHisyys johtaa s'iiihen,
että \tuo:ta:nnanteki'jäin'tensiteettien määritteleminen arvon j!a mää:rän perusteella eivät enää vastaa taisiaan. Tästä aiheutuu uusi,a väittämiä esim. ulkamaankaulppapali tHkan
va:iJkutuiks,es:ta
tulanj akaan, resurssien ,al1akointi:Ln j.a
vaihtasuhteesreen.
Kir}assa karosituuanwlyysin j'a johtopäätösten tekiemisen vaik!eutuminen,
kUin 'barikasteluun atetaan mukaan ulkoman'kaupan ulkapuolelle jäävät tuotteet.
Kansainvälisiä investaintej!a käsilteltäessä k,esktty;tään tuatteiden ja tuo.tannonte'kijöiden lti'k!k,ed:den vaihtaehtoisuuteen. Niinpä siinä 'asoiitet;a.an 'mm.,
kuinik!a -pääamalii:kkeet v.aikuttavat op'timitulleihin.
Ulkoma,aJnkaUlpan analysoiJnti dynaamisen (talauden kehikossa an nuorta. Siten -ei 'Ole yHätJtävää, että kirJassa tyydytään täLtä 'OSiin ,esi1tetyn malHn tasapainorehtoJen 'barIkasteluun. T.alous:poHittisen pahdiskelun ipuuttuessa kirjoittaj'a palj'asltaneekin .madernin urkamaaJnk!auppaueariaJn lakilleen kantapään.
MetodolagilSesti :kirj an pääpainO' ,an
ma'bematii'kasSia, jota \tosiln täydenne-
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tään graafisella esityksellä. Näin useat
kysymykset tullev,a 1ikin rbanroastelluksi
kah!teen k,ertaan. Kirj,an k~ksi ensi;mmäistä luikua muo.do.stavat metodOilo.gisen, jo.hdanno.n, joka ilukij'an kannarbtala
o.maksua ennen kuin siirtyy eteeIllpäi:n.
Tässä vaiJheessla :lulkij'an lienee myös
hyödyHistä tehdä :symboliluettelo., jo.ka
vaHtettavasti ;kiTj'asta puuttuu.
Kirj,a 'On aihepiiriltään lUjan r.aj'Oi1ttun u t sopiakseen pako.lliseksi tbeoks,eksi
kurssiV'aaltimuksiin. Sen sijaan sitä Vo.i
suosrtel1a 'ImnsainväHseen talo.uteen eriko.istuwllUe vähintään ,laudatur..,.vaih'ees-
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sa oLevalle opiskelij;aHe. Kirjassa ,käytetty matemati~k:ka ,ei ttuottane vai:keuksiJa. 'r,eo.s puolustaa myös pa~kmaansa
tutlkij'an käsi:kirjasto.ssa. J.ofuaisen luvun
lo.Pussa on 'edustavaart]kkeUluettelo.
aiJna vuoteen 1971 saaIrkia.
Erityj;ses~ti suo.sittelen kirjaa niille
ekonomi'stei1l'e, j'oili1a o.n tapa:na väittää
k,ansa'inväl1sen talouden puhtaan rteoriam perustuvan niin 'r.ajuil1e oJ!ettamuksille, 'että se o.n syytä jättää puhtaille
teo.reetiJroo.iHe.
Antti Tanskanen

\
Jo.hn Hicks:
Capital and Time. A N eo.-Austrian
Theo.ry. Clarendon Pr,ess, OxfQrd 1973.
Capital and Time on Hicksin ko.lmas
teo.s pääo.masta. Atkaisemmat 'Ovat Value
and Capital (1939) jla Capital and
Gro.wth (1965).
Value and Capital oli' keynesHäisen
30-luvun tuotetta. V:a1k'k a Hicks aloitti'kin teo.ks'en kirjQittam,isen enn!en Yleisen teo.rian ilmesty'mistä, ennätti Keynesmelko.i,s,esti 'VIaikutta:a kirrj'an dynaamiseen osaan pääoma'teo.riasta. Hicksin
käyttämä metodi o.n läJhtöis:in Walras',1ta Isekä Pareto.lta ja ,o.n siten varsin
ei-ke)11nesiläinen, mutta sen sij'a:an 'Ongelma, j o.ho.n si!tä tedksen to.isessla 'Osassa sovelletaan, on var,sin slamanlaiJ:n'en
kuin ~eynesil1ä. Mikä ,määrää sulj etun
sys'teerrun lyhyen a:j1an tasapainQn, kun
tasapainoa ei ymmärr,etä Vlain maksujen jta resurssien ,termem, Vlaan myös
rrHden suunnilteImien j,a odo.tustten termeiJn, jotka ov,at tarikasteluperro.din ulko.Puolella? Tällaisessa temporäärisessä

tasapa:i:no.analyys:issa tulevaisuus pysyy
analyysiJn 'kannal'ta koko. 'aj.an rtulevaisuu'tena.
K!irjorttaessaan
pääomasta rto..isen
teo.ksensa Cap~tal and Gro.wth Hiclksin
päämääränä o.li selviJttää itselLeen, mitä
muut oliJva't laiheesta IkirJo.ittaneet Value
and Capitalin ilmestymisen jä1keen.
Niinpä Capital and Gro.wth on luo.nteeltaan enemmän kriittinen :kuin rakentava. Tuo.hon ,aiJkaan Hicks Isano.o. olleensa hyvin selvi'llä niiistä lukuisista eri
näkökulmisita, joista pääo.m,aa vontl,in
lähestyä. Teo.'ksenmetodi olikin yksi
monien jouko.ssa. Jo tuo.llo.in HiCiks hiav.a:i;ts],että Böhm-Bawerk'in ja Hayekin
»iJtävalttalaisessa» teor.itassa, jo.k.a 'Oli 0.1lut kauan uno.hduksissa, o.li piirteiJtä,
jotka saattJo.livait !tehdä siitä varsm käylttökel!po.isen. 'Tässä teQriiassa olä kuiltenkiJn eräs oletus, nimittäin Po.iJn1t inputpoint o.utput -oletus tuo.ia.:nJboprosessin
luonteesta, l mikä telkli 'Sen v:arsin so1. Tällä tarko.itetaan sitä, että tietyn tuotanto.prosessin kaikki työpanokset (input)
keskittyvät yhdelle periodiHe (point) ja että
sama pätee myös tuotoksille (point-o.utput).
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veltumattamaksi käytännön olosuhteisiin. Mutta :tämä ongelma oli ,ratkaistavissa seUaisen aj,a:tuksen pahja1!ta, jata
Hicks 'ali ja kehitellyt 'alkaisemm,asSla
tea'ksessaan.
Capital and Time'n ensimmäisessä
asassa Hidks asettaa 'tehtäväkseen määritellä tuotan:toprasessi:en 1ntegroitumrsen (pääoma- ja 'kulutushyödykkeiden tuotannon osalt.a) taVIalla, jok'a
eroaa yleisesti käytetystä van N eumannin metodista Ja jas:kus savelletusta
ns. se!ktoreiJttaisen disintegroi:uumi:sen
menetelmästä. 2 Metodransa Hicks iku'tsuu ~s""itävaltalaiseksi sen perustuessa Böhm-BaweDkin ja hänen tu1'kitsijoidensa Wicksellin j!a Hayekin teariaihin.
Hiakisin metadieroaa 'kurtenkin eräässä
suhteessa itäVialtala'isesta metadista.
Kuten Böhm-Bawerk (j.a Hayek)
Hicks olettaa yleisen tuatantoprasessin
koastuvan lukuisista edllisistä ,al'ke1sprasesseista (sepaDable elementary pracesses). Oletus ,eraavuudes1ta (sepa:rabiltty) an oLennainen Itearfian kannalta,
Viaikkei täys'Ln r,e.alistinen. litävaltal1a1sen
tearian ialkeLspraS'ess~a Hidks pitää kuitenkin l:iian yksinkertaisena, Ikoska siinä ei ole välituattei1ta, eikä pääamahyödykkeiden myyntiä, v,aan ainoastaan ensimmäisen ast,een la1kuperäisiå
pana:ksia. Ainaa pääomaa :käylltävä 'tuatanta, jota voidaan ,analysaida itävaltalaisessa 'kehikassa, onk:Ln tuotantO' Hman
kim1teätä pääamaa; vain :käyttöpääoman
(circula'ting capitJal) läsnäolO' an mahdall:iJnen. Hicksin käyttämä allkeisprosessi
muuntaakiJn panasvirrat tuatantavirroiksi, jol1oin myös ikiin1teä pääama saadaan analyysiin. ItäVialta'1ainen malli
onkin tyypillinen potnt input-paint output -malli.
2~

Method of sectoral disintegration.

Tämän muutO:ksen jahdasta eräät itävaltalaisen tearian keskeiset piirteet
muu1ttu:vat. Böhm-Bawerrkille tuatanta
olikambilnaa tia työtä j'a aiJkaa. Aikaa
identifioilt.i:iJn !käs'Itteellä »degree 'af
raunda:bautness».3 Tuatarrtoprosessissa
käytetyn pääoman määrä vai lisääntyä
vain jas roundaboutness kasvaa. Tällöin
ali herppa osaittaa, ,et!tä 'karanlJasku
suasi sellaisten tekniVkkajen VialiniJaa,
jatka lisäSIvät keslkimääräistä raundabauunessiJa. KeskimääräiJne:n tuatantoperiadi määriteltiin yhtä pitkäksi kuin
keskimääräinen roundabau1tness. Tua,tarrtaiperiodi voidaan ,määritellä näin
Vlain, Jas tietyt panokset ov.at lfitettävissä tiettyihin tuatoksiin. Vasta jälkeenpäin Hicks havailtsi muakanneensa 'Vianhan itävlaltala:isen :teari'an tässä suh'beessa uU!teen :käyttö'kelparseen muataan.
Uudelleen formuloitu i täv:altalamen
tearia 'muistuttaa suuresti nykyisiä kas.vuteoriaita. Jos nrmiittäin rajaitutaan
tutkimaan ja vertailemaan vain pysyviä tilaja (steady states), ei tuatan.taprasess]n integraitumisen asteella ole palj on IrheDki tystä. 1tse asiassa tulokset,
jotka Hicks teaksensa en.simmäisessä
asassa esi'ttäå, tuntuvatkin jotenkin tutuilta. Eltkä yllälttävää on se, kuinka
vähällä matematiikalla Hioks selviää
tälstä osasta, jahan tosin sisältyy erikseen matemaattinen liite.
Ta]sessa asassa tulokset ov,at vähem,män tuttuja, ja sitä Hicks luannehtiikin
sanain »jaurney af explara:tion». Lähtökahtana onmallitalauden paik'keamin'en pysyvästä tilasta ja tutkLmuksen
kah teina ov,a:t mahdalliset urat, j aita
3. Degree of roundaboutness = tuotantoprosessin kiertokulun aste (aika) panosten
ja tuotosten välillä.
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pitkin, se voi sopeutua uusiin tasapainon
ehtoi!hin. Hicksiä eikiirmosta a1TI'oastaan
tasapainon 's"babiilisuus j1a maHtn yleinen tendenssi ~konv,ergoida k'Ohti uutta
tasap.a!:i!noa, vaan myös mallin aikaurla
maltkalla uuteen rba:sapainoon. Hick~in
kehittämä1lä 'metodilLa ,tämä o.nkin }ossain määidn mahdoLlista. Itse ,asiassa
myös von Neumannin !teorilan kesk,e'islellä tuloksena (Tur:np;i'ke theorem) 'On
mahdollista ,analysoida 'käyttäytymistä
pysyvien itil'OJen ulkapuolel1a. V'On Neumannin 'teoria on 'kuiJtenkrn sOIpilVampi
optimointi'teorian Ikäyttöön kuin tutkimaan ilmiö iltä , joissa esi'ln tyy todellisia
oloja vastaavala komplementaarisuutta
aj1assa.
Kleskoeinen probleema II oSlassa 'on
varsin lkäytännÖ]linen. Itse asilassa on
olemassa kaksi tapaa, joina tal'Ous voi
I1eag'Oida rtekinisieen kehiJtYlkseen. Aik,aisemmin hankittuj,a ik'Oneistoå1a voidaan
siintää seUaiseen uu1teen tuotanftoon, johon niitä ei alun pedn olle suunni'teltu.
Näin myös epäilemättä !käytännössä tapahtuu ja usein siirto on Vlarsin helppo
suorittaa. Monet pääomahyödyklkoeet
ovat käyttä'ta1rikoiltuksensa puoles"ba melko spesi:fioim,attomia, joten niitä voidaan
käYittää eri ta!voin.
Toisaalta voida:an siidää pääomahyödylkkeiden kulumisen korvIalamiseen aiiotut Ilalbavar.at uusien pääomahyödykkeiden ostoon ja järtJtää 'korvlauslnves'boinni t suorilttam,altta. Myös Itätä esi'intyy
käyitännössä. Vain ,empiirisesti voida'an
Viastata siJihen, kumpi sopeutumistapa
on yleisempi. Näin ,onen ei ol:eklaan ehkä
kovin viisasta s:~toattsleään jompaan
kumpaan 'Oletukseen. HiC:ks on kuitenkin keskittynyt jälkimmäisen v,aiJhtoehdon käyttöön kauttwalita,an osassa k,alkSli,
koska se soveltuu 'käytettyyn m,eitoditn
paremmin.
5
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Hicks ei väi tä esilttäneenlSä teoiksen
toisessa osassa mitään keIitakaikkis:ta
ratlkaisua dyna:amisen pääoma!teoriaJn
erittäin vatkoeis:Hn .ongelmiin. Hän 'toteaakin, että !pääom1as:ta kirjoVttarrunen
on :sa:manlaista kuin I1alkennu\ksen valokUViaam1nen. Vaikka kyseessä Oin koko
aljlan sama Iiakennus, näyttää se eri kulmista Vlarsiin 'erHaise1ta. Samoin on myös
pääomateorian laita. Jos Sli!tä ryhtyy
r.akentamaan j oSltain oletuksis:ta käsin,
o.n (tulos vrarsin erinäköinen ku'tn t'Oisrsta öletuksista r,a'kenne:ttuna.
Kolmannessa osassla Hic'ks käsittelee
eräitä pääomateorian kiiis:talkohrtia, kuten pääoman mtt"baamisongelma'a jia
pääoman jalkamistia arvo.., j,a volyymikomponerrtteilhin, pääoman krasauitumista jra agreg.aa1ttituotantofunktion olemassaoloa. Hicks osoittaa, että hänen
käyttämässään malltssa pääoman arvon mitta on olennaisesti ekv±Vlalentti
tulevien nettO'tuo'bosten :k,api"balisoinnin
Klanssa. Kun 'edelltsessäosassa pääomaa
ei t,ankiasteIrtu ollenka'an agreg,aattina,
tutkitaan nyt mallinpuiitteissa pääoman
kasvuillmiötä agreg,aa1tbiJna. Tavanoma'isen tuotaIlitofun'ktion Hicks tulkirtsee
sltaattis:ek:Sii IkäsitteeksI, jolloin Ituotanto, 'työ, pääoma ja teknologi1a 1i!ilttyvät
ny ky.iseen periodidm. Tuo:taJn tofun'k;tion
olemassaolo.a pohdiskellessIaan Hicks
lähtee vaikeudesta, joka syn1tyy yritettäessä :tutkita pääomaa nY:kyisen periodin :käsiJtteeksi (curr'ernt concept).
Hicksin lisäksi on myös eräs toinen
tämän hetken merkittävä pääomateoree!tikko C. C. von Weizsäcker Bonnin
yliopistosta, ottanut [käyttöö:n BöhmBawerkin ,aikats:1akäsilt1;eitä. Vasta 11mesty.neessä 'teoksessaan Steady State
Capital Theory (Heidelberg (1971) Weizsäcker Itar.kastelee stlaatHsta pääomateoriaa paint dnput - 'point output ~a.1lrin
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pohj'alta jla jahtaa matema;attisen 1ausekk.een tuatantaperiodin :käsitteelle.
TuO'1lantQlperiod:i!n 'käs:t1Jteen täI'lkeys niin
Böhm-Bawer:killa, HicksHlä ikuin Weizsäckerinäkin j.ahtuu sii'tä, Ielttä se on yhteydessä pääQlmaJn määrään, Joka ituata'IlJtOipr.os,essissa käyt~tään. Böhm-Bawer k itse 'asiassa usikoi, että hän vai
suoraan j'ahtaa sUlhlteellisen pääamaintensi:ivisyyden keskimäärä,isestä tua1tan-

toper.iadi:sta. P,eriod1n käsitteellä .on
myös mahdallistaa:nalysaida ti1ettyyn
tuotantateknli:kkaan 111iJ1Jtyvän p.alkkakOI'lko:käyrän lid.Jkkei!tä. Viarsin mielenki:im.1Joinen on Weizsäckerin matemaattinen esiJtys ridlstoasteen (rate of exp[oitatio.n) käsi!1Jteelle, jdka Marxtlla es'ii:ntyi
vain verbaaHSlessa muodossa.

Frederik C. Thayer:
An End ta Hierarchy! An End ta Campetitian! Organizing the Palitics and
Ecanomics af Survival. New Viewpaint,
New Yark 1973. 232 sivua.

tuskin vai varauksitta yhtyä Thayeriin.
Syitä tyytymättömyyteen ja vieraantumiseen näyttää nimittäin olevan monia.
Thayerin varsinaiseksi ansiaksi j ääkin, että hän on käsitellyt teaksessaan
seikkaperäisesti organisaatia- ja hierarkiakysymystä yhteiskunnan kannalta.
Hän katsaa, että kaikki demokraattista
valtiata koskevat teariat juantavat juurensa organisaatioteoriaiden hierarkiarakenteista. Tämän vuaksi hän .on
omistanut teaksessaan runsaasti huomiata kaka yhteiskunnan hallinnalliselle rakenteelle. Thayerin mielestä hierarkiarakenteet avat parhaillaan ja
itsestään »kuihtumassa olemattomiin».
Hän esittää tästä erilaisia esimerkkejä
yritysdemakratia ja muu asallistuminen
mukaan luettuna.
Thayer lieneekin
ensimmäinen, jaka an tältä pahjalta
karostanut arganisaatiateariain uudelleenmuatailun tarvetta.
Taisena syynä tyytymättömyyteen ja
vieraantumiseen Thayer pitää, kuten
sanattu, talaudellista kilpailua. Hän ei
näe siinä mitään mieltä, vaan pitää sitä
suarastaan vahingallisena yhteiskunnan
kannalta. Ne esimerkit, jaita hän tällöin esittää, samain kuin hänen muukin
kysymykseen liittyvä argumentointinsa,
tuskin kuitenkaan pystyvät vakuutta-

Ja teaksen ala otsikko kertao, mistä siinä

on kysymys: palitiikan ja talauden
uudelleen muatoilusta ihmiskunnan
henkiinjäämistä ajatellen. OtsikkO' lupaa kuitenkin enemmän kuin kykenee
antamaan.
Thayer taimii Pittsburgin yliapistan
julkisten ja kansainvälisten kysymysten
professarina. Teaksellaan hän on siten
lii ttynyt niiden manien tiedemiesten
jaukkaon, jatka viime vuasina avat astuneet ulas kammioistaan ja ryhtyneet
pohtimaan ihmiskunnan pulmia ja parannuskeinaja niihin.
Mitään erityisen syvällistä yhteiskuntapulmien erittelyä Thayer ei teoksessaan suarita. Hän an hypännyt melkeinpä suaraan malempiin mieliteemoihinsa, hierarkiaihin ja talaudelliseen
kilpailuun. Ihmisten yleisen tyytymättömyyden sekä vieraantumisen syinä
Thayer pitää nimittäin yksinamaan
vain näitä seikkaja. Se, joka on tutustunut muiden yhteiskuntatieteilij öiden
teoksiin yhteiskuntien nykypulmista,

Heikki Kaskenkylä
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maan taloustieteellisen koulutuksen
saanutta lukijaa taloudellisen kilpailun
vahingollisuudesta. Thayer on myös
uhrannut yllättävän vähän tilaa sellaiselle kysymykselle kuin taloudellisen
kasvun rajat, vaikka hän väittää tämän
kysymyksen ratkaisun olevan mahdotonta nykyiselle sovinnaiselle poliittiselle ja taloudelliselle viisaudelle.
Thayerin kunnianhimoisena tavoitteena on ollut »selvittää yksityiskohtaisesti, miten se epämääräinen uusi maailma voidaan saavuttaa, jota kukaan ei
vielä ole kyennyt tarkoin kuvaamaan.»
Taudinmääri ttelyn puutteellisuuksista
johtuen Thayerin lääkkeetkin ovat varsin yksioikoiset. Uusi, nykyistä parempi maailma voidaan saavuttaa yksinkertaisesti vain kumoamalla hierarkiat,
poistamalla taloudellinen kilpailu. Taka-alalla vilahtavat kuitenkin myös sellaiset tekijät kuin »elämän laatu», uusi
kulttuuri ja uudet arvot. Vaikka teos ei

näiltä osin olekaan erityisen vakuuttava, mielenkiintoisia ovat tästä huolimatta Thayerin ehdotukset yhteiskunnan hallinnollisen rakenteen ja toimintamuotojen uudistamiseksi. Hänen tavoitteenaan tuntuu olevan eräänlaisen
»ammattikansalaisen» luominen sekä
»kollektiivisen tahdon» (yhteisymmärryksen) toteuttaminen politiikan alalla.
Thayerin teoksen heikkoutena on se,
että siitä on vaikea saada otetta. Se on
jollakin tavoin epäselvä. Sen suurena
ansiona on kuitenkin pidettävä sitä,
että siinä on asiantuntemuksella ja seikkaperäisesti käsitelty organisaatioiden
ja hierarkioiden merkitystä ihmisten ja
yhteiskunnan kannalta. Kun keskustelu erilaisten yhteiskunnallisten organisaatioiden muodosta tulee ilmeisesti
voimistumaan, teos on tätä ajatellen
syytä pitää mielessä.

A. A. Walters (ed.):
Money and Banking. Pengui!l1 Modern
Economics Readings, HarmondlS,worth
1973. 332 sivua.

Axel Leijonhufvudin 'kriirbtinen ,an.alyysi
tulo-meno-,maillislta
hieman
toisIesta
perspektiivistä antanut TlahaiteoreettiseHe keskustelulle uutta eloa. Erillään
näistä '~m'likro) rahateoreettisis.ta, »n.ä'ke. .
myksellisiJs:tä» keskusteluista ovat lisäänltyneet raha teOI'lLan perustei:den sekä
taloudenpitäjien (yr:utysten, kotitalou~
sien, panJkki'en) portfoliolkäyttäytymisen
m!ikro.teo.r,eetti:set analyysit. Onkin todettava, että ots:iJkon »Monetary Economies» aiHe isijoittuu tällä hetkellä vtarsiJn ilaaj,a joukko erilaisia 'tutkimusalueita.
Nyt esitel'tävä, LSE:ssä (London
Scho.ol of E con:o mies and PoUHaal
Scienee) prOf'eSSio.rina 1loimilVlan A. A.
Walters:iJn Itoimittama koko.omateos ehkä

Rahateorian Ja rahap.oliltiikJan peruskysymyksiä kohtaan .on v:iime vuosirna vir.:imnyt meLkoinen mie1enkiinto. Vtarsinaisena kes,kustelun käynnistäjänä voidaan pitää C~ieagon yliopiston johtavaa 'eiko.nomi:Siti:a Milton FriedmaniJa,
jdka 1950-.luvun :lopuLta läJh'tien on tutkimuksilla!an jia kannanotoilla an edustanut 'a,rvan :toi:sen1aista tulkintaa Iiahan
merkityksestä ikui:n ma'kroteorian :s:tandardioppikirjo:ista :tuttu, ns. 'tulo-menomallin muotoon puettu keynesiläinen
ortodoksia. AiVian äs~e,ttäin on lisäk<si
1
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hieman harha1an johtavasta nimestään
huolimatta r,ajo:ittuu pääosiltaan lIläytteisiin Friedmarriln USAssa aloi ttamalsta
j.a sieliämuuaUekilIl.leV11nneestä k,eyn!es'iläisten j;a 'monetaristile:n' välisestä debatiSita. Lisaksi on mukaan 100tettu David
Humen esitys !iaihan lkvanJti!tee:ttiteorLasta vuodelta 1752 selkä !pari lmikoomaJteo'ksen 'Pääteemasta irrallista luottoj ärj'es'telmän toi'min1Jaa käsittelevää artrkkelia. Kokoomateoksen arrtikke1:it
johdantoa .lukuunottamatta on julkaistu
arkai'semmin muissa yhteyksissä.
Jo!hdanltoart:iil~keHssa Walters tar.kastelee lylhyesti !raha- Ja vaiJhtorbalouden
välistä eroa, :so. ·nahan :tuottavu utta,
es~ttelee koikoomateokSien ,artilKkelit sekä Hmaisee lopu!ksi oman lkäsityks,ensä tämädneltkisestä itiedon tilasta Ja keskeisi'stä (tulev'ista) tutkimusik'oht.eista
»in mo:nerbaryeconomics». Leimaa an1JaViaa kirjo~tukse1Le on paäsi p;innal1!isuus
myös voimak:kaaJnrpuoJeinen sy.mpatia
moneteris,tien näkemyksiä Ikohta'an.
Keyn:esiläisten ja monetaristien välisessä ki!istiasSla on ikysymys ·ainakin seuraavista seikoista:
- Mikä on taloudellisen aktiviteetin
primäär,~nen ilHku1Jtaj a?
- M·~tä kanavla pitkin 'raha vaotkut'taa kansantalouteen eli m:iJn'kä1ainen on 'kansantalouden tI1ansmissiomekanismi?
Erimielisyydet koskevat sitä, miten
taloudellisien alk1lrv:iteetin vaihJtleluj,a voitaisiID iHeventää 'stabilisaatiopolitii'kikaa
harj'O~ttamal'1a. Frtedman ,monetari:stien
pääedusta:j.ana rargumentoi suunnilleen
seur,a'aVlasti (Friedman, The Quantity
Theory of Money ja Friedman, The New
Monetarism: Comment): Moderni \kvantitee1Jtiteoria lIahan Ikysyrrtäteoriana korostaa s~tä, ,että yleisön rahan (reaalinen) kysyntä on itiettyjen ,avainmuut-

tUljdJen suhteellisen stabiili funktio. Sensij.aan lIahan :nime1J1isessä Itarj onnassa
saattaa :tapahtua äkillisiä j!a rahan r'eaalisesta ky,synnästä rirppumattomia 'muutoksLla. Tällö~n F.viedmanID mukaan nime1liSitu'10j.en j!a hintojen muutokset
oViat lähes aina tulosta ~nim,ellisen) rahan Itarjonnan 'elksog,eenisis!ta muutoksista. Väitteen ·tarkempi empiirinen
muoto kuuluu: »Ralhavaliannon muU'tosv,auhti 'aiJheuttaa rbietyllä viivästykseLlä
mu:utäksia nimellistulo.issa.» Tässä yhteydessä Ikannatta'a mainiita, että Fdedman USl~Oo yri.'tyssektorln »pohjimmaiseen sta:biilisuUiteen». Väitte:i!tterrsä tue'ksi Friedman ja ikumppanit ov:a't esilttäneet pailtsi Fr1edmaniJn rahan ikysyrrtäteoriJan t~stauksesta saa tuj,a :tul'Ofusra
(main':i!ttakoo.n, että rahan kY'S)l1ntää Englannissa :käsitte'lee I~okoomateoksen artik!keli Kavanagh-Walters, The Demand
for Money in the UK 1877-1961: Some
Preliminary Findings) myös muunlaista
evidenssiä. RahaViarannon, sen muutos'Vaulhdin jla :muutosten »determinant'bien» (pankkien 'kas,sareservisuhde, y leisön :kesikusparikikir:ahan :kysyntä ja kesikuspankkirahsan määrä) syklinen käyttäy1tyminen näet myös tukee näitä teesej ä,samoin kuin r,ahavar,anm.'On muutoiksista vaih!telev.issa ihistoriaHisissa 0.10suhJ'beissatehJtävät j'Ohtopäatöks:et (Friedman-Schwartz, Money and Business
Cycles). Näistä Friedman !koros1Jaa erityisesti ihistorialli,sta todistusaineiSltO'a.
V:a:ik!ka raha on ,monetaristi,en mufuaan
taloudellisen akti'Vi1teetin pri'mää:ri'Il!en
liikuttajla, niin rahapolJ;tifkkaa st'abilisaa tiomielessä ei kuitenlkaan 'voida harjoiJttaa, ,sillä nahav:arannon 'muutosvauhdin ja nimellistulojen muutoksen keskimääräinen (usei!1Ja !Suhdanneki,ertoj,a
kOsikev,a) suhde v:aihtel!ee jla Vlaihtetlua
ei pystytä ennustamaan.
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Rahapoliititkan m·aihdoUisuuksi'en k1istäminen stahiliS'a,atiomtelessä huolimatta rahapolitii:kan potentiaa.l!isesrba voimakkuudesta juontaa juurensa monetaristien 'k,ansan ta~ouden :transmi:ssIomekanismi,a koskevista :käsittyksistä.
Monetaristi:t Ikorostavat näelt sitä, että
llahan vadikutus ta10udelliseen ,aktiiViteettii:nkulkee 'taloudenpitäj:ien omaisuusiaseenkaiik:kien erien Ika.utta. Jos
taloudenpi!täjiUä 'On rahaa haUussaan
enemmän kuin he haluaviait pi:tää, niin
erotus pUir kautuu arvopapereih'i:n,osakkeiiSim, 'kestokulutushyödy kkeisiin jia
Jö1nteään pääomaan. Vaikutukselt J.,e!Viävät suhteellis:ten h:iJntojen muutosten
k1autita, joislta lmikki eivät ole vä1ttämättä mar:kkinaihi'ntoj a. Ennemmin :tai
myöhemmiJn prosessi j'ohtaa hintatason
nousuun. RahaViarannon muutoksiHa on
siis mo:ne'ba,ristien ,muikaan v;aikutuksia
taloudeHisleen ·a;ktivi'teelttHn Jyhy'ellä
tähtäimellä eli liJtse sen prosessin aikana
(jonka :pituus ViaihteLee), Jolloin I'Iahav:arannon muutos!tenVlaikutu'kset purkautuvat ja kanaV1oituva!t r:hm!tatasion
muutoksi'ksi. Täsmälleen vaJSltaa'vanlainen ,käsitys oli jo 1700-luvun kuululsaUa fHosofi HumeHa (Hume, Of Money). Eng}a~nnin osalta empiiristä evidenssiä ,antaa W,alters (Walters, Inflation and Real Output Growth).
Friedmani!a j1a :kumppame'tta v,astaan
esitetty kri'tiilkki on 'Useimmiten :k'ohdistunut siihen, ,etteivät monetariS'ti,t ole
esjlttäneet pääasiassa empiiristen vääteittensä Itaakse 'miltään yhtlenäistä makroteoreettilsta k,ehiikkoa. Tällaisen !teoree:ttisen kehi~on lmnstruoin!tiyrity ksen
Friledman esittää ,artikkelIssaa;n A Theoretical Framework for Monetary Analysis, missä hän vertaa toisdinsa keynesilä:istä !tulo-meno-mallia j,a kv:antiteettiteoreettiSlta kehn~koa yrittäen myös
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osoi'ttaa, rkuimJka modernista kvantiteettiteoriJasna r,ahan ky:sy:ntä!teoria:na voidaan päätyä nimellisltu!loj.a 'kosk,eva,an
teoriaan. Yri1tYIs jää vielä meLko »suggestiivisluQnl1loiseksi».
Baitsiteoreettisen kehIkon puutteeseen on Frliedmania kohtaan esitetty
kritiikki ikohdistunut ni,menomaisiin yksityiskoh'ti'Ln, ietedkin »'kiausa,alim,ekanismi1a» ko:skev:aan vädltteeseen, jonJk,a
mukaa:n V1atkUitus iku]kee r,ahasta taloudeUiseen aktivi teettiin. Keynesiläi,stä
~ voisi eHkä sanoa äärikey:nesHäis!tä argumentaatiolinj aa kokoomateokseen
aj:amaan V1a:~ilttu (1) Nicholas Kaldor
kiinnittää nimenomaan tälhän s'eik:ka'an
huomiota niissä 'parissa artikkelissaan
Cjioista toinen on sttäpaitsi varsin hyö:kkäävään Isävyyn rkirjoitettu), joissa hän
esrttelee Ikäsity ksiään rahapoHtiiJkasta
j1a kansantaLouden Itransm'issiomek,anlsmeis:ta (KaIdor, Monetary Poliey, Economic Stability and Growth j1a KaIdor,
The New Monetarism).
KaldolliJn mukaan rahan kiierto:nopeus
ei ole riippumato:n l'Iaihan tarjonnasta,
joHoin F1riedmanin »kausaaHmekamismi» Oin epäHyttävä. Ka1dor korostaa,
»etteLvät I"ahavara:nnon muutokset ole
taloudellisen aktiviteeltin syy v/aan seuI'iaus.» .Rahavaranno:n taLouspo1:iilttinen
merkitys on kuihtunut hänellä 1ähes
olemaUomrin. 'TIoi,saallta Kaldor paii:not,taa sitä, 'että 'transmissiomeka;nismi :kulkee lylhytaikaisten :arV1o:papereiden (kautta, jolloin ra:haVlar.annon muutoksen Vlaiikutus kokona:iskYisyntään <on välillinen.
Kun tähän }iitetään vielä »teoria» likviditeetis!tä ,epämåäräisenä jia rahasubstttuuttien vuoksi rahan ikYlsynJtään joustavasti SiopeutuViana SUUI'Ieena, ol1a'aJn
jo käytännö1Hsesti 'katsoen 1950-luvun
lo:pulLa Englannilssa julkaistun ns. Rad-
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cliffe -rapartin lähestymistavassa rahapa1i:ilttis]iJIl kysymYks"itn. Vertailu Radcliffe":kamiJtean 'kä:sityksiin (Rawan,
Radcliffe Manetary Theary) asaittaakin
~a:1dari:n olevan V'aimaikkJaaslti ika:mitean
epämääräisel1e
likviditeettikäs,i tteel1e
perustuv1en 'Ideaiden elähdyttämän.
Lapuksi muutama sana luatltojä~j<es...
telmän Itoimintaa käsilttelev"istä ar-tiJkkeleista. Jo. vuadelta i933 peräisi:n olleVlaJssa .arti~kelissaan Ragers es~ttää roalhaj'a p.ankkitearilan oppi:kirjoihi:n sittemmiJn siiIityneen ns. luotta'kerroinanalyysiln. (Ragers, Absarptian af Bank Credit).
Makromalleislsa pankit esHntyvä:t perin
harV'ailn eriUilSlenä sektorina '(pO'ilkJkeuksena Gurley-Shaw, Maney in a Theory
af Finance) ;ni'1den vailkutuksen näkyessä lähirrInäkdkanaislikv1dirteettifunktian
siirtyminä (esim. Patinkin, Maney, Interest and Prices). Toisaalta raha- j,a
pankkjjteorian iaTIlalyysi,en muka'an pankit V'ah71at kä)l1utäytyä ,aktiivisesti. Leif
Jahansenrn arti:kkeHn ta IikoLtuklSena

(Ja hansen, The Rale af Banking System
in a Macraecanamic Madel) onkin irrtegraida p.anklkiisektari Ikanventionaalis.ee:n
turo. . .mena-malli:m, joHain tulele mahdallilseksi seur1ata, miltä :tapahtuu luO'ttoekspa:ns1opr,asessiJn ailkana mm. kulu,tuks:el1e j,ainvestoinmeille eikä vain luamaille jia ta11etuksille. V.a!I\sin ,eleganiissa
esityksessään
JohanSlen
tarkiastel'ee
pa:n:~kisektorim. j'a r,eaaHtalouden väHsiä .kytkentöjä erilaiJsil1a pan'kkien luatananltopolitUlkkaa 'ikaskevHl.a ol,etuks:illa ~pankit lainaava1t niin paljon 'kuin
yritykset :kysyväit ,annetulla ko:mIla,
pankilt säännöste1evät ludttoa jne).
Kakonaisuutena teokses,ta voisi: Slanaa,
etltä Sie ,antaa Fdedmanin aja'ttelusta
v.aI'lsiJn hyvän kuvan. SaadaJkseen ,tasaisemmiJn painotetun kuvan lk!eynesiläisten raha:poHtiik:kaa koskevista :käsityiksistä lukijan on 'turvauduttava jahaniJdn muuhun tedks:een.
Erkki Kaskela
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ENGL~SH

SUMMARIES

JOHANNES VIROLAINEN: Prospects
for Economic Policy in the N ear Future.
In his exposition of the Budget for the
coming year, the Minister of Finarice
discusses the development of Finland's
balance of payments in the light of her
industrial, population and manpower
policies. It is estimated that the current account deficit will come to about
1 300 million marks in 1973 and rise
above 2000 million marks in 1974.
Attempts will be made to restore a
balance between domestic demand and
supply through' monetary and fiscal
measures. It is suggested in the budget
proposal that state subsidies for the
promotion of exports be increased.
However, it is difficult to rapidly
reduce the current account deficit by
altering the structure of production if
the expansion of exports rests too
heavily on imports of raw materials
and energy.
AI though the importance of corporate taxation as a tool of fiscal policy
has declined in recent years, the Cabinet
plans to investigate the revision of this
type of taxation in a way that would
help further structural policy. The
Central Government has made efforts
to promote the development of industry,
e.g., by increasing its share in the financing of research, by expanding the network of commercial secretaries and
concentrating its purchases, as far as

possible, on domestic goods and services.
A successfull integration of such industrial and manpower policies requires
co-operation between the public and the
private sector. However, expansion is
held back by patchy management and
organization skills, poor product development and marketing and by the
undevelopment of the Finnish credit
market. The regional imbalance in the
demand for and supply of labour calls
for a number of measures, e.g., intensified re-training, improved social security and population policies, the development of health care and safety on
the job, and the location of plants in
areas where there is an ample supply of
labour.

PAAVO aKKa: Labour Subsidies and
Regional Development Policy. The SYIStem af labour iSuhsLdi'e8 reoently incorpOria/ted iJnto Fi:nnish regi:onal developmeni ipoLicy aff,erls firmstJhe opportuni!ty Ito ·ohtaiJn loams on f,avouI'lable Iter,ms.
These Joans may conta;in a subsidy lelement, whi!dh depends on 'the number of
vaoa:ndes cr:eated by :the investment
concerned. The I1e'a!sons for the use of
1abour suhsLdies a:re to be founded i:n
thretheory ofshadow prices. However,
since the ,substttutahili!ty 'Df labour and
ca:pi'tal is flar from perfect, a policy of
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this sart may proVle !ta be Jes'S ,eU,ectivle
thaln ·expected. Moreover, sinoe lahaur
subsidies tend to reduoe financing costs,
firms ,may d<rop rtheir Itargets for return on -investment.
SiJnce the capitalllahaur raiUa varies
in different ilndustrial fields, labaur
subsidies have a q.iff.er:enti1al impact. The
effect is strangest iJn 1abaur-intensive
frelds, wher,e .labour productivi'ty ,is generally belawavierag.e. Hence, labaur
subs:~di.es often provide the greatest iJneentivre tn fi'elds wirth law rlabaur productivity - ,a :tendency wniCih may not
be desirable from the paint of view of
long-runailloca'tion palicy. Labour subsidies shau1d particularly suppaI1t the ilabaur-intensiveactiväies which ihave the
gr,ealteSlt passible 1abaur praductrvviJty
and also a Ihigh income 'elas:ticity, far
it is just tJhese fitelds which expand in
the lang runo

PEKKA SUTELA: Is the Marxian
Theary af Value a Theary af Sacialist
Prices? Recent exegesis of Marx's
writings ·has shown that his labour
theory of value was never meant to be
a theory of prices - in the sense that
the term is used nowadays. Mareover,
sinee this analysis was extended to be a
theary ·af ,capi1Jalist prolductlon re.l'atians,
it should nat be used as a price theary
in a socialist cammunity. This, however,
has been the practice in the Soviet
Union since at least 1943. The reasons
far this misuse can be traced back to
two
thearetical
misunderstandings
about Marx's theory: (1) It was thought
to he a theory af market-relatians in
general, and/or (2) it was reduced to a
crude 'theory of eoanamic equilibrium.

It is well known tha t trea ting the
labour theary of value as a price theory
has led to a non-aptimal price-system
and poverty in thearetical progress.
Before and during the current economic
reforms in the USSR some economists
suggested the use of the general
equilibrium theary the so-called
Theory of Optimal Planning - as both
a practical guide for price-setting and a
general theary of a socialist economy.
This theory has been of considerable
service in the first of these undertakings, and a number of benefits have
been noted since the price reform af
1967. It seems, however, that the
general equilibrium theory is toa static,
and thus that it cannat be used as a
framework for uniting two of the majar
functions af prices: allocation in a static
setting and long-range planning. This
can be seen to be a consequence of the
lack of a general theory for the socialist
economy of the kind that Marx's was
and is for the capitalist economy.

HElMER BJÖRKQVIST: On Financial
Analysis. A rev1ew :article ,an a reeenrt
F.imlish di'ssertaltian, Olle Anckar's Srtudy on grass capi.tal farma;tian ,and its
finanoe by sector.s in F1inland tn 19541968 (Den sektarala kapitalbildningen
och dess finansiering, in Swedtsh). As
a baakgraund, the wrilter rreviews principal F'iinnisih and foreign co:ntributions
on this field.

STANISLAV 1. SOKOLENKO: Develapments in Machinery Trade between Finland and the Saviet Unian. This ,article

ENGLISH SUMMARIES

reviews1Jhe growthof the itrade iin
machi!nery aJnd equipmerrt between Fdinland ,a:nd the Soviet Union and outl:ines
the pflosipeClts :ror its dev,elopmerrt. Spedalization and co-'oper,atron in :econom'ic a:nd 'technical matters between these
two countdes lafle ·a:t pres.e:nt focussled
on ,the shipbuiLdiJng alnd peat industri.es
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and on the manufactur,e -af :r.ailw.ay rolling ,stock ,and -energy sU!pply 'equipment.
FuI'lther steps aan bemade by 'exchanging lic-enaes :aJnd know-how, by workilng
out :sub-col1!tr,aclts 'On delivery, paIiticulady -af paper indusitry machinery,amd
long-:term agreements on production
and iS'aJ.es.
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