
KANSANTA LO U D.E LLI N E N 
AIKAKAUSKIRJA 

THE FINNISH ECONOMIC 
JOURNAL 

ARVI LEPONIEMI Tavoitteiden konfliktit, reaktio
viiveet ja ennustevirheet talouspolitiikassa 

RIITTA HJERPPE ja JOHN LEFGREN Suomen 
tulonjakautuman kehityksestä 1881-1967 

HANN.U HALTTUNEN Phillipsin käyrä ja 
inflaatio Suomessa 

ERKKI PIHKALA Taloushistorian tutkimusmene
telmistä ja taloudellisen kasvun tulkinnoista 

YRJÖ SEPPÄLÄ Dynamic Simulation Model 

LAURI O. AF HEURLIN Indeksiturvan kultainen 
keskitie 



KANSANTALOUDELLINEN 
AIKAKAUSKIRJ<A .1974 

Yhteisku ntataloudell isen 
Aikakauskirjan. 
70. vuosi kerta 

• Julkaisija: Kansantaloudellinen Yhdistys. 
Ilmestyy neljänä niteenä vuodessa. Tilaushinta 
30 mk. 

Päätoimittaj a 

HENRI ;1. VARTIAINEN 

Toimitussih teeri 

HEIKKI KIRVES 

Tilaus- ja osoiteasiat 

OLAVI SILLBERG 

Toimitusneuvosto 

VEIKKO HALME 

LAURI O. AF HEURLIN 

AUVO KIISKINEN 

KAARLO LARNA 

EINO H. LAURILA 

FEDI VAIVIO 

• Toimituksen osoite: Pohj oismaiden Yhdys
pankki, Taloudellinen sihteeristö, Aleksanterin
katu 30, 001.00 Helsinki 10, puh. 1652291 (toi
mitussihteeri). Päätoimittajan osoite: Teolli
suuden verovaliokunta, Eteläranta 10, 00130 
Helsinki 13, pUh. 661 665. Tilaus- ja osolte
asiat: Olavi Sillberg, Kauppa- ja teollisuus
ministeriö, Aleksanterinkatu 10, 00170 Helsinki 
17, puh. 1603585. 

o Käsikirjoitukset, jotka tulee laatia siististi, 
harvalla rivivälillä ja levein marginaalein, 
pyydetään lähettämään päätoimittajalle ta,i toi
mitussihteerUle. Kirjoittajat saavat 30 eripai
nosta ilmaiseksi. Toimituksen kanssa voi sopia 
tämän yli menevästä määrästä sekä mahdolli
sLsta eripainosten kansista. joista veloitetaan 
erikseen. Kirja-arvosteluista voi sopia toimi
tuksen kanssa . 

• The Finnish Economic Journai is published 
quarterIy by the Finnish Economic Association 
(Kansantaloudellinen Yhdistys). Manuscripts 
in acceptable form and editorial correspondence 
should be addressed to Kansantaloudellinen 
aikakauskiTja, Pohjoismaiden Yhdyspankki. Ta-
loudellinen sihteeristö, Aleksanterinkatu 30, 
SF-00100 Helsinki 10, Finland. 



K.8nS8.· .. ,n,tal.oudellinen 
.~' • .-.., .' r "' • > 

aikakauskirja··· 
THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL 

LXX vUosi,kerta 1974 nide 2 

Suomen tulonjakautuman kehityksestä 
1881-',1967 (English summary: Long-run 
Trends in Finland's Incom,e Distribution, 
1881-1967) 

Phillipsin käyrä ja inflaatio Suomessa 

Katsauksia 

Taloushistorian tutki·musmenetelmistä ja 
taloudellisen kasvun tulkinnoista 

Dynamic Simulatio,n Model for Testing 
the Importation Str?tegy of Unrenewable 
Raw Materials 

Keskustelua 

Indeksiturvan kultainen keskitie 

Kirjallisuutta 

Arvi Leponiemi 

Kauko Mannermaa 

75 

91 
Heikki Hämäläinen 93 

. Riitta Hjerppe 
ja JOhn Lefgren 97 

Hannu Halttunen 120 

Erkki Pihkala 139 

. Yrjö Seppälä 148 

Lauri O. af Heurlin 153 

Leif Eide: Det Norske Penge- og Kredittsystem Jorma Hietalahti 155 

Gerald M. Meier: Problems of Trade Policy Timo Hämäläinen 157 

Richard E. Neel (ed.): Readings in Price Theory Seppo Honkapohja 159 

Kenneth J. Wallis: Introductory Econometrics Vesa Kanniainen 161 



Tiedotuksia. 

EnglishSummåtie:~ 

Toimituksellesaapunutta .... kirjallisuu.tta 

Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
toiminnastavudnna 1973 ' 

164 

16,5 

:' ,167 

168 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:2 

Tavoitteiden konfliktit, reaktioviiveet ja 
ennustevirheet talouspolitiikassa * 

ARVI LEPONIEMI 

Suoranaisen kimmokkeen valitsemaani aiheeseen olen saanut tämän 
vuoden valtion tulo- ja menoarvion liitteestä no. 2; siinä luetellaan 
talouspolitiikalle yhdeksän Ikes:keistä tavoitetta ja todetaan sittenhiu
kan myöhemmin, että »voimavaroJen olLessa niukkoja ja niiden kas
vun raja~lis:ta Ikaiikkia yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ei voida saman
aikaisesti nykyoloissa saavuttaa.»1 Väittäessäni nYt, ettei voimava
rojen niukkuus ole ainoa -este kymmenkunnan talouspolitiikan tavoit
teen samanai!kaiseksi saavuttamiseksi, ei tämä väite tietenkään häi~ 
käise uutuudellaan. Kuitenkin talouspolitiikan tavoitteiden monipuo
listuessa. ja julkisen vallan harjoittaman talouspolitiikan saavuttaessa 
myösmarkkinatalousmaissa yhä keskeisemmän roolin, ansaitsee mie
lestäni hyvin vaivan koota kierrankin yhteen ne puhtaasti tekniset 
harmitekijät, joiden -eteen laajentuva talouspolitiikka on joutunut. 
Käsittelen näitä tekijöitä seuraavassa järjestYksess.ä: 

1. tavoitteiden konfli!ktit, 
2. ,ennustevirheet ja 
3. r,eaktiovii veet. 

1. Tavoitteiden konfliktit talouspolitiikassa 

Talouspolitiikan uusi sisältö 

Rajoittaessani seuraavassa esitykseni ikoskemaan pääasiallisesti jul
kisen vallan harjoittamaa talouspolitiikkaa on nimenomaan siitä Isyytä 
todeta, ,että aina toiseen maarIm'ansotaan sac&!ka talouspolitii1kan ta-

* Kansantaloudellisen Yhdistyks-en kokouksessa helmikuun 19 päivänä 1974 pidetty 
esitelmä. ,": ; 

1. Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1974, 
ss. 805-807. 
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Talouspolitiikan tavoitteet ja toteuttajat markkinataloudessa. 

voitteeksi ymmärrettiinlähinllä markkiname1kanismini töimintaedel1y~ 
tysten parantaminen. Tarvittavien lakien säätäminen ja instituutioi
den luominen oli .siJlo~n kieskeisintä t~louspolitiikkaa~ Uuden sisä[lön 
on talouspolitiikka saanut toisen maailmansodan jälkeen. Marldrina
talouslllaidenkin hallitukset ilmoittavat talouspclitiikkansa tavoitteet 
usein määrällisinä: minimityöttömyysprosentteina, kasvu- ja palk
kojen nousuprosentteina, vaihtotaseen rahamääräisinä tavoitteina jne. 
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Keynesin Yleiseen teoriaan ja sitä seuranneeseen kansantaloudel
lisen ajattelun vallankumoukseen perustunee tämälkin ·muutos .. Kun 
dli hyväksytty se idea, että tuotannonm-äärä markkinataloudessa ei 
normaalisesti olekaan riippuvainen resurssien niUlklkuudesta: ja niiden 
hyvärosikäytön tehokkuudesta, vaan tulonmuodostuksesta ja senseu
rauksena tehokkaan Ikysynnän tasapainosta, edettiin pitää luonnolli
sena, että hallitus voi raha-, ja: finanssipoliittisinkeinoin ylläpitää 
täystyöllisyyttä. S:euraavassa vaiheessa tavoitteiden 'lisäämiseen ikään
kuin·liu'uttiin, ja niiden samanaikaista toteutumista pidettiin luon
nollisena. 

Ilmanturhantarkkuuttavoidaan oheiseen kuvioon viitaten todeta, 
. että monessa maassa oli heti sodan jälkeen täystyöilisyyden saavutta

minen ensisijainen tavoite. Liilka1kysynnän periodi sodan jälkeen toi 
itsestään esille vaatimuksen vakaasta rahanarvosta, joka jo 1930-
luvulla oli oNut 'tavoitteena useassa maassa. 19S0-1uvun 'alkuvuosina 
kiihtyi ·!keskustelu talouqe'llisen lkasvun välttämättömyydestä. Kan
sainvälisen kaupan vapautuessa 19S0-luvun Joppupuolel[a tuli vähi
tellen tärkeäksi tavaroiden ja palvelusten taseen tas.apainottaminen 
maksutaseessa. 1960-luku toi vuorostaan 'kes'keiselle sijalle tulonjaon 
tasoittamisen, ympäristön suojelun, köyhyyden poistamisen ja alue
politiikan. 1970~luvulla ke.Slkustelu talouspolitiikassa enteilee uusien 
tavoitteiden määrittelyä, sellaisten kuin mikä on oleva julkisten pal~ 
ve.lusten ja julkisen omistuksen aste, ja työttömyyden poistamistavoite 
saattaa vaihtua kysymykseen työn harmonisesta ja'kautumisesta. 

Alunperin ymmärrettiin varsin vähän niitä vaikeuksia, joita syn
tyi yrit~ttäessä samanaikaise.sti toteuttaa yhä useampia tavoitteita. 
Käytäntö osoitti kuitenkin pian, että monet tavoitteet joutuivat avoi
meen 'konfliktiin toistensa kanssa. 

Tämän tosiasi'an esitti jo varhain Jan Tinbergen, joka kirjoitti teok
sessaan Economic Poliey: Principles and Design (1956), että voidak
seen toteuttaa tietyn määrän tavoitteita hallituksen on operoitava vä
hintään yhtä suurella määrällä eriiaisia talouspolitilkan instrument
teja. Ainoastaan poi']cl{eustapauksissa sama instrumentti voi varmistaa 
enemmän 'kuin yhden tavoitteen samanailkaisen saavuttamisen. 

Puhtaasti teoreettisesti voitaisiin väittää, että perussyy tavoitteiden 
konflIkteihin- ja sitä seuranneisiin talouspolitiikan ongelmiin on siinä, 
että koetetaan saavuttaa liian paljon liian vähillä toimenpiteillä. 
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Palattaessa uudsl1~en kuvioon havaitaan, että talouspolitiikan 
välineistöä :on to'ki kehitetty. Perinteisen finanssipolitiilkan, rahapoli
tiikan sekä ikauppa- ja valuuttapdlitiikan instrumenttien rinnalle on 
suurin toivein synnytetty tulopolitii'kan ja työvoimapolitiikan koneis
to. Kuitenkin keinoja on Ikehitelty hitaammassa tahdissa kuin tavoit
teita, mirikä·;öhella talouspolitiikan mekanismin varsinainen heikkous 
on siinä, että useimmat instrumentit vaikuttavat tavoi'tteisiinväliHi
sesti ja hitaasti, tavallisimmin 'kokonaiskysynnän kautta. Sen .muu
toksillaon, kuten tiedetään, sangen ,erisuuntaiset vaikutukset eri ta
voitteisiin. Välittömiä, suoraan ja nopeasti tavoitteisiin vaikuttavia 
instrumentteja on lopulta'kin 'kovin vähän. Talouspolitiikan keinojen 
kehityksessä viime vuosikymmenenä on ero'tettavissa ainakin kolme 
merkittävää kehityssuuntaa. 

1. Finanssi- ja rahapolitiikan perinteisiä keinoja vaivaa yhä suu
rempi jäykkyys. Finanssipolitiikassa julkisen sektorin budjettien 
menopuoleHa ollaan tosin etsimässä menoryhmiä, 'joita voitaisiin jöus
tavammin vaihdella talouspolitiikan tar'koi'tusperien mukaisesti. Kui
tenkaan ei päästä mihinkään siitä, että budjetin valmisteluaik'a on 
pitkä ja sen menot valtaosaltaan sidottuja se'kä ajan että 'tarkoituk
sen suhteen. Tu1opuolen parametreista, nimenomaan välittömistä 
veroista on tullut yhtä jäykkiä valtion talouden paisumisen vuoksi. 
Niinpä valtion talous ei kestä verotuksen alentamista talouspolitii
kan vaatimusten mU'kaan, mutta ei myöskään korottamis,ta, koska 
verotu'ksessa on tuJ tu sieto!kyvyn äärirajoille. 

2. Tois'elta puolen näyttää siltä, että nyky-yhteiskunnassa sekä 
hal'lituksenettä varsinkin rahapolitiikkaa johtavan keskuspan1kin toi
menpiteille asetetaan voimakkaita poliittisia, sosiaalisita ja ideologi
sia rajoituksia. Niinpä pyrittäessä esim. korkaaseella tai devalvaa
tiolla toteuttamaan talouspolitiikalleasetettuja tavoitteita, saa julki
nen valIta usein vastaansa puolueet, työmaI'lkkinajärjestöt ja monet 
muut intressiryhmät, joiden jä~jestäytyminen j'a toiminnan teho~kkuus 
on Ikehfttynyt silmiinpistävän voimakkaasti. Nykypäivän mikroyhtei
sössä tuskin voi kaivaa kaivoa ilman, että naapuri-luonnonsuojelija 
esittää vastalauseensa myyrien elinolosuhteiden huonontumisesta tai 
toinen naapuri koivulle tärkeän pohjavesitasapainon järkkymisestä. 
Makrotaloudess'a ,kai'kille toimenpiteHle löytyy aina vastustajia; sekä 
soilla että susilla on omat »ystävyysseuransa». 
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3. Vielä on pantava merkille, että talouspolitiirkan harjoittami
sessa painopiste varsin1kin tulopolitiikan os~lta on siirtynyt pois jul
kiseltas~ktorilta työmarl&inajärj-estäille. Tehtävät palkkaratkai'sut 
vaikuttavat 'Suuresti Ikokonais:kysynnän kautta talouden kehitykseen, 
ilman 'että jul\kisen sekt~rinmahdoHisuudet toimenpiteiden 'koordi
noimiseen olisivat enää 'kovinkaan· suuret. 

Talouspolitiikan tavoitteiden potentiaaliset konfliktit - . 

Otettaessa talouspolitiikan tavoitteet valtion vuoden 1974 budjetista 
löytyy riiitä yhdeksän keskeisintä. Oheisen esimerkkitaulun mukaan 
näistä muodostuu 36 potentiaalista konfliktiparia, mutta lkerrannaisia 
konfliJkteja ,ei -tä1lä tekniikalla voida havainnollistaa. Olen ottanut 
vapauden ryhmitellä nämä tavoitteet lyhyen ajan, kes\kipii;kän ja pit
kän tähtäyksen tavoitteirksi. Lyhyen tähtäyksen tavoitteista ruudun 1 
osoittama konflikti työltömyyden torjunnan ja vak:aan hintatason 
välillä on kirJallisuudessa laajimmin käsitelty, ja tämä asia on ehti
nyt j'o standardioppikirjoihin. Suurta osaa konfliktipareista ei lain~ 
kaan ole käsitelty. ja systemaattista se'lvitystä tuskin lienee tehty 
missään; 

Korkea työllisyys - vakaa hintataso (1) 

. Tämän -konfliktin perussyitä on,. että kokonais!kysyntä, mjJkä on kes
kleinen välittävä muuttuja instrumenttien ja työllisyystavoitteen 
välillä, vaikuttaa samaan aikaan merkittävästi myös muihin talous
politH~an tavoitteisiin ja muuttujiin. Täten, kun esim. finanssi- j'a 
rahapolitirkkaa voidaan käyttää 'kokonais:kysynnän lisäämiseen Ja 
siten toivotul~a tavalla työttömyyden alentamiseen, voidaan samalla 
aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia: ihintatasonnousua (1), ja ulko
maankåupan tasapainon huonontumista (4). Talouspolitiikan toimen
piteiden vaIkutukset usean tavoitteen tapauksessa ovat :kerrannaisia, 
ja heijastusvai'kutukset saattavat periaatteessa levitä :kautta ko:ko 
mekanismin. 

'Työllisyys-hintataso konfliktia on viime vuosina analysoitu ns. 
L-muotoisen tarjontalkäyrän s~kä Phillips..!käyrien avulla. Täten on 
voitu taIikemmin selvite1lä niitä implikaatioita, j~tka liittyvät tämän 
konfliktin luonteeseen työttömyyden ja inflaation eri voimakkuus~ 
tasoilla. 

• 
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Työllisyys -, "u~kom,aankaupantasapaino (4)· 

V aluuttakurssienol~essa 'kiinteitä 'konfli!ktin 'vaara, on ,suuri työttö
myyden torjunrtan jawkömaailkaupan tasapainottamisen valil~ä. JO's 
ao.maan·valuutta on yliarv6stettu ja . maassa vallitsee' ~äysty~llisyys 
sekä tavaroiden; ja palvelusten taseessa ihnenee :vajauksen kasvua, 
voidaan ikdkonaiskysyntää' 'supistavalla talouspölitiik~dla -vähentää 

. tuontiå ja lieventää mark:sutasevalkell'ksia, mutta tämä tapahtuu 'koti
rnaisen työttömyyden lisääntymisen' ·kustannuksella. 

Teoriassa tällainen 'konfli!kti voidaan poistaa lisäämällä t()isaalta 
kysyntaä . työllisyyden ylläpitämiseksi' ja ohjailemalla .' to~saalta 
kysyntää ulkömaisesta kotima.iseen tu()tevruikoimaan tavaroiden' ja 
palvelusten 'taseen tasapainottamiseksi. Asianlaita käytännössä ·lienee 
kuitenkin niin, ettei tällainen kysynnän ohjailu ole toteutettavissa, ja 
näin talouspolitiiikasta vastaavien viranomaisten on valittava sisäisen 
tai ulkoisen tasapainon tavoitteen väli\llä; dilemmasta ei ole' muuta 
ulospääsyä. 

Esimerkkeinä tällaisesta tapauksesta voisivat olla Englanti ja 
Suomi sekä USA 1960~luvun lopusta alkaen. Kuiten!kaan tämä 'kon
flikti ei USAssa ole yhtä va'kava johtuen siitä, ettei ulkomaankaupan 
suhteellisen pienen osuuden vuoksi tuonti o~e paljonkaan riippuvai
nen kotimaisen tulon kasvusta,.US·An tapaisen talouden voitaisiin sitä 
paitsi ajatella1korjaavan ma'ksutaseensa korlkopolitiIkalla: koronnos-
taminen esim. estäisi pää öman pa'koa ulkomaille ja toisi sen sijaan 
ulkomaista pääomaa maahan. Kansantalouksissa, missä tuonti alttius 
on korkea, työ11isyys-maksutase ..;konflIkti voi 'muodostua todella 
paha:ksi,- varsinkin jos kaikki koJme vitsausta sattuvat samanaikai
sesti: yli arvostettu valuutta, työttömyys ja vajau1ksen kasvu tavaroi
den ja palvelusten taseessa. Ratkaisu on tietenkin löydettävissä raha
j'a valuuttapolitii!kan toimenpitein, mutta' ma'ksutaseen tasapainotta
mistavoitteen saavuttaminen näyttää !käytännössä olleen vai'keaa, ellei 
muuten niin reaktioviiVleiden vuo'ksi. Merkille pantavaa onkin ol'lut 
viime vuosina toimeenpantujen devalvaatioiden ja revalvaatioiden 
vaikutusten hitaus, sekä Euroopassa että sen ulkopuoleUa. 

Hintatas.q -' ulkomaankaupan tasapaino' (5) . 

Vakaalla hintatasolla ja ma'ksutaseen ;1;asapainolla ei ole / välitöntä 
konfliktin vaaraa: vakaa hintatasohan on omiaan rohkaisemaan vien-
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tiä ja' hillitsemään> tuontia, joten'samalla:autetaanniäiksutaseentäsa-
paip:(),ttwni~ta:· , "', 

K()llfli~ti~~~ Jwitenkin h.~ti!lSWlcv~ka,ul.hln14~S<mtavQitetta 
ei)l'oi.day!liipitii~;,#~$ä· vOitaneenPll4llll tlPijs~oI"asta p()tentiq~~sta 
kQ~nqisJil.:EH~~-:1Jli~BP~()lisessa,lJlaaillJlassa •. inflaaFio ,Q~e;vb,til.~lOPtla, 
~aksltta~eessCl~iI!~aililIllEttäa~teittain vaikeuksia. T~öinxn~1ks~tase
ongdm.q,tT(ll()i~~YatPäätqksentekijän v.alinna~ vaihtoehtojamuideIl~ 
k'in ta~öitt~ia~n-k~in vain' inflaa tio~~ suhteen ja varsinki:n, työytÖIl1YYs~ 
ong~lmallouseeetuaialle. ,,', ..., ,', " " " 
.' ··R.~t~i~t~.~·voimakkaan irlllaation Ja.IIlaksutaseen . kOnfliktjssa 

IJ.f.iytt~ä,'()ll~n ~;~.esjmerk~ejä ei tarvitse 'hClkea"lk~~(k;aä "-' " valuutall 
d~~a;iv~atiqt • ta:s.åi,.sin', t~L yai,~teleyin~ v~iajoin.:EI~~i tällän :·katsotavoi
t.avan ,mellll&,<·,ei ,e.dessä ole juur~.muuta, vaIhtoehtoa: kllinpak~o
valin~a.työttqmwq~Jija inflaatioIl.vä1illä.Tämän'es~llle:tl9.nQJen otta
nut;Jl1u:k.:~an sen.,vudksi " että sen avu1la .yoidaanosol1taa.konflikti
tilanteiden kerrannaisuus, eri tavoitteiden eri asteisiin. liittyvät impli.~ 
kaati()t s~'kä samal1c:t tietystLmyös täNa.iseIl taulu~oteknii!kan: heik-

~ ~. "" - -" ".. . ". - .' ..;., .' . . " . . . , ". ,,- ~. - .' - -

kou~. 

Kasvu ,,_., mu:uttavoitteet (29-' 36) 

Taloudellinen ikasvu nn talouspolitiIkan: tavoitteista $~e,jon:ka teki
jöistä tiedetään vähiten .. 'SerrpotentiaaliJJ:e:nkonfliktiuseidenmuiden 
tavoitte~c1e:n kanss:alläyttää kuit~nlqn jl;rn~iseltä. .Konfli'ktit- työttö
lllYYden ja kasvun välillä (29) i~meIlevät'kahdella:"tavalla: 1. pyr
kim,%set, tärstyöllisyyd~n. yll&pitärnis~en, voivat., estäåfkasvua,vaikka 
yle~nsä uskotaankin, etteivät täystyöllisyys ja kasvu ole:koniliktissa 
keskenään, tai 2. nopea kasvu aiheuttaa yanavedess.,ään,pysyvää 
rakennetyöttömyyttä. ,Tästähän 'On saatu ' kaHclrialla -kokemuksia: työ
voima ei ole ollut -, ,ei ammatillisesti eikä alueellisesti ,-, '.-~Yllin Hi(k
kuvaa nopeaan Ikasvllun liitiyneiden voima:kkaidenkysynnän ja tuo
tannon :muutosten yhh~ydessä. Kysynnän muuto:kset, aiheuttavat aina 
muutoksia tuotannossa, mutta vielä dramaattisempia vaihteluja työl
lisyydessä. Työ1lisyys tietyllä tuotannonala:l1a ei lisäänny, el~ei tämän 
alan tuotteiden kysyntä kasva nopeammin kuin tuottavuus (tuotanto/ 
työtunti). Niinpä tuotannonala, jolla tuottavuus kasvaa 3 % vuo
dessa ja kysyntä 2 % vuodessa, on tuötannonsuhteen kasvava, mutta 
työllisyyden suhteen taantuva alla. 
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Tämän mukaisesti voidaan selittää pi~än ajan vaihtelut työvoi
man jakautumisessa eri elinlkeinojen [kesken ja mukautumisen .hitau
desta aiheutu:nut melkoinen rakennetyöttömyys. Kuitenkaan ei työt
tömyys läntisissä mal'lkkinatalouksissa ole viimeisinävuosi'kymme
ninä ollut erityinen vitsap.s: työajan lyheneminen,· eläkeiän. alentu
minen ja koulutusajan pidentyminen ovat »pehmentäneet» muuten 
ehkä jyrkempää kehitystä.·· 

Entä :sitten inflaation, sen torjunnan ja taloudellisen kasvun väli
nen riippuvaisuus (30). Ovatko inflaatio. jå kasvu toisis,taan negatii
visesti riippuvaisia vai onko inflaatio edellytys 1kasvul1etaiseuraus 
kasvusta? Tätä kysymystä laaj.asti selvitellyt englantNaineh 'A.-·G. 
Hines on tullut siihen tulokseen, että olemassa olevat teoriat ja faktat 
osoittavat: että »köhtuullisella» in:Haatiolla on positiivinen vaikutus 
kasvuun? Kuiten'kin olisi syytä avoimen talouden osalta tehdä aina
kin se varaus, ettei inflaatio· saa olla nopeampi kuinkauppakump
panien. 

Voiko sitten inflaation torjunta olla esteenä kasvulle,varsinkin_ 
kun vakaa rahanarvo on omiaan lisäämään säästäväisyyttä ja pää
omien tarjontaa? Tässä asiassa Hines edustaa sellaista kantaa, että 
kasvu pitkällä tähtäyksellä riippuu reaalitekijöistä ja säästämisen 
lisääntymisellä on vain tilapäisesti 'kasvua lisäävä vaikutus. 

Kasvun ja maksutaseen riippuvuudesta (32) on tehty suhteelli
sen paljon tutkimuksia, joissa pääväittämänä on o[lut, että taloudel
lista kasvua voidaan nopeuttaa maksutaseen »suotuisalla» tasapai
nolla. Englantilainen M. FG. Scott on yrittänyt estimoida v. 1971 jul
kaistussa tutkimuksessaan E-nglannin osalta a, tätä kasvun nopeutu
mista päätyen keskimäärin 1 %:n lisäkasvuun vuodessa, mikä tosin 
edellyttää herikempää valuutta'kurssipolitiiklkaa ja korkeampaa inves
tointiprosenttia kuin Englannissa on 1960-luvulla ollut laita. Täten 
kasvun ja maksutaseen tavoitteet eivät siis ol~ 'keskenään 'konflik
tissa. Epäsuora 'konflikti syntyy kuitenkin jällleen, jos maksutaseen 
tasapaino järkkyy. 'Tä[löin vaikutukset Kohdistuvat merkittävinä juuri 
kasvuun. 

2. Hines A. G., Inflct;tion and Economic Growth, teoksessa Conflicts in Policy 
Objectives (ed. Nicholas Kaldor). Oxford 1971, ss. 85-95. 

3. Scott M. FG., Growth and the Balance of Payments, teoksessa Conflicts in 
Policy Objectives (ed. N. Kaldor). Oxford 1971, ss. 121-155. 
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2. Ennustevirheet. talouspolitiikassa 

Talouspolitfikan' prosessi v~idaan jak~a kolmeen vaiheeseen: . 
, • , • 0. ~ - ' 

1. S1+unnitteluvaihe 
2. . Päätöks~nteko: 
3. Toteuttaminen 

Tässä esityksessä rajoitutaan aluksi vai~ suunnitteluvaiheen tar ... 
kastelutln. Se on puolestaan hyö.dyllistä .jakaa ialajaksoihln. KoSlka 
talouspoljtirkassa pyritään olell).assa olevaa tilannetta muuttamaan 
tiettYYD:haluttuun suuntaan, on ensimmäinen suunnitteluvaiheen 
jaksoistaa) ta,louden akt~ellin tilan selvittäminen. Koska suunnittelu 
vaatii ai'kaa ja tapaht1+u aina' tulevaisuutta silmäl~ä pitäen, on b) 
ennusteiden laatiminen ja aJktuellin tilanteen ja toivotun tilanteen 
eroavaisuuksien selvittäminen seuraavana vuorossa. S,uunnitteluvai-

. heen viimeisen jakson muodostaa c) talouspolitiikan varhtoehtoisten 
»toimenpidepakettien» vaikutusten estimointi. 

Talouspolitiikan tähdätessä siis aina tulevaisuuteen, saavat talou
dellisenkehitylksen . ennusteet talouspolitHkan 'suunnitteluvaiheessa 
suorastaan avainaseman.Jos ennusteet oSll:vat oiJkeaan, talouspolitii
kan voidaan olettaa yleensäkin onnistuvan. Jos ennusteet ovat sen 
sijaan virheellisiä, 'kompastuu talouspolitHkka näihip. virheisiin. Tässä 
yhteydessä ei 'Ole syytä puuttua kiistoihin siitä, mikä ennus.temene
telmä (poppamiesmenetelmästä naiveihin ja ~konometrisiin menetel
miin) on soveltuvin talouspolitiikassa käytettäväksi. 

Huolimatta tHastotoimen voima'kkaasta kehittämisestä vaatii koko
naistaloudellisen kehitylksen aktuellin tilan sel vi ttäminen edel,leenkin 
melkoisesti arkaa, ts. ihuomattava havaintoyiive on jatkuvasti ole ... 
massa. Tämä jdhtaa siihen, ,että ennusteiden basisaJan!kohdat voivat 
joskus olla puoli vuotta tai vuoden ennustekauden alkamishetkeä 
aikaisempia, jo:ten tuorein informaatio ta;louden ikehityksestä puut
tuu.Tämän lisäksi perusaj an:kohdan tilasto voi vielä olla virheellistä 
tai ainakin 'epätark!kaa. Virheet, jotka syntyvät perustasoja määrät ... 
täessä, näyttelevätkin huomattavaa roolia ennuste virheiden syntymi ... 
sessä. 

Ei edes sellaisten kontrolloitujen kokonaiskysynnän Ikomponent ... 
tien, !kuten julkisten menojen täsmällinen ·ennakointi ole mahdollisia 
sen vuoksi, että budjetit ovat pelkästään valtuutuksia, minkä oheUa 
lisäbudjetit sekoittavat kuvioita. Ei myöskään palkkojen ja hintojen 
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kehityksen ennustaminen ole yleensä onnistunut. edessilloin"kun nä
mä ovat olleet osaksi tai ·kokonaan säännösteltyjä, :kuten HoHannin 
kdkemukSet osoittavat. 

Ayoimen ~alouden; sellais~n [kuin Suomen, kehitykseen vaikutta
vat merkittävästi myös ulk.omaankaupan ;kannalta tärkeiden maiden 
talolld~lliset tapahtumat, Joista tietojen saanti on parantunut,mutta on 
kuitenkin vielä hidasta. L~säksi kansainvälisen talouden kehitys on 
ollut viime vuosina rajus~ heilähtelevaa ja yllätyksellistä. Yrittämät
täkään selvitellä 'kaikkia .ennustevirheiden syitä viittaan seuraava~si 
eräisiin 'ennusteiden pail~kansa pitävyyttä kosl~eviin tutkimuksiin, 
joiden mukaan ennusteet osoittautuvat yleensä varovaisiksi. Niinpä 
Panne totesi Hollannin suunnitteluviraston ennusteita vuosi'lta 1949~ 
56 tutkittuaan, että 161 vuosiennusteesta 

- aliennusteita oli 112, 
- yliennusteita 34 ja muutolksen suunta oli ennustettu väärin 

15 tapauksessa.4 

Samankaltaisia tuloksia on saanut de Wolff niinikään Hollannin 
ennusteita analysoidessaan. Varsinkin palkkojen 'kehitystä, yksityistä 
kulutusta, vientiä ja tuontia ikoskevat ennusteet .ovat olleet voimak
kaasti aliennustettuja.Onnistuneimpia sen sijaan . olivat vientihinto
jen, työllisyyden ja julkisten investointien ennusteet.5 Suomessa on 
Heikki Koivisto osoittanut viennin ja-tuonnin ennusteet lähes täydel
lisesti aliennustetuiksi, ·~,iis liian varovaisiksi. 6 

3. Reaktioviiveet talouspolitiikassa 
f 

".Dehokkaalle talouspolitiikalle on asetettava; seuraavat vaatimukset: 
toimenpiteiden. tulee olla· a) oi'kein mitoitettuja ja b) oikein ajoitet .. 
tuja. 

Vain harvat toimenpiteet voivat olla automaattisia ja välittömästi 
oi!keaan suuntaan . vaillrutltavia. Toi1:nenpilteiden aj oituiksesta saattaa 
tulla oleellinen tekijä talouspolitiikan .onnistumisen kannalta, ja täl-

4. TheiL-Boot-Kloek, Operations Research and Quantitative Eco'YUYrriics. Tokyo 
1965, ss. 102-104. 

5. de WoLff P., Macroeco1fomic Forecasting, artikkeli teoks'essa H. WoLd (toim.), 
Forecasting on a Scientific Basis, Lissabon 1967, ss. 293-3H8. 

6. Koivisto Heikki, Taloudellisten ennusteiden OSUVUUS, KansaUis-Osake-Pankin 
kuukausikatsaus, 6-7: 1970. 
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löin erilaisten. realciioviiveiden merkitys tulee tärkeäksi. Talouspoli
tiikan suunnittelu- ja toteuttajaportaan reaktioviiveet ovat a) havain
toviiyeitä, b) hallinnollisia viiveitä ja c) operatiivisia viiveitä. 

Näistä havaintoviiveet liittyvät lähinnä talouspolitii'kan suunnit
teluvaiheeseen, hallinnolliset ja operatiiviset viiveet taas. påätöksen
teko- jatoteuttamisvaiheeseen. Tämän lisäksi olisi otettava huomioon 
talouspolitiikan kohdesekioreidert, ennen muuta yritysten reaktiovii
veet. Ne voidaan ja'kaa haHinnollis:e:ksi eli päätöksenteon viiveeksi J'a 
tuotantoviivee!ksi. Näistä· edellinen ,käsittää ajan, joka tarvitaan 
aktuellien suunnitelmien muodostanliseen. Vailkka tätä viivettä ei 
pystytä eksaktisti mi,ttaamaan, se on ilmeisesti aika lyhyt, 3-6 kuu
kautta. Tämä on välttämätön aika' suunnitelmien hyvä\ksymiseksi joh
toportaissa ja alustavaan kehittelyyn piirustuspöydililä. Tuotantoviive 
sen sijaan on paljon pitempi. Se edustaa aikaa joka kuluu päätöksen
teon ja investointien toteutumisen välillä. Useimmissa empiirisissä 
tutkimuksissa tämä viive on määritelty noin vuoden pituiseksi ja 
molemmat yhdessä noin 5-6 vuosineljänneksen mittaisiksi.7 

Sanomattakin on selvää, että monissa tapauksissa viiveet, nimen
omaan talouspolitiiikan harjoi,ttajan reaktioviiveet yhdessä yrityssek
torin reaktiovliveiden kanssa, muodostavat lyhyen tähtäyksen tavoit
teiden 'kannalta pulma.tilanteita,. Palaan tähän 'kysymykseen tuonnem
påna ja otan esimerkiksi investointien säätelyn. 

Ennustevirheet, reaktioviiveet ja talouspolitiikan toimenpiteet 

Ennusteet ovat tärkeitä nimenomaan suunniteltaessa toimenpiteitä 
taulussa mainittuJen lyhyen ajan tavoitteiden, erityisesti suhdantei
den tasoittamisen ja ulkomaankaupan tasapainon saavuttamiseksi. 
Ensi'mmäisenä johtopäätöksenä ennustevirheiden merkityksestä 
talouspolitiikassa voidaan todeta, että virheet sinänsä johtavat tie
tenkin usein virheellisiin toimenpiteisiin. {Sen lisäksi ennusteiden 
varovaisuus on omiaan joissakin tilanteissa aiheuttamaan laiminlyön
tejä, ts. tarpeellisiin toimenpiteisHn ei lainkaan ryhdytä tai sitten toi
menpiteet ovat liian lieviä. 

Toiseksi nousee eteen kysymys siitä, kumpi on optimaalisempaa 
talouspolitiikan päätöksenteossa, harjoittaa 'herkkää sik-sak -politiik--

7. Evans Michael K., Macroeconomic Activity. Singapore 1969, s. 101. 
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kaa\ talou~en lte'hJiystä Ik.:o·$k~vien lyhyen: tiill~äyksen'" .en~qsteiden 
lllu~aan, vajjko t~saista, j,q'ustamatonta1ke.skipitkäniähtäyksen: enn,us
teistblperustuy~a politii~aa.:,l(äytännössä si\k~sak-politii~R on ollut 
sllosios~:q.~Si.tä· vojsi!kärjistety~ti luonnehtia.,politHka}{si,; jolloinesim . 

. ~eag.oid,aaIl. 'P'll()1i: vuotta.:va$oihin . havaintoiltin perustuviin ;vääriin 
en.nq~t~isih:l.inflaatiopam.ee~ta;·,ryhdytäänhät~tUan,luoI1:teisiin' 'toi~ 
menpiteisiin, jotka vaikuttavat lh-l vuoden viiveellä, jolloin todelli
suudessa e}]kä elvyttävät toimenpiteet olisivat tarp~Il' 7 

Tosiasioista, j omin edel1ii.<>n.Viit8.ttu.,on.help~b .Julla sell~iseen 
johtopäätö'kseen, et~ä valtiQ,nja. yleensäjlitkisen'sektorin merkitys 
kansantaJpu4ess-c:t,a~aap~la; .. pli;n paina.va,. että •. , valtioIl talouden,·kehi
tys jo. tasaislJudellaan,. nimenomaan rationaalisella tasaisuudellaan, 
vaikutt.aisi suhdeinteita. tasoitt?vasti. .. S~m:avaatimllson ennätetty 
asettaR·cIIlYös., rflhc:ipolitiikaHe.MiltonFri~dm.(L'Y1, esittiy .. 19p9,että 
rahapolitiikcu;l. vailkutustenpirtkät jCivaihteleyat.viiveet .oya~ omiaan 
tekelIlään,.suhdanteita·ta~oitt;~rV'asta.politi1kasta .·.epäva'kaisuutta .. 1is.äi;i
vän.Optimaali~eeIltuloks,een.pääsemiseksi olisiJ:ahavara:np:onannet~ 

tava!kaSvaCitasaisepa nop~ude:lla~8Mc~racken esitti niinikää:(l V,. 1969, 
että USA saavu ttaisi4 % reaalisen'kasvunP'peu<ieninflaati0llollessa 
2 %; jos :rahavarantOlkasvaisi,6%vuodessa ja budjettitasapainoitet
taisiin täystyölljsyysyaatimt);ksep. mukaisesti. '.' 

'Tämän jälkeen .ovat GlemTisdelja Leif Johansen täy:sin teoreetti-
' .. ,' .....'.. " .. ',' .' ..•. .......... '. 0'·, 

sestrforma~lisin "mallein .osoittaIl:~et,e~tei . sik~S'ark ~politiikka o~e kos~ 
kaanop~imaa1ista. Talouspolitiikan. in~t~lIlenttejaei pitill$i . äkHlis~sti 
~uuttaa, ~kun t~loua~n kehitystä. os.oittavat.·kontrolloimattomat mv.ut~ 
tujat j~ niitä !koskevat ennust~et vaihtelevat, vaall :se~~.ijaan()~isi· seu-

, ... : .·1,' ,,:.... ..' . :. .... .• ..... . ... ' .. ',.' ' .. ' ; ........ , .; 

ratta"a .. ' tasai~ta pitkänajan politiilåaa. Vaikka ,.talouspolitiikan 
toteu·ttaj alla oJisilkin hyvä :kyky 'ennustaat tavoftefunk.ti~n· rakenne on 
Tisdellin muka.an jokatapauksessa'niin;'inonimutkafn,en, että jäykän 
politiikåri.seuraaminen on edullisempaa.9 Tässå yhteydessä voidaan 
viitatayrityk:siin, jotka ,yleensä menestyvät paremminpyr:ki,essään 
tasaisen' tuotanrion politiikkaan Ikuinperustaessaan päätöksensä 
lyhyen ajan kysyntä- ja hiritaennusteisiin. ' 

Leif Johansen puolestaan. yleistää Friedmanin v. 1953 esittämää 

8. Friedman M.,' The Lag in Effect of Monetary Policy, teoksessa The Optimum 
Quantity of Money and Other Essays, edited M. Friedman, Chicago 1969. 

9. Tisdel Glem, Economic Poliey, Forecasting and Flexibility, Weltwirtschaftliches 
Archiv, 1971: 1. 
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mallia ja·· väitettä; j onlkäniukåanhallituksen antisyliliset· tohnehpiteet 
ovat· omiaan.:.:syrinyttämiiän'·epäval~aisutitta,· ,ei· 'vain:' sHloiri,kun·· ne 
ovat täysinväädli: tai'Jii1anvoimakkaitn, vaan., silloinkin kun ne ovåt 
oikean ''Suuntaisia''ja:alimitoltettuja vaihteluihinnähden,joita niillä 
ontarkoitus:t"orjuä.Jonansenilija Tisde1ihana~yysi" tapahtuu suUreksi 
osaksL.samoillälinjÖillä··.ja ·tulokset ovatpääpiirteittäiIi····yhteneväisiä.1o 

Lyhyen ja pitkan 'tåhtäykse~. taiouspolitiikanristiriidat:' 
investointie~ viiverakenne .' '.... .' . 

. . 

Päätän 'esitykseni ca:se~tapauk~een, jossa mielestäni talouspolitiikan 
harmithuipehtuvat 'lyhyen . japi~kän tähtäyksen talouspälitiiJkan toi
menpiteidenristirii1a:an. Viimevu:osien·talöuspolitiika1le· o.n ollut omi
naista' pienissä.avoimisså' mårkkinatalouksissa:pyrkimys' tisean ·tavoit
teen saavuttamiseen sålIlanai'kaisestL'TälIöinjötituvatilyhyen ja.' pit
kän,tähtäyksen tavoitteet:heipo.Slti k.onfliktiil1;:·:kos:kå,käytetään. saino~a 
instrumenttejä,mtittareaktioviiveet···o.vatniirierilaisia .. 

,'" Olettakaamnie»ikivihreä»esimetklki: :Ko~keasuhdanne on' jafkll ~ 
nllt'pitkäärijätyövoi:niasta :alkaao.lla puutetta. ·Talo.uspolitiikasSä ryh
dytään lyhyen': 'tahtäyksen' äntisyklisiin toinienpiteisun :rahamarkki
noita'kiristetään, 'korko'anostetaari ja verbj ei körotetåari.' ' . 

. Näillä tavanoniaisiHa-toimenpiteilläkokonaiskysyntäa"voidaankin 
y1een~å rajoittaa'ja taloudellista akfiviteeitia hid~sta:a': lVIutta'm~ini~ 
tuillå toimenpiteillä' o.n' väistäiriättömiä va1lkutuksi~' 'keskipitkän ja 
pItkäo·tähtäyksen tavoi.tteiiiirt, minktiin 'h~iri-tiedetään. Näfu.ä tun
tetri,:atto't~åt'vaI'ktituksei vä1fttyvät'mmenomaan inves,tohitien lmutta. 
""Viir~e"vuo~ina'ovat Klein, Eva~s,. de" ~eeu~" Almon,':9,riUc'hes
Wail'ace, Jorgens~n' jamone{ muui su~,rittarteet' 'iaaj~ja'.empiip.siä 
kokeita" investoiritifurikii6iden;' vii~era!kenteiden·',sel~ittämis:e'k~i.l1 
Eräat tuloksista anSaitSevat rlliel~stäni • maininnan. Testatt~aan' l~ajaa 
aineIstoa Evans esim.· tuIl vakrtuttuneeksi sjl,tä, ·~tteivät··investointi .. 
päätÖkset sittenkään' per~stuki!~ä ·rrt.ääriA, esim. ttil~vi~n tuotto~ ym. 
odotuksiin 'kui.n 0'n uskottu, vaan -en~en muuta menneeseen 'kehitykoa 

see:n. Sitä paitsi ~viiveet ~vat 'huomattav~n' pitkiä:' ; - . 

10. Johansen Leif, On the Optimal Use of Forecasts in Economic Policy Decisions, 

.Tournal of Pub~cEconomics, 1972: 1. 

11. Evans Michael K.,m.t., ss. 95-149. 
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Olen yrittänyt seuraavassa poimia mainituista tutkimuksista tär
keimmät aspektit: EnsIksikin tuotannon vaikutusta investointeihin 
voidaan parhaiten kuvata »ylösalaisin» käännetyHä V-jakautumalla. 
Tämän mukaan tuotannon vaikutus investointeihin kasvaa :ensin j'a 
laskee sitten mentäessä a~kaperiodeissa taaJksepäin. Soveltuvin viive
periodin pituus on 12 vuosineljännestä, ja huippupaino sattuu 6. nel
jännekselle. 

Mielenkiintoisinta näissä tutkimuksissa ehkä on finanssimuuttu
jien pitkä viive. Likvidien varojen va~kutus investointeihin todettiin 
suurimmaksi 5-6 vuosine~jänne'ksen viiveellä, samoin koron vaiku
tus. Mutta ,kurt investointipäätös on kerran tehty, määrärahat vara
taan samalla 1-·-2 vuodeksi eteenpäin. Korolla ja finanssiresursseilla 
ei tarvitse tämän jälkeen olla investointeihin enää mitään vaikutusta. 
Investointiprojelkteja muutetaan vain, jos myynti tai toimintasuhde 
on muuttunut. 

Tässä lyhyesti esiteltyjen tutkimusten nojalla näyttää ilmeiseltä, 
että suhdanrienousua jarruttavien toimenpiteiden vaikutus ulottuu 
investoinneissa 1 1h-2 vuoden päähän, jdka saattaa osua seuraavan 
suhdanneaailon pohjaan. Tämän saman ongelman eteen joutui Tin ... 
berg en teoreettisissa malliikäkeiluissaan. Hän~n ratkaisunsa o~i virta ... 
viivainen: taloudellista a-ktiviteettia jarrutettaessa investointeja on 
käsiteltävä porkkeustapauksena ja myönnettävä niitä varten veroihel
potu·ksia 'Sekä . subventioita. 12 Tämän päivän maailmassa käytännön 
talouspolitiikassa tällaisten esitysten te:kemistä voitaisiin ehkä kutsua 
»aika teemiseksi talouspoli tiikaksb>. 

i 
4. Johtopäätökset 

Tavoitteiden konfliktit 

Edellä on pyritty osoittamaan, että talouspolitiikan tavoitteiden 
lisääntyessä niiden potentiaalisten !konfliktien vaara kasvaa kerran ... 
naisesti. Koska kaikkia tavoitteita ei 'koskaan yhtäai'kaisesti voida 
toteuttaa ja koska tavoitteiden substitl:lutioiden selvittely talous ... 
poliittisten ratkaisujen kiireessä tuskin onnistuu, lienee tavoitteiden 
eräänlainen »q.usjako» edessä, ja muutenkin suositeltava ratkaisu. 

Perustavoitteiksi, joiden toteuttamiseen ensi· sijassa pyritään, olisi 

12. Tinbergen J., Economic Poliey: Principles and Design. Amsterdam 1956, 
s. 137. 

2 
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tällöin asetettava vakaan hintatason ylläpitäminen ja maksutaseesta 
huolehtiminen. Nämähän ovat tavallaan neutraaleja ja tasapuolisia 
tavoittei'ta, Joilla ei pyritä muuttamaan valiitsevaa tilannetta es1m. 
tulonj'aos$a, julkisen sektorin 'Osuudessa ja 'aluepollitiilkassa. Näillä on 
nlYös vähiten 'konflikteja muiden tav.oitteiden kanssa, ja niiden substi
tuontih~poJ:mmin. suorit'ettavissa. MainittUJen perustavoitteiden 
pysyvästä ylläpitämisestä taloustiede näyttää antavan viimeaikaisen 
tutkimuksen perusteella jokseen'kin selvän suosituksen. Ironistakyl
läkin, juuri tällä hetkellä niiden toteuttaminen tuntuu toivottomalta. 
Kansainvälinen inflaatio. ja valuuttavarantojen ehtyminenkauppa
tasevajausten seurauksena ovat v.oimia, joita ei hallita pyrittäessä 
kansallisella tasolla sisäisen ja ulkoisen tasapainon perusiavoitteisiin. 

Varsinaisesti muutoksiin pyrkivistä tavoi.tteista talouspolitiiJkan 
tutkimus on luonnollisesti myös kiinnostunut. Kerrannaisesti kasva
vien 'konfltktitrlanteiden vä~ttämiseksi olisi parannuskeinot löydettä
vissä teoreettisesti :katsoen kahdelta linjalta: 1. olisi vältettävä hyvin 
monen tavoitteen samanarkaista tavoittelua, ja toisaalta 2. talouspoli
tiikan instrumenttej a olisi kehitettävä. 

Ennustevirheet ja reaktioviiveet 

TaJlouspolitii'kan käyttämät· ennustemenetelmät eivät o[e nyky
äloissa ,kyllin tehOkkaita. Viime vuosien taloudellisen kehityksen yllä
tyksellisyys on johtanut siihen,että monet ennusteet ovat vanhoja jo 
ilmestyessään. Ennusteteknifkan ratkaisevasta 'kehittymi'sestä ei 
myös'kään ole toiveita, joskin erilaisten etukäteistiedustelujen käyttö 
tullee yleistymään. Tällaisia kulutus-, investointi- ja varasto-odo
tusten tietoja o.n käytetty paitsi välittömästi, m~ös menestyksellisesti 
eko.nometristen ennustemalHien selittäjinä~ 

Yhdessä reaktioviiveiden kanssa ennustevirheet ovat nimenomaan 
lyhyen tähtäyksen talouspolitHkan suuriri te'~inen harml.Viive
rakenteiden tutkimuksessa' on voitu" myös osoittaa, että sekä talous
politiikan toteuttajien'että kohdesektoreiden reaktioviiveet ovat vaih
televia. Tämän Vlioksi on ymmärrettävää; -että sekä teoreettisessa että 
empiirisessä tu tkimu'ksessa mielenkunto jäykän, tasaisen talouspoli -
tHkan soveltamiseen on herännyt .. Mikäli nämä virtaukset voittavat 
alaa myös käytännön, talouspolitHk.ass~,. pain()pist~ siirtyn.ee lyhyestä 
keskipitkän aJan ta[ouspolitiHdraan. 
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PuheenvlJorot edellisen johdostå 

KAUKO MANNERMAA: 

,-- Kansantaloudellinen -
aikakauskirja 1974:2 

" -

A rviLeponiemenesity~ ?lra~iasisä1l()ltäänhYVi~l-wIsas.j<1k()k;Qnai': 
sUUten,a 'vcu-sin, .mielen1ciiIlt9ip.en. Setarj(}aaviI'ikke~tä niiIl,mo~iin 
j~~kopohdi~keluihin,: että, \Toin' k0mmentQidCl:e~itykseIleri~"~o4tiä"vaiu 
piDllallisesti. ' 

Talouspolitiikan tavoitteet void~an ,määritellä moni~eri-tavoin. 
Samalla tavoin myös talouspolitiikan konffikieista'esiintyy poiikkeavia 
näkemyksiä, vai~ka jotkut ovatkiIl melko yleisesti hyväksyttyjä. ' ,Käy
tännössä _ tavoite!ko~liktit, ovatktlitenkin paljon monimutkaise1llpi~ 
kuin pe~kist~tyJ1 taloudellisen analytsin perusteella voisi, päätellä. Tie-· 
tyistä lähtö'kohdista voidaan,t,odeta, että .lkaIlsantaloudenu~koinen ta.~ 
sapaino voidaan palauttaa :kysy-ntää säätelemällä, jos ei välitetä'sisäi
sestä' tasapainosta. S.fsäisenfasapainon puute saattaa ~uiteI1ki~ käy
tännÖssä , aiheuttaa sivuvaikutuksia, ' jo1Jka estävät tav?i:tellun u.1koi
senkin tasapainon saavuttamisen. Niinp,ä 'ulkojsen tas~painon' edistä
mhien'kyseise:llå ta.valla on yleerisä' mahdo.1Hsta'v~in verraten ~aht~issa 
raJÖlssa." 

Konfliktej a. 'voidaan -luonnollis,esti vähentaå -selektiivisenä poli~ 
tiikalla. Tästä sYYstiivalikoivuuden merkitys jaflttivastikorostuu. 
Vanhastaan jo esimerkiksi' työlli'syyspolitiik'ka'on ~ ollut' eri ttäip. --'v'ali .. 
koivaa. Nyk:yisiIi's~lektii'Visyydeh'ide~"ori levinnyt'jojo~seerikirl~ai
kille talouspolifii'lian lotllköille, joskin käYtännön t6telltuson monilla~ 
löhkönlä.vajävaista~s:elkeiderr 'toiminta'kriteerierrpuuttties:sa~--' .. 

Tavöitteiderija 'keinojen suhteesta voidaan t()detat~knillts.esti p'itä-' 
. Väll' paikkanSäsen," että :keinoja .pitärsio[låyhtäpa!l}öhktiin/ta.vöit~ 

tei'ta, jos tav-oitte~thalutaan saavuttaa. On kuiterrkin.:dtettavahuö
miöon rrtyös tavoitteiden- ja ikeinojerrluollne.Kun: tclvoitteetovät: IIlak~:' 
ro'tcison tavoitteita, tuleekeinojertkin olla måkrötason 'k~in'ojcL Täl-: 
löinkintavoitemuuttujien herkkyys keinojen käYtön "suhteen:dn;trs;emi 

niin pieni, että tavoitteiden saävuttamirien edellYttäisi'keitlöjerLväliVi: 
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semistaalueelta, jolta niitä ei~'käytännössä voi valita ~.siksi; että 
keinoihin itseensäliittyy,~lee~sä"tiettyä,tavoitteeHisulltta. 

Tällainen tilanne:nierkitsee sitä, että talouspolitiikka ei pysty to
teuttamaanannettujatavoitteita.Yhä useammin kuuleekin todetta
van"että: talouspolitiika~ m~hdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ö,vat 
käymässävähäisiksLTämä kuulostaa paradoksilta siihen nähden, 
että talouspolitiikan;keihovalikoima onmonipll()listunut. Va.atimus~ 
taso on ehkä 'kuiten'kin. ikasvanut.vielänopeainlrihi jåsamanaikaisesti 
k~lls~1ise'n talouspolitiikan ,vaikutus~ahdolli$uude.t ;kaventuneet 
kansantalouksien ... avoimmuuden kasvunjoh,dosta. Myös ··Leponie
Dlen/korostamaf jäykkyyste:kijät 'Ovat tär~eitä;, m~utqsten toteutta
ml:hen 'on vaikeåta'~koska yhteiskunnasta löytyy 'lähes åina jokin vas
tustava ryhmä,' jonkae.tua muutos loukkaa. 

Suurin piiIiein voin Yhtyä,;esityksen ennusteVirheitä koskevan 
osan" johtopäätöksiin~ Havaintoviiveidenosalta ,esitys. 'oli tosin varsin 
pelkistetty, sillä jatkuvasti sentaanllalidlianmeikotuörettakin tietoa, 
joskaan se ei aina ole luotettavuudeltaan ja peittävyydeltään tyydyt
tävää. Ennustusvirheitä ei voida 'välttää, ja vaikka voisi ajateUa, että 
tuotantor~kenne on muuttumassa rationaalisulltta ja ennus.tettavuutta 
lisäävään suuntaan, niin 'näyttää siltä, etta 'epävarmuus on pikemmin
kin kasvamassa Ikuin vähenemässä. Informaation paraneminen ja ko
konaistaloudelliset mallit 'voivat ehkä hillitä' fiitä -kehitystä lähinnä 
sitä,kautta~.~että' ma.hdollisuudet. ymmärtää talous,elämän toiminta-

, " 

m~anismia ja siteri vaikuttaa siihen toivottuun sutultaan kasvavat. 

, ErHaisetviiveet muodostavatva!ravan ongelman nimeno~maansuh
danIlep()liifirkassa,' 'jossa onkin ,tehty: monia, ,'virheitä -viiveiden pituu-
desta johtuen. Jos kaikki Leponiemenmainitsematviiv~et olisivat 
suhteellisen pysyvästi olema:'sa,' tehpkas suhdannepO'litii'kka tuskin 
olisi periaatteessakaan m.ahdollista. ,Viiveet eivät k~itenkaan Qle 
aina pi1jkiä. :EsiIAetki'ksi julkistenra'kennllstöigeno8a'lta,op., suun
nittelua t~hosta~alla ~päästy, sii4en,että ,nopeasti,käynnistettävissä 
oleviaP:rojekteja on jossain :määrin varastossajahalu~utvaikutukset 
voidaan~aavuttaa melko . lyhyin vi,ivein. Myös yrityksillä on usein 
valmiita investointisuunnitelmia,'odottamassa sopivaa,'toteuttamisajan
kohtaa. Yritysten toimintaviiveet' voivat' edelleen lyhetä, jos niille 
etukäteen annetaan 'selkeät Ilähtökohdett ''Siitä, missä p,uitteissa esimer
kiksi i,nvestointi tapahtuu eri suhdanIlevaiheissa. 
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Nykyisestä valtiosäännöstå on aiheutunut suhdannepolitiikkaan 
hallinnollisia viiveitä, ko:ska" ~ha~lituksella ei ole ollut suhdannepoli
tiikassa valtuuksia riittävästi. Asiqiden mennessä eduskunnan kautta 
niiden käsittelyaiika on "kasvanut ja niiden saama julkisuus. ··on hei
"kentänyt 'Suhdannepoliitlisten ·toimien tehoa. Hallitu'ksen suhdanne
poliittiset valtuudet ovat 'kuitenkin jossain määrin kas.vaneet valtuus
lainsäädännön seurauksena. 

Kysymykseen, pitääkö harjoittaa sik-sak-politiikkaa vai jäyldkää 
keskipitkän ajan politiikkaa, on· helppo vastata: eikulllpaakaan.Pai
nopiste on nähtävästi siirtym~ssä keski'pitkän ajan politiikkaa ikohti 
etenkin nyt kun tarjontatekijäin merkitys on noussut suhteessa kysyn
tätekijöihin, mutta siten, että myös'lyhyemmän ajan vaihteluita ote
taan huomioon. lIman tällaista yhteensovitusta etäisyys yhtäältä en
nusteiden ja suunnitelmien ja ,toisaalta 'käytännön päätösten välHlä 
jää liian pitkäksi. 

HEIKKI HÄMÄLÄINEN: 

Tämäniltaisen esitelmän johdosta haluan kiinnittää huomion kolmeen 
seikkaan: 1. miten »uusia» käsitellyt asiat 'Ovat, 2. mihin ajattelun 
harnoihin ekonomisti voi eksyä ja 3. minkälainen ta!louspoliittisen 
keskustelun tila on Suomessa tällä hetkellä?" Kuittaan 'kaksi ensim
mäistä ongelmaa luettelonomaisilla lainauiksi1.la kansantaloustieteili
jöiden kirjoitulksi'sta. Viimeisen kysymyksen asettamaan ongeIlmaan 
puutun laajasanaisemmin. 

1. Esitelmän käsitielemien ongelmien uutuuden arvioinnille suo 
, pohjan poiminnat vuonna 1928 julkaistusta teoksesta: Oskar Morgen

stern, Wirtschajtsprognose: eine Untersuchung ihrer Voraussetzungen 
und Möglichkeiten. Morgenstern esitti, että taloudellIsen kehityksen 
seurannan ja ennakoinnin sekä talouspoliittisen tutkimuksen tulisi 
suuntautua mm. seuraaviin kohteisiin: 

a) rakennemuutosten ja suhdanteiden välisten riippuvuuksien selvit
täminen, 



94H:EIK,KIHÄMÄLÄINEN 

b ) ~.Cli1~aSårj:od~n .aik(i'kvctll.teetin.··ongehria,;, 
c)' t.alqt1dellj.st~n.eJ;lltq!s!teideIi. aiJlt~ul()ttövuuden . ongelma t,' .' 
d)vHv~ide:p, Qng~ltng>-Jac'" 

e}·taJQ~9-eUista.·~ehitystä JkQSkevien. QdotU!stten.ollgelI)J.~. c 

':2. /Erns"t. Wagema:nn tavltc:tstelee te'Oksessaan BeriihmteDenkfehler 
der>NationaUik:öndmie /-~errt 1951, · nelj äav&rhettä;jö,hontåloustietei~ 
lijän:ajatt~lu~såattaa :harhautua., Tässä yhteydessä riittää, · että'esitän 
,u.ä~~/(1ja:tteltl.14>ha~hais.etl$uunnat .. ilrn«;lrl'ko:rrunentteja.Juette,lona·:;. 
a) ::;.ing,iMidualistisen selityiksen:hCi:rha, 
b)'~"lllOl1il$ti~~n ~aj atrtelun Yk.sipuQlisuude.n- vaara; 
c)< '. ab$'Oltl.uttis,~n.,aj~ttefun harltqt j.a . 
d)· :kva:rltitatiiviseen'Cloalyysiin -Jiittyyät <mittauJksenumpikujat. -

-'. 3:.:' Kansantalouaellirren ,jatalollsporliittihen- . keskustelu 011 Suo
messa ,känsamväliJse-n ,kehiiyJMsen:.·m:y;ötäj=atkuhut,e:vehdylksistä· ... huQli .. 
matta tai niistäj'Ohtuen~»IrrtumisfLeb.en; ·.Wissep: ',d!er;'Tod»kuten 
Lessing ,on arkanåan kirjoittanut .. 

. Yleisessä 'keskusteLussa ,·juuri,:lka.n~antaloustieteen .'. nimrssä ..•. tehdyt 
erehdYksetova~saanee.t·keskeisensijaIi. Kuitenkin tiede on'säilyttä
nyt arvovalt~nsavarsi-npi'tkäll.ä aikavälillä, vairokataloustieteen sa
moinkuin Isen . tu1JkimuskdhteenJkin tasaista kehitystä ovat häirinneet 
erinäiset.·sUhdanteiden . vaihtelut. Esimerkkeinä voidaan mainita. kol
mekymmentäluvun alun talouspula,' jolloin tcrloustieteilijät pakenivat 
yleise.n,'keskustelun areenalta :hiiveten epäOllnistuneita lilar~neana
lyysej:aan janäWe perustun~ita .h~h~anosuneita ennusteitaCln' sekä 
tällä he~kellä. vallitseva. ·energiapulan aiheuttama tila~e, jonka seu
rausten .seJvittäJnise~·~,e~si tään aplla talo'usti,eteilij Qiltä. . 

MIkä ori siiskånsan~aloustieteenja sen k.äsitteenmuodostustavoi'sta 
käytävän 'keskustelun tila Suomessa? ' 

Samalla tavalla 'kuin Suomen kansantaJous on saanut mukautua 
kansainvälisessä taloudessa tapahtuneisiin vaihteluihin ulkomaan
kauppansa välityksellä, on myös tåloustieteellinenharrastus seuran
nutniitä oppihistoriallisia 'päästiurttia,' jotka 'kansainvä:1ise'sti on 
hyväksytty noudattam.isen'arvoisiksi. TaIlläyleispiirre' on .myös todet
tavissa yliopisto-opetuksessa, tåloudellisetltutkimuksen'suuntautu
misessa, yleisessä .asennoitumisessa . taloudelliseeIintiljööseen' sekä 
talouspolitirkassa. Toiminta onmlltei oma!Häpainollaan . seurannut 
kansakuntamme talouskasvua:talousmieniä koulutetaan,' selvitys- ja 
tutkimustoimintaa ylläpidetään, informaatiota jaetaan sekä talöus-
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poliittisia toimia pannaan täytäntöön. Näin on ollut ennen'kin, niin 
nyt,efkä kenelläkään oie hudlta tulevaisuudesta. Luotetaan siVhen, 
että ,kansamme vauraudehtila edelleen on sellainen, että talousmie
het saavat riittävän toimeentulonsa taloudellisten ja taloustieteellis
ten ongelmien parissa askarteiemisesta. 

. . 

Suomessa on tällä he1j~el,lä ainakin muoddlliset puitteet truoudel-
lisen jå talouspoliifti'sen keskusteilun viriämiselle:· 'talousmie\hiäkoulu
·tetaan~ selvitys- ja tutkimustyötä tehdään ja talouspoliittisesta päätös-
tenteosta vastuussa olevatpäätöste.nte'kijät 'Suunnittelevat ja pyrkivät 
ohjaamaan ta~outemme ikuhlrua. Yleisesti tunnustetaan, että meilllä 
Suomessa rkäyt.ävä taloudellipen ja talouspoliittinen keskus:telu on 
niukkaa, satunnaisesti, viriäväa ja kolIteiltaart.· hajallista. M'ut'ta sa
maahan voi sanoa parin viimeksi:kuluneen vuosilkymmenen aikana 
maassammeharjoitetusta talouspolitiikasta. 

~ktiivinen talouspolitiH&aedellyttää välttämättömänä mutta ei 
suinkaan rii'ttävänä ehtona tuekseen tehokkaan ta~ouspoliittisen kes,
kustelun ainakin sellaisissa 'maissa, joiden yleisten asilOidenhoito -
myös maassa harjoitettav;a talouspolitiil&a - on järjestetty demok.: 
raattisten periaatteiden varaan. Suomi ei tässä suhteessa muodostane 
poikkeusta. Normaalin demo'kratian eräs periaate on vastavuoroisuus: 
Laina on ma~s:ettava takaisin. Talousp'Oliittis:en toimenpiteen lainaa
minen ja sen varo maton täytäntöönpano j'oudutaan myös maksamaan. 
Lasku ilmenee ja on y;leensä ilmennyt yhteiskunna[lisena häiriönä 
muodossa tai toisessa. 

Suomen 'kansantalous on toisen maailmansodan jälkeen kasvatta
nut tu<?tantoresurssejaan verraten voimakkaiden suhdannevaihtelui
den alaisena. Osa taloutemme suhdanneher'kkyydestä' johtuuialou
temme rakenteesta. Viedäänhän ulkomaille peräti kaksikymmentä 
prosenttia maassamme aikaansaadusta . tuotannosta vuosittain. Kan
sainvälisen taloudellisen lkehit~ksen vaihtelut heijastuvat välittöminä 
ja voimakkaina maamme sisäiseen taloudellIseen \kehitykseen. Tätä 

. asioiden luonteesta seuraavaa suhdanneherkkyyttä on vielä omalta 
osaltaan lisännyt maassamme harjoitetun talouspolitiikan harhainen 
yleissuunta sekä 'lisäksi eriilisiin toimenpiteisiin liittyvä satunnaisuus 
ja hajallisuus. Yleissuunnaksi voidaan toisen maailmansodan jälkeen 
todeta 'keynesiläisen hengen mukainen ensi sijassa kysynnän sääte
lyyn kohdistunut finanssipolitiikka. Tätä suhdannepoliittista yleislin
jaa on pyritty tukemaan samaan tavoitteeseen tähtäävillä rahapoliit-
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tisi:lla toimilla . .A!ktiivi,se~<~~ahan .määräll, sä~telynja,ko:rkopöliti1kall 
,sijasta myÖsSup'Illen:P~l1killJoirnenpitemä .on, välittömäs:ti tai cvälilli~ 
~esti .. kpetettll?l1,j~i1J~l!1:lves,toipti~n.Ja viennin·"kehitystä.; 

TlI.loksena \on:QiUut: kansantalouternme::ve:rraten· suuri suhdanne~ 
herkkyys ja~ik~Il ~a<ltipp~Ssin .j~~isyys; j~t
klH~baI,l .. tä-lJ~p.,:hefkell~ jo' ,nelj ii~vuot~,laajj;l~turl1,ltJa,.jat~1;tvasti 
~iih-tYvä. i~tq~eri, ~ousu· .. ,J>qsitiivl~11c:l.~piirt~~nä .. ,911.!~yyt~':m~inita ~su.h~ 
t· ' .. '111~' "'h" .:....... ···1 ~,.+ ··H!· " . .+!L::· Ty· •• 1I1~'_'· !" .' h·· 
J~~W~'en·~CUl~:,sru Yllor ~ tyo,CUJ~yys;II.J#;tAll~·,:· ...•. p~)'Ylst*~~:t1 ... '. ,01.-

dostaon '. näin"~aksett~ ihinta . voimakkaan ,rah~na:r.von .alentumisen 
:.. " .'" " " ," .. ~; ~ '. ,.- . ~. .' - ... -' '.' "',' -~ • ",. ,. -', ' . ". - .. I :: _. ,'. . ";" : "'. ..' • 

muodossa., '.'. .,', '... . . 
.. - , ' ."~. " ~ . '-. . 

ta.louspQlitiiklkanplle.:o:q.lisäksi 'Ollut ,varsin kolkonaisval ta~sta .. Suo-
messa 'valiii tseYCl:puiteta(i~,udef1 iär-j,estehnä.voidaC\IlyarsiJt.käyttQkel
poisel1~ taval~~:. j*aa,. '}{olmeen.pääryr~ään s~'l~ä.il:ls~it~tionaaiJis.en 
rakenteen että tyypillisten ongel~en ·mukaffi.1:. ~an$aIIJalQusko~onai
suq tena, elinkeinoelämä .ja l1.l1kinen talous .. :·Suhdaflnepoliittis'eIl,ti:1an
teen eriyttämine.n näinkin karkea1la' tasol1(ihelpottaisi sitåpäätös
tilannetta,jossa' olisi' v(llittava. ku11()is~en'~in suhda~Iletilantees~ep. 
sopivin toimenllid~~hdelmä:T~&hmenet~YIl ~ojal1a saatWf;iin <tina
kineslin ne konkreettiset ongelm.at, j oihi~ vallit~evasså taloudel1isess~~ 
tila!lteessa on ajauduttu teti joita kohti o[letan kulkemassa .. Näiden 
perusteella sitten olisi 'koottava mahdollisten toimenpiteiden j;ouk!k:o. 

Välttämättömänä mutta ei riittävänä ehtona ta1ouspoliittisten toi
menpiteidenoikeaJile ajoituksel1e ja mitoituk~elle on jälleen oi1kea 
analyysi vallitsevasta suhdannetilanteesta ja täsmälliset ja lu'Otettavat 
ennusteet 'Suhdannetilanteen odotettavissa olevasta kehityksestä. Näi
deJ;l onnistumisen edellytyksenä voitaneen pitää taloust1eteellisen toi
mi~nCln vilq{kauttaja laajuutta. Tämäkään ei oleriittäyä.ehtotalous
poliittisen' toiminnan onnistumiselle .. Esime:r~kinä voidaan mainita 
ristiriita Englannin vu.osisataisen taloustieteellisen perinteen ja talou
den tämänhetkisen tilan välillä. 
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RIITTA HJERPPE ja JOHN LEFGREN 

Johdanto 

Tämän artikkelin tarkoituksena on kartoittaa tulonj-aon kehityssuun
taa pi~känä aikavälinä Suomessa. Olemme pyrkineet mittaamaan 
kotita1ouksien käytettävissä olevien tulojen jakautumaa suuruuden 
mukaan vuosina 1881, 1900 ja 1966 sekä yksityisten henkilöiden 
tulojen j'akautumaa vuosina 1900-. 1967. Peruslähteinä on käytetty 
verotilastDja. Tarkastelussa on yritetty ottaa huomioon lainsäädän
nössä ja tilastojen 1aadinnassa tapahtuneiden muutosten vaikutus 
verotilastoj-en antamaan kuvaan. Tärkein selvitettävä kysymys on, 
voidaanko. pitkänä aikavälinä havaita olennaisia muutoksia Suomen 
tulonjakautumassa. 

Tulojen jakautuma on tyypillisesti vino kaikkial'la maailmassa. 
On paljon pienten tulojen ansai'tsij'Oita ja suhteellisen vähän suuri
tuloisia. Neoklassiset tulJonjakautumateoriat lähtevät yleensä perus~ 
lähtökohdasta, että tuotannontekijÖiden tulot 'Ovat suhteessa siihen 
kontribuutioon, jonka ne suoritta~at osallistuessaan tuotantoon. 1 

Mi'ksi tulonjakautuma sitten on niin vino? Voiko yksityisen henki
lön panos toiseen verrattuna olla monikymmenkertainen, kuten tulo
Jen erot saattavat· olla.?2 

Tuloj,en jakautuman tutkimisen ong,elmat liittyväty1eensä tulon 
käsitteeseen ja toisaalta jakautuman mittaamiseen. Kun lisä\ksi aio
taan tarkastella pitkää aikaväliä, asia monimutkaistuu entis1estään. 
Käsitteiden sisältö ja yhteis~kunnan perusraiKenne on ajan kuluessa 
muuttunut. On erittäin vaikea s.elvittää, mitä tietty tulonjakautuma 
lähes sadan vuoden takaisessa, lähinnä luontaistalouteen perustu-

L Pen Jan, Income Distributian, London 1971, s. 76. 
2. Tuloj-en epätasaiselle jakautumalle on omistettu äskettäin ilmestynyt The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science, Sept. 1973. 
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vassä yhteiskunnassatodellamerldtsL" Miten ti1 an ne toisaalta on 

muuttunu~1 . j()s~FjIrl~r~}{$itul(J~~~~~~~)1j}lell jakalltunta on · pysy
nyt ,~nriallåan," rhuttakes1rlmääräi;set: ~eåålittilot ~'vat·.~asyaneet?On 
selvää, että hyv'inv6iriti o,n'kasvanut. T()is;aalta'köy~yysS'anioink:uin 
rikkaus: ovatmyössllhteellisia :. 'käsitteita, j å'tämä:' on se kriteeri, joka 
teke~mielekkääksr'tuIO:Iij-aori.'kehityksen ta~kasteltinajassa 

Lähteet, käSitteet,' rnenetelmlit 

N y ky~sin.katsotaan" . että tulop.j ~kautumatarkCl.st~lussa olis{" parasta 
kä~ytääl~otital()pl~§ienl~ä~tett.äviss~oleviq.~ttIloj~jla ot~aa tässä. yhtey
des~ä hvomioqn :my6~. koi~tFllouksien :k,Q'onvailit~lut~rämä.n. kaltaisia 
tiet~ja "s~adaaIlSri()ftt~'''å.~~s~·VainVJ.LOSi+n -1966 ja 1971 
kotitaloUStied~tel~~~.a~äip.·. qn~ll0lJ. ~~~ytt~'6~.v~rqtU<tSto~t~.l)aa~ 
taviin .tulonjaikautwniih, .. v~ap.ä,itii" 6!1lri,p.pidettävä., koI"Vl~~indi:. 
kaattol'eina. Tu1onsaail~lJ.ja~alltulIlillep.lpq~iip.: tulon ,&lJlfrull~eI) 
mukflan on koko y~ro~#as~qjen: (}!~fua~ol~p. ajilll kiinnostanllt tilas.
ton ,1aatijaaSuomessas~inä ,määrin",että tulo1lJ6~jakautunmmu~ 
dostaa tavallaan kai:kki~n 'verotilastojen rtlpg9n~-Sl.loIllessavuosi~a 
1865-·' -'1881stiorite~usta' valtio~ tuloverotyyp;pisestä suo~tuntaverosta 
on koottu ,var~inperusteelliset til~stot .eräiltä. vuos·lIta.Kunna'llis.vero
tuksesta on muokattua aineistoa' suurimpten ;kaupunkien verotuk
sesta vuosina 1870-' ,1899 sek~ ,eriJIistutkimus vuosien 18~9 ja 1900 
kururallisV'erotuksesta kaupung~is~ ja maaseudulla. '1920 -.1940-
luvuilla on jUlkaistu'kunnallisv.ero- .sekä 'valtio!! tulo:," . jaollJ.aisuus,~ 
verotilastoåa, joskaan ei' jokaiselta '. vuodelta. V uo:desta1941'tulo- ja 
omaisuustilåsto on jatkuva, . ja se käsittää vuqdesta '19591ähtien sekä 
vaItion tulo-···j~·· oInaisuusverotuksen että"kunnallisverotuks:en~4 ' 

Verotus oli viimevuosisadall:a ja. vuosisadaIl vai~teessa tyypilli
sesti pe!hekohtåinen niin kUIlnallis-' 'kuin Su()stuntaveronkin osalta. 

, .: , . . . : '. 

3. SVT C. 2; Tilasfollisiatiedonantojå 51; Kotitaioustiedust~lu 1966. yuoden 19.71 
tiedustelun tulokset eivät- ole' tätä kirjoitettaessa vielä käytettävissä. Aikaisemmin 
suorit.ettujakulutustutk~muksia on vai:kea käy ttää> tulonj akotutkimuksen Jähteenä (Ks. 
SVT C. 2,. Tilastollisia tiedonan~oja). 

4. SVT IV. Suomenmaan suostuntavero 1865, 1871, 1877, 1881; Renvall Heikki, 
Tulojen' jaosta Suomen suurimmissal kaupungeissa 1875-1899, Kansantaloudellisen 
yhdistyksen -esitelmiä, Sarja III, Helsiriki 1900; Hjelt Aug. - Broms O. A., Kun.nallinen 
tuloverotus ja tulosuhteet Suomessa, 1. Kaupungit, Helsinki 1904. II. Maalaiskunnat, 
Helsinki 1905; SVT IV C; Kunnallinen verotus. 
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Tulotiedot eivät perustuneet tulonsaajan omaan ilmoitukseen, vaan 
verolautakunnan arvioon. Samalla verotus ei perustunut niinkään 
ansaittuun rahaan kuin suhteelliseen,\Toeroä~einåarv.ioituun elin
tasoon. Agraariyhteis~kunnan luontaisedut tulivat näin ollen tässä 
verotusjärjesielmässä otetuiksi huomi:oon~Vuoden; 1920 tulo- ja omai
suusverolaissa siirryttiin virallisesti 'helllkilöVierotukseen ~altionvero
tuksessa. Beriaatieessa jokainen: tuloja saanut, jonka tuloty'litrtivät 
tietyn' rajan, maksoi: veroa. ·Aviopuolisoita kuitenkin yhteisverotet
tiin ja heidät 'merkittiin myös Vlerotilasrtoon yhtenä ,yksikkönä vuo
teen 1934'saakka'sekä uudeståan vuosina 1943-1951. Vuosina 
1935-1942 aviopuolisoitaverotettiinerikseen .. Nykyisin heitä yhteis
verotetaan j-a käsitellään vuodesta 1952 lu'kienkahtena tilastoyksiik
könä.5 

Verotilastoista saadaan verotettav;ien tulojen jakautuma ennen 
verotusta. Verotettaviin tuloihin päästään vähentämällä veronalai
sista tuloista sallitut tulon ansa:itsemiSlesta aiheutuneet kustannukset, 
kalliinpaikan-, vähemmän ansainneen puolison, lapsi- ym. vähennyk:-' 
set. Nämä vähennykset ovat koko ajan pysyneet paljolti samanty-yp
pisinä, vaikka niiden määrä on vuosien mittaan lisääntynyt. Samalla 
on kuitenkin tuloja, jotka eivät ole veronalaisia, mm. osa korko
tuloista, apu- ja päivärahat. EdelLeen 'luontoisedut on arvioitu todel
lista alhais,emman arvoisiksi. Verotilas"boista ei voida päätellä, onko 
tuloja jätetty ilmoittamatta. Maatalouden verotus ei ennen vuotta 
1968 perustunut todellisiin tuloihin, vaan pinta-alan Ja kirjanp[to
tiloj,en edellisten vuosien tuoton perusteella te1htyyn arvioon. Metsä
tuloja iverotetaan edelleen pinta~alav:erotuksena~ 

~erotilastojen käyttö~elpois,uutta tulojen jakautuman selvittämi
seen vähentää osaltaan se, ,että niissä on mukana myös os:a-aikatyön
te'kijät ja vain osan vuotta työssä olleet. Tutkimusten mukaan he 
kuuluvat aiimpiin tu101uokkiin ja heidän osuutensa on aivan viime 
aikoina ikohonnut.6 Toisaalta muuttuneet verolait ovat eri aikoina 
tuoneet suhteellisesti erilaisia määriä tulonsaajia verotuksen ja vero
tilastojen piiriin. Pääsääntö on, että verotettuj1en osuus väestöstä on 
kasvanut. 

5. SVT IV B. Tulo- ja omaisuustilastot 1920-1967, Esipuheet. 
6. Sa.lavuo Kari, Tuldnjaosta ja sen. mittaamisen ongelma-sta. Turun yliopiston 

sosiaalipolitiikan laitoksen tutkielmia. B: 10, 1970. Lisäys johtunee paljolti opis:kelijoi
den määrän voimakkaasta kasvusta. 
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Progressiivinen valtion verotus tasaa tulonja'kautumaa kohdis,... 
tuessaan voimakkaampana suurempiin tuloihin.~ Vähennykset ovat 
suurten tulojen ansaitsijoilla suuria, ·pienitulo1silla pieniä. Vähennys~ 
järj"estelmän kokonaisvaikutus on näin olten v.eroprogressiota lieven
tävä. Vähennyslllahdollislluksissa on myöskin ,eroja ammateittain ja 
perheen koosta riippuen~ Pålkans:aajan vähennykset ovat vähäisiä 
itsenäisen elinkeinonha;rjoittaj an suorittamiin v.errattuna. 8 Julkisen 
vallan tulonsiirrot taas kohdistuvat tavallisesti suhrteellisesti· s.uurem
pina pienituloisiin ja suuriperheisiin.Nämä tulonsiirrot 'ovat toisen 

. maailmansodan jä'likeinen itmiö. Sen· sijaan juHosen vall'an ilmais
palvelujen väestöryhmittäisestä j:akautumasta ei olla selvillä., 

Vero tilastoissa ei ole tietoja verotettavisia tulöislt,a tulo tyypin 
mukaan ennen 19S0-lukua. Näin ollen ei voida selvittää niiden jakau
tumaa palkka- ja pääomatu1oihin. Tästä johtuen käsitelläänkin yksin

-omaan kotitalouksien ja yksityisten henkilöiden .tuloja. Emme ole 
pyrkineet selvittämään näiden suhdetta yritysriJen tuloihin emmekä 
julkisen sektorin käytettävissä oleviin tuloihin. 9 

·Tulonjaon mittaamiseksi· on kehitetty useita eri tilastollisia mit
ta~eita: Tunnetuimmat ja helppokäyttöisimmät lienevät Lorenz
käyrä, sen perusteella taskettava Gini-koeffisientti, sekä tulonsaa
jain ylimmän tai alimman n-prosenttiosuuden tuloJen osuus kaikista 
tuloista. Näyttää siltä, että jokseenkin hyviä mittausmenetelmiä on 
useita. lO Kun seuraavassa tarkastellaan tulojen jakau'tumaa suuruu
den mukaan Suomessa, on ensiksi muokattu saatavilla olleesta aineis.
tosta 'kotitalouksien tulojen jakautuma vuosHle 1881, 1900 ja 1966. 
J akautumaa Ikuvataan Lorenz-käyrallä. Saatua kuvaa täyaennetään 
sitten yksityisten henkilöiden verotettavien 'tulojen j'akautumalla vuo-

7. Silti esim. vuoden 1968 tulo- ja omaisuustilastossa on tuloluokassa yli 100000 
mk kolme yksityistä henkilöä ym., jotka eivät ole maksaneet ollenkaan veroja ja yksi, 
joka o,n maksanut vain kunnallisveroa. 

8. Vrt. Leion Anders, In;komstfördelningen i Sverige. En sammanfattning av 
Låginkomstutredningens första delbetänkanden. Falköping 1970, s. 24. 

9. Mm. Brummert, Fougstedt ja Salavuo ovat käsitelleet verotilastojen käyttöä 
tulonjakotutkimukseen. Suomessa, samoin niitä on tarkasteltu Tilastokeskuks;en julkai
suissa, ja Taloustieteellisen Seuran vuosikirja 1972 on omist,ettu tulonjakautumakes
kustelulle. Brummert Raoul, Henkilökohtaisten tulojen jakautumisesta Suomessa, Kan
santaloudellinen aikakauskirja 1963; Fougstedt Gunnar, Inkomstens fördelning i Fin
land, Ekonomi,ska Samfundets Tidskrift 1948; Salavuo Kari, ma; Tulonjaon kehitys
piirteitä vuosin.a 1955---'1968, Tilastollisen päätoimiston tutkimuksia N:o 12, Helsinki 
1970; Tulonjaon kehityspiirteitä II, vuodet 1960-1972, Tilastokeskus, Tutkimuksia N:o 
27, Helsinki 1973. 
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sina 1900-1967. Tarkastellaan tulonsaajien ylimmän·· 5 % :n, ylim
män 20 %:n ja :alimman 20 %:n tuloj1en Os.uutta kaikista verotetta
vista tuloista. V åikka tässä yhdisrtetään samaan tarkasteluun niin eri
laiset käsitteet kuin kotitalouksien tulojen jakautuma ja yksityisten 
henkilöiden tulojen jakautuma, uskotaan si'lti voitav:cin Vletää jO'ita
kin johtopäätöksiä· 'tapahtuneen kJehityksen suunnasta. Muutosten 
suuruudesta .sen sijaan ei ole syytä puhua tässä yhteydessä. 

Kotitalouksien tulojen jak~utuma 1881, 1900 ja 1966 

K. E. F. Ignatius on vuoden ·1~81 suostuntaveroiilaston esipuhees
saan koonnut varsinaisia verotettuj-a koskevien tietojen lisäksi 
arvioita veroa maksamattomasta väestön osasta.. Näiden perustbeella 
voidaan laskea karkea -tulojen jakautuma tälle vuodelle. Verotus oli 
perhekoh!taista, kuten edellä todettiin. Veroa maksaneiden tulot on 
arvioitu veron määrästä verolain perusrteelJa. Ignatius toteaa tapah
tuneenVleronkiertämis'tä ja arviO'i jopa sen määrän. Toisaalta Igna
tiuksen arvion mukaan vain noin kolmannes perheistä maksoi suos
tuntaveroa. Kaksi kolmannesta perheistä ansaitsi siis alle 500 mk, 
joka oli veronmaksun a1a~aja. Ignatiuksen summittaisen arvion 
mukaan veroa maksama1jtomiJen perheiden keskimääräinen tulo oli 
noin 360 mk vuodessa.ll Tämä karkea arviO' koskJee niin suurta osaa 
kotrtalouksista, että 'sen perusteelia ei voida tehdä tarkkaa tulon
jakautumakäyrää alimmille tuloluokille. Se auttaa kuitenkin arvioi
maan veroa maksamattom1en kotitalouksien suhJteellista asemaa ver
rattuna iveroa suorittaneisiin. 

Vuoden 1900 tulonjakautuma perustuu Aug. Hjeltin ja O. A. 
Bromsin tutkimuksiin kunnallisverotuksesta Suomessa. Hj1elt ja 
Broms olivat saaneet kunnista tiedot veronmaksajista maksetun 
veron mukaan luokkiin jaettuna sekä maksetun veron määrät. Vero
tettavan tulon määrä sen paremmin kuin muunkaan tulon määrä ei 
ilmennyt tiedoista. Niinpä Hjelt ja Broms ovat arvioineet tulot las-

10. Tulonjaon mittaamisesta ks. esim: Hjerppe Reino, Tulojen jakautumisenmitta·
luvuista, Yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista tutkiva jaosto, Liite 2, 
Taloudellista eriarvoisuutta tutkivan työryhmän raportti, Helsinki 1972; Atkinson A. B., 
On the Measurement of Inequality, teoksessa Wealth, Income& Inequality, ed. A. B. 
Atkinson, Middlesex, England 1973. 

11. SVT IV. Varallisuuden suhteita 4. 
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Kuvio, 1., 1(9tit~löuksie.n. tuloj:en jakautuma 1881, 1900 ja 1966 (Lorenz":-käyrä). 
Figure 1. Distrihution of household incomes 1881, 1900,and 19.66 (Lorenzcurve). 
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Lähde: Suostllnt~vefrotuksen 1881 ja kunnallisverotuksen 1900 aineistosta tätä selvitystä 
varten muokattu. (SV-T IV, Suomenmaa'f1 suos'tuntavero , 1881; 'Hjelt, Aug. - Broms, 
O~A., mt. I,'rnt. II) SVT,C.2., TilastoUisia, tiedonantoja '51. Kotitaloustiedustelu 1966. 
Ks. myÖs Tulonjaon kehityspiirteitä 1955~1968. ' , 

kiem.a1lakul1ekm,'tulo~saajap'erhee~ tllloIltuloJuokan alarajan perus~. 
teel'la:, Tämä antaa tulokseksi ~alhcrlselt tulot erikoisesti suuri
tuloisille, koSka tulolu~kkien välitkin<}1ivat käytetyssåluokittelussa 
enemmän.,.ansainneilla suurempia.12 Hjetltln ja.,B:romsintulo~rviota 
muutettiin siten, että tuloluokkaankuuluvlen tulonsaajien tuloi!ksi 
laskettiih ttiloluokan kleskiarVotulo, poikkeuksena ,yliriirnät tuloluo
kat, j()iSsa' t1lloarvio asetettiit(kolIrfahnekseripäähän tulbluokanaJa
rajasta. Kaikkien k6titalo~enlI1ääfäarvioitiiAJ>i~h lähtö~dh~na 
salIlaa kotitalouden :roeskikok~a;niikä Ignatiuksel1~nolLTärnä arwo 
petllStllu siihen,Mtä kohortUhedelrti~syYspysyi muuttumattomana 
1800 .. 1UVUn ka'ksi viimeistäwostltYInIll!entä.13V,eroa maksiamaittomien 
kotita1ouksienkeskituloksi arvioitiin 400 mk kaupung,eissa ja 200 mk 
maalaiskunnissa e1i verotettayåll tulö'Il alaraja. 

12. HjeltAug~ ~ Broms O~Ä:, mt. I~IL 
13. Strömmer Aarno, Väestöllinen muuntuminen Suomessa. Väestöpoliittisen tut~ 

kimuslaito~sen julkaisuja, A: 13, Tornio 1969, s. '53. 
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Kuviossa 1 kuvataan Lörenz-käyrien, avulla tulojen- suhteellista 
jakautumaaSuomessa vu·osina 1881,1900 ja 1966. Vuoden 1966 käyrä 
on kotitalouksien käytettävissäoQevien tulQjen jakautuma saman vuo
denkotita'loustiedustelunperust~ella. Käyrät ov.at melko hyvin ver
tail@elpoisia sikäli, ,että v,uosina 1881 ja 1900 verotettavat tulot, oli
vat lähes samat -kuin käytettävissä olev:at tulot. Varsinaisia sosiaali
sia tulonsiirtoja ei ollut, javäU~tömät ·verot. olivat mitättömän pieniä. 
Käyristä käy ilmi, että ,vuo,desta 1881 vuoteen 1900 tapahtui tulon
jaon epätasaistumista. ,Kun v. 1881 ylin 2'0 ,% kotitalouksi'Slta sali 
50 % tuloista, vuoteen 1900 mennessä tämä ryhmädli edelleen paran
tanut asemaansa saaden 63 % tuloista. Tänlän jälkeen vuo~een 1966 
tulonjakautuma sen sijaan on j6nkin verran tasoittunut. Kotitalouk
sten ylimmän lwin;tiilin .osuus on laskenut 41 % :iiIi. Ylin kohnannes 
sai vuonna 1881 Iioin 60 % tuloista,: vuonna 1966 noin 56 %. Tässä 
jakau!tumien ero on siis varsin pieni. Jakautumien yläpäät oso~ttavat 
sen sijaan 'Suurempaa epätasaisuutta vuonna 1881. Tähän ovat syynä 
aina'ldn osi~tain valtion virkamiesten suhteellisesti erittäin korkeat 
palkat 1800-luvun loppupuo~ella. 

Yhdeksännentoista vuosisadan \kahtena viimeisenä vuosikymme
nenä ylempien tuloryhmien osuus kaikista tulois\ta kasvoi. Mikä saat .. 
toi johtaa tällaiseen kehitykseen? Kuznetsin mukaan teollistumisen 
alkuvaiheessa 'tapahtuva kaupungistuminen, tehtävi1en eriytyminen ja 
uusien matalapalkkaisrben, työpaikkoj,en syntyminen on tällöin syynä 
tulonjaon epätasaistumiseen.14 Näin on saattanut käydä myös Suo
messa, vai~ka H'eikki 'Renvallin tutkimuks·en perusteella piirretyt 

, ,-

Lorenzikäyrät eivät osoita kaupunkien tuloj,en jakautumansiir'tymää 
sen paremmin 'epätasaisempaan' kuin tasaisempaankaan suuniaan.15 

Maaseudulla ilmeni tulojen epätasaistumis;ta.. Maaseudun tilatt oman , 
siis vähävaraisen ja pienituloisen vaestön tkasvu olierikoiseIi nopeata 
vuosisadan loppupuolella. Mäkitupalaisten, loisten ja muonatorppa
rien IU'kumäärå enemmän kuin kaksinkertais:tui vuosina 1870-, 1901, 
ja heidän osuutensa niaa:talousväestöstäkas~oi noin 30 % :sta lähes 
50 % :iin.16 Tärkleä teki'jä tämän oIheila oli metsätulojen kasvu ja nii-

14. Kuznets Simon, Distribution of Inc6me by Size, Quantitative Aspects of the 
Economic Growth of Nations: VIII, Economic Developmentand Cultural Change; VoI. 
XI,No 2, Part II, Jan. 1963. 

15. Renvall Heikki, mao 
16; Jutikkala Eino," Torppqrikysymys, Suomen ta.lous- ja sosiaalihistorian kehitys..; 

linjoja, Historian korkeakoulu 2, toim. Einö Jutikkala, Porvoo 1968,' s. 193. 
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den" 'keskittyminen:ylempiin' tulöIuokkiin. Viime, vuo.sisadän iöpulla 
metsätuotteiden vi!enni~tä, tutf todel1inenkasvus(ektorL-'Kahderi läh
teen perusteella oh'.m.ahdö1lista ,·arviöida· .metsättilo3en" j akautumaa. 
Ensiksi 'Heikkti'Kunnaksenkasvututkim:uk:s:en ,luvutstasaadaa.nmet
sätulojen jakatitumä-'måan ja ·työvo.im~ ~esken/7T()is~ksivoidaan 
käyttåä·: J. ,.FI.,Vennolantutkimusta· ·måanöm1stuksen jaka.utumisesta 
vuonna 1901. Se dolierittäin ,·vino~ ",Noin:l1Jeljärin~s'1D;aatalöuden "ko.ti~ 
talouksista." ,omislti' : maata. 1:8 ·KoskapUUhiuötanto: on <maairitensiivistä 
ja'kant6hintatuloj1en jakautunti.,neh'on· maartornisrtuksert funktio., on 
j ärkevää·olettaa,. ettäkaniöhmtatru6j\en jakåu1:umä"öli's,amanIaihen 
kuiri maan·, j~ikautuma~:·,KantohiJ:lta~ulojlen.',' kökoIiäiSmäärå kansän
taloudessa' 61i: körk:ea,~: yli 'kaksi' roeptäakorkeampikttin· palkkasurnma 
metsataloude.ssa.Ka-ntohihtatulo}enepätasainen:' Jakautuma' oli 'näin 
ollen "tulojen epät~saist-un1i$ta ewstävatekij ä. ,Erkki,· MarkkaSen ,tut
kimuksentulökset maäseudun' omaisuuden jakautumisesta' Keski
SUQrnessa"vahvistavafmyos olettalllustai<ettåmaanomiStajie'nasema 
parani" :suhteessatilattö,maan väestöön viime vuosisadan lopptipuo-
lella.19 

' " 

Muutokset yksityisten henkilöiden' verotettl1ivien ,tulojen. , ' 
jakau,turnassa 1900-1967, 

Tuldj,~n j-åkautuman 'kuvaa täydennetään seuraavassa tarkaste1Jemal'la 
pääasiassa y~sityisten 'henkilöiden t~ojlen jakautumaa vtlosina 1900 
-1967'. Käytetään vuoden 190P 'kunna11isverotutkimusta ja valtion 
tulo-' Ja{ omcU~uus\Trerotilastoja.20 Tulonjc:t~autllIl1:aa mi:t~.tta.anlaske-

, t 7.Kunngs.Ife~kki,Metsätal9ustuotantoSuomessa 18~O~1965.SuorneIl Pankin 
julkaIsuja, Kasvutut~imuksia IV, Helsinki 1973. 

18. Vennola; J.H~,Macinomistus" ja torppa,rienitseitliistyttäminen meillä. Helsinki 
1917,8.27.: . 

, 19.1VIarkkanen Erkki, Wealth a,n:d Credit in the ,Fin.nish Countryside, 1850----1910. 
, ' 

rr'he Scandinavian Economic History Re~iew, Vol.X:XI, No 1, 1973., " 

20. Täsmällisesti sanottuna tässä verrataan vuoden 1900 tulosta verotettua yksik
köä, lähinnä perhettä, vuosina 1922 ja 1938 veroa 'maksaneeseen yksityiseen henkilöön 
(vuonna 1922yhteisverotetut aviopuolisot kirjattiin yhdeksi yksityiseksi henkilöksi) sekä 
vuosina 1955 ja 1967 veroa maksäneeseen yksityiseen henkilöön, yhteisveroilmoitta
jaan tai kuolinpesään. Yht·eisv-eroilmoittajien ja kuolinpesien osuus ryhmässä on mer
kityksetön, joten voidaan yleistää keskustelu koskemaan yksityisiä henkilöitä. Toisaalta 
varovainen vertailu veroa maksaneiden perheiden ja, yksityist~n välillä lienee vuosi
sadan alun tilanteessa mahdollinen. Siirtyminen perhekohtais'esta tarkasteluS'ta yksityi-
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tulon- . 
saajat 
income 
receivers 

100 
0/0 tuloista. 
0/0 incomes 

O~~ ____________ __ 

0/0 tulonsaajista 
0/0 il1come receivers 

Kuvio 2. Tulojen todellinen jakautuma. 
Figure 2. Actual distribution of income. 
//1/ - verotettavat tulot ja tulonsaajat 

- taxable incomes and income receivers 
_ kaikkien tulonsaajien tulojen jakautuma 

a - income distribution of all income receivers 
b - verotettavien tulonsaajien verotettavien tulojen jakautuma 

- distribution of taxable income among taxpayers 

tulon suuruus 
size of income 

malla tulonsaajien ylimmän 5 % :n, ylimmän 20 910 :'n ja alimman 
20 %:J!l. tuloj.en osuudet Ikaikista tu1oista. Edellä käsiteltiin kotitalouk
sien tuloja. NiHle, joille ei tuloja tilastoista saaltu, ne arvioitiin. Seu
raavassa on parhaan mahdollisen vertailukelpoisuuden saavuttami
seksi käsitelty vain niitä tulonsaajia, perhei,tä tai yksityisiä, joiden 
tulot ovat yltäneet va]tion verotuksen tai vuonna 1900 kunnan vero
tuksen piiriin. Mi'ten tämä sitten vaikuttaa tu1onjakautumasta: saata
vaan kuvaan? Q·nhan myös runsaasti tul6·nsaajia, joita.ei~Ulojen pi:e
nuuden vuoksi Vierdteta.21 

siin veroa maksaneisiin henkilöihin merkitsee tulonjaon näennätstä epätasaistumista' 
pienituloisten, lähinnä työssä käyvien lasten, määrän kasvaessa. Ks. teksti myöhemmiIL 

21. Nykyisin verotilastoissa on jokainentulons'aaja, jonka tulot ovat olleet vahin~· 
tään 10 mk verovuotena. 1920- ja 1930-luvuilla verotilaståis,sa oli vain joitalci~' tUloh.-· 
saajia, joiden tulot eivät yltäneet aUmpaan valtion verotuksessa verotettavaan' inää-' 
rään, joka oli kuitenkin suhteellis.en korkea. 

3 
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Kuviossa 2 '~sitetään. tulojen todellinen jakautuma. Viivoitetun 
alueen tulonsal~jienverot~ttav~ttu1ot Oovat niin.suuria, 'että niitä,vero
tetaan. V ainviivojJtetunalueen tulonsaajat ovat mukana tä.ssä. tarkas
telussa. Mikäli viivoittamatonkin alueote1iå.an .. mukaan, tuloj~n jakau
tuma muuttuu .'epäta~ais~mma~si. Lo:r-enz.;k~yrällänritattuna. Käyrä 
siirtyy kaue .. rnmak.si.· .... c lä ... vistä.jå.·stä ... TulQsta.v.e. rotetiuje'n tulOonsaajie. n 
tarkastelu antaa siis to~el]i1~jaMlltull1aa tasai~mman kuvan, Mo
j en keskimä~:rå~nen~l~asvl:l' hl~an· verOotettavan· tulon määrää nos~ 
tamatta, merkitsee Vlerotettuj~n määrän kasvua, viivoitetun alueen 

" ", ' .' . ~ . . 

suhteellista laaj'enemis.ta vasel1lIllaJle.~ulq.nj.ao~ kuva siis epätasais~ 
tuu tässä'käytetyllä ~ttaustava:l1a, v~ätPia~ninen jakautuma oli
sikinsuhteellisresti rnuuttumatoIl.·T.ästä s.yystä on. jakautumien tar
kastelun lisä'ksi välttämätöntä verrata verotettujien. roäärää johonkin 
väestön kasvua osoittavaansuureeseen. Tässä on laskettu verOotettu'
j'en osuus köko väestö.stä.22 Käytettymittaustapa. tulee tästä syystä 
erittäin ikarkeaksi, koSka voidaan tarkastella vaintulonjakautuman 
ja verdtettavien :suhteellisen määrän muutosten suuntia. 

Yksityisten henkilöiden vero'tettujen tuloj'en jakautuma näyttää 
tasoittuneen vuodesta 1900 vuoteen 1955 ja sen jälkeen muuttuneen 
epätasaisemmaksi (taulukko 1). Edellä olevan ~ukaanc on kuitenkin 
yhdistettävä tulonjakautuman klehi!tys'Vreroncmaksa.ji!en suhteellisen 
määrän kehitykseen tulonjakautunian kehityksen todellisen s.uunnan 
selville saamiseksi. 

'Taulukko 1 'Osoittaa merkittävää tulOonjaon tas;öitttimistawosina 
1900~192? sllurituloisten tulojen osuuden 'laskuna: javastaavaSiti 
pienitqloist~Ii tulqj,en kasvuna. Samalla veroa maksaneiden suhteel .. 
linen määrä .on kohonnut ,huomatiavastLkaupungeissa, ja tämä vai .. 
kuttaa tulonjakautumaan näennäisesti epätasaisuutta.lisäävästi.23 On 
mahdollista" että ratkaisevaa suunnanmuutosta tasaisempaan tulOon-

22. Par·empi mitta olisi verotettujen osuus. esim. potentiaalisista tulonsaajista, vaik
kapa 15~64 vuotiaista. Tällaista ti,etoa ei saa helposti tilastoista erikseen maaseudun 
ja kaupunkien osalta. Koko maassa oli 15:--64 vuotiaiden osuus vuonna 1900 60 % ja 
vuonna 1970 66 % väestöstä. (Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1903, ja 1972). 

23. Vuodelta 1900 on käytetty Hjeltin ja Bromsin tietoja. Tulonsaajien tulot on 
arvioitu. tuloluokan. keskiarvon perusteella. Veroa maksamattomiaei ole mukana. 
Vuonna 1922 tulo- ja omaisuustilastossCi on ~lmoitettu yhteisverotetut aviopuolisot 
yhtenä yksikkönä. Tämä jonkin verrantasoi,ttaa tulonjakautumaa keskituloluokissa, 
joihin tällaiset avioparit todennäköisesti sijoittuivat. Toisaalta Fougstedt' on arvioinut, 
että vaikutus., ei ole suuri, koska naimi,sissa olevien naist,en osuus työmarkkinoilla oli 
tällöin vielä vähäinen (Fougstedt Gunnar, m~. s. 254). 
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Taulukko 1. Verotettujen tulonsaajien ylimmän 5 °lo, ylimmän 20 °lo ja alimman 20 0lo 
tulojen osuus kaikista verotettavista tuloista (°/0).1 

Table 1. Per cent of total taxable income received by the top 5 %, the top 20 0loand 
the bottom 20 % of all taxpayers. . 

veroa maksa-
neiden osuus 

ylin 5 % ylin 20 % alin 20 °lo . väestöstä °lo 
top 5 % top 20 °lo bottom 20 °lo tax payers' 

share of total 
population 

koko.maa 
whole country 
1900 33 60 5 17 
1922 28 52 6 ·19 
1938 24 46 9 12 
1955 19 39 8 21 
1967 20 49 3 32 

kaupungit ja 
kauppalat 
cities and towns 
1900 41 68 5 22 
1922 30 .53 4 31 
1938 28 51 7 23 
1955 20 40 8 30 
1967 23 50 4 41 

maalaiskunnat 
rural communes 
1900 31 58 5 17 
1922 24 50 7 17 
1938 19 43 11 8 
1955 17 37 8 15 
1967 18 48 3 25 

Lähde: Hjelt, Aug. - Broms, O. A., mt. 1, mt II; SVT IV B. 1922, 1938, 1955, 1967; 
Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1947, 1972. 

1. Verotetut perheet 1900, verotetut yksityiset henkilöt ym. 1922-1967, yhteisverotetut 
aviopuolisot yhtenä yksikkönä 1922. 

jakoonfei vielä tapahtunut vuosina 1900-----1914. Tätä ei kuitenkaan 
verotilastojen perusteella voida kiistattomasti todret~. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana ja 'heti sen jälkeen Suomen talI 0 utta leimasi 
voimakas inflaatio., j'oka pudot~i ra1han arvon noin kymmenenteen 
osaan sodan ed~llisestä ta1sos'ta. V wsinkin valtion virkamiesten palk
kojen on todettu jääneen paljon jälkeen elinkustannusten noususta, 
ja kehitys oli 'Samansuuntainen muiden toimihenkilöiden, mm. opetus/"" 
henkilökunnan palko1ssa.24 Valtion alimpien palkkojen reaaliarvo 
alentui vuosina 1914-1921 noin 16 %, mutta ylimpien Kohdalla alen
nus <Yli noin 70 0/0.25 

24. Karhu J., Sota-ajan taloudellinen elämä Suomessa, Helsinki 1917, s. 324-327. 
25. Lindgren Verner, Utveckligen av statstjänstemännens löner åren 1914-1927, 
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V uosiert ,1922jä ,19-38vä[illä,t~!orijCikokOkQ 'IIlaasscrnäelUl~esti 
tasoittuL, ", Mafls~udu~a ,tu~oj:e1.1~'tas:å~nttIDlln~n~ " oli, suurempaa :kuih 
kaupung,eissa.J akatltuman. alapaässä p1enipal1&:aisten tulojien- ()'suus 
suhteellisestikåsvoL MuutoksetaivåJ:lj akautuman yläpää.ssä olivat 
tosini;pi~p.iä.SaIIlan~kaisesti ~efotet:tujen osuu~väe~~östä las.kikau~ 

pun~eissa?l:stä 23 ':prosenttiin ja' rnaasle'udtillavastaavasti"~7 :stä 
9'prosenttiin.:verorbettavan tulön' alarajan' 'korottamisen j ohdosta~ 
Vuonna 19~22a1in vitltioii verofu·ksessaverotettu tulO. dli3000mk, 
vuonfta 1938<se<oli 10000mk~ :Kes1titulojenrnar~9ffiääräirien kasvu 
ei ollut yhtä suuri kuin~tQtettavå~ hUöil alarajan'k:orotUs, ja lisäksi 
saatiin suorittaa joitakinuusi~"väJlennyklsiä verofuttavista tu1oista~ 
Näistä syistä ~erotettavren tulonsåaj ien', 1 ukum.äära laslåmaas,7'udulla 
noin puoleen ja kaupungeissa voimakkaastakaupungistumis~estahuo
limatta kasvoi vain 12 %.2() Verotettavien suhteellisen osuuderi vähe
neminen lo'htaakäytetyllä mittauSltavaJla tulonjaon näelUläiseen 
tasoittumiseen~ 'Lähes joka vuo'tta'koskevassa LoreIiz-käyrätarkaste~ 
lussa ainoat,käyrän"siirtyinät Qsuivåt verolakilen muutosvuosiin 1924 
ja 1935. Lisä'ksi FOugstedt on. käyitänytPareto .. vakioita 1920-ja 1930-
luvuri tu16Iijåon:hav(l;innollistarniseen ja saanut tuloksen, että tulon~ 
jakautumasså 'ei tapahtu.nut muutdksia.27 

1920- ja 1930-luVun taloudellis1el1ekehltykselleolityypillistäelin
kleinor-akenteen muuttuminen ja nop:ea kaupungistuminen~ Maa~ ja 
metsätalouden osuus elinkeinona alkoi nopeasti vähetä. Tulonjakau
tumankannaltå 'siirtymistä tapahtui alhaisten tu'loluö:ikkien, sisällä. 
PienituloiS'etmåa- ja meitsätaloudestaelantonsa saaneet siirtyivät 
matalapa~kkaisiksiteollisuudJen, rakennustoiminnan japalvelusekto-

1.,' "," , , , , ,,' " , ' " 

:i-i:en" työntekijöiksi; joten tulönjakautu:ma pysyi' muuttumattomancl. 
llrrieisennopea tulönjaö,n tasoi~tuminen' tåpahtUi jälleen toisen 

maai1ifiansodah aikana' jiå si!ta ':semarmeinå·" .j,ufl.aatiovuosma.. Fdug
stedtiiI mukåan tWderot pienenlvätIlopeastisotavuosma1939-'1945.28 

Raoul'B'rummertin tutkimus tulonjåkautumasta vUösina 1952-1'959 
osoittaa' lievaä" epatasa.istumista.29 

, Vuosina 1938-1955 v.erotettujen 

En statidtl,si2 utr'edfti1tg;'tjänsternarihaföreningarnas i Finland Centralf6rbunds publika~ 
tiortet; ~elsin,gfors, 1928.., 

26. Kaupunkien väkiluku kasvoi vuosina 1922-1938 55 % ja maaseudun samana 
aikana 4 0/0. ' 

27. Fougstedt Gunnar, mao s. 254. 
;.':<:,: 28> Fougstedt Gunnar, mao s. 254-256. 
,,\":~:;:2.g.'·:'BiUmmert Raoul,ma. s. 250-254. 
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osuus kasvoi huomattavasti erikoisesti maaseudulla. Tämä peri
aatteessa vai'kutti näennäistä epätasais.uut~a lisäävästi, joten tulon
jaon todellinen tasoittuminen 1940-luvu:lla oli merkittävää. 

Vuodesta 1955 vuoteen 1967 tulonjako näyttää epätasaistuneen. 
Ylimmän 5 %:n osuus taulukon 1 mukaan tosin on pysynyt miltei 
muuttumattomana. Ylimmän ja alimman 20 %:n osuus Sten sijaan 
osoittaa melkoista tulojen siirtymää suurempituloisil1e. Samanaikai ... 
sesti on tapa'htunut verotettujen määrän suhteellisen määrän kasvua, 
joka t~kee epätascUstumisen osaksi näennäiseksi, mittaustavasta joh
tuvaksLTilastdroesku'ksen tlrlonjakdtutkimuks1en mukaan verotu'ksen 
perusteella nähtävä rtulojen jakautuman epätasaistuminen johtuisi 
osa-aikatyöläisten määrän kasvusta. Näille työstä saatu pallkka ei ole 
yleensä ainoa toimeentulOon lähde. Kun osa-aika työläiset on puhdis
tettu pois verotettujen luvusta, on saatu täysin muuttumaton tulojen 
jakautuma vuosien 1955 ja 1966 välille. 00 Toisaalta Salavuon mukaan 
turkulaisten tulonJalkautuma vuonna 1965 ei juuri muuttunut, vaikka 
osa-aikatyöläiset poistettiin aineistosta.31 Tässä käytetty mittaustapa 
on ka~kea, kuten on todettu. Näin o!llen taulukon 11uvuista ei voida 
varmuudella päätellä, onko tulonjako todella epätasaistunut vuodesta 
1955 vuotee.n 1967. Näyttää kuitenkin selvältä, ettei se ole ainakaan 
tasoittunut. 

Lopuksi on mielenkiintoista tarkastella, miten tulonsaajien ylim
män ryhmän koostumus on muuttunut "vuosina 1900-1967 (tau
lukko 2). Luvut ovat 'tosin kavkeita, mutta suuntaa osoittavia. Niis.tä 
näkyy yhteiskunnan elinkeinorakenteen muutos maatalousvaltaise.sta 
teolHstuneeseen. Merkittävintä on suurituloisten maanviljelijäin 
katoarrtinen ja toimihenkilöiden os,uuden kasvu. Toimihen'kilöiden 
»muut»-ryhmä sis~illtää pääasiassa teollisuuden toimihenkilöitä. Toi
nen merkittävämpi yksittäinen joukko on kaupan tOoimihenkilöt. Vir
kamieskunnan osuuden kasvuun on vaikuttanut kuntien virkamie
histön synty ja valtion virkamiesten suhteellisen määrän kasvu. Val
tion virkamiesten aseman huOonontuminen on saanut näkyvää 'huo
miota osakseen 1920- ja 1930 .. :luvuilla s:ekä jälleen 1950- ja 1960-
luvuilla.32 'Tämän keskustelun motivaatio "ei näy taulukosta 2. Virka-

30. Tulonjao'n- kehityspiirteitä vuosina 1955-1968, s. 18. 

31. Salavuo Kari,ma., passim. 

32. Vrt. Lindgren Verner, mt. ja Luoma Väinö, Valtion virkamiesten järjestäyty
minen Suomessa 1, Virkamiesliiton julkaisuja N:o 8; Turku 1962 . 
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Taulukko 2.Vero:t'~ttl1jent1.J.loJ;l:s~aj1en Ylirnrnän ryhmän j aka,u tuma (0/0) alIlmattiaseman 
muka.an vUQsina 199Q--1~67} 
Table 2 .. Diitribiiiiöri. 'O:F~-å)xpaJerSibY o'ccupafion in the 'highest income group, 19()O-
1967. 

tulonsaajis"ta 
. per~ent6fincöme'recei?)ers 

1. j ohtåj åt, . yti ttäjiit,:lääkäri t~: 
asiC1n~jaja t y~n . 

. . bus1.nessmen,doctors, lawyers etc. 
2; toirnihen}{ilöt, .~. salaried employees, . 
~ valtion ja kuntien 

"civil servdnts " 
---:,IP:Uut;.other .... 

3.måariviijelijät, fcirrners 
4.' muut2, <othef 

(N), number 
tulöt vuodessa.,; nink; 
anrtualincom~,n..ew marks 

. ll. 5% _. 

18 

'18 

: 42 
20 

100 
(22262) 
30~ 

1938 

n. 5 0/0 

8 
4 

100 
(17 867) 

450-

2·2 
,37 

Lähde:'Hj'elt.Aug .. · • .;.:,....;·· Brorns :O~ .A., mt. I, mt II; SVT IV B., ·1938, 1967. 

1. Verqtetl,lt perheet : 190Q, verotetut ·yksityisethenkHötyni.193s, 1967. 

1967 

n. ·4% 

24 

67 

3 
{) 

. 25 
42 

100 
(100398) 
20000- . 

2. »lVIulll» si~ält~ä.-yuonD:a,:1J).pO ,Ill:rösmuU,t. toiII).~henkilÖt, k~lik:I~ina. VUOSiJ1R se·sisältää 
työntekijöitä; ammatissa 'töiminiattömia ja luokan »ammattftuntematon». .' 
»Other»incl'lJ,desirJ-1900other sqlaried'ernployees,irL all yearsc'itincludes labourers, 
unknown 1?rofessions and economically inactiveperso'ns. 

miesten~palk.at. ovat'kyllä sota-aikoina. jääneet·· jälkee.n muusta palk
katasosta., mutta kompensaatiO'ta .. on' todennäköisesti Jonkin ajan 
kuluttua saatu, koska suuripalkkaiset virkamiehet ovat pysyneet suh
teelljse&ii yhtä lukuisina. Toisaalta on tunnettua, että; viime. vuosi~ 
sad~n>-JQPpupuolellavåltion ylimmät'virkamrehet kuulUivat. yhteis~ 
kU:ltnan suuripalkkaisimpiinJa heillä 'oli etuja, jotka nykyisin: kuulu
vat kai'kil1e. 

Tulonsaajien ylimmän viidenneksen pienimmät tulot kuuluvat 
tulöluokkaan 12000-'14000mkvuonna 1967~ Tämän joukon koos ... 
tumus olr'ammactiipohjaltaan,'sangen laaja. Joukkö,ammattityönteki
jöitä ylti tähän' ryhmään, samoin useimmat akateemisen lopputut
kinnon 'suorittaneetsaivat työhön- sijoittu.ess~an alkupaikkana tämän 
suuruiseIl'Summanvuodessa •. 

Tulojen jakautuman huomattava muuttuminen tällä vuosisadalla 
näyttää edellä olevan mukaan rajo.ittuneen . yksinomaan' poIkkeuksel
lisiin iIlflaatiokausiin, jotkaosuva~ sota-aikoihin. TäJllöin on tapahtu
nut merkittävää tulojen. tasoittumista. Tämä on vastoin sitä usein esi~ 
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tettyä 'käsitystä, että in~laatioaikoina tulonjako tulee epätasaisem
maksi. Näin voi tietysti olla omaisuustulojen osalta. Tätä ei kuiten
kaan ole tässä tutkittu. Ei ole myöskään selvää, johtuvatko muutok.:. 
set tulonjakautumassa nimenomaan inflaatiosta vai mahdollisesti jois"!' 
takin muista inflaa'tiokaJlsien arkana .vallinneista tekijöistä. 

Maaseudun ja kaupunkien välisettuloerot 

Maaseudun tulojen jakautuma on ollut tasaisempi kuin ;kaupunkien 
koko tutki.musajanjakson ajan. Vuosisadan alussa ero oli huomattava, 
mutta se on kutistunut merkityksettömäksi 1960-luvun lopulla. Maa
seudulla toisaalta verotettuJen määrä koko väestöön verrattuna on 
ollut ko.ko ajan alhaisempi kuin kaupungeissa, jo'ka seikka tässå käy .. 
tetyllä mittaustavalla antaa näennäisesti tasaisemman tulojen jakautu
man. 

Taulukko 3. Verotettujen tulonsaajien verotettavat tulot keskimäärin vuodessa maa
seudulla ja kaupungeissa 1900-1967, nmk.1 

Table 3. Avera.ge taxable income of taxpayers in rural and ,urban areas, 1900-1967, 
new marks. 

maaseutu kaupungit 
rural urban (1) 

.100 (1) (2) (2) 

1900 9 22 41 
1922 92 170 54 
1938 180 190 95 
1955 3300 4400 75 
1967 5600 7700 73 

Lähde: Hjelt Aug. - Broms O. A., mt. 1, mt. II; SVT IV B. 1922, 1938, 1955, 1967. 
1. Verotetut perheet 1900, verotetut yksityiset henkilöt ym. 1922-1967, yhteisverotetut 

aviopuolisot yhtenä yksikkönä 1922. 

Maaseudun keskimääräiset verotettavat tulot ovat olleet koko 
ajan alhaisempia kuin 'kaupungeissa (taulukko 3). Tuloero oli suurin 
vuonna 1900, j-olloin macdaisenkeskimääräinen verotettava tulo oli 
vain 41 %kauputikilaisen vastaavasta tulosta.33 Pienin ero oli vuonna 
1938. Maalaisen keskimääräinen tulo. oli vain 5 % pienempi kuin 
kaupunkiilaisen. Sen jäTheen ero on jälleen kasvanut. Maaseudun 

33. Hjelt ja Broms korostivat tutkimuksissaan ilmeisiä aliarviointeja maaseudun 
tuloissa. (Hjelt Aug. - Broms O. A. mt. II. s. 68). 
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.qlhaiseIIUllat·· yer;otettavat· .. tulot,~elittävät ve:r6nmaJ:tSajien: .. allia~s,ell 
Qs~uden·.samo~nJ~tlin·, ,qsi~tain·,tu.lQj:~n.jalfal.ltuman '" eJ:ilaisuutta.··.SiJ.rti 
qlr,s~lvää,.-e~å :tIlq.~~~~d.unJuI:od'en.·Jakautuma· oli,tasaisempi .kuinkau~ 
punkienJ80Q-l~lVU1.1,lQPJi;UCl. Ja 1900-1uvun alussa.Tu~!rim~sajanjak~ 
sona on t.ClPCflhtqpl;lt·:P~r,1.l;st'~'~l1inen .• taloudelijsen· rakenteer!' ,muutos, 
käupungistuminenjateollistum.inen.Sämalla todelliset; erot maaseu-
dun ja kaupunkien välillä ()vat vähentyneet. Kuntamuoto . ei ny
kyisin, aina kuvaa sU!ora.an·e~ili~eino:rå.(kenrietta. Måaseudulla 'on 'tåa~ 
j aväkisiä, 'teo'llistun~iU:lY4qys~l.lntia, jak.Cl.\J.pul1gei'ssa. j akauppaloissa 
saatetaanharj,<>ittåa l~aj~nM't~j.~ta ina!J,~()qtta 'lIlII1. YiiIneaikaistell 
kllIltamll'otomll'utostenj a al~~ii t()sten YU6~.TäWä, ()'u' joh tan u t myö~ 
tulonja~~u'tumaeröJe:n·.' piefl~ntyrru~een maas~udun' ja ,kaupunki~n 
välillä." . . . . . .' .. 

Tulojen epätasaisuus Suomessa verrattuna eräisiin muihin maihin 

Lopuksi 0l1rn.i~lerilriintqista .v§gata, ,.miten. tu1oj~~.j~'~autuma on 
. kehittynyt pitkänä ajanjåksÖ'tiaSuotn.essa:jamUis~a:Euro0.pan maissa, 
sekä rnillainenon rlykypäivärt'kehi tysmaiden tulonjakautuma. verra t
tuna 1800-1uvun lopun Suomeen. Lähtökohtana ovat Kuznetsin tut
kimuk~et tulojen jakaufumasta eri ·maisså.Kuznets on tark,astellut 
tulojen jakautumaa . pitkänä arkavälinä ja todennut, että tulonjaon 
tasoittumista on yleensä tapahtunut. Lisäksi hän on verranIlut 
nykyisten ~kehityS'maiden tulo~ja:kautumaarbeol,listuneisiin maihin. 
Kehitysmaiden tulojen' jakautuma 'muist~ftaayleensä ,nykyisren 
keh} ttyneiden' maiden' 'tulonj akautuniaa 't~ol1isrtumi~:en a.ID.{l.!-vaiheessa. 
KuzneJsin'kesfkeiset tulo:ksert eräistä.maistao~at.tau[ukoissa 4'-ja 5 
yhdessä Suomea koskevien vastaavien tietojen kanssa~ 

Vuonna 1881 Suomen tulorrJafkautullla oli samanlainen kuin ~ak
sissa v. 1880. Tanskassa v.1870ja Englarmissav. 1880 epätasaisuus 
oli suurempi 'kuin .. Suornessä.Sa!ksissä, .Englannissa jäSuo:messa 
tulonj ak~ u'tuma 'epätasaistuiviime, vuosisadan lopu11a, Tålls:kassasen 
sijaan ':tasoittuLSuomes:sa'epätasaistumfuen näyttää' voimaklkaam
malta lrulIi Englannissa ja SakSissa .• Tilastot' lienevätkuii;eukin. sen 
verran huonosti vertaiJukelpoisia, että on parasta todeta vain kehi
tyksen 'Suunta. Tul'Öjen ta'Soitt~nen 1900-1uvuna. on Suomessa 
samaa suuruusluoklkaa kuin· muissakin kehittyneissä ,maissa,joita 
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Taulukko 4. Tulojen" jakautuman·kehitys eräissämaissapitkänä'aikaVälinä:. (tulon;" 
saajaryhmien osuus' kaiki~t;:l tuloist~· °lo). '.' , . 

Table'4.The l(ntg;.runde~elo~ment '()f income di~tribution:' 177, selecied;coun,tries (per
centage share()f,totarincome '1;~ceiv~d' byincorne gro~ps); , 

Sliomi(FinlandJ 
ylin 5°10. top,5 °lo 
yUn 10 °lo,' top 10 % 

ylin 20 °lo, top20 % 

Tanska (Denmark) 
ylin 5 °lo, top 5°10 
yUri 10 °lo, top10 % 

ylin 20'°/0, top 20% 
,. . 

Norja (Norway) 
ylin 5 °lo, maaseutu 
top50l0, rural 
ylin 5°1o, kaupungit 
top, 5,~/o".urban, 

Saksl'(sax?~Y) .... 
ylin fjo/o,top 5°10 
yliri20:% , top20 °lo 

Saksan Liittötasava.lta 
(Fec{.R~p. af. Germany) 
ylin SO/o, top· 5°10 ,) 
ylin, 20 °/~, top 20 °lo 

Englanti (United Kingdom) 
yiin 5 0/o,·top 5°1o' , 
yliti20o/0, top20 °(0 . 

Yhdysvallat (United States) 
ylin 1 °lo, top 1 °lo 
ylin 5 °lo, top 5 °lo 

1880 
34 
56 

. 1880. 
48 
58 

1900 
, ... 40 

50 
63: 

·1903 
28 
38 

1901' 

1913 
43 
59 

1913-19 
14 
24 

~ . ~ 

' .. 

1949 
19 
29.5 
45 

1948 

14 

'1950 

24 
48 

.1949 
23.5 
47.5 

1944~48 
9 

17 

1966· 
15, 

.25 
'42 ' 

1955 
17.5 
27.4 
44 

1959 

18 
·'43 

1957 
18 
41.5 

Lähde: Suomi: kotitalouksien tuloJen jakautuma, tämän tutkimukseriltikuja;, KU'zn'ets 
Simon, mao s. 60-61. Kuznetsin luvut ovat osittain yksityisten tulonsaajien, ositta.in 
kotitalouksien. tulojen .,lakautumia. Tästä .syystä vertailut .. eri maiden .. välillä on tehtävä 
varoen ja tulokset ovat vain'suuntaa o,soittavia. ' . 

Kuznets on tu1fttinut.Vuonna.1966 Suö·m,en. tulonjakautuma ei poi
kennut paljon näistä. 

Taulukosta 5~I1ähdään', että Intian ja.' Ceyloniri' tulonjakautumat 
vuonna 1950 olivatyhtäepärtasaisia kuin Suomen tuloj.en jäkautuma 
vuonna 1881. Kolumbiassa jaMeksikossaril&äin 10 %an.saitsi lähes 
puo:ltet kaikista tuloista 1950-1uvllila, mikä osoittaa epätasais:emp:aa 
jakautumaa kuin Suomessa vuonna 1881, mutta lähes samaa kuin 
Suolnessa yuonna 1900. Tämanmukaan. ~u9menkehityssopiikuz
netsin hahmottamaan kuvaan tulojen' jaontasoi"btumiS'es,ta teo[listu-· 
misen edistyessä. Tuloj,en jaon muutosten syyt' eri maissa saattavat 
silti poiketa toisIstaan. 
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Taulukko 5. , Tulojen jakautuma. eräissä kehitysmaissa. 
Table 5. Income distributionin sel_ected developintrcountries. 

Intia, (India) 1950 
Ceyion' 1950 ' 
Meksiko (Mexico) 1950 
Kolumbia' (Colömbia) 1950 
Suomi (Finland) 1881 
Suomi (Finland) 19QO 

,- - ".... . , .' . ,'. _. 

ylirnmän 100lotulonsaajien tulojen -osuus 
, kaikista tuloista 

share of total incomereceived 
by the top 10 0/0 

40 
40 

lähes, (near) 50 
lähes, (near) 50 

39 
50 

Lähde, Suomi: kO'titalouksientulojen jakautuma, tärnä,n ttitkimukseil lukuja; Pen Jan, 
mt. s.'72. ' 

Suomen samoin kuin muidenkin länsimaiden tuloje.n ja,kautuma 
on epätasaisempi kuin sosialististen maiden tulojen ja!kavtuma. Tulo~ 
jen jakautumista eräissä sosialistisissa maissa käsittelev~ artikke-

, lissaan Jan M.,lVlichal on laskenut Gini~,koeff1sient.it U n'karin, Ts,ek
koSlovakian 'ja Jugoslavian paTkansaajien tulöHle. Michalin mu~aan 
Gini..Jkoeffisieniti 1960-luvullaon vaih~ellut 0.20 :staO .26 :een näissä 
maissa.. Suomessa tulonsaajien verotettavien tulojen, ja!kaututnari 
Gini-koeffisienttiesim. Olli Janhusen tutkimuksen mukaan vuomla 
1969 oli keskimäärin 0.55.34 

Loppupä,ä_t~l rniä 

Artikkelissa tu~kitaan tulojen jakautumaaSuomessa pitkänä ,aika
välinä. Tämäntyyppinen tutkimus kohtaa luonnollisesti s.uuria vai-

I 
keuksia, koska alunperin on käytettävä korv.i!keindikaattoreita tulon-
jaon osoittamiseksi. Tulo.njakoa 'hyväksytiävällä ,tava.llavala.iservia 

, tietoja ei ole ennen 1H60-luvun Iloppupuolta kerätty eikä julkaistu. 
Verotilastojenkäyttöä tulonjafkautuman selvittämiseen vaikeuttavat 
sekä verolai'ssa 'että, tilastojen laadinnassa., ta.pahtuneetmuutolkset. " 

Siltiusk~ltaudumme Joihinkin johtopäätOksiin edellä olev~n sel
vityksen perusteella. Suomen tulojen jakautuma on pitkänäaikavä-

34. Gini-koeffisientti voi saada arvot O:sta (tasainen jakautuma) l:een (täydellisen 
epätasainen jakautuma). MichalJan M.; Size-distribution of Earnings and Household 
Incomes in Small Socialist Countries,The Review of Income and Wealth, Series 19, 
No 4, 1973, s. 410; Janhunen Olli, Veronalaisten tulojen jakautuminen Suomen kunnissa 
v. 1969, 1. DETA 3, Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia, Sarja 
c, 1973. 
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linä ollut sangen epätasainen. Tämä on tunnettu Hmiö myös muista 
maista. Muutokset tulonja'kautumassa pitkänäkin aikavälinä ovat 
olleet vähäisiä. K6ko ajan on ollut, suuri jouiå:o pienituloisia ja joi
takin suurten tuloj'en saajia. Vuodesta 1881 vuoteen 1900 oli tulon
jakautumassa havaittavi~a epätasaistumista, mikä kehitys on mah
dollisesti ja1jkunut ensimmäIseen maailmansotaan saakka. Tulojen 
epätasrustumisen syyt,o'livat metsätuJojen kas;vu ja niiden hyvin epä~ 
tasainen ja!kautuminen ,sekä tilattoinan väestön tavattoman nopea 
kasvu maaseudulla. Ensimmäisen maai:lmansodan inflaatiäkehityksen 
aikana tulonjako tasoittui. 1920- ja 1930-luvui1:la tulojen jäkautu
massa ei sen sijaan tapahtunut muutoksia. Toisen maailmansodan ja 
sen jäl1keisen inflaation aikana nähdään taas tulonjaon tasoittuneen. 
1950-luvulta 1960~luvun lopulI.ekehitys on puo!lestaan ol,lut jälleen 
'sangen staattista; tuloJen jakautuma on pysynyt suhteellisesti saman
laisena ellei epätasaistunuiJkin jonkin verran. Keskimääräiset tulot 
henkeä 'tai ~dtita1outta ko:hden ovat tutkimusajcmj,aklsona kasvaneet 
huomattavasti. Huolimatta suuresta rakenteellisesta muuto:ksesta 
yhteisku·nnassa ja 'keskimääräisten tUlojen kasvusta tulojen jaJkautu
man muutokset ovat näinkin pitkänä aikavälinä o[~eet suhteellisen 
vähäisiä. 
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Long-run trends inFinland's income 
distribution, 1881--1967 

RIITTA HJERPPE and JOHN LEFGREN 

English Summary 

This article ex'amin!es two. qures!tions: (1) what are the long-run 
changes in Finland's income inequality" and (2) what are some factors 
which have contributed to changes in income inequality? In answering 
these questrons we attempt to measure the distribution of household 
inoome for 1881, 1900 and 1966. We also ,examine the distributi'on of 
taxable income for the years 1900-1967. 

Figure 1 presents three Lorenz curv;es which describe the re1ative 
distribution of income in Finland among households in 1881, 1900 and 
1966. K. E. F. Ignatius comp11ed a special government report dealing 
with Fina.and's 1881 internal revenue Itax (suostuntavero, inkomst
bevillningen). This reportprovides the data from which it is possible 
to make reasonable adjustmentsto taxable incorne '80 as to include 
tax ex:emptions, low income households not paying ijhe tax and tax 
evasion. The income tax records of rural and urban communes are 
used to generate the 1900 income distribution. In thls income distri-

i 
bution we attemptto make an est1mate of households ndt paying the 
tax. The 1966 income distribution comes from a study prepared by 
Finland',s Central Statistical Office. Afterestimating income inequality 
for 1881, 1900 and 1966, we tum to the 1900 communal tax r'ecords 
and the 192'2-1967 state tax records to calcu[ate changes in Finland's 
rela:tive. income distribution, 1900-1967. Figure 2 illustrates that 
the distribution of taxed incomes is more equal than t'he distribution 
ofall incomes. The reason for this is ffihe clustering of non-taxed 
income receivers in the [ow,er income groups. Table 1 showsthe p.er 
cent of taxable income r.eceived by 'the top 5 p.er eent~ the top 20 per 
c,ent and the bottom 20 per cent of income ·tax payers. In order .to 
estimate the changes in income inequaJity over time the share of tax~ 
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payers in the totalpopulationis'inctluded. The reasoning of Figure 
2 is used toestiInate the likely im:pagt af anincJ."ease or decr~aS;e ill 
the.per cent o,f, th~total' populatiö~J)aymg: ~~~.ilicome tax. . , 

Our study a1lows uiS to make therollowing approiimatiönsabout 
changesin Finl~d'isrelatj.ve:incomedistrihutio'n over tim~.From1881 
to 1900 and probably until W orld War 1 the~e wasa widening of 
incom.e in~qualityin Finland. In 1881 the top 20 per cent or the house
hO'lds received haif oftheincome (lnc;lbY c l9.00 theyhadimproved 
their posftionto 63 pereent ofthe income.Thereoccurred a narrowing 
of incnme inequalitybetween 19100 and 1922. Tab~e,~ :Showsamong 
the higher income receivers a ,noticeabledecline in their share af. 
taxable incotne between 1900 and 19.22~Using the'jnethod ofmeasure
mentdevelopedJnFigure 2, thereappearsotohavebeen' no change in 
income inequality . from 1922 to 1938~:Froth,1939 to 1945, there 
occurred "a 'fast narrowing of income· inequality,' a resl.lltwhich Gun

nar' ··Fougstedtreached independent af our-' 'Study .. Fröm the· early 
1950's to 1967 there appears'to' havebeen a stability of income ine~ 
quality . if fiot a; sligbt Widefling. 

There areat least threeperiods of. measureable shifts jn income 
inequaUty:1881-· •. · .1:900,1900-.' .' 22 andl9.39~45.In.fue first perdod 
the wideningof income" ihequality was caused iargely by the·unequal 
dis'tribution offorestexport earnings and thefast growth ofthe land ... 
less·population inthe. rural d.istric'ts.Thereasonsunde~lying the 
narrowing oftncome inequalityduring 1900-·· .. · 192'2 and 1939-· 1945 
are more .difficult to identify .. Both periods'were accompaniedby .war
time infla,tion. This seems to becontrary to-t;he conventional. wisdom 
thåt inflation is moreharmful toJow income groups than lhighincome 
groups.But taxab~e income did not lnclude' theincreased monetary 
value of realassets which· high. income .groups~ wer~ ·more likely ta 
hold·; 

Table 2,shows :the distributionoI income.receivers by occupation 
in the·top 4-·.··5 per cent 'Of taxpayersfor1900, 1938, and 1967. The 
position of busines5nlenand professionals remained nea:rly stable. 
Salariedemployee,s increased stroriglythroughout the threeperiods. 
HoweVer, tnemost noticeab1.e charige occurI-ed among farmers. 
Farmers in 1900constituted 42 per cent or the top 5 per cent of total. 
taxpayers and by 1967 their pasition had fallen to 3 per cent of the 
top 4 per cent of 'tdtal taxpayers. This underscores the structural 
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change in Finland's economy during the ~ast seven decades:. In 1900 
the average taxable income in the countryside was only, 41 per cent 
of the average' taxable income in Ithe cities (Table 3). By 1938 aver
age taxable rural inclOme had grown '50 that it was nearly equal to 
average taxable urban income. In 1955 and 1967 ihe average tax
able rural income fell to a:bout three-rourths of average taxable urban 
income. 

The changes in Finland's income inequality from 1881 to 1966 
correspond c,losely to the experiences of Saxony-Thd. Rep. of Germany 
and United Kingaom (Table 4). AlI three countries nad a widening of 
income inequality in the late nineteenth century and a harrowing 
of income inequality after Wortld War I. Finland's present ·income 
distribution reS'embles otherwestern countries, but it is much m"ore 
unequal than small socialist countries, Le. Cl1echoslovakia, Hungary 
and Yugoslavia. Finland's income distributions of 1881 and 1900 
were similar to the income di'stributions of today's underdevelloped 
countries (Table 5). Finland experienced a significant change in its 
economy and a noticeable increase in real per capita income during 
1881-1967. 
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Philllp,sin:l5ayrå Jaibflaäti6Suorne,ssa * 

HANNU HALTTQNEN 

1. Johdanto·. 

Vii~itoistavuotisenhistoriansa aikana ns~,·Phil1ipsin·käyrä 1 on ollut 
keskeisell~ . siJalla <inflaatioproblematiikkaa ~pohtivassa· länsimaisessa 
talotlst~~tee1li.s.es$:ä .. 1P.rJallisuudessa. PhiHipsin käyrää tarkasteltaessa 
jou4utaan yl~ens:ä ,:;ko~en pel1lstavaa laatua :olevan kysym~sen 
eteen: '" 

-'. -' •..• nti'käonkäyrän tålöusteoreettinenperusta, 
- ...... vahvistaako,empnrinen ail1eistosenolemassaolon, sekä 
-, .. ". Jos' tä11åirien ' riippuvuus 'on olemassa, Initkäovat sen talouspoliitti-

set . impli~aatiot. 

Analyysin suunta.viivoja hahmoteltiin 1960-luvun ja 1970-luvtin 
alun -empiiris.essä inflaatio tutkimuksessa 'etenkin englantilaisten eko
nomistien keskuudessa. Selkeän kuvan 'kyseisestä lähe'stymistavasta 
antavat viime vuo.sina ilmestyneet kaksi kdkoomateosta,2 joiden kes
keisinä teemoina ovatPhil'lipsin käyrä ja tulopolitiikka. '.Voisaalta»al
kuperäisen» Phillipsin käyrän empiristisyys on 'Synnyttänyt lukuisan 
joukon puhtaasti teor.eettisia artikkeleita, joista osa on koottu 
Phelpsin S toimittåmaankokoomajulkaisuun.Kiteytettynä voitaneen 
kuiteIlkin todeta., 'että mitään varsinaista oivailusta ei sittenL,ipseyn 

* Pohjautuu Taloustieteellis-essä Seurassa 4.12.1973 pidettyyn esitelmään. Tekijä 
on kiitollinen VTT Pertti' Kukkoselta" VTL Heikki KQs'kenkylältä ja VTK Johnny 
Akerholmilta artikkelin kiisikirjoitusvaiheessa saamastaan kritiikistä ja kommenteista. 

1. A. W. Phillips, The Relation between Unemployment CLnd the Rate of Change 
of Money Wage Rates in the United Kingdom 1862-1958, Economica, 1958. Phillipsin 

. käyrällä tarkoitetaan tässä palkkojen muutosnopeUden ja työttömyysast-een välistä riip
puvuutta. 

2. H. G. Johnsson - A. R. Nobay (toim), The Current Inflation, Bristol, 1971 
ja M. Parkin ~ M. T., Sumner (toim): Incomes P()licy and Inflation, London, 1972 . 

. 3. E ... S. Phelps (toim), Microeconomic Foundations of Employment and Inflation 
Theory, London, 1971. 
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vuoden 1960 artikkelin 4 ole syntynyt. Artikkelissa esitettiin ensi ker
taa, Phillipsin empiirisilie 'tuloksille selkeä teoreettinenkehikko läh
tien työn kysynnästä j'a tarjonnasta, työ,n hinnan muuttumisesta liika
kysynnän funktiona (riippumatta lii'kakysynnän syistä; joko tarjonta
tai kysyntakäyrän siirtymi'Stä tai molemmista 5

). E,mpiirisestihavait
semattoman liikakysynnän ja empiirisesti havaittavissa olev.an työt
tömyyden välille oletettiin epälineaarinen yhteys. ·Tästä päädyttiin 
lopuksi Phillipsin alun perin »puoliempiirisesti» syntyneeseen havain
toon palkkojen Ja työttömyysasteen välisestä epälineaarisesta riip
puvuudesta.6 

Suomalaisella inflaatiotu1f.kifuuksel1a on vankat perinteet. Tästä 
ovat osoituksena lukuisat sekä teoreettisluonteiset että empiirise't tut
kimukset, Jotka ovat pyrkine.et käsittelemään inflaatio-ongelmaa jök!o 
»kokonaisvaltaisesti» tai partiaalisesti pitäytyen esim. pelkästään 
palkkojen määräytymiseen. Useimmissa tutkimuksissa on pyritty yh
distämään kysyntä- ja 'kustannusinflaation käsitteet ja tällaisen väli
neistön avulla ymmärtämään inflaation luonnetta. Mainittakoon tässä 
yhteydessä 'mm. Paunion, Helelän, Tyrnin, Molanderin ja Hannin 
väitöskirjat.7 

4. R. G. Lipsey, The Relation hetween Unemployment and the Rate of Change 
of Money Wage Rates in the United Kingdom 1862-1957: A Further Analysis, 

Economica, 1960. 

5. Lipseyn Phillipsin käyrän teoreettinen tulkinta on neutraali kysyntä- tai kus
tannusinflaation suhteen, koska liika kysyntää voi syntyä joko tarjonta- tai kysyntä
käyden siirtyminä. 

6. RiIppuvuuden epälineaarisuutta perustellaan mm. seuraavalla tavalla (esim. 
Phillips). Työn kysynnän ollessa voimakasta ja työttömyysasteen alhaisella tasolla 
voidaan palkkojen olettaa kohoavan voimakkaasti, koska yrittäjät pyrkivät tarjoamaan 

'hivenen voimassa olevia palkkoja enemmän houkutellakseen työvoimaa muista yrityk
sistä. Toisaalta työläiset ovat haluttomia työskentelemään alle käypien palkkojen työn 
kysynnän ollessa alhaista ja työttömyysasteen korkealla, joten' palkkojen kasvunopeus 
hidastuu vain lievästi. Näin palkkojen ja työttömyysasteen välinen riippuvuus on 
epälineaarinen siten, että pienempiä työttömyysasteita vastaavat työn kysynnän muu
tokset aiheuttavat suhteellisesti suuremman muutoksen palkkojen muutoksiin kuin 
suurempia työttömyysasteita vastaavat. 

7. J. J. Paunio, Tutkimus avoimen inJlaation teoriasta, Suomen Pankin taloustie
teellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, 'sarja B: 20, Helsinki, 1959;T. Helelä, Tutkimus 
teollisuustyöntekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä,Suo
men Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, sarja B: 24, Helsinki, 1963; 
1. Tyrni, The Role of Income Requirements, Excess Demand and eost Pricing in the 
Economic Process, Acta Universifatis Tamperensis, ser. A VoI. B, Tampere, 1966; 
A. Molallder, AStudy of Prices, Wages and Employment in Finland 1957-1966, Bank 
of Finland Institute For Economic Research Publications series B: 31, Helsinki, 1969;' 

4 
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LCiCljasta koti-. j-~l !l~].{Qrnais.estai .itl.:tkiml1sttadi;tios:ta· sekä infla,atio
ongelIl1a~:vakavqll,desta:hllo~~matt,ä'·rri~i1tä .yhÄPUllttuu sovellut:us
kelpoisfa:suomalc\is.~n,jllflaatiop.rosessi:n·'~vimtifi,Oituja~~lleja, joita 
voitaisiin'käyt~äå hyväksi eIilaJ$t~n.t,alouspoliittisten.päätösten val
mi$te~us:sa~·.,~EritQt~p.. tyQv,Qirp.a:n.,'liikakysyntä palkkoj~Il,rnääräytymi
sessä '011. jäänyt: .:slliltee~lisen vähäiselle .huomidlle ·1llk:u:un. QttapiattC;l 
aiva~{;viiIl1.e;·aik.ojeIl'· jnflaatiop':rQbl~matiil&:aa . koskevaa keskustelua. 
Tuntuu ·UIIleiseltä,. että.;e,rityis~sti 'SuollJ-essasekä. alueelli$.eiettä. elin~ 
keinoi.ttai~et; U~~i~Illin . .suhclannet~lant~stajohtuvat työv()h,nan:, lii
kakysyntätilanteet muodostavat 'keskeisen tekijän pa1kkojen mijiäräy
tynp.sessä etenkin pa'lkkaliukumanmuqdo$.sa..Sllom~ä~sta· inflaatiota 
koskeYiss~elI1piirisissä tutkimu'ksiss~·.'~itten··Helelärt ,.' -ig~nna ' 1961 
ihnestyne,en .artrkkeUn·8 '(j()ka käsit.~eli nun. PWliiPsiti~äyrää) ja 
vuonn? 1963 ilmestyneen väitöskirjan jälkeen ainoa~taa:p Molanderin 
väitöskirj as~a 'työmarkkina tilanne . nälldään inflaatioJ?:r9sessin 01eel ~ 
lisena osana. Hannin tutkimuksessa-sen sijaan työvoiman-l~ikakysyn
nälle palkkojen määrääj~näannetaanvähäisempiasema. 

2. Phillipsinkäyrän pohjana oleva malli 

Tämän esityksen rungon ·muodostaa pelkistetty palkka-hintamalli, 
jossa keskeisinä tekijöinä ovat hinta-pallkka -spiraa1i sekä Phillipsin 
käyrä ja ·sen siirtyminen. Phillipsin käyrää käsitellään a'lkllperäisessä 
muodossa.an, jolloin 'sill& tarkoitetaan palkkojen muut'Osnopeuden 
ja työttömyysasteen välistä epälineaaristct riippuvuutta. 

, AnalyYsi perustuupalkkayhtälöi'hin, jotka. 'sisäftyvätSuomen 
.Pankin ekonömetriseen neljännesvuosimall.iin.9 Mallissa kansantalous 

e. Hanni, Inflation: in Postwar' Finland, published' by the Finnish 'Economic Association, 
Helsinki 1972. 

8. T.Helelä, Hintojen muutoksista ja niidenennakoimisesta, Kansantaloudellinen 
aikakauskirja, 1961 nide I. 

9. Käsityksen mallin rakenteesta saa julkaisusta: AQuarterlyModelof the Finnish 
Economy, Helsinki. 1972. Mainitun julkaisun.il~~stymisep..jälkeen mallin rakenne on 
kuitenkin monilta osin muuttunut; tässä esityksessä tarkasteltavat palkkayhtälöt sisäl
tyvät mallin nykyisen versi9n palkka16hkoon·. ,HintoJen ja. muiden~uin palkkatulojen 
mää:r;äytYrninen mallissa pohjautuu us. Aukrustmekanismiin. Tämän mukaisesti kan
santalous on jaettu avoimiin ja suljettuihin sektoreihiIl. Avoimet sektorit ovat Iliitä 
sektoreita, jotka ovat, alttiita ulkomaiselle kilpail~lle joko' kotimaassa. tai vientimark
kinoilla. Näissä sektoreissa maailmanmarkkinahinnat osittain määräävät ne rajat, 
joiden puitteissa yri~täjien hintap~litiikan t.ulee p~täy:ty~. ~uljetuissa s~ktoreiss~~ .näitä 
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on jaettu avoimiin ja suljettuihin sektoreihin siten, että suljetut sek
torit sisältävät maatalouden sekä ns. »kilpailemattoman tuotannon» 
(pääasiassa palvelu,e'linkeinot) ja avoimet sektorit metsätalouden ja 
ns. »kilpailevan tuotannon»" joka koostuu pääasiassa teollisuudesta. 
Näiden 'sektoreiden pai,kansaajien ansiotasoj.en muutoksille on esti .. 
moitu selitysyhtälöt. Puuttumatta tässä yhteydessä tarkemmin yhtä
löiden teoreettiseen perustaan totean lyhyesti, että yhtälöissä ansiota
sojen logaritmisia muutoksia selitetään elinkustannusindeksin sekä 
työn tuottavuuden logaritmisilla muutoksilla - muutokset lasket
tuina .edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä - sekä »työn liika
kysynnän» mittarilla, joka saadaan laskemaUa.liu;kuva keskiarvo työt .. 
tömyysa:steesta ja 'Ottamalla tästä käänteislu'ku. Phillips-efekti sisäl
tyy tällöin palkkayhtäiöihinepälineaarisessa muodossa. Tämäntyyp
pistä yhtälöä on sovellettu mallin eri sektoreiden ansiotasojen muu
tosten selittämiseen; maataloudessa 'On kuitenkin palkansaajien ansio
tason muutokset 'Selitetty muiden sektoreiden ansiotason muutoksilla. 
Yhtälöt on estimoitu PNS-menetelmällä periodilta 1958 1-1971 IV. 
Estimointitulokset on esitetty liitteenä. 

'Tuloksia tarkaste1taessa on syytä pitää mielessä käytetyn aineiston 
hankaluudet; esim. ansiotasosarjoissa esiintyy voimakasta satunnais,
vaihtelua (ansiotasosarjat on laskettu jakamaila sektoreittaiset palk
kasummat työpanoksella, jota on mitattu miestyövuosien neljännek
sillä), mikä on osaltaan pakottanut käyttämään »neljän neljänneksen» 
differenssejä; tämä menettely on omiaan luomaan autokorreloitu
neisuutta yhtälöiden virhetermeihin. Tämän esityksen keskeisim
mäst~, muuttujasta - työttömyys asteesta - on saatavissa aikasarja 
neljännesvuosittain ainoastaan koko kansantalouden puitteissa. Sitä 
on jouduttu 'käyttämään 'kaikissa yhtälöissä ja se toimii useimmissa 
yhtälöissä merkittävänä selittäjänä. Tällainen menettely edellyttää, 
että kokonaistyöttömyysaste kuvaa riittävän tarkasti eri alueiden työ
markkinoiden kireyttä j'a että eri 'Sektore~den työttömyysasteet ovat 
melko kiinteässä suhteessa toisiinsa. 

rajoituksia ei periaatteessa ole, vaan ne voivat korottaa hintojaan aina kustannusten 
noustu'a (edellyttäen;' että hintasäännöstely ei ole' voimassa) yhtenä ryhmänä tarvitse
m'atta pelätä ulkoa tulevaa kilpailua. Tätä, kehikkoa on täydennet.ty em; sektoreiden 
palkansaajien ansiotasojen muutoksille estimoiduilla yhtälöillä. Tämän esityksen kan
nalta oleelliset palkkayhtiilöt' käsitelIään sellaisenaan. Kokona'ismallin; hintaiohko' on 
sen sijaan korvattu jäljempänä esitettävällä pelkästään elinkustannusindeksin muutok
sia selittävällä yhtälöllä., 
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Seuraavassa tarkastellaan näiden' olettamusten paikkansa pitä
vyyttä.lo'Kuvioon 1 on.'piirr~.ttYhelj ätyömarkkinoidenkireyden' indi-

, kaattoriä periodilta 19631-· . 1973 Il::p'ål'kkayhtä1öisSä'käytettytyöt~ 
tömyysasteen käänteisluku C l/UR ), ja kokokårisantalouden avoimien 
tyopäikkojen suhde·!työttörniln työ:nhåkijoihin'(TK1R) s~kävastaava 
suhd~luku. tedlli$uus~Suomen (EK1R,ileljä:.eteläisintätyövoimapii
riä: Helsingin, Turun, Tampereen ja Kouvolan työ-Vo,ln:l.apiirit)ja ~e
hftys;;'Suomeh (PK1R, . muut työvoimapiint: :Vaasah', Jyväskylän, Ktiö~ 
pion,.Joenstrun,Oulun,· Kajaanin jci~Rovaniemen työvoirrtapHrit) 
osalta. ' , 

Karkeasti arvioiden kokona'istyöttömyysasteenkäänteisluku sekä 
koko maan (TK1R) ettäalueellisetkireysindi'kååttorit (EK1R ja 
PK1R) 'kuvaavat työmarkkinoiden kireyttä yhde~ml.l(kaisesti aina 
vuoteen 1968 saakka. Vuodesta 1969 lähtienteollisuus-Suolllen työ
markkinat ovat olleet huomattavasti keskimäär'äistä kireärnmät, mitä 
kokona~styöttömyysaste 'ei enää riitä kuvaamaan. 

10. Tarvittavan aineiston on luovuttanut KTK Jorma Hilpinen. 
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Eri sektoreiden· n .työttömyysasteen jakokonaistyöttömYYSasteen 
välisiä suhteita tarkasteltiin laskemalla niiden väliset korrelaatiot 
vuosittaisesta aineistosta periodilta 1963-1970. Tulokset olivat seu
raavat: 

Metsätalous 
Teollisuus 
Muut elinikeinot 

0.928 
0.704 
0.730 

Tulo'kset tukevat riittävästi kokonaistyöttömyysasteen käyttöä 
tässä analyysissa eri ·sektoreissa työmarkkinoiden :kireyden mittaa
jana aina 1960-1uvun loppupuolelle saakka paremman indikaattorin 
puuttuessa. Tämän jälkeen työttömyysasteen rooli kireyden mittarina 
on muuttunut työmarkkinoiden alueellisten erojen kasvun myötä, 
mikä on pidettävä mielessä seuraavan analyysin tuloksia tar4kastel
taessa. 

3. Lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä 

Seuraavassa suoritettavat laskelmat perustuvat edellä keskusteltuihin 
ansiotasoyhtälöihin;etuliite »lyhyt aikaväli»12 Phillipsin käyrässä viit-

taa siihen, että laskelmissa hintojen ja palkkojen välistä simuitaa
nista riippuvuutta ei ole otettu huomioon, vaan hintojen on olletettu 

kasvavan vaikionopeudella. 

Painottamalla yhteen sektoreittaiset ansiotasoyhtälöt (painoina 
sektoreiden palkkasummaosuudet estimointiperiomn keskiaryopis
teessä i korj attuina työpanoksien keskimääräisillä kasvunopeuksilla ) 
saadaan koko kansantaloudelle seuraavaaggregoitu ansiotasoyhtälö 
(sektoreittaiset tuottavuudet on vakioitu tuottavuuksienkeskimää
räisiksi kasvuiksi) ilmastuna prosenttisina muutoksina ln (XIX -" 1 ) 

C'-:) (f:::.X/X-l === X): 
. . 

(1) WR === 1.8 + .836 PCP + 4.1 (1/UR- 2 ), 

11. Tässä käytetty epävirallinen työvoimatiedustelun aineisto ori saatavissa ain6as~ 
taan elinkeinojaotuksella teollisuus, metsätalous ja muut elinkeinot pl. maatalous, mikä 
jako ainoastaan lievästi poikkeaa tässä käytetystä $ektorijaosta. 

12. Lyhyttä ja pitkää aikaväliä koskeva terminologia on saatu artikkelista 
F. Modigliani - E. Taran.telli; A Generalizatian af the Phillips Curve for A Developing 
Country, Review of Economic Studies, 1973. 
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Ku,vio'2.,4YHYEN<AIKAVÄI..JN PHILLI~S7KAYR'A~periödil~58J;.""';-'1971iv.: 

Ansiotas,on 
rtnjiJtbs~ % 

Työttömyysaste~"% 

jon~a mukaan ansiQtasonmuutos ·(WR) riippu-u'elinkustc,innusindek

sin;(PCP)muut6ksesta ja :kahtane1jånriestäåikais;emmasta työttö~ 
myysasteesiå (UR.). ; 

"Vakioimallaedelleen hlntamuuttujän vaikutus sen ,'kes,kimääräi
sellä kasvulla estirnointiperiodilla' päädytääIis~uraaVå:ankoko ,ka:Q.Sä~
talouden ansiotasolle ila~kettuuIlPhil1ipsiIl"k'äyräärt :13' . 

(2) WR~ 5.8,+ 4.1 (1/UR- 2 ), 

joka on esitetty 'kuviossa, 2. : 
Estimoitua 'käyrää tarkasteltaessa havaitaan, että sen muoto työt

tömyysasteenikäytännön·vaihteluvälillä ,on suhteellisen' lattea. Tämän 

13. Työttömyysastetta koskeva viivästys on saatu laskemalla ensin sektoreittaisten 
antiotasoyhtälöiden työttömyysastetta koskeva keskimääräinen viivästys ja tämän jäl
keen näin saatujen viivästysten aritmeettinen keskiarvo. 
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mukaan ei kysynnyn säätelylIii o.lisi sanott'8.vimtriin' vaikutusta inflaa
tio.n hillitsemisessä H.i!kuttaessaesitetytlä käyrällä. 

Seuraavaksi tarkaste1laan Ilyhyen aikavälin Phillipsin käyrän s~a
biilisuutta ajassa kahdella eri perio.dilla, j'Otka vo.idaan myös luoki
tella noudatettujen tulo.P.oliittisten kdko.naisrat!kaisujen mukaisesti 
»Po.licy-o.ff» (19-58 1-1968 1) ja »po.licy-on» (19-68 II-~971 IV) perio.
deiksi Liinamaa I:'n muo.do.staessa· rajalinjan. 

Aiemmin tarkastellut ansiotaso.yhtälötestimo.itiin näiltä peri 0.

deilta. Aggregoimalla nämä yhtälöt 'Koko lkansantalo.utta koskeviksi 
edellä esitetyllä tavalla päädytään seuraaviin yhtälöihin: 

1958 1 - 1968 1 
· . . 

(3) WR == 1.4 + .761 PCP + 4.5 (1/UR- 2 ) 

1968 II - 1971 IV 
· . 

(4) WR == 1.0 + .850 PCP + 11.1 (ljUR- 2 ), 

joista vakioimalla hintamuuttuja estimointiperiodin keskimääräisellä 
kasvu1la saadaan seuraavat lyhyen aikavälin Phillipsin käyrät: 

1958 1 - 1968 1 
· . 

(5) WR == 5.0 + 4.5 (1/UR- 2 ) 

1968 II - 1971 IV 
· . 

(6) WR==5.1+11.1 (1/UR- 2 ). 

Nämä on esitetty kuviossa 3. 
Kuvio.sta 'havaitaan Phlllip-sin käyrän, siirtyneen oikealle perio.

dilla 1968-1971: esim. kolmen pro.sentin työttömyyttä o.n aiemmin 
vastan~ut keskimäärin kuuden prosentin ansio.tason no.usu, kunsie 
estimo.idun käyrän mukaan 'On keskimäärin viime vuo.sina ollut noin 
9 pro.senttia. Tämä olisi perin murheellinen tulo.s, mikäli sitä kat
so.ttaisiin politiikan' tekijän, kannalta; tulo.Pölitii'kan onnistuneisuus 
ed~lyttäisi aivan päinvastaista tulosta. Siirtymälle löytyy kuitenkin 
selitys »kilpailevan tUo.tannon» palkkaliuJkuman ja työttömyysasteen 
välisen suhteen muuttuniisesta;' joka j!o.htuu siitä, että työttömyysaste 
ei enää työvoiman kysynnän Ja tarjonnan alueellisten ero.jen.kasva
misen myötä mittaa työmar~ino.idenkireyttä. samalla tavoin kuin 
aikaisemmin 1960-luvulla. Tämä yiittaisi siihen, että no.udatettu 
vakautuspdlitiikka ei ole ollut syynä käyrän siirtymiseen o.ikealle. 

Tutkittaess:a perio.dilta 19-58 1 - 1968 Iestimo.itujen sektoreittais
ten ansiotasoyhtälöiden ennustekylkyä perio.dHla 1968 II - 1971 IV 



Ansiotason 
rnlJlJtos, % ' 

4 

2 

OL-------~-------L------~----~~~------=_----
3' ,4.·' 

I '=pe~iodi19581 ..;..·1968: I 

n.~ peri9di1968 II 71971 IV 

, Työttömyysaste, ,% 

havaittiin ansiotason" muutosten: ~ ennusteet yleensätyydyttävrksi 
luku~n ottamattå »kilpailev:aa tuotantoä», jossa ansiotason, nousu tuli 
voilIlakkaasti,aliarvioiduksi. Tämän s.eikan" selvittä.miseksl ,jaettiin 
tämän sektorinansi'otason ,nöu\su ' .. kahteen'komponenttiin, sopimus;.. 

p~lkk()jen nousuun (WNRJ 14 sekäpalkkaliukumaan(WR - WNR) , 
joilleestirnoitiinyhtälöt vastaavilfaperiodeilta. Sopirriuspalkkojen 
muutokset riippuivat·, hintoJeri ja tuottavuuden muutoksista' sekä 

14. Koska teollisuuden osalta ei ole saatavissasopimuspalkkaindeksiä, on jouduttu 
käyttämään koko kansantaloudelle. laskettuä ,sqpimuspalkkaindeksiä. 
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'Kuvi?,4~KllPAILEVAN'TUOTANNON LYHYEN AIKAY ÄlINP'HIl+LlPS7~, 

; KÄ VRIA PAlKKAt.lUKUMALl~ 
.:,.'.' ";:."",,,-,.,, ".. ... .. . 

Pälkl<å~ " 
,Iiuk,uma,,% ' 

1, =periodi 1958T~1968 1 

II =. periodL1968II ..... 1971 IV ' 
i ' 

,Työttömyysaste,. % 

palkkaliukuma työvoiman liikalkysynnästä, tuottavuuden muutok
sista seka 'negatiivisestisopimuspalkkojenkorotuksista (mitä suurem
mat korotukset sen, pienempi liukuma). Tass-ä yhteydessä on syytä 
mainita, että. . »työvoiman lii~afkysynnäl1e» ,( rnitattuna työttömyysas~ 
teen käänteislu'kuna) ei sopimusp.alkkQj:enyhtälössä· saatumerkittä
vää selitystä (samansuuntainentula:s. on saatu myös Ahti.Molanderin 
väi~ö:skir~ass:a). Tämä tulo.~ ei ti~tenkään mitätöi työvoiman' kysyn~ 
nän osuuttasopimuspalkkojen määräajänä. Estimoidut yhtälöt on 
esitetty liitteessä. 

Tulosten tarkastelu pcdj astaa; ettäPhillipsinkäY'rän siirtyminen 
johtuu »kilpailevan tuotannon» palkkaliukunian keskimäärin huo-
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mattavasti voimalå:äam:rnasta::t.eagoinnista; ,·.työvoiman'>liikakysynnän 
'mittarina 'käytettyyn työttömyysåsteert' '-·käähteislUktlllIl 15 vuosina 
19.68-. , 1971 kuin aiemmin. Tulos vaikuttaa loogiselta, sillä ammatti
taitoisen työvoiman puute oli teollisuudessa tuotannon kasvun PB:4i:m
pia pullon'kau1oj'a korkeasuhdannevuosina 1969 ja 19.70~ Oma':osuu .. 
ten~a.lienee myös ns.solidaarisella palkkapolitiikalla palkkaliuk-q.man 
kasvuun vaikuttavana tekijänä avoimen sektorlnosa1ta. Kilpailevan 
tuo;tannon pal'kkaliu'kumaHe. lasketut ,Phillipsin käyrät on esi.tetty 
kuviossa 4. 

Kootta\koon tässä vaiheessa yhteen :keskeisiä tulo,ksia, jotka on 
saatu lyhyen aikavälin Phillipsill käyrää koskevassa"analyysissa:
-"palkkojen (ansiotason) muutokset riippuvat me:r:kittävästi työvoi- . 

,man liikakysynnästä (mitattuna työttömyysasteella)'viivästy
'neenä keskimäärin noin puolella vuode~la eli .Phillipsin:käyrä on 

ol'emassa ,~pälineaariselssa muodossaan, ., ' , 
- Phillipsin käyrä ilmenee voima'kkaana palkkOj'en liulkumassa, 
- Phillipsin käyrä 'ei ole ollut ajass~ stabiili, vaan s~,' on siirtynyt 

oikealle vuosina 1968-1971 teollisu~den pailkkali':likuman ja koko 
maan työttömyysasteen välisen suhteen muuttumisen vuoksi, mikä 
puolestaan, johtuu siitä,~ttä ,- kokonaisty(jttömyysasteella ei enää 
ole samaa sisältöä työmarkkiI).oiden:kireysindilkaattorina työinårk
kihoiden alueellisten tasapainottomuU'ksien vuoksi. 

Ede,llä esitetyt Phillips~n lkäyrääkoSkevat laskelmat on tarkoi
tettu pääasiassa. havainriollistamaan Phillipsin 'käyrää-koskevaa ana
lyysia. Sauraava.ssa siirryt~än tarkastelemaanlaskeIntia, jotka otta
vat huomioon myös pä1kkoj,en ja hintojen keskinäisen riippuvuuden. 

4~ . Pidemmän aikavälin Phillipsi'11, käyra' 

Ede:tläesitettyyn lyhyen aikavälin analyysiin sisältyi~ ölettamus· hin .. 
tojen vakioisesta kasvuvauhdistajanäinallen' palkkojen ja hintojen 
riippumattclIrluudestalyhyelläaikavälillä. SeuraavaSsa otetaan tämä 
riippuvuus huomioontäydentämällä välineistöa-hintayhtälöllä" jossa 

15. Tämä seikka voidaan tulkita siten, että siirtymä johtuu suoranaisesti palkka:'" 
liukuman ja liikakysynnän välis,en suhteen muuttumise~tatai Hikakysynnän ja työt
tömyysasteen välis'en suhteen muuttumisesta tai molemmista yhtäaikaisesti, ks. kuvio 1 
liikakysynnäIl indikaa ttoreista. 
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elinkustannusindeksin 16garitmisia,muuto~siaselitetäärränsiotäson ja 
tuottayuuden, työnantajan sosiaaliturvanlaksupr6seniin Sekä tuonti .. 
hintojen logaritmisil1a muutoksilla. EstimointitUlokset on esitetty liit
teessä. 

Tämäntyyppistä hintayhtälöä (vrt. esim.Molander (1969)} voi
daan·· pitää riittävän tarkkana 'tässä suoritettavia laskelmia silmällä 
pitäen, joskin yhtälöstä puuttuu markkinoiden tflaa kuvaava »liika .. 
kysynt~muuttuja» (esim. kapasiteetin käyttöasteen muutos ). Va:kioi
malla tuottavuuden, työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentin'sekä 
tuontihintojen vaikutus muuttujien keskimääräisellä kasvuHakulla .. 
kin periodilla saadaan seuraava yksinkertainen palkka-hintamalli eri 
estimointiperiodeille, jossa aiemmin esitettyjen palkkayhtälö;iden 
mukaisesti ansiotason muutos riippuu hintojen muuto:ksista sekä työt .. 
tömyysasteesta ja hintoJen muutokset riippuvat ansiotason muutok-
sesta: 

1958 1 - 1971 IV 

(7) WR .=== 1.8 + .836 PCP + 4.1 (U~-J 
(8) PCP === - .2 + .555 WR 

1958 1 - 1968 1 

(9) WR === 1.4 + .761 PCP + 4.5 (U~-J 
(10) PCP === .1 + .537 WR 

1968 II - 1971 IV 
. . (1) (11) WR === 1.0 + .850 PCP + 11.1 UR- 2 

. . 
(12) -PCP === - .6 + .551 WR 

RatkaisemaUa yhtälöt työttömyysasieen suhteen eli muuntamalla 
malli redusoituun muotoon saadaan tuloksena seuraavat pidemmän 
aikavälin Phillipsin käyrät sekä paIkoille että hinnoi1le: 

1958 1 - 1971 IV 

. (1 )-(13) WR === 3.0 + 7.6 UR-
2 
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Kuvio 5. PIPEMMj:\I\tJ\IK~YÄI,;I.N,PHI~~IPS;l(ÄY;RIÄPALKOll,Lt=,oJAHINNOI ~:lf::,' 

periodJ1958 1.,- 197JJV 
- . :_' . - ":" ~ , ;, :. '.' - "~ : .: . ..;":; - ' ... :.- - ; ~:. 

Ansiotason 
muutos, % 
Hintojen 
muutos, % 

2 

, . 
WR 

o~~----~------~--------~------~----~--~-------
1 2 3 

Työttömyysaste, % 

.. ' (1) 
(14) PCp·· ,1.5+ 4.2 UR-

2 

1958 1 -' 1968 I. 

(15) WR=2.6 + 7.6 (JR-J 
(16) PCP = 1.5 + 4.1 (JR- 2 ) 
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. Kuvio 6. PIDEMMÄN AIKAVÄlINPHlLLlPS-KÄYRIÄPALKÖllLE,JAHINNOILLE 

Ansiotason 
muutos, % 
Hintojen 
muutos, % 

1 0 

\ 
\ 
\ 

, , , 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
l 
\ 
\ 
\ 
\. 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

8 
\ 
\ 
\ 

\ 
~ 

\ ~ 
\ , , , , ...... 

..... " " 
" ' ....... .................. ...... ...... _--- --- -----_ " PCP II 

....... ----- ----- --- ....... ----

1 2 . 
WA I = periocJi 1958 I - 1968 I 

WA II = periodi 1968 I - 1971 IV 

PCP 1= periodi 1958" I -1968 I 

. PCP II = periodi1968 II - 1971 IV 

1968 II -" 1971 IV· 

(17) WR.9+ 20.9 (JR-J 
(18) PCP= .1+ 1L5 (U~-J 

3 4 
Työttömyysaste 

- --= =:---=--== 
PCP I 

5 



134 HANNUHALTTUNEN 

Kuvio 7. PIDEMMÄNAIJ~.AVÄLlN PHI LI.. I PS:-KÄYR IÄ, REAAPPALKQIL;LE 

Reaalisen ansiotason 
muutos ( W·R - PCP ), % 

20 

1 8 

16 

14 

1 2 

1 0 

8 

6 

4 

2 

1 

I = periodi 1958 I -1968 I 
II = periodi 1968 II "'"7" 1971 IV 

. ~ , . 

-----II 

2 3 4 5 
Työttömyysaste 

Nämä käyrät on esitetty kuvioissa 5 ja 6. Lisäksi kuviQ{)n 7 on 
piirretty reaalipalkkoja (ansiotason muutos miinus ,hintojen· muutos) 
koskeva Phillipsin käyrä vuosilta 1958-1968 ja 1968-' 1971. Näille 
kaikille käyrille ovat ominaisia seuraavat piir.teet: , 
- pidemmän arkavälin Phillipsin 'käyrät Qvat jYMempiä kuin vas

taavat lyhyen aikavälin käyrät, 'mikä johtuu hintojen ja palkko~ 
jen keskinäisen riippuvuuden huomioon ottamisesta käyriä las
kettaessa, 
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- kai~ki käyrät - sekä hintoja että palkkoja ja- reaalipalk'koja kos
:kevat -.-ovat siirtyneet oi'kealle vuosina 1968-.1971· verrattuna 
Hi'kaisempaan periodiin. 
Tässä yhteydessä lienee syytä mainita vuosina 1968-1971 nouda

tetun hintasäännöstelyn hintojen nousua ehJkäiseyävaikutus. Käytet
täessä vuosilta 1958 1 - 1968 t ;estimoitua 'hintayhtäföä' sellaisenaan 
vuosien 1968 II - 1971 IV hintakehityksen ennustamiseen saadaan 
keskimäärin reilun prosenttiyksikön suuruiset ,ne~atiiviset ennus'te
virheet, mik~ tulos heijastaa hintasäännöstelyn tehokkuutta. Tämä 
merkitsee sitä, että Phillipsin käyrät olisivat siirtyneet vielä enem
män oikealle mm. tällä periodilla voimak'kaasti kasvaneiden tuonti
hintojen johdosta, mikäli hint~kontrolli ei olisi o'llut voimassa. 

5. Yhteenveto 

Edellä esitetty Phillipsin käyrää 'koskeva analyysi ·on pysytellyt suu
ressa määrin empiirisellä pohjalla ja on edustanut sellaisen yksinker
taisen hinta-palkkamallin sovellutusta suomalaiseen aineistoo.n, jota 
o.n monesti käytetty ulkomaisissa inflaatiotutkimuksissa. Seuraavat 
analyysin tuloksena syntyneet 'j'ohtopäätökset on . käsitettävä. pikem
minkin vain tutkimuksel'le suuntaa-antaviksi kuin varsinaisiksi poli
tiik~an vaihtoehdoiksi: 
- työvoiman lifkakysynnällä onmerlkittävä osuus pa~kkojen mää

räytymisessä ja tätä kautta suomalaisessa inflaatioproses'Sissa, ' 
-. - Phillipsin "käyrä on lattea 'työttömyysasteen relevantilla vaihtelu

välillä, eli tietyllä käyrällä lHkuttaessa työttömyyden ja palkkojen 
I 

riippuvuus on lievää, 
- palkkaliukumallaon keskeinen sija Phillipsin käyrän tarkaste

lUIssa, 
- 'hintojen ja palkkojen keskinäinen riippuvuus on ~keskeinen tekijä 

Phillipsinkäyrän tarkastelussa, 
- Phfllipsin ;käyrä 0'n siirtynyt viime vuosina oikealle, mikä tulos 

voidaan osittain Itul1kita ko'ko maan työttömyysasteen. ja työvoi
man liikakysynnän . välisen . riippuvuuden muuttumiseksi:,. viime 
vuosina tiettyä työttömyys astetta on vastannut suurempi työvoi
man liikakysyntä 'kuin aiemmi~, eli työttömyysasteen· rooli liika
Ikysynnän mittarina on muuttunut; vrt. :kuvio 1 sekä al~viite 15, 

- tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin liittynyt. hintasäännöstely 
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sekä yuosien1969 jct,1970vöinla!käs:työntuotta'Vuudenkasvu on 
jarruttanutkäyrän oikealle, siirtymistä; vuoden 1969 jälkeiseiHä 
voima,kkaa!l[la tuontihintojennousuIla on o11ut: pämv~stainen vai
kutus. 

Jos n'äitä:tulåksi'a pidetään riittä\Tihä.l~uvaåtriaal1_hi~tojen, _ palk
k?jenja · työmarkkiiiöiden filarl"älisiä .suhteita,.VOida~hHi1tä . perus
talta håhrnotella -seuraavanlaisiämietteitä talouspolitii'kkaa silIllallä
pitä:~n..Mikäli Phtlllpsln' käyr~"( ansiotåson"rrtutItosten- j'åkÖikOn.åis: 
työttpmyysaste'eri- 'välinen -nippuVllus.)hlisi - stabiili 16, sen latteus 
åntaisi kysynnän sääielylle 'mahdölilsuuden :huoleht1<:t työlJisyystilan
teestå vaaråntaiiiatta heti hIntatason· stabiili~uutta.Käyrällä näyttää 
kuitenld.n' olevan 'taipumus siirtyä oike'alie työvoiman kysynnän' ja 
tarjonnan alueellisten -eroj-en kasvamisen myötä etenkin teollisuu
dessa (kilpailevassa tuotannossa). Tämä siirtymä liittyy~tllJ.r~lta osin 
palkkalitikumaan, mistä seuraa, että tulopoliittisiin ratkaisuihin liit
tyvät »,taiöuden_'kestö'kyvyn»-' '. rajoiSsa; , tapahittvat's6pi-muspälkkojen 
korotukset: sekä hintas-ääni1östely' , :eivät välttämättäyksiIl'· takaa··hin.;. 
tatason·stabiilisuutta.Lähellä resurssien tayskäyttoisyyttä töiInit
taessa tarvittaisiin työvoiman kysyntää tasoittavia toimenpiteitä eri 
elinkeinoj en'·· j'a: ·alueiden··välillä'palkkaliukuman hHlits-emiseksL 

Tässä artikkelissa esitettyyn ~nalyysiin on suhteellis:~n helppoa 
suhtautua ~riittisesti~Karrikoid:en voitan,eensanoa,että jokaista vii
me~jkaist;1.empiiristä Phillip8,ln: 'käyrää· j~ tulopolitii'~kaakos-kevaa 
artikkelia kohti on Hmestynyt aipal~iIl yksi artikkeli,jossa åiemmip. 
esi~etytv~itteetop yritetty kutIlotCi j()kom~netErlmällis~ntaiteoreetti
sin perusteluin. Muuttujille suoritetut transfQrIllaatiot (:n~11än neljän
ne.~s~1J..~iffereJ;lssit)" sovellettu-estimointimenetelmä" .,~ (lineiston puut
teellisu~s j'~ siitä seuranne.et : vahvat. oletulkset et~n.kin· työttömyys-
~steen Qsalta sekä enn,en kaikke~. teoreettisen p~ohdiske1un väljyys 
suomalaisten työmar~kinoiden toiminnasta .. antayat, esitetyille tulok
sille vahvan, varauksellisen leiman. 

-' '.-. . .... '. . - . :/' : 

Vuonna 1961 hintojen muutoksia ja niiden enIlakointiakoske
vassa_ artikkelissa, joka käsittelimyäs Phillipsin käyrää~ Timo Helelä 

16. Mikäli onnistuttaisiinkonstruoimaan s·ellainentyövoiman"liikakysynnän indi
kaattori koko kansantaloudelle, joka ottaisi 'huomioon alueelliset erot työvoim~n kysyn
nässä ja tarjonnas~a, niin tällaisen muuttujan avulla estimoitu, modifioitu Phillipsin 
käyrä olisi luultavasti traditionaalista Phillipsin käyrää stabiilimpi. 



PHILLIPSIN KÄYRÄ JA INFLAATloSUOMESS'A' 137 

totesi analyysinsa lopuksi, että »tyvestäkai puuhun on noustava». 
Runsaan·:kymmenen vuoden, lä]ke'en vQida~"Il Phillipsin} ~äyrä!+ osalta: 

. . - . 

suomalaisessa inflaatioprQblemCitiikassa .. todeta latvan olevan vielä 
kaukana. 

Phillipsin käYTän laskelmien pohjana olevat yhtälöt* 

1 1 
1958 I- ( GNPFCi) 4 2 -2 
1971 IV WR234 PCP WR4 2 UR-i 2 UR-i 

R DW 
LWi 

i = 1 i = 1 

WR1 1.133 .526 .710 
(20.2) 

WR2 .411 .595 .085 .643 .600 
(4.3) (7.9) (2.5) 

WR3 .961 .382 .272 .368 1.850 
(3.1) (4.9) (2.5) 

WR4 .769 .538 .069 .351 .610 
(8.2) (6.3) (3.2) 

1958 I-
1968 I 

WR1 1.154 .524 .676· 
(15.4) 

WR2 .366 .649 .067 .552 .513 
(2.8) (4.6) (1.3) 

WR3 .832 .238 .303 .392 1.327 
(2.4) (3.1) (3.1) 

WR4 .674 .439 0.77 .603 1.074 
, (8.5) (5.8) (4.2) 

1968 II-
1971 IV 

WR1 1.074 .454 .880 
(16.5) 

WR2 .508 .576 .049 .898 1.810 
(5.0) (4.1) (.4) 

WR3 1.173 .603 .313 .439 2.469 
(1.6) (3.4) (.7) 

WR4 .685 .168 .302 .710 1.191 
(6.0) (1.4) (8.2) 

* Selityk!set: 

- R2 = vapausasteilla korj1a1J1ru kOlkonaiskor~eLaaJtioikerroin 
- DW = Durbin-Watsonin testilsuure 
- regressiJokie:utoimien alla suluissa olevart luvut ovat t-testisuureen' arvoj'a 
- sektorij akio . 

sekltori 1 = maa talous 
sektori 2 = ktlpaiLematon .tuotanto (pääasiassa palveluelinkeinot) 
sektori 3 = metsätalous 
sektori 4 = kilpaileVIa tuotanrbo (päasiassa teollisuus) 

A = työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti (100 x (työnantajan sosiaalikulut/palk-
kasumma) 

5 
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1 1 
1958 I- . (GNPFC') . . 4 2 2 

1971 IV 'VakioWNR'LW_ 1 WR4' ,WR PCP (1 +'A) PM 2'UR_i 2 UR-i 
R DW 

, ,1 
i = 1 .i==,l 

WR2 .830 .170 .143 .752 .700 
(7.1) (1.7). (4.8) 

WR3 1.077 .334 .190 .411 2.100 
(3.7) (4.3) (1.7) 

WR4 .910 .206 .075 .638 .470 
(12.8) (2.9) (5.1) 

WNR .014 .311 .710 .558 .910 
(2.2) (2.5) (8.4) 

PCP .009 -.555 .555 .458 .111 .609 1.000 
(1.9) (7.2) (7.2) (1.4) (3.3) 

1958 I-
1,968 I . 

WR2 .992 .052 .146 .703 .660 
(5.6) (.3) (3.0) 

WR3 1.101 .177 .179 .439 1.460 
(3.1) (2.2) (1.5) 

WR4 .815 .197 .078 .774 .79,5 
(12.5) (3.5) (6.0) 

WNR .018 .241 .601 .481 1.050 
(2.6) (1.6) (6.2) 

PCP .011 -.537 .537 .531 .138 .586 1.020 
(2.0) (5.5) (5.5) (1.5) (2.9) 

1968 II~ 
1971 IV 

WR2 .677 .210 .212 .928 2.490 
(4.9) (1.0) (1.6) 

WR3 1.053 .577 .222 .419 2.470 
(1.5) (3.2) (.4) 

WR4 .790---,..080 .272 .857 2.045 
(8.9) (.8) (9.8) 

WNR .020 .121 .927 .844 .940 
(1.9) (.6) (8.4) 

PCP -.551 .551 .051 .176 .710 1.010 
(4.4) (4.4) (.0) (3.0) 

, GNPFCi tuotannon volyymi sektorissa i (i = 1, .... ,4) 
LWi - ansiotyöpanos, tehtyj ä miestyövuosien nelj änneksiä' 
PCP - elinkustannusindeksi, 1959 = 100 
PM - tuontihinnat (tavaratuonnin yksikköarvoindeksi), 1959 = 100 
UR - työttömyysaste, Olo 
WRi - ansiotaso sektorissa i (i = 1, ... , 4) (palkkasumma/ansiotyöpanos), 1959 = 100 
WNR - sopimuspalkkaindeksi, 1959 = 100 

X = ,ln(XlX-4 



KATSAUKSIA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:2 

Taloushistorian t~tki-musmenetelmistä ja 
taloudellisen' kasvun tulkinnoista* 

ERKKI PIHKALA 

Yhteiskuntatieteiden mielenkiinto histo- Toinen tekijä, -joka on nostanut 
riaa kohtaan on viime vuosina tuntu'::' ·ns." ''''käsvtitutldtnukse1'l··,·--talousHeteiden 
vasti lisääntynyt. Tähän on vaikuttanut erääksi pölttopisteeksi, on se, että ke~ 
kaksi eri tekijää. Länsimaisen korkea- hittyneiden maiden teollistumistapaa 
kulttuurin ja lähinnä talouselämän ke~ analysoirnalla toivotaan saatavan selvil-
liityssuuntia" ·eriritlstettäessä·~-·'Pyritään·~,·le,~---miten,-. .kaikki .... Q1kJ~lg. ___ t~p~htui, jotta 
analyYsin taustaksi ensinnäkin saamaan taloudellinen kasvuprosessi voitaisiin 
materiaalia ei v~in lähivuosilta, vaan käynnistää kehitysmaissa. Ongelman 
useilta vuosikymmeniltä.1 Tällöin mie- vaikeuden ymmärtää, kun tälläkin het
lenkiinto yltää ajassa taaksepäin yleen- kellä useiden kehitysmaiden kansantulo 
sä teollistumisen alkuun tai ns. staatti
sen yhteiskunnan viimeisiin vuosiin. 
Teollisen vallankumouksen ensimmäi
ses'sä maassa, Englannissa tämä merkit
see läh tökoh tien asettamista noin vuo
siin 1700.-1750. ja Suomessa noin vuo
teen 1860.. Rajat eivät ole mitenkään 

I . 

jyrkkiä, vaan sen henkisen murroksen, 
joka viimein johti teollisen vallanku
mouksen läpimurtoon Englannissa, kat
sotaan alkaneen jo 15o.O-luvun eli uuden 
ajan alussa tai renesanssin mukana jo 
aikaisemminkin. Mielipiteiden erot täs
sä suhteessa ovat varsin huomattavia. 

* Artikkeli perustuu osittain taloushisto
rian apulaisprofessorin virkaan vaadittuun 
koeluentoon. 

1. Myös futurologiassa turvaudutaan pal
jolti juuri »pitkiin aikasarjoihin». Alan 
tunnetuin tutkimus Uenee ns. Rooman Klu,:.· 
bin ennustukset. 

asukasta kohti sekä monien kehittyneel
le taloudelle tarpeellisten instituutioi
den kehitysaste katsotaan alhaisemmak
si kuin Englannissa teollista vallanku
mousta edeltäneinä vuosikymmeninä.2 

Toisaalta myös historioitsijoiden mie
lenkiin to yhteiskuntatieteiden menetel
miä kohtaan on lisääntymässä. Onhan 
historia eilispäivän yhteiskuntaa, jonka 
tutkimukseen voidaan toki soveltaa 
uusimpia tutkimus- ja analyysimenetel
miä. 

Taloushistoriallisia tutkimusongelmia 
pyritäänkin probleemien luonteesta ja 
tutkijan metodisesta valmiudesta riip
puen lähestymään lähinnä seuraavilla 
tavoilla:3 

2. Ks. es,im. Phyllis Deane, The First 
Industrial Revolution (1969) s. 6-7. 

3. Vrt. tässä William R. Waters, Methods 
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1) traditionaalisella deskriptiolla, 
2) tilastollisilla menetelmillä, 
3) teoreettisilla malleilla ja 
4) historiallis-Iogistisella menetelmällä. 

Perinteinen historiankirjoitus 

Perin teisessä deskriptii visen historian
kirj oi tuksen lähestymista vassa tutkij a 
kerää tiedot tapahtumasta ja sulattaa 
ne kirj alliseksi tuotteeksi - historiaksi. 
Kysymyksiin, miten muutos eteni ja 
miksi, ei juuri anneta vastauksia. Esim .. 
tunnetun taloushistorioitsijan .John H. 
Clapharnin tutkimuksissa: 4 vastataan 
perusteellisesti kysymyksiin mitä, ,miI .... 
loin ja missä sekä edelleen kuinka' pal
jon, kuinka kauan ja kuinka usein ynnä 
miten edustavaa,mutta~ kysymyksijn 
miten se tapahtui ja mikä' sai sen ta-' 
pahtumaän ei katsota voitavan vastata. 
Yleisselittävä vastaushan muuttuu hel
posti ennustukseksi tulevasta. 

Ideologiset asenteet, filosofiset näke
mykset ja tunteet vaikuttavat tässäkin 
tutkimustavassa tosiasioiden valintaan 
ja niiden painotukseen. Niinpä esim. 
Englannissa, jossa teollisen vallanku
mouksen tutkimuksella on ,historiankir
joituksenp1irissä vahvat perinteet, on 
syntynyt kaksi koulukuntaa, optimisti
nen ja pessimistinen;5 Optimistit katso-

and Explanation in Economic History.Eco
nomy and History, VI. XV, 1972, s. 4. 

4. Esim. JohnH. Clapha,m, The Economic 
History of Modern Britain (1939). 

5. Ks. esirrt. Phyllis Deane, rIlt. s~ '238-
239. Optimisteihin lukeutuvattnm. T. S. 
Ashton, The Standard O'f Lifeof Wo·rkers 
in 1790-1830, Journal of Economic History 
Supplement (1949) ja John H. Clapham, 
The Economic History of Modern Britain 
(1939) sekä uusimmista tutkijoista R. M. 
Hartwell, The Rising Standard of Living 
in England 1800-'----1850, Economic History 

vat, että työläisten elintaso parani val
taosaltaan teollisen vallankumouksen 
aikana ja että laaj atkansanosa! hyö
tyivät sen mukanaan tuomasta ansain
taIllahd()lli~uuksien monipuolistumisest~ 

Ä tun ftivåsta väestöhkasvtlsta'puhu-
, ~attakaan -'. vaikkCl;jotkutkärsiyätkin 

tästä murr()s:Kaudesfa kohtlluttomasti. 
Pessimistinen koulukunta painottaa työ
väestön kärsimyksiä ja on sitä mieltä, 
että sen elintaso jopa huononi teollisen 
vallankumouksen aikana aina 1850-lu
vulle saakka. Pessimistit korostavat 
teollistu,mi~p~()sessin poliittisia ja mo:-, 
raalisia Pll()H~, kun taas optimIstien 
analyys~is~~';;tunne~~ikat» saavat vähän 
hll~Iniofa »jä:rkisyiden» rinnalla. Muista 
ep?ista todettakoon,. että., optimistit ovat 
olle~~ polii ttisel ta kannaltaan lähinnä 
oikeistolaisia, ja pessimistit puolestaan 
l~hellä työväenliikettä ja vasemmisto
laisia. Tuskin lienee sattuma, että N eu
vostoliiton teollistamiseen liittyviä rat
kaisuja ja inhimillisiä murhenäytelmiä 
kuvattaessa sekä niiden 'painoa arvioi
taessa koulukuntien osat vaihtuvat. 

Monet taloushistorian klassikkojen 

Review, Vol.XIV(1961) ja The Standard of 
Living . during the Industrial Revolution, 
Economic History.Revi:ew, VoI. XVI (1963). 

Friedrich Engelsistji (Die. Lage der arbei
tenden Klassen inEnglan.d, 1844) ja Karl 
Marxista alkavaa pessimistien perinnettä 
ovat jatkaneet ArnoldToynbee, The In
dustrial Revolution. (1884), S. andBeatrice 
Webb, History ofTrade Unionism (1922), 
J. L. and Barbara Hammond, The Rise of 
Modern Industry (1925), The Village La
bourer 1760-1832 (1911), The Town La
bourer 1760--"-1832 (1920), The SkiUed La
bourer 1760-1832 (1919) sekä uusimmista 
E. J. Hobsbawn, The British Standard of 
Living 1790-1850, Economic History Re
view, VoI. X (1957) ja. The Standard of 
Living during the Industrial Revolution, 
Economic History Review, VoI. XVI (1963). 



tutkimukset tuntuvat nykyisistä luki
joista pitkäveteisiltä ja niiden katsotaan 
tarjoavan, jos ne on tehty huolella, enin
tään materiaalia selittäville metodeille. 
Vielä 1950-luvun lopulla ne kuitenkin 
olivat keskeisessä asemassa tutki~tovaa
timuksissa, koska muitakaan ei ollut. 

Tilasto llisista menetelmistä 

TilastolIisiin menetelmiin turvautuva 
historiantutkija kuvaa kehitystä ja etsii 
tapahtumien syitä tai pikemminkin nii-: 
hin vaikuttaneita tekijöitä tilastollisten 
menetelmien- avulla. Tilastollinen -tutki
musmetodi on saanut ilmeisiä vaikuttei
ta mm .. luonnontieteistä, joissa tällä -ta
voin päästäänkin usein rajattuihin yleis
tyksiin. Taloushistoriassa tämä tutki
mustapa on viime aikoina nopeasti yleis
tynyt ekonometrisen taloushistorian eli 
kliometrian nimellä.6 Tilastollisen lähes
tymistavan suurimmat heikkoudet ovat 
siinä, että 

1. tärkeiksi havaitut muuttujat saatta
vat olla epäitsenäisiä muiden piiloon 
jääneiden tekij öiden ilmeri tymiä, ' 

2. riippuvien ja riippumattomien teki.,.. 
jöiden keskinäisiä vaikti.tussuhteita 

. on usein vaikea erottaa toisistaan ja 
i 

että 

3. sillä saadaan esiin vaikuttaneet teki
jät, muttei itse tapahtumaprosessia.7 

Tilastollinen menetelmä jättää siis ana
lyysin useimmiten puolitiehen. 

6. Ks. Riitta Hjerppe~ Uusi taloushistoria~ 
Kansantaloudellinen aikakauskirja 1971: 4, 
s. 343. Suomalaisista tätä menetelmää käyt
täneistä tutkijoista mainittakoon Viljo Ra
sila~ Kansalaissodan sosiaalinen tausta 
(1968) ja The Finnish Civil War· and Land 
Lease Problems~ The Scandinavian Econo.:. 
mic History Review. VoI. XVII No 1/1969. 

7. William R. Waters, ma., s. 9. 
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Teoreettinen lähestymistapa 

Teoreettisessa lähestymistavassa kehi
tyksen analysoinnissa pidetään tiukasti 
kiinni kansantaloustieteen perusteista, 
kuten kysynnän ja tarjonnan vuorovai
kutuksesta, hin tateorioista, investoin ti
yhtälöistä jne. Talousteorian laiminlyö
minentaloushistoriallisessa tutkimuk
sessa johtaakin helposti mm. poliittisten 
tekijöiden ja henkilöiden merkityksen 
ylikorostamiseen." 'Niinpä- työväenolojen 
parantuminen 1800-luvun alkupuolella 
Englannissa ei- -johtunut niinkään työ
suoj elulainsäädännön kehittymisestä, 
kuten usein on korostettu, vaan lähinnä 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan laa
dusta ja määrastä.8 Samoin ei esim. 
Suomen raudan vienti Venäjälle romah
tanut vuonna 1885 samanaikaisesti ase
tetun tullin vuoksi, vaan lyhyellä täh
täyksellä vientiä jarrutti silloinen vai
kea lama Venäj ällä sekä pi temmällä 
tähtäyksellä se, ettei Suomen puuhiileen 
ja järvimalmiin nojaut~va tuotanto pys
tynyt . kilpailemaan Etelä-Venäj än mo
dernien suurtehtaiden kanssa.9 

Teoreettisessa lähestymistavassa ovat 
vaarana liian keinotekoiset tai abstrak
tiset sekä -menneisyyttä vastaamattomat 
teoriat ja niiden moni:ri~tisuus; on uus
klassista, marshallilaista, keynesiläistä 
ym. teoriaa. Ratkaisuksi ei näy jäävän 
muuta kuin se, että taloushistoriassa on 

pyrittävä käyttämään varovaisuudella 

hyvää .talousteoriaa.1o Taloushistorioit

sijan tulee kuitenkin muistaa historial-

8. William R. Waters, ma., s. 13-14. 

9. Erkki Pihkala~ Finnish, Iron and the 
Russian Market 1880-1913, The Scandina
vian Economic History Review, No 2/1964 
s. 121-144. 

10. Barry E. Supple (Ed.), The Experience 
of Economic Growth (1963), s. 7-8. 
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lisen perspektiivirt ohella, että aikape
riodit ovat yleensä tuntuvasti pitempiä 
kuin kansan taloustieteessä' tai sosiolo~ 

, _. - -' . 

giassa,: joissa ollaan enemmän kiirtrlostu
neita' aj ankoh taisen . teorian . kehi ttämi
sestij.. 

Te9r~e.ttise~sa.t9.rkastelu~sa.voidaan 

turvautu'a' joko .. kvantitatiiyiseen tai 
kv~1itatiiviseen . IIlalliin.T:unnetuimpia 
lien~vätnykyääJ},;l}ans~ntaloustiet~essä 
yl~i~e~t.t käytetytkvan t~ta tiivisetmene
telmät,joissa useatteor~ettiset oletuks,et 
'kytket~än: ~ iht~~~ .. y~ t~löUlä.:~' NäiIl~:aä,"". 
da~n,esiiI:t~ :t~lotldelp~~~n, .' .k~~~t~~~eeIl 
vaiku~tavien, t~k~.jö~dep:. vaikllJgssuhtei~ 

ta ja:pääst,ään . artalY~9imaan. mulltospro-
sessin kulkua. ·Näin on tehty mm. $i_ 
mqn .' Kuzn,etsih. ·.tutkimuksissa. EtenJdn 
slJPpeid~:r;rkehi~YSp'~osessien . kuvaukses
sakvantitatiivtsen.mallin ja tilastolli~en 
menetelm,än välillä voi olla .y~iI.l~xähä~
siä'eroja. 

Kvalitatiivisessa lähestymistavassa 
käytettävissä ·,olevista perustiedoista, 
jotka. vain harvoin käsi,tt~vätIlumeeri~ 
sia perustietoja,'konl3truoida~n ttitldtt~~ 
van ,ilmiön., e$~rIl.' ·feQq~alikartClnpn, 

i4,e~aJityyppi .):{äy~täy~yrnist~p?ine~n. ja 
kon.t~etisoiqaaIl .: ~,e.~t~~asi~ss,~:· 'llii:q 
kva:ntitatiiv~sella " ,klli;n .,kvalitatiivis~l1~ 
mallilla.· luotu kuva·. on .yksinkertaistet~ 

_ _ . '- "'. _ .•. - ~'. - :' ." ,_. "-,,': .: c:.· - -':- . ," I .: 

tua. töd~llisul.l. tta.~ .. 1\1yös peritlt~isessä 

deskriptiivises~ä, kuvauksessa tapahtuu 
enemmän tai vähemmän tietoista muut
tujien j~··.fa.kt~Jen valintaa sekä' paino
tusta. 'Yllä' kuvatunkaltaisteriideaali
tyyppi~n luolllinen <on varsin' tavallista 
mm. keskiaikaa .tutkittaessa,.l1 Kvalita-

11. Uusimmasta kvalitatiivista mallia 
käyttävis~ä, keskiaikaa koskevista tutki
muksista mai1iittakoon" Douglass ·C. North 
and Robert Paul Thomas, The Rise of 
Western World. A.NewEconomic History 
(1973). 

tiiviseen malliinturvauduttaessa tullaan 
helposti lähelle deskriptiivistä kuvausta 
eikä, rajan käyminen tässäkään tapauk
sessa ole. helppoa· saatikkatarpeellista
kaan. 

H istoriallis-logistinen läh~stymistapa 

Historiallis:"'logistisessa lähestyrnista vas-
- :';.":" .• ' - . - ", ," \ 

sä koko kehitysprosessi yritetään selit-
tää . yhdellä .»luonnonlain veroisella» 
teörialla,j oSsa' eri.kehitysvaiheiden .ole~ 
tetaan( ,-seuraavan toisia.an:, taustalla öle .. 
van l()ogisen kaavan mukaisestLProses
sirt : kehitysklllku~f pidetään' .kuitenkin 
_..;. toisin· kUiri<låajimmi'ssakaan>mållin 
avulla .·.toteutetuissä; ilähestymistavoissa 
..;...;:..: . todellisena' . eli ,'. ireaalisena •.. Näin '. :on 
nitrienortiaän tunrietuimmassa' ja .... Van~ 
hirilmassaKar I"Marxin luomassa his~ 
toriallis;;.Togistisessa· . teoriassa ... : Sen . pää
paino on yhteiskunnan rakenteiden ja 
niiden" muutosten .analysoinnissa ... , Karl 
Marxista voidaan myös katsoa.. saaneen 
a.lkunsakansan taloustieteen. saksalq.isen 
historiallisen koulukunnan, joka hioi 
edelleen' Marxin .melko····karkeaa vaihe
teoriaa kuitenkin·.' pääos~ltaan ·.pysyen 
siinä~t.2 ·Useimmat tosin,:k.uten rna.rx:ilai
s~tsanovat, »kielsi vätavoirne,sti ta.lou
dellisteri kehityslakien '. olemassaolon. »13 

Saksaläisen·;k;ouluku:n.nan vaikutus nä~ 
kyivoimakkaatl.amyös,yuosisadan· alun 
suo:rnalaisessa taloud~llh~e~sa tutkimuk
sessa 1 mis~ä . etsittiin" taloud~llisen ~ehi
tyksen eri vaiheita.14 Amerikkalaisten, 

12. Karl Biicher, .. B. Hildebrand ja eten
kin G. Schmoller s,ekä »katederisosialistit» 
A~ Wagner,Lujo Brentano sekä etenkin 
Werner Sombart. 

13. Politische Ökonomie, Lehrbuch. 
Aka.demfe der Wissenschaften der' USS~, 
Institutfiir Ökonomie (1960), s. 352. 

14. Ks. esim. Suomalaisen sosiologian 



ns. institutionalistien luomassa teorias
sa vaiheittainen sosiaalinen evoluutio 
seli tetään puolestaan funktionaalisesti. 
Tämä teoria ottaa myös Marxia parem
min huomioon yksilön käyttäytymisen 
taloudellisessa ympäristössään, eikä se 
ole niin deterministinen kuin Marxiin 
pohjautuvat teoriat.15 

Myös marxilaiselta taholta todetaan 
erilaisten mallien suuresti lisääntynyt 
käyttö taloushistoriassa.16 Mallin laa ti
minen todetaan sampi,n aina varsin ar
kaluontoiseksi ja arvostelulle sijaa jät
täväksi tehtäväksi, koska se edellyttää 
määrä ttyj en elem~h ttien . abstrahoin tia 
ja ·töisten ohittamista. Mallien laadin
nassa voidaan erottaa instrumen taalinen 
ja realistinen lähestymistapa. 

Instrumen taalisessa tutkimusmenetel
mässä todellisuutta yksinkertaistetaan 
joko ns. ideaalityypin avulla tai mate
matisoimalla. Ideaalityyppiä käyttävänä 
insttumentalistina mainitaan ennen 
kaikkea Max Weber~17 Instrumentaa.li
sen lähestymistavan matemaattiseen 
haaraan kuuluvat eslm· J. :Marczevskin 
'kehi ttämä ns. kvan ti ta tii vinen talous
historia 18 sekä· ns. uutta taloushistoriaa 
soveltava kontrafaktuaalinen tutkimus
tapa.19 

juuret (Risto Alapuro ym.) s. 85-86, 148-
160. 

15. William R. Waters,ma., s. II. 
16. Ks. tästä tarkemmin Jerzy Topolski 

(University ofPoznan), The Model Method 
in Economic History, The Journal of Euro
pean Economic History, VoI. 1, No 3/1972 
s. 713-726. 

17. Max Weber, Wirtschaftsgeschichte 
(1924). 

18. J. Marczewski, Introduction al'his
toire quan:titative (1965). 

19. Esimerkkinä tästä ma,initaan R. W. 
Fogel, Railroads and American Economic 
Growth, Essaysin Economic History (1964). 
Ks. myös Riitta Hjerppe,ma., s. 345. 
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Jerzy Topolski katsoo si tå vastoin Das 
Kapitalin tutkimisen osoittavan selvästi 
Karl Marxin olleen realistisen lähesty
mistavan edustaja.'2o 

Kasvututkimus ja taloushistoria 

Vaikka kansantaloustieteen muutkin 
klassikot sivusivat tutkimuksissaan kas
vuongelmia, niin Karl Marxin teorioi
den eräänä ydinkohtana oli nimen
omaan se,· miten kasvulle välttämätön 
pääoma kertyy (akkumuhiatio) ja miten 
resurssien j a~amisesta sekä tuotannon 
tulosten allokoinnista·· päätetään. Ehkä 
tässä »kasvuteoreettisessa» aspektissa 
on eräs syy Marxin teorioiden renesans
siin .. »Akkumulaatio~ongelman» tär
keys näkyy mm. siinä,· että taloudelli -
selle kasvulle .tärkeiden perusinvestoin
tien rahoittaminen on onnistunut vain 
harvoissa maissa ulkomaisen lainanoton 
tai erittäin runsaiden luonnonvarojen 
turvin.2i · 

Itävaltalaisesta koulukunnasta aIka -
ne en :kehityksen. myötä kasvuongelmat 
jäivät kansantaloustieteen päävi~rassa 

syrjään 1800-luvun lopulta aina 1950-
luvulle saakka. Kansantaloustieteilij öi
den mielenkiinnon suuntautuessa»puh-

20. Jerzy Topolski, ma., s. 723-724 ja 
etenkin 718. Vrt. myös tämän artikkelin 
s. 142. 

21. Niin Englannin, Saksan ja Japanin 
kuin Neuvostoliiton~in teollistaminen on 
toteutettu tinkimällä teollistumisen alku
vaiheissa tuntuvasti 1-2 sukupolven elin
tasosta. Lisäksi monet maat .ovat tänä aika
na kaventaneet poliittista demokratiaa 
sivuilmiöineen »kasvun hintana». USAn ja 
nykyään esim. eräiden pienten öljyvaltioi
den elintason nousu perustuu suuriin luon.
nonvaroihin. Etelä-Korean ja Formosan 
ripeää kasvua taas ylläpitää lainanotto 
USAsta. 
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Tuotanto " 
henkeä kohti 

Atlanttinen 
talous (OE~D) 

tå'~rif;;" 't~6r.iari' kehittamis~en 'j,a histo~ 
rialltS~Il: , •• k~Uluktlnnail"rräive1;tyessata~, 
l~~sKfstoriaa" ,ldrjoittivat-:lähinnä' talöu
delIisii~.'ongelmiin. ~., erikoistu~:eet'" hist'O
rioits;j~t~~Jt~idäri','k~yttämiää~', menetel~; 
miä'onj'o"käsitelty. 'Vain 1{~rvat'johta
vat 'ekonomistit ~livat 'kiinn6stuneita 

. taloushistorialli~ista ongelmista. Teo
reettisenvålmiu tensa ansiosta. ,hekui ... 
tenkirlpys(yivä thyviin "'suoti tuk§{ih, 
påneutue;ssaanni~:q.heisyyte~il.r Esin:ler k~ 
kihä'" mainittakoon E"liF.Heckscher.< 
Tbis~al ta ':teo'riofden "" epävakaisuudesta 
ja',vaib,tuvutidesta" sekä toisaaltahyvan: 
kuvallksen pysyvyydestä olkoon'kuiten
kinosoituksena se, miten Jevonsin· ero,;,. 
piiriset 'havainnot 'ovat säiiyttäJjeet 
käyttöarvonsa, ,mutta hänen (au~ingön
pilkku)teoriansaei; Burnsinja lVIi:~ .. 
chellin suhdannevaihemittaukset. sekä 
J .. Schumpeterin havainnot ovat sama
ten säilyneet,mutta. heidän teoriansa 
eivät ole säi1yttane~t käyttöarvoaa.n.22 

22. Jorz,athan R. T. Hughes, Fact and 
Theory in Economic Histary. Purdue Fa
culty Papers in Economic History 1956~ 
1966 (1967) s. 35-3-6. 

TaloudeI1~~~n:,kås:Vl'J;n' ongelmia: ,koh
taaJl koe~t1;l;,väh~!n~:q.,"mr.el~nkiintojphti 
siihen",että,taloushistörtaJ;l" ~eskei~et 
'Oppikirjg.t .Qlivat' l~50-:1liLvllllClsalnoja 
kuin30--40:vuotta:aikaisemmin; ',VUme 
lO~15vu()den ai~ana kasYlJ;ongelmiin 
viripnyt ;Illi~l~J;lkiihto" on, kui teIlkiA, .t1,lot
tanut,.m~lkoi~en' 'jQUkO:p.·l,rctflyuteoreet
tista. kirj a~lisllutta.T,a,l()~~teori()ide;n 
'pääsu4htien '1I}ukaJ,sesti ',' taloud~l1isen 
k~,svu:n tu}ltin1J.o~~ta;Voiclaq:q "erotta.e" ,koI
m,e:p~~~iIJ.jaa~- (, 
1,;' marxilainen tulkinta, 
2. keYll.esiläiseen talousteoriaan perus

,tllva,. tulkinta 23 ja 
3. uusklassinen' näkemys.24 

,." ',-

Taloudellisen kasvun ttt~kinnat 

Taloudellisenkasvun""erlaviä tulkintoja 
voidaan havainnoliistaa oheisen kaava.2 

23. Ks. tästä esim. E. F. M. Durbin and ~J. 
Knapp (ed.) Economics (1949), Joan Robint
san, The New Mercantilism (1966) ja Free
dom and Necessity (1970). 

. 24. Esim. L. Robbins, Economic Planning 
and Intern,Uitional Order (1937) ja John 
Hicks, A Theory of Economic History (1969). 
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:+.ALOUDELLISEN KASVUN TULKINNAT 

Vaihe1 U usklassikot 

1 Feodalismi 

II Kapitalistinen kehitys, jota 
jarruttivat merkantilistiset 
raj oitukset. 

III Vapaissa oloissa toteutuva 
normaali kapitalistinen ke
hitys. 

IV Uusmerkantilististen rajoi
tusten aiheuttamaa talou
dellisen kasvun suh teellis
ta taantumista. 

V Paluu normaalille kapita
listiselle kasvu-uralle ta
loudellisen »vapauden» pa
lauttamisen ansiosta. 

VI Jatkuva stagnaatio, mikä 
johtuu instituutioiden ja 
kehitykselle tärkeiden ar
vostusten sekä resurssien 
puuttesta. Alhaisen tulo
tason maita. 

VII Pakkotalous, joka kapita
lismilta ipitkälle lainatulla 
tekniikalla on onnistunut 
nostamaan tuotantoa. Olo
jen . vapauttaminen ennen 
pitkää välttämätöntä. 

Keynesiläiset 

Kehittyneet maat 

Feodalismi 

'Normaali kehitys kapita
lismin vallitessa. 

Poikkeuksellinen kehi tys
vaihe suotuisten geopo
liittisten olosuhteiden 
vuoksi.2 

Paluu normaaliin valtion 
sääh~lemään (merkanti
listiseen) kehitykseen. 

Voimakasta kasvua, joka 
johtuu kylmästä sodasta 
(varustelu) ja keynesi
läisestä talouspolitiikasta 
merkantilistisin tendens
sein. 

Kehitysmaat 

Stagnaatiota, koska nämä 
maat ovat vielä kapita
lismin todellisen kehityk
sen ulkopuolella. Hinta
järjestelmä ei ole vielä 
mobilisoinut näiden mai
den suuria -potentiaalisia 
mahdollisuuksia. Alike
hittyneitä maita. 

Sosialistiset maat 

Pakkotaloudella mobili
soidaan olemassa olevat 
luonnonvarat ja työvoi
ma. 

Marxilaiset 

Feodalismi 

Kapitalismin nousu feo
dalismista. Esikapitalisti
nen .kehitys, joka johtaa 
kilpailukapi talismiin. 

Monopolistumisvaihe, jo
ka päättyy imperialismiin 
kapitalismin korkeimpa
na vaiheena. 

Kapitalismin kriisin en
simmäinen vaihe. 

Kapitalismin kriisin kol
mas vaihe.3 . Epätasaisen 
kehityksen ja uuskolo
nialismin vaikutuksesta 
ei vielä olla kapitalismin 
yleisessä romahduksessa. 

Osi ttain uuskolonialismin, 
feodalismin tai kapitalis
min alku vaiheiden vaiku
tuksesta kehitys on py
sähtynyt. Laajojen kan
sanjoukkojen luokkatie
toisuus _ ei ole vielä· he
rännyt. 

Sosialismin aikaansaama 
suunni telmallinen kehitys 
(huom. eri tulkinnat Neu
vostoliiton . ja Kiinan 
osalta). 

1. Numero viittaa kuvioon s. 144. 3. Toinen maailmansota ja aika vuoteen 
1950 on kapitalismin yleis-en kriisin toinen 
vaihe. 

2. Vrt. esim. J. D. Gould, Economic 
Growthin History (1972) s. 235-245. 

/ 
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kuvan avulla, jossa kullekin numerolla todettakoon.vielä, että kustakin päätul
(1-' VII) merkit ylle »vaiheelle» 25 eri kinnasta on eri vaiheiden osalta voitu 
koulukunnat antavat erilaisen tulkin.:. esittää vain keskeisin ajatus. 'Näkökoh;.. 
nan.26 Todettakoon, etteivät kuviondat:ovat näin ollen kovasti yksinkertais
aika-akseli eikä henkeä kohti lasketun te.ttuja. Keynesiläinen tulki1}ta näyttää 
tuotannon akseli pyri mittaamaan. todel- olevan, marxilaisuuden, ja uusklassikko
lista kehitysti:LKllyioon siten vain',k~r- jen välissä. Lienee kuitenkin syytä 
kea kaavio kehitykses~ä. Henkeä kohti koro.staa, ettei tässä ole kyse~öttlpro
lasketun tuotannon kasvu alkoi korkean missista tai välittävästä, vaan teoreet
tulotason maissa "-' '-,. jotka lähin:na vas~ tisesti itsenäisestä su~nna:sta. Eräät 
taavat OECD:hen kuuluvia kehittyneitä huomattavat uusklassikot ovat tosin 
maita - uuden ajan sarastaessa. Vuosi sitä 'mieltä - joskin ilman vahvoja 
1840 ,viittaa'suunnilleen vapaakaupan ,perusteita-"-' ettelvätkeynesiläisyyden 
toteutumiseen" Ertglårthissa.SlJ.9in.essa, idep.t.soveltuisl hisfotf~lli'stefitfeIldien, 
kuten monissa:' .muiss~kih 'mais~~, "nou-' våan lähinnä suhdafln~yaihteluiden ", ja 
sun alk;aIIlin~nsijoittuu myÖhempä,än,.,muiden lyhyentähtäiInen häiriöiden 
ni~t~a~ämä, ei Ifiu~takuvionJ.å .~asvu-; analysointiifi~'27 ~it~'~fi'taloushistdrial
tulkin toj en" perus·ajatuksia. ' Tulkintojen lisiiri., esi ty ksiin . "tlli~e~ . niin ,,' '. useimmat 

. . 

ero~' k~yv,ätiltni s~ 1~5.niistå ",-'" "mikäli' teoreettisesta näkökuI-

Niin keyn~siliiinen kuin uusklassinen- masta yleensä vOidaan puhua -,' ovat 
kin tulkinta ovat saaneet selvät mti.o~ joko, uusklassisia tai marxilaisia. Selvää 
tonsa;melko ,äskettäin, vaikka näistä eroa ""niiden, ja, historlan, yleise~itysten 
esiirityyohimennen 'näkemyksiä jo välillä on kuitenkin va.ikea: tehdä. Key
alkaisernmi:rlkin~ ,neSilätset puolestaan 'ovat kii'Joittaneet 

'Ma:.;xilaine~näkemys on taas ollut yåin harvojataloushistorialiisiakoko
vuosikymmenien ajan ainoa laajalti naisesityksiä. Keynesin tehokkaan ky
tunnettu teoria, jokå jollakin, tavalla. .' ·syp.Il,ä.n ,perusidean uskoisi kuitenkin 
selitti taloudellista kehitystä (rnuiden houkuttelevan. Kohdan 1 »feodalismi» 
historiallis~logististen teorioiden tapaan) käsitteen sisällöstä, ei siten suinkaan ole 
hyvin. pi tkäIJ- ajanl,{,uluessa. Marxin tul- yksiIlli~lisyyttä,'vä~n feodalismin talou
kint~, onn:tyC?svanhin historiallis-logis;.. delline;n teoria ,Olisi ~eynesil~isi ttäin 
tisista lähestymistavoista,rn1nkä lisäksi nähtynä ilmeisesti ,·aivan toinen kuin 
se on ollut jatkuvasti esillä, koska se molemmilla muilla vaihtoehdoilla. 
muodostaa erään poliittisen ideologian Kehitysmaiden kasvuongelmista esiin-
selkärangan .. 

Kommentteina oheiseen asetelmaan 

25. Tässä ei ole kyse »vaiheista» siinä 
mielessä, kuin ne esiintyvät marxilaisissa ja 
historiallisen koulukunnan tutkimuksissa. 

26. Niin uusklassis·en kuin keynesiläisen 
tulkinnan osalta viitataan myös etenkin 
John Kna.pp, Economics or Political Econo
my, Lloyds Bank Review, January 1973 
(Nr 107) s. 19-20. 

27. John Knapp,ma., s. 20, sekä. John 
Hicks, mt., s. 150, Milton Friedman., A. 
Theoretical Framework tor Monetary Ana
lysis, . Journalof Politieal Eeonomy, Mareh
April1970, s. 206-207, H. G. Johnson, Indi
vidual and CoHective Choice s., 4-6 (Lee
ture delivered at LS~ on Dee. 1, 1971) Ja 
Axel Lejonhufvud, Keyn.es and the Clas
sics,IEÄ Oeeasional Paper No 30, s. 23 ja 
41-45. 



tyy myös ristiriitaisia tulkintoja, eikä 
aina ole helppoa sanoa, kuka on key
nesiläinen ja kuka uusklassikko, mikäli 
tällainen jako yleensä on tgrpeenkaan. 
Esim. Myrdalin tunnettu Aasian draama 
lienee luokiteltava uusklassiseksi.28 Hän
hän korostaa kehitysmaiden epäedulli
sia instituutioita sekä puuttuvia kasvu
resursseja. Walt Rostowin Taloudellisen 

kasvun vaiheet lienee sekin »take 

offiin» liitettyjen vaatimusten vuoksi 

uusklassinen.29 

28. Gunnar Myrdal, Asiatisk Drama. En 
undersökning av nationernas fattigdom. 
Politiska problem i ·Sydasien. Skrifter utg. 
av Utrikespolitiska institutet (19·68). 

Marxilaisuuden osalta tätä vastaa V. L. 
Tjagunenko (Hauptred.), Klassen und Klas
senkampf in den Entwicklungsländern. 1. 
Die Klassenstruktur (1969); 2. Probleme- der 
ökonomischen Unabhängigkeit (1970) ja 3. 
Die Wahl des Weges (1970). Ks. myös Andre 
Gunder Frank, Capitalism and Underdevel
opmen.tin Latin America (1971). 

29. Walt W. Rostow, The Stages of Eco
nomic Growth (1960). Ajatuksen, että in-
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Tässä käsiteltyjen taloudellisen kas
vun tulkintojen lisäksi on olemassa 
myös muita vähemmän taloustieteelli
sesti painotettuj a teorioita .. 

Nämä teoriat pyrkivät selittämään 
taloudellista kehitystä eri kulttuurien 
piirissä globaalisesti. Näistä mainitta
koon lähinnä filosofian piiriin kuuluva 
Oswald Spenglerin näkemys »Länsimai
den perikadosta» ja historioitsija Toyn
been tulkinnat. Tuorein globaalisista 
teorioista on vasta kehityksen alkuvai
heissa oleva ns. ekologinen tulkinta. 

Talou.shistoriaa leimaavat siis varsin 
ristiriitaiset näkemyserot. Ongelmia 
voidaan myös niiden luonteesta ja laa
juudesta riippuen lähestyä monella eri 

tavalla. Taloushistoria on kuitenkin 

suhteellisen nuori tieteenhaara ja saat
taa kestää vielä kauan ennen kuin se 

pystyy vastaamaan kysymyksiin, mikä 

aiheu ttaa taloudellisen kasvun, mitkä 

tekijät siinä ovat keskeisimmät, miten 

kasvu etenee ja mihin se johtaa. 

vestointien osuuden BKT:n käytöstä on nen Walt Rostowia Arthur W. Lewis teok
noustava määrätyn rajan yli, jotta talou- sessaan The Theory of Economic Growth 
dellinen kasvu pysyisi jatkuvana esitti en- (1955). 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:2 

Dynamlc simulåtion model· tor testing.the 
importatiol1"'strat~gy 'of unren'e:wable~' raw 
mat~rials 

YRJÖ SEPPÄLÄ* 

Abstract' ' 
,'. -"-".: " . . 

. T:qisPC\P~:r.des~Fibesa preliminary pIan 
f()~. ·.~siip,pIc:l.tion study to JilJd . a g()od 
im.PQ:rtätion, 'strat~~y . af "iran orein 
Tup~ey. The., ~~~h04' isv~ry. gene~ClI'by 
n.ature: andappH~a?le . to every . cOttIltry 
to" find th~i'~ o~n' imporiation '~ti-~tegy 
of anY. uri~enewa.bIe· .~äw material, a 
ty]})e of~lari~ingprobiem which is very 

i:rnportanf aIloverthe world af present. 

The' main goal of the study' is to find 

and test a decision ruIe which can be 

used' in various cirGurnstances to· ... esti
mate:howmuch we should use our: own 

unrenewabIe resources and how much 

we should import. When' choosing the 

decision ru\e, three kinds ofcriteria are 

recommended: the present vaIue of 

, costs, thefinaIamount ofour own re
serves' of unrenewabIe resources and the 

minimum amount of foreign exchange 

reserves' during the testing period. 

* Department of Computer Science 
University of Hels,inki, Finland. The paper 
is based on the appendix V of Seppälä's 

final report (August 1973) to the Government 
of Turkey made during his two month 
advisory mislsion of United' Nations Indus
trial Development Organization (UNIDO) in 
Turkey. 

1. Introduction 

Atpresentthereisaworld-W:ide:. e!lergy 
crisis. OI1Iy fe,wnatioI}s export flieI 
energyand most are. energy importing 
countries:which,likeTurkey,mayhave 
söme of ·their·· own ;fuel' resources· . such 
as coaLor :oil,btifnötirt sufficient 
~inounts.These r~sourc'es areunrenew": 
;bIe,and sotheir.~ use\requi~e's.careful 
con~ideration.They . willbemuch 'more 
vaIuabIe in the future:thanat present 
whilewe cannot haveenough foreign 
currency to import asmuch as desired. 
In the riecir future there will alsobe:a 

. , ",.. 

short.a,ge of otll~run,re!}~wablere~o. ur-
'. ' - '; . - _.~ . -. " . . ',: '. , .. ' '. '.-' : '.- '.' .. 

ces such as metaI ores. 
In summer 1973 at. the Ministry of 

In,dustry and Technology in Turkey 
we 1 studied the optimaI use of Tur key' s 
iron ore reserves. In the research pro
ject there were two maj or probIems, 
a static transportation probIem and a 
dynamic importation probIem. The first 
was soIved by. linear programmin~ 

techniques but we did not have enough 
time to soI ve the stilI more in teresting 
second probIem. We deveIoped for it a 

1. Mr. Ahmet Selcuk, Director of the 
Industry DiviSion, Mr. Abdillbari Kosay, 
Mining Engineer, and Mr. Yrjö Seppälä, 
Expert of UNIDO. 



dynamicsimulation model, which will 
be described in the following. 

The problem of optimal importation 
strategy of iron ore or other unrenew
able raw materials can be formulated 
as an optimal control problem, /1/. But 
the exact solution using, for example, 
mathematical programming techniques 
will be difficult, because the problem 
appeared to be a multigoal, non..:.convex 
problem. Thus we proposed using com
puter simulation /3. 

2. Decision rules and objective 
junctions 

In the study of this problem we found 
tha t i t is not meaningful to try to find 
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ports. If the decision rule were well 
estimated, its suggestions would be cor
rect inspite of the simplicity of the 
formula and the lack of many important 
exogeneous variables. The purpose of 
the simuIation stlldy shouId be to find 
as good a decision ruIe (1) as possibIe 
and to test it. 

In testing the decision ruIe (1) ordin
ary sta tistical methods and time series 
cannot be used, because this ruIe (1) is 
normative and shouId be applicabIe in 
the future, where circumstances will 
be wholly different from those prevail
ing in the pasta In defining the testing 
criterion we found it advisable to use 
the multiobjective approch /2/. Three 
objective functions were established: 

an optimal importation pIan, where the 1 the present vaIue of costs of domes-

amount of iron ore which shouId be 
imported during each of the next 10-
20 years is presented in figures. But 
there is a need for some kind of decision 
ruIe or mathematical formula 

(1) Xt = f(at, b t , et, ... ) 

where' 

t - ordinal number of a time
period, Le. year, 

- proposed amount of im
ports of the raw mate
rial, 

at· b t, Ct, . . . = exogeneous variables 

f(·) 

such as prices, demand, 
reserves of foreign ex
change, 

- non-linear, non-concave 
or non-convex function 
to be estima ted. 

This kind of model (1) would be very 
practical. Each time the vaIues of the 
exogeneous variabIes change one may 
easily caIcuIate the new amount of im-

tic mining, importing from abroad 
and transportation of raw materials, 

II the minimum vaIue of foreign ex
change reserves during the testing 

period and 

111 the final amount of the domestic 
raw materiaI (iron ore) reserves at 
the end of the te sting period. 

In theory it i8 possibIe to try, as would 
be done in cost-benefit anaIysis, ta 
estimate the prices for the Iack of fo
reign currency and for the amount 
of remaining raw materials, and then, 
after weighing by prices, add cri teria 
II and 111 to criterion 1 and thus obtain 
only one criterion function. But this 
approach is meaningIess because of the 
impossibility of finding out correct pri
ces, and so we rely on a multigoal 
approach .. 

When simuIating, we estimate the 
values of each objective function (1, II 
& iII) for each decision rule (i). Afier 
simulation the best decision rule" can 
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be found by a »minirnax» Tule or some. 
other decision technique. J21 & /41 ~ . 

3. Simulationmoqel 

In theöry we~ may'tlse ilny typesof 
decision rules: (1) ihsimulation,hut ih 
order to simplify the description we 
restrict ourselves' to handling. the 
following . set of decision rules: 

k2 k3 k4 
(2) Xt = kidt (Ct/Pt). (bt/at) 

where ki, ... k4 are par~meters of. the 
function f(·), which should'beestimate.d 
and the öthersare exogeneous variables: 

dt = dbmestic demand io:r the raw 
material (iron ore), 

Ct= mining and transportation costs of 
the domestic raw material, 

Pt = price and transportation.· costs of 
the foreign raw material, 

b t = actual reserves of foreign ex.;. 
change and 

at = target rese.r'ves of foreign ex
change~ 

Notice that thevallles of the exogeneous 
variables a~e dependent on the time 
period (t), b~t the valu,es of parameters 
k 1, •. ~, k4 are independent of. them .. 

The purpose of ·this· simulation'study 
is to find the best values of pärameters 
k 1, ••• , k4~ We suggestedthe usage af 
random search;becausedecisiön rule 
(2) is neither 'cöncave fior convex and' 
there are three goal functions 1, II," III, 
although Smith 15/-hasfound random 
search rather inefficient compared with 
other methods suchas the single-factor 
or gradient. method. 

The simulation program can bedivi
ded into fourmain sub-routines: 

A. initial phase routine att .. ·.·.0,·· 

B. generation. of input '. data in each 
period. t, . 

C. calculation. af. output data in. each 
period·t and'-· 

D~final calculations,when t -T, where 
T istheJinal numberoftimeperiods. 

One' sirnulationrun corresponds to 
onesystem of initial values andone 
decisionrule.. In order to study other 
rules we should repeat the runs about 
50-100 times. 

Inthe. initial phase A a combination of 
parameters ki, ... , k4 is chosen, using 
pseudo-tahdom . llllrnbers, the initial 
values of the domestic ra.w material 
Zo and ofthe. foreignexchange bo are 
definedandlhen th.e targef values of 
foreign exchangeab t ~ 1, .. ~, T.' After 
theihitial phase the calculatioIls of 
phases C 'and B correspönding to' years 
t = 1, ... ,T are repeated N times iri 
order to iind the distributions of output 
variables. 

In the input data phaseB,' when 
n = 1, ... , N and t ~ 1, ... , T, where n 
is the number of repetitions, pseudo,... 

random variables dtn, Ctn' PtI17 bin and 
gin are' generated,' where gtn is the pre
dicted change of the foreign exchange 
reserves. ' 

Using theabove data the following 
output data in the phase C are calcu
latedforn = 1, ... ,Nand t = 1, ... ,T 
- amöunt of imports Xtn using the 

formula (2), 

- amount of domestic mining Ytn by 

(3.a) .. Ytn -dtn - Xtn, 

- reserves of the domestic raw mate-

ria! Ztil by 

(3.b)Ztn= Zt-i,n -' '. Ytn 
-.reserves of·. the foreign exchange 
3.c) b tn = (1+ r)bt- 1,n-PtnXtn + gtn, 



where r is the rate of inferest. 
Input and output data are stored in 

the memory of the eomputer and in the 
final phase D the values of the eriterion 
funetions are ealeulated by the follow
ing formulas: 

1 Present value of eosts 

1 N T 
(4.a) N ~ ~ et(PtnXtn + etnYtn), 

n=1 t=1 
where et is a diseounting faetor. 
II Minimum value of foreign exehange 

reserves 

, N 
(4.b) + ~ min 

n = 1 t = 1, ... , 
111 Reserves of the domestie raw mate

rial at the end of the testing period 

N 
~ (4.e) 

1 
N n=1 

The simulation program deseribed 
above is easy to implen1ent. High level 
simulation languages are not needed, 

beeause Fortran or Algollanguages, in

eluding a pseudo-random number ge

nerator, are suffieiently advaneed. 

4. Analysis of results 

As a result of simulation we reeeive a 

deeision table with three eolumns eor

responding to eaeh eriterion (4) and 

several, about 50-100 rows, eorres

ponding to deeision rules (2) defined by 

different values of parameters k1, ••• , 

k4 whieh were obtained in the initial 

phase of sueeessive simulation runs. 

This kind of deeision table eould be 

analysed by many methods /2/. We 
deseribe a teehnique whieh was present-
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ed in / 4/. 1 t ineludes the following 
phases: 

1) normalization of data, 

2) ealeulating a weighted eriterion (w) 
and a maximu:m eriterion (m), 

3) ealeulating a new table eonsisting of 
J eolumns eorresponding to eriteria 
(5) am + (1 - a) w, 0 :::; a :::; 1 
and rows respeetively to every deei
sion rules and finally. 

4) ehoosing the row whieh gives the 
smallest value of eriterion (5) when 
the value of a is fixed, Le. a = 1/2. 
The eorresponding deeision rule (2) 

is the resul t of the sim ula tion study. 

In the normalization phase the values 
of eriteria II and 111 (see (4» are multi
plied by minus one and the maximum 
value in eaeh eolumn 1, II, 111 is then 
denoted by 100, the minimum by zero 
and the others are ealeulated aeeording
ly. The weigh ted eri terion is aehieved 
by giving subjeetive estimates for priees 
corresponding to eri teria II and II!. The 
maximum eri terion is eonstrueted by 
seleeting the largest normalized value 
of eaeh row. 

As the value of parameter a is zero, 
then the eriterion (5)gives the same 
result whieh ean be aehieved by ordi
nary weighting and when a = 1 we 
obtain the same result as when using 
the usual minimax-eriterion of pure 
strategy. The former result is uneertain 
and the latter too eautious. The eomp
romise results (0 < a < 1) might be 
most suitable in this study. 
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KESKUSTELUA 
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Indeksiturvan. kultainen keskitie 

LAURI o. AF HEURLIN 

Suomalaiseen ajattelutapaan kuuluu siehto parhaiten toteuttaa 'siten, että in-
usein :heilah teleminen: äärimmäisyydestä 
toiseen. Kun meillä aikoinaan alettiin 
vähitellen tajuta' hir~.taindeksien tehtä
vä ja merkitys, mentiin niiden käytössä 
äärimmäisyyksiin ja tuijotettiin jopa 
indeksien kymmenysosiinkin. Niinikään 
indeksiehto toteutettiin laaj emmin kuin 
missään muualla. Kun sitten jouduttiin 
havaitsemaan tämän järjestelmän huo
not puolet, kiellettiin indeksiehto mil
tei kokonaan, aluksi jopa pitkäaikaisista 
vuokrasopimuksista. 

Inflaation selitettiin suureksi osaksi 
johtuvan niin sanotusta indeksiauto
maatista. Tämä teoria elää vielä sit
keänä huolimatta siitä, että rahan arvo 
on indeksiehdon poistamisenkin jälkeen 
jatkuvasti f alentunut. Inflaatiota on 
omiaan lisäämään sekin, että hinnoi tte
lussa otetaan ennakolta huomioon rahan 
arvon odotettu aleneminen, joten odo
tukset siten toteuttavat itsensä. Erityi
sesti rakentajat urakkasopimuksia teh
dessään ovat tehneet tarjouksiinsa in
flaatioriskin varalta sopivan korotuksen. 

Mielestäni olisi tässä vaiheessa syytä 
ottaa käytäntöön indeksiehto tavalla, jo
ka ei suinkaan lisäisi inflaation vaaraa 
vaan päinvastoin olisi omiaan hillitse
mään sitä. Esim:"tal1etusten ja muiden 
rahasaatavien kohdalla voitaisiin indek-

6 

flaatioprosentti otettaisiin siinä huo
mioon vasta sitten, kun se ylittäisi pit
käaikaisten talletusten koron. Tästä to
sin olisi seurauksena, että inflaatiotilan
teessa talletukset eivät tuottaisi reaali
korkoa lainkaan. Mutta tätä ei voida 
pitää kovin suurena epäkohtana aina
kaan verrattuna nyky tilanteeseen, jol
loin tallettajat menettävät omaisuuttaan 
inflaation johdosta. Onhan etua siitäkin, 
että talletusten reaaliarvo säilyy, sillä 
tuotto ei suinkaan ole aina tärkeintä 
tallettajalle vaan varmuus ja kohtalai
nen likviditeetti. 

Tämän ehdotuksen mukaisesti inflaa
tio otettaisiin huomioon velallisten koh
dalla siten, että he maksaisivat sovitun 
koron sekä lainan lyhennyksen korotet
tuna talletuskoron ylittävällä inflaatio
prosentilla. Sen sijaan jäljellä olevalle 
lainalle laskettava indeksikorotus lisät
täisiin itse lainaan, jonka reaaliarvo tä
ten säilyisi kunkin lyhennys erän jälkeen 
sen mukaisena kuin lainan takaisin
maksusopimus edellyttää. Seuraavina 
vuosina korot tietenkin laskettaisiin lai
nan näin korotetulle nimellisarvolle. 

Jos päästäisiin pitkäaikaisiin ja pitä
viin työehtosopimuksiin, saisi niissäkin 
olla indeksiehto, joka kuitenkin toimisi 
vasta sitten, kun inflaatio ylittäisi tietyn 
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ennakolta sovitun palkankorotuserän. 
Emmehän voi lähteä" siitä,' että palkko.;. 
jen re;aaliarvon pitäisi jatkuvasti nousta. 
Aiheellis~sti onkin eri' tahoilla tuotu 
esiin, että elämisen tason nousu eivält
tämättä ,aina ed~llytä, sitä, ett~kltlufl.is;.o 
taso joka vuosi kohoaisi vieläpä yli sen 
mitä luonnonresurssit sallivat. 

Vaikka järkisyyt eivät paljoa paina
kaan poliittisten reaali teettien maail
massa, ehkä sittenkin on pientä toivoa 
siitä, että päästäisiin indeksiehtoasiassa 
kultaiselle keski tielle. Merkitseehän. 
suorastaan laillistettua ryöstöä se, että 
inflp.atiomenetyksiä·' ei mitenkään ·kor
va tasäästäjille. Hämmästyttävää., onkin; 
että meidän maassamme., .. nimenomaan 

palkka työväestön edustaj at vastustavat 
jopa "sitä, että koron korotuksella teh
dään nykyisin negatiIvinen korkOkan
tammehiukan väherrimän negatiiviseksi, 
huolimatta ,.siitä, • että .'. kapitalistit ovat 
~yreensävelallisia'.ja~.plllkkatyöntekijät 
sangen usein velkojia, kuten tallettajia. 

Sen johdosta, että tässä ehdotettu lie
vennetty indeksieh toj ärj estelmä alkaisi 
toimia vasta sitten, kun inflaatio olisi 
tapahtunut tosiasia, ei· ainakaan sitä 
voitaisi syyttää inflaation aiheuttamises
ta. Nykyään· on liian:,~onia, jofkasuo,;.. 
rastaan hyötyvät inflaatiosta, kutenpit-, 
käaikaisia lainoja saaneet; joten heillä ei 
ole samaa mielenkiintoa inflaation vas ... 
tustamiseen kuin:muilla~ 
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Det N orske Penge- og K redittsystem. 
Norges Banks Skriftserie nr 1, .Oslo 
1973. 59 sivua. Myös englanninkielisenä. 

Norjan Pankki on saanut uuden julkai
susarjan, johon otetaan »suurta yleisöä» 
kiinnostavia, N orj an keskuspankissa 
tehtyjä tutkimusselvityksiä. Sarjassa il
mestyvien selvitysten johtopäätökset ja 
kannanotot ovat kirjoittajien omia. 
Ensimmäisenä kirj asena on ilmestynyt 
Norjan Pankin rahapoliittisen osaston 
tutkijan Leif Eiden kuvaus Norjan ra
ha- ja luottopolitiikan järjestelmästä. 

Norjassa hallitus on vastuussa raha
ja luottopolitiikasta, jonka päätavoittee
na on ollut kokonaisluoton kasvun pitä
minen sopusoinnussa reaali talouden ke
hityksen kanssa. Myös luottojen kana-

t 
voitumiseen vaikuttainine.n ja suhteelli-
sen matalan korkotason säilyttäminen 
ovat olleet tärkeitä tavoitteita. Alhaisen 
ja vakaan korkotason"avulla on pyritty 
suosimaan pääomaintensiivisiä ja pitkä
aikaisIa investointeja ja investointisuun
nitelmia. Toisaalta alhainen korkotaso 
on nostanut luottojen kysynnän niin 
suureksi, että toteutunut kokonaisluoton 
kasvu on jäänyt luotonkysyntää pienem
mäksi. Norjan suhteellisen vakaaseen 
suhdannekehi ty kseen saattaakin olla 
yhtenä syynä se, että suhdannevaiheet 
ovat vaikuttaneet vain haluttujen in-

vestointiprojektien määrään, mutta niil
lä ei ole ollut mitään vaikutusta toteu
tuneisiin investointeihin. 

Raha- ja luottopolitiikan suunnittelu 
ja toteuttaminen tapahtuu pääasiassa 
valtiovarainministeriössä jaN orj an 
Pankissa. Näiden välistä työnjakoa voi
daan karkeasti kuvata siten, että val
tiovarainministeriö tekee päätökset ja 
Norjan Pankki toimii asiantuntijana ja 
neuvonantajana. Keskuspankissa ei suo-
o~riteta mitään rahapoliittista operaatiota 
ilman ennakkoneuvottelua valtiovarain
ministeriön kanssa, vaikka juridisesti 
korkopolitiikka ja pankkien likviditeet
tiasemaan vaikuttavat toimenpiteet ovat 
Norjan Pankin päätettävissä. Hyvänä 
esimerkkinä valtiovarainministeriön ja 
N orj an Pankin välisestä työnj aosta on 
ns. luottobudjetti, jossa esitetään eri ra
hoituslaitosten määrälliset luotonanto~ 

tavoitteet. Luottobudjetti tehdään vuo
si ttain valtiovarainministeriössä, jolle 
Norjan Pankki antaa toimenpidesuosi
tukset luottopolitiikan välineiden käy
töstä, jotta tavoitteet saavutettaisiin. 

Raha- ja luottopolitiikassa on käytet
ty suhteellisen usein välineitä, joiden 
avulla rahoituslaitokset on pakotettu to
teuttamaan tietyt tavoitteet luotönan
nossaan. Esimerkkeinä- tällaisista'· kei
noista voidaan - maini ta lainanannon 
säännöstely, rahoituslaitosten .sijoitus
velvollisuus valtion 0 bligaatioihinj a 
valuutan säännöstely. Kun korkqtasoa 
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on ilmeisesti pidetty alemmalla tasolla 
kuin markkinaolosuhteet ovat. edellyttä
neet, on jouduttu käyttämään tällaisia 
rahoituslaitosten toimintaa suoraan ra
joittavia välineitä. 

_Norjan matala . korkotaso he~jastuu 

myös keskuspankin diskon ttokorossa, 
joka on ollut vuodesta 1969 lähtien 4.5 
%:n tas.olla.·. Pankkien keskuspankkiluo
ton hinta ". riippuu lainan: •. sUl.?-I'uudesta 
(suhteutettuna' pankin koko pääomaan) 
ja laina-ajan pituudesta. Korko on.pe:
rustasolla <., diskon ttokoron suuruinen,' j a 
sakkokorko nousee portaittain J.5 % . 
kerrallaan- (portaita on4).:Koska Norjan 
Pankki ei rediskonttaa arvopapereita ja 
koska pankit käyttävät ke.skuspankld: 
luottoa likviditeetin kausivaihteluiden 
eliminoimiseen, diskonttokorko ej. ole 
muodostunut kovin .tärkeäksi .luottopo
Jitiika,n- instrumentiksLPattkit voivat 
hoitaa lyhytaikaiset..likviditeettivaikeu~ 
tensa . myös päivärahama,rkkinoilla.Si~l"" 

. läpankit ovat hallits.evassaaseIIlassa, 
mutta. myös julkinen sektori, muut ra
hoituslaitokset, säätiöt ja yksityishenki-:
löt voivat osallistua näihin toimiin. Julc
kisen sektorin panosonkuitenkiIl: .. ollut 
laimea. fTämä johtuu ilmeisesti ,siitä, 
että raha- ja luottopolitiikkaan suoraan 
vaikuttavillaf välineillä on saav~tettu 

tavoitteet tehokkaammin kuin avom,ark,"" 
kinaoperaatioillc;t. Päivärahamarkldnoi~ 

den korko on vaihdellut melkoisesti ja 
on yleensä ollut yleisenmarkkinakoron 
yläpuolella. ,Keskuspark}dluoton ja päi
värahamarkkinpilta saatavan luoton li
säksi pankit voiva,thankkia ulkomaista 
pääomaa' likviditeetti vai~euksiinsa. Pi t
käaikaisen pääoman, tuonti on kuitenkin 
julkisen ··sektorin· tiukassa säännöstelys
sä, joten pankit ,eivät voi vapaasti päät
tää pääoniantuonnista. 

Varsiri mielen'kiin toirieri piirre' N orj an 

raha- ja luottopolitiikassa on voimakas 
yhteistyöpyrkimys\ .rahoitus~~rkki,noi ... 
den.' eri osapuolten välillä. Tämä ilme
nee konkreettisesti kahdessa yh teistyö
elimessä, j oissa valtiovarainministeriö, 
Norjan Pankki, pankkitarkastusvirasto 
ja rahoituslaitosten keskusjärjestöt ovat 
edustettuina. Näistä elimistä luottopo
liittinen yhteistyöneuvosto on hierarki
sesti 'korkeammalla tasolla k~in yhteis~ 
työkomitea, joka seuraa viikottain tii
viisti raha- ja luottopolitiikan kehitty~ 
mJstä. Komi tean:tehtäviin .. kuuluumyös 
raha- ja luottopolitiikan. ajankohtaisten 
ongelmien kartoitus ja, toimenpiteiden 
valmistelu .neuvostolle, joka· kokoontuu 
vähi:lltä.än .3 ,kertaa .·.vuodes.sa valtiQva
rainministerin; puheenj ohdol1a. 

Norjan rahamarkkinoilla yksityisten 
pankkien. -.' ..... säästö- ja liikepankkien -, 
osuus kotimaisesta kokonaisluotonan
nosta on ollut viimeisten viiden. vuoden 
aikana noin 40°/0 ja valtionpankkien 
30 0/0.. ,ValtiQpankkien.osul1S on, kasva
nut: . viime, vuosina prosentuaalisesti 
enemm.~n kuin Jiike- ja säästöpankkien. 
Valtionpankit '. toimivat pääasiassa kehi
tysalueilla, joiden osuutta .. luotonannos.ta 
on py;ritty)ietoisesti lisi:iäIrl~ä.n. Niiden 
lainananto <?nmyös suuntautunut ,entis
tä,enem:qlän sellaisill~ toimialoiJle, joilla 
on.Qllut vaikeuksia saada luotto~ riskic
pl,toisiin investointikohteisiin. 

Leif· Eiden kirj anen on varsin seik
kap eräin en kuvaus Norjan raha-ja luot
topolitiikan systeemistä. Väistämättä lu
kija jää kuitenkin kaipaamaan arviota 
siitä, miten, tehokkaasti. j ärj estelmä on 
toiminut, kokonaistaloudellisten tavoit
teiden kannalta. 'Eiden kirj aon : kuiten ~ 
kin vasta- pelinavaus uudessa julkaisu,"" 
sarjassa, joten asia ehkä korjaantuu tu;.. 

levaisul.ldessa. 
Jorma' Hietalahti 



Gerald M.Meier: 
Problems of Trade Poliey. Oxford Uni
versity Press,· London 1973. 288 sivua. 
4.95 $. 

KäsilL1ä olev,a teos on ensimmäin~n kan ... 
sa!rnväLisen 'ta'louspoJi'ti,t'k'an <mg.elmia 
käsdJtJte1eväSiiä .l~Ofl!men ·teoKsen sarj:asta, 
jota Stanfordin yIl!1opis'ton k!ansadn väJld.
sen talouden 'prof'es:som G.M. Meier on 
parhJadillaan IkJirjiQiittamassa. TUllossa ole
vat teoks:et !käsittel1evät l~ans,alinväJ.,isen 
Iiahajärj!estelmän (Problems of th~ 

World Monetary Order) j)a Ikehi'tys.y!h
tei:styön ongeLmia (Problems of Coope
ration and Development). 

Kii:rjorttaj'a lkäyttää teo:ksdssaan uuttla 
lähestymi'sitapaa. Hän ikäSlittel!e1e mruu'tla
mila h uomatta vi'a taJ1QluspoJ1J1tida~an \kysy
myiksiä j1a kuvaa iSalmallla j'U!I;~s:en sek
uOIitn 'PäätÖ'~senteon ongrel,m,a'k€iD.lttää 
veaHstisemmi:n j1a leIl!Il!en ik,aikkela monT
puo.1i'SemmiJn :kuin i'a vaH!ises:ti opprukdrr
joissa on esitetty. Hän käyttää kertovaa 
eSii tYiSitap,ara j1a 'el1!Sri'Sd!jtaltslä'h~ei!tä j;a ku
v;aa Ikun~in :talouspo1ri!ttisen ongeJ·man 
siten, !elttä käytännön pää!töksentelkotli
]a1nueeseen si'sä!lityvä:t ;I{j1i:stakysymykSiet 
j1a vaJrhtoehdot paJlj-astuV'at. KdrjoiittaJa 
k1orostaa :siJtä, että :balllQuslt:iJeted.den ongel
mana on yhä ,edellil!een Isos]aia"Lislten pa
Dannoouen 'a:jjkaansfaJamtnen ja että rta
lousipoIi,itirilkan ong,elmiia lei VOIDa rta1t
:kalista d.!llman :poUd ttiJslta näkemyksli!ä, 
jo;Uoiln itaIouseläJmäin perussääntöjen on 
anJIlJettava n]~He jossain ,määrin :tililaa. 

ViaJpaaka uppaong:elmdJin perus!tuv1ass.a 
tedkSlessa 'roäsi:te!l!lään r~ollmea ~aD.'s:adnvä
Nlsen ;ua;]:ouspol'i:tdJi;roan Ikysymystä: 

1. G.A:TT}a Kjennedyn rrci'erro'ks,en tul
ltna!leIl!Il usneuvlQlttelut, 

2. Yhdysva:lrta:in laseJttamalt ~iJim. möt rfJeks
rtiil~en tuonnille j,a 

3. EEC:n l!a'aj'enemiseen 111irttyvät kysy-
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imy.kset tlähJ:nnä Engtlatnndin näkökul
masta. 

KustalkJin ongellmasta Meier pyrkii 
e~irttä,määin (A) ong1elman silj,oottarmsen 
laaj!empaan Y'h1Jeyteen, (B) todelLHsen ti
[a1rrteen ja käytännön ra~aistUjjen esit
tämisen; {C) !lopuksi esitetään lukLLjahle 
muutamna !kysymyksi1ä, j10tiden avuJil.:a 
hän voi! ·atna!lysoidra j:a perustelLa synty
nyttä rta/lousp:oadJittlista IiaJtkladsUJa. Ennen 
näiden· tkysymysten !käsiittea.ytä Mei!er 
luo lyhyen mstocial1li1sen ikatSlaulksen vla
paaJkaupan IteordJan lkehdityikse'en ja sen 
omaiksumisleen :k:ansainvä1i:sessä kauppa ... 
poWtllii'kiassa. 

SuuniJmpana lkaupaJIl vrapau'tbamdsto1i

menprteenä Meier pitää GATTin puiit
te]ss-a suoriltettuj:a' monenlkes'kJ.si'ä; yil1ei
semmilIl KeI1iD!edyn !kiiler:volk,sen niimellä 
tunll'ettuj,a neuvotueluj;a Geniev,esIsä vv. 
1963-1967. Näissä ll1'euVloltteluisSia pää
osapuolten, EEC-madden j~a USAn -
VlalrklkJa mulkan·a oM k!8.ltk\ki(aan 46 ma:alta 
- pirhl,päästä sopi:mukse.en neLjälllä pää
alueel;1a; iteoJ.:hlsU'ustuotteddecn tullit, 
maatalouskauppa, ei-tariffinluontoisten 
kaupan esteiden poistaminen ja ke
hitysmaiden ,kJans:sa· Ikäytävä kauppa. 
NeuViotteluj'en ltUJ}o!k1ststa 'On V1aåJk1ea Vie
tää y~sd!käsiiVt;eisiä j1oht'Opäätäksiä. Klir
j aSlsa rie:fle:vodd uilsta iflaUl1u~o~sta voidaan 
kuirbenlkin 'toldeta, 'että USAn ItUi]].iinala~ 
sen ,tuonnin keski'mää1räinen ttullitaso 'On 
sopimulk'sen ,mUlka'isleSiui laskenut 13.5 
pIiosentilsta 9.6 ipro'senttiin j1av1ast1aavastå. 
EEC-·maiden tul!]JitasrO 12.8 p:vosenttsta 
8.1 priQisl.entt1tn. 

TokioSiSla äskettäin alrii'tetuiJsS!a GATT
neuvotteluissa 'päälkYiS.y,myk1sleks:i on j ää
nyt ItulJien me:rllcl!tyksen väh!eooyttyä ei:.. 
tarif:fl~riluon:tod!sten kaupan esrbedden pois
taminen, . j·a tu1oiksiia' on odotettavJ.ssla 
v.asta vuosiln1a 1975-76~ Tod.vottav.asti 
ratkaisu syntyy helpommin kuin Ken-
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nedy.!llkierrOl'mSlen l!l!etlvotte1:uiss:a, j'QlHo.1n 

GATTin ,pääsiIhJteenin väll!iltysehdOituksen 

hyväksyminen j.äiUSAll ja E$C:n 'pä,ä

neuvotteI.ijo1den vddJlne hetken keslkuste

lajien vraraan. 

Me1enin -Ikäsittelemå -toiJnJen ongelJma, 

US~,låsettama -1iekst~i:1!i,en tuon tillciåntlö 

. Japanta, Etelä-Kjor:ea;a, Tlaiw.anrea j,a 

Hong Kionglta Vlasrtat,an' on, me~1Jlä 'vähem

män 'tunnettu. USAnrbeo1LisuudeSisa jokla 

kahdek.sas teo;1l,iJsuustyönuekijä Slara tböl

meentU!]Qnsa 'telkstiliilJiteOllLisu udesta, ' kUJn. 
taas lesilmerk~kSliEteilä-I{;oreassa jo:~~ 

k!o:1mas teoJilinenty"öpailkroa' on !tältä 

aLa(l ta. J ap.anin ikanss'a 'teh'Uin ,'lmoLmi

vuotinen sopimoo lal~aJen 1971 jla mui

den ,em~" ona~den lkanssa vdJiSlivuO'tlilS!erb so

pimukset, j-o:i!ssa VliJentiJmäärän Viuotu!irnen 

kasvu. USAhan r.ajiQi!tettiJin viHatuotte1s

sa yhteen p:vosenttim ja l1J~kokuU:tUJjeil 

oSlal:ta5-", 7 'PDoseIl!utJiJin. USAn·uoåmen

piteet sa,iVlat 'Osakseen lJJaajlaaVlasuustusta 

n:i']n GATTlilll ik.u~n omienkdJn eko!l!omis

tJiJen 'ta!holta. 

EEC:rn 'laaj!entumilsta'käs&uehlessään 

Maier iset1ostlaa:1aaj1all!ti,: EEC :n( toimin'iJaia 

j(a pääJInää:mä, j,otka IOVlat .tuttuja oman 

EEC...Jk1eskustelumme '.'alIl'SWosta. M.ielJen

,kliin tOI~Sli!DJta'SU!åma1,rui'S1e:l!~e lulciJj:a,Ue l'~e

nee IkuiltenlfilJn, Englllalll!lJi:n (IlS. sururtt, EEG;.. 

väittely . Yi1eisesti iUUTIn ust!etaraJtl, että 

E'EC:hen liitty:mtslen 'allikuVlaJiikrutukset 

154 Ylltopl1stojen ,ua1o!USlt~eteen opettaj1aa, 
j1o'tlkla The . TirneSrissä julkais'uUSs1ai:lIlloli

tuksessaian uskoiVlalt EEC:henj!]ittymisen 

ta;1oudelL1sten' v.aitlrutusften 'olJew!U 'Eng

[runnUle epäSuOltuisia. Vastaavasti! tosm 

142 ,·mutltay;~1o.pistojen -taloustl1eJteen 

opetuaj1rua owivrat"· OID,afSsa SfanomaJlehtd

iLmoituksessöJaIIl, EEC:lJle myönte\isdJä . 

JOika 'uapauksessa VUlooeiJ11974 ,alfkaessa 

Englan~i näyttää 'olevan Itooi· vallkeulksds

sa;, l1JalLoWde1Jlisesta.lk.asvuSitJa ei ,j uur.i ' voi

da' -puhua ,jkoJimipätväiJseen työviiikiko'On 

sifivty:rnJisens!eu'ItaulkseIlJa, punna:nkursSli 

on lask!enut, j'adm:fl1aa'tJiO\71auhtii on mel
klo~nen .. Ku!itenlcin -'On "vaiJkea päätellä, 

KuiJnka suuri osa tästä Vioo!d:alan [anget

taaEEC:hen '1i!tttynilisen syyksi. 

. Me:iJertin omaJkSiuma It'arkasteil.uiJapa on 
raskaslukuista.· Kun' samat asiat käsi

tellään moneeh kertaan vaikkakin eri 

iIlltress!tpiJi;td!en Ika:nnalta,· pi:tkäve'teisyy

deltä ett voiJda välttyä~' Ailnla:k1in' pUOII!et 

teo~seSlta sisältää suoria [ladJnauksi~a 'sa

noma!lehtial'1ttkklelJetis;ta jia V'ir-allilsislta ra

pörteiJs.1Ja.taJhi 'v1astaavlS'ta 11ähtedJsltä~ Käy

tännön 'taloUlsJ:n1e!he]le, j~a ~owrtijJk'Ollle 

tämän tYY'LinJen 'ueksti! ori, ruttua, muitta 
käy.täJnJ!1Ö1n ongelmalkexi)tän '11l]l{}opuo[ella 
työsroentelevi1l1!e,esimetlciJksf . yili1o.pdsto

j.en ital1oustdJeueen opettaj,t11e ja op1s1kel;i

j-oiJl1e,'teksti, saalttaa 'OllIa jiopla mnJe;J;elIl

k!i1ntOlista !rouV1a!l1essa,an :Ikäy:tähnön :ta .... 

ovat Engllannd:lJle lki1elJue:isdiä Jähiinnä 'yih- ~o'uJSlm:iJestien '(työltä: Posli:trriivislen.a pili:rtee

teis!en ma'aifJa1ou:spolttiljlkan jla sIDttä ;afi!heu- nä on 'pildettäväsiltä, että 'Meler p)7lt.kd.d 

tuvdieIl< Yili:20 prosenllim. el,inltJa'rvd.:k;keiden . ois\otttamaanltelkno'k:va'alttilSten ra:tikaliisu-

hiintoj!en'!l!OUisun jla maJksu taser,asd:tuksen 

vuoksi. Myöhemmä!t :ns. dyn;aa'm:i!set'Vlal;" 

kutulkset.\1IOdlttaviatmontin verrom nämä 

aJI'~uVlaiJke~deft,aina!Jriri haiHituksen pe

rustelluJen ·mukaan.., Tunnettutalorus

miles, professorliJ, Nicholas Kaldor vas

tusti !kUJiJtEmfkJiJn , hall!i tuJk!Setn EEC-kanilaa 

l:aaj:assaLehtiiart~kike1issaan,Slamoin \kuin 

maH~en puo:lueeiHisUtudien.;' tai1ouslueor.ian 

opprkJi'rjoj'en "antama" VlaS!taus;' ,ongrelman 

vatkla!is.emitseklsi saattaa ol1lla SUUI'leSISla

kIiJn :määrin lepäotiJkJeuidenmuk!a1nen jäi,l

le!ktn yh'teiskuntCllpiinedWI'~' riippuen l1iJe

tystt'teontasta j1a.sen tu1kinn;asta. 

Timo ·HämäLäinen 



Richard E. N eel (toim.): 
Readings in Price Theory. South-West
ern Publishing Co., Cincinnati 1973. 554 
sivua. 

Käsillä oleva teos on laaj a 35 art~kkelin 
kokoelma, joka on tarkoitettu antamaan 
opiskelij oille oheisl ukemistoa mikro
talousteorian kursseilla. Kokoelma so
veltuu mainiosti jonkun tavanomaisen 
oppikirjan ohella käytettäväksi, koska 
artikkelit käsittelevät useita perusmal
lien muunnoksia. Mukana on myös kat
sauksia, ei-teknisiä esityksiä jne. mo
nista keskeisistä ja formaalisluonteisista 
aiheista. 

Esitiedoiksi toimittaja mainitsee hy
vän peruskurssin talousteoriasta sekä 
differentiaali- ja integraalilaskennan al
keet. Näin ollen teos sovel tuisi Suo
messa cum laude- ja laudatur-tason 
kurssien oheislukemistoksi. 

Teos jakaantuu kahdeksaan osaan, 
joista ensimmäinen käsittelee taloustie
teen alaa j ei metodia. Ensimmäisenä 
artikkelina on Oskar Langen klassinen 
TheScope and Method of Economics 
(Review of Economic Studies, 1945-46). 
Toisessa artikkelissa Gerald Garp käsit
telee kausaliteetin käyttöä todeten, että 
taloustieteilljöiden huonohkot saavutuk
set ennustamisessa voidaan osaksi ehkä 
selittää kausaalisen lähestymistavan 
epäonnistumisen avulla, joskin proba
bilistinen kausaliteetti lähestymistapana 
voi tuoda parannusta aikaan. Ensimmäi
sen osan päättää Jaques Melitzin melko 
tunnettu Friedman and Machlup on the 
Signifieance of Testing Economic As-
·sumptions (Journal of Political Econo

my, 1965), jonka aihe käynee selville jo 
artikkelin nimestä. 

Toisessa osassa käsitellään kysyntä
teoriaa. Sen aloittaa Pentagonin pape-
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reiden palj'astajan Daniel Ellsbergin 
artikkeli Classic and Current Notions_ 
of Measurable Utility (Economic Jour
naI, 1954), jossa pohditaan John von 
N eumannin ja Oskar Morgensternin 
kontribuutiota ja sen merkitystä kardi
naalisen hyödyn arvioinnissa. Myös toi
nen ja· kolmas artikkeli tässä osassa 
ovat hyvin tunnettuja; ne ovat Leland' 
Yeagerin Metodenstreit 6ver Demand 
Curves (Journal of Political Economy, 
1960) ja H. S. Houthakkerin The Present 
State of Consumption Theory, a Survey 
Article (Econometrica, 1961). Kolme 
muuta artikkelia käsittelevät Lancas
terin lähestymistapaa kulutusteknolo
giaan ja kysyntäteoriaan, tuotedifferen
tiointia ja kysyntäkäyriä sekä eri ky
syntäkäsitteitä ja niiden johtamista 
indifferenssikäyristä. 

Kolmannen osan aiheena on tarjon
nan teoria ja sen aloittaa Nicholas Geor
gescu-Roegenin vuonna 1970 pitämä 
Richard T. Ely-Iuento The Economics of 
Production (American Economic Re
view, 1970), jossa käsitellään tuotanto
prosesseja ja tuotantofunktiota. Muissa 
artikkeleissa käsitellään marginaali- ja 
aktiviteettianalyysin eroja, lyhyttä ja 
pitkää tähtäintä sekä tuotannontekijän 
ja sen palvelusten käsitteellistä eroa 
tuotantoteoriassa. 

Neljännen osan aiheena ovat· eri 
markkinaraken teet. Ensimmäinen artik
keli on jälleen »klassikko», nimittäin R. 
H. Coasen The N ature of the Firm (Eco
nomica, 1937). Muiden artikkelien aihei
na ovat kilpailun käsitteen kehittymi
nen, elinkeinon (industry) käsite ja sen 
käyttökelpoisuus sekä monopolin ai
heuttamat tappiot hyvinvoinnissa. Näis
tä viimeinen aihe on käsitelty mielen
kiintoisesti; siinä otetaan esille myös. 

melko tuore argumentti siitä, ettämo-
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nopoli voi aiheuttaa hyvinvointitappioi
tamyös sikäl~,että monopoliyritykseltä 
puuttuu selvä kiihoke alentaa kustan
nuksia. 

Viidennessä osassa jatketaanmonopo
lististen mar:kkinarakenteiden ,tarkas
telua.Harold Dems,etz käsittelee rnQDO-, 

polistisen kilpailun, >~liikakapasiteetti

teoreemaa» ja, sensopimatto:rnuutta ta
paukseen, jossa mainonta on ·syynä. tuo
tedifferentiointiin. Eirik Furubotn laa
j en taapuolestaanmonopolistisen kilpai
lunmalliavirta-varantotasolle. Tämän 
lis.äksi osan kolmessa muussa artikke-· 
lissa käsitellään' tuotedifferenttointia 
sekä markkinoille tulon estämistä oli
gopoli tilanteessa. 

. Kuudennen osan aiheena on tulonja
köteoria. Kahdessa· ensimmäisessä artik
kelissa käsitellään palkka- ja tuotanto-

nisellä tasolla Arrow'n ja Pebreun esit
täm,ää yleisen tasapainomallin uudel~een 
tulkintaa epä~arm:uuden tapauksessa 
sekä eräitä tuloksia ns. »jonotalouksis
ta» (sequence economies), joissa on ak
tiivisia markkinoita eri ajankohtina eikä 
tulevaisuus palauclu nykyisyyteen (päin
vastoin kuin Arrow'n j9- Debreun; mal-:
lissa} .. Lisäksi kä~itellään,hyvinvointia ja 
tuotedifferen tioin tia (m~todina on L~n
casterin lähestymistapa kuluttajan va
lintateoriaan) sekä ulkoisvaikut:uksia eri 
markkinarakenteissa. 

Viimeisen osan kolmessa lyhyessä· ar
tikkelissa on esitetty eräitä hintateorian 
sovelletuksia mm. uusien tuotteiden hin
noitteluun ja :käytyihin bensiininhin
tasotiin. , 

,Kuten tämä pintapuolinen, joskin 
teoksen laajuuden takia pitkähkö esit-

teorian integroimistapainottamalla am- tely: sisällöstä osoittaa" on teoksen toi
mattiyhdistysten vaikutusmahdollisuut- ' mittaja Richard N eel onnis~unut kokoa-
ta tuotan to~olosuhteisiinsekä· työmark ... 
kinoidenbila teraalista monopolia.Ro
'bert Wessel käsittelee Ricardolta ja' Pa;.. 
retolta 'peräisin olevaa kahta eri koron 
käsitettä sekä niiden soveltuvuutta dist
ribuutio-ja kustannusteorioihin. Tämän 
jälkeen seuraa Joan Robinsonin tunnet .... 
tu Capital Theory up to Date (Canadian 
Journalof Economics, 1970), jossa, käsi
tellään neoklassisen . pääomateorian 
heikkouksia.·Osan päättää Martin Bron
fenbrennerin uudel~eenformulointi »fiai
vista voitto teoriasta» . 

, Seitsemännen osan aiheena on ylei
nen tasapaino ja hyvinvointi. 'Osan 
aloitt~a Robert Dorfmanin The Nature 
and Signijicance' of Input-Output (Re ... 
view ofEconomics and Statisties, 1954j~ 
Toisena artikkelina on Roy Radnerin 
Problems . in the Theory ofMarkets 
under Uncertainty (American Economic 
Review, 1970), jossa käsitellään ei~tek-

maan varsin käyttökelpoisenkpkoelman 
lukemistoa mikrotalousteorian opiske
lijoille. - Tehtävä ei liene ollut kovin 
vaikea, sillä hyvistä artikkeleista on pi
kemmin runsauden pulaa, kuten teki"7' 
jäkinesipuheessa toteaa· valittaen sa~ 

malla, ettei hän voinut ottaa mukaan 
kaikkia hyviä artik~eleita, hintateo
riasta. 

Moittisinkuitenk":in hieman tehtyä va
lintaa sikäli,että yleinen tasapainoteoria 
jahyvinvointiteoria :ovat jääneet melko 
vähälle ja.enneIl kaikkea -sattumanva
raiselle huomiolle~ Yleisen- tasapainoteo-
rian eräistä' keskeisistä kysymyksistä ja 
laaj ennuksista, esiin. hintasopeutusten 
loogisista ongelmista ja lyhyen ajan ta
sapainosta (temporaryequilibrium), ei 
ole lainkaan lukemistoa. Vastaavasti hy ... 
vinvointiteo:dan osalta ovat kollektii
vihyödykkeet jääneet kokonaan huo
miotta ja ulkoisvaikutuksistakin on vain 



vähänlaisesti asiaa. Myös yrityksen teo
riaa on käsitelty niukasti, esim. inves
tointipäätöksistä ja varastomalleista ei 
ole materiaalia. 

Kaiken· kaikkiaan kokoelma on kui
tenkin varsin hyvä ja varmastj käyttö-

Kenneth F. Wallis: 

Introductory Econometrics. Gray-Mills 
PublisJhing Ltd, London 1972. 124 si~a. 

Tilastotietojen lisääntyminen sekä tie
to'kionetden yleistyny.t\käyttö niiden 
kä'sr1jte:lyssä ovat rt8hneet 'mahdolllis'eksi 
tallousteorioiiden ,emjpiirisen teS'taami,sen. 
Tämä 'on ,~nwt omiaan lisäämään mi!e
lenlkiiJntoa tilastollisten 'analyysimene
telm1en kehittämilseen. N ylkyisin läJhes 
j'OlkaiseHe €lkonomistHle o.n hyötyä eko-
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kelpoinen, varsinkaan kun hinta ei lie
ne kohtuuton.· Tämä kokoomateos on 
opettajien syytä muistaa, kun Suomessa 
readin~-listat eri kursseilla yleistyvät. 

Seppo Honkapohja 

kOlhtuurliise"t. Ark'eellisten matriisi!op.e
TaatioiJden ja tilastoHeteen perusteiden 
ohella ·on syyltå harllita .eräitä makroteo
rian :perusas'io'ita. Karkiea.sti ottaen ktr
jaan on koottu Christin huomattavasti 
laaj.emman oppi1kirj an, Econometric 
Models and Methods, patnolpistealue1et. 

Kilrjan pääpa'i\!l.o 'on estimointiteo
riassa _. Ikuten !luonnollilSrtla - mutta 
sitä edeltävät huoLelliset linea'arisien 
ma]lten' käsiJtteiSltön, dynamiIkan sekä 
ideIlltifioitavU'ude.n tarkastelut, joHle on 

nometI'lisia· menetelmiä koskevista pe- vara ttu puolet kJirj an ma!teriaaHsta. 
r.ustiedoista rHppumaltta siitä, mHJlä 1)a
lroustieteen osa-alue~lla hän sa!ttuu työs
ken telemään. E~on'Olmetris.ten menetel
mien Ikasvanut suosio on myös. lisännyt 
e'konometrian ·opp.:i;k~rj:Q.j,en- tarjontrua. 

K. F. Walli$in oppikirja perustuu hä
nen LSE:ssä pi,tämiinsä (h.tentoih1n, jot-

( 

ka .on iSuunnilte1tu 'kansantaloustieteen 
graduate""\tas,on opi~ske.li!jloille. Kirj an ,ta
voi te on täten selvästi lP,eda'gog1inen; se 
on tarkailtettu opi!S:kelij-oilll!e j1a ekon.o
misteiHe, j-otka haluavat pe:vehtyä eko
nornetr1sitn :menetelmiin soveltavaJn ta
loustieteen ,tulolkslla käsitte!1evän, älati 
kasvavan Ikirj,a,1lisuuden ytmmärtämi
seksi. 'Tämä :merikitsee sitä, että 'kirjassa 
ei !py.riJtä 'mihinkään uusIin Ikontrolbuu
ti 0 ilhin , vaan ,siihen on -Ik!oottuelkion:o
metrian perusteet sy;stemaa:tt~seen' j1fl 
herposti iluettavaan muoftoon. Lukilja:IU.:e 
asetettaVIat v,aatimukset ovatkin saIllgen 

Tätä on pidettävä pos1tiivisena s,eik
'kIaria. Kirj an Isisäirtö on pääpiirteissään 
seul'aav.a:· AIlUlksi . määritellään :bcrloudel
lisen mallin I!'!rukenne- ja reduso.itu muo
to, jotka ipohj awtllvat staattiseen 'l{1eyne
siläiseen 'kahden ylhtällön kansantulon 
määräy;tymismaHiin. Useamman yhtä
rön ,l:iJnea1aris'en mallin Y11einen muoto 
esi!tetään ,eksafkltiss'a ja sto!kasUsessa 
'muodossa nOl'1maliSlointisääntöineen. 

Seuraavaksi tarkastelu J.aaj1ennetaan 
dYina'amisi,in ImaUeihin oOT.nespondenc,e
periaat'temeen. Tässä yhteydessäanaly
so1daan ma]lin ;endogeemsten ·muuttu
ji!en ,a~kauran ~SltabHlistlu'bta, :J:ltiJkä 
useimmis;sa muissa o!ppilk'l:rjoissaon jää
nyt suhteelili:senvähäa:le huomio11e. Kä
silttelYlperustuUJ m~lll:iJn. fmaatltnuOItoon, 
Jossa endogeerriset muttttu}a t - ilinais~ 
taan e!ksogeeni!Sten muuttujierisekä 
omien· -vidlväsuettyj,en· arVlöjensa funk-
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tiona, mUitta joka ei i~uiltenkaan~isällä 
mallin muita endogeenisia mu~ttl;ljia. 

Täten f1naaJjJIlluoto tkäsi!ttää jolUlkon dif-
f,evenssiy'htälö,i Ui. MaRin sta!biilisu us
ehto, ts. ,ehto sille, että endogeenis,ten 
muuttujJ,en 'aiJk'qura 'k!onv,eI'lg'O~ kdhti 
stationaarista" ;tasapa'inoa" saada,an ItäJl
lö,:iin tutldma11la mitä tahansa finaali-
muodon ylhtälöä jra !hak,emalla sen rat
kaisun staJbiillisuusehto. ~o:ska Tleaali-
maaiilman 'illmiöjJd'en, 'ei: yleensä Qileteta 
-olevanepästabiilej a" voiJdaJa:n, roal[in 
parametreja ko~kevaa ,a priori info~

maatiiota ,käyttää testaamiaan :estimoi
dun dynaamisen .mallin hyvyyttä. Talo~
del1i~t,en\mallien dyna'mii~kaa Iko'skeva 
keskiustelu ",sisäiltää myös j'akautuneen 
vihneen maiUit Koydk-transfo~a.at:i:9i
neen sekä adaptiivi!S'tenQdotu.sten 'ja 
ositt~isen 'Sopeut1.l!m,isen hypoteesilt, joi
den,empHIii,sen erotte.lun ong'e1maa myös 
käs'itellään. LopuJksi dy.na'(imis,ten ,sto

kastisteri "mallien tCtrka~telu keskittyy 
selittävien muuttujien ja jäännöstermiJll 
Y1httet~j aikauman luon:teen '~kes~roinäisen 

rttppuvuuden) ,analyysiin, millä on 
oleel1~;nenimer:kitys parame1Jrien esti-, 
ma.attorien O'mtnaiS:U:u'ksilen, kannaIIta. 

.,' . 

MailIin 1denti!f~Q:tn.tiong;~I;r!lla a ,j;{äsd:tel:-
läänkysyntä- j,a tairjontai~äyrien pdh

ja,1taWorkingin ~las;stllisen '~'irji()iJtuJk

sen (1927) hengessä. ·,MalLin yhtä,IÖIl 

löön tuottaa nk. s:iJmuLtaaniserlyhtälön 
ha:r.han., Siltä Ikosk~v.an ~eskuS'telun jäl
keen WalTis"esi'ttää 'täsmälLeen, idJenm
fiotdun ra1kenneyhtälön estimoinnin 
epäsuoran p.ns~m~n:etelmän sekä instru-

. . - _. 

menttimuu ttujien ' avuLla. ,Ylli -lid~ntifi!di-
dun rak!enneyh:tä!16n estilmomnin osalta 
hän :esilttää (pelkästään kaksivadhei'sen 
pns....lmeneteI1män. 

K:akonaisuutenaki:rja ~attaa vain 
e~onOlm.etrisen analyysin pääperiaatteet. 
Tilastotieteen tp~rus:te.ilt.a lukuunotta
matta ,~i "eSlitykses'~ä käytetäv.ankem~ 

paa tHaS'tof1eteeUistä' käsi ttelsltöä ,eikä 
teoriaa., Mrn., "eräät -pns.-.e:srtima'autoirien 
ominaisuudet. mainilta:an illman todistulk
sia. 'Myös !til~sto!1IåseIl påä;tt~lyn. ,toinen 
pääva~e: -', Itestaus -",lkä$;it~l1ään Ikoh
talaisen StlP~.e~sti.Estimaattien tilastol
lista .merlkiJtsevyy;btä 'imilttaavien Itesti-

s1J;u~eidJ~n j.akaumta,~i,~le katsottu tar
peelLisekSli: _ ,Ij-o!h[taa.'- Rakenneyhtälöiden 

sirnultaanisEm estimomtttekrrii:kan kä-. 
srttely' on, myös sivuutettu.':Do.is:eIlllainen 

rafkaisu oHsilk1n usetnjontanut jo!hdan
tdkiirj.a]le tUriha,an,patnöafasUin. Toisaal

ta . 'on se1vää; ·'että' pyrittäJessä 1aajan 
aihepiitinkeskeisten 'ainesten esi ttä1lli

seen tiivistetyssämuödossa' monet oleel
Hsetkin seikat sa:a'ttava-t Jäädä" pO,is. 

Esitti. askelta"aa, regressioanalyysia nä
kisi rmtelelläärikäsiJteltäva:n' j,ohdan\to.;; identrf10iJtayuuden ·eJhq:ot esitelHiän: jo 

valki1n~nee'lla 'ta vallCl;. lldJrjassa. ',' Empii:riset . :soveHutUlkset on 
LopuksI' ki:rj assa "kesldtYitään esti _' kirj,asta jätetty p'81S - h1~tä!häri on taf

moi:IlIti1Jeoniaan~"Linea'ariisen 'mal,lin eSiti
mointitekniikka -, ;redusordun muodon. 
ythtälön pns ... est'i'mointi - 'esite[:lään 
selkä yhden ,että ,useevmmansel:iJttävän 
mUllttajaIl tapauksessa. Tätä, seuraa 
huolelLin'en jäännöS'termin auto'knrr;e

r laation tarkastelu~ Tältä alueelrba Wial-
lis:i!l1a on !myösomia tutldmuksi,a. Pns-
menete.lmän ',soveltaminen rakenneyhtä-

j'olIa ~muutenkin ,runsaasti. Klirjan heik-

kous .lienee Yhteinen ikaikiJll1e eko.nomet

ria:n.~oPllJiJkirJollilie: ~eskustelu tilastoHis:
ten1meneteLmiien puU'tte1s.ba siJvuU'teta'an 

ja jätetään:sorveltavan 'ekOD!omist1n huo
leksi. 'Kuitenkin :oHsi syyltä pyrkiä ym

mävtämään" ,missä mää'rin reaalimaalI
man'tapaihtumat j,ama,temaattinen vii

tekehys poi1kkleavat lioisistalan ja miltä 



merkitystä täll~ on apallyysin tulosten 
kannalJ.ta. 

\T.ertatlun vuolksi 'todetta'ko'On, että 
ki,rj a on sel västi hel!pomp:iJ kuin esim. 
Johnstoniln OIppiktrja Econometric Meth
ods (McGraw-HtH Book OQ1mpany, 
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2nd Edition, 1972). Symbolit noudattavat 
m.elJko tarroasltt Chmistin käyttämiäm'er
!ldntöjä, m:istä V'o:i j'oisfScukin tapauksissa 
olla hyötyä. Lisaksi :kirj a sisältää har
j olitust~btäv:iä ,ratkalisuineen. 

Vesa Kanniainen 
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ARVI LEPONIEMI: Conflicting Goals 
Forecasting Errors and Reaction 
Lags. in Economic Poliey. As the 
government has . come to occupy 
an increasingly important position in 
the formulation and -implementation of 

va tion lags and sta tistical errors often 
reduce the reliability of forecasts on 
which policy decisions are based. For 
this reason, the wrong measures are 
sometimes implemented. Practical mea
sures should be correctly timed, as the 

economic policy in Western countries, reactioh lags of economic policy deci
the targets of economic policy have be- sion-makers and the private sector may 
come more and more disparate. It is . mean that the goals cannot be easily 
difficul t to reach these goals not only reached. In order to elimina te the im-
because of the scarcity of resources but 
also because some of them cannot easily 
be reached simultaneously. The reason 
for this is that economic policy measures 
often affect a number of largely inter
dependen t and conflicting goals. More
over, the nature of the available tools 
may mean that only limited goals can 

be reached. 
There are a number of potential con

flicts betw~en goals of economic policy, 
I 

e.g., a high rate of employment vs. 
stable prices, or a high rate of employ
men t vs. balanced foreign trade. To 
reduce conflicts, neutral and noncon
flicting goals, such as a stable price 
level and an adequate balance of pay
ments, should be mainly preferred. In 
order to avoid the creation of conflicts, 
no attempt should be made to reach too 
many goals at the same time. In addi
tion, every effort should be made to 
develop the tools of economic policy 
further. 

In short-term economic policy, obser-

pact of forecasting errors and reaction 
lags, efforts should be made to pursue 
fiscal and monetary policies, which are 
based on medium-term forecasts, in
stead of »fine-tuning» policies, which 
often lead to excessive chopping and 

turning. 

HANNU HALTTUNEN: Phillips Curve 
and Inflation in Finland. In the pre
sent article, the inflation process in 
Finland is analysed with a simple 
wage-price model in which the main 
concepts are the wage-priee slPlilral and 
the Phill:iJps 'ourve. The model C1Ml be 
seen as 'a simplified and oondeUlsed ver
sion o;f ,the wage~prjce b10clk OIf the Blanfk 
of Finland Quarter ly Econometric Model 
whtdh ,ma:kes use ,osf ,tlhe s'o-caJlled Au'k
rust mechanism and the Phillips curve 
in the analysis of in'f1a!ti'On. Empirrical 
ev~dence ii,s found !to support the hypo
'tihests tha't ;there Lsa non-liJnear relation 
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between Changes tnthe [,eveI of earnings 
and the une:IIlIpl!oyment rate in FinJIrand. 
F'urvtherIDore it is shown 'that :ijhis rela-
11ton holds mainIy between wag'e dr:ift 
and the unemPLoYIDent rate. This tYP'e 
of PhiLLips 'curve is, how'ever, not stahle; 
compared w;rth 'earr.lier years i t slhifted 
to 'the right in 1968-1971, at the same 
time as comprehensive incomes policy 
measureswere implemented (cf., chrartts 
3,4 and 6). The :alnalylsis s!hows 'tlhat thJis 
shift is mainIy due tow~ge drift and di
sequilib.riumin thelabour markets. This 
means that 'tlhe rella"t1ions betw'een excess 
demand ,'rorI1a!bour, the uneInJp:~oyment 
Iia te 'and ,.\Va!ge drift (have ohamg'ed.Re
g iQ:n alI differences ,are such ,th1a1t the 

aggregate unemploym!en't ra te no }onger 
refleo'ts tig:htrness in the 1'a!bour ma·:r(ket 
in the same way as before. This is why it 
would not be fair 'to argue thatt incomes 
policy has Ibeen wi,thout 'Suocess: large 
nominal wage ,1ncrea,ses in the last few 
years were due to :accelerating wage 
drift c aus ed , by disequ'iliibrium in tlhe 
Iabour markets, not by incomes policies. 
The 'ana;Iysis suggeSlts that measures to 
equiLihra!te lthe iIabour ma'Iiket and re
move di'sequiilibrium on, ijhe r'egional 
and sectoral level, (i.e.,m~asures to pre
vent,' a shirt of ,the PhiJ11.iJps curve ta the 
rigiht) oombined w.ith tnCQimes policies 
wouLd .reduce inifIationary pressure. 
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KANSANTALOUDELLISEN 
YHDISTYKSE~N 

TOIMINNASTA VUONNA' 1973 

Vuosi 1973 oli Kan-santaloudellisen .Yh
distyksen· 89. to1nl1ntavuosi.E,siltelmä
tHaisuuksien järjestäminen sekä·' Kan
santal10lUJdellrsen . a~k.qlka'Us1kirj a~n jUJJkai'
seminen 'QHvat ker'bomusyuoden ·keskei
Seit._toi·m~ntamuocl:ot.-. 

Y1hdtstyksen -edustajana .talouselämän . 
bjJbl~ograf~atoimikMIl:n.~ssa on. JoililUlt yli;.. 
j-ohtaja Eino II. .Laurila . .. BibLiogra,fian 

. ~1mestyminen on siirtyp.ytedelle.en. 
Ka!nsantaloUldellil'isen Yhdi!~.ty1ksen j.·Qihbo
kunnan -ehdo,tU:ks:esta nimettYl!lä Y rj ö 
J a:hnsson1n Sää'uiön haltrtuJksen j äSlene
nä 'On ollut ,p~~f,ess'OriAuvo Kiiskinen. 
Alfred :&oDdeLininSaältiön t1eteen j.aDs
tossa Ylh!distystä on 'edu·stanut )71iifjolh
taj.a Eino H. Laurila, va;ramileihenään 
profesSlori Lauri o. af Heurlin. Yhdis~ 
ityksen ,edustaj ina· Suomalaisen kirjalli
suuden!edistäJmisvaroj!en·vaLtuuslktUnruan 
yh teiskunta tieteeHisessä j.aos:to,ssa ovat 
'o11e'et prolfessorrt LauriO. af Heurlin j.a 
Fedi Vaivio, varamiooinään dosentti 
O. E. Niitamo ja :professori Matti Leppo. 

KansantaloudeLlinen Yhdistys jla Eko
nomiska SamfundJet i Finland olivat 
edel]leen ylhdessä jäseninä Interna'tiona.l 
Economic Assooiaitiolntssa. The Finnish 
J-oint Oommi:tteen Jnhteyshoolkillönä 
lEA :lhan oli ,edelleen professori: Jouko 
J. Paunio. 

K1ansanta'loude1l'isiJen tutJlcimusten saT
jassa numerol!la XXXIII ,hlmestyi ker
tomusvuonna valti!otielte:en ;tOihtor~ Unto 
Lundin väitöskirja Teollisuuden rahoi
tuspolitiikan suunnittelu. 

Kjertomusvuonna Y1hdis,tyksen ko

kou~sissa pidettiin seuraavat esitelmät: 

T;ammikuun·30. pä,i vänä' profesS'orl 
Pekka Ahtiala piti! 'esrtelmän»Kansåin
välisen rahaj ärj;eSlteLmänong,eLmila». 
Vai1mistehltllnpuheeIlvUoron . ··:käytltWät 
apulaisptof.essord: . Veikko Reinikainen 
sekå j-ohtajaJotma Ardnko~ 

Vuosikolkouiksessa ,. 12. p:äåvänä hellmi
kuuta piti va,lti!otieteen Itohtori . Pentti 
Viita·Iesitelmän »Pää·ömi:en 'Ohjiauks:esta 
kaikkien . voimavairoJen 'dhjlau'kseen». 
Valmistellun ··,pu.%eenvuoron ·esittivät 
va:raJtOli1mitusj-othltaja: Juhani R istimä,ki ja 
tutkimUssilhteeri!' Mauri Kavonius~ 

MaaUSlkuun 27.' pähT.änåes:i!ue[;möi 
'prof'essori Jouko J;Pauniö aiilllees;ta 
»Raohoiltus- . J'a l'IahapoJ.i!ttilkan, perus·tel
den tarkastelua». Professori Pauriiota 
avustiva't hava~i1toma.tertaalin sekä'es:i:" 
te1määnliittyne~den itäydenJtävien osien 
esilltämise,ssävaJlti!o ttefeen maist.erilt 
Antti Heinonen, Paavo Peisa, Antti 
Suvanto sekä· Kjell Peter Söderlund. 
V:allmistellun puheenvuoron 'käytt~Vä:t 

Vla]tiOitieteen :Lisensiaa:tti Heikki- Koivisto 
ja kauppatieteiden maisteri Kari Puu
manen. 

Vallttoitiet·een rbdhuori Henri J. Vartiai
sen esiteLmän aiheena .Ihuhtilkluun 17. 
päivänä oli »Sama1jko ':vatkaisut samoi,
hin 'kasvuong-ellmiin? T1aloudellisti.a ja 
kasvUlporilittisia r:1nnastuiksta '8uomen ja 
Inlannin kes.ken». V,ail:mistellun puheen
vuoron kä)71ttivä!t Mr Gavin Bing ham 
sekä va·ltioti€lteen ,maisteri Tapani Er
ringo 

Perinteeksi muodostuneen esiltelmän 
valt10n seuraavan vuoden tullo- j1a 
menoa'rv~oes'itY1ksestä pi ti vartiovarain
ministelri Johannes Virolainen lokrukuun 
9. päivänä. ValmisteHun puheenvuoron 
käyttäjtnä 'OHvat varatoimiJtus'jolhtaja 
Juhani Ristimäki selkä 'apula:iSlprO'fessori 
Bertil Roslin. 
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Professori Auvo Kiiskinen piJti vuo
den vHmeisen esitelmän, jossa hänellä 
loiri ai!heena ,» Aluepolitiilkkamme nyky
vadJheen tarikastelua». V almis'bell un pu
heenvuoron lkäYittivät 'PI'Iof'essori Osmo 
Forssell selkä sosiaalineuv.os' Nils Nils
son. 

Yhdfstytksen Ik!olrouksoo oSaJ]lis,tui 37 
-lOllhenki,löä keskimääräisen osanoton 
ol'tua 63 henkilöä. 

Y,hdistylksen johtoku.nnan alo;iltteesta 
otettiin 'kfertom usvuoden ai1kana yhrteyt
tä Ekonomiska Samfundetiin, ta!r'koiltuk
se]la tutki'a .alustavastimaihdoHisuuJksia 
yhdistysten välisen yhteistyön lisäämi
Sleen. Ylhteistyön 'risäämtsmahdOlllis.uufk
sia mm. kOlkous- ja ju1kaisuto'i,mrnnan 
allo:iJlla pidettiin molemimin puolin' r,ea
listi,si!na. 

Kiansantalo.udelli:nen Yhdistys ja Eko
nomilska Samfundet i Finlland joutuivalt 
kentomusvuonna 'toteamaan, että yhdis
tysten saama valti'oIllapu 10M jäl1een pi'e
nentynyt 'ede.1li'Sivuoti:sesta. T.ämän joh
dosta KansafiltaloudeHinJen Yhdistys Ja 
EkionomiskJa Sam!fundet ,lähettivä\t jou
lukuuss.a 1973 ylhte1sen lkirj.ellimän Suo
men ,AJkatemiaUe. Kilrj.el:mässä yhdis
tykset ;toiV'ovat perusrbe]1us'ti, että Aka
temia ',v.al"HoIllavun jaossa kilinnittäisi 
huomiota y%dis,tysten :kasvavUn t.alou
dellisiin vatkeuJks.fin ja rpyrlkisi kiinnit
tämään vaJkava>a huomiota avusltusano
muksissa 'es.itettyihin avustusmääriå.n. 

KansaIllualoudeHisen ,ailkakauskirj an 
69. vuos~kerta:nm,esty'i n'eljänä niteenä. 
Kernomusvuoden lensimmäi!seS'tä nirtees
tä 1 uJkien painaltustyö srl.ivtyi VammaH.an 
Kirjapaino Oy:lle. Aikakauskirjan toi':' 
mitus sai myös, käytännöllisesti katsoen 

Vuosikerran nelJäs nide ilmestyi tam
mikuun 1974 alkupäivinä. 

Kansanta!.loudelllisen ,aikaka us1ci.Tj an 
to'1mi tusneu vOSitoon kuuluivat profes
sorit Veikko Halme, Lauri O. af Heur
lin, Auvo Kiiskinen ja Fedi Vaivio, val
tiotiJeteen ,tohtori: Kaarlo Larna sekä 
y,Hjooh1laja Eino H. Laurila. Alka'kaus
kirj an pääitoi,mittaj ana ,toimi valltiotie
teen tohtori Henri J. Vartiainen ja 1101.

mi!tussiht~erlnä Sth teisk'U!l!ta'tietetden 
matsteri Heikki Kirves. Aikaisempien 
vuosien ,tClipaan opiskeHjoilla oli mah
dollisuus saada aikakauskirjan vuosi
~erta alennettuun lhin:taJan. ' 

K!ertomusvuoden aåJkana Yihdistyk
sestä ;evosl 'tai kaltsottiin eronneeksi 25 
henk:iJlöä ja uusiksi j äseni!ksi, thyvälksyt
tim 54 henJki1öä. Jäs:enmääTä vuoden 
lopussa .oli 793 henkiJlöä. 

Ylhdi!Slty:ksen esimiehenä ,toimi val:tio
tieteen itohtori' Pentti Viita ja varaesl
miehenä :professorI. Arvi Leponiemi. 
Johtokuntaan Ikuuluivat 'edetHS'ten lisäk
si dosentti Timo Helelä, toimitusjoh
taja Olli Ikkala, pI'lo[essnri Pentti Pöy
hönen Ja proressori Fedi Vaivio. Silh
teerinä ja 'tafloudeoo'o:iltajana toimi 
kauppatieteiden mai!Steri Olavi Sillberg. 
TiJl1ntarlkastajmaol:ivat !kauppa'ti~teiden 
maisteri!t Jyrki Malmio ja Markku Kää
riäinen. Va'r,a'tilintarkastaj'ina' oHvat 
kauPPaitieteilden liS'ensi1aatti Veijo Riis
tama ja vartiO'tiete,en lisensi~atti" Timo 
Relander, j-oista ,edellinen 'Oli ma~steri 
Malmion ja jälkimmäinen maisteri Kää

riäisen vrara'miehenä. 

HelsiJngissä 31. tammi1kuuta 1974 

kokonaan kurotuksi umpeen viivästy- PenttiViita Olavi Sillberg 
Sihteeri män aikakauskirjan ilmestymisessä. Esimies 
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