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KAARLO VEIKKO LARNA
15. 11. 1927-30. 10. 1975*

Kanssaihmisen ja työtoverin elämäntyön ja toiminnan arvioiminen
on aina vaikea tehtävä. Erityisesti on asia näin silloin, kun sen joutuu tekemään toisen elämäntaipaleen katketessa täysin odottamatta
iässä, jossa inhimillisesti ottaen pitäisi vielä olla edessä pitkä sarja
toimintavuosia. Näin kävi valtiotieteen tohtori, toimitusjohtaja Kaarlo Larnan kohdalla.
Tohtori Larna valmistui tehtäväänsä aloittamalla työnsä virkamiehenä silloisen Tilastollisen päätoimiston kansantulotilastossa. Hän
suoritti kandidaattitutkintonsa v. 1950 valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja siirtyi sen jälkeen Kansallis-Osake-Pankin palvelukseen taloudelliseksi asiantuntijaksi. Tänä aikana hän opasti assistenttina Helsingin
yliopistossa monia tutkijoita sekä valmisti myös oman väitöskirjansa
v. 1959. Tämä käsitteli rahoitusvirtojen ja kansantalouden tuotannon suhteita. Koulutustaan ja kokemustaan hän laajensi ja syvensi
toimimalla vuosina 1959-61 YK:n sihteeristössä virkamiehenä.
Palattuaan kotimaahan tohtori Larna tuli silloisen Taloudellisen
tutkim uskeskuksen j ohtaj aksi. Tutkimuskeskus eli tällöin voimakasta kehitysvaihetta, eikä hänen osuutensa sen kehitykseen liene ollut
vähäinen. Tutkimustyöstä käytännön toimintaan Larna siirtyi v.
1962 tullessaan Teollisuusliiton johtajaksi ja sittemmin varatoimitusjohtajaksi. Niin moninaista kuin hänen toimintansa näissä tehtävissä
onkin ollut, kuvannee erästä hänen perusajatustaan hänen tässä aikakauskirjassa 1965:1 julkaistu artikkelinsa Teknillinen tutkimustoiminta ja kilpailukyky. Tullessaan syksyllä 1972 Sitran yliasiamieheksi hän laajensi toimikenttäänsä edelleen, mutta kun hänet v. 1973 oli
kutsuttu toiminta-alueeltaan laajenneen Elinkeinoelämän Tutkimus-

*

Osastopäällikkö A. Swhavirran laatimat muistosanat.

laitoksen johtoon, sulkeutui hänen kohdallaan ympyrä - hän tunsi
olevansa sittenkin ensi sijassa tutkija.
Tohtori Larnan toiminta tutkijana ja käytännön talousmiehenä
oli monipuolista. Sekä elinkeinoelämä että valtiovalta ovat. antaneet
hänelle monia vaativia tehtäviä sekä kotimaisen että kansainvälisen
toiminnan puitteissa. Hänen kykynsä ja taitonsa niiden hoitamiseen
ei ole ollut koskaan kyseenalainen. Larna oli aktiivisesti mukana Kansantaloudellisen Yhdistyksen toiminnassa ja oli Yhdistyksen esimies
v. 1966. Hän toimi myös tämän aikakauskirjan toimituskunnan jäsenenä pitkälti toistakymmentä vuotta.
Kaar10 Larna oli ystävänä luotettava. Hänen henkilökuvansa ei
ole täydellinen, ellei mainita hänen olleen myös innokas kalamies ja
kestävä soutaja verkoilla. Kun hänen poismenonsa jätti aukon talousmiesten riviin, niin vielä suurempana sen tuntevat hänen ystävänsä.
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Kansantaloudellisen Yhdistyksen toiminnan
suuntaviivat *

JOHTOKUNNAN MUISTIO

Kansantaloudellinen Yhdistys
1. Tehtävät
Kansantaloudellisen Yhdistyksen perustamisvuotena pidetään vuotta 1884. Siitä lähtien yhdistys on toiminut kansantaloudellisen ja talouspoliittisen keskustelun edistäjänä maassamme. Vuosikymmenten
kuluessa toiminnan muodot ovat pysyneet pääpiirteissään samoina
painotuksen luonnollisesti muuttuessa ajan tarpeiden mukaan.
Säännöissä yhdistyksen tehtävät määritellään seuraavasti: »Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on keskustella kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä varojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia.» Nämä tehtävät ovat johtokunnan mielestä myös nykypäivänä ajankohtaisia ja tavoiteltavia.

2. Jäsenyys
Kansantaloudellinen Yhdistys on ollut lähinnä kansantaloustiedettä
harjoittavien ja sen tuloksia soveltavien henkilöiden yhdistys. Jäsenet
ovat siten olleet jo perusopintovaiheen ohittaneita. Jäsenet on hyväksynyt yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä.

*

Kansantaloudellisen Yhdis,tY1k,sen johtokunta asetti kokouksessaan helmikuussa 1975
työryhmän muotoilemaan yhdistyksen toiminnan suuntaviivoja. Työryhmään kutsuttiin
seuraavat henkilöt: Pekka Ahtiala, Heikki Koskenkylä, Heikki J. Kunnas, Jouko Paunio ja Pentti Viita. Sihteerinä toimi Heikki Kirves. Työryhmän raporttiin pohjautuva, nyt julkaistava muistio esitettiin Kansant'aloudellisen Yhdlistyksen vuosikokouksessa 23 päivänä helmikuuta 1976.
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Voimassa olevat säännöt eivät åseta muodollisia tutkintovaatimuksia yhdistyksen jäsenyyden ehdoksi. Johtokunta on jäsenanomuksia
harkitessaan kuitenkin käytännössä pyrkinyt myös siihen, että Kansantaloudellinen Yhdistys voisi toimia sellaisena kansallisena yhdistyksenä, joka saattaa häiriöittä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön niiden ulkomaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa, joiden jäsenkunnan enemmistö koostuu lähinnä perustutkinnon suorittaneista
kansantaloustieteen tutkijoista ja soveltajista.
Opiskelijoilla on jo nykyisenkin käytännön mukaan oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja myös saada sen julkaisuja alennettuun
hintaan. Johtokunta katsoo, että näitä periaatteellis-käytännöllisiä
näkökohtia tulisi edelleenkin pitää ohjeena jäsenanomuksia käsiteltäessä. Se kuitenkin painottaa, että jäsenyyttä tulisi käsitellä joustavasti ja että täten voitaisiin harkinnan mukaan esittää äänivaltaisiksi
yhdistyksen jäseniksi hyväksyttäviksi myös opinnoissaan jo pitemmälle ehtineitä opiskelijoita.

3. Johtokunta
Yhdistyksen johtokunnan tulee heijastaa jäsenkunnan jakautumaa.
Johtokuntaan tulee valita sellaisia henkilöitä, jotka mahdollisimman
tehokkaasti pystyvät toimimaan yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi.
Johtokunta on yleensä muodostunut elinkeinoelämän, kansantaloustieteen ja talouspolitiikan edustajista yhdistyksen toimenkuvan
mukaisesti. Talouselämän ja talouselämän järjestöjen verraten laajaa edustusta on perusteltu sillä, että yhdistyksen jäsenistä suuri osa
on elinkeinoelämän palveluksessa. Elinkeinoelämän rahoitustuki on
ollut yhdistykselle tärkeä.
Johtokunta katsoo, että pääpaino johtokunnan kokoonpanossa tulee olla tieteenharjoittajilla ja talouspoliitikoilla. Myöskään ei ole syytä kiintiöidä johtokunnan paikkoja eri jäsenryhmille. On kuitenkin
perusteltua, 'että johtokunnassa olisi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia henkilöitä, sillä yhdistyksellä on runsaasti jäseniä myös
muualla Suomessa ja lisäksi kansantaloustiedettä harjoitetaan myös
muissa yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa.
Johtokunnan jäseniä valittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että valittavat pystyvät toimimaan tehtävässään aktiivi-
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sesti. Tämä saattaa edellyttää, että johtokuntaan valitaan entistä nuorempia ja vähemmän kiireisiä henkilöitä. Tämä on otettava huomioon
valittaessa johtokuntaan jäseniä myös Helsingin ulkopuolelta.

Toiminnan muodot
Yhdistyksen toiminnan tärkeimmät muodot ovat kokoukset esitelmineen sekä Kansantaloudellisen aikakauskirjan julkaiseminen. Myös
muu julkaisutoiminta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön
ovat keskeisiä tehtäviä. Nämä tulevat myös vastaisuudessa olemaan
päätoimintamuodot, vaikkakin niiden paino saattaa lähinnä taloudellisten rajoitusten johdosta muuttua. Uusia toimintoja ei johtokunnan
mielestä tällä hetkellä tarvita - eikä niihin ole juuri varaakaan.

1. Esitelmätilaisuudet
Yhdistyksen kokousesitelmissä on pyritty laajasti valottamaan talouspolitiikkaa ja kansantaloustiedettä sekä kansainvälisiä talouskysymyksiä. Esitelmissä on kuitenkin ollut toivomisen varaa. Tämä ilmenee lähinnä siitä, että mielenkiinto kokouksia kohtaan on laimentunut. On mahdollista, että tämäntyyppisen keskusteluforumin tarve
on vähentynyt. Toisaalta esitelmät ovat usein olleet mielenkiinnottomia ja ei-ajankohtaisia. Myös esiteImien julkaiseminen myöhemmin.
Kansantaloudellisessa aikakauskirjåssa vähentää mielenkiintoa kokouksia kohtaan. Tästä julkaisemisesta ei ole kuitenkaan syytä luopua. Aikakauskirjan välityksellä koko jäsenkunta ja varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat voivat tutustua esitelmiin. Lisäksi esiteImien julkaiseminen lisää niiden käyttökelpoisuutta pitemmällä aikavälillä.
Johtokunta pitää eräänä keinona esitelmätilaisuuksien aktivoimiseksi, että järjestetään vuodessa vain 2-3 kokousta, joihin hankitaan
korkeatasoiset esitelmöitsijät ja ajankohtaiset aiheet. Johtokunta
suosittelee myös harkittavaksi mahdollisuutta järjestää tilaisuuksia,
jotka käsittävät lyhyehkön esitelmän ja useita valmisteltuja puheenvuoroja. Esitelmä olisi tällöin esimerkiksi noin 30 minuutin pituinen ja puheenvuorot n. 10 minuutin pituisia keskittyen kukin esitelmän yhteen osaan. Kysymykseen saattaisivat myös tulla paneelikes-
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kustelut ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksien ja aiheiden osalta on
on syytä korostaa johtokunnan vastuuta ja aloitteellisuutta.
Johtokunta katsoo, että esitelmien aiheiden pääpainon tulee edelleen olla taloustieteen sovellutuksissa. Tämä tyydyttää ilmeisesti parhaiten koko jäsenkunnan tarpeet. Myöskin taloustieteen teoreettisia
aiheita on syytä harrastaa, mutta tällöin on edellytettävä, että niihin
sisältyy mahdollisuuksien mukaan myös empiirinen osa. Teoreettiset
tutkimukset voidaan sen sijaan julkaista aikakauskirjassa. Luontevin
paikka niiden julkaisemiseen on kuitenkin yliopistojen ja korkeakoulujen monistesarjat.
Kansainvälisen taloustieteellisen kanssakäymisen kannalta on pidettävä tärkeänä ulkomaisten esitelmöitsijöiden vierailuja maassamme. Kuitenkin on pakko tarkastella näitä vierailuja aina myö~ yhdistyksen taloudellisten voimavarojen kannalta. Onkin toivottavaa, että
tällaiset vierailut voidaan järjestää yhteistyössä muiden asiasta kiinnostuneiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.
Vakava puute pääkalllPunkiseudun ulkopuolella asuvia jäseniä
ajatellen on se, että kokoukset on pidetty lähes poikkeuksetta Helsingissä. Onkin syytä harkita, voidaanko esitelmätilaisuuksia pitää myös
muissa yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa.
Kokousten alkamisajan suhteen voidaan myös esittää uusia vaihtoehtoja. Kokoukset alkavat yleensä klo 19, mutta tätä ei pidetä aina
tyydyttävänä. Työajan päättymisestä kokouksen alkamiseen jää nyt
suhteellisen pitkä aika, mikä vähentää varsinkin keskustan ulkopuolella asuvien osallistumista kokouksiin. Johtokunnan mielestä vaihtoehtona voidaan esittää kokousten aloittamista jo klo 17.
Kokouksista tiedottamista tulee johtokunnan mielestä pyrkiä tehostamaan etenkin varsinaisen jäsenkunnan ulkopuolelle. Tällöin tulisivat kysymykseen lähinnä opiskelijat.

2. Aikakauskirja
Yhdistyksen näkyvin ja jäsenten kannalta ilmeisesti tärkein toimintamuoto on Kansantaloudellisen aikakauskirjan julkaiseminen. Yhdistys rahoittaa aikakauskirjan julkaisemisen ja aikakauskirjan toimituskunta on suhteellisen riippumaton yhdistyksen johtokunnasta. Aikakauskirjan toimituksellinen linja on määräytynyt paljolti artikkelei-
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den tarjonnan mukaan. On ollut aikoja, jolloin karsintaa ei ole voitu
mainittavasti toteuttaa aineiston vähäisen tarjonnan johdosta. Toimituksen keskeisenä tehtävänä on pitää artikkeleiden taso riittävän
mielenkiintoisena.
Kansantaloudellisen aikakauskirjan tulee sisällöltään tyydyttää
jäsenkunnan tarpeet mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi aikakauskirjan artikkeleiden painopiste on taloustieteen sovellutuksissa. Yleensä esitelmät, jotka lähes poikkeuksetta julkaistaan aikakauskirjassa,
ovatkin luonteeltaan lähinnä soveltavia. Muut julkaistavat artikkelit voivat olla näitä teoreettisempia, sillä aikakauskirjan tulee olla
myös tutkijoiden forum.
Ehkä on syytä palauttaa mieliin Kansantaloudellisen aikakauskirjan tehtävänmääritys, joka seitsemän vuosikymmentä sitten, aikakauskirjaa perustettaessa, kirjattiin. Tarkoituksena oli koota Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pidetyt esitelmät samojen kansien sisään
ja »käsitellä yleistajuisessa muodossa yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä ja seurata niiden kehitystä ja kehityksen tuloksia kotija ulkomailla, sisältäen sekä alkuperäisiä kirjoituksia että selontekoja kysymysten käsittelystä koti- ja ulkomaisessa kirjallisuudessa,
arvosteluj a huomattavammasta yhteiskuntataloudellisesta kirj allisuudesta ja tietoja eri aloilta.» Nämä tehtävät ovat edelleen ajankohtaisia.
Jäsenten pitäisi pystyä lukemaan ja ymmärtämään aikakauskirjassa julkaistavat artikkelit. Näin ollen yleistajuinen esitystapa ja
ymmärrettävyys ovat aiheen merkittävyyden ohella keskeisiä perusteita artikkeleita valittaessa. Tällainen linja palvelee niin ammattiekonomisteja kuin muitakin jäseniä. Ekonomistien tulee esittää tutkimustuloksensa niin, että ne ovat laajempienkin piirien luettavissa.
Näin on asianlaita nimenomaan taloustieteen sovellutusten ollessa
kyseessä. Toisaalta esimerkiksi artikkeleiden matemaattiseen muotoon puetut ja teoreettisesti pitkälle viedyt osat voidaan sijoittaa artikkeleiden liitteiksi.

3. Muu julkaisutoiminta
Erillisten kansantaloudellisten tutkimusten ja yhteiskuntataloudellisten kirjoitusten julkaiseminen on aikaisemmin ollut nykyistä tärkeäm-
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pi yhdistyksen toiminta-alue. Eräänä tehtävänä nähtiin aikoinaan nimenomaan kansantaloudellisen kirjallisuuden luominen maahamme.
Yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisutoiminnan yleistyessä tämä
toimintamuoto on menettänyt merkitystään.
Yhdistys jatkaa kuitenkin Kansantaloudellisia tutkimuksia ~sar
jan julkaisemista taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan. Vuonna
1975 julkaistiin yksi väitöskirja tässä sarjassa. Julkaisutoimintaa on
syytä harkita kulloinkin tutkimusten merkittävyyden ja taloudellisten resurssien perusteella. Samalla on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota sarjaan otettavien tutkimusten valintaan. Olisi ehkä
syytä nimetä työryhmä, joka arvioi sarjassa julkaistavat tutkimukset.

4. Kansainvälinen yhteistyö
Kansantaloudellisen Yhdistyksen yhteydet muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ovat verraten laajat. Yhdistys on yhdessä Ekonomiska Samfundetin kanssa International Economic Associationin
(lEA) jäsen ja osallistuu sen järjestämään konferenssitoimintaan. On
toivottavaa, että jäsenyydestä IEA:ssa pyritään hyötymään nykyistä
enemmän, koska jäsenmaksu on verraten korkea.
Pohjoismaisten kansantaloudellisten yhdistysten kanssa yhteistoiminta on perinteellistä. Joka kolmas vuosi järjestetään yhteinen konferenssi jossakin jäsenmaassa. Viimeinen oli vuonna 1975 Islannissa.
Uutena yhteistyömuotona on syytä mainita vuoden 1976 alusta
lähtien ilmestyvä Scandinavian Journal of Economics. Tässä pohjoismaisessa taloustieteellisessä aikakauskirjassa tullaan julkaisemaan
myös suomalaisten tutkijoiden ansiokkaita tieteellisiä kontribuutioita.
Suomen osalta julkinen valta hoitaa tämän aikakauskirjan rahoituksen.
Johtokunta näkee tärkeänä kansainvälisen yhteistyön jatkamisen.
Koska osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin on kallista,
mutta tieteellisen kanssakäymisen ja sen hyödyllisyyden kannalta tärkeää, julkisen vallan tulee tukea tällaista toimintaa.

Toiminnan kustannukset
Yhdistys ei ole taloudellisesti itsensä kannattava. Toiminnasta saa-
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tavat tulot eivät peitä kaikkia toiminnan menoja. Osa menoista on
siten katettava lahjoituksin ja avustuksin.
Ylivoimaisesti suurimman menoerän muodostavat Kansantaloudellisen aikakauskirjan kustannukset. Painatus- ja postituskustannukset sekä toimitus- ja kirjoituspalkkiot ynnä muut aikakauskirjasta
aiheutuvat menot ovat suurin piirtein kaksi kolmasosaa yhdistyksen
kaikista menoista. Muita merkittäviä menoja ovat mm. esitelmäpalkkiot, sihteerin palkkio, kokouskutsut ja kokoussalin vuokrat.
Menot ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti yleisen inflaatiokehityksen myötä. Voimakkaimmin ovat kasvaneet painatus- ja postituskustannukset. Kustannusten nousun hillitsemiseksi oli välttämätöntä vaihtaa kirjapainoa, mikä toteutettiin vuoden 1973 alussa.
Nousevan kustannuskierteen katkaisemiseksi tulee pyrkiä edelleen säästöihin yhdistyksen taloudessa. Suurimmat säästämismahdollisuudet ovat aikakauskirjan julkaisemisessa. Menoja voidaan supistaa tai niiden kasvua hillitä mm. siirtymällä offset-painatukseen, käyttämällä halvempaa paperilaatua, pitämällä kirjoituspalkkiot ennallaan ja luopumalla ilmaisista eripainoks~sta. Useimmat näistä ovat
johtokunnan mielestä suositeltavia - vaikkakin valitettavia - toimenpiteitä.
Siirtyminen offset-painatukseen toisi mukanaan tuntuvia säästöjä, mutta aikakauskirjan painotekninen taso heikkenisi huomattavasti. Johtokunnan mielestä offset-painatukseen siirtymistä tulee välttää ja pyrkiä ratkaisemaan taloudelliset ongelmat muilla tavoin.

Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen tärkeimmät tulolähteet ovat jäsen- ja tilausmaksut, valtion avustukset, pankkien ja säätiöiden lahjoitukset sekä julkaisujen
myynti.
Jäsen- ja tilausmaksujen merkitys yhdistyksen taloudessa on keskeinen. Kuitenkin aikakauskirjan vuosikerrasta aiheutuvat menot
ovat viime vuosina olleet lähes kaksi kertaa niin suuret kuin jäsenja tilausmaksut. Nämä maksut ovat jääneet selvästi jälkeen yleisestä
hintojen noususta. Lienee perusteltua tarkistaa jäsen- ja tilausmaksuja kustannusten nousun mukaan ja pyrkiä pitämään niiden osuus
yhdistyksen menoista ennallaan.
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Pankeilta Kansantaloudellinen Yhdistys on saanut säännöllisesti
taloudellista tukea. Aikaisemmin tuki pysyi useita vuosia markkamääräisesti ennallaan ja kattoi siten yhä pienemmän osan yhdistyksen menoista. Vuonna 1975 pankit nostivat kuitenkin avustuksiaan.
Myös säätiöt ovat melko säännöllisesti tukeneet yhdistystä, tosin vaihtelevin summin. Kaikkiaan pankkien ja säätiöiden avustukset kattavat nykyisin neljänneksen yhdistyksen menoista.
Suomen Akatemian yhteiskuntatieteellinen toimikunta on myöntänyt julkista rahoitustukea yhdistykselle. Avustus on vuosittain lähes jatkuvasti pienentynyt, mutta kasvoi varsin selvästi vuonna 1975.
Johtokunnan mielestä erityisesti tätä valtion rahoitusta tulee lisätä
ottaen huomioon yhdistyksen merkitys talouspolitiikalle.
Toiminnan ylläpitäminen edes nykyisellä tasolla vaatii jatkuvasti
lisää rahoitusta. Johtokunnan mielestä tämän vuoksi tulee harkita
kaikkia säästämismahdollisuuksia menojen kasvun hillitsemiseksi ja
toisaalta pyrkiä rahoitusmahdollisuuksien tehostamiseen.

Yhteistyö kotimaisten kansantaloudellisten yhdistysten kesken
Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja muiden vastaavien yhdistysten
keskinäinen yhteistyö on ollut vähäistä ja suunnittelematonta. Yhteistyötä tulisi johtokunnan mielestä pyrkiä tehostamaan. Tärkeimpinä
yhteistyömuotoina Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunta näkee yhteiset kokoukset ja seminaarit. Myös julkaisutoiminnassa saattaisi olla mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1976:2

Yrityskoko ja suhdannevaihe konkurssin
ennustamisessa*

AATTO PRIHTI

Yrityskonkurssien ennustamisesta kehittyi 1960-luvun lopulla USAssa
oma kapea-alainen tutkimushaaransa, joka 1970-luvun alkuvuosina
on nopeassa tahdissa paisunut ja samalla levinnyt myös Eurooppaan.
Tutkimuksessa on ollut paljon itsetarkoituksen leimaa: on ollut mielen·
kiintoista kokeilla voidaanko konkurssia ennustaa. Tutkimusten hy ..
väksikäyttönäkökohdat ovat kuitenkin tulleet vähitellen kuvaan mu··
kaan.
Konkurssi on markkinatalousjärjestelmässä eräs tie pääomien tehokkaaseen ohjautumiseen - kannattavuudeltaan huonot yritykset
kuolevat ja antavat hyville tilaa. Voidaan kuitenkin väittää, että pääomien ohjaus on mahdollista toteuttaa jonkin verran taloudellisem_minkin ja se on mahdollista nimenomaan silloin, jos uudelleenallokointi voidaan aloittaa hyvissä ajoin. Konkurssi on nimittäin yleensä
merkki siitä, että yrityksen resurssien tehotonta käyttöä on tapahtunut jo pitkän ajan ja kaikki resurssit on jo loppuun tuhlattu. Konkurssin ennustamisen perimmäinen idea onkin siinä, että pyritään aikaansaamaan hälytysjärjestelmä, jonka avulla heikosti menestyvät yritykset otetaan erikoiskäsittelyyn jo useita vuosia ennen uhkaavan konkurssin toteutumista. Tarkoituksena on tällöin saada sijoitettu pääoma taas tuottamaan joko saneeraamalla yritys kovakouraisesti tai
sitten lopettamalla yrityksen toiminta »pehmeästi», jolloin yrityksen
sidosryhmille - esim. henkilökunnalle, asiakkaille, hankkijoille ja
julkiselle vallalle - tulisi pitkähkön sopeutumisajan vuoksi vähemmän vahinkoa kuin ilman sitä.

*

Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa marraskuun 27 päivänä 1975
pidetty esitelmä.
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Yrityksen käyttäytyminen konkurssin lähestyessä
Yritystä voidaan tarkastella investointina, josta vuosittain jää nettotuloa käytettäväksi voitonjakoon - korkoihin, veroihin ja osinkoihin
- lainojen lyhennyksiin sekä myös investointien rahoittamiseen.
Oheinen kuvio esittää konkurssiyrityksen viiden viimeisen toimintavuoden tyypillistä rahoitusprosessia.
Yrityksen ollessa »terve» jää tulorahoitusta niin runsaasti, että se
riittää minimimaksuvaatimusten kattamiseen. Keskimäärin noin viisi vuotta ennen konkurssia tilanne kuitenkin muuttuu siten, että tulorahoitus yksin ei enää riitä. Kun minimimaksuvaatimuksista - koroista, veroista, vieraan pääoman lyhennyksistä ja välttämättömistä
korvausinvestoinneista - on pakko suoriutua, on yrityksen saatava
puuttuva rahoitus muista rahanlähteistä. Erotus saadaankin tässä vaiheessa vielä varsin helposti usein laajennusinvestointien varjolla vieraan pääoman lisäyksinä.
Tätä vaihetta jatkuu empiiristen tutkimusten mukaan noin 1-2
vuotta, jonka jälkeen luotonantajat alkavat torjua yrityksen lisäluottopyyntöjä. Tässä tilanteessa tulorahaa ei siis jää yritykselle eikä pääomarahaakaan saada, mutta minimimaksuvaatimukset on kuitenkin
kyettävä jotenkin tyydyttämään. Ainoa vaihtoehto onkin - kuvaannollisesti - »investoinnin» suorittaminen mahdollisimman pitkän piikin hankkimiseksi. Piikkiin kerätään sitten kaikki saapuvat laskut ja
jätetään ne mahdollisuuksien mukaan maksamatta. Tätä ns. quickrahoitusvaihetta voi jatkua yleensä runsaan vuoden, jonka jälkeen
toimittajat eivät suostu enää lähettämään tavaroita kuin käteismaksua vastaan. Välttämättömien tavaroiden saamiseksi joudutaankin
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sitten yleensä laiminlyömään jokin sellainen maksu - esim. korkovero- tai palkkamaksu - jonka seurauksena kyseinen sidosryhmä
»menettää malttinsa» ja vaatii yrityksen asettamista konkurssiin.
Kuviosta voidaan päätellä, että tulorahoituksen riittävyys on erittäin tärkeä indikaattori yrityksen menestymisestä. Toisaalta hyvissäkin yrityksissä tulorahoitus saattaa väliaikaisesti jäädä vähäiseksi.
Tulorahoituksen riittämättömyys voi jatkua keskimäärin viiden vuoden ajan, ennenkuin sen nojalla voidaan uumoilla konkurssia. Näin
ollen se yksinään ei ole riittävän tehokas perusta konkurssin ennustamiselle. Muut tärkeät virstanpylväät kuviossa ovat pääomarahoituksen ja quick-rahoituksen loppumishetket. Niihin molempiin liittyvät tietyt enimmäisluottomäärät, joita yritys ei kykene ylittämään.

Yritysten tilinpäätösaineiston hyväksikäyttö konkurssin
ennustamisessa
Yritys on aikanaan saanut investointiensa rahoittamiseen tietyn määrän luottoa, jota seuraavassa nimitetään perusluotoksi. Kun suunnitelmat pettävät eivätkä rahat riitä, voi yritys saada eri sidosryhmiltä
tietyn määrän lisäluottoa. Konkurssin ennustamisen kannalta oleellisia seikkoja ovatkin tulorahoituksen riittävyyden ohella enimmäislisäluottomäärän arviointi ja sen seikan selvittäminen, paljonko yrityksellä jo on lisäluottoa käytettävissään suhteessa enimmäismäärään.
Eräs avainkysymys on käytettävissä oleva tietoaines. Pankeilla
ym. luottolaitoksilla samoin kuin veronsaajalla on yleensä käytössään runsaasti luotettavaa tietoa yrityksistä. Sitä vastoin tavarantoimittajilla on käytössään vain virallinen tasemateriaali, joka on tietyn kokoluokan omaavien yritysten osalta vapaasti saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Edellä karkeassa muodossa esitetyille
konkurssin ennustamisen kannalta oleellisille teoreettisille käsitteille
onkin kehitetty empiiriset vastineet, jotka ovat havaittavissa tilinpäätösaineistosta. Tulorahoituksen riittävyys mitataan ns. menotulovirtalaskelmasta saatavaIla nettotulolla ja käytettyjä luottomääriä eräillä tasesuureilla. Mm. vertailujen mahdollistamiseksi ne suhteutetaan vielä taseen koko pääomaan. Tunnusluvut ovat seuraavat:
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Tulojäämä I -

Tunnusluku 1

verot

Taseen koko pääoma

x 100

Quick (= netto rahoitus omaisuus)

Tunnusluku 2

Taseen koko pääoma
Vieras pääoma

Tunnusluku 3

Taseen koko pääoma

x 100

x 100

Tunnusluvun laskemista valotetaan tarkemmin sovellutusesimerkin
yhteydessä.
Mikään näistä tunnusluvuista ei ennusta yksinään luotettavasti
konkurssia. Tunnusluku l:n saadessa alhaisen arvon yritys joutuu
konkurssiin vain mikäli tunnuslukujen 2 ja 3 osoittamat luottolimiitit ovat jo täynnä. Suurikaan heikentyminen tulorahoituksen riittävyydessä ei siis johda konkurssiin, mikäli luottolimiiteissä on varaa.
Täten tunnuslukuja on tarkasteltava samanaikaisesti.
Tunnuslukujen samanaikaisen huomioonoton mahdollistavana
monimuuttujamenetelmänä on käytetty erotteluanalyysia. Konkurssiyritykset ja toimivat yritykset parhaiten erottelevaksi erottelufunktioksi on estimoitu
0,049 Xi

Z

missä
z
Xi
X2
X3

+ 0,021 X2 -

0,048 X3,

erottelupistemäärä
tunnuluku 1
tunnusluku 2
tunnusluku 3

Konkurssin ennustamisessa kriittinen z-arvo on - 4,55. Ts. jos
z L - 4,55 niin yritys luokitellaan konkurssiyritykseksi. Tutkimuksessa on mukana 49 vuosina 1964-1973 konkurssin tehnyttä yritystä
ja 87 tervettä yritystä kontrolliyrityksinä. Tutkimusaineisto käsittää
vain teollisuusyrityksiä.
Esitettyjen tunnuslukujen keskiarvot konkurssiyrityksillä ja terveillä yrityksillä neljänä viimeisenä toimintavuotena ovat seuraavat:
Taulukko 1.

Tunnuslukujen keskiarvot konkurssiyrityksillä ja terveillä yrityksillä.

Tunnusluvut
Xi
X2
X3
Zkriittinen

Konkurssiyritykset
k-3
k-2

k-4

-

3,8 0/0
33,4 0/0
83,2 Olo

-

2,1 0/0
34,8 Olo
87,1 Olo

0,1 0/0
-44,6 0/0
92,2 Olo

k-1
2,4 0/0
54,4 Olo
100,2 Olo
4,6 0/0
-

Terveet
yritykset
10,6 Olo
-12,8 0/0
70,7 Olo
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Yrityskoon ja suhdannevaiheen vaikutus konkurssin ennustamiseen
Konkurssiin joutuneet yritykset ovat yleensä suhteellisen pieniä tai
korkeintaan keskisuuria. Suurin viime vuosien konkurssiyrityksistä
Suomessa on Villayhtymä. Jo tästä poikkauksellisesta esimerkistä voi
päätellä, että suuret yritykset eivät tee yhtä helposti konkursseja kuin
pienet - edes suhteellisesti. Seuraavassa onkin esitetty eräitä havaintoja eri kokoisten yritysten rahoitusprosessista ennen konkurssia.
Tarkastellaan z-tunnusluvun kehitystä:

Taulukko 2.

Esimerkkejä erottelupistemäärien kehityksestä eri kokoisilla yrityksillä.

Yritys

Villayhtymä Oy
Rateko Oy
Ab Gutzeits
Lådfabrik
Hämeenlinnan
Van erituote
Nykylanka Oy

Taseen koko
pääoma,
mmk
k-7
100
12
10
2
0,1

-5,7

k-6

k-5

-5,1

-5,2
-3,7

Aika vuosina
k-4
k-3

k-2

k-l

-4,9
-5,1

-5,0
-5,4

-5,1
-:- 5,7

-5,3
-5,5

-4,2

-4,7

-4,6

-4,5

-3,5

-4,7
-1,9

-4,6
-7,9

-4,6
-9,6

Yrityskoon kasvaessa tunnusluvun arvoissa ei ole selvää trendiä,
mutta se aika, jonka yritys kykenee vielä toimimaan z-arvon painuttua kriittisen arvon alle, pitenee selvästi. Pienillä yrityksillä jäljellä
olevaa toiminta-aikaa on noin 2-3 vuotta, keskisuurilla konkurssiyrityksillä 3-5 vuotta ja suurilla yli 5 vuotta. Mikäli yrityskoko ylittää tietyn rajan, toiminta-aika on periaatteessa äärettömän pitkä, koska erittäin suurten yritysten konkurssitapauksia ei esiinny lainkaan.
Ne siis saneerataan eikä päästetä konkurssiin.
Toinen konkurssin ennustamiseen vaikuttava tekijä on suhdannevaihe. Syitä on lähinnä kaksi. Yritysten tulot vähenevät huonona
aikana ja toisaalta saatavissa oleva enimmäisluottomäärä pienenee.
Tilannetta helpottaa osittain se, että nämä eivät välttämättä satu täysin päällekkäin.
Tarkasteltaessa keskimääräistä z-arvoa vuotta ennen konkurssia
kalenterivuosittain todetaan sen vaihdelleen seuraavasti:
2
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Taulukko 3.

Keskimääräiset erottelupistemäärät vuotta ennen konkurssia kalenterivuosittain.

Vuodet

1966
1967
1968
1969
1970

Keskimääräinen
z-arvo (k-1)

-5,5
-5,0
-6,6
-5,6
-7,3

Liikepankkien deflatoidun keskuspankkivelan muutos vuosittain
0/0
vuosi
36,8
40,0
7,9
-24,6
-15,2

1965
1966
1967
1968
1969

Taulukosta havaitaan, että erityisesti vuonna 1967 yritykset joutuivat helpommin konkurssiin kuin muina vuosina. Vastaavasti vuonna 1970 tunnusluvun arvo sai laskea hyvinkin alhaiseksi, ennen kuin
se todella ennakoi konkurssiin joutumista. Näitä eroja on pyritty
selittämään yhteiskunnassa vallitsevan rahankireyden vaihteluilla.
Kun rahalaitokset ovat runsaasti velkaantuneita keskuspankille, on
noin vuoden viiveellä havaittavissa konkurssialttiuden lisääntymistä.

Sovellutusesimerkki
Esimerkkinä on Rateko Oy, joka joutui konkurssiin tammikuussa
1975. Sovellutusyhtiön hieman yksinkertaistetut taseet, meno-tulovirtalaskelmat ja tunnusluvut ovat liitteessä (s. 132-134).
Tarkasteltaessa liitteen taulukossa 1 olevia taseita voidaan todeta,
että Rateko Oy ei ole kirjanpidossaan näyttänyt tappiollista tulosta
vuosien 1969-1973 välisenä aikana. Muunnettaessa taseet meno-tulovirtalaskelmiksi (taulukko 2)_ voidaan havaita, että tulojäämä II, joka
on yrityksen toimintaedellytysten kannalta kriittinen nettotulo, on
vuoden 1969 jälkeen ollut koko ajan negatiivinen. Yritys on siis joutunut rahoittamaan kaikki investointinsa ja juoksevasta toiminnasta
syntyneen alijäämän muista rahoituslähteistä - tässä tapauksessa
vieraalla pääomalla.
Toiminnan rahoitus on hoidettu vuoteen 1972 asti merkittävältä
osalta pitkäaikaisten luottojen avulla, mikä viittaa yrityksen ja rahoittajan »hyviin suhteisiin». Tämä ei ole näin lähellä konkurssia kovinkaan tavanomaista varsinkaan pienehköissä yrityksissä. Kun pitkäaikaiset luotot eivät kuitenkaan ole riittäneet, on yrityksen ollut
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pakko turvautua ns. quick-rahoitukseen, jossa tärkein elementti on
ostovelkojen maksun lykkääminen. Tällä tavalla yritystä on rahoitettu
toiminnan loppumiseen asti.
Taulukossa 3 on esitetty Rateko Oy:n tunnuslukujen kehitys vuosina 1964-1973. Tarkasteltaessa erottelutunnusluvun z kehitystä
nähdään, että yritys on jo vuonna 1966 käynyt konkurssiyritysten
kategoriassa, mutta »vierailu» on ollut tilapäinen. Lopullisesti yritys
putosi kriittisen z-arvon alapuolelle vuonna 1970.

Yhteenveto
Voidaanko konkurssi siis ennustaa? Vastaus on myöntävä: Kyllä,
tietyllä todennäköisyydellä. Mitä lähempänä konkurssia ollaan, sitä
luotettavammin se kyetään ennustamaari. Ellei yrityskokoa ja suhdannevaihetta oteta tarkasteluun mukaan, vaihtelee syntyvä ennustusvirhe 20-40 %:n välillä siten, että vuotta ennen konkurssia se on
20 % kasvaen tästä tasaisesti ja ollen 4 vuotta ennen konkurssia noin
40 %. Otettaessa yrityksen koko ja suhdannevaihe tarkasteluun mukaan kyetään virhettä pienentämään noin puoleen edellä esitetystä.
Virhetekijöitä siis edelleen jää ja ne johtuvat toisaalta siitä, että osa
yrityksistä onnistutaan ennen konkurssia saneeraamaan menestyksellisesti, ja toisaalta siitä, että ennustamisessa käytetyt tunnusluvut
eivät mittaa kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä.
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Liite

Taulukko 1.

Rateko Oy:n taseet vuosilta 1968-1973 (1 000 mk).

Omaisuustase

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Vastaavaa:
Rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus
Käyttöomaisuus

1357
328
674

2050
248
670

2656
777
1737

2684
1534
2037

3313
3376
2503

4646
4347
2811

YHTEENSÄ

2359

2968

5170

6255

9192

11 804

Vastattavaa:
Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Pitkäaikainen
Arvostuserät
Oma pääoma

1576
414
278
91

2154
384
278
152

4185
817
168

4282
1675
142
156

6251
2502
282
157

8297
2710
639
158

YHTEENSÄ

2359

2968

5170

6255

9192

11804

Kulut:
Palkat
Vuokrat
Korot
Verot
Poistot
Muut varsinaiset
Voitto

2291
73
190
55
66
753
61

3280
89
190
132
191
1150
12

6071
205
469

5970
276
541

8251
244
710

298
3501
1

83
3193
1

365
4487
10

YHTEENSÄ

3489

5053

10545

10064

14067

Tuotot:
TLH
Muut

3373
116

4778
275

10526
19

10003
61

13978
89

YHTEENSÄ

3489

5053

10545

10064

14067

LIIKEVAIHTO
Maksetut verot

8527

11926
406

15854

14969

21522
66

Tulostase

111

Taulukko 2.

Meno- ja tulovirtalaskelmat vuosilta 1969-1973

1969

Myyntitulot
- Ostot
Katejäämä
- Palkat
- Vuokrat
- Muut kulut

Tulojäämä I
- Korot
- Verot
- Osingot tms.

3117

+

336
117

+

453

190
55

+

Tulojäämä III
N ettorahoi tusomaisuus 1. 1.

+

Oma pääoma
Pi tkäaikainen
vieras pääoma

-220
+ 104

+
3280
89
1150

4519

9777

270
274

+

+ 8161
5970
276
3193

+

9439

-1217

11
541

469
111

+ 13007
8251
244
4487

-1278
61

8
19

4

21522
8515

14969
6808

+ 9769
6071
205
3501

1973

1972

15854
6085

4249

199
406

Tulojämä II
- Investoinnit

31. 12.

11926
7677

+ 3453

Käyttöjäämä
+ Muut tulot

1971

1970
8527
5074

2291
73
753

(1000 mk).

12982

+

25
89

+

114

710
66
9

245

605

580

541

208
62

601
1258

569
358

-1758
409

671
250

146

1859

927

-2167

921

116
30

-104
1530

+ 11426
+

433

-1529
1598

+

69

+

858

-1598
+ 2938

+ 1340
+

827

-2938
+ 3651

785

~

0
2:
~
q
~
Ul
Ul

I-f

~
t?:.1

Z
Z

q

Ul

+

713

+

208

1-3

>
~
I-f

Ul

t?:.1

Ul

1-3

>
1-'

W
W
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Taulukko 3.

Tunnusluvut vuosilta 1964-1973.

Tulojäämä 1
- Verot
-0,01
0,07
-0,03
0,13
0,14
0,40
-0,40
-0,23
-1,24
0,03

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1964
X'i
Xi
X2
X3
z

Xi

1,4
-28,8
90,4

Quick

1965
7,8
3,2
-15,6
84,4
-4,22

1966
-

2,3
2,7
-25,0
87,1
-4,84

-0,21
-0,14
-0,33
-0,13
-0,22
-0,10
-1,53
-1,60
-2,94
-3,65

1967

1968

1969

Vieras
pääoma

Koko
pääoma

0,66
0,76
1,15
1,54
1,99
2,54
5,00
5,96
8,75
11,01

0,73
0,90
1,32
1,71
2,36
2,97
5,17
6,26
9,19
11,80

1970

7,6
5,9
13,5 7,7
2,6
6,8
9,7
2,9
-7,6 -9,3 -3,4 -29,6
90,1
84,3
85,5
96,7
- 4,35 - 3,92 - 3,69 - 5,12

x'i:n kahden vuoden liukuva keskiarvo

1971

1972

3,7
5,7
-25,6
95,7
-5,39

-13,5
8,6
-32,0
95,2
-5,66

1973
0,3
6,6
-30,9
93,3
-5,45

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1976:2

Työllisyystilanne ja työvoimapolitiikka
Suomessa*
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Sodanjälkeisen kauden pahin laskusuhdanne koettelee parhaillaan
länsimaiden kansantalouksia. EEC-maissa bruttokansantuote pieneni
viime vuonna 3 %, OECD:n eurooppalaisissa jäsenmaissa 21/2 %.
Joskin aallonpohja katsotaan ohitetuksi ja nousu on Yhdysvalloissa
ja Japanissa alkanut jo viime vuoden puolivälissä, Länsi-Euroopassa
on nousun merkkejä toistaiseksi näkyvissä vain Saksan Liittotasavallassa. Useimmissa maissa inflaatio ja maksutasevajaus vaikeuttavat
tehokkaan suhdannepolitiikan toteuttamista, mutta kuitenkin suhdanteiden odotetaan myös Länsi-Euroopassa kääntyvän kuluvana vuotena nousuun. Sekä OECD- että EEC-maissa bruttokansantuotteen kasvun odotetaan olevan 2 %:n luokkaa. Työllisyyden ennustetaan niissä
kuitenkin alkavan parantua vasta kuluvan vuoden loppupuolella.
OECD:n piirissä on kuitenkin esitetty ajatuksia, että taloudellinen
kasvu ei teollistuneissa maissa enää voisi yltää samalle tasolle, jolla
se on 1960-70-luvuilla ollut.
Kansainvälinen suhdannekehitys on vaikuttanut ratkaisevasti
myös Suomen suhdannetilanteeseen, joskin viivästyneenä. Laskusuhdanteen vaikutukset ilmenivät ensiksi viennin tyrehtymisenä länsimarkkinoilla. Voimakas inflaatio sekä suuri maksutasevajaus ovat
meilläkin vaikeuttaneet suhdanteita elvyttävän politiikan toteuttamista. Vuonna 1975 bruttokansantuote jäi ennakkotietojen mukaan 1/2
0/0 pienemmäksi kuin v. 1974, ja kuluvanakin vuotena keskimääräinen kasvu jäisi ennusteen mukaan nollaan.
Laskusuhdanne ja viennin tyrehtyminen on kohdistunut ennen

*

Kansantaloudellisen
pidetty esitelmä.

Yhdisty~sen

kokouksessa

tammikuun 20 päivänä 1976
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kaikkea mekaaniseen puunjalostusteollisuuteen, paperi- ja kartonkiteollisuuteen sekä kemian teollisuuteen. Metsäteollisuuden vaikeudet
heijastuvat metsätalouteen, jossa lisäksi raakapuun hintoja koskevat
erimielisyydet edelleen vähentävät metsäkauppojen syntymistä ja
hakkuita. Kolmas vaikeuksissa oleva ala on talonrakennustoiminta.
Sen tuotannon supistumisen syyt ovat kotimaisia: luotonsaannin kiristyminen ja kustannusten kohoaminen.
Edellä todetut kansainväliset ja kotimaiset tekijät alkoivat selvästi tuntua työllisyydessä ja työmarkkinoilla vasta vuoden 1975 jälkipuoliskolla. Ensimmäinen oire oli työnvälitykselle ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä, joka kääntyi laskuun jo vuoden 1974 lopussa. Avoimia paikkoja oli vuoden 1975 ensimmäisellä puoliskolla
23 % vähemmän kuin vastaavasti vuonna 1974. Sensijaan työttömyys
pysytteli suhteellisen pienenä vuoden 1975 alkupuoliskon ajan. Työttömien määrä oli käytännöllisesti katsoen samalla tasolla kuin vastaavana aikana 1974. Keskimääräinen työttömyysaste jäikin kahteen
prosenttiin, kun se useimmissa muissa Länsi-Euroopan maissa ~
Ruotsia ja Norjaa lukuunottamatta - nousi 3.5-5 %:n tasolle. Suhdanteiden heikentyminen ei siis heti vaikuttanut täydellä painolla
työllisyyteen. Tuotannon ja työllisyyden välillä on tietty viive, mutta
lisäksi on ollut havaittavissa yrityksen henkilöstöpolitiikan muutos.
Viimeksi koetussa korkeasuhdanteessa vallinnut työvoimapula tuoreessa muistissaan työnantajat ainakin aluksi pyrkivät välttämään
työntekijöidensä lomautusta ja irtisanomista.
Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös sosialististen
maiden kanssa käytävän kaupan suhdanteita tasaavaan vaikutukseen,
mikä on näkynyt nykyisessäkin tilanteessa.
Vuoden 1975 jälkipuoliskolla työllisyystilanne kuitenkin alkoi nopeasti heikentyä. Kesällä oli pakkolomalla ennätyksellinen määrä
työntekijöitä eli 32 000 henkilöä, ja tammikuun puolivälissä työttömien määrä oli kivunnut jo 89 000 :een eli noin 4 prosenttiin työvoimasta.
Vientiteollisuuden tuotannon laskusta ja talonrakennustoiminnan
hiljenemisestä on seurannut, että työllisyystilanne huonontui ensiksi
ja voimakkaimmin teollistuneessa Etelä-Suomessa. Työttömyyden
kasvu on ollut suhteellisesti suurin teollisen työn ja talonrakennustyöntekijöiden ammattiryhmissä Etelä-Suomessa, jossa vertailutaso
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on ollut alhaalla. Työllisyyden alueelliset erot ovat 1970-luvulla tosin
kaventuneet, mutta työttömyysasteet ovat silti kehitysalueilla olleet
ja ovat nykyisessäkin tilanteessa huomattavasti korkeammat kuin
koko maassa keskimäärin. Koska työttömyyden alueellisessa etenemisessä on tietty viive, työttömyyden voidaan pelätä kehitysalueilla
pysyvän korkeana tai vielä kasvavan silloin, kun se Etelä-Suomessa
on jo kääntynyt laskuun. Vaikka huomio julkisessa keskustelussa nyt
tuntuu kiinnittyvän ensisijaisesti' suhdannetyöttömyyteen, ei työllisyystilanteeseen pitkällä .aikavälillä vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä pidä unohtaa.
Joskin laskusuhdanteen aallonpohja Suomessakin sivuutettaneen
v. 1976, kuluvan vuoden työllisyystilanne säilyy todennäköisesti vaikeana. Bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän nousuun vasta viimeisellä neljänneksellä, joten nousun vaikutukset työllisyyteen tuntunevat suuremmassa määrin vasta 1977.
Kausiluontoisesti työttömyys on korkeimmillaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Metsätaloudessa suhdanteiden vaikutus työllisyyteen tuntunee myös eniten juuri talvikaudella. Niinpä työttömien
määrä saattaa ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin myös kausityöttömyys on suurinta, lähennellä 100 OOO:n rajaa. Voidaan myös otaksua,
että tilanne on vaikea vielä seuraavanakin talvikautena.
Edellä esittämäni pääpiirteinen kuvaus työllisyystilanteesta osoittaa, ettei valtiovalta ole kyennyt täyttämään velvollisuuttaan ja turvaamaan käytännössä kansalaisten oikeutta työhön. Tämä johtopäätös ei - kuten tiedätte - ole mitenkään uusi. Maamme on jatkuvasti ollut erilaisten työllisyysongelmien maa, jossa työllisyyskysymyksissä näyttää vallitsevan pysyvä epätasapaino.
Lyhyesti määriteltynä meillä on useita suuria työvoimapoliittisia ongelmia, kuten työllisyyden suuri suhdannevaihtelu, työllisyydensuuri kausivaihtelu, työllisyyden laaja rakennemuutos, suuret
alueelliset erot työllisyydessä ja laaja maastamuutto tai sen uhka.
En käy kuvailemaan näiden ongelmien määrällisiä enkä laadulHsia
ominaisuuksia, koska arvoisat kuulijat ne varsin hyvin tietävät.
Työvoimapolitiikan ja koko yhteiskuntapolitiikan päämääränä on
täystyöllisyys. Käytännön tavoitteena työllisyyslain mukaan on työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen eri aloilla ja alueilla.
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Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen työvoimahallinto pyrkii kolmella toimintalinjalla, jotka ovat työvoimavarojen kehittäminen ja ohjaaminen, työllisyyshäiriöiden torjuminen työvoiman kysyn..
tään kohdistuvin toimin sekä työttömiksi joutuneiden toimeentuloturvan järjestäminen.
Ajattelin puhua ensisijaisesti työvoiman kysyntää koskevasta
problematiikasta, mutta saanen sitä ennen kiinnittää luettelonomaisesti huomiota muutamiin työvoimapoiitiikassa suoritettuihin toimiin.
Työvoimapolitiikassa ja työvoimahallinnossa on nimittäin tapahtunut
monia laajakantoisia muutoksia.
1960-luvulla siirryttiin OECD:ssä hahmoteltuun ns. aktiiviseen
työvoimapolitiikkaan. Avainsanoja tuolloin olivat taloudellinen kasvu ja työvoimanvarojen sopeuttaminen kasvua tukevasti. Täystyöllisyyden tavoite asiallisesti alistui taloudellisen kasvun tavoitteelle.
Erillinen työvoimaministeriö perustettiin meillä vuonna 1970.
Kaksi vuotta myöhemmin säädettiin uusi työllisyyslaki. Seuraavana
vuonna muodostettiin yhtenäinen aluehallinnon organisaatio. Vuonna
1974 valmistui laaja työvoimapolitiikan kehittämissuunnitelma, työvoimapoliittinen ohjelma. Viime vuonna valmistui OECD:n suorittama Suomen työvoimapolitiikkaa koskeva tutkimus. Tänä vuonna astuu voimaan uusi laki työllisyyskoulutuksesta. Tällä vuosikymmenellä on lisäksi kehitetty määrätietoista siirtolaisuuspolitiikkaa, joka
kuuluu työvoimaministeriön toimialaan.
Aktiivisen työvoimapolitiikan tunnusmerkkeihin kuuluu, että työvoimahallinnon toiminta on tehokasta ja nopeaa. Tässä suhteessa meidän maamme työvoimahallinnossa tuskin on suuria ongelmia. Mutta
akilleen kantapää työvoimahallinnollamme kuitenkin on ja kaiken
lisäksi hyvin oleellisessa kohdassa.
Työvoimahallinnon mahdollisuudet ovat nimittäin hyvin raj oitetut silloin, kun on kysymys työvoiman kysyntään vaikuttavista toimista. Mennyttä kymmenvuotiskautta tarkasteltaessa lienee perusteltua esittää sellainen kriittinen huomautus, että julkinen valta on ylipäänsä liiaksi painottanut työvoiman tarjontaa koskevia toimia, ja
liian vähälle huomiolle on jäänyt pyrkimys etsiä sellaisia keinoja,
jotka tekevät mahdolliseksi vaikuttaa työvoiman kysyntään.
Kuitenkin on nähdäkseni niin, että entistä suurempi paino on
pantava toimiin, joilla vaikutetaan työvoiman kysyntään ja työllisyys-
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lain edellyttämän kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttamiseen
tätä kautta. Nykytilanteessa on erityistä syytä keskittyä siihen strategiaan, jota julkisen vallan tulisi työllisyyden hoitamisessa noudattaa matalasuhdanteen, inflaation, suuren ulkomaisen velan ja valtion
heikon finanssitilanteen oloissa.
Jo edellä viittasin siihen, että työllisyyden suhdannevaihtelut ovat
meillä aina olleet erittäin suuria. Kun vuotuinen työvoiman määrän
kasvu keskimääräisesti tarkastellen oli esimerkiksi 1960-luvulla alle
10 000 henkilön, nousi työvoiman määrä vuonna 1973 n. 50 000 henkilöllä ja vuonna 1974 vielä 65000 henkilöllä.
Suhdanneluonteinen nousu oli tavattoman suuri ja seuraukset sen
mukaiset. Eräillä aloilla ja alueilla muodostui selvä työvoiman ylikysyntätilanne, jolla oli monenlaisia seurausvaikutuksia. Puuttumatta
asiaan sen perusteellisemmin totean kuitenkin, että työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen on utopiaa niin kauan kuin tästä
maasta puuttuu todella toimiva suhdanteita tasaava mekanismi.
Keskipitkän aikavälin näkymien osalta totean sen, että äsken
valmistuneet työvoiman kysyntäennuste ja työvoiman tarjontaennuste
sekä niiden vertailu osoittavat, että meillä on olemassa mahdollisuudet tasapainoisiin työmarkkinoihin. Tasapainon saavuttamisen ehtona on kuitenkin kaksi tekijää. Toinen on työvoiman kysynnän, toisin
sanoen tuotantotoiminnan sopeuttaminen olemassa oleviin työvoimavaroihin. Toinen ehto taas on alueellisen näkökohdan huomioon ottaminen.
Tuotantotoiminnan toimialakohtaisessa suunnittelussa ja ohjauksessa sekä tuotantomenetelmien valinnassa meidän nähdäkseni on
pitäydyttävä käytettävissä oleviin työvoimavaroihin. Yritysten alueellisessa sijoittumisessa ja aluepolitiikassa yleensäkin on kiinnitettävä
aikaisempaa suurempi huomio työvoimavarojen alueelliseen sijaintiin. Ilman julkisen vallan toimia näissä kysymyksissä tuskin tapahtuu oleellista edistymistä.
Ajattelin puuttua vähän perusteellisemmin jälkimmäiseen, aluepoliittiseen näkökohtaan.
Täystyöllisyyden turvaamiseksi joudumme Suomessa erityisesti
painottamaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellisten ja paikkakuntakohtaisten erojen tasapainottamista. Tasapainoinen alueellinen
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kehitys voidaan saavuttaa vain siten, että valtiovallalla on riittävät
keinot uusien pysyvien työpaikkojen sijoittumisen ohjaamiseen.
Alueellisen kehityksen tasapainottamiseksi on meillä luotu lähes
yksinomaan yritysten taloudelliseen tukemiseen perustuva järjestelmä. Vyöhykkeittäin porrastetut tukitoimet eivät kuitenkaan ole riittävä keino. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen on
pyrittävä pienempien alueiden - yhden tai useamman kunnan muodostamien työmarkkina-alueiden - puitteissa.
Tässä tarkoituksessa työvoimahallinto on viime vuosina kehitellyt
vapaaehtoiseen tietojen vaihtoon ja neuvotteluihin perustuvaa yritysten sij ainninohj austa. Jatkuva ennakkotietojen saanti uusista työpaikoista ja entisten laajennuksista muodostaa välttämättömän edellytyksen pyrittäessä ohjaamaan kehitystä tasapainoiseen suuntaan.
Säännöllinen tietoj en vaihto muodostaa myös perustan viranomaisten
ja yritysten välisille neuvotteluille.
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että vapaaehtoisuuteen perustuvat keinot eivät yksin ole riittäviä. Valtiolla tulee tämän vuoksi
tarvittaessa olla mahdollisuus myös pitemmälle menevien keinojen
käyttämiseen. Yksi tällainen ja nykyisissä poliittisissa oloissa toteutettavissa oleva keino voisi olla sijoittumislupamenettely, jota on ehdotettu viime keväänä jätetyssä komiteamietinnössä. Komitean esityksen mukaan lupamenettelyn tarkoituksena olisi varmistaa, että yhteiskuntapoliittiset näkök.ohdat otetaan sijainti- ja laajennuspäätösten
yhteydessä riittävällä painolla huomioon.
Sijoittumisen ohjaamisen tehostamiseksi on lisättävä myös harkinnanvaraiseen käyttöön perustuvia valtion vaikutusmahdollisuuksia. Valtion rahoitusta myönnettäessä on muiden tekijöiden ohella
pyrittävä myös alueiden välisen ja alueiden sisäisen tasapainon saavuttamiseen.
Yhteenvedonomaisesti totean,. että jos pyrimme työllisyystasapainoon yksinomaan työvoiman tarjontaa sopeuttaen, emme onnistu. Jos
tuotantotoiminta joustaa ja sopeutuu tarjonnan edellytyksiin, voimme
onnistua.
Viitaten kuulijakunnan ammatti- ja harrastusalaan ajattelin, että
muutama sana OECD:n viimeaikaisista mietteistä olisi paikallaan, var-'
sinkin kun maamme OECD:n jäsenenä joutuu lähiaikoina ottamaan
niihin kantaa.
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Aluksi muistutan mieliin, että OECD:ssä hyväksyttiin vuonna
1964 suositus työvoimapolitiikasta. Tämän suosituksen on myös Suomi
hyväksynyt liittyessään järjestön jäseneksi. Termi, jolla tätä suositusta on luonnehdittu, on aktiivinen työvoimapolitiikka, johon edellä
kriittisin mielin viittasin. Aktiivinen työvoimapolitiikka on oppi siitä,
miten täystyöllisyys turvataan lisäämättä inflaatiopainetta ja vaarantamatta maan maksutasetta.
Viime aikojen stagflaatiotilanne on monissa maissa osoittanut sen,
etteivät vanhan suosituksen periaatteet oikein ole kohdallaan. Toisaalta itse OECD:n järjestöissä näyttää vallitsevan vahvana se käsitys,
että tuotannon kasvuvauhti ei enää nouse menneiden vuosien tasolle
ja että OECD-maissa tulee varautua menneitä vuosia korkeampaan
työttömyyden tasoon.
OECD:ssä tehty johtopäätös on, että edellä sanottujen seikkojen
takia on kehitettävä uusi työvoimapoliittinen strategia. Tähän mennessä hahmotelluissa ja uusiin suosituksiin pohjautuvissa papereissa
on noussut esille juuri työvoiman kysyntään vaikuttaminen. Ollaan
siis tekemisissä juuri sen akilleen kantapään kanssa, johon viittasin,
kun puhuin Suomessa harjoitettavan työvoimapolitiikan toimintalinjoista.
Kaiken kaikkiaan on niin, että OECD:n uudessa työvoimapoliittisessa suosituksessa haetaan nyt niitä keinoja, joilla julkinen valta
voi vaikuttaa tuotantotoimintaan, sen säätelyyn, tuotantomenetelmiin ja muihin työvoiman kysyntää määrääviin kansantalouden tekijöihin.
Uusissa suosituspapereissa on toimenpiteet jaettu kahteen osaan.
Ensimmäinen niistä kattaa lyhyen ajan akuutit toimet ja toinen keskipitkän ajan toimet. Selostan lyhyesti näitä suosituksia niihin tässä
yhteydessä mitään kantaa ottamatta ajatellen sitä, että maamme joutuu esittämään niihin kannanottonsa ja että ennakkokeskustelu niistä olisi erittäin hyödyllistä.
Lyhyen ajan paperissa suositellaan seuraavaa: 1) yritysten valikoiva tukeminen suorin valtion avustuksin, 2) työllisyyskoulutuksen
merkittävä lisääminen, 3) valtion töiden lisääminen, 4) kuntien töiden
lisääminen, 5) vähiten kilpailukykyisten väestöryhmien (nuoret, vanhat, naiset) työtilaisuuksien lisääminen, 6) työnvälityksen tehostaminen.
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Olennainen uusi asia listassa on yritysten suora tukeminen valtion
avustuksin.
Keskipitkän ajan toimenpidepaperi sisältää seuraavia näkemyksiä:
1. On todennäköistä, että tuotannon kasvuvauhti hidastuu pysyvästi ja rakenteellinen työttömyys tulee olemaan pysyväistä korkealla
tasolla.
2. Pysyvä inflaatiopaine ei salli julkisen vallan käyttävän perinteisiä raha- ja finanssipoliittisia toimenpiteitä kokonaiskysynnän elvyttämiseksi siinä määrin, että työttömyys laskisi siedettävälle tasolle.
3. Jos hallitukset tahtovat säilyttää kohtuullisen työllisyyden vallitsevien taloudellisten rajoitusten puristuksessa, tulee hallitusten
kehittää valikoivia toimia työttömyyden vähentämiseksi.
Näiden näkökohtien perusteella OECD suosittaa koko joukon erinäisiä toimenpiteitä. Lainaan niistä tähän keskusteluun pari kolme:
»Talous- ja työvoimapoliittinen tilanne on muuttunut siten, että
jos inflaatio saatetaan 60-luvulla vallinneelle tasolle yleisin talouspoliittisin keinoin, työttömyys nousee tavattoman korkealle
tasolle.
Hallitusten tulisi kehittää uudentyyppistä talous- ja työvoimapolitiikan yhdistelmää. Kokonaiskysynnän säätely tulee yhdistää valikoiviin (selektiivisiin) työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin siten, että työvoiman kysyntää elvytetään niillä aloilla ja
alueilla, joilla se on eniten tarpeen. Samalla on varauduttava työvoimasta käytävän kilpailun estämiseen nopeimmin kehittyvilIä
aloilla. Tällaisen talouspoliittisen strategian luominen edellyttää
läheistä yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja yleisestä talouspolitiikasta vastaavien viranomaisten kanssa.
Sekä työttömyys että inflaatio vaikuttavat palkkoihin ja muuhun tulokehitykseen, jotka puolestaan vaikuttavat takaisin työttömyyteen ja inflaatioon.
Jos tulonmuodostus ylittää tuottavuuden kasvun, seurauksena on kustannusten ja hintojen nousu. Tämä on inflaatioprosessia, mutta se ei tarkoita sitä, että palkkojen nousu yksin olisi
inflaation syy. Hallitusten tulisi antaa panoksensa sosiaalisesti
vastuullisen palkkapolitiikan muodostumiseen.
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Tässä politiikassa tulee antaa mahdollisuus kohtuulliseen,
mutta ei inflaatiota kiihdyttävän tuotannon kasvuun. Kasvu taas
tukee työllisyyden säilymistä. Hallitusten ja työmarkkinaosapuolten päätöksenteon välille on luotava ymmärtämys siitä, että
päätökset ovat keskenään riippuvaisia.
Tuotantorakenteen ja sen takia työvoiman kysynnässä tapahtuvien rakennemuutosten tarve tulee olemaan suuri. Sopeutumista ei tulisi sälyttää yksipuolisesti työvoimaan kuuluvien ihmisten kannettavaksi, vaan myös työvoiman kysynnän tulee sopeutua käytettävissä olevan työvoiman määrään ja rakenteeseen.
Hallitukset voivat säädellä työvoiman kysyntää finanssi- ja
rahapoliittisin keinoin yleisellä tasolla. Nämä keinot ovat voimakkaita, mutta niillä on myös rajoituksensa työllisyyden säätelyssä. Avainasemassa ovat työvoimapolitiikan selektiiviset keinot, mm. työllisyyskoulutus, alueellinen liikkuvuus ja sijainninohjaus. Ne mahdollistavat työvoiman siirtymisen tuottaville
aloille.»
Edellä mainittujen lisäksi on koko joukko muita suosituksia. Niistä
otan vielä esille pari pitemmän ajan suositusta. OECD toteaa tulevaisuudesta sen, että hallitusten on selvitettävä, mitkä ovat lähiajan vaatimukset ja ongelmat.
»Hallitusten tulisi käsitellä täystyöllisyyspäämäärän uudelleen muotoilua. Tulisi selvittää, mitkä ovat eri työvoimaryhmien
tarpeet ja miten yhteensovitetaan toisaalta tuotannon kasvu- ja
tehokkuustavoite ja toisaalta työvoimapolitiikan sosiaaliset tavoitteet.
Inflaatiopaineen estäminen ja korkean työllisyyden saavuttaminen vaativat työllisyyden valikoivaa hoitamista. Vähemmän
kilpailukykyisten työvoimaryhmien työllistäminen edesauttaa
täystyöllisyyden saavuttamista. Selektiiviset keinot eivät ylikuumenna työmarkkinoita likikään siinä määrin kuin ekspansiiviset
ja traditionaaliset yleisen talouspolitiikan keinot.»
Lopuksi todetaan, että korkeimman mahdollisen työllisyysasteen
. saavuttaminen edellyttää läheistä yhteistyötä työvoimaviranomaisten
ja talouspolitiikasta vastaavien viranomaisten kesken.
Viimeinen toteamus työvoimaviranomaisten ja talouspolitiikasta
vastaavien viranomaisten läheisestä yhteistyöstä on erittäin ajankoh-
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tainen maamme nykyisessä tilanteessa. Työvoimaviranomaiset ovat
varsin aseettomia työllisyyden hoitamisessa, jos koko julkista taloutta ei suunnata niin, että eri keinoin tuetaan työllisyyden ylläpitämistä.
Mutta samalla meidän on nähtävä, että yksin hallituksen tai kaikkien julkisten viranomaisten toimet eivät ole riittävän tehokkaita
eivätkä tuo odotettua tulosta, ellei koko elinkeinoelämä ota kannettavakseen vastuuta ja myös rasitteita työllisyyden turvaamisesta.
Menemättä yksityiskohtaisemmin niihin toimiin, joihin valtiovalta työllisyyden turvaamiseksi on ryhtynyt tai joita sillä on valmisteilla, haluan korostaa sitä, että meidän on vastaisen varalle luotava sellaista talouspoliittista keinovalikoimaa, jolla voidaan vaikuttaa suhdanteita tasaavasti, edistää tasapainoista taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja torjua ulkopuolelta tulevia taloudellisia häiriöitä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1976:2

Kokonaistaloudellinen analyysi
yritystutki muksessa

RAUNO NIINIMÄKI

1. Johdanto

Viime aikoina yleistyneen käsityksen mukaan merkittävä syy Suomen keskeisiin taloudellisiin ongelmiin on investointiemme heikko
kokonaistaloudellinen tuottavuus. Täystyöllisyyden ylläpitämiseksi
tarvittavan tuotannon kasvuvauhdin saavuttamiseksi on tarvittu selvästi korkeampi investointiaste kuin yleensä läntisissä teollisuusmaissa. Näitä mittavia investointeja ei ole pystytty rahoittamaan korkeallakaan kotimaisella säästämisellä, vaan seurauksena on ollut ulkomaisen velan kasvu.
Tämän kasvun hidastamiseksi ei käytettävinä ole kuin kaksi keinoa: nostaa säästämisastetta tai alentaa investointiastetta. Säästämisasteen nostamiseen nykyiseltä sangen korkealta tasolta ei ole nähty
kovin suuria mahdollisuuksia. Investointiasteen alentaminen ilman
investointien kokonaistaloudellisen tuottavuuden lisääntymistä puolestaan johtaisi taloudellisen kasvun hidastumiseen, työllisyyden heikkenemiseen ja maastamuuton voimistumiseen.
Suomen korkean rajapääomakertoimen taustalla on arveltu olevan ensiksikin maantieteellisiä ja ilmastollisia olosuhteita, jotka vaativat kalliimpia rakenteita kuin monissa muissa maissa. Samaan
suuntaan vaikuttavat teollistuvalle maalle ominaiset suuret infrastruktuuri-investoinnit (esim. asunnot, liikenneväylät, energiahuolto ), joiden tuotto kertyy vuosien mittaan välillisesti muun tuotannon kehittymisen mukana.
Rakennemuutoksemme on myös väitetty kulkeneen liian suuressa
määrin oikotietä alkutuotannosta teollisuuden ohitse suoraan palveluelinkeinoihin, joiden rajapääomakerroin on selvästi teollisuuden
3
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vastaavaa kerrointa korkeampi. On katsottu, että asiaan vaikuttavat
myös eräät institutionaalisten tekijöiden aiheuttamat hintasuhteiden
vääristymät. Rahoitusmarkkinoillamme on vallinnut erittäin alhainen, jopa negatiivinen reaalikorko samalla kun työmarkkinamekanismi on pitänyt tietyillä valtakunnan alueilla palkkatason työn varjohintaa korkeampana. Muina tämän tyyppisinä tekijöinä on mainittu
mm. varastojen aliarvostusmahdollisuudet, joiden on oletettu kasvattavan varastoja tarpeettomasti ja etupainoiset poisto-oikeudet, joiden
on väitetty houkuttelevan yrityksiä hätiköityihin investointipäätöksiin verojen välttämiseksi.
Edellä kuvattu keskustelu ei kuitenkaan valitettavasti ole synnyttänyt montaakaan konkreettista toimenpidesuositusta, jotka parantaisivat investointimme kokonaistaloudellista tuottavuutta.
Tässä kirjoituksessa hahmotellaan rahoittajan ja erityisesti kehitysluottolaitoksen mahdollisuuksia ottaa huomioon rahoituspäätöksiä
tehdessään investointien kokonaistaloudellinen tuottavuus. Kirjoitus
perustuu suurelta osin Teollistamisrahasto Oy:ssä käytössä olevaan
analyysitekniikkaan ja asiakasyritysten yritystutkimuksen yhteydessä
antamiin tietoihin. Esitetyt mielipiteet ovat luonnollisesti kirjoittajan.

2. Tarvitaanko kokonaistaloudellista analyysia?
Viime aikoina on esiintynyt epäilyksiä, etteivät liiketaloudelliset investointi- ja luottokriteerit heijasta riittävästi investointien kokonaistaloudellista tuottavuutta. Epäilysten teoreettisena perustana ovat
epätäydellisyydet lopputuote-, tuotantopanos- ja rahoitusmarkkinoilla. Lisäksi hankkeilla saattaa olla ulkoisia hyöty- ja haittavaikutuksia
jne.1 Lyhyen tähtäyksen liiketaloudellinen kannattavuus ei myöskään
ota huomioon tulevaisuuden resurssi- ja kysyntäolosuhteita.
Suomen Pankissa on vertailtu empiirisen aineiston pohjalta liiketaloudellisia ja kokonaistaloudellisia investointikriteerejä. 2 Tutkimuksen aineistona on käytetty teollisuustilaston ja teollisuuden tase1. Heikki Koskenkylä - Ilmo Pyyhtiä: Suomen allokaatio-ongelman peruspiirteistä ja taustasta, Suomen Pan~ki D: 34, Helsinki 1974, s. 29-43.
2. Heikki Koskenkylä - Ilmo Pyyhtiä: LiiketaloudeHisten ja kokonaistaloudellisten investointikriteerien keskinäiset riippuvuudet empiriassa, maaliskuu 1975 (moniste).
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tilaston tietoja 2-numeroisen toimialajaotuksen puitteissa. Keskeisin
johtopäätös oli, että investointien tuottoa kuvaavien kokonaistaloudellisten tunnuslukujen (lähinnä rajapääomakerroin ja työn tuottavuus) ja liiketaloudellisten tunnuslukujen (mm. sijoitetun pääoman
tuotto-%) väliset riippuvuudet olivat perin vähäiset käytetyssä toimiala-aineistossa.
Teollistamisrahasto Oy:ssä nykyisin käytössä olevaa hankkeen
kokonaistaloudellisten vaikutusten analyysitekniikkaa kehitettäessä
ja eri tunnuslukujen laskentavaihtoehtoja kartoitettaessa selvitettiin
eri liiketaloudellisten ja kokonaistaloudellisten tunnuslukujen välisiä yhteyksiä yritystasolla. Aineistona käytettiin kaikkien kesä-marraskuussa 1975 käsiteltyjen lainahakemuksien yhteydessä suoritettuja yritystutkimuksia.
Yritystutkimuksen yhteydessä saadaan selville kaikki tarpeelliset
tiedot, myös vaihto-omaisuuden arvostusvaraus tunnuslukujen laskemisen perustaksi. Luottopäätösten kannalta keskeisin osa yritystutkimusta ovat yrityksestä laaditut ennusteet, joissa pyritään selvit..
tämään yrityksen todennäköinen kehitys sen menneisyyden ja tulevaisuuden suunnitelmien perusteella. Tähän tulevaisuuteen sisältyy
kaikissa tapauksissa yrityksen kokoon nähden merkittävä investointihanke, sillä Teollistamisrahasto Oy suorittaa yritystutkimuksia vain
investointihankkeiden yhteydessä. Hankkeen erilliskannattavuus selvitetään myös mikäli mahdollista. Usein kuitenkaan erilliskannattavuuden selvittäminen ei ole mahdollista, sillä investoinnin kaikkia
vaikutuksia ei voida jäljittää. Hankkeen vaikutukset heijastuvat kuitenkin koko yritystä koskeviin ennusteihin. Ennusteet laaditaan kiintein hinnoin viiden vuoden periodilta. Periodin ensimmäinen vuosi
on viimeksi toteutunut.
Ennusteita laadittaessa lähdetään liikkeelle odotetusta myynnin
kehityksestä. Tämän saavuttamiseksi tarvittavien reaalisten resurssien perusteella arvioidaan yrityksen kulurakenteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Monasti suuri investointi muuttaa kulurakennetta oleellisesti, koska tällaisissa tapauksissa prosessi muuttuu pääomavaltaisemmaksi. Myynnin ja kulurakenteen perusteella
laaditaan yrityksen tulosennuste. Rahoitusennusteessa liitetään yh ..
teen yrityksen investointisuunnitelmat, suunniteltu ulkoinen rahoitus
sekä tuloskehitys. Tältä pohjalta laaditaan vielä tase-ennuste, jolla
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tarkistetaan, ettei yrityksen rahoitusrakenne muodostu liian riskipitoiseksi.
Edellisistä ennusteista lasketaan paitsi kaikki tavanomaiset liiketaloudelliset kannattavuutta ja rahoitusta mittaavat tunnusluvut
myös ns. kokonaistaloudelliset tunnusluvut, kuten rajapääomakerroin,
työn tuottavuus ja rajatuottavuus sekä työpaikan hinta.
Tunnuslukujen keskinäisiä yhteyksiä tutkittaessa ne laskettiin
yritystutkijoiden laatimista ennusteista. Vaikka ennusteiden toteutuminen sinänsä on epävarmaa, oli ennusteiden käyttäminen tässä tutkimuksessa perusteltua sikäli, että ensisijassa ne ovat luottopäätösten
perustana.
Tavanomaisista liiketaloudellisista tunnusluvuista, sijoitetun pääoman tuotto-Ojo, käyttökate-Ojo, lainojen hoitokate, current ratio ja
velkaantumisaste (ks. liite s. 159), käytettiin ennusteperiodin aritmeettista keskiarvoa. Rajapääomakerrointa laskettaessa investointeihin sisällytettiin ennusteperiodin kolmen ensimmäisen vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit sekä koko periodilla tapahtunut vaihto-omaisuuden muutos. Jalostusarvon muutos laskettiin koko periodilta.
Työn tuottavuudeksi määriteltiin jalostusarvo/henkilö. Rajatuottavuudessa sekä jalostusarvon että henkilökunnan muutokset laskettiin
yli koko periodin. Työpaikan hinta -tunnusluvussa syntyneiden lisätyöpaikkojen määräksi määriteltiin henkilökunnan muutos ennusteperiodin aikana investointien käsittäessä samat elementit kuin raj apääomakertoimessakin. Laskentatekniikan valintaan johtaneita perusteita selvitetään seuraavassa luvussa.
Taulukko 1. Liiketaloudellisten ja kokonaistaloudellisten
korrelaatiot ennusteaineistossa (n = 61).
Käyttökate-Olo
Rajapääomakerroin
Työn tuottavuus
Raj atuottavuus
Työpaikan hinta

-0.162
0.330
0.032
0.003

Sijoitetun
pääoman
tuotto-Olo

Lainojen
hoitokate

-0.395
0.182
0.013
-0.069

-0.050
0.222
- 0.007
-0.031

tunnuslukujen

Current
Ratio
-0.257
0.138
-0.116
-0.132

väliset

Velkaantumisaste
0.212
0.019
0.329
0.549

Rajapääomakertoimen korrelaatiot liiketaloudellisten tunnuslukujen kanssa ovat »oikean» suuntaiset. Kuitenkaan tilastollisesti mer-
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kitsevälle tasolle ei oikeastaan yllä kuin rajapääomakertoimen ja sijoitetun pääoman tuotto- %:n välinen korrelaatio (taulukko 1). Alhaiseen rajapääomakertoimeen näyttää siis yhdistyvän korkea sijoitetun
pääoman tuotto- %, joten kannattavuuden keskeisin mittari olisi jossain määrin saman suuntainen luotonantokriteeri kuin rajapääomakerroinkin. Korrelaatio on kuitenkin siinä määrin heikko, ettei sijoitetun pääoman tuotto-%:n voida olettaa heijastavan riittävästi rajapääomakertoimella mitattuna kokonaistaloudellista tuottavuutta. J ohtopäätöksiä tehtäessä on muistettava, ettei aineisto mitenkään pyri
olemaan edustava otos Suomen teollisuudesta tai edes sen jostakin
osasta. Tällaisen aineiston tehtävänä on lähinnä hypoteesien tuottaminen jatkotutkimuksia varten.
Muidenkaan liiketaloudellisten ja kokonaistaloudellisten tunnuslukujen väliset korrelaatiot eivät ole sen korkeampia. Työn tuottavuus
ja käyttökate- % korreloivat melko selvästi keskenään. Molemmat voidaan tulkita eräänlaisiksi pääomavaltaisuuden mittareiksi, sillä käyttökate-% mittaa pääomakustannusten osuutta liikevaihdosta ja työn
tuottavuus riippuu ensi sijassa prosessin pääomavaltaisuudesta. Työn
rajatuottavuus ja työpaikan hinta näyttävät olevan yhteydessä velkaantumisasteen kanssa. Korkean rajatuottavuuden ja työpaikan hinnan saa yleensä aikaan yrityksen kokoon nähden mittava investointi.
Tällainen investointi puolestaan jouduttaneen tavallisesti rahoittamaan suuremmassa määrin vieraalla pääomalla kuin pienemmät
hankkeet.
Taulukko 2.
(~ = 61).

LiiketaloudeHisten tunnuslukujen väliset korrelaatiot enn·usteaineistossa

Käyttökate-Olo
Käyttökate-Olo
Sijoitetun pääoman tuotto-Olo
Lainojen hoitokate
Current ratio
Velkaantumisaste

1

Sijoitetun
pääoman
tuotto-Olo
0.460
1

Lainojen
hoitokate
0.272
0.413
1

Current
Ratio
0.432
0.178
-0.077
1

Velkaantumisaste
- 0.212
-0.230
-0.202
-0.153
1

Mitkään tunnuslukujen väliset korrelaatiot, liike- tai kokonaistaloudellisten väliset sen enempää kuin näiden ryhmien sisäisetkään
eivät ole erityisen selviä yritystasolla (ks. taulukot 2 ja 3). Sama il-
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miö on havaittavissa myös toteutuneesta aineistosta laskettujen tunnuslukujen osalta. Suunnilleen saman suuruisia ja suuntaisia korrelaatiokertoimia on löydetty valmistumassa olevassa opinnäytetutkimuksessa, jonka aineistona on käytetty Teollistamisrahaston asiakasyritysten toteutuneita tietoja.
Yksittäiset luottokriteerit yritystasolla näyttävät siis mittaavan
vain tiettyä suhteellisen rajattua yrityksen ominaisuutta, josta syystä
näinkin suuren tunnuslukujoukon käytölle on tarvetta. Pelkkien liiketaloudellisten tunnuslukujen ei voida olettaa heijastavan yrityksen
ja investointihankkeen kokonaistaloudellisia vaikutuksia riittävässä
määrin, vaikka jonkinlaista kriteerien yhdensuuntaisuutta onkin havaittavissa käytetyssä aineistossa. Kokonaistaloudellisten seikkojen
huomioon ottamiseksi täytynee liiketaloudellisia kriteerejä täydentää
kokonaistaloudellisilla mittareilla. Näidenkään yhteys kansalaisten
hyvinvointiin ei ole erityisen selvä, kuten seuraavassa luvussa osoitetaan.

3. Kokonaistaloudellisen analyysin käyttömahdollisuudet
3.1' Lähtökohdat
Kansantalouden niukkojen tuotantoresurssien suuntaamisohje on
periaatteessa yksinkertainen. Investointien edullisuusjärjestyksen
määrittelee niiden aikaansaama lisäys yhteiskunnan hyvinvoinnissa.
Vaikeudet kuitenkin kasaantuvat nopeasti, kun tämän periaatteen
pohjalta etsitään käytännön sovellutuksia. Jo riidattoman ja yksikäsitteisen yhteiskunnan hyvinvointifunktion konstruointi on ainakin
toistaiseksi osoittautunut mahdottomaksi. 3
Jos lähtökohdaksi otetaan lähellä käytännön talouspolitiikkaa oleva »tinbergeniläinen» analyysikehikko, päästään keskeisimpien kokonaistaloudellisten tavoitteiden erittelyssä kvantitatiiviselle tasolle,
mutta ongelmaksi edelleen jää talouspolitiikan osittain ristiriitaisten
tavoitteiden arvostuksilla painotetun summan selvittäminen. Käytännön analyytikko voinee kuitenkin hyvällä omallatunnolla sivuuttaa
3. Rein.o Hjerppe: Tutkimus teh.okkaan ja .optimaalisen aH.okaati.on käsitteestä ja
tu.otannontekijöiden aH.okaati.osta Su.omen kansantal.oudessa 1965-1970, Kansantal.ou-

dellisia tutkimuksia XXXIV, Helsinki 197!5, s. 31-46.
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painotusongelman ja tutkia mahdollisimman huolellisesti tietyn päätöksen vaikutukset mahdollisimman moniin hyvinvoinnin komponentteihin. On· hyvä muistaa, että päätöksiä tehdään joka tapauksessa riippumatta taloustieteilijöiden vaikeuksista hyvinvoinnin mittaamisessa. Näin ollen valaistusta päätöksentekotilanteeseen tuo jo
tiettyjen päätösvaihtoehtojen vaikutusten eksplisiittinen analyysi
vaikka investoinnin kokonaisvaikutusta ihmisten hyvinvointiin ei voi~
dakaan yksikäsitteisesti selvittää.
Ilmeistä on, että tuotannontekijöiden tehokasta käyttöä korostava ajattelutapa ei ole ristiriidassa ainakaan pitkällä aikavälillä keskeisimpien talouspolitiikan tavoitteiden, kasvun, työllisyyden ja vaihtotaseen tasapainon kanssa. Tehokkuusajattelusta lähdettäessä operationaaliset investointikriteerit on helppo löytää. Etusija tulisi antaa
sellaisille hankkeille, joissa korkeaan investoinnin kokonaistaloudelliseen tuottavuuteen (= alhaiseen rajapääomakertoimeen) yhdistyy
korkea työn rajatuottavuus. Työllisyysvaikutusten analysoinnissa
tarvitaan myös työpaikan hintaa kuvaavaa tunnuslukua ainakin tietyillä valtakunnan alueilla.
On voitu osoittaa, että mainituilla ensisijassa makrotason tunnusluvuilla on - eräin varauksin - yhteyksiä keskeisiin talouspolitiikan tavoitteisiin. 4 Kun näitä kriteerejä käytetään mikrotasolla investointien ohjenuorana, perusvaikeutena ovat investoinnin vaikutukset muualla kansantaloudessa kuin tutkittavassa yrityksessä. Jotta
mikrotason tunnusluvusta voitaisiin tehdä koko kansantaloutta koskevia päätelmiä, tulisi investoinnin kaikki seurannaisvaikutukset selvittää ja korjata niillä yritystason tunnuslukua.

3.2 Tunnuslukujen laskentavaihtoehdot
Mikrotason rajapääomakertoimella on useita laskentavaihtoehtoja.
Ensiksi on ratkaistava,' lasketaanko kerroin erillisestä investointihankkeesta vai koko yrityksestä. Projektitason tunnusluvulla pyri4. Heikki Koskenkylä - ILmo Pyyhtiä: Pääoma kerroin, työn tuottavuus ja työpaikan hinta investointikriteerinä, Suomen Pankki, A: 39 Helsinkli 1975.
Heikki Koskenkylä - Ilmo Pyyhtiä: Pääomakerroin makro- ja mikrotreloudellisena
investointikriteerinä, Suomen Pankki D: 37, Helsinki 1975.
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tään selvittämään kuinka suuren tuotannon tietty nimenomainen investointihanke saa aikaan. Tällaista laskentatekniikkaa käyttää mm.
Mortgage Bank of Finland 5 ja sen käyttö lienee käytännöllisintä sellaisissa tapauksissa, joissa investointihanke ja sen vaikutukset ovat
helposti erotettavissa yrityksestä. Tällainen voi olla esimerkiksi täysin uuden ja erillisen toimipaikan rakentaminen.
Projektitason tunnusluvun laskeminen on kuitenkin vaikeaa ja
jopa harhaanjohtavaa tapauksissa, joissa investointi liittyy kiinteästi
yritykseen osana sen kasvua ja investointiprosessia. TeollistamisrahastolIe esitetyt hankkeet useimmiten koskevat tämän tyyppisiä investointeja. Tällöin on parasta laskea yritystason tunnusluku, jolloin
se määritelmällisesti ja laskennallisesti on lähellä makrotason rajapääomakerrointa. Tällaisen tunnusluvun lähtökohtana on ajatus,
että tuotannon kasvun edellytyksenä on investointien aikaansaama
kapasiteetin lisäys. Yritystason rajapääomakertoimen käyttöä puolustaa erityisesti se, että suurinta osaa investoinneista ei voida käsitellä
omana erillisenä projektinaan, vaan ne ovat kiinteä osa yrityksen toimintaa.
Seuraava ongelma on investointikäsitteen määrittely. Aluksi on
ratkaistava mitkä kaikki käyttöomaisuusinvestointien lajit (maa- ja
vesialueet, rakennukset, koneet ja laitteet yms.) otetaan investointiin
mukaan. Eriäviä käsityksiä ei liene tuotannollisten koneiden ja rakennusten osalta. Sen sijaan maa-alueiden kohdalla saatetaan ajatella,
että suurissa asutustaajamissa sijaitsevat yritykset ja hankkeet joutuvat kohtuuttoman huonoon asemaan korkean maan hinnan takia.
Kuitenkin tuntuisi perustellulta antaa tällaisen Ruuhka-Suomi -lisän
heijastua rajapääomakertoimessa, jolloin tunnus luvulla on jossain
määrin myös aluepoliittista merkitystä.
Tämän jälkeen on ratkaistava missä määrin käyttöomaisuusinvestointien lisäksi otetaan huomioon myös investoinnit vaihto- ja rahoitusomaisuuteen. Vaihto-omaisuuteen sitoutuu kansantalouden reaalisia resursseja siinä kuin käyttöomaisuuteenkin, joten vaihto-omaisuusinvestoinnit (= varastojen muutokset) on perusteltua ottaa mu";'
kaan. Tällöin rajapääomakerrointa nostaa varastojen kasvu ja sitä
alentaa niiden purkaminen. Toisaalta on muistettava, että varastojen
5.

Peter Mattson:

Projektanalys,

Ekonomiska Samfundets Tidskrlift 2/1973.
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muutos ei useinkaan ole suunniteltua vaan markkinatilanteesta johtuvaa.
Vaihto-omaisuuden lisäksi on suositeltu myös eräiden rahoituksellisten erien mukaan ottamista. Vaihto-omaisuus on ehdotettu kor..,
vattavaksi ns. käyttöpääomalla, joka saadaan kun vaihto-omaisuuteen lisätään myyntisaamiset ja vähennetään ostovelat. Tällaisten rahoituksellisten erien sisällyttämistä investointeihin ei kuitenkaan
voida pitää perusteltuna, sillä valtaosa yritysten välisistä veloista ja
saatavista on sitoutunut jonkin yrityksen reaalisiin resursseihin
( vaihto- tai käyttö omaisuuteen ). Investointien rahoitustavan ei pitäisi antaa vaikuttaa investointien tuotannollista tehokkuutta kuvaavaan mittariin. Käytännössä vaihto-omaisuuden korvaaminen käyttöpääomalla johtaisi siihen, että ostovelkojen lisäyksellä rahoitetut investoinnit eivät lainkaan näkyisi rajapääomakertoimessa. Tällaista
investointien rahoitustapaa ei liene syytä suosia.
Yrityskohtaista rajapääomakerrointa käytettäessä on vielä ratkaistava, käytetäänkö investointien ja tuotannon välillä viivästyksiä
vai ei. Periaatteessa kumpaakin tekniikkaa voidaan puolustaa. Koska investointiprosessi yrityksessä on jatkuvaa ja siten jonkin projektin aikaansaamien tuotannon lisäysten ajallista jakautumaa ei voida
selvittää, voi mitä hyvänsä viivästystä perustella.
Alkuperäisessä muodossaan makrotasolla raj apääomakertoimeen
ei liity tuotantokapasiteetin käyttöikää koskevia ongelmia. Pääomatavaroiden keskimääräisen käyttöajan muutokset heijastuvat suoraan
eri ajanjaksojen rajapääomakertoimissa. Kun projekti- tai yritystasolta lasketaan vastaava tunnusluku, ei ole suinkaan samantekevää, tuottaako kyseinen investointi hyödykkeitä kymmenen vai kaksikymmentä vuotta. Ongelma voitaisiin helposti poistaa diskonttaamalla
investoinnin aikaansaamat jalostusarvon lisäykset nykyhetkeen koko
investoinnin käyttöajalta. Samalla tavalla voitaisiin käsitellä investointiin liittyviä korjaus- ja kunnossapitokustannuksia ottamalla niiden
nyky arvot mukaan investointiin rajapääomakerrointa laskettaessa.
Diskonttausmenetelmään liittyy kuitenkin erittäin suuria käy..
tännön ongelmia. Suurin ja ilmeisesti ylipääsemätön pulma on jonkin
koneen tai rakennuksen taloudellisen pitoajan luotettava ennustaminen. Jos tällaiseen pyrittäisiin, täytyisi kuitenkin soveltaa melko kaavamaisia sääntöjä tekemällä olettamuksia tietynlaisten kone- ja ra-
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kennusryhmien kestoiästä. Suunnilleen yhtä luotettavaan tulokseen
päästäneen, kun oletetaan jokaisen investoinnin käyttöiäksi sama, jolloin diskonttausmenetelmää ei tarvitse soveltaa. Tämä menettely kieltämättä suosii lyhytikäisiä ja nopeatuottoisia hankkeita. Nykyisessä
taloudellisessa tilanteessa tätä ei välttämättä voi pitää kovinkaan negatiivisena seikkana. Samoin eri tyyppisten pääomatavaroiden korjaus ja kunnossapitokustannusten eroja on mahdotonta ennustaa.
Edellä sanottu perustuu lähinnä pienen ja keskisuuren teollisuuden
investointihankkeiden käsittelyssä saatuun kokemukseen. Mittavissa
ja pääomavaltaisissa projekteissa aikatekijän sivuuttaminen ei kuitenkaan liene samalla tavoin mahdollista.
Rajapääomakertoimen rinnakkaistunnusluku on tavallaan työn
rajatuottavuus. Siinähän jalostusarvon lisäys suhteutetaan työpanoksen (käytännössä useimmiten henkilökunnan) lisäykseen. Yritysta..
solla tunnusluvun käyttö on kuitenkin hyvin hankalaa sen suuren
vaihteluvälin takia. Monet investoinnit suoritetaan työvoiman säästämistarkoituksessa, jolloin henkilökunnan lukumäärä ei kasva tai suorastaan vähenee. Tällaisissa tapauksissa työn rajatuottavuus (LJQ/
LJL) saa äärettömiä tai negatiivisia arvoja. Tästä syystä on tarkoituk..
senmukaisempaa käyttää työn keskimääräistä tuottavuutta (Q/L)
sekä sen kasvua yritystutkimuksessa käytetyllä ennusteperiodilla.
Myös työpaikan hinta -tunnusluvun (investoinnit käyttö- ja vaihto-omaisuuteen/työpaikkojen lisäys) käyttöä häiritsee sama ongelma
kuin rajatuottavuudenkin niiden yhteisen nimittäjän takia. Sen tulkinta on yksiselitteistä vain sellaisilla valtakunnan alueilla, joilla rakenteellinen työttömyys on ilmeistä. Niillä alueilla, joilla työvoima
on niukka tuotannontekijä, työpaikan hinnan käyttö investointikriteerinä on mutkikasta.
Jo puheena olleesta ennusteaineistosta lasketut kokonaistaloudelliset tunnusluvut korreloivat taulukossa 3 esitetyllä tavalla. Tunnuslukujen laskukaavat on esitetty liitteessä.
Selvääkin selvempi yhteys vallitsee työn rajatuottavuuden ja työpaikan hinnan välillä. Molemmat ovat eräänlaisia pääomavaltaistumisen mittareita. Lisäksi molempien nimittäjä on sama. Rajapääomakertoimen ja työn rajatuottavuuden välillä olisi odottanut vallitsevan voimakkaamman korrelaation. Vaikuttaisi siltä, että sekä pääomakerroin että työn tuottavuus olisivat yhteydessä tuotantoproses-
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Taulukko 3. Kokonaistaloudellisten tunnuslukujen väliset korrelaatiot ennusteaineistossa (n = 61).

Rajapääomakerroin
Raj apääomakerroin
Työn tuottavuus (ennusteperiodin
keskiarve)
Rajatuottavuus
Työpaikan hinta

1

Työn
tuottavuus

Rajatuottavuus

Työpaikan
hinta

0.002

0.106

0.273

1

0.074
1

0.081
0.925
1

sin pääomavaltaisuuteen. Heikon korrelaation selittäjänä ei ilmeisesti
ole edes ennustevirhe, sillä jo puheena olleissa menneisyyden aineistoon perustuvissa laskelmissa tulokset olivat saman tapaiset. Ilmeisesti yritystasolla tuotannon (jalostusarvon) muutosten selittäjiksi
eivät riitä pelkästään pääomapanoksen tai työpanoksen muutokset.
Kansantaloudessa, jossa vallitsee sekä työvoiman että pääoman
niukkuus, tulisi etusija antaa sellaisille investoinneille, joissa alhaiseen rajapääomakertoimeen yhdistyy korkea ja nopeasti kasvava työn
tuottavuus. Ilman perinpohjaista alueellista tuotantoresurssien analysointia ei kuitenkaan voida erilaisille työn tuottavuuden kasvun ja
rajapääomakertoimen kombinaatioille konstruoida yhteistä tuottavuuden mittaa, jolla eri projektit voitaisiin yksikäsitteisesti asettaa suotavuusjärjestykseen.

3.3 Analyysin ydinkohdat
Useissa yhteyksissä on todettu, että mikrotasolla käytettynä kokonaistaloudelliset tunnusluvut mittaavat sangen puutteellisesti investointien hyvyyttä kokonaistaloudellisessa mielessä. Kokonaistaloudellisilla tunnusluvuilla ei luonnollisestikaan voida korvata hankkeen ja
yrityksen kannattavuutta mittaavaa liiketaloudellista analyysia. Rajapääomakerroin ja työn tuottavuus investointikriteereinä perustuvat
aina siihen olettamukseen, etteivät markkinaolosuhteet aseta esteitä
minkään yrityksen tai tuotannonalan kehitykselle. Käytännössä kuitenkin tuotannon rakenteen muuttamismah40llisuuksia rajoittaa sangen tiukasti maailmanmarkkinoilla vallitseva kysynnän ja tarjonnan
rakenne.
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Liiketaloudellinen analyysi ottaa markkinaolosuhteet eksplisiittisesti huomioon. Kannattavuutta kuvaavissa tunnusluvuissa heijastuu paitsi tehokkuus kilpailun alaisilla markkinoilla, myös yrityksen kyky sopeuttaa tuotantoansa markkinoilla vallitsevien kysyntäja tarjontaolosuhteiden mukaiseksi. Näin ollen kokonaistaloudellisen
analyysin tehtävä on täydentää tavanomaista liiketaloudellista analyysia. Liiketaloudellisen testin läpäisseistä hankkeista tarkistetaan
vielä niiden kokonaistaloudelliset vaikutukset.
Pelkkä kokonaistaloudellisten tunnuslukujen laskeminen ei riitä hankkeen kokonaistaloudellisten ominaisuuksien arvioimiseksi.
Useassa yhteydessä ovat tulleet esille mikrotason rajapääomakertoimen heikot yhteydet hankkeen makrotason vaikutuksiin. Jotta mikrotason rajapääomakertoimen voitaisiin olettaa kuvaavan investoinnin tuotannollisia vaikutuksia makrotasolla, ei investointi saisi aiheuttaa tuotantoresurssien vajaakäyttöisyyttä missään muualla kansantaloudessa. Edelleen sen aiheuttamilla seurannaisinvestoinneilla tulisi
olla täsmälleen sama rajapääomakerroin ja niidenkään vaikutuksesta
resurssien vajaata käyttöä ei saisi syntyä. Joudutaan loputtomaan seurausten jäljittämiseen, jos halutaan laskea tarkasti yhden projektin
rajapääomakerroin sen kokonaistaloudellisessa merkityksessä. On selvää, etteivät yritystutkimuksen resurssit riitä jokaisen projektin osalta
koko kansantalouden panostuotos-systeemin jäljittämiseen, vaan tilalle täytyy löytää käytännöllisempi menetelmä.
Vaihtoehtoinen menetelmä on laskea pelkkä yritystason tunnusluku ja ottaa huomioon sen aiheuttamat selvästi havaittavat seuraukset erillisinä, mikäli mahdollista kvantitatiivisina arvioina. Näin ollen kokonaistaloudellinen analyysi Teollistamisrahastossa aloitetaan
markkinoiden tarkastelulla, joka itse asiassa on suoritettu jo liiketaloudellisen analyysin yhteydessä. Ensiksi tarkistetaan, ettei hankkeen aikaansaama tarjonnan lisäys synnytä merkittävää tuotantokapasiteetin vajaakäyttöisyyttä kyseisellä toimialalla. Tämän selvittämiseksi tarvitaan useimmiten sangen. yksityiskohtaista toimialatason
tietoa. Viennille ei sinänsä ole syytä antaa mitään erikoisasemaa,
mutta on selvää, että jos lisätarjonta suuntautuu vientiin, vajaakäyttöisen kapasiteetin syntyminen kotimaassa ei yleensä ole yhtä todennäköistä kuin lisätarjonnan suuntautuessa kotimaahan. Ulkomaisten
raaka-aineiden ja investointitavaroiden osalta tarkistetaan, onko ko-
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timaisia vaihtoehtoja (käytettävissä olevan kapasiteetin puitteissa)
tarjolla. Jos tällaisia ei ole ja hanke ei luo markkinoille ylitarjontaa,
projektin vaihtotasevaikutusten voidaan olettaa heijastuvan rajapääomakertoimessa ja työn tuottavuudessa.'
Seuraavaksi tarkistetaan, että hankkeen aiheuttama työvoiman
lisätarve on saatavissa mieluiten samalta alueelta aiheuttamatta kohtuutonta haittaa muille yrityksille. Työvoiman kysynnän lisäys rakenteellisen työttömyyden alueilla otetaan huomioon myönteisenä ilmiönä. Tällaisessa tapauksessa hankkeen arvioinnin eräänä perusteena käytetään työpaikan hintaa kuvaavaa tunnuslukua.
Tunnuslukuja tulkittaessa hankkeen aiheuttamat seurannaisinvestoinnit ja ni~den rajapääomakerroin otetaan huomioon ainoastaan
silloin, kun niiden yhteys projektiin on ilmeinen ja selvästi havaittava. Muussa tapauksessa jouduttaisiin helposti tutkijoiden subjektiivisten käsitysten varaan.
Edelliset vaatimukset rahoitettaville projekteille ovat niin ankarat, että niiden kirjaimellinen noudattaminen ilmeisesti lopettaisi
huomattavan osan investointitoimintaa. On luonnollista, että edellisiä
ohjeita on sovellettava joustavasti pitäen silmällä pitemmän tähtäyksen kysyntä- ja tarjontaolosuhteita. Ilmeisesti jokainen tuotantokapasiteettia lisäävä investointihanke saattaa lyhyellä aikavälillä vaaraan
vanhemman ja heikommin kannattavan tuotantokapasiteetin täyskäytön. Tästä syystä uuden hankkeen innovatiivisuus on otettava
huomioon ja arvioitava mahdollisesti syrjäytyvän tuotantovälineistön
kuntoa ja kestoikää. Ylikapasiteetin syntymisen pelko ei saa olla esteenä uuden teknologian käyttöönotolle.
Kun analyysi on suoritettu, tarkastellaan rajapääomakerrointa ja
työn tuottavuutta. Kategoristen rajojen asettaminen näille tunnusluvuille on sangen vaikeaa. Lukuja tulkittaessa on otettava huomioon
toimialaan liittyvät erityispiirteet yms. seikat. Edelleen on muistettava, että rajapääomakerroin ja työn tuottavuuden kasvu ovat luonteeltaan suhteellisen lyhyen tähtäyksen kehitystä määritteleviä tunnuslukuja, eikä niissä siten ilman tutkijan kokemusta ja ammattitaitoa heijastu pitemmän tähtäyksen kysyntä- ja resurssiolosuhteet
sen enempää Suomessa kuin koko maailmassakaan.
Edellä kuvattu analyysi soveltuu sangen kitkattomasti yhteen
hankkeen ja yrityksen liiketaloudellisia ominaisuuksia .korostavan
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yritystutkimustekniikan kanssa, jota Suomessa on jo vuosia harjoitettu. Analyysikehikkoa laadittaessa on jouduttu tekemään melkoisia kompromisseja siirryttäessä ankarista teoreettisista vaa~imuksista
käytännön tasolle. Lisäksi analyysiin sisältyy kohtia, joissa jää tilaa
analyytikon subjektiivisille käsityksille. Mutta näin kai tuleekin olla;
arviointi ei voi olla pelkkää mekaniikkaa.
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Liite
Tunnuslukujen laskukaavat

1

nettotulos + korkokulut
100 x - - - - - - - - - - sijoitettu pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto-Ofo
Käyttökate-Olo

nettotulos

+ korot

(netto)

+ verot + poistot

100x--------~-~----=----

liikevaihto

kokonaistulos + poistot + korkokulut
Lainojen hoitokate =
korkokulut + lainojen lyhennykset
Current ratio

rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma

Velkaantumisaste

vieras pääoma
oma pääoma
3

2 1 + Lls
1

Rajapääomakerroin

LlQ

jossa

3

21

Ennusteperiodin kolmen ensimmäisen vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit (maaja vesialueet, rakennukset, koneet ja laitteet).

LI S

Vaihto-omaisuuden muutos ennusteperiodilla (viimeisen ennustevuoden vaihto-omaisuus J. perusvuoden vaihto-omaisuus).

LI

Jalostusarvon muutos ennusteperiodilla (viimeisen ennustevuoden jalostusarvo
./. perusvuoden jalostusarvo).

1

Q

Työn tuottavuus

Jalostusarvo
Henkilökunnan lukumäärä
, jossa

Rajatuottavuus

LI

Q

LI L

Viimeisen ennustevuoden jalostusarvo ./. perusvuoden jalostusarvo.
Viimeisen ennustevuoden henkilökunta ./. perusvuoden henkilökunta.
3

21+ Lls
1

Työpaikan hinta

LI L

,jossa

3

2 1

Ennusteperiodin kolmen ensimmäisen vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit.

1

LI S

Viimeisen ennustevuoden vaihto-omaisuus J. perusvuoden

LI L

Viimeisen ennustevuoden henkilökunta J. perusvuoden henkilökunta.

vaihto-omaisuus~

1. Lii'ketaloude'ltliS'ten tunnuslukujen lasik-entatekniikka on esitetty yksityiskohtaisesti YrHys1tutlkimusneuvottelukunnan julkatsemassa kirjasessa Yritystutkimuksen tunnusluvut.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1976:2

Inflaation aiheuttamat kustannukset*

JOUKO PAUNIO
Eriteltäessä inflaatioilmiötä ja erityisesti sen hyöty- ja haittavaikutuksia on pidettävä mielessä, että inflaatio on sen luonteinen yhteiskunnallinen ongelma, jolla on sekä taloudellisia että myös sosiaalisia ja poliittisia seuraamuksia. Inflaation vaikutukset leviävät helposti
taloudellisen toiminnan ja taloudellisten instituutioiden puitteista yhteiskunnan toimivuutta yleisesti häiritseväksi tekijäksi: Inflaatio luo
epävarmuuden ilmapiiriä ja kohtelee ihmisiä eri tavoin, kun sen johdosta toiset hyötyvät ja toiset häviävät. Se lisää tyytymättömyyttä,
eri ryhmien ja yhteiskuntaluokkien väliset eturistiriidat kärjistyvät,
olemassaolevia instituutioita vastaan kohdistuu kasvavaa painetta, ja
kaikki tämä heijastuu yleiseen politiikkaan. Kun kuitenkin seuraavassa keskityn tarkastelemaan inflaatiota lähinnä vain taloudellisena
ongelmana, se johtuu siitä, etten ekonomistina ilman sosiologian ja
politologian apua pysty koko probleemikenttää kartoittamaan. Valitsemani lähestymistavan puolesta puhuu myös se, että tiedämme ratkaisevasti enemmän inflaation taloudellisista kuin sen muista seurauksista.1

Eräitä inflaation seurauksia
Inflaation vaikutuksista keskusteltaessa useimpien mieleen tulevat
ensimmäisinä inflaation aikaansaamat muutokset tulonjaossa. Inflaa..

*

Helsingin yliopistossa 14. 11. 1975 Valtiotieteiden Päivänä pidetty esitelmä perustuu
tähän kirjoitukseen. Esitystä ei ole korjattu myöhemmän keMtyksen valossa muutamaa täydentävää huomautusta lukuunottamaUa.
Ks. Axel Leijonhufvudin Helsingin yUopis'bos'sa keväänä 1975 pitämä esitelmä
Consequences of Inflation. Se julkaistaan vuonna 1976 International
Economic Associationin toimesta teoksessa The Microfoundations af Macroeconomics.
1.

Costs

and
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tio vähentää joidenkin ihmisten reaalista ostovoimaa ja lisää toisten
ja se hyödyttää luotonottajia luotonantajien kustannuksella. Eräät
ulkomailla suoritetut tutkimukset antavat kuitenkin tukea sille näkemykselle, ettei inflaation johdosta tapahdu huomattavaa ainakaan
pysyväistä tulojen uusjakoa, jos suljetaan pois varsinainen hyperinflaatio. 2 Suomessa kysymystä ei ole tiettävästi systemaattisesti tutkittu.
Koska inflaatio merkitsee rahan ostovoiman heikkenemistä, on
ekonomisteja luonnollisesti askarruttanut kysymys, miten paljon rahanarvon aleneminen vähentää rahan käyttöön perustuvan talousjärjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta heikentäessään rahan merkitystä arvon säilyttäjänä ja vaihdon välineenä. Tämä probleemi on
ollut vilkkaan teoreettisen kirjoittelun ja debatin kohteena. Se niinkuin moni muukin viime vuosien aikana käyty rahateoreettinen keskustelu liittyy läheisesti Milton Friedmanin ja hänen oppilaittensa
antamiin virikkeisiin. 3 Lyhyesti sanottuna tämän koulukunnan edustaman ajattelun keskeisenä ideana on, että inflaatio vähentäessään
rahan hallussapidon hyödyllisyyttä saa ihmiset supistamaan rahan
käyttöä ja turvautumaan sen sijaan taloudellisissa transaktioissa menettelyihin, jotka ovat yhteiskunnan kannalta vähemmän tehokkaita kuin rahan käyttö. Suoritettujen tutkimusten mukaan rahan hallussapitoon ja käyttöön liittyvät inflaatiokustannukset mitattuna hyvinvoinnin menetyksenä ovat kuitenkin suhteellisen pienet, ellei nyt
oteta huomioon varsinaisia hyperinflaation olosuhteita.4 Eivät edes
ne suurinflaatiot, joita toisen maailmansodan jälkeen on esiintynyt
Etelä-Amerikassa, ole johtaneet rahan käytöstä luopumiseen.
2. Edvard Foster, Cost and Benefits of Inflation, Studies in Monetary Economics
1, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1972 ja siinä mainittua kirjallisuutta. Ks. myös
Allan M. Maslove & J. C.R. Rowley, Inflation and redistribution, The Canadian
Journal of Economics, August 1975 ja James Duesenberry, Inflation and Income
Distribution, julkaistaan International Economic Associationin 1;o,imesta vuonna 1976
teoksessa Inflation Theory and Anti-Infla.tion Policy.
3. Martin J. Bailey, The Weljare Cost of Inflationary Finance, JournaI of PoHtical
Economy, April 1956, Milton Friedman, The Optimum Quantity of Money, teoksessa
The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Aldine Publishing Co., 1969,
David Laidler, The Welfare Costs of Inflation in Neoclassical Theory Some
Unsettled Problems, julkaistaan International Economic Associationin toimesta vuonna
1976 teoksessa Inflation Theory and Anti-Inflation Poliey.

4. Ks. erityisesti Robert J. Barro, Inflationary Finance and the Welfare eost of
Infla'tion, Journal of Political Economy, September 1972, s. 994.
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Inflaatiokehitys ei yleensä pysy vakaana vaan siinä esiintyy odottamattomia muutoksia ja heilahteluja, joihin useimmat ihmiset eivät
pysty varautumaan. Jos inflaatiokehitys olisi täysin tasaista, ihmisten odotukset hintojen nousun suhteen pääsisivät toteutumaan, ja
tällöin ihmiset pystyisivät taloudellisissa ratkaisuissaan täysin varautumaan tulevaan hintojen nousuun; siten inflaation haitat rajoittuisivat melko vähäisiksi ja mm. tulonjakoon kohdistuvat vaikutukset olisivat vältettävissä. Tällaisissa olosuhteissa, joissa 100 %:n indeksisidonnaisuus olisi asiaankuuluva osa talousjärjestelmän toimintamekanismia, inflaatio ei olisi vakava yhteiskunnallinen ongelma. Mutta
kuten sanottua, todellisuus on kaukana tästä ihannetilasta.
Inflaatioprosessissa esiintyy paitsi hintojen yleistä vaihtelua myös
hintasuhteiden heilahtelua: 5 Inflaatio heijastuu eri lailla eri hintojen
ja palkkojen kohdalla, eivätkä ihmiset koe inflaatiota täysin samalla
tavalla. Sen vuoksi myös inflaatio-odotukset poikkeavat toisistaan.
Inflaatio tuottaa aina joillekin yllätyksiä ja inflaatiovoitot ja -tappiot
j akaantuvat sattumanvaraisesti.
Inflaatiovauhdin muuttuessa hinnat eivät liiku yhdenmukaisesti
eril~isesta hinnoittelukäytännöstä, palkkojen määräytymisestä jne.
johtuen: Hintasuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka kuvastavat yksinomaan hintojen erilaista mukautumista inflaation kiihtymiseen ja hidastumiseen. On selvää, että hintajärjestelmän tehokkuus voimavarojen kohdentajana heikentyy. Jos esimerkiksi yritykset perustavat
päätöksensä kysyntään, joka kohdentuu inflaation virittämien hintasingnaalien perusteella ja joka näin ollen sisältää inflaatioharhan, voimavarojen käyttö ei muodostu tehokkaaksi ja voi myöhemmin aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia virheitä korjattaessa.
Mainitsin jo aikaisemmin, että inflaatiovauhdin muuttuessa epävarmuus tulevaisuuden suhteen lisääntyy. Tästä on jonkinlaista empiiristä evidenssiä olemassa Jaffeen ja Kleimanin tekemässä anqlyysissa. 6 Se osoittaa huomattavan positiivisen riippuvuussuhteen olemassaolon inflaatio-odotusten ja niiden hajonnan välillä. Konkreetti5. Ks. H. Gleiser, Inflation, Productivity and Rela,tive Prices - A Statistical
Study, Review of Economics and Statistics, February 1965. Vrt. D. Jaffee & E.
Kleiman, The Welfare Implications of Uneven Inflation, julkaistaan International
Economic Associationin toimesta vuonna 1976 teoksessa Inflation Theory and AntiInflation Poliey.
6. Jaffee & Kleiman mt.
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sesti tämä lisääntyvä epävarmuus ilmenee mm. siten, että yritysten
on entistä vaikeampi hinnoitella tuotteensa ja palkkaneuvottelijan
puolestaan sopia palkoista. Samasta syystä hintoja ja palkkoja joudutaan korjaamaan tiheämmässä tahdissa kuin vakaammissa oloissa,.
mistä aiheutuu lisää vaivaa ja kustannuksia. 7 Tulevaisuutta koskevan epävarmuuden kasvaessa myös spekulatiivinen käyttäytyminen
tulee yleisemmäksi. Siten yhteiskunnan voimavaroja suunnataan
aikaisempaa enemmän toimintoihin, joita vain inflaatioon liittyvä
epävarmuuden kasvu tekee tarpeelliseksi.
Koska inflaatiovauhti Suomessa ja muissa maissa on tällä hetkellä laantumaan päin, ja koska talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena on nyt inflaation voimaperäinen hillitseminen, en syvenny sen pitemmälti erittelemään edellä varsin lyhyesti esitettyjä inflaation
aiheuttamia erilaisia haittoja. Sen sijaan keskitän tarkasteluni ajankohtaiseen kysymykseen restriktiivisen talouspolitiikan mahdollisuuksista hillitä inflaatiota ilman huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Inflaation torjunnan kustannuksista
Toista maailmansotaa seuranneina vuosina inflaatiosta käydyssä keskustelussa korostettiin erityisesti sosiaalisten, poliittisten ja institutionaalisten tekijöiden merkitystä inflaation käynnissäpitävänä te ..
kijänä. Puhuttiin »hiipivästä inflaatiosta», »kustannusinflaatiosta»,
»palkkakustannusinflaatiosta» jne., katsottiin tämän »uuden inflaa..
tion» saavan alkunsa ennen kaikkea siitä, että erilaisten taloudellisten painostusryhmien vaikutusvallan lisääntyminen yhdessä täystyöllisyyspolitiikan omaksumisen kanssa aikaansaa hintojen ja palkkojen yleisen nousupyrkimyksen alhaisen työttömyyden olosuhteis..
sa. 8 Keskustelua inflaation syistä käytiin varsin vilkkaasti, kilpailevia teorioita kehiteltiin erityisesti 1950-luvulla. 9 Vasta tuon vuosi7. Ks. John Hicks, The Crisis in Keynesian Economics, Basil BlackweU, 1974,
s. 78-79.
8. K:s.esim. Martin- Bronfenbrenner & Franklyn D. Holzman, Survey of Inflation
Theory, .A!merican Economic Review, September 1963, s. 614, E. Phelps et al, Microeconomic Foundations of Employment & Inflation Theory, Macmillan 1970, s. 126 ja
D. Laidler & M. Parkin, Inflation: A Survey, Economic Journal, December 1975.
9. Ks. Bronfenbrenner & Holzman mt.

164

JOUKO PAUNIO

kymmenen lopulla esitettiin lähestymistapa, joka yhtenäisti ja selkeytti siihen asti inflaatiosta käytyä teoreettista keskustelua ja joka
myös oli luontevasti yhteensovitettavissa yleisen hyväksymisen saaneeseen j älkikeynesiläiseen makrotalousteoreettiseen malliin (IS-LMmalliin). Tarkoitan tällä lähestymistavalla myöhemmin Phillips-käyrän tai Phillips-teorian nimellä tunnettua ajattelukehikkoa. A. W.
Phillips esitti v. 1958 virkaanastujaisesitelmässään lQ London School
of Economics'issa käyrän, jonka hän oli sovittanut Englantia koskeviin työttömyys- ja palkkojenmuutoslukuihin vuosilta 1861-1957.
Koska käytän myöhemmin analyysissani »käyrää» modifioidussa
muodossa, tarkastelen nyt lyhyesti sen ominaisuuksia.
Kuvioon 1 piirretty Phillips-käyrä ilmaisee työttömyyden ja palkkojen muutoksen välisen riippuvuuden. Merkillepantavaa on, että
käyrän sijainti korostaa erityisesti sitä, ettei vakaa hintataso ole saavutettavissa korkean työllisyyden olosuhteissa. Kuitenkin erilaiset
työttömyyden ja inflaatiovauhdin yhdistelmät ovat mahdollisia;
toisin sanoen, että alhaiseen työttömyyteen voidaan päästä mutta
vain rahanarvon kustannuksella ja vastaavasti vakaa hintataso on
»ostettavissa» vain huomattavalla työttömyydellä. Phillips-käyrän
ansiosta talouspoliittinen problematiikka presisoitui: TalouspolitiikaIla oli nyt valittavana erilaisia inflaation ja työttömyyden tavoiteyhdistelmiä. Käyrän teoreettinen perusta 11 koostuu lyhyesti ja tiivistetysti seuraavista elementeistä:
1. Työttömyys on käänteisessä suhteessa työvoiman liikakysyntää~
2. Työvoiman liikakysyntä nostaa ja liikatarjonta alentaa palkkoja.
3. Työttömyyttä esiintyy työmarkkinoiden epätäydellisyydestä johtuen silloinkin, kun työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Tätä »kitkatyöttömyyttä» osoittaa kuviossa 1 leikkauspiste
A.
Phillipsin »innovaatio» käynnisti vilkkaan tutkimustoiminnan eri
puolilla maailmaa; mm. Suomessa on suoritettu tähän liittyviä ko100 Ks. A. W. Phillips, The Relationship Between Unemployment and the Rate of
Change of Money Wage Rates in the U.K. 1861-1957, Economica, November 1958.

11.

Ks. R. G. Lipsey, The Relationship Between Unemployment and the Rate oj

Change of Money Wage Rates in the U.K. 1952-1957: A Further Analysis, Economica,

February 1960.
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Palkkatason
muutos 0/0

Työttömyysaste %

Kuvio 1

keita. 12 Vaikka kritiikkiäkin on esiintynyt lähestymistapaa vastaan,13
voitaneen kuitenkin todeta, ettei puolentoista vuosikymmentä jatkunut tutkimustoiminta ole horjuttanut Phillips-käyrän perusideaa siitä, että ainakin lyhyellä aikavälillä on olemassa valintavaihtoehtoja
inflaation ja työttömyyden välillä.
Käytin tarkoituksella sanontaa »lyhyellä aikavälillä», sillä sekä
empiiriset tosiasiat että teoreettinen analyysi ovat asettaneet kyseenalaiseksi inflaatio-työttömyysvalintavaihtoehtojen stabiilisuuden muuna kuin lyhyen tähtäyksen ilmiönä. Tässä yhteydessä ei ole tilaisuutta eikä syytäkään ryhtyä käsittelemään aiheeseen liittyvää teoreettista
keskustelua. 14 Asian valaisemiseksi tyydyn muutamien välähdyksenomaisten teoreettisten näkökohtien esittämiseen.
12. Ks. Timo Helelä, Hintojen muutoksista ja niiden ennakoimisesta, Kansan...
taloudellinen a'ilkakauskirja, 1961 nide 1, Hannu Halttunen, Phillips-käyrä ja inflaatio
Suomessa, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 1974 nide II.
13. Ks. erityisesti D. T. Laidler & M. Parkin mt. s. 753-774.
14. Ks. erityisesti Milton Friedman, The Role of Monetary Poliey, American
Economic Review, March 1968. Edmund Phelps, Money Wage Dynamics and Labou1
Market Equilibrium, julkaistu emo teoksessa Phelps et ale ja Laidler & Parkin mt.
s. 755-759.
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Palkkojen muodostuksessa työnantajat ottavat lähtökohdakseen
odotetut hinnat pikemminkin kuin vallitsevat hinnat, koska palkkoja
muutellaan aika ajoin eikä jatkuvasti. Samasta syystä työntekijät
pyrkivät palkkavaatimuksia esittäessään arvioimaan vastaisen hintakehityksen tietyn reaalipalkkakehityksen turvaamiseksi. Reaalipalkkojen tason säilyttämiseksi on nimellisten palkkojen näet noustava
odotetulla inflaatiovauhdilla. Näin ollen on pääteltävissä paitsi kulloinkin vallitsevan työllisyystilanteen myös inflaatio-odotusten vaikuttavan nimellispalkkojen määräytymiseen. Kuviossa 2 on havainnollistettu tilanne, jossa työttömyyden u* vallitessa palkat nousevat
tuottavuutta vastaavasti wo ja hintataso pysyy vakaana ei> = 0) ja
samoin hintaodotukset (pe = 0) . Tätä tasapainotilannetta kuvaa
Phillips-käyrä 1. Jos hintatason odotetaan kohoavan jollain tietyllä
vauhdilla, on nimellispalkkojen noustava yli tuottavuuden kasvun
samalla vauhdilla, jotta reaalipalkkataso pysyisi ennallaan. Nimellispalkoissa ilmaistuna hintatason nousuvauhti on tällöin p = WlMikäli hintaodotukset ovat mukautuneet tähän uuteen inflaatiovauhtiin saadaan toinen tasapainotilanne, joka määräytyy uuden
Phillips-käyrän· (II) perusteella. Tässä kuviotarkastelussa oletin, että
hintaodotukset ovat täysin mukautuneet korkeampaan inflaatiovauhtiin. Mutta jos hintaodotukset reagoivat toteutuneeseen hintakehitykseen jonkinpituisella viiveellä, niin:

wo.

1. Työttömyyden vähentyessä nimellispalkkojen nousu nopeutuu.
Ennenkuin hintaodotukset reagoivat ja siirtävät käyrää, liikutaan
tietyllä Phillips-käyrällä ylöspäin.
2. Työttömyyden kasvu puolestaan hillitsee nimellispalkkojen nousua hintaodotuksiin verrattuna. Liikutaan aluksi tietyllä Phillipskäyrällä alaspäin, ennenkuin hintaodotukset alkavat mukautua
hidastuvaan inflaatioon ja Phillips-käyrä siirtyy alaspäin.
Yksinkertaistaen voisi täten syntyvää prosessia kuvata myötäpäivään tapahtuvalla kiertoliikkeellä (ks. kuvio 2). Tällainen kiertoliike voi syntyä normaalin suhdannevaihtelun myötä siten, että edettäessä kohti korkeasuhdannetta taloudellinen aktiviteetti työntää mahdollisesti ekspansiivisen talouspolitiikan myötävaikuttamana työllisyyden erittäin korkealle tasolle, jolloin inflaatiovauhti kiihtyy,
mutta ihmisten inflaatio-odotukset eivät ole siihen sopeutuneet. Kehityksen sivuutettua korkeasuhdanteen - jälleen osittain restriktii-
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Kuvio 2

visen inflaationvastaisen talouspolitiikan seurauksena - taantuman
voimistuminen alentaa työllisyyttä ja hidastaa inflaatiovauhtia, mutta inflaatio-odotukset laahaavat perässä ja siten jarruttavat inflaation
mukautumista alhaisemmalle tasolle.
Voimmekin jo nähdä, mitä aikaisemmin mainitsemani »lyhyt
aikaväli» työttömyyden ja inflaation välisissä valintamahdollisuuksissa tarkoittaa: Se on aikaväli, jonka kuluessa hintaodotukset eivät
ole mukautuneet toteutuneeseen hintakehitykseen. Kuviossa u* :ta
pienempi työttömyys on tämän mukaan mahdollinen vain nopeamman inflaation myötä, mutta vain niin kauan kuin hinnat kohoavat
odotettua enemmän ja tällöinkin vain kiihtyvällä vauhdilla. Kun hintaodotukset pääsevät todellisen kehityksen rinnalle, eikä siis inflaatio enää yllätä ihmisiä, häviävät inflaation ja työttömyyden väliset
valintamahdollisuudet. Pitkän aikavälin Phillips-käyrä on suhteellisen jyrkkä tai suorastaan vertikaalinen (kuviossa 2 käyrä 111) .15
Kuviotarkastelussa pysyäkseni: Ekspansiivisen välivaiheen jälkeen
talous on siirtynyt korkeampaan inflaatiovauhtiin oltuaan ennen häiriötä vakaan rahanarvon tilassa. Työttömyysaste on sama, eroa on
vain inflaatiovauhdissa. Kansantalouden kehitys voi jatkua yhtä vakaasti kuin muuttumattoman hintatason olosuhteissa. Hinta- ja palk15. Ks. David Laidler, The Phillips Curve, Expectations and Incomes Poliey,
julkaistu teoksessa H. G. Johnson & A. R. Nobey, The Current Infl(1!tion, Macmillan
1971, s. 81.
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kakehitys ei tuota mitään yllätyksiä yrityksille, työnantajille, työntekijöille, kuluttajille ja julkiselle vallalle, sillä kaikki osapuolet voivat
rakentaa päätöksensä ja suunnitelmansa tiettyyn ja odotettuun inflatoriseen kehitykseen, joka voi olla yhtä hyvin vakaa hintataso kuin
esim. 5 % :n, 10 %:n tai 20 %:n inflaatio. Vaikka tällainen inflatorinen tila ei olekaan todellisuudessa saavutettavissa tai säilytettävissä,
se vastannee mielikuvaa täysin indeksoidusta kansantaloudesta, jossa
inflaation kielteiset seuraamukset on rajoitettu minimiinsä.
Edellä esittämäni - hintaodotuksilla täydennetyn - Phillips teorian empiiristä kokeilua on vaikeuttanut hintaodotuksia koskevan
informaation puute. Muutamissa maissa on ollut saatavissa kvalita-
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tiivista tietoa hintaodotuksista kulutustiedustelujen, gallupkyselyjen
jne. yhteydessä. Viime aikoina onkin kehitetty tekniikka, jolla tällainen informaatio on muunnettavissa kvantitatiiviseen muotoon. 16 Tästä kansainvälisestä käytännöstä poiketen olen yhdessä nuoremman
kolleegani Antti Suvannon kanssa konstruoinut hintaodotuksia kuvaavan indikaattorin. 17 Olemme näet voineet käyttää hyväksemme
indeksiobligaatioiden tarjoamaa mahdollisuutta hintaodotuksia koskevien laskelmien suorittamiseksi. Oheisessa kuviossa 3 on esitetty
eräitä viime vuosien inflaatiokehityksen vaiheita, joissa indikaattorimme mukaan odotukset (pe) ovat huomattavasti poikenneet toteutuneesta kehityksestä (p).
Vuoden 1967 devalvaatio nosti inflatorisia odotuksia välittömästi;
todellinen hintakehitys saavutti ne kuitenkin melko nopeasti. Vakauttamisen vaikutuksesta hintojen nousuvauhti alkoi jyrkästi laskea vuoden 1968 lopulla, mutta hintaodotukset seurasivat varsin hitaasti todellista hintakehitystä eivätkä täysin mukautuneet niihin,
ennenkuin inflaatio alkoi vuoden 1970 aikana jälleen nopeutua. Kun
inflaatiovauhti vuoden 1973 aikana alkoi nopeasti kiihtyä ja lähestyä 20 %:ia, odotukset eivät pysyneet vauhdissa mukana. 18
Kun taloudellisessa kehityksessä tapahtuu niinkin jyrkkiä kehityssuunnan muutoksia kuin Suomessa viime vuosien nykäyksittäin vaihdellut inflaatiovauhti heijastelee, on selvää, etteivät ihmiset voi pysyä taloudellisen kehityksen kaikissa käänteissä mukana - ammattiekonomistitkin erehtyvät tavallista useammin. Seurauksena tästä
on, että ihmiset kokevat milloin positiivisia yllätyksiä, jotka helposti
synnyttävät katteettomia odotuksia ja suunnitelmia tulevaisuuden
suhteen, tai negatiivisia yllätyksiä, jotka johtavat aiheettomaan pessimismiin ja varovaisuuteen. Nämä reaktiot ovat useimmiten sen läa:
tuisia, että kansantalouden häiriötekijät voimistuvat ja talouden epästabiilisuus lisääntyy.
Olemme tutkineet myös hintaodotusindikaattorin avulla, miten
16. Ks. erityisesti J. A. Carlson - M. Parkin, Inflation Expectations, Economica.
June 1975.
17. Ks. J. J. Paunio - Antti Suvanto, Changes in Price Expectations: Some
Tests Using Data on Indexed and Non,-Indexed Bonds, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen Keskustelualoitteita No 24, 1975.
18. Kis. myös J. J. Paunio, Inflaatio etenee (Puheenvuoro Johannes Virolaisen
esirtelmän johdosta), Kansantaloudellinen aikakauskirja, 1975 nide 1.
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inflaatio-odotukset ovat Suomessa muodostuneet. Kokeitten tulokseksi
saatiin että seuraava adaptiivisten odotusten hypoteesia kuvaava malli selitti parhaiten odotusten muodostumista vuodesta 1968 lähtien:

pet

=

.095pt-l

+ .905pet _

1

Odotukset sopeutuvat hitaasti todelliseen inflaatiovauhtiin (aikayksikkönä on kuukausi). Keskimääräinen odotusten viive on noin 10 kuukautta. Haluan kuitenkin välittömästi korostaa, että tästä yhteydestä
riippumatta sellaiset tapahtumat kuin valuuttakurssien muutos, talouspolitiikan restriktiivisyyden voimakas lisääminen, kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla tapahtuva huomattava suuri hintojen korotus jne. vaikuttavat hintaodotuksiin välittömästi, varsinkin silloin kun
yleisön keskuudessa syntyy varma mielipide siitä, että tietyillä tapahtumilla on tietynsuuntainen selvä vaikutus inflaatiokehitykseen.
On suoritettava vielä yksi valmistava toimenpide ennenkuin voin
ryhtyä tarkastelemaan konkreettisia kysymyksiä. Yksinkertainen hintaodotuksilla täydennetty Phillips-yhtälö estimoitiin vuosien 19701974 kuukausiaineistosta. On huomattava, että Phillips-teoria selittää palkkojen muodostusta, mutta olettamalla hyödykkeiden hinnoittelu ensisijaisesti kustannusten perusteella, voidaan Phillips-teoriaa
soveltaa myös hyödykkeiden kehityksen selittämiseen. Kokeita suoritettiin erilaisilla viiveillä, mutta tässä yhteydessä päädyin käyttämään
seuraavaa yhtälöä (ln = luonnollinen logaritmi, muuten samat symbolit kuin kuviotarkastelussa) :

Pt

=

7.587 (3.5)

9.783lnut-l
( - 4.5)

+ .914pe t (R

2

=

.807, DW =

.46)

(11.0)

Kuviossa 4 on kuvattu estimoidun Phillips-käyrän kuvaajia eri
hintaodotusten tasoilla. Vaikka tässä mallissa on sekä teoreettisesti
että tilastollisin kriteerein arvioiden parantamisen varaa - perusteellinen analyysi on vielä kesken -, pidän merkittävänä sitä, että hintaodotusten parametri ei paljoakaan poikkea ykkösestä eli siitä, mitä
teoria edellyttää. Yhtälöstä voidaan myös suoraan arvioida inflaatiotasapainoa vastaava luonnollinen työttömyys, joka näytti asettuvan
mallikokeesta riippuen 2-2,5 %:n välille ja siis selvästi korkeammalle tasolle kuin täystyöllisyysvuonna 1974. Vakaa 100 910 :sti indeksoitu inflaatiokehitys olisi siis periaatteessa aikaansaatavissa, jos työttömyys pysyttelee 50 000 hengen tasolla. Tällaisen tasapainoisen in-
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Kuvio 4

flaation toteutumismahdollisuuksiin en kuitenkaan usko. Oheiseen
kuvioon olen piirtänyt pitkän aikavälin Phillips-käyrän, joka leikkaa vaaka-akselin luonnollisen työttömyyden tasolla. Kuvioon olen
myös merkinnyt muutamien pisteiden avulla inflaatiovauhdin ja työttömyyden kulun vuoden 1972 suhdannepohjasta tähän hetkeen. Polku ylittää »luonnollisen työttömyyden», saavuttaa täystyöllisyyden
ja on tällä hetkellä jo palautunut luonnollista työttömyyttä suurempaan vajaatyöllisyyteen.

Inflaation heikkeneminen lähiaikoina
Viralliset ennusteet näyttävät edustavan näkemystä, että vuoden kuluessa inflaatiovauhti on alennettavissa 10 %:iin.19 Voidaan nyt ky19. Ks. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Taloudellinen katsaus 1975.
Helsinki 1975.
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syä, minkä hinnan - työttömyydellä mitattuna - yhteiskunta voi
joutua maksamaan tämän tavoitteen toteuttamisesta. Tähän kysymykseen vastatakseni oletan ensinnäkin, että hintaodotukset mukautuvat hitaasti toteutuneeseen hintakehitykseen kuten viime vuosina
on ilmeisesti tapahtunut, toisin sanoen sovellan malliamme. Lisäksi
oletan, että inflaation hillintää harjoitetaan pelkästään kokonaiskysyntää rajoittamalla ja siis työttömyyttä lisäämällä. Näihin oletuksiin
perustuen arvioin emo mallin avulla, että vuoden 1976 aikana työttömyys kohoaa noin 30000 hengellä. Pitäen lähtökohtana valtiovarainministeriön kansantalousosaston työllisyysennustetta 80 000 työttömästä vuoden 1976 alussa,2o työttömien luvun pitäisi vuoden kuluttua nousta yli 100 OOO:een, jotta inflaatio hidastuisi 10 % :iin. Tämä ei ole kuitenkaan vielä tarinan loppu. Odotukset tulevat koko tämän prosessin ajan laahaamaan jäljessä, joten inflaation jonkinlainen
vakauttaminen 10 %:iin edellyttää myös inflaatio-odotusten painamista tälle tasolle. Olettaen hintaodotusten edelleen vain hitaasti mukautuvan todelliseen hintakehitykseen arvioin, että 10 %:n tavoitteen kestävä eikä vain tilapäinen toteuttaminen vaatii kysynnän hillitsemistä ja vajaatyöllisyyttä ainakin vuoden 1977 loppupuolelle
asti.
Saattaa olla, että kansainvälinen suhdannetilanne pysyy myös kuluvana vuonna siksi heikkona, että tästä eteenpäin työllisyys ja aktiviteetti heikkenee ilmankin mainittavia uusia kiristäviä talouspoliittisia toimenpiteitä. Joka tapauksessa korostan, että inflaation hidastaminen puoleen nykyisestä vaatii huomattavaa ja pitkähkön ajan
jatkuvaa taloudellisen aktiviteetin rauhoittamista, ellei muita keinoja
kuin kokonaiskysynnän hillitsemistä käytetä inflaation vastustamisessa. Soveltamani ajattelukehikko osoittaa kuitenkin, että on olemassa vielä toinen keino hillitä inflaatiota.
Suorittamani tarkastelun keskeisenä ajatuksena on, että taloudellista aktiviteettia alentamalla Phillips-käyrä saadaan siirtymään alaspäin, kun inflaatio-odotukset reagoivat samansuuntaisesti. Mutta tämä ei tietenkään sulje pois sitä mahdollisuutta, että yritetään talouspolitiikan keinoin vaikuttaa suoraan inflaatio-odotuksiin markkinoiden ja hintakehityksen ohitse. Se vaatii varsin johdonmukaista mieli20.

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Suhdannekatsaus 6. 11. 1975.
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alan muokkausta talouspolitiikasta vastuunalaisilta elimiltä, uskottavia ennusteita ja yleisön keskuudessa luottamuksen herättämistä
siihen, että harjoitettavalla politiikalla saadaan inflaatio aisoihin. Viime aikoina sekä hallituksen että keskuspankin inflaationvastaisen politiikan uskottavuus on tässä suhteessa käsitykseni mukaan huomattavasti lisääntynyt. Viittaan vain budjettiesitykseen ja Suomen Pankin
rahapoliittisiin toimiin sekä annettuihin tilannearviointeihin ja lausuntoihin. Tällä linjalla jatkettaessa voidaan käsitykseni mukaan lähiaikoina inflaatiopainetta vähentää. 21 Jos ihmiset yleisesti alkavat
uskoa, että inflaatio on menettämässä käyttövoimansa, tällaiset odotukset myös toteuttavat itseään. Suorittamieni empiiristen kokeiden
perusteella ja pitäen mielessä, että ihmiset vielä hyvin muistavat yllättävän nopean inflaation vuosina 1973 ja 1974, en ole taipuvainen uskomaan, että »mieliala-linjalla» voitaisiin tulevaan inflaatioon ratkaisevalla tavalla vaikuttaa.
Analyysikehikkooni nojautuen arvioin kuitenkin, että tyytymällä
vaatimattomampaan tavoitteeseen - sanokaamme noin 12 %:n inflaatiovauhtiin vuoden 1976 lopulla - voitaisiin välttyä siltä, että inflaation hillintä vielä vaatisi työttömyyden kasvua siltä tasolta, jonka
se saavuttaa vuoden 1976 alussa. (Ilmeisesti tästä työttömyystavoitteesta ei voida pitää kiinni, joten analyysi on lähinnä hypoteesin luonteinen. ) Kulkemalla osittain tätä toista inflaation torjunnan tietä
päästään yhtäläisesti tavoitteeseen kuin yksioikoisesti taloudellista
aktiviteettia jarruttamalla, mutta se vie tietenkin huomattavasti pitemmän ajan; horisontti on siirrettävä vuoteen 1978.
Kolmas tekijä, josta en ole maininnut mitään, mutta joka myös
vaikuttaa kotimaiseen inflaatioon, on kansainvälinen hintakehitys.
Inflaatiovauhti on ulkomailla selvästi hitaampi kuin Suomessa, joten
se tulee edellä käsittelemistäni inflaatiotorjuntatoimista riippumatta
myös hillitsemään kotimaista inflaatiotamme. En yritä kvantitatiivisesti arvioida sen vaikutusta, sillä se riippuu olennaisesti siitä, minkälaista valuuttakurssipolitiikkaa lähimmän vuoden aikana harjoite21. Uusi vuotta 1976 koskeva tulopoliittinen ratkaisu hintasulkupäätöksineen on
epäilemättä vahvasti tähän suuntaan vaikuttava toimenpidekolwnaisuus, vaikka asetettu 5 %:n inflaatiotavoite ei varmaankaan ole suuren yleisön keskuudessa kovinkaan
uskottava.
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taan. Suomen markan devalvoituminen neutraloisi helposti kansainvälisen hintakehityksen inflaatiota jarruttavan efektin. 22
En ole tähän mennessä maininnut mitään tulopolitiikasta, mm.
sen vuoksi, etten ole tätä tilaisuutta varten suorittanut erillistä sitä
koskevaa analyysia. Olen kuitenkin taipuvainen olettamaan, että tulopolitiikka irroittaa inflaatioprosessin ainakin osittain hyödyke- ja
työvoimamarkkinoilla tapahtuvasta hinnanmuodostuksesta, toisin sanoen loiventaa Phillips-käyrää. Jos näin on, ja· siitä on olemassa empiiristä evidenssiä ainakin Englannista,23 niin korkean työllisyyden
ja kiihtyvän inflaation tilanteessa keskitetyllä hinta- ja palkkapoliittisella ratkaisulla saattaa olla inflaatiovauhtia hillitsevä vaikutus. Sen
sijaan työttömyyden kasvaessa keskitetty tulopoliittinen sopimus
luultavasti kiinnittää inflaation korkeammalle tasolle kuin taloudellisen aktiviteetin hidastuminen sen muutoin ajaisi. Sen vuoksi en
sisällytä tulopolitiikkaa niiden keinojen joukkoon, joilla lähiaikoina
on mahdollista merkittävästi hillitä inflaatiota. Olkoonkin, että sellaisella ratkaisulla on muista - poliittisista tai sosiaalisista - syistä
myönteisiä seurauksia. Yhden varauksen haluan kuitenkin esittää
täydennyksenä, ja se koskee indeksisidonnaisuutta. Pari vuotta sovellettavalla tilapäisellä palkkojen indeksisidonnaisuudella voitaisiin todennäköisesti heikentää hintaodotuksia inflaatiota ylläpitävänä voimana. (Itse asiassa se on kätketty uuden tulopoliittisen sopimuksen sisältämään palkkoj en tarkistusmahdollisuuteen. ) Korostan tässä yhteydessä sanaa »tilapäinen».
Suorittamani analyysi perustuu siihen, että inflaation torjunnan
pääasiallinen yhteiskunnallinen kustannus liittyy työttömyyden kasvuun, jolla on sekä inhimillinen että sosiaalinen aspektinsa, ja niihin
tuotannollisiin menetyksiin, jotka seuraavat taloudellisen aktiviteetin heikkenemistä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Olen yrittänyt
vastata kysymykseen, voidaanko vuoden 1976 aikana välttää työttömyyden huomattava kasvu ja silti päästä nykyistä selvästi kohtuullisempaan inflaatioon. Johtopäätökseni on, että tämä lisäkustannus työttömyyden kasvu - on vältettävissä, kunhan onnistutaan riittä22. Ks. devalvaatioista ja inflaatiosta J. J. Paunio, Taloudellisen kasvun ja
maksutaseen ongelmat, teokseslsa Taloutemme tienviittoja 1969, s. 101-105.
23. Ks. M. Parkin) Incomes Poliey: Some Further Results on the Determination
of the Rate of Change of Money Wages, Economica, November 1970.

INFLAATION AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET

175

välIä teholla vaikuttamaan vallitseviin inflaatiomielialoihin ja ollaan
valmiita harjoittamaan taloudellisen aktiviteetin nousua hillitsevää
politiikkaa kahden-kolmen vuoden ajan.
Kieltämättä suorittamani analyysi on yksipuolinen ja todellisuutta vahvasti yksinkertaistava, mutta analyysin ohjenuorana on ollut
Paul Valeryn kiteyttämä ajatus: »8e mikä on yksinkertaista on väärin, se mikä ei ole yksinkertaista on hyödytöntä.»

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1976:2

Todellinen hinta ja luonnollinen hinta:
Adam Smith ja arvoteoria *

PEKKA SUTELA

Adam Smithin Kansakuntien varallisuuden 1 ensimmäisen laitoksen
ilmestymisestä tulee vuonna 1976 kuluneeksi 200 vuotta. Tämä ei ole
ainoa teoksen tarkastelun ajakohtaiseksi tekevä seikka.
Kansakuntien varallisuuden asema yleisesti tunnustettuna kansantaloustieteen peruskivenä on ollut kiistaton. Tosin harvat ovat sitä
lukeneet; kohtalo joka tuntuu olevan yhteinen kaikille klassikon arvoon päässeille. Kuitenkin on jokainen toistaan seurannut taloustieteellinen katsantokanta pyrkinyt selvittämään välinsä teoksen kanssa.
Smithiläisessä muodossa tunnetuksi tullut laissez faire -oppi on ollut
talous- ja yhteiskuntapoliittisille käsityskannoille itsestään selvän
tuntuinen harjoitusvastustaja.
Jokainen tieteellinen suuntaus kirjoittaa uudelleen oppihistoriansa. On tärkeää pystyä osoittamaan olevansa tieteenalan klassikoiden
parhaiden saavutusten edelleenkehittäjä. Kun ajankohtaiset tieteelliset näkemykset joutuvat kriisiin, paradigmat horjuvat, käännytään
entistä helpommin menneiden, kiistämättömän tuntuisten saavutusten pariin hakemaan uusien näkemysten siemeniä.
Kansakuntien varallisuutta on tulkittu usein. Ja kun kulloisetkin
tulkitsijat ovat tietenkin lukeneet sitä oman käsityskantansa mukaisten silmälasien läpi, tulkinnat ovat olleet monenkirjavia.
Osittain kirjan vankkumaton asema johtuneekin siitä, että se on
hämmästyttävän hyvin taipunut erilaisiin muotteihin. Jokainen on

*

Olen hyötynyt kommenteista, joita tämän kirjoituksen ai'ka,isempaan versio on
esittivät Jukka Gronow, Ilpo Koskikallio, Klaus Mäkelä, Pekka Sulkunen ja Matti
Viikari..
1. Kaikki viittaukset ovat laitokseen Smith, Adam: The Wealth of Nationls (ed. E.
Cannan). University Paperbacks, Methuen, London 196'1, 2 vols.

TODELLINEN HINTA JA LUONNOLLINEN HINTA: ADAM SMITH JA...

177

voinut vedota siihen näkökantojensa tueksi. Tämä johtuu osin teoksen
esityksellisestä laadusta. »Kukaan metodin tutkija ei voi väittää Kansakuntien varallisuudella olevan tieteellisen teoksen rajattua tarkastelukenttää, systemaattista rakennetta tai loogista menetelmää.» »Sikäli kuin Adan Smith kirjoitti tieteellisen esityksen, asian laita oli kuin
sen proosan, jota Molieren porvari puhui.»
Olematta metodin tutkijakaan lienee jokaisen kirjan tuhatkunta
sivua läpikahlanneen helppo yhtyä näihin Jacob H. Hollanderin huomautuksiin. 2
Olisi kohtuutonta väittää kirjan olevan vapaa ristiriitaisuuksista.
Erityisesti yleiset, johdonmukaiset ja selvät periaatteet venyvät yllättävästi kattamaan niiden kanssa ilmeisessä ristiriidassa olevia konkreettisia tapauksia. On usein tutkijan harkinnanvallassa, millaiseksi
yleisten väittämien asema tuolloin katsotaan: onko ne kumottu vai
onko niitä vain modifioitu?
On jopa väitetty, että tämä periaatteiden vapaamielinen soveltaminen olisi yksinkertaisesti seurausta Smithin legendaarisesta hajamielisyydestä.
Tärkeintä lienee kuitenkin ymmärtää, että Adam Smith oli »the
great eclectic.»3 Hän pyrkii sulattamaan teokseensa jo aiemmin saavutettuja tuloksia ja aineksia. Ei ole syytä hämmästellä, jos kokonaisuus ei muodostunut homogeeniseksi. Lisäksi ne yhteiskunnalliset
suhteet, joita Smith pyrki selittämään, eivät vielä toki olleet puhtaaksi kehittyneitä.
Aikamme ehkä huomattavin skottilaisen tradition ymmärtäjä,
A. L. Macfie on kirjoittanut:
»Siten vanhemman tyylin kirjoittajaa syytetään usein 'epäjohdonmukaisuuksista'; ja aivan varmasti näitä löytyy, erityisesti Hutchesanilta, jonka oppilas
Smith tässä suhteessa epäilemättä oli. Analyytikolle sellaiset epäjohdonmukaisuudet ovat kirouksen alaisia. Modernille metodille ne ovat epäonnistumisen
merkki. Mutta filosofi~le ne heijastavat kokemuksemme tosiasioita. On osa viisautta tunnistaa, hyväksyä ja kyetä kantamaan sellaiset epäjohdonmukaisuudet.»
»Hän (Adam Smith - PS) ei ole tietoisesti rakentamassa loogista mallia, eikä
hän edes argumentoi pelkästään sellaisen mallin puitteissa. Meidän on havaittava hänen epäjohdonmukaisuutensa, mutta meidän tulisi muistaa, että ne ovat
hänen metodinsa heijastumia. Jokainen aspekti, analyyttinen, historiallinen, sa2. Hollander, J. H.: The Dawn af A Science teoksessa J. M. Clark et alia: Adam
Smith, 1776-1926. New York (1966) (alkup. 1928): 1-21, sit. s. 15.
3. Jacb Viner:

5

Adam Smith and laissez faire. op. cit. s. 116-155, sit. s. 117.
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manaikais-komparatiivinen (sosiologinen), käsitellään vuorollaan. Epäjohdonmukaisuudet nousevat näistä erilaisista aspekteista, ja siten todellisuudesta.»

Riippumatta siitä hyväksymmekö Macfien argumentaatiosta heijastuvan metodisen lähestymistavan ja pidämmekö sitä täysin adekvaattina kuvauksena Smithin tieteellisestä menetelmästä, on meidän
hyväksyttävä tosiseikkana Smithin metodologian poikkeaminen siitä,
johon me olemme tottuneet. Asiaa on ehkä tässä painotettava toisin
kuin Macfie tekee. Keskeinen ongelma ei niinkään ole Smithin käyttämä tieteellisen tutkimuksen menetelmä, joka voidaan keskeisiltä
osiltaan tulkita hypoteettis-deduktiiviseksi. Tärkeämpi lienee yhteiskuntatieteen ja -filosofian suhde Smithin esityksen kokonaisuudessa. 5
Tämä samastuu osin Macfien kuvaamaan eri aspektien ongelmaan.
Tässä yhteydessä puututaan usein Kansakuntien varallisuuden ja
varhaisemman teoksen The Theory of Moral Sentiments väitetysti ristiriitaisiin kantoihin inhimillistä toimintaa määräävistä vaistoista. Kysymykselle on - tietenkin saksalaisessa - kirjallisuudessa annettu
nimikin: Das Adam Smith - Problem!
Niin oleellinen kysymys kuin tämä Smith-tutkimuksen kannalta
onkin, jätämme sen tässä syrjään. Sen kosketuskohdat Smithin arvoteorian kanssa ovat nimittäin vain toissijaisia eivätkä helposti havaittavissa.
Sen sijaan lienee hahmoteltavissa, missä määrin Smithin arvoteorian tulkinnalle on tärkeää ottaa huomioon se yhteiskuntafilosofia, joka täydellisimmin esitetään The Theory of Moral Sentiments -kirjassa.
Kaikki myöhemmät tulkitsijat lienevät olleet samaa mieltä Adam
Smithin arvoteorian ristiriitaisuudesta. Tosin hänen esittämikseen väitettyjen teorioiden lukumäärä vaihtelee kirjoittajan mukaan. Osin
tämä lienee seurausta erilaisista arvoteorioille asetettavista vaatimuksista. Arvoteorian historiaan tutustujan ensimmäisen periaatteen pittäisikin kuulua: katso tarkkaan, mitä arvolla milloinkin tarkoitetaan.
Eri kirjoittajat käyttävät kuitenkin samaa termiä eri merkityksessä.
Smithin arvoteorioiden yhtä suuremmasta lukumäärästä tunnu4. Macfie, A. L.: The Scottish Tradition in Economic Thought. Scottish Journal of
Political Economy VoI. 2: 2 (June 1955) 81-103, sit. s. 84, 91.

5. Ks. Campbell, T. D.: Adam Smith's Science of Morals. London 1971.
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taan kuitenkin oltavan yhtä mieltä; samoin niiden yhteensopimattomuudesta.
Toisistaan poikkeavia tai jopa vastakkaisia käsityskantoja voidaan
pyrkiä selittämään abstraktiotason vaihteluilla. Voidaan myös valita
näkökulma niin, että väistämättä vain yksi teoria jää mahdolliseksi.
Muut selitetään satunnaisiksi hairahtumiksi.
Tässä esityksessä pyritään esittämään Smithin erilaiset arvoteoreettiset kannat välttämättömiksi. Tämä siinä mielessä, että voidaan
pyrkiä luontevan ja järkevän tuntuisesti osoittamaan niiden johtuvan
hänen yhteiskuntateoriastaan.

Ronald Meek arvoteorian historiasta
Monumentaalisessa ja myöhempää oppihistoriallista ajattelua ohjaavassa teoksessa History of Economic Analysis 6 Joseph Schumpeter
erottaa toisistaan taloudellisen analyysin ja taloudellisen ajattelun kehityksen. Esimerkkinä hän käyttää Adam Smithiä: tämän taloudellisen ajattelun pääpiirteissä olivat laissez faire ja vapaakauppa. Oleellisempi oli hänen analyyttinen koneensa, alkeellinen yleisen tasapainon
kehikko: kuinka argumentoidaan erotuksena siitä, mitä argumentoidaan.
Schumpeterin mielestä on mahdollista puhua taloudellisen analyysin kehityksestä. Mittapuuna käytetään silloin walrasilaista tasapainoteoriaa. Sen sijaan taloudellisen ajattelun kehityksestä ei voida puhua: se on arvoarvostelman kysymys, j~lle ei voi esittää objektiivista
mittakeppiä.
Tämä tuttu erottelu - jonka olemme jo alussa implisiittisesti esittäneet ongelmalliseksi - on äskettäin asetettu suhteellisen vakavasti kyseenalaiseksi. Ronald Meek 6 on Maurice Dobbiin 7 nojautuen
esittänyt arvoteorian historian tarkastelukehikon, joka oleellisesti
pohjautuu Schumpeterin erottelun mahdollisuuden kiistämiseen.
Meek erottaa taloudellisten suureiden determinaation niiden seli-·
tyksestä. Voidaan sanoa, että yleinen tasapainosysteemi determinoi
6. London 1954.
7. Meek, R. L.: Value in the History of Economic Thaught.
Economy VoI. 6: 3 (Fall 1974): 246-260.
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tasapainohintojen tason. Mutta Meek väittää, ettei kukaan taloustieteilijä ole koskaan tyytynyt tällaiseen esitykseen. Viimeistään silloin, kun pyritään jonkin taloudellisen reaalimaailman ilmiön tarkasteluun, analyysin välttämätön osa on jokin selittävä periaate. Se voi
merkitä vaikka mallin muuttujien ja parametrien valitsemista. Ilmeisestikin tuolloin esitetään mielipide tärkeinä pidettävistä seikoista. Selittävä periaate voi myös olla mallin ulkopuolinen tulkinta.
Joka tapauksessa selittävä periaate liittyy jollain lailla siihen käsitykseen tutkimuskohteen luonteesta, joka tutkijalla on.
Meek erottaa arvoteorian historiasta kaksi valtavirtausta. Toinen
on Ricardon-Marxin lähestymistapa, jossa perusajatuksena on, että
»arvoanalyysissa käytetyn selitysperiaatteen pitäisi olla lujasti ja
enemmän tai vähemmän yksinomaisesti ankkuroitu ihmisen toimintoihin ja suhteisiin tuottajana.»
Toiselle suuntaukselle ei aina ja välttämättä ole ominainen »Jevonsin-Mengerin-Walrasin näkökanta, jonka mukaan selitysperiaate
pitäisi yksinomaan kiinnittää ihmisen toimintoihin ja suhteisin kuluttajana.» Sen sijaan se on aina »sitä mieltä että tasapainohinnan takana
olevan 'normaalihinnan' tulo-osat määräytyvät jonkinlaisen kysyntätarjonta -mekanismin kautta.» Tätä markkinoiden korostusta Meek
siis pitää riittävänä erillisen virtauksen tunnusmerkkinä.
Meekin varsinainen viesti on, että vaikka näiden suuntausten determinaatioperiaate on konvergoinut jonkinlaiseksi yleisen tasapainon
peruskehikoksi, selitysperiaatteet ovat pysyneet erilaisina. Mahdollinen muutos on ollut erkaantumista.
Meekin luokittelu on tarkpitettu kattamaan Adam Smithin jälkeinen kausi taloustieteen kehityksessä. Sellaisenaankaan se ei ole tietenkään kiistaton. 9
Smithistä Meek joutuu toteamaan, ettei hän sovi erityisen hyvin
kumpaankaan suuntaukseen. Monissa suhteissa - »ehkä useimmissa»
- hänen voidaan katsoa olleen Ricardon-Marxin ajatussuunnan
edelläkävij ä.
Maurice: Theories of Value and Distribution since Adam Smith. Cambridge 1973.
9. Olen pyrkinyt tutkimaan asiaa Marxin ja Ricardon suhteen 'kannalta. Ks. Sutela,
Pekka: Eräitä piirteitä Marxin arvoteoriasta ja siitä käydystä keskustelusta. Kansantaloustieteen lisensiaattityö, Helsinki 1975. Säilytetään Valtiotieteellisen tiedekunnan kirj astossa.
8. Dobb,
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»Ricardolle ja Marxille Smith tarjosi uuden ja äärimmäisen tärkeän luokkakerrostuneisuuden viitekehyksen, yhtä uuden ja tärkeän korostuksen sosioekonomisten ryhmien välisten tuotantosuhteiden roolille taloudellisten ilmiöiden
'määräytymisen' prosessissa; uuden ylijäämän käsitteen (arvosuurein ilmaistuna),
jonka Smith kehitti korvaamaan fysiokraattisen käsitteen; ja teorian arvon 'syystä' tai 'mitasta', mikä, vaikka hän kuvasikin sen olevan soveltumaton täydelleen
kehittyneeseen kapitalistiseen yhteiskuntaan, tuli olemaan hyvin tärkeä sekä
erityisenä teoriana että tietyn selitysmetodologian pelkistymänä.»

Toisaalta Smith esitti monesti korostetun kysyntätarjontakehikon,
joka Meekin mielestä on antanut »apua ja rohkaisua» ei-ricardolaiselle suuntaukselle. Edelleen voidaan korostaa, että sikäli kuin Smith
ennakoi walrasilaisen simultaanisen määräytymisen käsitettä taloustieteessä, hänen voidaan katsoa olleen molempien suuntien determinaatioperiaatteen edelläkävijä.
Onko ainoa mahdollisuus palata vanhaan viisauteen »se on kaikki
Smithissä»? Tarkasteltakoon lähemmin hänen arvoteorioitaan mahdollisen selityksen löytämiseksi.

Adam Smithin arvoteoriat
(1) Työ arvon todellisena »syynä», »perustana» tai »mittana»: todellinen hinta.
»Jokaisen esineen todellinen hinta, mitä jokainen esine todella
maksaa sille, joka haluaa sen hankkia, on sen hankkimisen vaiva (toil
and trouble).» (WN: 1, 34).
Tapa tarkastella tuotantoprosessia ennen kaikkea työprosessina
oli jo Smithiä edeltävä. Se esiintyy keskiaikaisilla skolastikoilla ja
eräillä 17·00-luvun ajattelijoilla. Työllä ihmiskunta »ostaa» luonnolta
elämälleen välttämättömät tarvikkeet. Esineen tuottamiseen tarvittava työaika on siis taloudellisesti ilmeisen tärkeä suure. 10
Näistä käsityksistä Smith saattoi saada tukea vastustaessaan mer..
kantilistista näkemystä vaihdon arvoa luovasta merkityksestä. Esismithiläiset teoriat eivät kuitenkaan yleisesti ottaen muodostaneet
varsinaista arvoteoriaa. Kyse oli lähinnä työn ainutlaatuisen merkityksen korostamisesta.
1~.

Ks. esim. Bladen, Vincen.t: From Adam Smith to Maynard Keynes. Toronto 1974,
s. 3-4 ja alav. 12 mainittu Meekin teos.
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Smithin Kansakuntien varallisuuden keskeinen ongelma on tietenkin kansakuntien varallisuuden luonne ja syyt. Voinemme katsoa
johtuneen Smithin tavasta tarkastella tuotantoa, että hän ryhtyi mittaamaan varallisuuden kehittymistä sillä työmäärällä, joka sen tuottamiseen tarvitaan. Kirjan ensimmäinen lausehan kuuluu: »Kunkin
kansakunnan vuosittainen työ on se varanto, joka alunperin luo kaikki elämän välttämättömyydet ja mukavuudet ... » (WN: 1, 1).
Vaikka Smith onkin käyttöarvon ja arvon eron klassinen muotoilija, hän ei aina tunnu noudattavan sitä täysin johdonmukaisesti.
Joskus hän samastaa varallisuuden - jossa lienee kyse käyttöarvoista - ja työajan.
Näin ei ole silloin, kun tarkastellaan työn tuottavuuden kasvua
varallisuuden lisääntymisen tärkeimpänä syynä. Muiden seikkojen
ollessa ennallaan työn tuottavuuden kasvu merkitsee tuoteyksikköön
sisältyvän työmäärän pienentymistä, tavaran 'todellisen hinnan' pienerttymistä. Tässä mielessä »halpuus on itse asiassa sama asia runsauden kanssa.»ll
Smith oli hyvin tietoinen siitä, että erilaisten töiden vaikutus rikkauden kasaantumiseen oli hyvin erilainen. Hänen käyttämänsä tuottavan ja tuottamattoman työn erottelu perustuu tähän. Tuottava työ
lisää varallisuutta, tuottamaton ei sitä tee. Lisäksi hän otti esille yksinkertaisen työn ja taitavamman tai rasitetumman työn välisen suhteen. Sen hän ei katsonut aiheuttavan periaatteellisia vaikeuksia. 12
Lisäksi hän oli usein taipuvainen eksplisiittisesti tarkastelemaan tuotantovälineitä kasaantuneena työnä. Tämä tarkastelu oli tunnetusti
hyvin epätäydellinen.13
'Luonnollisen hinnan' käsite hankaloituu, kun Smith .tarkentaa
käsittelynsä koskemaan nykyaikaista yhteiskuntaa. Se on nimittäin
»commercial society», missä »jokainen... elää vaihtamalla, tai hänestä
tulee jossain määrin kauppias.» (WN: 1, 26).
Tällöin »ihmisen tarpeista vain pienen osan voi tyydyttää hänen
11. Smith: Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms (Cannan, ed.). Oxford 1896,
s. 157.
12. WN: I, s. 116-117. Toisin kuin us'ein väitetään, tässä ei ilmeisestikään ole kyse
palkkakustannusteorian ,esittämisestä vaan senkalta-isesta redukUokeskustelusta,
mi'kä on kaikilLe Marxin lukijoilLe 'tut,tu. Ks. Meek; Studies in the Labour Theory
of Value. 2nd ed. London 1973, s. 74-77.
13. Tämä on johtanut kiistoihin Smithin pääoma- ja voittoteoriasta.
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oma työnsä. Hän tyydyttää niistä paljon suuremman osan vaihtamalla oman kulutuksensa yli. jäävän osan oman työnsä tuotteesta sellaisiin toisten ihmisten töiden osiin, joita hän tarvitsee.» (WN: 1, 26).
»Siksi jokaisen hyödykkeen arvo sellaiselle ihmiselle, joka ei aio käyttää tai kuluttaa sitä itse, on yhtä suuri kuin se työmäärä joka sillä
voidaan ostaa tai hallita.» (WN: 1, 34). Tätä työmäärää Smith kutsuu
käsitteellä labour commanded.
On kiistanalaista, miksi Smith toi mukaan tämän käsitteen. Saattaa olla, että se oli hänen nähdäkseen hyvä approksimaatio käsitteelle labour embodied, tuotteeseen sen valmistuksessa siirtyneelIe työmäärälle. Tällaisen mitan löytäminenhän oli Smithille todellinen ongelma. Lopulta hän oletti, että viljan tuottamiseen tarvittiin aina yhtä
paljon työtä, jolloin sitä voitiin käyttää 'todellisen hinnan' mittayksikkönä.14 - Empiirisenä olettamuksena tämä oli tietenkin huutavan
epärealistinen. Perusteluyritykset olivat turhia.
On ehkä selkeää katsoa uuden käsitteen johtuneen suoraan commercial societyn käsitteestä. Vaihdantataloudessa oli luonnollista tarkastella tuotteen »luonnollista hintaa» vaihtajan kannalta. Kaikkihan
ovat vaihtajia ja kiinnostuneita siitä, mitä vaihdossa saadaan. Yhdistämällä tämä ~ikaisemmin mainittuun perusnäkemykseen tuotannon
luonteeesta päädytään siihen, että tuotteiden vaihto on nimenomaan
työn vaihtoa.
Tässä vaiheessa tulee esille eräs Smithin tunnetuimmista ristiriidoista. Tavaran arvoa saatettaisiin kai mitata joko siihen sisältyvällä
työmäärällä tai sillä työmäärällä, johon ko. tavara on vaihdettavissa,
mutta ei yhtä aikaa molemmilla. Yleensähän nämä suureet ovat eri..
suuruisia; seikka minkä perusteella Ricardo arvosteli Smithiä.
Ongelmana oli tietenkin voiton syntyminen. Marxin mukaan
Smith näki lisäarvon syntymisen perusmuodon - piti siis voittoa
maksamattomana työnä - soveltaessaan käsitteitään työn ja -pääoman väliseen vaihtoon (vrt. esim. WN: 1, 54). Tässä kannassa Smith
ei tietenkään johdonmukaisesti pysynyt.
Lisää hankaluuksia aiheuttaa se, että Smith mittaa tuotteeseen sisältyvää työtä milloin työajalla, milloin palkkakustannuksilla. 1,5
14. WN: 1, 208.

15. Siksi usein toistuva puhe Smithin työaika-arvoteoriasta ja työkustannusarvoteoriasta.
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Jättäkäämme tässä yhteydessä näistä epäselvyyksistä johtuvat
ongelmat silleen. Voidaan kuitenkin todeta, että Ricardon arvostelema perusristiriita on ehkä ratkaistavissa. V oidaan nimittäin väittää,
että tuotteeseen sisältyvä työmäärä on Smithille arvon perusta, syy;
siitä esitettävät väittämät ovat lähinnä laadullisia. Tämä muodostaisi tuotantoprosessin luonteen kuvauksen. Toisaalta vaihdettavissa
oleva työmäärä olisi arvon mitta; siitä esitettävät väitteet olisivat lähinnä määrällisiä. - Tämä erottelu olisi tietenkin samankaltainen
kuin tulen ja lämpömittarin välinen ero.
Yhteenvetona voimme nyt todeta, että tähän asti tarkasteltu
Smithin työarvoteorian muoto perustui kolmeen käsitykseen. (1)
Tuotannolla on keskeinen osuus varallisuuden lisääntymisessä. (2)
Tuotanto on ennen kaikkea työprosessi. (3) Vaihdantataloudessa tapahtuva tuotteiden vaihto on tämän takia perimmiltään työn vaihtoa.
Tämä ei ole kuitenkaan vielä koko kuva Smithin työnarvoteoriasta.
Hän käytti monesti työtä (tai sen disutiliteettia) muuttumattomana arvon mittana. Jotta pystyttiin puhumaan varallisuuden lisääntymisestä, piti olla käytettävissä jokin riittävän pitkän aikavälin suhteen invariantti mitta. »... tavara, jonka oma arvo vaihtelee jatkuvasti, ei voi koskaan olla toisten tavaroiden arvon tarkka mitta. Yhtä
suurien työmäärien voidaan sanoa kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa olevan saman arvoisia työläiselle .... Sen takia ainoastaan työ,
joka ei koskaan vaihtele arvoltaan, on yksin lopullinen ja todellinen
mitta (standard), jolla kaikkien tavaroiden arvoa voidaan aina ja
kaikkialla arvioida ja verrata. Se on niiden todellinen (real); raha on
vain niiden nimellinen hinta.» (WN: 1,37).
Tämän »ricardolaisen» ongelman - joka on ainakin osin riippumaton edellä esitellystä ongelmistosta - Smith kuitenkin useimmiten ratkaisee käyttämällä viljaa tai hopeaa muuttumattomana arvon
mittana. Näin erityisesti suhteellisten hintojen teoriassa, jota yleisesti
pidetään varsinaisen arvoteorian alana.

(2) Arvo tasapainohintana
Adam Smith ei käyttänyt työnarvoteoriaa tasapainohintojen selittämiseen. Tosin hän aloittaa niiden tarkastelun kuuluisasta alkuyh-
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teiskunnastaan, missä työ on ainoa tuotantokustannus. Sielläkin on
epäselvää, selitetäänkö vaihto suhdetta työajalla vai työkustannuksilla. 16
Kun pääoman muuttuminen erillisen luokan omaisuudeksi johtaa voittovaateiden esittämiseen ja maan yksityisomistus luo maanomistajalle mahdollisuuden »korjata satoa sieltäkin minne ei koskaan kylvänyt», tuotteiden tasapainohinnat, »luonnolliset hinnat»,
koostuvat kolmen osansa, palkkojen, voittojen ja maankoron luonnollisista (tasapaino-) tasoista. (WN: 1, 54-57).
Samuel Hollander on tehnyt kiitettävän työn osoittaessaan, kuinka johdonmukaisesti Smith itse asiassa käyttää tasapainohintojensa
teoriaa. 17 Osoittautuu, että Smith ei käytä ainoastaan yleisen tasapainon kehikkoa, vaan esittää myöskin yllättävän tarkkaan ja huolellisesti konstruoidun sopeutumismekanismin. Tosin hän ei pyri sen formalisointiin, mutta sen käyttö erilaisten konkreettisten ilmiöiden analysoinnissa osoittaa johdonmukaisen kokonaisnäkemyksen olemassaolon.
Siten mikäli arvoteorian perusongelmana pidetään suhteellisten
tasapainohintojen selittämistä, Samuel Hollander on epäilemättä
oikeassa pitäessään kommentaareissa Smithin työnarvoteoriaan kohdistettua huomiota liioiteltuna ja perusteettomana.
Lisäksi hän osoittaa, että Smithin tasapainohintojen teoriassa ei
itse asiassa ole niitä epäjohdonmukaisuuksia, mistä sitä on usein syytetty. Se näyttääkin soveltuvan hyvin yhteen hänen tulonjakoteoriansa kanssa. Voi olla tarkoituksenmukaista esittää lyhyesti tämä kokonaisuus.
Oletetaan, että yleisen kansainvälisen tasapainon tila muuttuu taloudellisen aktiviteetin tason kasvaessa yhdessä maassa. Siellä laskee
viljan hopeassa (= rahametalli) mitattu hinta. 18 Tästä on seurauksena rahametallin virtaaminen maahan ja viljan hinnan nouseminen
tässä maassa (j a laskeminen metallia menettävissä maissa), kunnes
saavutetaan uusi tasapaino, missä viljan metallihinta on jälleen yhtä
16. Työkustannuksella selittämistä esiintyy varsinkin varhaisemmissa .luennoissa. Ks.
Smith: Lectures ... , s. 174. Vrt. yllä, alav. 12.
17. Hollander, Samuel: The Economics of Adam Smith. Toronto 1973.
18. Tämä johtuu toisaalta hopean transaktiokysynnän 'kasvusta ja toisaalta viljan
kysynnän tulojous'tamattomuudesta.
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suuri kaikkialla. Täten metallirahavirtaus määrää viljan hinnan.
Edellyttäen työmarkkinoiden kysyntä- ja tarjontasuhteet, viljan hintataso määrää palkkatasbn. Tämä pitää paikkansa riippumatta reaalipalkkataso-oletuksesta mutta edellyttäen että välttämättömyyselintarvikkeet ovat ainoat palkkatavarat.
Tuntien palkkakustannukset ja olettaen voittotason 19 tiedämme
kaikkien niiden tavaroiden hintatason, joita valmistetaan ilman maan
hyväksikäyttöä. Ja kun tunnetaan maan niukkuus ja tuottavuus, tietty viljan rahahinta yhdessä palkkatason ja voittoasteen kanssa säätää
vilj aa tuottavan maan koron. Se taas määrää vaihtoehtoismielessä
kaikkien muiden maiden koron. Tämä tuntien voidaan määrätä loppujenkin tavaroiden hintataso palkkojen, voittojen ja maankoron
summana.
Tässä on esitetty äärimmilleen typistettynä Hollanderin tulkinta
Smithin sopeutumismekanismista. Tämä tulkinta on niin hyvin dokumentoitu, että sen kiistämiseen ei ainakaan tässä ole pienintäkään
mahdollisuutta.
Mikäli tämä kuvaus pyritään asettamaan Meekin esittämään tarkastelukehikkoon, se sopii huomattavasti paremmin ei-ricardolaiseen
kuin ricardolaiseen virtaukseen. Tosin on korostettava, että teorian
taustalla on useita välittömästi tuotannon kehityksestä johdettavia
tekijöitä. Sekä viljan, rahan, työvoiman että pääoman kysyntä yhdistetään tärkeällä tavalla talouden kasvunopeuteen. Tämä jää kuitenkin
taustalle tasapainohintojen määräytyessä markkinoilla.
Toisaalta - kuten Meek oikein painottaa - Smith esittää luokkajaottelun, joka perustuu tuotannollisiin suhteisiin. Edelleen jo pelkkä puhe »todellisesta hinnasta» osoittaa tuotantoon kiinnitettävää erityistä huomiota. Smithin teoriasta ei voida selittää pois myöskään niitä ituja ja osia, joita Ricardo ja Marx myöhemmin kehittivät.
Smithin suorittama tuotannon tarkastelu poikkeaa kuitenkin siitä,
jonka Meek luonnehtii Ricardon-Marxin traditiolle leimalliseksi. Jos
nämä painottavat »ihmisen toimintaa ja suhteita tuottajana» (ks. yllä),
Smith puhuu tuotannosta jollain paljon yleisemmällä tasolla. Villakoiran ydin näyttäisi olevan juuri tässä.
Taloustietelijöillä tuntuu olleen pahana tapana olettaa, että Kan19. Voittotaso johtuu ainakin pääoman tuottavuudesta ja talouden tilasta.
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sakuntien varallisuus - tai useimmiten sen kommentaarit - antaa
riittävän kuvan Adam Smithin teoriasta. Näin ei asian laita ole. Kansakuntien varallisuuden yhteiskuntakäsitys on monessa suhteessa
käsittämätön, ellei tunne Smithin yhteiskuntafilosofiaa ainakin peruspiirteiltään. Hänen arvoteoriansa selitysperiaatteen ongelmaa voidaan etsiä juuri tältä suunnalta.

Skottilaisten moraalifilosofien teoria historiallisesta kehityksestä
Yksi klassisen taloustieteen tärkeistä uusista käsityksistä oli näkemys
historiasta lainmukaisena prosessina. Kehitys ei ollut satunnaista,
vaan periaatteessa determinististä. Tapahtuvat muutokset - määrälliset ja laadulliset - eivät johtuneet yhteiskunnan ulkoisista vaan sisäisistä tekij öistä.
Ilmeisestikin ensimmäisen johdonmukaisen ilmauksensa tämä
kanta sai ns. skottilaisten moraalifilosofien käsityksissä. Heistä tunnetuimpia olivat Adam Ferguson, John Millar, lordi Kames ja - Adam
Smith.
Muistettaneen Smithin olleen moraalifilosofian professori, jonka
vuonna 1759 ilmestynyt The Theory of M oral S entiments teki niin
suosituksi, että hänen kipsisiä rintakuviaan myytiin Glasgow'n kirjakaupoissa. Smith piti kahta pääteostaan aina yhtenä kokonaisuutena.
Moraalifilosofien historiannäkemys oli suhteellisen yhtenäinen.
Seuraavista pääpiirteistä jokainen voitaisiin dokumentoida yhtä hyvin Smithin kuin hänen opettajiensa, kollegojensa tai oppilaittensakin
teoksista. 20
(1) Korostettiin tuotantovoimien ja tuotannon muotojen - kuten
maatalouden ja kaupan - historiallisesti väistämättömän kehityksen
merkitystä. Kehityksen syynä on ihmisen lakkaamaton halu parantaa
asemaansa.
20. Ks. Skinner, Andrew: Economics and History - The Scottish Enlightenment.
The Scottish Journal of Political Economy. VoI. 12: 1 (Jan.uary 1965): 1-22.
Skinner, Andrew: Introduction, teoksessa Smith: The WeaUh ... Harmondsworth
1970. Habermas, Jurgen: Theorie und Praxis. Neuwied ,& Herlin 19'69, s. 216-219.
Meek, R. L.: The Scottish Contribution to Marxist Sociology, teoksessa Economics
and Ideology, London 1967. Campbell: mt. s. 81-83.
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(2) Historiassa on sarja toisistaan laadullisesti poikkeavia taloudellisen organisaation tyyppejä. Alkukantainen talous, laiduntalous
ja maanviljelysvaihe johtivat nykyaikaiseen vaihdantatalouteen,
cOTinTinercial society.
(3) Esitettiin yhteys taloudellisen organisaation muodon ja sosiaalisen rakenteen välillä. Talouden muuttuessa täytyy myös sosiaalisten suhteiden, ml. valtio, muuttua.
Smithin taloudellisen kehityksen teoriassa on keskeisenä tuotantovoimien kehitys. Se merkitsee lähinnä työnjaon kasvua. Työnjaon
syntymisestä - joka hänen mukaansa aina merkitsee vaihdannan
syntymistä - esitettävä· teoria on erittäin luonnosteleva. Ilmeisesti
taustalla on kuitenkin tuottavuuden jostain syystä tapahtuva kasvaminen niin paljon, että ihmisessä synnynnäisenä oleva vaihtamisvaisto (the propensity to truck, barter and exchange one thing for another, WN: 1,17) pääsee toteutumaan.
Vaihdantatalous on anarkinen ja näennäisen kaoottinen. Smithillä oli kuitenkin luja, osittain teologisesti perusteltu usko siihen, että
yhteiskunnan rakenne oli perimmiltään hyvin yksinkertainen ja helposti selitettävissä. Tieteelliseksi esikuvakseen hän asetti newtonilaisen maailmanmekaniikan. Sitä vastaavalla tavalla voitiin hänen mielestään paljastaa yhteiskunnan rakenne »valtavana koneena». Luon..
non mekaanisten voimien sijasta yhteiskunnan rakenteen koossapitävät tekijät olivat ihmisten käyttäytymismotivaatiot, Tinoral sentiTinents.
Theory of Moral SentiTinentsissä esitetty teoria yhteiskunnan rakenteesta kattaa myös Kansakuntien varallisuuden taloudellisen teorian. Moraalisten sentimenttien - vaistojen, passioiden - teoria on
Smithin perusyhteiskuntateoria. Yksinkertaistaaksemme kiistanalaisuuteen saakka: moral sentimenttien teorian ja taloudellisen teorian
suhde Smithillä on analoginen sen kuvan kanssa, joka on monesti esitetty historiallisen materialismin ja talousteorian suhteesta Marxilla.
Smithin moral sentimenttien teoria on suhteellisen komplisoitu.
Tässä joudumme tyytymään pinnalliseen katsaukseen.
Sentimenttejä on kahdenlaisia: alkuperäisiä ja johdettuja. Alkuperäisiä ovat mm. fyysiset tarpeet, mutta myös esim. hyväksymisen
ja seuran tarve. Niihin rinnastuu myös ihmisten toisiaan kohtaan tuntema sympatia. Vain se mahdollistaa yhteiskunnan 0lemassa9lon. Tä-
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mä oli siis Smithin vastaus 1700-luvun filosofian ehkä keskeisimpään,
ho b besilaiseen ongelmaan.
Alkuperäisten sentimenttien muoto muuttuu kulloinkin vallitsevissa yhteiskunnallisissa oloissa. Niinpä tarve saada toisten ihmisten
hyväksyntää osakseen on alkuperäinen sentimentti. Jos yhteiskunnan rakenne on sellainen, että siinä arvostetaan varallisuutta, tämä
alkuperäinen sentimentti ilmenee rikastumisen haluna. Taloudellisen
aseman parantamisen halu onkin kaiken taloudellisen edistyksen liik'keellepaneva voima. 21
Smithillä on siis ikuisia, ihmisen perusluontoon kuuluvia sentimenttejä ja niiden historiallisesti - kylläkin hyvin epämääräisellä
tasolla - määräytyviä muuntumia. Tilanne monimutkaistuuvielä,
kun Smith tuo mukaan j aottel un sosiaalisten ja epäsosiaalisten motiivien välillä: rikollisuuskin täytyy ottaa huomioon.
Ei ole ilmeisestikään mahdollista löytää täyttä johdonmukaisuutta
siinä, mitä Smith puhuu sentimenttien historiallisuudesta ja niiden
yhteiskunnallisuudesta.
Smithille tämä ei olekaan keskeistä, koska hän ei tietenkään ollut
kiinnostunut antiikin Rooman, Pohjois-Amerikan intiaanien tai kiinalaisten sentimenteistä ja niiden vertailusta. Hänelle oli vain yksi
tärkeä, commercial society. Sen suhteen historiteettiongelma - siis
kysymys sentimenttien ikuisen olemuksen ja niiden yhteiskunnallisesti, siis historiallisesti, muuntuneen muodon välisestä suhteesta - oli
toki helppo ratkaista. Keskeinen oli luonnollisen kehityksen käsite: tilanne, missä luonnon tarkoitus, ihmisluonto ja yhteiskunnan tila vastaavat toisiaan. Ongelmiahan syntyy vain silloin, kun tällaista vastaavuutta ei ole olemassa.
Luonnollista oli kaikki se, mikä oli pitkällä aikavälillä olemassa
(»luonnollinen hinta»l) tai kehittymässä huolimatta siitä, että ihmiset
voivat toimia sitä vastaan. Ennen kaikkea tällainen oli yhteiskunnassa »luonnollisen vapauden järjestelmä», vapaan kilpailun kapitalismi.
21. »Jdkaisen ihmisen yhdenmukainen, pysyvä j'a~eskeytymätön pyrkimys parantaa
asemaansa, periaate, josta julkinen ja kansallinen, samoin kuin yksityinen hyvinvointi j.ohtuu.» WN: 1, 364. Keskustelu Smithin teorian. tästä osasta perustuu
Campbelliin, mt. sekä artikkeliin Anspach, Ralph: The Implications of the Theory
of Moral Sentiments for Adam Smith's Economic Thought. His·tory af Political
Economy VoI, 4: 1 (Spring 1972): 176-206.
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Paras todistus, jonka Smith riemuiten nostaa esille kapitalismin
olemuksesta, oli sen jokapäiväinen toteutuminen kaikkien todettavissa olevalla tavalla. Mikään luonnonvastainen ei ollut pystynyt sitä estämään. 22
Totta kyllä, inhimillinen toiminta - merkantiilijärjestelmineen
- oli pystynyt hidastamaan kehitystä. Smith erittelee terävästi niitä
luokka- ja ryhmäetuja, jotka olivat johtaneet lopulta jopa siihen, että
»tapa, tottumus ja kasvatus» (WN: 1, 20) olivat tehneet luonnonvastaisen käyttäytymisen spontaaniksi.
Mutta kun historia olisi päässyt lopulliseen, itseään vahvistavaan
tasapainotilaansa, ei ilmeisestikään olisi olemassa mitään syytä tällaisten luonnonvastaisten sentimenttien syntymiseen. Ei myöskään olisi
enää laadullisia muutoksia. Tässä mielessä historia olisi päättynyt.23
Luonnon - suurella etukirjaimella - suunnitelma olisi toteutunut.
Smith oli kiinnostunut historiasta vain sikäli kuin se muodosti
kapitalismin esihistoriaa. Hänelle kapitalismin muodostuminen merkitsi luodun suunnitelman toteutumista. Taustalla oli tietenkin olettamus siitä, että oli olemassa suunnitelman tekijä, luoja. Smith oli
kuitenkin profaani yhteiskuntatieteilijä. Hänelle oli keskeistä yhteiskuntakoneen toiminta, ei sen alkuperä. Olihan ilmeistä, ettei koneen
rakentaja puuttunut sen toimintaan. Teologinen spekulaatio oli siis
tässä suhteessa mielenkiinnotonta.
Yhteiskunnan todellisia toteuttajia olivat sentimenttiensä mukaan
toimivat ihmiset. Vain tämä toiminta on oleellista tutkijan tiedon
intressin ja käytännöllisten toimenpidesuositusten kannalta. Vaikka
onkin aina ja tarkkaan pidettävä mielessä ne puitteet, joissa tuo toiminta tapahtuu, tieteellisen esityksen kannalta juuri sentimentit olivat ratkaiseva rengas. Tämä seikka on esityksemme kannalta oleellinen.
Nimenomainen taloudellinen sentimentti oli oman edun tavoitte22. Yksi esimerkki on Smithin kanta virheelliseen lainsäädäntöön: »... hen!ki1.ö, joka,
vaikika häntä on epäilemättä syytettävä maansa lainsäädännön rikkomisesta, ei
monesUkaan pysty rH~komaan luonnollisen oikeuden lakeja, ja olisi ollut joka suhteessa erinomainen kansalainen elleivät hänen maansa lait olisi tehneet rikosta
sellaisesta, mitä luonto ei koskaan rikokseksi tarkoittanut.» WN: II, 429. Ks. myös
esim. hänen kantansa virheellisten talouspoliittisten järjestelmien vaikutuksesta.
WN: II, 194-195.

23. Ks. Marxin 'esitys teoksessa Marx, Karl: Filosofian kurjuus, Moskova ilman vuosilukua.
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lu. 24 Siispä se on Smithin taloudellisen teorian peruskivi. Tavoittelu
tapahtuu erilaisissa puitteissa. Ne huomioon ottaen voitiin selit~ää
talouden tasapainotendenssi. Enemmästä ei juuri ollut syytä kiinnostuakaan. Tasapainohintojen selittäminen oli siis kiinteä osa Smithin
tieteellistä ohjelmaa. Mutta mihinkään hän ei tarvinnut arvoteoriaa
missään hintateoriasta poikkeavassa mielessä. Hänellä ei ollut syytä
olla kiinnostunut »ihmisten toiminnasta ja suhteista tuottajana», palauttaaksemme vielä mieleen Meekin ongelmiston. Tämä siis sen takia, että kapitalistiset tuotanto suhteet olivat Smithille äsken mainitussa mielessä »luonnolliset». Ei ollu~ mitään syytä pohtia niiden erikoisluonnetta: historiallisessa kehityksessä niiden asema on täysin
passiivinen.
Marx tutki työnjakoa sen merkityksen takia, joka sillä oli tuotantosuhteille. Tuotantosuhteista hän oli kiinnostunut, koska niiden kehitys merkitsee hänen mukaansa historiallista muutosta ja koska tietoinen toiminta voi saada aikaan laadullisia muutoksia niissä.
Smith tarkasteli työnjakoa tuotantovoimana, tuottavuuden kasvun
lähteenä. Varallisuuden lisääntymistä estävät talouspoliittiset toimenpiteet, Smithin eräs keskeinen huolenaihe, olivat tuotannollisiin suhteisiin kohdistuvia, eivät näiden suhteiden omaa kehitystä.
Ricardon ongelma, muuttumaton arvon mitta, oli pulma myös
Smithille. Mutta hänellä se oli vielä ongelmana nupullaan. Ja yhtä
hyvin kuin erilaisia työmittoja, Smith saattoi käyttää mittana viljaa tai
hopeaa.
Omaa erillistä arvoteoreettista ongelmistoansa Smithillä ei siis ollut. Tasapaino ja sen determinaatio eivät sellaisenaan muodosta arvoteoreettista kokonaisuutta. Jos ryhdytään etsimään Smithin selitysperustetta, tie johtaa kohti Theory of Moral Sentimentsin hämmästyttävää maailmaa. Sieltä tuskin kovin moni ryhtyy itselleen paradigmaa
etsimään: umpikuja lienee ilmeinen.
Kuten alussa todettiin, kaikki tunnustavat Adam Smithin yhdeksi
taloustieteen historian suurimmista hahmoista. Hänen kunniaansa
Problem, oman edun tavoittelun ja sympatian välinen suhde,
ratkeaa yllä hahmotellun perusteella. Lisäksi on kiistelty siitä, va1ikuttavatko
puhtaasti taloudelliseen käyttäytymiseen muutkin sentimenti't kuin oman edun
tavoittelu. Tähän ei kannata puuttua tässä. Todettakoon, ettei Smith ihannoi
kailkkia taloudellisen sentimentin seurauksia. Päinvastoin, hänellä on monesti
hyvin tarroka silmä ja suorapuheinen kieli.

24. Das Adam Smith -
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voidaan tarkastella eri perustein. Tässä olemme käsitelleet vain hänen arvoteorioitaan. Sikäli kuin on kyse työnarvoteorian kehityksestä, Smithin suoranainen merkitys ei liene tavaton. Tärkeintä on,
että hän esitti kapitalistisen yhteiskunnan rakenteesta käsityksiä, joiden varaan Ricardo ja Marx saattoivat omat teoriansa kehittää.
Smithille nämä näkemykset muodostivat osan siitä puitteistosta, jossa nl0ral sentimentit esittivät yhteiskuntakoneen jumalaisen näytelmän. Ricardo ja Marx kohottivat Smithin lavasteet pääoman esittäjän asemaan. Vasta silloin työnarvoteoria saavutti täyden hahmonsa
osana yhteiskunnallisen kehityksen - ja kumouksen - selitystä.
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Inflation, the Interest Rate and the
Finance of Housing
THE ROAD TO INTEREST RATE FLEXIBILITY?
T. R. G. BINGHAM

Introduction
One of the reasons for the rigidi ty of
interest rates in Finland is the political sensitivity of raising the rate of interest which is due, at least in part, to
the alleged short-run inflationary impact of such a step. If institutional reforms could be made which would reduce the influence of interest rate
changes on the cost of living, the way
might be open for movement away from
artificially low and rigid interest rates
and the activation of interest rate policy. The authorities would then have an
additional tool for influencing expectations, for attempting to improve the
allocation of resources and for trying
to modulate economic activity over the
course of the business cyc1e. The PUDpose of this note is to explore the idea
of whether the introduction of a new
type of loan contract would be of help.
Loan contracts generally contain stipulations governing such aspects as the
rate of interest, the term of the loan,
6

the repayment schedule and the frequency of the payment. In most countries, the term to maturity is fixed and
the ra te of interest is ei ther fixed or
variable. In the fixed rate system, the
rate of interest remains constant over
the life of the loan, irrespective of
changes in other interest rates. In the
variable interest rate regime, the rate
of interest changes as some reference
rate (e.g., the discount rate, the deposit
rate, the Eurodollar rate) does.
Economic agents are much more sensitive to changes in the rate of interest
when fixed interest rate c1auses are
used in fixed term contracts than when
variable interest rate clauses are used.
This is because borrowers are extremely
reluctant (eager) to sign long-term loan
contracts when it is expected that interest rates will fall (rise) if old loans
cannot be paid off and replaced by new
ones. Al!hough the fixed interest rate
clause tends to make interest rate policy a more potent tool of domestic demand manag'ement, i t places consider-
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able responsibility on the authorities
for determining the proper size and
timing of interest rate changes. The
cyclical sensitivity engendered by the
fi:x:ed interest contract has led some
countries like the United States to consider adopting the variable rate contract in housing finance because this
sector often behaves as a residual and
is frequently more cyclically sensitive
than other sectors.
A rise in the rate of interest has less
of a direct inflationary impact in a fixed
interest rate regime than in one wher'e
a variable rate is used. This is because
a rise in the rate of interest in the fixed
interest rate system raises interest costs
only on new loans, while in the variable
rate system, a rise in the rate of interest increases the cost of the entire
stock of outstanding loans.

The Variable Rate, Variable Term
Interest Contract
It is worthwhile considering whether a

loan contract can be conceived which
would embody most of the advantages
and few of the disadvantages of the two
interest rate clauses just discussed. One
such contract would be the variable
rate, variable term contract according
to which the amount of the total payment per period (interest + amortization) would remain constant. In this
scheme, the bulk of the total payment
would go to paying interest costs in the
first years of the loan, but as time went
on, an increasingly large share would
go to amortization. The payment per
period would be held constant by varying the term of the loan w henever the
rate of interest was changed. Ii the

interest rate were raised, the term to
maturity would be extended, and if the
interest rate were lowered, the life of
the loan would be shortened.
It would also be possible to use the
variable rate, variable term contract in
a »parity» housing finance scheme in
which the amortization per period
grows at a set pace over the life of the
loan. In this case, the total payment
would rise in an agreed manner, and
variations in the rate of interest would
be reflected in changes in the term of
the loan.
Indexation could he taken into account in either of two ways. The nominaI value of the total payment per period could be kept constant by treating
index payments just like interest payments and letting them affect the maturity of the loan, or the real value of
the payment per period could be kept
constan t by adding the index charge
onto the constant payment per period.
In what follows we shall consider the
implications of using variable rate, variable term loans, (subsequently referred to simply as »variable term loans»)
to finance the purchase of housing, for
it is just in this area that a rise in the
rate of interest is thought to have a
major inflationary impact. Moreover, as
will be shown, the introduction of the
variable term loan may tend to neutralize the influence of changes in the rate
of interest on the demand for IO,ans. 1t
can be argued that considerations of
social welfare and efficiency of resourr.e
use justify a reduction in demand sensitivity in housing more than in other
fields. However, it is important to restrict the use of this contract to housing
because, otherwise, its tendency to reduce the impact of interest rate changes
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on demand for credit may begin to undermine the efficacy of monetary poliey.
Primary a tten tion will be paid to the
eonsequences of raising the rate of interest because this is the direction in
which the rate is likely to move initially if it were to beeome flexible.
Moreover, the effects of lowering the
rate of interest tend to be symmetrical.
In cases where they are not, this is
largely due to assumptions about the
interest elastieity of the supply of savings and demand for loans and the propensity of the commercial banks to borrow from the Bank of Finland. For example, if it is held that banks increase
borrowing from the central bank proportionally more when the »credit rationing gap» is made wider than they
reduce it when the gap is narrowed, a
change in the rate of interest may have
asymmetrical effects.

Impact on Outstanding Loans
Let us first consider the impact of a
rise in the rate of interest on outstanding loans in the variable term system.
A rise in the rate of interest would, of
course, raise total interest costs on outstan ding loans, but it would have no
direct impact on the payment per period. The only ehange would be in i ts
composition: a larger share of the payment per period would go to defraying
interest costs and a smaller share to
amortization.
There would, however, be a number
of indirect effeets following a rise in
the rate of interest. For example, the
after-tax ineome per period of the borrower would rise because he would be

195

able to make a larger deduction for interest expenses in his income taxation.
This increase in imputed disposable income would probably have only a slight
immediate impact on eonsumption and
savings since in most cases the individual would not feel the results of the
change in the rate of interest for up
to two years on aecount of the lag in the
return of tax prepayments. In the longer run this increase in disposable income
per period would lose its significanee
because the increase in the total cost of
the loan will exceed the total increase in
after-tax income unless the individual's
marginal tax rate is greater than 100
per cent. The impact of a change in the
rate of interest on wealth is difficult to
determine since ehanges in interest
rates may also lead to changes in the
price of housing.
There is another, more theoretical
consideration which reduces the deflationary impact ofa rise in the rate of
interest under the variable term loan
regime. Since the added eost of the
loan will be paid over a longer period
than it would in the fixed term contraet
system, the diseounted present value of
the increased eost of the loan will be
smaller in a variable term system than
it would be in a fixed term contract
system.
It thus appears that in a system where
the variable term loan is used, a rise
in the rate of interest will not reduce,
and may even inerease, the borrower's
short period welfare. 1 It is also clear
1. A rise in the rate of interest could
therefore conceivably increase hous-ehold
demand if the rise in income were not chan-·
neIl ed into savångs. In prac1ice thiiS theoretically perverse effect would probably not be'
important because the rise in imputed in-
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that the impact of an increase in the
rate of interest on the desire to borrow
will not be as great as in a variable
rate, fixed term regime.
In certain very extreme conditions,
however, it will be impossible to hold
the payment per period constant. This
will occur when the total payment per
period does not cover total interest costs
after a rise in the rate of interest, for
in this case it will be impossible to defray in terest costs - let alone amortize
the loan. Even if the total payment per
period could in principle be held constant by extending the term of the loan,
the increase in the term migh t in some
cases have to be so great that in practice the payment per period would have
to be increased. This is because the term
of the loan approaches infinity as the
come is not parallelled by an immediate
increas,e in cash in hand.

interest payment component approaches
the p~yment per period (See chart; the
formula for calculating the term (T) of
the loan given the principal (Po)' the
rate of interest (r) and the payment per
period (M) is given at the foot of the
chart). On the whole, however, these
considerations, which would be even
less important in a »parity»» housing
finance scheme, are not of practical importance because the banks would probably never grant loans with initial maturities long enough to make them relevanto

Impact on the Demand tor New Loans
When considering the impact of the
variable term system on the desire of
new borrowers to take loans after a
rise in the rate of interest, it should be
remembered that a rise in the rate of in-
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terest may only have a slight tendency
to reduce the demand for credit in any
variable rate system if the factor governing the decision to borrow is the
average expected rate over the life of
the loan and not the rate prevailing at
the time the loan is negotiated or the
size of the payment per period.
If the banks were willing to extend
loans on which the payment per period
is no higher than it would have been
before the rise in the rate of interest
(Le., if the banks are willing to grant
loans with a longer term to maturity),
there would be no »budgetary effect» ,
Le., the payment per period 'would be
equally large for both old and new borrowers, and demand would not fall because of the need to devote a larger
share of income to servicing the loan.
It is quite possible, however, that the
banks will wish to shorten rather than
extend the maturities of their loans if
they are caught in a liquidity squeeze
as a result of the rise in the rate of
interest.

Impact on the Supply

of Credit

In a variable rate, fixed term system,
a rise in the ra te of interest has no
direct impact on the inflow of funds
from amortization if, as in Finland, deposit and loan rates move together since
increased interest costs on deposi ts
are offset by increased recei pts from
loans. However, in the variable term regime, a rise in the in terest ra te would
reduce the banks' inflow of loanable
funds from amortization. This is be-cause an increased share of debt service
payments on old loans would consist of
interest payments which would have to
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go to cover the higher interest payments
on deposits. Moreover, if the rise in the
rate of interest reduced the »credit rationing gap» between supply and demand, the banks desire to borrow from
the central bank might fall, thus reducing the resources available for lending.
There are, however, some factors
which tend to increase the banks loanable funds after a rise in the rate of
interest. If financial saving is an increasing function of the rate of interest,
the supply of deposits will increase in
the course of time. Moreover, the rise
in the rate of interest might encourage
industrial customers of the banks to
turn to foreign sources of credit if rates
abroad do not rise at the same time
or by the same amount and if no exchange rate changes are expected.
If the increase in the supply of deposits and the fall in demand for loans
do not offset the squeeze caused by the
change in the composition of payments
on outstanding housing loans and the
fall in the desire to borrow from the
central bank, the banks may react by
granting new housing loans with shorter lives (Le., with a higher total payment per period). Since the size of the
total payment per period is the feature
of the loan contract with the greatest
impact on the decision of households
to finance housing purchases by borrowing, demand for credit of this kind
might then fall.
It is extremely difficult to predict the
net impact of a change in the rate of
interest on the term of new housing
loans because it depends on the supply
elasticity of deposits with respect to the
rate of interest (which cannot be estimated in a meaningful way because of

198

KATSAUKSIA

the past rigidity of interest rates), the
movement of foreign interest rates, the
term structure of the banks' outstanding housing loans, etc. If the banks did
not act in a way whi~h led to a fall
in housing demand, and if the authorities decided that a reduction in demand
was desirable,2 they could ensure that
demand did change by regulating the
size of the total payment per period.

Regulation of Debt Service Costs on
Housing Loans
There are a numher of ways in which
the authorities could attempt to influence the size of the total payment per
period. One of the most direct would
he to issue guidelines on the average
(and/or maximum) term of (new) housing loans. For example, if the Bank
raised the rate of interest, hut did not
want to restrict demand for housing
loans, it could recommend that the
average (and/or maximum) life of new
housing loans he extended. In this way
there would he no reduction in housing
demand as a resul t of the need to devote a larger proportion of income per
period to servicing the loan.
The regulation of maturities would
give the authorities the opportunity to
influence the demand for housing without greatly affecting other components
2. A:lthough the supply of credit will be
the most important determinant of lending
as a long as the rate of interest remains
below ,the market clearing level, the authodties may stiU wish to influence demand
for loans, since the gap between supply and
demand (the credit rationing gap) is one of
the major factors shaping the banks' desire
to borrow from the central bank or from
foreign lenders.

of total demand (or to affect other components and leave housing demand unaffected hy taking offsetting action). It
could therefore he used hoth as a structural policy tool and as a tool for dealing with the cycles in housing. The issue
of recommendations on the life of
housing loans could he seen as a complement to the traditional surveillance
of interest rates and the more recent
guidelines on the sh'are of the financial
institutions in the financing of the purchase of housing.
However, it should he horne in mind
that the real prohlem is not on the
demand side. If the hanks were compelled to extend loans of a certain maturity
and yet were suffering from a shortage
of liquidity, there would he a limited
numher of loans which they could
grant. The regulation of maturities
would help those who received loans
with longer maturities, hut there would
presumahly he others who would he rationed and whose welfare loss should he
weighed against the welfare gain of
those who receive loans.

The Composition

of Bank Lending

One complication which would he encountered when using the variahle term
loan contract is that some hanks tradi,tionally use a far larger proportion of
their funds to grant housing loans. In a
variahle term contract system, these
hanks would experience a disproportionately large contraction in loanable
funds as a result of a rise in the rate of
interest while there is no reason to suppose that they would receive a disproportionately large share of any increase
in deposits.
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If this differential impact were considered undesirable, some way would
have to be found to compensate the
institutions which suffered. A liquidity
equilization fund similar to the one used
when deposit accounts were indexed
could be established to even out differences between banks or the central
bank credit quotas could be adjusted.
Yet another way to deal with this
problem would be to change the term
structure of deposit rates, but this could
presumably not be done too often. The
exact details of any system of compensation would probably be a matter of
contention in an oligopolistic banking
system.

Introduction of the Variable Term
Loan Contract
Some thought should be devoted to how
and when to introduce a new loan
contract if it has major implications for
the conduct of monetary policy. Since
the introduction of the variable term
contract wilI have little meaning for
counter-cyclical policy if it is not accompanied by a change in the rate of
interest, the new contract could be
brought in at almost any phase in the
cycle. Even if it were introduced at a
time when interest rates were changed,
the authorities could attempt to take
offsetting action by recommending
changes in the average (and/or maximum) maturity of new housing loans.
If the variable term loan contract

were ,introduced only with respect to
new loans, existing home loan holders
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might feel they were at a disadvantage
since their loan payments per period
would vary, while those of new borrowers would not. On the other hand,
it would be unreasonable (and a breach
of contract) to insist that alI outstanding loans be converted to variable term
contracts. It would therefore seem most
reasonable to introduce the variable
term contract on new housing loans and
alIow those with outstanding contracts
to convert their loans to variable term
ones.

Summary
The purpose of this note has been to
assess the implications of using a variable rate, variable term loan contract
in the financing of housing. The major
advantage of such a contract is that it
tends to reduce the inflationary impact
of a rise in the rate of interest by ensuring that expenditure per period on
housing does not increase as a result af
a rise in the rate of interest. Its drawbacks are that it places the fulI burden
of adjustment on the supply side in the
market for housing loans and that it
might affect some banks more than
others. The first drawback could be
offset to some degree by regulating the
size of debt service costs on housing
loans {e.g., by Issuing recommendations
on maturities), and the second could be
taken into account by compensating the
institutions which suffer if the differrential impact were not a specific policy
aimo

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1976:2

KESKUSTELUA

Vielä kerran differensseistä

PERTTI KUKKONEN

1. Tämän aikakauskirjan edellisessä numerossa (1/1976, ss. 70-80) keskustelin
Pentti Vartian kanssa differenssimuunnoksen yksinomaisesta käytöstä kansantalouden kokonaismallien rakentamisessa. Perusteltu kantani on edelleenkin, että differenssimuunnos (muutosprosenttien käyttäminen tasojen asemesta) siirtää analyysin paapainon
lyhyimmille, kahden - kolmen vuoden
pituisille reaktioilIe niin, että jo keskimääräisen suhdannekierron eli viiden
vuoden pituiset suhdanneaallot saavat
vain puolet siitä painosta, jonka kahden
vuoden pituiset aallot saavat. To_isaalta
osoitin, miten differenssimuunnos vaikeuttaa talousteoreettisten hypoteesien
todentamista ja vertailua, kun joudutaan siirtymään edestakaisin tasojen ja
differenssien välillä. Esimerkkinä tästä
voidaan pi tää Pen tti Vartian mallin
investointiyhtälöä.
Vastauksessaan (Edelleen differensseistä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1976, ss. 81-84) Pentti Vartia
ilmeisesti
tarkoituksellisesti
viipyy
edelleen niin ohuella tilastoteoreettisella tasolla, että hän voi ummistaa
silmänsä ekonometristen menetelmien
käytön
yksinkertaisilta
tosiasioilta.

Tällöin hänen ei tarvitse tunnustaa
sitä mallien rakentajille tuttua asiaa,
että mallissa ei saada luotettavia kertoimien arvioita sellaisten muuttujien muutosten vaikutuksille, joilla
havaintoaineistossa on vain vähäinen
vaihtelu (varianssi). Jos esimerkiksi
rakennetaan kysyntäyhtälöä jonkin
tuotteen myynnille ja sitä selitetään
kotitalouksien tuloilla ja tuotteen yksikköhinnalla, mutta hinnassa ei olekaan
juuri mitään -vaihtelua havaintojakson
aikana, hintamuuttujan kertoimen käyttö tulee hyvin epävarmaksi hintojen
muutosten vaikutuksen arvioinnissa.
Tämä sama johtopäätös pätee myös
silloin kun tarkastellaan aikasarjan eri
komponenttien, trendin, suhdannevaihtelun ja lyhyempien heilahdusten vaiKutusta muuttujan saamaan kertoimeen.
Jos muuttujan trendi on kokonaan puhdistettu ja suhdannevaihtelun varianssia
on runsaasti pienennetty, muuttujan
saamaan kertoimeen vaikuttavat lähes
yksinomaan lyhytaikaiset vaihtelut.
Juuri näin käy tehtäessä differenssimuunnos mallin muuttujille. 1 Trendin
1. Differenssimuunnoksen
vaikutus
komponenttien amplitudiin ja varianssiin
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ja suhdannevaihteluiden vaikutus muuttujien välisiin kertoimiin jää hyvin
vähäiseksi ja kertoimet ovat niiden
osalta epävarmoja, eli niiden keskivirheet ovat suuria. Täsmällisemmin esitettynä: Pentti Vartian »vastaesimerkissä» differenssimallin (1) jakautuneiden viiveiden parametrien ai (viiveen
pituus i= 1, ... ,k vuotta) estimaattien
keskivirheet kasvavat tasomallin vastaavien parametrien keskivirheisiin
verrattuna, kun viiveen pituus i kasvaa. 2 Tasomalliin verrattuna differenssimallin reaktiokertoimet ovat sitä epäluotettavampia mitä pitemmistä reaktioista on kysymys.
Tällä tekijällä on suurempi merkitys
kertoimien luotettavuuteen kuin Pentti
Vartian väittämällä virhetermien autokorreloituneisuudeUa, joka hänen mukaansa on pahempi ongelma tasomallin
tapauksessa. Niinkuin omassa puheenvuorossani aikakauskirjan viime numerossa esitin, virhetermin autokorreloituneisuus ei enää jakautuneiden viiveiden malleissa ole tasomallienkaan
kohdalla vaikea ongelma. Pentti Vartian mielessä on tilanne sellaisena kuin
se oli ennen nykyisiä jakautuneiden
viiveiden estimointimenetelmiä.
2. Keskustelussa

analyysin

paino-

kuvataan muunnoks'en suodatinkerto~mella,
niinkuin aikaisemmassa puheenvuorossani
esitin. Spektrianalyysin käsitteillä ei tässä
asiassa ollut sen kummempaa roolia, vaikka
Pentti Vartia jäikin sitä i:hmettelemään.
2. Olen tässä olettanut, että jakautuneet viiveet spesifioidaan suhteelUsen alhaisen asteluvun polynomeilla ja estimoidaan
Almonin menetelmällä, ei:kä ilman rajoituksia IPns-menetelmällä, niinkuin Vartia olettaa. Ei kai Pentti Vartia tosissaan ehdota -tasomallia (2) (jakautuneilla viiveillä) estimoitavakisi pns-menetelmällä ilman parametrien rajoituksia?
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pisteen siirtymisestä differenssimalleissa lyhyen ajan reaktioihin Pentti Vartia
kysyy: »Onko nykyisellä tietämyksen
tasolla ja niukoilla resursseilla malleja
rakennettaessa j ärkevää pyrkiä kaikissa
suh teissa mahdollisimman pitkälle menevään selitykseen?» Vastaukseni siihen on »kyllä», koska olen pitänyt tärkeänä, että mallit saadaan toimimaan
myös keskipitkällä - viiden vuoden
aikavälillä. Ongelma liittyy läheisesti
differenssimallien yhtälöiden vakiotermiin, joka vastaa ajan eksponentiaalista
trendiä ja j olle ei siis ole yritettykään
järkevää selitystä. Pentti Vartia kehottaa tutustumaan Chow'n ja Mooren
antamaan vastaukseen siihen kritiikkiin,
jonka R. A. Gordon ja Martin S. Feldstein suuntasivat differenssimuunnosta
ja yhtälöiden vakiotermiä vastaan.
Pentti Vartia sanoo tätä puolustelua
»hyväksi». Se alkaa: »We simply do
not know enough to make a definitive
choice among levels, one-quarter diffe..
rences, four-quarter differences or other
possibilities.» He valitsivat neljän neljänneksen differenssin ja perustelivat
sitä halulla selittää mallillansa aluksi
nimenomaan lyhyimpiä suhdannevaihteluita.
Minun tulkintani on, että sekä Vartia
että Chow ja Moore olivat tosiaan niin
alkuvaiheessa
kokonaistaloudellisen
mallin rakentamisessa että »they simply
didn't know», mihin vaikeuksiin differenssimuunnos ja vakiotermin käyttö
yhtälöissä tulisi heidät johtamaan.
Kysyin jo aikaisemmin Pentti Vartian
mallin vakiotermeistä: »Miksi pelkkä
ajan kuluminen aiheuttaisi yksityisessä
kulutuksessa 2.4 prosentin nousun vuodessa tai tuonnin volyymissa peräti
3.9 prosentin vähentymisen vuodessa?» (Kansantaloudellinen aikakauskirja
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1/1976, 's. 80). Pentti Vartia ei vastannut, eikä ihme, k'Oska tällaisille trendimuut'Oksille ei 'Ole mitään selitystä pyritty löytämään. Pentti Vartian mallin
mukaan esimerkiksi reaalitul'Ojen Ja
k'Ok'Onaiskysynnän v'Olyymin kasvun 'Ollessa n'Olla kulutus jatkaa n'Ousua 2.4
pr'Osentilla vu'Odessa, mutta tu'Onnin
määrä alenee 3.9 pr'Osenttia vu'Odessa.
Tällaisen mallin mukaan meillä ei 'Olisikaan vaiht'Otaseongelmaa, k'Oska tu'On ti
alenee trendin'Omaisesti kysyntätekijöiden asettuessa vaki'Otas'Olle.
Trendien selittäminen k'Ohtuullisella
tarkkuudella tal'Ouste'Oriaan ja empiiriseen aineist'O'On n'Ojautuen 'On 'Olennaisen
tärkeää, k'Oska ilman sitä mallin käyttäminen 'On erityisen vaikeaa. Trendit
j'Ouduttaisiin arvioimaan mallien ulk'Opuolelta, eikä ole mitään takeita, että
ne 'Olisivat edes keskenään ristiriidatt'Omia. Merkittävät tavoitemuuttujat, kuten kauppa- ja vaiht'Otase ja työttömyys
'Ovat herkkiä tas'Ojen ennustevirheille,
k'Oska ne saadaan erotuksina k'Ooltaan
palj'On suurempien tasomuuttujien välillä. Tällöin ei tarvita kuin muutaman
pr'Osentin virhe tasossa (vienti, tuonti,
työvoiman kysyntä ja tarjonta), kun
näissä er'Otuksissa on jo 50-100 prosentin virhe.
Pentti Vartian ja Ch'Ow'n - M'Ooren
väite, että trendejä ei v'Oida selittää
kohtuullisella tarkkuudella samalla kun
selitetään muut'Osta vu'Odesta t'Oiseen,
on täysin kestämätön. Vastaesimerkiksi
Suomessa kelpaa hyvin Suomen Pankin
malli ja muissa maissa luettelemani
(KA 111976, s. 79) 31 tas'Omallia, j'Oista
suurin 'Osa - ainakin LINKin maailmantal'Ouden malliin 'Osallistuvat 18
tasamallia - t'Oimivat oman tiet'Oni ja
k'Okemukseni mukaan k'Ohtuullisen hyvin myös keskipitkän ajan ennusteissa.

Yhtä kestämätön tämä Pentti Vartian
väite on, j'Os ajatellaan niitä tal'Ousteoreettisia hYP'Oteeseja, joihin mallien
tulee perustua. Keynesiläinen te'Oria
sen enempää kuin esimerkiksi uusklassillinen pää'Oman kysynnän teoriakaan
eivät ole syntyneet tarpeesta selittää
kahden vu'Oden pituisia »minisuhdannejaks'Oja», vaan kyllä niissä alun alkaen
'On hu'Omi'O 'Ollut k'Ok'Onaisen neljänviiden vu'Oden suhdannejaks'On selittämisessä. Kansan tal'Ouden pitkän aj an
rakennemuut'Osten selittäminen sen sijaan on j'O aivan eri asia, j'Ohon ei ole
k'Oskaan esimerkiksi SP:n mallin avulla
haaveiltukaan pyrittävän.
3. Arv'Ostelin Pentti Vartian mallin
invest'Ointiyhtälön viiverakennetta, j'Oka
tasomuuttujiin purettuna on aivan
muuta kuin investointien te'Oreettinen
ja ,empiirinen tutkimus on tähän asti
tu'Ottanut. Hän ei pyrikään pu'Olustamaan yhtälöä sinänsä, vaan vet'Oaa
siihen, että k'Ok'O mallin simul'Oinneissa
invest'Oinnit kuitenkin käyttäytyvät
realistisella tavalla.
Vartia paheksuu sitä, että kiinnitiJl
tällä tavalla hu'Omi'On yksittäiseen käyttäytymisyhtälöön k'Ok'Onaisuuden sijasta. Tein näin sen takia, että terveen
mallinrakennuslogiikan mukaan mallin
spesijioinnin minimivaatimuksena on,
että kukin yhtälö erikseen on spesijioitu
teoreettisesti oikein perustellulla tavalla. Ilman tätä raj'Oitusta j'Oudutaan
mallin rakentamisessa tarpomaan rajatt'Omien mahd'Ollisuuksien su'Ossa. Sen
lisäksi yhtälöiden on tietenkin t'Oimittava myös yhdessä koko mallin puitteissa.
Onk'O sitten niin selvää, että investointiyhtälö todella toimii kok'O mallin simul'Oinneissa, j'Oihin Pentti Vartia vetoaa?
Käsittelin tätä asiaa jo alkuperäisessä
kirja-arv'Ostelussani (KA 3/1976, s.

KESKUSTELUA

322-323) ja totesin mallin simulointien
tuottavan varsin alhaisen kerrannaisvaikutusten arvion. Tähän on suurimpana syynä juuri investointiyhtälön
akseleraatiotermi, jossa muuttujien tasoihin tulkittuna tuotantomuuttujan
kertoimien summa on nolla. Malli toisin sanoen aliarvioi investointien suhdanneherkkyyttä myös koko mallin
simulointien perusteella.
4. Kun olen näin vahvasti arvostellut
differenssien yksinomaista käyttöä kansantalouden kokonaismalleissa, haluan
lopuksi vastata Pentti Vartian kysymykseen: »Millaisille ilmiöille ja millaisiin tarkoituksiin differenssien käyttö
sopii?» Vastaukseni on, että differenssejä on syytä käyttää silloin, kun taloustieteen teoria niin vaatii. Niinkuin
muistettaneen, SP:n mallissa - samoin
kuin LINKin lähes kaikissa malleissa
- prosenttimuutoksia (tai logaritmisia
differenssejä) on käytetty palkka- ja
ansiotasoyhtälöissä. Perusteluna on se
seikka, että Phillips-käyrä -hypoteesi
ja sen kehitelmät on. esitetty ansiotason
muutosprosenteille. Myös hypoteesi
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inflaatio-odotusten vaikutuksesta ansiokehitykseen on parhaiten esitettävissä
hintojen ja palkkojen muutosprosenteilla tasojen asemesta.
Phillips-käyrän ja palkkayhtälöiden
muotoileminen muutosprosenteille, muiden mallin yhtälöiden ollessa tasomuodossa, johtaakin sitten varsin mielenkiintoisiin mallin ominaisuuksiin, mm.
siihen, että pitkän ajan kuluessa rahapolitiikka vaikuttaa inflaatiovauhtiin,
mutta ei tuotannon kasvuvauhtiin. On
vielä. täysin avoin kysymys, voidaanko
Vartian mallin tyyppisillä puhtailla
differenssimalleilla lainkaan tutkia tämän tyyppisiä kysymyksiä.

Pääongelma kansantalouden kokonaismallin rakentamisessa onkin talousteoreettisesti perusteltujen hypoteesien
todentamisen ja vertailun puolella,
niinkuin monesti aikaisemmin olen todennut. Keskustelu siihen liittyvistä
ongelmista, jotka Pentti Vartia on sivuuttanut varsin kevyesti, olisi paljon
tärkeämpää kuin differenssi- ja tasomalleja koskevan keskustelun jatkaminen.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1976:2

Neilimon kummallisista väitteistä

ILARI TYRNI -

VELI KARHU

Kansan taloudellisessa aikakauskirj assa
111976 käytiin keskustelua Kari N eilimon väitöskirjatutkimuksenl. tiimoilta
(Ilari Tyrni - Veli Karhu, Kehitysaluelakien yritystaloudellisista vaikutuksista; Kari N eilimo, Noin 46 kummallista
väitettä). Koska Neilimon vastineeseen
sisältyy kummallisuuksia, saanemme
kommentoida niistä muutamia.
1. Vastineessaan N eilimo ei yritäkään
suoranaisesti kumota kirjoittajien esitystä, vaan on muotoillut siitä 46 väitettä, jotka eivät useinkaan ole yhtäpitäviä alkuperäisten kanssa. Noihin
muotoilemiinsa väitteisiin Neilimo sitten
vastaa. Sen kuinka hyvin Neilimo tässä
onnistuu - puhumattakaan siitä, miten
hyvin hän vastaa alkuperäisiin väitteisiin - lukija voi tarkistaa emo aikakauskirjan numerosta.
2. Neilimo yrittää useammassakin
yhteydessä osoittaa liiketaloudellisen
tietämyksemme puutetta sillä, ettemme
ole suorittaneet liiketaloustieteen arvosanoja. Neilimon mukaan tietämyksemme pohjanoteeraus on väitteemme, että
»kirjanpidossa raaka-aineostoihin sisällytetään usein myös palkkoja» (s. 55 ja
1. Kari N eilimo, Kehitysaluepoliittisten toimenpiteiden yritystaloude7.linen tehokkuus.

Acta Universitatis Tamperensis.
VoI. 62, Tampere 1975.

Series A

64). Tämän perusteella hän kehottaa
mei tä osallistumaan erinomaisille kursseilleen. Huomautettakoon, että väitteemme perustuu prof. Kettusen painatuslupalausuntoon, jossa hän toteaa:
»Kuitenkin kirjanpitokäytännöstä johtuen perusaineiston 'raaka-aineostot'
-mittarin arvoihin sisältyy myös runsaasti palkkamaksuj a». Näin ollen kehotus kursseille on ainakin tässä kohdin
osoi tettu väärille henkilöille.
3. Tieteenteon etiikan osalta on korjattava väite, että Tyrni olisi luokitellut
Ahmavaaran ja Hempelin tutkimukset
skandaalitutkimuksiksi (s. 68). Sen sij aan hän on maininnut N eilimolle, että
niitä sopivampia teoksia taloustieteen
metologiaan liittyen on runsaasti olemassa. Neilimon mainitseman psykologian väitöksen kohdalla Tyrni puuttui
siihen, ettei väittelijä ilmoittanut, missä
tutkimusaineisto olisi nähtävissä. Mitä
taas tulee keskeneräisen työn arvosteluun, olemme sitä mieltä, että silloin arvostelusta on suurin mahdollinen hyöty
ja ettei ainakaan väitöskirjatyön ollessa
jo esitarkastusvaiheessa arvostelua tule pitää salaisena. Yleensäkin tieteellisen tutkimuksen ja sen arvostelun
tulisi kaikissa vaiheissa olla mahdollisimman julkista.
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Pirjo Laaksonen Kyllikki Ruokonen:

Erkki Vaisto -

Kansantaloustieteellinen
kirjallisuus
Suomessa 1960-1972. Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto, Helsinki 1975.
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastossa on jälleen saavutettu merkittävä
virstanpylväs suomalaisen tieteellisen
kirjallisuuden bibliografoinnissa. Kirjaston ehkä vaativin kertatyö, kirjallisuusluettelo
Kansantaloustieteellinen
kirjallisuus Suomessa 1960-1972, on
valmistunut. Tämä bibliografia jatkaa
sitä Helsingin kauppakorkeakoulun
kirjaston pitkäjänteistä työtä, jonka
tarkoituksena on kartoittaa huomattava osa Suomessa viime ja tällä vuosikymmenellä ilmestynyttä yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta. Esiteltävä bibliografia muodostaa merkittävän etapin tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisessa. Erkki Vaisto
yksi nyt ilmestyneen bibliografian tekijöistä, on aiemmin julkaissut bibliografian Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa 1973, joka siis on
jatkoa nyt ilmestyneelle eräänlaiselle
alan perusbibliografialle. Tarkoituksena on jatkaa sarjaa vuosibibliografioiden muodossa.
Bibliografian laadinnassa on eräänä
perusongelmana ollut yhteiskuntatieteelliselle bibliografoinnille tyypillinen

rajaamisen vaikeus: mitkä otsikot kuuluvat kansantaloustieteeseen, mitkä
eivät. Mitään selvää ohjenuoraa ei ole,
rajaamisessa on käytettävä harkintaa
ja kokemusta. Tässä bibliografiassa on
noudatettu aineiston rajaamisessa jokseenkin väljää kansantalouden ja kansantaloustieteen tulkintaa. Tärkein peruste tälle on se, että suuri joukko
kirjallisuutta jäisi eri tieteenaloja tiukasti rajattaessa kaikkien bibliografioiden ulkopuolelle. Bibliografian laatimisen perusongelma, luokittelun perustuminen pelkästään julkaisujen otsikoihin välttämättömyyden sanelemana,
heijastuu juuri mm. tässä suuressa epävarmojen »tapausten» joukossa.
Aineiston laajuuden vuoksi bibliografia on jaettu viiteen osaan siten, että
ensimmäinen osa sisältää väestöä, työvoimaa, kansantuloa ja kulutusta, toinen
'osa maa- ja metsätaloutta, kolmas osa
teollisuustuotantoa ja palveluja, neljäs
osa ulkomaankauppaa ja viides osa
taloudellista kasvua, julktsta taloutta
ja talouspolitiikkaa käsittelevän kirjallisuuden. On helppo havaita, että tämä
ryhmittely pyrkii seuraamaan, mahdollisuuksien mukaan, normaalia kansantaloustieteen perusoppikirj oista tuttua
asioiden esitysjärjestystä. Eri osat on
pyritty saamaan ehjiksi kokonaisuuksiksi, mistä on ollut seurauksena huomattava vaihtelu osien kattaman aineiston laajuudessa.
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Bibliografiassa sovellettu jäsentely
noudattaa kansainvälistä UDK-Iuokitusta. Tämä luokitus ei kovinkaan hyvin
sovellu yhteiskuntatieteellisen aineiston
ja suorastaan kehnosti nykyaikaisen
kansantaloustieteellisen kirj allisuuden
luokitteluun. Ilmeisesti vuosisadan alkupuolen näkemykset kansantaloustieteestä vaivaavat yhä UDK-Iuokitusta
tältä osin. Tämä käy helposti ilmi selaamalla bibliografian eri osien sisällysluetteloa. Silmiinpistävää on se, että
samaan asiakokonaisuuteen kuuluvat
aiheet on useinkin luokiteltu etäälle
toisistaan. Tästä seikasta saattaa jopa
aiheutua sekaannusta kansantaloustieteellisen koulutuksen saaneelle, mutta
UDK-Iuokituksen käyttöön tottumattomalle bibliografian käyttäj älle. Parastaikaa uusittavissa UDK-kaavoissa
onkin odotettavissa suurta parannusta
juuri tältä osin, mutta valitettavasti
uusi luokitus ei ole vielä valmis, joten
sitä ei voitu soveltaa tässä bibliografiassa. Laaja asiahakemisto on toivot.tavasti avuksi bibliografian käytössä ja
vähentää luokituksen heikkouksien aiheuttamia vaikeuksia.
Kansantaloustieteen bibliografian jäsentelyn laatimisessa vallitsee yleisesti
ottaen kolmitahoinen ristiriita:
-- UDK-Iuokitus pitäisi pyrkiä säilyttämään mm. kansainvälisen käyttökelpoisuuden ja vertailukelpoisuuden
vuoksi,
- kansantaloustieteen opillinen syste-

-

matiikka olisi itse luokittelutyön ja
myös käyttäj än kannalta edullisin,
puhtaasti luokittelutyön kannalta
olisi edullisin sellainen systematiikka, joka pitäytyy harvoihin yleisluontoisiin otsikoihin; yksityiskohtaisten alaotsikoiden käyttö on
nimittäin kaksiteräinen miekka, se
on käyttäjälle hyödyksi vain jos
aineisto todella pystytään oikein
luokittelemaan näiden yksityiskohtaisten otsikoiden »alle» , muussa
tapauksessa se päinvastoin saattaa
vähentää bibliografian käyttökelpoisuutta.

Kansantaloustieteellinen kirjallisuus
Suomessa 1960-1972 merkitsee huomattavaa helpotusta kansantaloustieteen
ja myös muiden yhteiskuntatieteiden
tutkijoiden ja opiskelijoiden työhön.
Se ei kuitenkaan poista eikä myöskään
tee tarpeettomaksi opiskelun tiettyyn
vaiheeseen kuuluvaa omatoi~ista aineiston kartoituksen ja etsimisen opettelemista. Tämä ei tietenkään ole
bibliografian tarkoitus. Opettajalle ja
tutkijalle bibliografia on apuna tutkimustyön ohjauksessa ja aiheiden valinnassa, mutta myös tutkijan nopeasti
käytettävänä »käsikortistona». Toivottavaa olisi, että tätä bibliografiaa tarvitsevat mahdollisimman tehokkaasti
saatettaisiin tietoisiksi bibliografian
ilmestymisestä. Näin säästettäisiin myös
paljon kirjaston suorittamaa etsintä- ja
neuvontatyötä.
Roy Dahlstedt
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Unto Lund:
Teollisuuden rahoituspolitiikan suunnittelu. Kansantaloudellisia tutkimuksia XXXIII. Helsinki 1973. 168 sivua.
Reino Hjerppe:
Tutkimus tehokkaan ja optimaalisen
allokaation käsitteestä ja tuotannontekijöiden allokaatiosta Suomen kansantaloudessa 1965-1970. Kansantaloudellisia tutkimuksia XXXIV. Helsinki 1975.
214 sivua.
Näiden kahden väitöskirjatutkimuksen
kohteena on kansantaloustieteen keskeinen problematiikka kansantalouden
niukkojen voimavarojen kohdentumisesta, ts. miten hyvin voimavarat ovat
Suomessa kohdentuneet ja missä määrin niiden käyttöä voitaisiin tehostaa ja
parantaa. Molempia tutkimuksia voidaan luonnehtia lähestymistapakokeiluiksi. Unto Lundin työssä tarkastellaan rahoi tuspolii ttisen suunnittel un
menetelmiä j a erityisesti lineaarisen
ohjelmoinnin käyttökelpoisuutta suunnittelun välineenä. Myös Reino Hjerppen työssä sovelletaan lineaarisen ohjelmoinnin tekniikkaa, mutta on merkillepantavaa, että tässä tutkimuksessa
muodostaa analyysin perustan varsin
yksityiskohtainen 34 toimialan aktiviteettianalyyttinen malli. Näin ollen
Hjerppen tutkimus liittyy läheisesti
erääseen kansainvälisen tutkimuksen
traditioon, jonka piirissä vilkkain »aktiviteetti» sattui 1950- ja 1960-luvuille.
Sitävastoin Unto Lundin tutkimusta on
vaikeampi sijoittaa samalla tavoin johonkin selvästi rajattavaan tutkimustraditioon. Tämä seikka heijastuu myös
näiden töiden jonkin verran erilaisessa
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tutkimusotteessa. Lundin tutkimuksessa
kiinnitetään suhteellisen paljon huomiota tilastoinformaation saatavuuteen
ja laatuun, kun sen sijaan Hjerppen
työssä omistetaan huomattava osa teoreettisten käsitteiden analyysiIle. Kumpikin työ on vahvasti ankkuroitu maassamme jo 1960-luvulla virinneeseen
vilkkaaseen allokaatiopoliittiseen keskusteluun ja tässä yhteydessä esitettyjen näkemysten ja hypoteesien perusteisiin.
Kun allokaatiopoliittinen keskustelu
on sivunnut rahoituskysymyksiä, se on
liikkunut perin pettävällä pohjalla ennen kaikkea saatavissa olevien tietojen
puutteellisuudesta johtuen. Tältä kannalta katsoen Lundin työn tutkimuskohteena oleva teollisuus on erityisen
sopiva, koska rahoitusanalyysin edellyttämää tasetilastomateriaalia on yhtenäisessä muodossa käytettävissä 1960luvulta. Silti työ on vaatinut perusteellista tietojen käyttökelpoisuuden selvittämistä ja erilaisiin oletuksiin nojautuen saatavissa olevien tietojen uudelleenarviointia, josta on mainittava Lundin suorittama vaihto-omaisuutta koskevien arvojen korjaaminen; se muuttaa
eräitä talouspoliittisessa keskustelussa
aikaisemmin yleisesti omaksuttuja käsityksiä teollisuuden rahoitusedellytyksistä . tutkimuskaudella (1964-1970).
Lundin tutkimuksen tehtävänasettelusta toteaisin lyhyesti, että siinä pyritään selvittämään toisaalta, miten rahoitus ,on todellisuudessa tapahtunut, ja
toisaalta, miten luotonannon olisi pitänyt ohjautua tehokkaamman tuloksen
aikaansaamiseksi. Empiiristä tarkastelua varten Lund konstruoi yhden nk.
kansantaloudellisen tavoitteen ja kaksi
nk. liiketaloudellista tavoitetta. Kansantaloudellisten tavoitteiden operationaa-
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lisena mittana käytetään bruttDtuDtjen ja raaka-ainekustannusten erDtusta
- tUDttDylijäämää - bruttDkansantuDte-erän likimääräisenä DSDittimena.
KansantalDudellisessa analyysissa Dtetaan hUDmiDDn myös työllisYYSPDlitiikan tavDite rajDituksen mUDdDssa. LiiketalDudellisina tavDitteina käytetään
sekä liikevaihtDa kuvaavaa bruttDtuottDa että sisäistä rahDitusylijäämää eli
nettDvDitDn ja pDistDjen summaa.
Lundin tutkimuksen tulDksista tDteaisin, etteivät ne DIe ristiriidassa aikaisemmin melko. laajasti Dmaksuttujen
allDkaatiDta
kDskevien
näkemysten
kanssa. Lundin varDvaisena jDhtDpäätöksenä Dn, että rahDituspääDmat tutkimusperiDdilla Dlivat kDhdentuneet
kansantalDudellisten näkökDhtien mukaan liiaksi pääDmavaltaisille tDimialDille ja että pääDmavaltaiset tDimialat
Dlivat saaneet liikaa pääDmia käyttöönsä myös liiketalDudellisten kri teerien
valDssa.
Eräinä reunahuDmautuksina tDteaisin, että Lund jättää epäselväksi teDllisuuden rahDitussuunnittelun kytkennän
kDkDnaistalDudelliseen suunnitteluun;
ettei tekijä DIe selvittänyt sitä »teDreettista» näkemystä, jDka Dn Dhjannut tekijää mallin kDnstruDinnissa tarkastelun rajDittamisessa kDskemaan vain niitä muuttujia, jDista tiedDt Dn saatavissa
tasetilastDista; ja että riittävää hUDmiDta ei DIe kiinnitetty suunnittelun sisältämään aikapref.erenssiin ja inflaatiDn
vaikutuksiin.
Hjerppen työn sisältämä käsitteellinen analyysi Dn varsin perusteellinen.
Sen alkuluvuissa käsitellään allDkaatiDprDbleemia erikseen suljetussa ja aVDimessa talDudessa, jDllDin myös merkittävimmät kansainvälisen kaupan teDriat
esitellään. Lisäksi paneudutaan erilli-

sessä luvussa hyvinvDintifunktiDn käsitteeseen ja sen empiirisen kDnstruDinnin Dngelmiin. Hjerppe selvittelee geDmetriaa taitavasti hyväksikäyttäen selkeällä tavalla Dptimaalisuuden ja tehDkkuuden käsitteitä sekä kansainvälisen työnjaDn perusteita. Esitykseen
Dn sisällytetty sDpiva annDS DppihistDriallista taustaa ja teDriaan kDhdistettua kritiikkiä menemättä tutkimuksen
kannalta tarpeettDmiin yksityiskDhtiin
ja teDreettisiin hienDuksiin. TietDinen
pyrkimys Dppikirjamaisuuteen Dn lisännyt teDksen teDreettisten Dsien luettavuutta. Kun tekijä tarkastelee desentralisDidun täydellisen kilpailun järjestelmän mahdDllisuuksia allDkDida tUDtantDvDimia Dptimaalisesti
tDdetaan,
»....että markkinavDimien aikaansaama
resurssien allDkaatiD ei DIe yhteiskunnan
kannalta paras mahdDllinen.» Tämä
Dlettamus mUDdDstaa tutkimuksen näkemyksellisen lähtökDhdan. Tutkimuksessa käsitellään varsin perusteellisesrti
empiirisen allDkaatiDmallin kDnstruDinnin Dngelmia ja sen mUDtDilemista aktivi teettianalyysin tarkDi\tuksiin soveltuvaksi.
Analyysin metDdi ja rajDitukset käydään yksityiskDhtaisesti läpi. Empiiristen kDkeitten lähtökDhtana pidetään
vUDtta 1965 ja mallin ratkaisut kDskevat vUDtta 1970. TarkDituksena Dn arviDida, miten paljDn yksityisen kulutuksen tasDa Dlisi vDitu kDhDttaa tDteutuneeseen kulutukseen verrattuna, JDS
tUDtannDntekijöiden liikkuvuus Dlisi 0.1lut mahdDllista (nk. vaihtoehto. 1), pääDman liikkuvuus Dlisi rajDittunut uuden
pääDman mUDdDstukseen ja vanhan
pääDman kulumiseen (vaihtDehtD II) tai
lisäksi ulkDmainen kysyntä Dlisi asettanut rajDituksia (vaihtDehtD III). TulDksista mainittakDDn, että III vaihtDeh-
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don mukaan olisi allokaatiota tehostavalla politiikalla voitu vuodesta 1965
vuoteen 1970 nostaa yksityisen kulutuksen tasoa vajaalla 10 %:lla. Tehokkaampi allokaatio olisi edellyttänyt toteutunutta korkeampaa jalostusastetta
tuotannossa sekä työvaltaisempaa tuotantorakennetta. Tulokset tuntuva'" olevan varsin pitkälle sopusoinnussa ai.kaisemmin melko yleisesti omaksuttujen
talouspolii ttisten näkemysten kanssa,
ja myös Lundin teollisuutta koskevan
tutkimuksen johtopäätösten kanssa.
Vaikka Hj erppen työssä ei kaikkia
teoreettisen käsittelyn osia ole saatu
luontevasti kytketyksi tutkimuksen kokonaisuuteen, katson tutkimuksen ver-

Jorma Pohjanpalo:
Onpahan eletty. WSOY, Helsinki 1974.

470 sivua.
Jorma Pohjanpalo on antanut muistelmille en nimen Onpahan eletty. Mieles-

täni tämä on oikeaån osunut valinta.
Kirjoittaja onkin ollut mukana hyvin
monessa. Itse hän myöntää, että »elämäni on ollut rikasta ja monipuolista
eikä siinä varttuneemmalla iälläkään
ole vähäisintäkään tympäännyttävän
yksitoikkoisuuden tuntua». Eiköhän tällaisen tunnustuksen tekeminen ole osoitus siitä, että asianomainen henkilö on
tyytyväinen elämäänsä ja osaansa.
Jorma Pohjanpalossa on aimo annos
rentoa ja reipasta elämännautiskelijaa
ja -taitaj aa. Tietenkin hänelläkin on
ollut omat vaikeutensa ja vastuksensa.
Ne eivät juuri tule näkyviin tämän
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raten laajalla teoreettisella analyysilla
olevan merki,tystä paitsi empiirisen analyysin perustana myös siksi, että se paljastaa ne monet vaikeudet, joita kohdataan pyrittäessä johdonmukaiseen ja
tehokkaaseen
allokaa tiopoli tiikkaan
Suomen kaltaisessa talousjärjestelmässä, jossa on sovitettava yhteen yhteiskunnan yksittäisten jäsenten ja yhteiskunnan yleiset tavoitteet.
Mielestäni sekä Lundin että Hjerppen
tutkimukset valottavat mielenkiintoa
herättävällä tavalla 1960-luvun Suomen kansan talouden eri tyispiirtei tä,
joilla oli jaon osin vieläkin talouspoliittista ajankohtaisuutta.
Jouko Paunio

teoksen lehdillä. Tekijän luonteeseen
kyllä kuuluu avomielisyys ja turhan
salailun välttäminen. Vaikeuksista hän
näyttää selvinneen useimmiten säilyttämällä huumorin kyllästämän pirteän
partiopoikahenkensä elämänehtooseen
saakka. Jorma Pohjanpalossa onkin
paljon »ikuista partiolaista». Kirjoittajalla on tunnetusti sekä hyvä supliikki
että sujuva kynä. HäneUä on kieltämättä sekä puhuttu että kirjoitettu sana
hallussaan. Molempia hän on käyttänyt
ahkerasti ja myöskin hyvällä menestyksellä. Jollei aikaisemmin ole ollut
tietoinen siitä, mitä Jorma Pohjanpalo
on puhunut ja kirjoittanut, niin ainakin
sen jälkeen kun on lukenut tämän
teoksen, on noista seikoista päässyt selville. Kynttiläänsä hän ei totisesti ole
kätkenyt vakan alle, ei myöskään tässä
kirjassa.
Jorma Pohj.anpalo

on ollut paitsi
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ahkerasti kynää käyttänyt kirjoittaja
myös liikkuva matkamies .. Hän on nähnyt maailman eri tahoilla. Hän on käynyt Australiat, Yhdysvallat ja monet
muut maat ja maanosat. Kaikkialla
hän on tehnyt mielenkiintoisia havaintoja sekä tutustunut erilaisiin henkilöihin. Monista on tullut hänelle pitkä~
aikaisia hyviä ystäviä. Kirjoittaja on
ollut ja on seurallinen ihminen, jonka
on ollut helppo saada kontakteja. Tästä
on varmasti ollut paljon hyötyä sekä
lehtimiehen työssä että siinä yhteydessä,
kun hän on toiminut talouselämän erilaisissa tehtävissä.
Erityisen merkittävä on ollut Pohjanpalon toiminta Suomen Muoviyhdistyksen asiamiehenä ja toimitusjohtajana.
Muoviyhdistyksen palveluksessa Pohjanpalo oli 31 vuotta. Tämän hän mainitsee eräänlaiseksi maailmanennätykseksi, sillä »yksikään toinen virkaveljeni
missään maassa ei ole jaksanut yhtä
kauan».
Suomen merenkulku eri muodoissa
ja vaiheissa lienee kuitenkin ollut se
ala, joka on ollut lähinnä Jorma Pohjanpalon sydäntä. Hän on ollut mukana
alan järjestöissä mm. Suomen Laivastoliiton toimitusjohtajana sekä Laivastolehden päätoimittajana.
Merenkulun alalta oli myöskin hänen
tohtorinväitöskirjansa. Se käsitteli Suomen kauppamerenkulkua, nimenomaan
sen linjalaivaliikennettä. Hänen väitöskirjansa oli järjestyksessä neljäs Helsingin Kauppakorkeakoulun historiassa.
Ettei kiinnostus merenkulkua kohtaan
ole sammunut Jorma Pohjanpalon mie-

lessä osoittaa se, että hän ryhtyi parisen
vuotta sitten kirjoittamaan tilaustyönä
maamme talvimerenkulun satavuotishistoriaa.
Erääseen Pohjanpalon teoksen kohtaan haluaisin vielä puuttua, koska siinä
esitetty käsitys ei enää tällä hetkellä
pidä paikkaansa. Pohjanpalohan on
suorittanut opintonsa Kauppakorkeakoulussa, nykyisessä Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Siellä hän myöskin
väitteli kauppatieteen tohtoriksi. Kirjoittaja käsittelee teoksessa.an myöskin
ny kyistä tilannetta tässä oppiahj ossa.
Pohjanpalo väittää, että Helsingin
Kauppakor keakoul ussa esiintyisi »melkoisen laimeaa kiinnostusta korkeimpien
akateemisten oppiarvoj en suorittamista
kohtaan». Asianlaita on päinvastoin
se, että nykyisin tämä kiinnostus on
hyvinkin voimakasta ja toiveita herättävää. Todettakoon, että viime ja kuluvan vuoden aikana tulee Kauppakorkeakoulussa tarkastettaviksi toistakymmentä väitöskirjaa. Ei siis näytä olevan
olemassa mitään pelkoa siitä, että kiinnostus korkeinta akateemista oppiarvoa
kohtaan tulisi ko. korkeakoulussa vähenemään, saatikka sitten loppumaan.
Kirjoittaja totea'a omalta kohdaltaan,
ettei kauppatieteiden tohtoritutkinnosta
ole hänelle ollut sanottavaa taloudellista
etua, sekä jatkaa, ettei hän siinä mielessä väitöskirjaa ryhtynyt tekemäänkään.
Voinemme yhtyä kirjoittajaan siinä, että
väitöskirjatyö on omiaan antamaan sisäistä tyydytystä sekä luomaan muita
arvoja, jotka eivät ole rahalla mitattavissa.
Keijo Alho
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Esko Seppänen:
Iso paha raha. Kansankulttuuri Oy,
Tampere 1975. 248 sivua.
Toista vuotta sitten radion taloustoimittaja Esko Seppänen herätti kohua
teoksellaan Oy Suomi-Finland Ab, johon sisältyi mm. luettelo johtavien
suomalaisten yritysten
suurimmista
1
osakkeenomistajista. Näin ollen oli
luonnollista, että kirjasta tuli myyntimenestys, jonka innoittamana Seppänen on jatkanut kirjailijauraansa Iso
paha raha -teoksella.
Iso paha raha on monessa suhteessa
edeltäjänsä kopio. Molempien arvokkain anti on omistusluettelot. Tosin tekij ä väi ttää uudessa kirj assaan, että
siinä »julkaistava luettelo on vielä täydellisempi ja yksityiskohtaisempi kuin
mitkään aikaisemmat tiedot.» Näin ei
kuitenkaan ole asianlaita; yrityskohtaiset tiedot ovat jokseenkin ennallaan,
mutta yritysten lukumäärä on supistettu ensimmäisen teoksen noin 670 :stä
noin 320:een.
Omistusliitteen ohella Iso paha raha
kertaa Oy Suomi-Finland Ab:stä tutuiksi tulleet Seppäsen näkemykset
Suomen talousjärjestelmästä ja elinkeinoelämästä. Tekijä kohdistaa pääkritiikkinsä tuotantovälineiden yksityisomistukseen ja siihen liittyvään
»vallankäyttöön», omistuksen periytymiseen sekä markkinatalousjärjestelmälle ominaiseen vapaaseen hinnanmuodostukseen ja investointipäätösten
hajakeskitykseen. Erityisesti »rahanlainaajab, ts. luottolaitokset, joutuvat
Seppäsen hyökkäyksen kohteeksi. Tässä
yhteydessä kohtaamm'e jälleen tekijän
1. Ks. arvostelu Kansantaloudellisess.a aikakauskirjassa 2/1975, s. 197.
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ahkerasti viljelemät fraasit KOP:n ja
SYP:n ryhmistä. Ottaen huomioon kyseisten pankkien keskeisen aseman liikepankkisektorin piirissä on luonnollista, että suuryritykset yleensä ovat
valinneet jommankumman pankkisuhteekseen. Tähän yksinkertaiseen tosiasiaan pohjautuu Seppäsen pankkiryhmäteoria, jonka mukaan ryhmään kuuluvat yritykset ovat alistetussa asemassa pankkiinsa nähden tämän käyttäessä joko »omistusvaltaansa» tai »hallinnollista valtaansa». Kelpuuttaessaan
jäseniä pankkiryhmiinsä Seppänen on
varsin
suurpiirteinen.
Esimerkiksi
SYP:n ryhmään on hyväksytty maamme suurin rakennusaineiden valmistaja
Paraisten Kalkki siitä huolimatta, että
tämän teollisuusyrityksen ensisijainen
pankkiyhteys on HOP.
Kirjassaan Seppänen esittää arvioita
SYP:n ryhmän osuudesta koko tehdasteollisuudesta toimialoittain vuonna
1972. Pääjohtaja Mika Tiivola viittasi
eräässä
TV-esiintymisessään
joulukuussa 1975 Yhdyspankissa tehtyyn
selvitykseen, jossa kartoitettiin toimialoittain ryhmiteltyinä pankissa kokonaan tai osittain asioivien teollisuusyritysten osuus eri toimialoista vuoden
1972 liikevaihdon mukaan. Seppäsen
esittämät luvut ovat siten tarkistettavissao Huomio kiinnittyy tällöin siihen, että Seppäsen arviot ovat yhtä tapausta
lukuunottamatta suuremmat kuin selvityksen luvut. Esimerkiksi savi-, lasija kivenjalostusteollisuuden osalta Seppänen päätyy 90 °/o:iin SYP:n todellisen
osuuden ollessa 38 °lo. Kemian teollisuuden osalta tekijän arvio, 50 °lo, on
yli kaksinkertainen oikeaan lukuun, 21
°/o:iin, nähden.
Huomattava osa Ison pahan rahan sivumäärästä on käytetty eri alojen joh-
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tavien yritysten kehitysvaiheiden esittelemiseen lähinnä omistusj ärj estelyj en
osalta. On pyritty mm. selvittämään,
miten yhtiöt ovat joutuneet nykyisten
omistajien haltuun ja millä tavoin nä~ä ovat hyötyneet yritykseen sijoittamastaan pääomasta. Tarkastelutavasta
johtuen sukuselvitykset
näyttelevät
keskeistä osaa Seppäsen esityksessä.
Lukija, joka ei omaa samaa intoa kuin
tekijä, kadottaa punaisen langan viimeistään siinä vaiheessa, kun vuorossa
on yhtiön perustajan pojanpojan vaimon uusi aviomies (Oy Wilho Schauman Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja) tai yhtiön perustajan veljenpojan
tyttären aviomies (G. A. Serlachius
Oy:n hallituksen jäsen).
Jatkuvasti toistuu väite, jonka mukaan yhtiöiden alkuperäiset omistajat
hyödyntävät omistustaan myymällä
osakkeita ja/tai merkintäoikeuksia. Esimerkiksi sivulla 49 kerrotaan SYP:stä:
»Vanhat omistajat saivat osakekaupoista taloudellista hyötyä sillä tavalla, että
ne myivät merkintäoikeuksiaan uusille
halukkaille omistajille.» Samoin sivulla
95: »Osakeannissa vuonna 1974 Fiskarsin omistajat alensivat osakkeiden nimellisarvoa, jotta niitä olisi helpompi
myydä ja siten saada omistamisen perusteella taloudellista hyötyä.» Tämä
ajatus, joka perustuu arvopaperimarkkinoidemme merkityksen
suhteettomaan yliarviointiin, saa lähes naiveja
piirteitä sivulla 15 esitetyssä väitteessä:
»Arvopaperikauppojen välittäminen on
tuotta vaa liiketoimintaa.» Todettakoon,
että kahden suurimman arvopaperivälittäjän, KOP:n ja SYP:n, pörssiprovisiot olivat viime vuonna arviolta runsaat 3 milj. markkaa. Samana vuonna
kyseisten pankkien korko tuotot olivat
yhteensä noin 1800 milj. markkaa.

Vääristellyn kuvan antaminen pörssistämme ·ei ilmeisesti johdu asiantuntemuksen puutteesta, sillä sivulla 32
todetaan aivan oikein: »Suomalainen
pörssi toiminta on sangen kehittymätöntä. Liikuteltavat pääomat ovat pieniä
ja yritysten valtarakenteiden kannalta
merkityksettömiä.» Mainittakoon tässä
yhteydessä, että New Yorkin pörssissä
tehtiin helmikuun loppupuolella uusi
päivävaihdon ennätys. Viimevuotisella
vauhdilla Helsingin Arvopaperipörssissä kestää 29 vuotta, ennen kuin sen
vaihto yltää vastaavaan päivävaihtoon!
Jo ensimmäisessä teoksessaan Seppänen tarkasteli harhaanjohtavasti inflaation vaikutuksia yritysten toimintaan.
Iso paha raha jatkaa samaa linjaa väittäessään yksioikoisesti elikeinoelämän
saavan »inflaatiovoittoja» velkataakan
reaalisen supistumisen vuoksi. Sensijaan tekijältä on jäänyt huomaamatta
viime aikojen keskustelu inflaation vaikutuksista tilinpäätöksiin. On näet todettu, että inflaatioaikana syntyy näennäisvoittoja alkuperäisiin hankintahintoihin perustuvien poistojen ja vaihtoomaisuuden jälleenhankintavarausten
jäädessä riittämättömiksi. Seppänen ei
ole myöskään havainnut rahastoemissioiden (eli ilmaisosakeantien) ja inflaation keskinäistä yhteyttä, vaan uskottelee lukijalleen, että rahaa taiotaan ilmasta omistajien hyväksi. Suomessahan
rahasto annit perustuvat lähes poikkeuksetta käyttöomaisuuden arvonkorotuksiin, jotka johtuvat siitä, että kirjanpitoarvot jäävät inflaation vuoksi
jälkeen todellisista arvoista.
Kirjan alkuosassa Seppänen on eräiden yritysten osalta »selvittänyt» keväällä 1975 maksettua todellista osinkoprosenttia sodanj älkeisissä osakeanneissa yhtiöihin sijoitetulle pääomalle.

KIRJALLISUUTTA

Kautta linjan on saatu osinko tuotoksi
useita kymmeniä prosentteja; tätä taustaa vastaan nykyinen pörssilama on
todella omituinen ilmiö. Seppäsen laskelmissa on vain se vika, että niissä
verrataan ,estottomasti toisiinsa vuoden
1975 rahassa maksettuja osinkoja vuosien 1944-74 rahassa tehtyihin pääomasijoituksiin. Mairittelevat tuottolukemat ovat siten syntyneet inflaation
suosiollisella myötävaikutuksella.
On mahdotonta tässä yhteydessä luetella kaikkia kirjaan sisältyviä epätarkkuuksia, virheitä ja subjektiivisia olettamuksia, joihin Seppänen johtopäätöksensä nojaa. Otettakoon kuitenkin esimerkki yritysten veropakoilusta, joka
kuuluu kirjoittajan mieliaiheisiin. Kirj assa todetaan näet, että Kymin Oy
maksoi vuonna 1974 yht.eiskunnalle veroja vain 11.5 milj. markkaa. Yhtiö ilmDittaa kuitenkin vuosikertDmukses-
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saan, että 11.2 milj. markan tulDverDjen
lisäksi maksettiin kyseisel tä vUDdel ta
sosiaaliturvamaksuja 18.6 miljDDnaa eli
verDja ja verDnluDnteisia maksuja yhteensä 29.8 milj. markkaa.
Seppäsen ensimmäinen kirj a kDki
jossain määrin ansiDtDnta arVDnnDusua
eräiden lehtien palstDilla julkaistujen
arvostelujen paljastaessa, kuinka heikko elinkeinoelämän tuntemus maassamme Dn. TDivDttavasti ISDDn pahaan rahaan Dsataan suhtautua asiallisemmin:
Seppänen on kieltämättä nähnyt paljon
vaivaa tutustuessaan sukupuihin ja Dsakerekistereihin. On myös tunnustettava,
että kirjassa esiintyy eräitä mielenkiintoisia havaintDja ja Divalluksia. KDkDnaiskuvaa himmentää kuitenkin ratkaisevasti se seikka, että Seppänen SDpeuttaa havaintDnsa ja tietonsa ilmeisen ahtaisiin pUDluepDliittisiin kehyksijn
Kim Lindström

A. B. AtkinsDn:
The ECDnDmics Df Inequality. ClarendDn
Press. OxfDrd 1975. 295 sivua.

Kirja
perustuu
kansantalDustieteen
Dpiskelijoille tarkoitettuun luentDsarjaan, mutta se Dn kirjDitettu laajempaakin lukijakuntaa silmälläpitäen. Siinä
selvi tellään yksi tyiskoh taisesti aiheeseen liittyviä käsitteitä, tulojen ja varallisuuden jakoa, jakautuman epätasaisuutta ja epätasaisuuden mittaamista. Esityksessä käsitellään pääasiallisesti anglDsaksisten maiden oloja, mutta kansainvälistä tulonjakDa a!lalysDi-

taessa on pyritty Dttamaan esimerkkejä
muualtakin.
Englannissa ja YhdysvallDissa Dn viimeisten vuosikymmenien aikana väitetty tulDnjaon tasDittuneen. NDjautuen
uusiin tutkimuksiin tekijä arvelee kuitenkin, että painDpiste on pikemminkin
siirtynyt jakautuman ääripäistä keskisuuriin tuloryhmiin päin. Tähän ovat
vaikuttaneet muun muassa työll~syy
den vaihtelut; täystyöllisyys yleensä tasoittaa tulonjakDa, kun taas työttömyys
lisää epätasaisuutta. Myös naimisissa
olevien naisten hakeutuminen ansiDtyöhön samoin kuin avioliiton sDlmiminen
entistä nuoremmalla iällä vaikuttavat
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tasoittavasti - joskin kertaluonteisesti.
Atkinson pohtii ongelmaa, johon
muutkin anglosaksiset tutkijat ovat
kiinnittäneet huomiota, nimittäin sitä,
että köyhien lukumäärä on sekä Englannissa että Yhdysvalloissa huolestuttavan suuri. Viittasin tähän tosiseikkaan eräässä artikkelissani (tämä aikakauskirja, 1965: 4), jolloin sain kritiikkiä osakseni. Sen vuoksi on ehkä syytä käsitellä asiaa hieman yksityiskohtaisemmin.
Ensin on luonnollisesti määriteltävä,
mitä »köyhyydellä» tarkoitetaan. Ei
voida puhua absoluuttisesta köyhyydestä, vaan on otettava huomioon olosuhteet kussakin yhteiskunnassa. On
toinen asia, että esim. »köyhä» amerikkalainen elää leveämmin kuin köyhä
intialainen. Eräs ratkaisu on selvittää
eri suuruisten perheiden ravintomenojen osuus kokonaistuloista ja kertoa
minimi- eli eksistenssikulutusta vastaavat ravintomenot mainitun suhteen
käänteisarvolla. Jos neljän hengen perheen minimikulutus vuodessa on $ 1000
ja ravintomenojen osuus 113, köyhyyden taso on $ 3000. Toinen käytetty
mi tta on puolet mediaani tulosta. On
myös suositeltu sosiaaliavustusten maksimimäärän käyttämistä köyhyyden rajana.
Kaikki tämäntapaiset laskelmat ovat
epätyydyttäviä, koska ne yleensä perustuvat arvioon. Eri tutkimusten tulokset
poikkeavatkin toisistaan, mutta ne
osoittavat kuitenkin yhtäpitävästi, että
köyhyys todella on ongelma näissä hy,vinvointivaltioissa. Vuonna 1972 oli siten 3,2 °lo Englannin väestöstä eli 1,8
milj. henkilöä köyhiä. Sosiaa.liset tulonsiirrot on tällöin otettu huomioon.
Suunnilleen vastaavana aikana (1970)
oli Yhdysvalloissa 19 °lo perheistä (kä-

sittäen noin 30 milj. henkilöä) köyhiä.
Köyhiä on maan kaikissa osissa ja kaikissa väestöryhmissä eikä ainoastaan
värillisten keskuudessa.
Atkinson toteaa, ettei havaittavissa
ole mitään selvää trendiä, joka osoittaisi köyhyyden vähenevän lähivuosina.
Voidaan vain päätellä, että viimeisen
vuosikymmenen
ennennäkemättömän
nopea taloudellinen kasvu ei ole maini ttavasti tasoittanut tulojen jakautumista. 1950-luvulla uskottiin monessa maassa, että köyhyyden ongelma olisi voitettu sosiaalipolitiikan, keynesiläisen työllisyyspolitiikan ja palkkatason jatkuvan
nousun ansiosta. Näin ei kuitenkaan
käynyt.
Kirjassa tarkastellaan myös varsin
yksityiskohtaisesti \tällä hetkellä niin
aktuellia kansainvälistä tulonjakoa. Pariisissahan on juuri päättynyt kansainvälisen neuvottelukierroksen ensimmäinen vaihe. Kansainvälinen jakauma on
paljon epätasaisempi kuin yksittäisten
maiden. Esimerkiksi kansainvälisesti
köyhimmän 60 0/0:n tulo-osuus oli v.
1970 alle 10 °lo, kun Yhdysvaltain vastaava osuus oli 33 °lo. Vuodesta 1949
vuoteen 1970 kansainvälinen jakautuma
näyttää yhä enemmän epätasaistuneen.
Laskelmat ovat kuitenkin eri syistä
epäluotettavia; niinpä eräs Afrikan kehitysmaa, nimi jääköön mainitsematta,
oli ilmoittanut väestönsä lukumääräksi v. 1963 56 milj. henkeä, vaikka todellinen luku asiantuntijain mukaan oli
37 miljoonaa. Syynä oli ilmeisesti se, että väestömäärä ratkaisee, kuinka monta
jäsentä valitaan parlamenttiin!
Kansainvälinen apu kehitysmaille on
tähän asti ollut aivan riittämätön. Pearsonin komission v. 1969 kehittyneille
maille suosittelemaan l°/o:n osuuteen
BKT :sta on tuskin missään maassa
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päästy. Jos lasketaan, että l°/o:n apu
lisää kehitysmaiden kansantuloa 10 °lo,
niin esim. Intian per capita :-tulo olisi
senkin jälkeen korkeintaan 5-7,5 °lo
Yhdysvaltain tasosta.
Rikkaiden ja köyhien maiden välistä
kuilua voidaan kaventaa vain lisäämällä huomattavasti
kansainvälistä
apua. Weavaerin ja Jonesin ehdotuksen
(1968) mukaan kehitysmaille maksettavan avun lähtökohdaksi voitaisiin ottaa kolmannes maailman keskitulosta
henkeä kohti, josta vähennettäisiin puolet asianomaisen maan per capita -tulosta. Jos esim. kolmannes kansainvälisestä keskitulosta on $ 250 (1970) ja
Ghanan per capita -tulo on $ 310, apu
henkeä kohti olisi $ 95 (= $ 250-$ 3101
2). Apu muuttuisi siis negatiiviseksi per

capita -tulon ylittäessä $ 500, joten varat koottaisiin progressiivisella verotuksella. Ehdotus merkitsisi kansainvälisen
avun huomattavaa lisäämistä.
Kansainvälisen tulonjaon tehokas tasoittaminen riippuu kuitenkin suuresti
avun kohdentamisesta. Se olisi kanavoitava maihin, joiden per capita- tulo
on alhaisin, ja sillä olisi rahoitettava
projekteja, jotka hyödyttävät näiden
maiden köyhimpiä kansankerroksia.
Ainakaan toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.
Atkinsonin kirjassa on lähdeluettelon
ja hakemiston lisäksi varsin laaja luettelo kirjoista, joita suositellaan lisälukemiseksi aiheesta kiinnostuneille.

Charles R. Blitzer Lance Taylor (ed.):

lähtökohdat vaativan tehtävän suorittamiseen ovat olleet varsin hyvät.
Teos sisältää kaksitoista lukua, joista
kustakin vastaa yksi kirjoittaja. Ensimmäiset neljä lukua käsittelevät kokonaistaloudelliseen suunnitteluun liittyviä yleisiä kysymyksiä, suunnittelun
talousteoreettisia perusteita sekä aineistoon liittyviä ongelmia. Seuraavassa
neljän kappaleen kokonaisuudessa keskitytään mallien käyttöön erilaisten
suunnitteluongelmien ratkaisemisessa.
Teoksen loppuartikkeleissa paneudutaan
eräisiin suunnittelun metodikysymyksiin.

Peter B. Clark -

Economy-Wide Models and Development Planning. A World Bank Research Publication. Oxford University
Press, Lontoo 1975. 369 sivua.
Maailmanpankin
ekonomisteilla
on
epäilemättä tavallista paremmat edellytykset toimittaa korkeatasoinen kokoomateos juuri kehitysmaiden taloudellisessa suunnittelussa käytettävistä kokonaistaloudellisista malleista. Kolmestatoista kirjoittajasta peräti kuusi on
tai on ollut Maailmanpankin palveluksessa. Kun kirjoittajiksi on oman henkilökunnan ohella saatu huomattavia
taloudellisen suunnittelun asiantuntijoita, kuten professori Janos Kornai,

Raoul Brummert

Kehi tysmaiden taloudellisia ongelmia
on vuosien varrella yritetty selvitellä
hyvin kirjavan mallikokoelman avulla.
Niinpä yleiskatsauksen luominen edes
tärkeimpten mallien teoreettisiin perus-
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teisiin on varsin iso työ. Peräti viidennes kirjan sivumäärästä kuluukin tähän
tarkoitukseen. MIT:n professori Lance
Taylor käsittelee varsin perusteellisesti
kuusi eri malliryhmää: 1) yksinkertaiset
aggregoidut mallit, kuten Harrod-Domar -malli sovellutuksineen, 2) staattiset panos-tuotosmallit, 3) dynaamiset
panostuotosmallit, 4) staattiset lineaariset ohjelmointimallit, 5) dynaamiset
optimointimallit, mukaan lukien myös
ei-lineaariset mallit, sekä 6) kokonaistaloudelliset mallit, joita ei pyritä optimoimaan. Tässä yhteydessä tarkastellaan mm. erilaisia simulointimalleja.
Vaikka kyseessä on eräänlainen johdan toluku varsinaisten sovellutusten
käsi ttelyyn, Taylor ei ole tyytynyt
esittämään vain eri mallien mekanHkkaa. Mallien käyttöalue, niiden heikkoudet ja vahvat puolet on tuotu selvästi esiin. Tärkeimpien sovellutusten
mainitseminen antaa ikään kuin sivutuotteena kuvan tämän tieteenalan kronologisesta kehityksestä.
Koko teoksen paras puoli ja todella
harvinainen anti on siihen sisällytetty
kokemuksen ääni. Kirjoittajat esittävät
kaikissa luvuissa runsaasti subjektiivisia
arvioita sekä lukuisten omakohtaisten
sovellutusten antamia käytännön oppeja. Taylorkin arvioi varsin uskaliaasti,
että lineaaristen ohjelmointimallien
avulla löydetään 2 tai 3 prosenttia parempi tavoitemuuttujan arvo kuin pelkän panos-tuotosmallin avulla tehdystä
kasvumahdollisuuksien analyysista.
Suunnittelumallien rakentamisen ja
käytön edellytyksenä on usein hyva
koko kansantalouden kattava tietojärjestelmä. Juuri kehitysmaissa perustietojen puutteellisuus on usein vakava
rajoitus taloudelliselle suunnittelulle.
Kaikki kirjoittajat kiinnittävät erityistä

huomiota eri mallien tietotarpeeseen,
mikä lienee seurausta käytännön työssä
koetuista vaikeuksista. Lisäksi teoksessa
on tarkasteltu eri tietojärjestelmiä, tietojen ylläpitoa ja jopa tietojen lainaamista eri maiden välillä. Esimerkkinä
on mainittu LINK-projekti, jossa Suomikin on mukana. Erityisen opettavaista on havaita, miten tärkeänä kirjoittajat pitävät hyvän suunnittelun seurantaj ärj estelmän luomista suunnittelutoiminnan tueksi.
Teoksen neljä keskimmäistä lukua
käsi ttelevät kokonaistaloudellisten mallien käyttöä eräiden erityisongelmien
ratkaisemiseen. Useimpien kehitysmaiden kannalta tärkeisiin ulkomaankaupan kysymyksiin on paneuduttu erityisellä huolella. Ulkomaankaupan tasapainoon vaikuttavien investointihankkeiden arviointikriteerejä tarkastellaan
yksi tyiskohdi ttain.
Tuotannon inhimillisen panoksen
käyttö ja kehittäminen on toinen erityisongelma, johon kokonaistaloudellisia
malleja voitaisiin soveltaa. Nämä kysymykset on valitettavasti juuri kehitysmaissa usein jätetty tarkastelun ulkopuolelle ja luotettu työvoiman riittävään .tarjontaan kaikissa kehitysvaihtoehdoissa. Ammattitaitoisen työvoiman
ja muun korkeasti koulutetun väen
vähäisyys on kuitenkin kehitystä selvästi rajoitttava tekijä ainakin osassa
kolmatta maailmaa.
Tarkasteluun on otettu sekä puhtaat
työllisyys mallit, joista tavanmukaisempia ovat työvoiman kysyntää haarukoiv,at tuotantotavoitteista lähtevät projektiot, että koulutussektorin eksplisiittisesti huomioonottavat mallit. Kirjoittaja toteaa yhteenvetona mallienrakentamisen tilanteesta tällä sektorilla, että
ainakin inhimillisten voimavarojen jär-
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kevän käytön avuksi koko kansantalouden kattavista suunnittelumalleista
ei vielä juuri ole.
Jos ihminen on jäänyt suunnittelussa
pääomaesineiden varj oon, niin myös
tietyn maan alueellisten erojen selvittäminen on suunnittelun koko kuvassa
jäänyt pahasti sektoripohjaisen tarkastelun taakse. Tosin esimerkiksi kaikissa
Intian kokonaistaloudellisissa suunnitteludokumenteissa on kahdenkymmenen
vuoden ajan mainittu, että »tasapainoinen» alueellinen kehitys on suunnittelun tavoitteena. Kirjoittaja huomauttaa
kui tenkin, ettei edes tämän käsitteen
sisältöä ole yritetty selvittää näinä vuosina, mikä kuulemma onkin Intian
oloissa varsin ymmärrettävää.
Alueellisen jaon huomioivaa kokonaistaloudellista suunnittelua on kuitenkin yritetty monissa maissa mm.
Italiassa ja USAssa. Näitä lähinnä
panos-tuotos -kehikolle rakennettuja
malleja on teoksessa selvitetty, samoin
~uin tämän analyysivälineen käyttöä
eräiden alueellisten erityisongelmien
ratkaisussa. Kasvukeskusten sijoittaminen ja niiden rakenteen määrittäminen lienee käsi tellyistä ongelmista
meikäläisittäin mielenkiin toisin.

sessa ei olekaan rajoituttu vain mallien
rakentamisen ja käytön ongelmiin.
Monessa kappaleessa kiinnitetään päähuomio itse taloudellisen suunnittelun
tapahtumaan. Etenkin professori Kornain kirjoittamassa osassa tarkastellaan
taloudellisen sunni ttel un sisäänaj amista
olemassa oleviin institutionaalisiin raken teisiin j,a pää töksen tekoj ärj estelmään, suunnittelumallien ulkopuolelle
jääviä ongelmia ja välineitä sekä matemaattisen ja ei-matemaattisen suunnittelun välisiä suhteita. Monitavoitteista
suunnittelua koskevassa luvussa annetaan verraten monipuolinen kuv,a eri
lähestymistavoista taloudellisessa suunnittelussa. Siinä tarkastellaan ennustamista, tavanomaista suunnittelua, optimoivaa suunnittelua sekä, niin kuin hän
asian ilmaisee, kompromissisuunnittelua. Nämä erilaiset suunnittelufilosofiat sekä niihin perustuvat suunnittelumenetelmät pyrkivät antamaan oman
vastauksensa ongelmaan, joka on myös
kokonaistaloudellisessa suunnittelussa
keskeinen: miten voidaan suunnittelijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden välisellä yhteistyöllä löytää oikea
painotus keskenään ristiriitaisten tavoitteiden välillä.

Kirjan viimeiset luvut selvittelevät
metodologisia erityiskysymyksiä, monitavoitteista suunnittelua, economics of
scale -ilmiön huomioonottamista sekä
substi tuutiomahdollisu uksien liittämistä
lineaariseen suunnittelumalliin.

Maailmanpankin julkaisema teos kehitysmaiden taloudellisen suunnittelun
ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista on kokoomateos ilman kokoomateokseen usein sisältyviä heikkouksia: rakenteen hajanaisuutta ja kirjoitusten laadullista epätasaisuutta. Teos
on tehty ryhmätyönä, pyrkien monipuoliseen ja perusteelliseen kolwnaisesitykseen tutkimuksen ja soveltamisen nykytilasta kokonaistaloudellisten mallien
vaativalla alalla. Tässä on myös onnistuttu.
Useimmat maat ovat enemmän tai

Taloudellinen suunnittelu on osa
päätöksentekoa. Siten se on varsin
monitahoinen inhimillinen toiminta.
Laajatkin dynaamiset kokonaistaloudel, liset optimointimallit voivat olla parhaimmillaankin vain suunnittelun ja
päätöksenteon apuvälineitä. Tätä näkökohtaa kirjoittajat painottavat. Teok-
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vähemmän »kehitysmaita». Kehittyneetkin maat eroavat toisistaan perusteellisesti sekä taloudelliselta että institutionaaliselta rakenteeltaan. Ei siis
ole yllättävää, jos kehitysmaiden ta-

loudellista suunnittelua käsittelevästä
teoksesta on löydettävissä monien esimerkiksi Suomen kaltaisen maan taloudenpidon tärkeiden ongelmien asiantun tevaa käsittelyä.
Kari Jalas

Robert Heller:

linen ja hämäävä käyttö, yritystalous
ja inflaatio, johtajien palkkaus, yritysyhtymät ja monitoimialayritykset, yritysjohtajien valta, ajan käyttö, motivaatio ja koulutus, tietokoneet, tutkimusja tuotekehittely, tuotteiden elinkaari,
tavoitejohtaminen, konsulttien lisääntyvä käyttö sekä useat muut ajankohtaiset
asiat.
Kirjoittajan viisaus on useimmiten
jälkiviisautta, mikä Veikko Huovisen
Havukka-ahon ajattelijan mukaan onkin sitä makeinta viisautta. Tavallisesti Heller esittää kunkin teeman tiimoilta joitakin yritysten johtamisen epäonnistumisia. Lukijan annetaan siten
ymmärtää, että tuskin tuloksena muu
voi ollakaan, koska johtajat - jälkikäteisesti arvioituna - toimivat näin typerästi. Tällaisen toiminnan syynä ja
selityksenä puolestaan on, että johtajat - vailla alkeellisin takaan todellisuuden tajua ja talonpoikaisjärkeä omaksuvat ja soveltavat jotain yritystalouden muotiteoriaa.
Suuntautuessaan eteenpäin, ennakoidessaan Hellerin viisaus on tuskin kuitenkaan paljonkaan arvoista. Niinpä hän
toteaa, ettei kukaan (v. 1972) - paitsi
John Kenneth Galbraith ja Eliot Janeway - usko lamakauteen. Nyt, neljä
vuotta kirjan kirjoittamisesta voidaan
jälleen jälkiviisaasti havaita

Alaston johtaja. Alkuteoksesta The
N aked Manager suomentanut Veikko
Suni. Tammi, Helsinki 1974. 293 sivua.
Robert Heller on kustantajan ilmoituksen mukaan Englannin luetuin taloustoimittaja: Management Today -lehden
perustaja ja päätoimittaja sekä Observer-lehden kolumnisti.
Kirjassaan Alaston johtaja Robert
Heller käsittelee - useimmiten irvailevaan ja ironiseen sävyyn - viime vuosien yritysten johtamisen ja yritystalouden muotiteorioita. Hänen lähtökohtanaan on, että yritysjohtajalle on olennaisempaa tulosten saavuttaminen eli
rahan tekeminen kuin kaikenlaisten
yritystalouden teoreetikkojen kehittämien teorioiden omaksuminen ja osaaminen. Mikäli johtaja ei saa yritystään
kannattamaan ja tuottamaan, niin mitä silloin hyödyttää hieno ja kaunis
teoria?
Teoksen aineksina ovat lähes kaikki viimeksi kuluneen vuosikymmenen
yritysjohtamisen ja yritystalouden keskeiset puheenaiheet: Amerikkalaisten
yritysten tehokkuus verrattuna eurooppalaisiin, markkinasuuntainen ajattelu,
yritysjohdon ja osakkeenomistajien suhteet, yrityksen laskentatoimen epäasial-
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maailman elävän syvintä lamaa sitten
1930-luvun suurten lamavuosien.
Galbraith muuten esitellään kirjassa Fortune-lehden toimittajana, amerikkalaisena talousmiehenä ja kirjailijana. Kuitenkin kai Galbraithin olennaisin ammattinimike on: Harvardin yliopiston kansan taloustieteen professori.
Mitä sitten kirjoittaja esittää irvailemiensa yritystalouden muotiteorioiden
tilalle? Esitettäköön näytteeksi eräitä
Hellerin neuvoja yritysjohtajille: Ajattele ennen kuin toimit, rahat eivät ole
sinun - Kukaan johtaja ei pyri osoittamaan olevansa itse väärässä - Hyvä
johtamistaito on vain yhden hyvän
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idean ilmaisu - Tulojen on oltava menoja suuremmat - Olipa johtaja miten
kyvykäs tahansa, se ei riitä yhtiölle Johtaja joko pystyy johtamaan yhtiötä
tai sitten hän ei pysty - Jos teidän täytyy tehdä keinotekoisia laskelmia todistaaksenne, että olette oikeassa, olette
todennäköisesti väärässä - Jos yritätte
mahdottomia, olette tuomittu epäonnistumaan - Helpoin tapa ansaita rahaa
on lopettaa sen tuhlaaminen.
No niin, käytännöllisyys eli paras teoria on tietysti aina itsestään selvien
olennaisuuksien havaitsemista, huomioon ottamista j a soveltamista.

Kari Castren

E. S. Kirschen (ed.):

Economic Policies Compared. West and
East. Volume 1: General Theory. F.
Blackaby, L. Csapo, Z. Kamecki, P.
Kestens. North-Rolland, Amsterdam
1974. 355 sivua.
Volume 2: National and International
Experiences. F. Blackaby, L. Csapo, Z.
Kamecki, P. Kestens, P. Bozyk, J. M.
van Brabant, Z. Frank-Ossipoff, S. Gora,
L. Morissens. North-Rolland, Amsterdam 1975. 450 sivua.
Brysselin Yliopiston kansantaloustieteen
professori Etienne-Sadi Kirschen on
tunnettu siitä, että hän on johtanut
useitakin teamtöitä, joiden tarkoituksena on ollut verrata noudatettua talouspolitiikkaa ja· sen saavutuksia eri maissa. Esiteltävässä teoksessa on tavoitetaso asetettu korkeaksi. Tekijät haluavat

kehittää talouspolitiikan teorian, joka
olisi soveltamiskelpoinen nykyajan kehittyneisiin kapitalisti- ja sosialistikansantalouksiin. Edelleen tekijät haluavat kuvata molemmin puolin käy·tettyjen käsitteiden merkityksen muuttumista ja harjoitetun talouspolitiikan
muutoksia. Lopuksi tekijät haluavat
parantaa Idässä ja Lännessä keskinäistä
molempien talousjärjestelmien ymmärtämystä. Kirschenin lisäksi projektiin
osallistui yksi englantilainen ja yksi
belgialainen tutkija Länttä edustamassa
sekä yksi unkarilainen ja yksi puolalainen tutkija Itää edustamassa. Jugoslavialainen Branko Horvat toimi teamin
eräänlaisena
kirjeenvaihtaj aj äsenenä.
Ka pi talistikansan talouksien edustajiksi
on kirjaan valittu EEC:n alkuperäiset
kuutoset ja Itää edustavat SEVin 7 eurooppalaista jäsenmaata ynnä J ugoslavia.
Kirjan nimi lupaa enemmän kuin itse
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kirja antaa. Kirschen kumppaneineen
ei esitä suinkaan talouspolitiikan yleistä
teoriaa. Siitä huolimatta teos on monella tav,alla hyödyllinen. Laadittaessa
teosta Lännen ja Idän talouspoli tiikan
teoriasta on epäilemättä välttämätöntä
määri tellä täsmällisesti käytetyt käsi tteet. Käsitteiden maärittelyä on suoritettu 41 sivun verran. Tinbergenin
talouspoli tiikan teorian terminologia on
uusittu siten, että se, mitä Tinbergen
nimitti nimikkeillä Means ja Targets on
muutettu termeiksi Instruments ja
Objectives. Käsitteen Aims sisältöä on
jossain määrin muutettu. Operationaalisesti ei terminologian muutoksella ole
nähdäkseni saatu juuri mitään uutta
aikaiseksi.
Kirjan toisessa ja laajimmassa luvussa
tarkastellaan erilaisissa su unni telmissa
julkistettujen tavoitteiden kunnianhimoisuuden astetta ja saavuttamisprosenttia. Kaikkiaan tekijät löytävät tutkimiensa maiden suunnitelmista 19
yhteistä tavoitetta, joista osaa kutsutaan
puhtaan talouspolitiikan tavoitteiksi,
osaa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja
muiksi voimavaroja kuluttaviksi tavoitteiksi sekä osaa ikäänkuin-tavoitteiksi (quasi-objectives). Kaiken luokittelun jälkeen todetaan, että löydetyistä 19:stä tavoitteesta vain 10 soveltuu Länsi-Itä-vertailuun, joskin 12 tavoitetta soveltuu Lännen ja 11 Idän
sisäiseen vertailuun. Muut tulokset eivät
ole niinkään hämmästyttäviä. Idässä
tavoitteet ovat olleet kunnianhimoisempia kuin Lännessä, mutta Idän tavoitteiden vaihteluväli on ollut suurempi,
kuin taas Idässä tavoitteiden saavuttamisaste on ollut alhaisempi kuin Lännessä.
Kirjan kolmas luku käsittelee tavoitteiden keskinäisiä suhteita. Selostaes-

saan hyvinvoinnin, mahdollisuuksien ja
preferenssien järjestelmiä, tekijät hyppäävät yksilön hyvinvoinnista etujärjestön hyvinvointiin, palaavat ekonomistin hyvinvointiin tapauksessa, jolloin
ekonomisti ei ole yksilö, vaan kansantalouden murheen kantaja, käyvät välillä poliitikkojen hyvinvointifunktioissa
ja päätyvät neuvonantajaekonomistin
hahmottelemaan hyvinvointiin. Lopputulos on lähes uskomaton, ottaen huomioon kirjan kirjoitusajan. Yksilön
hyvinvointi on tarpeiden heijastumaa,
etuj ä'rj estön hyvin voin tifunktioon vai ~
kuttavat ryhmän jäsenintressit, poliitikon hyvinvointifunktioon taloudelliset:
ei-taloudelliset ja erityiset tavoitteet,
mutta ekonomisti tietää hyvinvointifunktion, johon sisältyvät vain talouspolitiikan tavoitteet. Puhtaaksiviljelty
ekonomisti on myös paremman hyvin..;
vointifunktion tietäjä kuin neuvonantaja-ekonomisti, koska neuvonantajan
ammattivelvollisuuksiin kuuluu olla
antamatta sellaisia neuvoja, jotka tekevät neuvottav,an kohtuuttoman epäpopulääriksi. Tässä pahassa maailmassa
on aina lohtuna se, etteivät vain Suomessa painokoneet kieltäydy häpeästä
punastuen painamasta tekstiä, jossa eräs
ammattikunta sellaisessa tehtävässä,
jossa muut kansalaiset eivät tunnu
luottavan heidän valintoihinsa, a priori
julistetaan kaikkien muiden kansalaisten aggregoitujen ja aggregoimattomien
hyvin voin tifunktioiden tun tij aksi ja
nimenomaan sellaisiksi tuntijoiksi, jot~
ka tietävät muiden hyvinvoinnin paremmin kuin itse asianomaiset.
Kirjan todella mielenkiintoisia lukuja
on selostus Belgi.assa suoritetusta tutkimuksesta, jossa erilaisille ihmisille
on annettu pelinomaisesti mahdollisuuksien rajat ja keinot tavoit-
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teiden saavuttamiseksi. Suoritetut valinnat antavat mahdollisuuden analysoida hyvinvointifunktiota. On kuitenkin syytä muistaa, ettei gallup-valinta
ole koskaan painostusryhmien vieressä
kuiskiessa suoritettava todellinen valinta sekä se, että useimmilla ihmisillä
on vaikeata pitää mielessään kahta
tavoitetta, rajoittavaa ehtoa ja sitä, että
yhdellä keinolla pystytään vaikuttamaan vain yhteen asiaan halutulla tavalla. Näin ollen on aina vaara, että
gallup-valinnat ovat eräänlaisia shakkipeliharjoituksia. Tällä en suinkaan tarkoita sitä, että olisi syytä sortua Ragnar
Frischin virheeseen. Hän koulutettuaan
käytännöllisesti katsoen kaikki Norjan
talouspolitiikan tekijät joutui hämmästyksekseen toteamaan, etteivät hänen
oppilaansa toimineetkaan siten, kuin
heidän olisi ollut toimittava, kun kerran
N orj an kansan talouden preferenssifunktio oli muodoltaan
i = n

i = n
w=

.2
i=o

biOi

+

.2

Pi Oi

2

i=o

Lukijan ei tässä yhteydessä ole välttämätöntä tietää, mitä W, Oj (i = 1, 2, ...n),
b i ja Pi merkitsevät. 1
Ens'immäisen osan viimeinen luku
käsittelee kehyksiä, keinoja ja mekanismeja. Tekijät eivät kannata talousjärjestelmien kongruenssiteoriaa, koska
omistussuhteet ovat Lännessä ja Idässä
erilaiset. Esipuheen mukaan kirjasta
tulevat myöhemmin ilmestymään II ja
1. Prefer,enssifunktio empiirisestä ja teoreettisesta määrittämisestä kts. edelleen
Frisch, R., Practical Rules for Interview

Determinaltion of One - Sided or Two Sided Preferences of Coefficients in MacroEconomic Decisions Problems, Oslo Memorandum June 1959 ja Milne A. A. Nalle
Puh. Suom. Anna Talaskivi 4 p. Porvoo

1951.
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III osat. Kansallinen talouspolitiikka
Isossa Britanniassa, Unkarissa ja Puolassa kuvaillaan II osassa ja EEC:n ja
SEVin toimInta III osassa. Ainakin tämän kirjoittaja odottaa kiinnostuneena
niitä osia.

* * *
Puoli vuotta edellisten rivien kirjoittamisen jälkeen resensentti sai käsiinsä
odottamansa II osan. Lyhyen ja sellaisenaan hyvin mielenkiintoisen johdannon jälkeen kirj assa siirrytään suoraan
käsi ttelemään kansallisia kokemuksia.
F. Blackaby kuvaa 1 osan käsitteiden
pohjalta muutoksia Ison Britannian
talouspolitiikassa vuosina 1960-1973,
hänen
arvostelij anaan
»paholaisen
asianajajana» toimii Z. Kamecki. L.
Csapon artikkelin aiheena on Unkarin
reformi kohti suunniteltua, ohjattua
markkinataloutta, paholaisen asiantun·~
tijana tässä kirjoituksessa on taas Z.
Frank-Ossipoff. Viimeisenä kansallisten kokemusten sarjassa on P. Bozykin
ja S. Goran esitys viimeaikaisista muutoksista sosialistisen Puolan talouspolitiikassa, jota taas puolestaan arvostelee
J. M. Brabant.
Kirjan esipuheen antoisin osa lienee
tekijöiden esittämässä taulussa, jossa
kvantitatiivisesti esitetään ne voimat,
jotka ovat olleet muuttamassa talouspolitiikkaa, itse talousjärjestelmien toiminnassa, j arj esteImien toiminnan selityksissä sekä poliitikkojen preferenssijärjestelmissä. Lännen kohdalla todetaan muutosten ilmenneen ympäristönsuojelun kasvaneena tärkeytenä, monikansallisten yri tysten kasvuna, työntekijäin osallistumisen vaatimuksina,
EEC:n merkityksen lisäyksenä ja IMF:n
merkityksen heikkenemisenä, innaation
tekijöiden uusina selityksinä, indikatiivis en suunnittelun uutena tajuamise-
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na, vakaan hintatason saamana alempa- E. S. Kirschenin melko lyhyt artikkeli
na arvostuksena samoinkuin kiinteiden EEC:n ja SEVin alkuperästä, tavoitteisvaluuttakurssien preferenssien heiken- ta ja päämääristä (otsikossa ovat todella
tymisenä. Idässä vastaavat esimerkki- sanat aims ja objectives rinnastettuina).
muutokset ovat »epäsuorien» kontrolli- Tähän artikkeliin liittyy mielenkiintoimenetelmien merkityksen kasvu, vien- nen 'haastattelututkimus siitä, miten
nin edistämisen arvo, maatalous- ja suotavana eri maiden kansalaiset kokikäsityö yritysten kehittyminen, kulutta- sivat eräiden talouspolitiikan päämääjavalintojen saama merkitys, SEVin rien siirron kansalliselta tasolta intenousu, muutokset käsityksissä markki-· graatioelinten vastaavuuteen. Kuten
noiden merkityksestä ja desentralisoi- odottaa sopiikin, SEVissä pidetään
dusta suunnittelusta, muutokset tasaisen kansallista suvereniteettiä arvokkaamtulonjaon ja tehokkuuden keskinäisessä pana kuin EEC:ssä.
arvostuksessa sekä ulkomaankaupan
Varsinaiset kuvaavat artikkelit ovat
arvostuksen kasvussa.
L. Morrisensin EEC:n talouspolitiikasta
Pelkässä arvostelussa on turha pyrkiä ja Z. Kameckin SEVin jäsenmaiden
kuvaamaan niitä mielenkiintoisia loppu- välisestä taloudellisesta yhteistyöstä.
tuloksia, joihin tekijät ovat päätyneet. Edellisellä artikkeliIla on jopa kaksi
Kun ensimmäisessä osassa oli sovittu paholaisen asianaj aj aa. Z. Kamecki
pelisäännöistä, on tekijöiden ollut ehkä tarkastelee sitä Idän näkökulmasta, F.
tavallista helpompi lähimenneisyyden Blackaby EEC:n ulkopuolisen Lännen
taloushistorian kirjoittajina vapautua näkökulmasta. SEV-artikkelia advokansallisen uskonpuolustajan tai tutki- keeraa ainoastaan Z. Frank-Ossipoff
van journalistin roolista. Suhteellisen Lännen näkökulmasta. On ilmeistä,
lyhyenkin ajanjakson aikana on kan- että Idän miesten EEC:n tuntemus on
sallisen talouspolitiikan päämäärien suurempi kuin vastaavasti Lännen
painotuksessa tapahtunut huomattavia miesten- SEVin tuntemus. Liekö julmuutoksia. Samoin on käytettyjen kaisutoiminnan paljoudella osuutensa
keinojen valinnan suosituimmuudessa tähän. Keskustelun avauksena artikkeollut havaittavissa siirtymisiä. On näin lit ovat mielenkiintoisia.
ollen jokseenkin makuasia käytännön
Teoksen keskustelujen henki on ratoteamuksien kohdalta, ovatko tavoit- kentava, aggressiivisista äänenpainoista
teet jääneet saavuttamatta siksi, ettei on voitu luopua ja kumpikin osapuoli
keinoja ole tarpeeksi käytetty, vaiko noudattaa I-osassa hyväksyttyjä pelisiksi, että painotukset ovat muuttuneet. sääntöjä. Tietyssä mielessä Kirschenin
Joka tapauksessa nimenomaan Ison toimitustyötä voidaan verrata ETYKin
Britannian tarkastelun jälkeen voidaan viidennen korin ajatusten soveltamiseen
yhtyä hyvinkin paholaisen asianajajan - talouspolitiikan teoriaan. Alku on vaaajatuksiin siitä, että tavoitteet ovat timaton, mutta toivottavasti ei vailla
jääneet saavuttamatta, koska niiden jatkoa. Molemmat kirjat ovat epäilesaavuttamiseen ei ole ollut riittävästi mättä huolella lukemisen arvoisia, mutkeinoja käytettävissä, eikä näitä keinoja ta ei teoreetikoille tai fanaatikoille.
ole todella haettukaan.
Jussi Linnamo
Kirjan kolmannen osan muodostavat
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Jerzy Los -

Maria Los (ed.):

Mathematical Models in Economics.
N orth-Holland Publishing Company,
Amsterdam London 1974. xvii + 483
sivua. Dfl 100.
Teos on mahtava 35 artikkelin kokoelma, joka on kerätty peräti kahden konferenssin esitelmistä. Ensimmäinen kokous oli 5-6 kuukauden pituinen symposio, jossa käsiteltiin taloustieteen matemaattisia menetelmiä. Siihen osallistui nuoria ekonomisteja ja matemaatikkoja eri puolilta maailmaa. Toinen kokous oli edellisen lopuksi järjestetty
kuuden päivän mittainen von N eumannin kasvumallia käsittelevä konferenssi.
Teoksen artikkelit on jaettu neljään
pääryhmään: 1) von Neumannin (vN)
malli ja sen yleistykset, 2) kasvavan talouden dynaamiset ongelmat, 3) konveksi analyysi ja sen sovellutukset sekä
4) erilaiset aiheet. Teoksessa ei ole mitään kokoavaa johdantoa ja osa-aiheiden katsaus-artikkeleitakin on niukasti.
Koska on mahdotonta hallita näin laajaa aihevalikoimaa, pitäydytään seuraavassa tutkimusten aiheiden suppeaan esittelyyn. Se ehkä antaa meikäläisille tutkijoille tiedon teokseen sisältyvistä kontribuutioista.
Ensimmäisen pääosan yleisteema on
osittuvat (decomposable) von Neumann
-mallit. Tähän yleisongelmaan liittyy
eri osa-alueita. T. Bromekin ensimmäisessä artikkelissa käsitellään kaikkien
tasapainojen määräämistä alkuperäisessä Kemeny-Morgenstern-Thompsonin
osittuvassa vN-mallissa. 1 Muut osittu-

vaa vN-systeemiä koskevat artikkelit
tarkastelevat joko kulutuksen mukaan
ottamista (L. Bauerin, T. Bromekin (toinen), J. Losin (ensimmäinen) tutkimukset)
tai
Morgenstern-Thompsonin
avointa vN-mallia2 (J. Losin (toinen), L.
Mardonin, O. Morgenstern-G. Thompsonin tutkimukset). Tämän osan jäljelle jäävissä artikkeleissa käsitellään
komputointia vN-mallissa (8. P. Burleyn, 8. M. Robinsonin tutkimukset)
free disposal -ongelmaa (8. Kaewsonthi), vN-mallia metrisessä avaruw-1
dessa (A. Jdzik) sekä pelin arvofunktion
derivaattaa ja sen käyttöä vN-mallin
yhteydessä (0. Moeschlin).
Toisen pääosan kymmenestä artikkelista puolet keskittyy Galen mallin 3
yleistykseen tilanteessa, jossa on mukana satunn~iselementtejä. Ongelmana
on pitkän ajan optimaalinen suunnittelu
epävarmuuden vallitessa (R. A. Danan,
E. B. Dynkinin, 1. V. Evstigneevin, 8.
E. Kuznetsovin ja M. J. Taesarin tutkimukset). Esille tulevat mm. eri kriteerien mielessä optimaalisten kasvuohjelmien olemassaolo, niitä stimuloivat hinnat (kilpailevat ohjelmat) ja stokastinen
turnpike-ongelma satunnaiselemen ttien
osalta erilaisissa tilanteissa. Osan muut
artikkelit koskettelevat
säästämistä
epävarmuuden vallitessa (A. Anastasopoulos - E. Kounias), dynaamisen ohjelmoinnin käyttöä (M. J. Beckmann),
kasvumallin horisonttia (E. Keeler) sekä
turnpike-teoreemaa
hyvinvointifunktion ja teknologian muuttuessa ajan
myötä (L. McKenzie). Osan päättää A.
2.

G. Thompson: An
Model, Naval
Research Logistics Quarterly, 1969.
3. D. Gale: On Optimal Development in
a Multi-Sector Economy, Review of Economic Studdes, 1967.
Open

1. J. G. Kemeny - o. Morgenstern - G.
Thompson: A Generalization of. the von
Neumann Model of an Expanding Economy,

Econometrica, 1956.
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Zaubermanin katsaus dynaamisen ohjelmoinnin ja Pontryaginin maksimiperiaatteen soveltamisesta idän ja lännen suunnitteluteoreettisessa kirjallisuudessa.
Kolmannen osan artikkelit ovat puhtaasti ma temaa ttisia. Ensimmäisessä
tutkimuksessa (T. Bojdecki-J. I-os A. Skomorochin-J. Zabcxyk) ja siihen
liittyvässä huomautuksessa (V. Klee)
on esillä seuraava ongelma: olkoon
T:x ~ Y lineaari, X järjestetty äärellisulotteinen vektoriavaruus, x n ~ 0 ja
xnT suppeneva; onko olemassa jono x'n'
jolle x'n ~ 0, .X'nT = xnT ja (x'n) suppenee? B. N. Pshenichnyin artikkeli
tarkastelee puolestaan konveksin moniarvoisen funktion konjugaattia ja sen
käyttöä. R. T. Rockafellarin artikkelissa
esitetään koko joukko up.sia tuloksia
konveksin algebran alalta. 4 Osan päättää Hoang Tuyn mielenkiintoinen synteesi matemaattisista ääriarvo-ongelmista ja Farkas-Minkovskin teoreeman y leistyksestä.
Viimeisen pääosan sisältö on hyvin
kirjava. Artikkeleissa käsitellään pre-

ferenssien konveksiutta (B. Grodal), dynaamista utiliteettiteoriaa (M. Gerny),
tuotantoteoriaa (W. Eichhorn), Scarfin
algoritmia 5 (T. Hansen), systeemiteoriaa (P. N. Bajaj), kaupunkiliikennettä
(E. Marchi) sekä maa-alueen aitaamisen seurauksia (J. S. Cohen-M. L.
Weitsman). Osan päättää suppea tiivistelmä V. F. Pugatshevin kansantalouden usean tason optimoin tia käsi telleistä luennoista.
Kuten edellä olevasta käy ilmi, on
teos mittasuhteiltaan melkoinen. Ikävä
kyllä artikkelien taso vaihtelee suuresti.
Jotkut niistä ovat teoreettisesti tärkeitä
kontribuutioita, toiset taas vähämerkityksellisiä. Teosta lukevan kannattaa
myös varautua matemaattisesti erittäin
vaativaan tekstiin. Jotkut tutkimuksista ovat hyvin vaikeita ja perusteellinen
ymmärtäminen edellyttää vankkaa matemaattista tietämystä. Jotkut artikkelit
ovat toisaalta helppoja. Kaiken kaikkiaan melkoisen kirjava ja tasoltaan
vaihteleva teos.
Seppo Honkapohja
5.

4.
lysis

Vrt. R. T. RockafeHar: Convex AnaPrinceton University Press, Pdnceton

H. Scarf:

nomic

The Computation of EcoEquilibria. Yale UniversHy Press,

New Ha-ven 1973.

1969.

Hukukane Nikaido:
Monopolistic Competition and Effective
Demand. Princeton Studies in Mathematical Economics, Nr. 6. Princeton
University Press 1975. 150 sivua.
Täydellisen kilpailun teoriaa on jo
kauan aikaa pystytty käsittelemään ylei-

sen tasapainon näkökulmasta, mutta
samaa ei voi sanoa monopolististen tai
muiden epätäydellisesti kilpailevien
markkinoiden teoriasta. Viimeksi mainittu on paljolti typistynyt partiaalianalyyttiseksi yhden markkinan teoriaksi,
jossa kytkennät talouden muihin sektoreihin ja yksiköihin ovat jääneet
huomiota vaille. Kuitenkin yleisen tasa-
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painon näkökulma on tarpeen eräiden
probleemien, mm. tulonjakoteorian,
kohdalla. Täten on selvästikin tarvetta
kehittää yleisen tasapainon teoria epätäydelliselle kilpailulle. Tämä on myös
Nikaidon tarkoitus, joskin aiheen laajuuden takia teos keskittyy vain eräisiin
seikkoihin yhden erikoismallin avulla.
Ensimmäiset yritykset epätäydellisen
kilpailun yleiselle tasapainoteorialIe nykyisin vaadittavan täsmällisyyden tasolla ovat T. Negishin käsialaa. 1 Hän
käsitteli monopolistista kilpailua ns.
yritysten otaksumien (perceived) eli
subjektiivisten kysyntäfunktioiden avulla, jotka käänteismuodossa esittävät
yri ty ksen odottamaa hintaa funktiona
yri ty ksen tarj onnasta ja mar kkinan
senhetkisestä tilasta {vallitsevasta hinnasta, kysynnästä ja muiden yritysfen
tarjonnasta). Negishin mallissa tasapaino puolestaan oli tila, jossa monopolistien osalta otaksuttu hinta (ja siten tarjottu määrä) on voiton maksimoiva, kilpailevat yksiköt ovat maksimoivia ja
kysyntä on yhtä suuri kuin tarjonta.
Käsillä olevassa monografiassa Nikaido valitsee erilaisen lähestysmistavan.
Hän painottaa, että talouden eri sektorit ovat objektiivisessa mielessä riippuvaisia toisistaan, jolloin vain tämän
riippuvuuden kautta yrityksen käyttäytymistavan vaikutus hinnanmuodostukseen ja siten mm. tulonjakoon on nähtävissä. Nikaido pyrkii konstruoimaan ns.
objektiiviset kysyntäfunktiot, jotka nimenomaan ottavat huomioon talouden
riippuvuuden. Tasapainon määrittää
1. T. Negishi: Monopolistic Competition
and General Equilibrium. Heview of Economic Studies, voI. 28, 1960-6·1. Sama: Ger/.eral
Equilibrium
Theory
and
International
Trade. NODth-Holland PubHsihing Company
1972.
8
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tällöin voiton maksimointi tms. eikä
kysynnän ja tarjonnan yhtäsuuruus
(objektiivinen kysyntä ja tarjonta ovat
aina yhtä suuret).
Monografiassa rajoitetaan tarkastelu
koskemaan Leontiej-tyyppistä systeemiä, mikä ehkä antaa analyysiIle marxilaisen leiman, koska Leontief-sySlteemissä ovat mm. työnarvot ja lisäarvo
operationaalisesti määriteltävissä. Teoksen tavoitteena ei kuitenkaan ole »tietoisesti rohkaista marxilaista filosofiaa»
(op.cit. s. 13), vaan marxilaisia käsitteitä
käytetään siksi, että ne Leontief-systeemissä ovat luontevia.
Koska Nikaidon teorian pääpiirteet
ovat ehkä suhteellisen lyhyesti esitettävissä ja koska panos-tuotosmalli on
hyvin tunnettu, yritän seuraavassa saada konstruktion pääpiirteet esille. Monet vivahteet jäävät tietysti puutteellisiksi tai kokonaan vaille huomiota.
Tarkasteltakoon seuraavaa Leontiefin
systeemiä:
(I-A)x =c,
missä A
(ei-negatiivinen)
panoskertoimien matriisi,
(ei-negatiivinen) loppukyc
synnän vektori,
(ei-negatiivinen) tuotosx
vektori.
Vastaava hinta- ja arvonlisäyhtälö on
pT(I - A) = wIT + Tr,T,
missä T tarkoittaa transponointia ja
p
(ei-negatiivinen) hintavektori,
(positiivinen) palkka,
w
voitto asteiden (ei-negatiivinen)
n
vektori,
l
työpanoskertoimien (positiivinen) vektori.
Mallissa ovat työnarvot, joita esittää
(positiivinen) vektori 0, määriteltävissä
yhtälöllä
oT(I -

A)

=

IT,
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jolloin myös
pT = waT + n~(I - A)-I
Oletetaan sitten, että työläisillä on
työvoiman
aggregaattitarj ontafunktio
L(p, w) ja hyödykkeiden aggregaattikysyntäfunktiot F(p, w). Näistä jälkimmäinen on tietysti n-ulotteinen vektori.
Oletetaan myös, että työläiset eivät
säästä, sekä suoritetaan normitus w =
1. Nyt voidaan määritellä kapitalistien
kulutusmahdollisuuksien joukko:
O(n) = {c ~ 0 / (1 - A)x = F(p,l)
+ c, L(p,l) ~ lTx , jollekin x}.
Mikäli suoritetaan mittaaminen työnarvoina, voidaan lisäarvoksi sanoa suuretta
M(n) = L(p,l) - dTF(p,l),
ja on voimassa tulos: C(nl );;;; C(~) jos
ja vain jos M(~) ~ M(n l ). Mikäli A oletetaan osittumattomaksi (indecomposabLe) on olemassa lisäarvon ja siten (vrt.
emo tulos) kapitalistien kulutusmahdollisuudet
maksimoiva
voitto asteiden
vektori n. Lisäarvon maksimointi on siten eräs mahdollinen hypoteesi kapita,listien käyttäytymisestä.
Näin pitkälle päästään ilman objektiivisia kysyntäfunktioita. Seuraavassa
vaiheessa Nikaido olettaa, että monopolististen yritysten pää tösprosessi on
riippumaton niitä omistavista kapitalistikotitalouksista ja että kapitalistit kotitalouksina käyttäytyvät kilpailevasti, ts.
on olemassa ka pi talistien kysyn täfunktio hyödykkeille
G(P,Sl' ... , sn),
missä Sj = sektorin j voitto.
Kun p (tai vastaavasti n) pidetään vakiona, on
sj'(c) = njxj(c),
missä x(c) = (1 - A)-I [F(p,l) + c], ja
ongelmaksi muodostuu yhtäsuuruuden
x(c) = G(P,Sl(c), ... , sn(c» saavuttaminen. Osoittautuu, että tällainen c-vekto-

ri löytyy, ja että tietyin edellytyksin c
on myös yksikäsitteinen. Näin saadaan
funktiot
c = c(n) ja x(n) = (1 - A)-I [F(p,l)

+ c(n)],
sillä p on n:n funktio ja edellä p pidettiin kiinteänä. Saaduista funktioista jälkimmäinen on Nikaidon tarkoittama objektiivinen bruttokysyntäfunktio.
Kun edellä esitettyä tarkastellaan,
voidaan huomata jäljelle jäävänä ongelmana voittoasteiden n määräytyminen.
Sen määrittää yritysten käyttäytyminen.
Tässä vaiheessa on mahdollista tehdä
erilaisia käyttäytymishypoteesej a, joista
eräs, lisäarvon maksimointi, jo todettiinkin. Muita teoksessa käsiteltyjä hypoteeseja ovat aggregaattivoiton maksimointi ja ei-kooperatiivinen, Cournottyyppinen ratkaisu. Nikaido todistaa
positiivisen maksimaalisen aggregaattivoiton olemassaolon ja ei-kooperatiivisen ratkaisun olemassaolon.
Tämän jälkeen teoksessa tarkastellaan mallin ja emo hinnoittelusysteemin
hyvinvointiteoreettisia puolia. Paretooptimaalisuuden välttämättömäksi ja
riittäväksi ehdoksi osoittautuu hintojen
samaistuminen työnarvoihin, ts. voittoasteiden oleminen nolla. Täten useimma t käsitellyt hinnanmuodostusmekanismit ovat epäoptimaalisia.
Edellä esitetty on Nikaidon teorian
runko, kun työvoima on ainoa rajoittava
tuotannontekijä. Teoksen anti ei kuitenkaan jää tähän, sillä loppuosassa tarkastellaan tilannetta, jossa kapasiteettirajoitukset ovat sitovia. Esitetty objektiivisten kysyntäfunktioiden konstruointi on mutatis mutandis suoritettavissao Samoin aikaisemmin käsitellyt hinnoittelu-hypoteesit ovat sovellettavissa.
Uutena mahdollisuutena esittää Nikaido
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sijoituspääoman eri mahdollisuuksista
saatavien tuotto asteiden yhtäsuuruutta
ja yhteisen tuotto asteen maksimointia.
Viimeksi mainitun ratkaisun olemassaolo myös todistetaan.
Teoksen viimeisessä luvussa käsitellään optimaalisuutta ja sen karakterisointia kapasiteettirajoitusten vallitessa.
Todistetun päätuloksen seurauksia ovat
mm. tulokset, että toisaalta liikakapa>siteetti ja positiivinen voitto aste jollain
sektorilla ja toisaalta työttömyys ja jonkun sektorin liikakapasiteetti merkitsevät resurssien allokaation tehottomuutta.
Tämä pitkäksi venähtänyt teoksen
pääjuonen esittely osoittaa jo monografian korkean laadun. Yhteenvedon ulkopuolelle jäi vielä monia lähestymistapaa ~täydentäviä tarkasteluja, jotka Nikaido teoksessaan esittää. Hyvin mie-

lenkiintoinen on mm. Morishiman substituutioteoreeman 2 uudelleentulkinta
entry preventing -hinnoittelun rationaalina. Kokonaisuutena katsoen teos
siis esittää hyvin omaperäisen mallin
monopolistisesta hinnanm uodostuksesta
ja resurssien allokaatiosta.

James D. Smith (ed.):

käsitettä; nähtävästi se on syntynyt monoteistisen uskonnon myötä - polyteististen uskontojen maille, kuten Intialle,
käsite on ollut vieras. Toisaalta ei ole
lainkaan selvää, että kaikki ihmiset
olisivat syntyään tasa-arvoisia. Sukupuolisesta polveutumisesta johtuvat geneettiset mutaatiot yhdessä nopean sosiaalisen kehityksen kanssa ovat pikemminkin omansa yhä enemmän erottamaan yksilöitä toisistaan. Boulding
huomauttaa vielä, että kun tulonjakotutkimuksissa ihmiset jaetaan eri ryhmiin tulon suuruuden mukaan oletetaan,
että kuhunkin ryhmään kuuluvat muissakin suhteissa ovat samankaltaisia:
$ 5 000 ja $ 30 000 ryhmät eroavat huomattavasti toisistaan, mutta erot kunkin

The Personal Distribution of Income
and Wealth. Studies in ~Income and
Wealth, No. 39. National Bureau of
Economic Research. Distributed by Columbia University Press. New York
1975. 568 sivua. $ 17,50.
Kokoomateos perustuu· vuonna 1972
Pennsylvanian yliopistossa tulon ja
omaisuuden jakautumista tutkineen
konferenssin aineistoon. Teos jakautuu
viiteen osaan ja toimittajan johdannon
lisäksi mukana on 15 kirjoittajan artikkelit, eräät niistä kokonaisia tutkielmia.
Ensimmäisessä luvussa Kenneth E.
Boulding analysoi aluksi tasa-arvon

Nikaidon esitystyyli on erittäin selkeä ja havaintojeni mukaan täysin virheetön. Vaikka teos onkin suhteellisen
matemaattinen, voi sen lukea jokainen,
joka tuntee entuudestaan Leontiefin
systeemin ja sen matriisikäsittelyn.
Vain todistuksiin syventyminen vaatii
laajempia matematiikan tietoja. Lyhyesti sanottuna erinomainen kirj a!

Seppo Honkapohja
2.

M. Morishima: Equilibrium, Stability,

and Growth. Oxford University Press 1964.
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ryhmän sisällä saattavat olla yhtä mielenkiintoisia ja tärkeämpiäkin.
Kirjan toisessa osassa pohditaan tulontasauksen mekanismia. Niinpä Benjamin A. Okner analysoi USAn tulon...
jakautumista käyttäen lähdeaineistona
ns. Merge -rekisteriä, joka perustuu
liittovaltion vuoden 1966 tuloverotukseen täydennettynä SEO:n (Survey of
Economic Opportunity) aineistolla. Täten on voitu ensimmäisen kerran selvittää tuloja ja verotusta mikrotasolla.
Aikaisemmat tutkimukset ovat perustuneet keskimääräislukuihin verojen
jakautumisesta. Uusia tietoja ovat tulolähteet, siviilisääty, perheen suuruus,
kulutuksen rakenne ja asunnon omistus.
Todettakoon, että useimmat näistä tiedoista ovat jo kauan sisältyneet Suomen viralliseen tulotilastoon.
Tutkimuksessa käytetty kokonaistulo
eli perhetulo (family income) koostuu
menoista, välittömistä veroista ja varallisuuden muutoksista tutkimusvuoden
aikana. Lähtökohtana on siten tavallista laajempi tulonkäsite, jota monet tutkijat ovat viime aikoina ehdottaneet
tulonj akotu tkimuksissa käytettäväksi.
Tuloksista mainittakoon seuraavaa:
Kaikkien verotettujen henkilöiden osalta Ginin kerroin oli ennen verotusta ja
tulonsiirtoja 0,4595 sekä verotuksen ja
tulonsiirtojen jälkeen 0,3998. Tulonsiirroilla on huomattavasti suurempi redistributiivinen vaikutus kuin veroilla;
3/4 koko vaikutuksesta johtui niistä,
kun taas verojen tasoittava vaikutus on
1/4. Selvitys tukee toista amerikkalaista tutkimusta (J. A. Pechman-B. A.
Okner: Who Bears the Tax Burden,

Washington 1974), jonka mukaan liittovaltion, osavaltioiden ja kuntien vä:littömät verot ovat suhteellisia suurimmalle osalle (lähes 90 %:lle!) USAn per-

heistä. Todettakoon vielä, että vuoden
1966 jälkeen liittovaltion verotusta on
kaksi kertaa lievennetty samalla kuin
transfereja on lisätty. Verotuksen tuloja
tasoittava vaikutus on siten hyvin pieni.
Kirjan kolmas osa pyrkii analysoimaan tnlon jakautumista pitkällä aikavälillä. Tulonjakoa on perinteisesti selvitetty yhden vuoden tähtäyksellä,
vaikka sekä teorian että käytännön talouspolitiikan kannalta pi tkäj änni tteisempi tarkastelu olisi mielekkäämpi.
Näin varsinkin, kun selvityksen kohteena ovat investoinnit henkiseen pääomaan. Olisi syytä myös empiirisesti
analysoida kulutuksen taloustieteen käsitteitä »pysyväistulo» ja »tilapäistulo».
Andrew I. Kohen, Herbert S. Parnes ja
John R. Shea ovat tutkineet kahta otosta, joista toinen käsittää 14-24-vuotiaita ja toinen 45-59-vuotiaita miehiä.
Vanhempia miehiä haastateltiin vuosina 1966 ja 1967 sekä nuorempia vuosina
1966, 1967 ja 1968. Haastattelussa tiedusteltiin koehenkilöiden ja heidän perheenj äsen tensä tuloj a tuloläh tei ttäin.
Myös tulonsiirrot, mahdolliset työttömyysavustukset yms. otettiin huomioon.
Kävi selville, niinkuin oli odotettavissa,
että tulot kasvoivat keskimäärin nopeammin nuorilla "miehillä kuin keskiikäisillä. Suhteellinen tulojen kasvu oli
värillisillä molemmissa ikäryhmissä nopeampi kuin valkoisilla. Toisaalta värilliset nuorukaiset ansaitsivat keskimäärin enemmän kuin keski-ikäiset. Ikäkohorttien välisiä eroja analysoitaessa
todettiin vielä, että tulot olivat vanhemmalla ikäryhmällä vakaammat kuin
nuoremmalla. Nuorten samoin kuin vä~
rillisten tulot olivat alttiina muutoksille.
Kirjoittajat toteavat kuitenkin, että
kaksi-kolme vuotta on liian lyhyt aika
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tulojen kehityksen" luotettavaa selvitystä varten.
Kokoomateoksen neljäs osa selvittelee yksityisten henkilöiden varallisuuden jakautumista. Lee Soltowin mielenkiintoisessa artikkelissa selostetaan varallisuuden jakautumista Yhdysvalloissa vuonna 1860. Tutkimusaineisto perustuu otokseen alkuperäisestä aineistosta, jonka muodostavat kaikkien vapaiden kansalaisten mikrofilmatut varallisuusilmoi tukset kyseiseltä vuodelta
(ei käy selville, minkä vuoksi sitä analysoidaan vasta nyt). Kirjoittaja ma1;nitsee kuriositeettina kaksi esimerkkiä:
Abraham Lincoln, lakimies, 51, henkilökohtainen omaisuus vaatimattomasti
$ 5000 ja kiinteistö $ 12000. William
Ogdenin (lakimies, 55) vastaavat arvot
olivat $ 1 500 000 ja $ 1 000 000.
Varallisuuden jakautuminen oli hyvin
epätasainen vuonna 1860. 6000 rikkaimman henkilön yhteenlaskettu omaisuus oli yhtä suuri kuin 450 000 köyhimmän kansalaisen omaisuus. Ginin
kerroin oli 0,9200. Yli puolet eli 51,4 %
Yhdysvaltain miespuolisista kansalaisista oli ilman omaisuutta. (Melkein sama prosenttimäärä todettiin muuten
Yankee Cityssä vuonna 1930.) Täysiikäisen henkilön todennäköisyys jäädä
omaisuudettomaksi vuonna 1860 oli
huomattavan suuri eli noin 0,957.
Sata vuotta sitten ja myöhemminkin
korostettiin, miten Uudessa Maailmassa
jokaisella eteenpäinpyrkivälIä henkilöllä oli mahdollisuus nopeasti rikastua.
Ilmeisesti tämä ei pitänyt paikkaansa.
Epätasainen jakauma johtui mm. hei-
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kosta sosiaalisesta liikkuvuudesta ja
siitä, että maahan jatkuvasti virtasi
suurimmaksi osaksi varattornia siirtolaisia. Toisaalta voidaan todeta, että
1800-luvun loppupuolen säästäminen
pääosaltaan oli lähtöisin suhteellisen
pienestä yläluokasta.
A. B. Atkinson selostaa varallisuuden
jakautumista Iso-Britannniassa 1960luvulla. Lähdeaineistona käytetään perinteiseen tapaan jäämistöverotusaineistoa. Varsinaista perintöverotustahan ei Englannissa ole. Peittävyys on
noin 50 %, koska aineistosta puuttuvat
verottomat ja muista syistä käsittelemättä jääneet jäämistöt. Jos vain verotetut jäämistöt otetaan huomioon, jakauma on varsin epätasainen, esim.
vuoden 1968 Ginin kerroin oli 0,6800.
Tulos on tietenkin vielä epätasaisempi
(kerroin = 0,8700), jos oletetaan, että
puolella aikuisesta väestöstä ei ole
omaisuutta lainkaan. Tästä syystä on
pyritty eri keinoin estimoimaan puuttuvien kuolinpesien omaisuus.
Kirjan viimeisen osan kahdessa artikkelissa selvitetään USAn tulO;- ja varallisuustilastojen perustana olevan aineiston laadullista tasoa.
Arvosteltavana olevaan teokseen on
koottu laaja, joskin vähän epätasainen
aineisto. Artikkeleihin liittyy runsaasti
taulukoita ja diagrammoja. Vaikka kirja käsittelee meille vieraita oloja, siihen on mielenkiintoista tutustua ja
artikkeleihin sisältyvä metodologia anta,nee virikkeitä alan tu tkim ukselle
meilläkin.
Raoul Brummert
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Alfred Zauberman:
The Mathematical Revolution in Soviet
Economics. Oxford University Press,
London 1975. 62 sivua.
Neuvostoliitossa erittäin pitkälle kehitetty taloudellisen suunnittelun matemaattinen teoria alkaa olla yleisesti arvostettu. Tuoreena osoituksena tästä on
Nobel-palkinnon myöntäminen L. V.
Kantorovitsille. Itse teoria ei kuitenkaan liene yhtä laajalti tunnettu kuin
se on arvostettu, onhan aihepiiri vaikea, ja tästä syystä sen esittely muillekin kuin matemaattisen taloustieteen
spesialisteille on vaativa tehtävä. Alfred Zauberman on tässä tehtävässä onnistunut varsin hyvin suppealla joskin
tiiviillä pikkuteoksellaan Mathematical
Revolution in Soviet Economics. Teos
synnyttää motivaation aiheen syvällisempään opiskeluun, ja lukija jääkin
odottamaan tekijän toista, piakkoin ilmestyvää samaa aihetta matemaattisesti
käsittelevää teosta Mathematical Theory of Soviet Planning.
On usein varsin uskaliasta puhua ns.
tieteen kumouksista, sillä niiden määrittely, paitsi että se edellyttää tiettyä
historiallista perspektiiviä, on yleensä
kovin tulkinnanvarainen valitusta vertailukohteeesta riippuen. Zauberman
korostaa voimakkaasti Neuvostoliiton
suunnitteluteorian viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana kokemien
muutosten perusteellisuutta, minkä hän
katsoo ratkaisevassa määrin perustuvan
matemaattisten menetelmien soveltamiselle.
Kysymys ei tietenkään ole siitä, että
ma temaattisia menetelmiä ylipäänsä
käytetään - triviaalissa mielessä näiden menetelmien mer ki tys on päivän-

selvä - vaan siitä, että niiden merkitys on moninkertaistunut sitä mukaa
kun traditionaalista materiaalitaseisiin
ja panos-tuotos -malleihin perustuvaa
suunnittelujärjestelmää on pyritty kehittämään ns. optimaalisen suunnittelun
suuntaan. Tämä tarkoittaa ennen muuta tehokkuuskysymyksen ja valintaongelmien astumista etualalle. Panostuotos -analyysi on tehnyt mahdolliseksi suunnitelmien eri osien yhteensopivuuden eli niiden konsistenttiuden tarkistamisen, mikä luonnollisesti on merkinnyt edistysaskelta, mutta varsinaisesta »kumouksellisuudesta» on Zaubermanin mukaan kysymys vasta niiden
matemaattisten kriteer'eiden kehittämisessä, jotka auttavat useiden toteutettavissa olevien konsistenttien suunnitelmien taloudellisessa vertailussa ja valintojen teossa näiden välillä. Kantorovitsin kontribuutio 1930-luvun lopulta
(lineaarinen ohjelmointi) oli ensimmäinen merkittävä harppaus tähän suuntaan.
Optimaalisen suunnittelun teoria on
johtanut välttämättä hintojen merkityksen uuteen tulkintaan, sillä jos on
mahdollista määritellä paras mahdollinen suunnitelma (suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin), niin tämä määrittelee täsmällisen hin taj ärj estelmän, missä hinnat ovat marginalistisia siinä mielessä,
että ne heijastavat viimeisten uhrattujen resurssiyksiköiden panosta tavoitteiden saavuttamiseksi, kun resurssit on
tehokkaasti kohdennettu. Tässä ei ole
kysymys mistään langelaisen markkinasosialismin ideasta, joka Neuvostoliitossa ei koskaan ole ollut suosittu, vaan pikemminkin voidaan Zaubermanin tapaan sanoa, että vasta matemaattinen
taloustiede on pystynyt teoreettisesti
määrittelemään vanhan idean keskite-
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tystä suunnitelmataloudesta markkinamekanismin vaihtoehtona (olettaen että
informaatioon, »managementtiin» ja tavoitefunktion muodostamiseen liittyvät
ongelmat ovat ratkaistavissa).
Staattiset ohjelmointimallit eivät riitä
suunnittelun teoreettiseksi pohjaksi puhumattakaan sen käytännöllisestä toteuttamisesta. Neuvostoliitossa on keh~
tetty useita tapoja käsitellä tulevaisuutta. Yksi kulkee ns. perspektiivisuunnittelun nimellä. Siinä tulevaisuus ositetaan tiettyihin aikaväleihin ja näistä
kuhunkin sovelletaan staattista metodia.
Samalla sallitaan pääomakannan kasvu
ja teknologinen kehitys pitkällä ajalla,
ja hyvin pitkällä ajalla resurssien spesifisyyden asettamat rajoitukset poistuvat
ja ne voidaan redusoida pelkästään työvoimaan ja luonnonvaroihin. Tulevaisuuden käsittely tekee välttämättömäksi ajan hinnoittelun, mikä tuo korkokannan ja pääomahyödykkeiden hinnan
suunnittelijoiden laskelmiin, tosin melkoisia ongelmia syntynee tulevien sukupolvien hyötyjen diskonttaamisessa.
Tämän lisäksi tulevaisuuteen välttämättömänä osana liittyvä epävarmuus on
pakottanut riskin hinnoitteluun.
Perspektiivisu unni ttelua teoreettisesti
tyylikkäämpi tapa käsitellä tulevaisuutta on Bellmanin optimointiperiaate (dynaaminen ohjelmointi) tai sen lähisukulainen, neuvostoliittolaisen Pontryaginin kehittämä maksimiperiaate. Näissä
dynaamisissa optimointimalleissa pyritään kontrollimuuttujien aikaurat valitsemalla maksimoimaan tietty tavoitefunktionaali. Tuloksena on että (äärellisen) ajan yli määriteltyä tehokasta allokaatiota vastaa täsmällinen dynamisoitu
hintajärjestelmä. Olennaista on, että alkupäätöksestä ja systeemin alkutilasta
rii ppumatta ta voi tefunktionaalin maksi-
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moiminen
määrittelee
optimaalisen
strategian systeemin jokaisessa seuraavassa liikevaiheessa. On jopa sanottu,
että Porttryaginin maksimiperiaate korvaa Adam Smithin »näkymättömän käden» tätä voimakkaammalla uudella käsitteellä. Myöhemmin dynaamisia optimointimalleja on laajennettu probabilistiseen suuntaan; mm. Pontryagin itse
onesi ttänyt differen tiaali peli teoreettisen version omasta maksimiperiaatteestaan.
Optimaalisen suunnittelun koulukunnan edustajien keskuudessa ollaan varsin hyvin tietoisia niistä lukuisista rajoituksista, joita matemaattisten mallien
soveltaminen käytäntöön kohtaa. Rajoitusten olemassaolo ei kuitenkaan voi
merkitä itse menetelmien kieltämistä päinvastoin voidaan sanoa, että matemaattinen suunnitteluteoria on osaltaan
tehnyt suunnittelijat tietoisiksi monista
rajoituksista, mikä puolestaan on antanut haasteen menetelmien kehittämiseksi. Matemaattisen ja traditionaalisen
suunnittelun vastakkain asettaminen on
mitä suurimmassa määrin keinotekoista.
Lyhyessä jälkikirjoituksessaan Zauberman viittaa tunnetun neuvostoliittolaisen matemaattisen taloustieteilijän
S. M. Vishnyevin artikkeliin vuoden
1973 lopulta. Vishnyev esittää mielenkiintoisen päätelmän uusien ajatusten
ja teorioiden leviämisestä. Se ilmeisesti
kuvastaa hyvin matemaattisen suunnitteluteorian Neuvostoliitossa saamaa
vastaanottoa mutta soveltunee yleises...
tikin. Tämä prosessi on mielenkiintoisella tavalla »oskilloiva». Ensimmäistä vaihetta luonnehtii välinpitämättömyys ja
epäluottamus. Toisessq. vaiheessa tapahtuu läpimurto ja uusia ajatuksia ryhdytään soveltamaan. Kolmatta vaihetta
kuvaa entusiasmi, ylenpalttinen usko
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teorian mahdollisuuksiin, ja tätä seuraa
usein syvä taantuma suurten toiveiden
jäädessä toteutumatta ja rajoitusten ja
vaikeuksien ilmaan tuessa. Kaikesta
päätellen Neuvostoliiton matemaattinen
taloustiede on selviytymässä tästä kriit-

tisestä vaiheesta. Teorian naln kypsyttyä on oletettavaa, että sen merkitys
myös kansainvälisen taloustieteellisen
keskustelun kannalta tulee olennaisesti
lisääntymään.
Antti Suvanto
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AATTO PRIHTI: On Predicting Bankruptcies. Insufficient income lasting
for an ~verage period of five years can
be regarded as an indicator of approaching bankruptcy. In general, bank
credit is used first to pay biUs faUing
due, but when the bank stops granting
further credi t, the firm is forced to
postpone payment for its purchases.
Each firm has a credit limit which,
if exceeded, leads to bankruptcy. The

bankruptcy does not necessarily foUow .
immediately after the firm has reached
a state of insolvency. The larger the
firm is, the longer it can postpone bankruptcy. Large enterprises do not, in
general, go bankrupt; they are reorganized. When the money market is tight,
bankruptcies become more common,
because short-term credit is not available in ample amounts.

PAAVO AITIO: Employment Conditions
and Manpower Policy in Finland. The
employment situation in Finland has
deteriorated rapidly since the middle
of 1975. However, manpower policy
has been geared to achieve. fuU employment or a balance between the demand
for and the supply of labour in different
branches and regions. In Finland too
much stress has been laid on measures
affecting the supply of labour, and little

attempt has been made to devise tools
which can be used to influence the
demand for labour. The central government should have weapons in its
armoury for evening out cyclical
fluctuations and for influencing the
location of new jobs. Recently, the need
for measures to affect the demand for
labour has also been emphasized in the
discussion of manpower policy in the
OECD.

RAUNO NIINIMÄKI: Macro-economic
Analysis in Project Appraisal. Due to
the underdeveloped capital markets in
Finland, the financial institutions have
a greater influence on resource allocation than in many other western
countries. The demand for credits conti-

nuously exceeds the supply. For this
reason most financial institutions are
using project appraisal as a background
for their industrial credit decisions.
However, it has been claimed that the
traditionai methods of financial analYisis do not sufficiently reflect the macro-
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economic effects of projects. Some empirical evidence has also been presen ted.
When usual macro-economic investment criteria (ICOR and average and
marginal productivity of labour) are
used on the micro-Ievel, the basic difficulty is to trace the essential indirect
(external) effects of projects to the economy. Before meaningful macro-economic conclusions can be drawn, the
effects of a project must be checked
both in factor and final product markets. Moreover, infra-structure invest-

ments connected with the project must
be taken into account. Finally, the analysis has to be completed by evaluating
the degree of innovation of the project
and by forecasting long-run demand
and supply conditions of the sector in
question. If all the above factors are
kept in mind, the application of ICOR
and productivity of labour in industrial
project analysis can be expectedto improve resource allocation of the economy.

JOUKO PAUNIO: The Costs of Inflation.
The introductory part of the paper surveys previous theoretical and empirical wor k on the conseq uences of
inflation. The rest of the paper concentrates on the problem of the tradeoff between unemployment and inflation both as a short-run and a long-run
phenomenon. The inflationary situation
in Finland is analysed by using a Phillips-curve
model
augmented
with

price expectations. The estimated modeI indicates thatthe naturaI rate of
unemployment lies between 2-2,5 per
cent. The main conclusion of the paper
is that the target of cutting the rate of
inflation to less than 10 per cent requires a continued restrictive anti-inflation policy during 1976 and 1977 because
of the slow adjustment of price expectations.

PEKKA SUTELA: Real Price and
Natural Price: Adam Smith and the
Theory of Value. Hollander (1973) has
shown how Smith consistently used a
general market equilibrium frame of
reference to determine equilibrium
prices which he called natural prices.
This, however, as Meek (1974) has explained, is not enough for a theory of
value. A principle of explanation is
aIso needed.
The viewof the production proeess

behind the theory propounded in The
Wealth of Nations is that production is
essentially labour based. However,
contrary to both Ricardo and Marx,
Smith does not deduce a labour theory
of value from this fact. The concept of
labour as a reaI price is virtually never
used at all in The Wealth of Nations.
The reason for this is Smith's overall
social theory which is put forward in
The Theory of Moral Sentiments. In
this treatise man's behaviour is explai-
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ned in terms of his inner sentiments
which are either eternal (Le. »natural»)
or modified by the social framework.
No comprehensive theory about the
relationship between
eternal and
social sentiments is presented. This is
because Smith viewed capitalist society
as the natural outcome of progress and
the End of History.
The Scottish Moralist view concerning the development of the mode of
production and its impact on social and
political institutions is part of the
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foundation on which The Wealth af
Nations rests. The author argues that it
is not possible to connect this view with
Smith's moral theory.
To the extent that Smith had a
principle of explanation, it was grounded on his moral theory, which also
pravided hirn witha theory af economic behaviour. This principle is not an
attractive paradigm .for explaining
value, since it gradually vanishes into
the theologic and speculative fogs of

The Theory

of Moral Sentiments.
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KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAsTA VUONNA 1975

Vuosi 1975 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 91. toimintavuosi. Esitelmätilaisuuksien järjestäminen, Kansantaloudellisen aikakauskirjan julkaiseminen ja osallistuminen pohjoismaiseen
yhteistoimintaan olivat kertomusvuoden olennaisimmat toimintamuodot.
Yhdistyksen edustajana talouselämän
bibliografiatoimikunnassa on ollut ylijohtaja Eino H. Laurila. Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunnan nimeämänä Yrjö Jahnssonin Säätiön hallituksen jäsenenä on ollut professori
Auvo Kiiskinen. Alfred Kordelinin Säätiön tieteen jaostossa on yhdistyksen
edustajana ollut professori Lauri o. af
Heurlin ja varamiehenä professori Jouko Paunio. Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskuntaan
nimettiin johtokunnan päätöksellä yhdistyksen edustajaksi professori Arvi
Leponiemi ja hänen varamiehekseen
tohtori Henri J. Vartiainen.
Kansantaloudellinen Yhdistys ja Ekonomiska Samfundet i Finland olivat
edelleen yhdessä jäseninä International
Economic Associationissa, The Finnish
J oint
Committeen
yhteyshenkilönä
lEA :han oli edelleen professori Jouko
Paunio.
Kansan taloudellinen Yhdistys osallistui 14.-16. päivinä elokuuta Islannissa
järjestettyyn
XXII
Pohjoismaiseen
Kansantaloudelliseen kokoukseen, jon-

ka teemana oli »Naturresourcer og
ökonomisk vaekst, Begraensninger, konflikter og international kooperation».
Pohjoismainen kansantaloudellinen kokous pidetään joka kolmas vuosi vuoroin eri Pohjoismaissa ao. maan vastaavien yhdistysten järjestämänä. Osanottojärjestelyt suoritettiin Suomessa yhteistyössä Ekonomiska Samfundetin
kanssa. S uomalaisena esitelmöi tsij änä
toimi kokouksessa valtiotieteen lisensiaatti Kari Nars aiheenaan »InternationaI resourspolitik: Mål, medel og Nordens roll». Valtiotieteen tohtori Henri J.
Vartiainen toimi kokouksessa koreferenttinä aiheesta »Formidling af råvarer og deres prisdannelse».
Kertomusvuonna Yhdistyksen kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät:
Vuosikokouksessa 17 helmikuuta piti
ylitarkastaja Esko Ylikoski apulaisosastopäällikkö Leo Neuvon ollessa estyneenä tämän laatiman esitelmän »Energiapolitiikan tavoitteet». Valmistellun puheenvuoron käyttivät valtiotieteen lisensiaatit Eero Tuomainen ja Timo Relander sekä apulaisjohtaja Paavo Grönlund.
Maaliskuun 25 päivänä esitelmöi
apulaisprofessori
Kyösti
Pulliainen
aiheesta »Nollakasvu vai tasapainotalous?».
Valmistellun
puheenvuoron
käytti professori Jouko Paakkanen.
HuhtIkuun 23 päivänä esitelmöi Kan-
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santaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa Suomessa vierailulla ja luentomatkalla ollut professori Sidney Weintraub USAsta aiheenaan »Incomes Policy for Market Economies».
Toukokuun 26 päivänä esitelmöi professori Henri J. Vartiainen aiheesta »Tuloverotuksen progressiosta». Valmistellun puheenvuoron käyttivät osastopäällikkö Antero Peräläinen ja johtaja Matti Kaleva.
Syyskuun 23 päivänä esitelmöi yhdis. tyksen esimies, pääjohtaja Seppo Konttinen aiheesta »Raha- ja finanssipolitiikan suuntauksista Suomessa 1970:-luvulla». Valmistellun puheenvuoron käyttivät osastopäällikkö Unto Luukko ja
osastopäällikkö Reino Airikkala.
Perinteisen nk. budjettiesitelmän piti valtiovarainministeri Heikki Tuominen 30 päivänä lokakuuta. Valmistellun
puheenvuoron käyttivät osastopäällikkö Heikki Kunnas ja tohtori Pentti
Kouri.
Marraskuun 27 palvana esitelmöi
tohtori Aatto Prihti aiheesta »Voidaanko konkurssi ennustaa kaikissa suhdannevaiheissa». Valmistellun puheenvuoron käyttivät toimitusjohtaja Pertti
Tuomala ja tohtori Bertil Roslin.
Yhdistyksen kokouksiin osallistui
vuonna 1975 keskimäärin 47 henkilöä.
Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunta asetti kokouksessaan 4 päivänä
helmikuuta työryhmän suunnittelemaan
yhdistyksen toimintaa. Suunnitteluryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt:
professori Pekka Ahtiala, osastopäällikkö Heikki Koskenkylä, osastopäällikkö
Heikki J. Kunnas, professori Jouko
Paunio sekä valtiotieteen tohtori Pentti Viita. Ryhmän sihteeriksi kutsuttiin
yhteiskuntatieteiden maisteri Heikki
Kirves. Suunnitteluryhmä jätti 4 päivä-
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nä joulukuuta yhdistyksen johtokunnalle raportin. Käsiteltyään suunnitteluryhmän raportin Kansantaloudellisen
Yhdistyksen johtokunta laati raportin
pohjalta muistion yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista. Muistio julkaistaan
Kansan taloudellisessa aikakauskirj assa
ja esi tetään yhdistyksen jäsenille vuoden 1976 vuosikokouksessa.
Kansantaloudellisen aikakauskirjan
71. vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä.
Tosin aikakauskirjan 4. numero ei toimi tuksesta rii ppumattomista syistä ehtinyt ilmestyä kertomusvuoden aikana,
vaan tammikuus,sa 1976. Vuosikerran
kokonaissivumäärä oli aikaisempia vuosia selvästi suurempi, 472 sivua.
Kansan taloudellisen aikakauskirj an
toimitusneuvostoon kuuluivat professorit Veikko Halme, Lauri O. af Heurlin,
Auvo Kiiskinen ja Fedi Vaivio, edesmennyt valtiotieteen tohtori Kaarlo
Larna sekä ylijohtaja Eino H. Laurila.
'Aikakauskirjan päätoimittajana toimi
professori Henri J. Vartiainen ja toimitussih teerinä y h teiskun ta tieteiden maisteri Heikki Kirves. Opiskelijoilla oli
edelleen mahdollisuus saada aikakauskirjan vuosikerta alennettuun hintaan.
Kertomusvuoden aikana Yhdistyksestä erosi tai katsottiin eronneeksi 7
henkilöä ja uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 83 henkilöä. Jäsenmäärä vuoden
lopussa oli 879 henkilöä.
Yhdistyksen esimiehenä toimi paajohtaja Seppo Konttinen ja varaesimiehenä varatoimitusjohtaja Juhani Ristimäki. Johtokuntaan kuuluivat edellisten lisäksi professori Auvo Kiiskinen,
professori Arvi Leponiemi, sihteeri Pekka Morri ja tohtori Pentti Viita. Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi kauppatieteiden maisteri Roy Dahlstedt. Ti-
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lintarkastajina olivat kauppatieteiden
lisensiaatti Veijo Riistama ja valtiotieteen lisensiaatti Timo Relander. Varatilintarkastajina olivat valtiotieteen lisensiaatti Heikki Koivisto sekä valtiotieteen maisteri Antero Arimo siten,
että edellinen oli lisensiaatti Riistaman

ja jälkimmäinen lisensiaatti Relanderin
varamiehenä.
Helsingissä 31. päivänä tammikuuta

1976
Seppo Konttinen
Esimies_

Roy Dahlstedt
Sihteeri

