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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1977:1

Budjettipolitiikan linjasta *

ESKO REKOLA
Kulloisenkin budjettipolitiikan suunta määräytyy yleisen taloudell~
sen tilanteen ja näkymien pohjalta. Niiden perusteella on pääteltävä,
mitä edellytyksiä on yhteiskunnallisen uudistustyön eteenpäin viemiselle. Toisaalta sekä jo ajankohtaisiksi tulleet että nähtävissä olevat
ongelmat asettavat vaatimuksia budjettipolitiikan avulla harjoitettavalIe talouspolitiikalle. Molemmissa suhteissa voidaan pari viikkoa
sitten annettua vuoden c1977 tulo- ja menoarvioesitystä luonnehtia kireäksi, mutta ei kuristavaksi.
Kokonaisuutena ottaen taloudellinen tilanne ei budjettiesitystä
annettaessa poikkea olennaisesti viimevuotisesta. Kokonaistuotanto
on likimain samalla tasolla kuin vuosi sitten. Työttömien määrä on
jonkin verran suurempi ja valtion kassa tyhjempi. Vaihtotaseen alijäämä on pienempi, mutta ulkomainen velka suurempi kuin vuosi
sitten. Kustannuspaine pysyy edelleen melkoisena, joskin se on
viime vuodesta hidastunut.
Vaikka kansantalouden tila on siis yleisesti varsin samankaltainen kuin vuosi sitten, kehityksen suunta on erilainen. Viime vuonna
laskusuhdanne oli syvenemässä. Pohja saavutettiin kuitenkin kuluvan vuoden alkupuolella ja sen jälkeen suhdanteet ovat olleet elpymässä, joskin lievästi ja epäröiden. Tuotanto on kasvamassa, vienti
lisääntymässä ja inflaatio hidastumassa. Toisaalta työllisyys heikentynee vielä ainakin ensi vuoden kevätkuukausiin saakka. Myös tuonti on alkanut vähitellen lisääntyä.
Kun taloudellinen elpyminen on nyt päässyt alkuun, sattuu varsinainen suhdannenousu ensi vuoteen. Budjettiesitystä laadittaessa
kokonaistuotannon ennustettiin lisääntyvän 5 %, työttömyyden jää*Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa marraskuun 1 päivänä 1976 pidetty esitelmä.
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vän keskimäärin kolmen prosentin paikkeille eli hieman tämänvuotista pienemmäksi, tavaraviennin määrän lisääntyvän edelleen 15 prosentin vauhtia, vaihtotaseen alijäämän jäävän runsaan miljardin markan verran tämänvuotista pienemmäksi sekä yksityisen kulutus- ja
investointikysynnän kääntyvän jälleen nousuun.
Pelkästään muutosprosenttien tarkastelu antaa kuitenkin nykyisessä tilanteessa liian ruusuisen kuvan kehityksestä ja taloudellisten
mahdollisuuksien kasvusta. Taantuman pohja on ollut niin syvällä,
että vaikka viennin määrä kasvaisi ennusteiden mukaisesti sekä tänä
että ensi vuonna 15 <10, ylitettäisiin ensi yuonna vain vaivoin vuoden
1973 tavaraviennin taso. Olemme siis vielä 'paljon sen tason alapuolella, mikä tasaisen, vaikka vaatimattomankin viennin kasvun avulla
olisi saavutettu.
Samaten merkitsee mainitsemani viiden prosentin kasvu kansantuotteessa vain puolentoista prosentin keskimääräistä vuosivauhtia
kolmivuotisjaksona 1975-1977. Kun tuotantomahdollisuudet kuitenkin ovat jatkuvasti kasvaneet, käyttämätöntä kapasiteettia tulee
olemaan vielä tuntuvasti. Vaihtotaseen alijäämäisyyspaine on vielä
huomattavasti suurempi kuin tavoiteltu kehitys edellyttäisi. Valtiontalouteen ei näytä kertyvän ylijäämiä, vaikka niitä välttämättä tarvittaisiin ehkä jo parin vuoden kuluttua matalasuhdanteen vaikutusten
lieventämiseen.
Ensi vuotta koskevien ennusteiden laajemmaksi taustaksi vain
viittaan niihin kehitysarvioihin, joita on laadittu keskipitkän ajan kehityksestä ja joita on viime aikoina käsitelty monissa eri yhteyksissä.
Niiden mukaan etenkin vaihtotasetta koskevan perusongelman ratkaiseminen edes puolen vuosikymmenen kuluessa edellyttää kotimaisen kysynnän kasvun hidastamista peräti puoleen siitä, mihin menneen vuosikymmenen aikana olemme tottuneet. Huomattava osa kokonaistuotannon kasvusta on käytettävä pelkästään vaihtotaseaseman vahvistamiseen tavoitteeksi asetetulla tavalla - tuo tavoitehan
on alijäämän supistaminen alle kahden prosentin bruttokansantuotteesta ensi vuosikymmenen alkuun mennessä.
Ei ole siis ihme, että talouspolitiikan linja jatkuu kireänä. Mieliin
on vain palautettava viime vuoden maaliskuussa ja tämän vuoden
huhtikuussa tehdyt periaatepäätökset taloudellisen kehityksen tasapainottamisesta. Tuon linjan mukaisilla toimenpiteillä on jo saatu
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tuloksia aikaan, joskaan tervehtyminen ei ole vielä ollut - osin meis_tä riippumattomista syistä - läheskään riittävää. Nyt annettu bud-:
jettiesitys noudattelee melko tarkoin noita samoja linjoja.
Ennen kuin käyn tarkastelemaan sitä, miten ensi vuoden tulo- ja
meonarvioesityksen talouspoliittinen linja on hahmoteltu taloudellisen
tilanteen ja kehitysnäkymien perusteella, on syytä muistuttaa mieliin,
mikä valtion budjetti oikeastaan on. Tulo- ja menoarvion rooli tahtoo
nimittäin usein jäädä ottamatta huomioon silloin, kun keskustellaan
budjetin käytöstä talouspolitiikassa.
Budjetti on väline, jolla koordinoidaan taloudellisten voimavarojen kokoaminen valtiovallan käyttöön ja niiden ohjaaminen edelleen
niihin moniin eri tarkoituksiin, joista poliittisen päätöksenteon kautta on maan yhteisten asioiden hoidon osalta päätetty. Toisin sanoen,
valtaosa sekä voimavarojen kokoamista että niiden käyttötarkoituksia
koskevista päätöksistä on tehty lainsäädännön muodossa, tavallisesti
budjettiprosessista erillään ja useimmiten myös paljon ennen kutakin budjettivuotta.
Tulo- ja menoarviolla voidaan vain varsin rajoitetusti päättää menojen tasosta. Ja vaikka muodollisia esteitä ei olisikaan olemassa,
voivat jyrkät supistukset harkinnanvaraisissa menoissa aiheuttaa
eri tehtäväalueilla tehottomuuden lisääntymistä voimavarojen käytössä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamatta jäämistä sellaisella tavalla, jota ei voida pitää kohtuullisena. Tätä budjetin koordinoivaa
roolia osoittaa myös se, että tulo- ja menoarvion käsittelyssä eduskunnassa noudatetaan yksinkertaisempaa menettelyä kuin säädettäessä
niitä lakeja, joilla voimavarojen kokoamista ja käyttöä merkitseviä
päätöksiä tehdään.
Tulo- ja menoarvioesitystä laadittaessa joudutaan täten harkitsemaan kaikkien yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden senhetkistä painotusta, eikä pelkästään talouspoliittisia näkökohtia. Niinpä tällä kertaa,
taloudellisten mahdollisuuksien rajoittuneisuudesta huolimatta on
julkisen toiminnan yleisen tason säilyttämisen ohella pidetty tärkeänä
peruskoulua, kansanterveystyötä ja lasten päivähoitoa koskevien
uudistusten eteenpäinviemistä pääkohdittain suunnitelmien mukaisesti. Jyrkät ohjelmien supistukset ja äkilliset katkot toteuttamisaikatauluissa aiheuttaisivat todennäköisesti enemmän sosiaalisia kus-
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t~nnuksia

kuin vastaavasti etuja talouspolitiikan tavoitteiden kan-

nalta.
Yhteiskunnassa on edelleen uudistustarvetta. Mutta silloin kun
uusien ohjelmien toteuttamista ei ole vielä aloitettu, niiden lykkäämisellä ei yleensä aiheuteta suuria haittoja. Näin ollen nykyisessä tilanteessa, ei vain ensi vuonna, vaan useampana vuonna sen jälkeenkin,
on uusien yhteiskunnallisten uudistusten toteuttaminen asetettava
tärkeysj ärjestyksessä talouspoliittisten tasapainottamistavoitteiden
jälkeen. Tällainen »luova tauko» on välttämätön vakaan pohjan palauttamiseksi uudistustoiminnalle.
Esimerkkeinä siitä, miten eräiden tehtävien kohdalla on jouduttu tinkimään aikaisemmista tavoitteista tai suunnitelmista, voidaan
mainita seuraavat toimenpiteet. Nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastoinnin laajentaminen pysähdytetään ensi vuodeksi. Palo- ja pelastustoimen uuden valtionapulainsäädännön toteuttamista hidastetaan. Uudet suuret tie-, rautatie- ja lentokenttäinvestoinnit saavat
edelleen odottaa vuoroaan. Uusille teille asetettavia rakennevaatimuksia on tarkoitus alentaa. Uusia virastotaloja ei ole juuri mahdollista
rakentaa. Kansainvälisen kehitysyhteistyön määrärahoja ei kyetä lisäämään aikaisemmin suunnitellulla tavalla. Säästöihin pyritään myös
maksuttoman oikeudenkäynnin menoissa ja seutukaavaliittojen valtionavuissa. Liian laajaksi paisuneen tukipalkkiojärjestelmän asteittainen tarkistaminen aloitetaan vähentämällä maidon hintapoliittista
tukea ja luomalla järjestelmä, jonka mukaan budjettivaroilla huolehditaan maataloustuotteiden ylituotannon markkinoinnista enintään
asetettavan tavoitetason mukaisiin tuotantomääriin saakka. Myös metalliteollisuuden kustannustakuujärjestelmän ehtoja tarkistetaan.
Työllisyyden turvaaminen on kaikissa oloissa erityisen korkealla
sijalla hallitusten tavoitteiden asteikossa. Toimeentuloturvan ja yleisen yhteiskunnallisen mielialan kannalta sitä yleensä pidetään kiireellisempänä tavoitteena kuin vaihtotaseen tasapainottamIsta tai inflaation pysäyttämistä. Jatkuvasti on sen vuoksi korostettava sitä
sidonnaisuutta, että näiden jälkimmäistenkin tavoitteiden saavuttamisessa on päästävä riittävän hyviin tuloksiin, jotta työllisyyden kunnollinen turvaaminen yleensä olisi mahdollista. Ensi vuoden syksyyn
saakka on tavoitteiden toisiinsa sovittaminen erityisen ongelmallinen.
Vaihtotaseen tasapainottamisen vuoksi olisi vältettävä kotimaista ky-
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syntää lisääviä toimenpiteitä. Myös valtiontalouden kannalta työtilaisuuksien järjestäminen on vaikeaa - onhan työllistämiskustannus
valtion investointitöissä yli 100 000 markkaa henkeä kohti vuodessa.
Tämän vuoksi täytyy ensisijaisena pyrkimyksenä olla yrityssektorin
toimintaedellytyksien ylläpitäminen etenkin vientiin suuntautuvan ja
tuontia korvaavan tuotannon osalta, jotta avoimen työttömyyden paisuminen voitaisiin estää. Hallituksen tavoitteena on painaa ensi vuoden keskimääräinen työttömyysaste alle kolmen prosentin. Tämä on
selvästi mahdollisuuksien rajoissa, mutta ei suinkaan toteudu itsestään.
Vaihtotaseen tervehdyttämistä koskeva pitemmän ajan tavoite
edellyttäisi, kun otetaan suhdannevaihtelu huomioon, että vaihtotase olisi ensi vuonna jokseenkin tasapainossa. Tämän tavoitteen saavuttaminen merkitsisi nykyisin vientinäkymin kuitenkin niin ankaraa kotimaisen kysynnän hillintää, että vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen ja reaalitulokehitykseen olisivat kohtuuttoman suuret. Tavoitteenasettelusta onkin täitä osin ainakin tässä vaiheessa hieman
tingittävä. Ennusteiden mukaan, kun budjettiesityksen vaikutukset
otetaan huomioon, vaihtotaseen alijäämä olisi runsaat kaksi miljardia markkaa. On selvää, että jatkuvasti on etsittävä keinoja vajauksen rajoittamiseksi tuota pienemmäksi.
Myöskin valtiontalouden vahvistuminen suhdannepolitiikan edellyttämässä määrin näyttää epätodennäköiseltä. On kuitenkin huomattava, että sekä valtion tuloylijäämä että vaihtotaseen alijäämä ovat
suurten kokonaislukujen erotuksia, ja varsin vähäisetkin suhteelliset
muutokset näissä luvuissa aiheuttavat melko suuria muutoksia sanotuissa jäämissä.
Sekä vaihtotaseen tervehdyttämiseen että työllisyyden ylläpitämiseen liittyy keskeisesti myös investointipolitiikka. Kansantalouden
ulkoisen tasapainon palauttamisen yhtenä edellytyksenä on investointiasteen supistaminen, jotta kotimainen säästäminen riittäisi paremmin investointien rahoitukseen. Tämä edellytys onkin toteutunut siten, että kun pääomantuonnin eli vaihtotaseen vajauksen osuus rahoituksesta v. 1975 oli 22
se jäänee tänä vuonna siitä puoleen.
Kiinteiden investointien arvioidaan alentuvan määrällisesti toistakymmentä prosenttia. Myös varastoinvestointien osuus kansantuotteesta alenee tuntuvasti. Vaihtotasetta ajatellen voimme täten olla

ro,
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tyytyväisiä tähän kehityksen suuntaan. Mutta samalla kun investointiaste kokonaisuutena laskee, olisi tärkeätä, että tuotannon kasvun ja
viennin kannalta tärkeät investoinnit pysyisivät riittävän suurina.
Investointiasteen alentumisen tulisikin kohdistua ennen muuta
perusrakenneinvestointeihin, energiasektoriin, asuntoihin ja palvelusektorin hankkeisiin, jotta riittävää tilaa jäisi tavaratuotannon lisäämiseen tarvittaville, lähinnä tehdasteollisuuden investoinneille. Vain
tätä tietä päästään lähitulevaisuudessa parempaan kokonaistalouden
tasapainoon sekä kasvaviin reaalituloihin ja kulutukseen, joiden merkitystä kaikilla tahoilla tunnutaan painotettavan. Tällä hetkellä teollisuusinvestointeja vähentää kapasiteetin alhainen käyttöaste ja suhdannenoususta vallitseva epävarmuus. Pahimpana esteenä tuotannollisten investointien käyntiin saamiselle näyttää kuitenkin olevan yritysten perin heikko tulokehitys.
Teollisuusinvestointien edistämiseksi on yritysten toimintatulosten
parantaminen täten ensiarvoisen tärkeätä. Tuotantotoiminnan tulee
olla riittävän kannattavaa, siis tuottaa voittoa, jotta kapasiteetin ylläpito, työpaikkojen turvaaminen ja tuotannon laajentaminen olisivat
mahdollisia. Riittävä tulorahoitus on yritysten investointihalukkuuden ja kyvyn välttämätön edellytys. Yritystoiminnan mahdollisimman
häiriötön jatkuminen ylläpitää myös tasaista työllisyyttä. Tässä tarkoituksessa on edellisen hallituksen aikana käynnistetty yritysten suhdannelaina- ja suhdanneavustusjärjestelmä, jolla pyritään tukemaan
toimivien yritysten tasaisen työllisyyden ylläpitämistä myös huonoina vuosina. Työllisyyspolitiikan hoitamiseksi tämä onkin monessa
suhteessa tarkoituksenmukaisempaa kuin se, että verotaakkaa kiristämällä järjestetään valtion toimesta hätätöitä, joissa työpaikan ylläpitäminen tulee valtiolle monin verroin kalliimmaksi ja jotka eivät
tue talouspolitiikan yleisiä tavoitteita yhtä tehokkaasti kuin tuotantotoiminta.
Kun tärkeimmät talous- ja myös muun yhteiskuntapolitiikan tavoitteet on painotettu nykyisen taloudellisen tilanteen vaatimalla tavalla, tuloksena on ollut budjettiesitys, jonka meno puoli ei sisällä
käytännöllisesti katsoen mitään toiminnan laajentamista ja menojen
volyymin lisäystä tarkoittavia päätöksiä. Vähäistä määrällistäkin lisäystä on kulutusmenoissa ja tulönsiirroissa, mutta toisaalla menojen
tasoa on reaalisesti alennettu. Valtion virkamieskunnan lisäys jää eh-
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dotuksen mukaan erittäin vähäiseksi. Kansantalouden tilinpidon mukaisesti arvioituna on tulo- ja meno arvio esityksestä ilmenevä valtiontalouden kysyntävaikutushieman kysyntää lisäävää, joskin tämä vai, kutus on vain puolet siitä, mitä se on ollut parina, kolmena edeltävänä
vuonna. Kun lisäksi kuitenkin otetaan huomioon valtion finanssioperaatiot, on ilmeistä, että valtiontalous ei omalta osaltaan ensi vuonna
lisää taloudellista aktiviteettia. Tämä on se kompromissi, johon on
päädytty punnitsemalla edellä esittämiäni muitakin tavoitteita nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.
Hallitus .asetti budjettiesityksen erääksi tavoitteeksi verorasituksen nousun pysähdyttämisen ja sen kääntämisen ainakin lievään laskuun. Tämän ohella budjetin veropolitiikassa on tavoitteena -myös
verotuksen rakenteen muuttaminen. Näin ollen veropolitiikalla on
budjettiesityksessä tällä kertaa tavallista keskeisempi asema. Käsittelen sitä hieman yksityiskohtaisemmin.
Bruttoveroasteessa on sitten 1960-luvun puolivälin tapahtunut
kolmanneksen nousu. Vuonan 1965 kokonaisveroaste oli näet 30.7 %
ja tänä vuonna sen ennustetaan olevan 41 %. Nousu ei kuitenkaan
ole ollut tasaista. Eräinä vuosina kokonaisveroaste on jopa laskenut.
Hyppäyksenomainen nousu tapahtuu kuluvana vuonna, jolloin bruttoveroaste kohoaa neljä prosenttiyksikköä. Osa tästä noususta on tavallaan laskennallista sekä verojen ja maksujen ajoituksesta johtuvaa.
Niinpä vajaa prosenttiyksikkö johtuu veronpalautusten maksatusten
lykkäämisestä vuoden 1977 puolelle. Osansa kokonaisveroasteen nousussa on myös sivutulojen enankkopidätyksen nostamisella, mikä tuntuu kassatuloissa. Muutoinkin ennakonpidätystaulukot lienevät tänä
vuonna aika tiukat.
Kertaluonteisten verojen osuus arvioidaan puoleksi prosentiksi ja
osa noususta johtuu tietysti niistä veroperusteiden korotuksista ja kokonaan uusistakin veroista, joita kuluvana vuonna on otettu käyttöön.
Kokonaisveroastetta tarkasteltaessa on otettava huomioon, että
osa pakollisista sosiaaliturvamaksuista menee meillä yksityiseen eikä
julkiseen sektoriin, lähinnä työ eläkkeitä hoitaville vakuutuslaitoksille.
Tämän johdosta niit~ ei lueta mukaan bruttoveroastetta laskettaessa.
Näiden maksujen osuus bruttokansantuotteesta oli v. 19743.0 %.
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Verotuksen rakenteen kehityksen tyypillisin piirre on viime vuosina ollut kulutusverojen osuuden lasku ja tuloverojen osuuden nousu.
Vielä v. 1969 oli näiden veromuotojen tuotto jokseenkin yhtä suuri,
mutta v. 1975 oli tuloverojen tuotto jo yli puolitoistakertainen kulutusverojen tuotto on verrattuna. Sosiaaliturvamaksujen osuus on noussut, ja se oli v. 1975 noin 16 %. Muiden verojen, joihin luetaan mm.
varallisuusverot ja leimaverot, osuus on "laskenut ja liikkuu 2-3 prosentin paikkeilla. Tuloverosta on yhä suurempi osuus kannettu koti talouksilta.
Verokeskustelu on viime aikoina keskittynyt lähinnä kahteen pääteemaan. On pohdittu, onko bruttoveroasteen nousu pysäytettävissä
ja millä tavoin verotuksen rakennetta olisi kehitettävä. Näihin kysymyksiin vastaaminen ei ole mahdollista pelkästään julkisen talouden
rahoitukseen liittyvien fiskaalisten näkökohtien perusteella, vaan se
edellyttää ]aajempaa kokonaistaloudellista ja· yhteiskuntapoliittista
tarkastelua.
Vuoden 1977 tulo- ja menoarvioesityksen toisena liitteenä on jo
perinteisen tavan mukaan esitetty katsaus kansantalouden ja valtiontalouden kehitysnäkymiin budjettivuoden jälkeisinä neljänä vuonna.
Tällä kertaa tässä kehitysnäkymäkatsauksessa on käytetty lähtökohtana viiden puolueen enemmistöhallituksen 1. 4. 1976 tekemää periaatepäätöstä lähivuosien talouspolitiikan tavoitteista ja peruslinjoista.
Tulo- ja menoarvioesityksen liitteessä esitetty laskelma valtion
menojen kehityksestä eräänlaisen perusvaihtoehdon mukaan osoittaa, että valtiontaloudesta johtuvaa bruttoveroastetta olisi mahdollista jopa hieman alentaa vuoden 1977 tasosta. Kun mukaan otetaan
vielä kunnallistalous, näyttäisi realistiselta tavoitteelta bruttoveroasteen vakiinnuttaminen vuoden 1977 tasolle. Tällainen kehitys merkitsisi kuitenkin valtiontalouden säästämisasteen alenemista. Näin ollen riippuvat veroasteen nousun estämisen ja ehkäpä vähäisen alentamisen mahdollisuudet viime kädessä siitä, kyetäänkö yksityisen sektorin säästämisastetta nostamaan vaihtotaseen tasapainottamistavoitteen edellyttämässä määrin. Tässä kohtaavat myös omat vaikeutensa:
asunto säästämisen väheneminen ja jatkuvat inflaatio-odotukset eivät
lupaa hyvää kotitalouksien säästämisen kehitystä ajatellen.
Hallituksen budjettiesitykseen sisältyvän politiikan mukaan on
julkisen :kulutuksen kasvua hillitsemällä tarkoitus luoda vähitellen
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tilaa julkisen säästämisen nousulle aallonpohjastaan ilman, että veroastetta on tarpeen nostaa. Toisaalta veroasteen nousun pysäyttämisellä ja verotuksen painopisteen siirtämisellä välilliseen verotukseen tähdätään kotitalouksien säästämisalttiuden ja -edellytysten parantamiseen. On selvää, ettei kansantalouden riittävää säästämisastetta voida
taata yksistään näillä keinoin. Sen vuoksi hallituksessa on tarkoitus
ottaa jälleen esille yksityisen säästämisen edistämisongelma kokonaisuudessaan.
Luonnollisten henkilöiden tuloverotukseen esitetystä inflaatiotarkistuksesta edellinen hallitus antoi työmarkkinajärjestöille lupauksen jo viime talvena tulo sopimuksia tehtäessä. Tämä inflaatiotarkistus on jatkoa jo parina edellisenä vuonna toteutetuille vero asteikon
kevennyksille, joita ei tosin ollut sidottu täsmälliseen inflaatiokehitykseen ja joihin liittyi myös muita veropoliittisia toimenpiteitä, mm.
erillisverotuksen toteuttaminen. On syytä pitää kiinni siitä periaatteesta, että tuloverotuksessa myös tulevina vuosina poistetaan inflaatiosta aiheutuva verotuksen kiristyminen. Tämä täytyy toisaalta ottaa tuloratkaisujen teossa huomioon.
Edellä en ole vielä varsinaisesti käsitellyt sitä talouspolitiikan tavoitetta, joka tällä hetkellä on suorastaan tärkein, ei itsensä vuoksi,
vaan koska se on välttämätön edellytys muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Tarkoitan kustannustason nousun pysäyttämistä, niin että
tuotantomme kilpailukyky niin viennissä kuin kotimaan markkinoilla paranee tai vähintäänkin säilyy ennallaan. Sekä budjettiesitys että
sen mukaisesti laaditut vuotta 1977 koskevat ennusteet edellyttävät,
että tuotantokustannusten kilpailijamaita nopeampi nousu pysähtyy
ja että yrityssektorin rahoitusasema alkaa vähitellen parantua. Jälkimmäinen on välttämätöntä tuotannon jatkumisen ja työllisyyden
ylläpitämisen turvaamiseksi. Mikäli tavoitteeksi asetettu kehitys ei
tältä osin toteudu, tarkistukset niin kehitysennusteissa kuin budjettija muussakin talouspolitiikassa ovat väistämättömiä.
Budjettiesitys on pääosin laadittu ja ennusteet tehty jo pari kuukautta sitten. Aivan viime aikoina niin ulkomailta kuin kotimaastakin kantautuneet tiedot viittaavat siihen, että budjetissa ensi vuoden
taloudelHsesta kehityksestä annettu kuva näyttää jo nyt lievästi optimistiselta. Eräissä vientimme kannalta tärkeissä maissa on talouspolitiikkaa tiukennettu inflaation torjunnan ja ulkomaankaupan tasa-
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painottamisen vuoksi. Tämä ei voi olla vaikuttamatta vientiimme ja
sitä. kautta välittömästi myös tuotantoon ja muuhun kotimaiseen taloudelliseen kehitykseen. Kun tämä otetaan huomioon, kilpailukyvyn
turvaamisen välttämättömyys käy entistäkin tärkeämmäksi.
Mitä todennäköisemmältä alkaa vaikuttaa, että odotettu ja toivottu nousukausi jää latteaksi ja lyhyeksi, sitä tärkempää on muistaa
alussa mainitsemani budjetin rooli. Se on koordinoiva väline, suuressa määrin hallinnollinen rutiini. Budjettiesityksen antaminen ja budjetin hyväksyminen eivät suinkaan saa merkitä sitä, että talouspolitiikan linja seuraavaksi vuodeksi olisi lyöty kiinni. Niin talouspolitiikkaa kuin muutakin yhteiskuntapolitiikkaa on harjoitettava jatkuvasti. Ja jatkuvasti on myös sopeutettava niitä koskevia tavoitteita toisiinsa kulloistenkin olojen ja kehitysnäkymien mukaan riippumatta
siitä, onko budjetin laadinta meneillään vai ei. Itse asiassa niin menokuin tulopuolenkin on oltava joustavia molempiin suuntiin, jotta finanssipolitiikan toteuttamisessa toimintalinjaa voidaan muuttaa
aiheuttamatta kohtuuttomia haittoja muulle toiminnalle.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1977:1

PUHEENVUORO:

Budjettiesitys teollisuuden kannalta

JAAKKO IHAMUOTILA

Suhdannenäkymät

Budjettiesitys perustuu optimistisena pidettävään arvioon taloudellisesta kehityksestä. Arviossahan lähdetään siitä, että tavaraviennin
määrä kasvaisi 15 % ja tehdasteollisuuden tuotannon määrä 7 %, mikä tekisi mahdolliseksi kansantuotteen 5 %:n kasvun.
Syksyn alkaessa kansainväliseen suhdannekuvaan on kuitenkin
tullut odottamattomia varjoja. Viime aikoina suhdannebarometrit ovat
poikkeuksetta oosittaneet taloudellisen elpymisen heikentyneen Länsi-Euroopassa samoin kuin jo kahden kuukauden ajan myös USAssa.
Heikoimman renkaan talouskehityksessä muodostavat useimmissa
maissa investoinnit. Heikko investointikehitys osoittaa, ettei maailmanmarkkinoiden kysynnän kasvuun vielä luoteta siinä määrin, että
uusinvestointeihin olisi aihetta. Teollisuudessa on eri maissa yleisesti
vielä niin paljon kapasiteettia vapaana, että tuotantoa voidaan tarvittaessa lisätä jonkin aikaa ilman lisäinvestointejakin.
Suomen vientiteollisuuden kannalta on olennaista ensinnäkin, että
kaikkialla pyritään viennin elvyttämiseen samalla kun tuontia ei haluta päästää paisumaan. Toiseksi on todettava, ettei teollisuus ole rohjennut lähteä kapasiteetin lisäyksiin niissäkään maissa, joissa nykyinen maailmanmarkkinahintojen taso takaa yrityksille selvästi paremman kannattavuuden kuin Suomessa.
Myös Teollisuuden Keskusliiton suhdannebarometri syyskuulta
vahvistaa edellä kuvatun kehityssuunnan. Barometrin mukaan suhdanneodotusten lievä paraneminen ei ole vahvistunut. Aikaisempaa
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harvemmat yritykset ennustavat elpymistä ja esimerkiksi metalliteollisuudessa odotetaan heikkenemistä edelleen. Tuotannon lasku on viime kuukausina ollut metalliteollisuudessa varsin laajaa ja vapaata
kapasiteettia arvioidaan alalla olevan puolen vuoden kuluttua vielä
nykyistä yleisemmin.
Suhdannenäkymien viitatessa siihen että pitkään odotettu nousukausi muodostuukin ennakoitua heikommaksi, on siis budjettiesityksen kasvuennusteita pidettävä matalasta vertailutasostakin huolimatta rohkeina.

Tuotannon heikko kannattavuus
Teollisuusyritysten kannattavuus on heikentynyt. Yleisesti ottaen
yritysten tulorahoitus ei riitä edes velkojen hoitoon saatikka tuotannon kehittämiseen. Tämä käy ilmi Teollisuuden Keskusliiton viime
keväänä suorittamasta tiedustelusta jäsenyritysten piirissä (108 yritystä, joiden liikevaihto oli puolet tehdasteollisuuden liikevaihdosta).
Selvityksen mukaan tulorahoitus oli ko. yrityksissä 3.4 mrd markkaa
vuonna 1974, mutta vuonna '1975 vain 1.5 mrd markkaa. Tulorahoitus
ei tarkastelukautena ollut riittänyt edes velkojen lyhennyksiin. Kuluvana vuonna kehitys on ilmeisesti jatkunut edelleen heikompaan
suuntaan, mikä on luettavissa joistain julkaistuista syyskatsauksista.
Valmet Oy:n kohdalla näyttää siltä, että budjetoidut laskutusluvut
tullaan v. 1976 likimain saavuttamaan. Alhaisesta investointiaktiviteetista johtuen tuotteiden hintakehitys ei kuitenkaan ole muodostunut kustannustason nousua vastaavaksi, mikä johtaa ennakoitua
heikompaan kannattavuuteen.
Suomalaisten yritysten rahoitusrakenne on kansainvälisesti heikko. Parin viime vuoden aikana se on vielä nopeasti heikentynyt ja
velkaantuneisuus on kasvanut. Viimeksi mainittu on paljolti johtunut
siitä, että menekkivaikeuksista ja voimakkaasta kustannusten noususta huolimatta yritykset ovat pyrkineet jatkamaan tuotantoaan työllisyyden ja asiakassuhteiden säilyttämiseksi.
Teollisuuden kansainvälinen hintakilpailukyky on selvästi heikentynyt kuten kilpailukyky toimikunnan mietinnössäkin todetaan. Suhdannebarometritietojen mukaan yritysten tilauskanta ei olevahvistu-
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nut, kuten o.li ennustettu. Tulevina kuukausina tilauskannan laskua
o.do.tetaan edelleen esimerkiksi metalliteo.llisuudessa. Yritysten tilanGteesta o.n vielä to.dettava, että teo.llisuusinvesto.innit o.vat lamaantuneet. Ne supistuvat tänä vuo.nna ainakin viidenneksellä ja ensi vuo.nnakin vielä selvästi.

Investointien painopiste
Edellä esitettyä tilannetta ajatellen o.nkin yhdyttävä budjettiesityksessä kaavailtuun linjaan investo.intien BKT-o.suuden alentamiseksi vaihto.taseo.ngelmaa ajatellen. Alentumisen tulisi erityisesti ko.hdistua infrastruktuuri-investo.inteihin, jo.tta tiukassa raho.itustil,anteessa jäisi tilaa tavaratuo.tanno.n lisäämiseen tarvittaville, lähinnä
vientiteo.llisuuden investoinneille. Tällainen linja o.n paikallaan vaihto.taseen tasapaino.ttamiseksi myös pitkällä tähtäimellä vientiteo.llisuuden kapasiteettia no.stamalla. Se o.n samalla välttämätön lähiajan
työllisyyden ho.itamiseksi metalli- ja rakennusteo.llisuudessa. Se o.n
lisäksi ratkaisevaa tuo.ttavuuden parantamiseksi vientiteo.llisuudessa, mikä puo.lestaan o.n o.lennaista kilpailukykymme no.stamiseksi nykyisestä aallo.npo.hjasta.
Investo.intien käynnistämiseksi tarvittaisiin kuitenkin aktiivisia
to.imenpiteitä. Eräs jo. pitkään esillä o.llut mahdo.llisuus o.lisi tuo.tanno.llisten investo.intien jättäminen liikevaihto.vero.tuksen ulko.Puo.lelle,
niin kuin muualla o.n jo. tapahtunut. Edessä o.leva, sinänsä o.ikeaan
o.sunut, liikevaihto.vero.n ko.ro.tus lisää nyt entisestään teo.llisuutemme
raho.itusvaikeuksia tilanteessa, jo.ssa investo.inteja tulisi elvyttää,
mutta o.maraho.itusmahdo.llisuudet o.vat erittäin heiko.t.
To.inen mahdo.llisuus o.lisi ko.timaisen teo.llisuuden myöntämien
to.imitusluo.tto.jen jälleenraho.itusmahdo.llisuuksien, ns. KTR-järjestelmän parantaminen. Ko.timainen to.imitusluo.tto pitää ensinnäkin saattaa kilpailukykyiseksi kansainvälisesti sovittujen vientiluo.tto.ehto.jen
kanssa. To.iseksi näiden luo.ttojen saatavuus tulisi kireilläkin rahamarkkino.illa turvata erityisesti sellaisiin, mielestäni ko.rkealle prio.riso.itaviin investo.intikohteisiin, joilla lisätään vientiteo.llisuuden kapasiteettia, no.stetaan sen jalo.stusastetta tai tuo.ttavuutta ja jotka Vo.idaan toteuttaa ko.timaisia investo.intihyödykkeitä käyttäen.
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Lisärasitteet teollisuudelle
Valtion rahoitustarpeen tyydyttämiseksi ehdotetaan teollisuuteen~
kohdistuvia veroja ja maksuja korotettavaksi. Yritysten tämänhetkisen velkaantuneisuuden ja heikkojen tulorahoitusmahdollisuuksien
vuoksi esitetyt lisärasitteet osuvat huonoon ajankohtaan. Verojen ja
maksujen aiheuttama lisäkustannus on Teollisuuden Keskusliiton arvion mukaan noin 1 000 milj. markkaa. Samalla kun teollisuudelle
budjettiesityksessä asetetaan lisärasitteita, supistetaan teollisuuden
edistämiseen tarkoitettuja määrärahoja. Nimellisesti määrärahat vähenevät 11 %. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota vientimarkkinointiin osoitettujen määrärahojen vähenemiseen nimellisesti 20 0/0
ja reaalisesti noin kolmanneksella.
Keskeinen supistus kohdistuu kustannustakuu- ja vientiluototusjärjestelmiin. Vastaavat kilpailukeinot ovat kuitenkin yleisiä kansainvälisillä markkinoilla. Supistuksilla saatetaan vaarantaa raskaan metalliteollisuuden tuotantotoiminnan jatkuvuus ja alan työllisyys. Suomella tuskin on varaa yksipuolisesti luopua kansainvälisessä kilpailussa yleisesti sovelletuista kilpailukeinoista.
Yllä mainittujen määrärahojen alentaminen saattaa osittain johtua näköpiirissä olevista kustannustakuun ala.isten vientitoimitusten
siirtymisistä. Kustannustakuukorvaukset häviävät automaattisesti
kokonaan, jos inflaatio saadaan pudotetuksi kilpailijamaiden tasolle.
Heikon hintakilpailukykymme takia voinee vientiluottojen tarvekin
hetkellisesti alentua.
Voitaisiin kuitenkin toivoa, että näillä viennin edistämisen alueilla syntyvät säästöt ainakin osittain käytettäisiin muihin teollisuuden edistämistarkoituksiin. Erityisesti huomio kiintyy tuotekehittelyn ja vientimarkkinoinnin kehittämiseen, joiden määrärahoissa tosin esiintyy hienoista kasvua. Näiden määrärahojen tehokkaan käytön kannalta on todettava, että tuotekehitys ja markkinointi ovat yrityksen avainfunktioita. Tästä syystä kyseiset varat tulisi ohjata mahdollisimman suoraan yrityksiin kaikenlaista »laitostumista» välttäen;
lukuunottamatta luonnollisesti arvostelukykyistä allokointiorganisaatiota.
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Talouspolitiittinen linja
Inflaation osalta budjettiesityksessä todetaan, että hinta- ja kustannustason nousu ei lähivuosina saa ylittää vastaavaa nousua kilpailijamaissa. Tämä tuskin riittää. Kilpailukykymme heikkouden vuoksi
olisi nyt kyettävä muita hitaampaan kustannuskehitykseen. Tätä tavoitetta eivät tosin tue teollisuuden kustannustasoa nostavat lisärasitteet eikä hallituksen esitys työnantajien osuuden korottamiseksi
työttömyysvakuutuksessa.
Myönteisenä piirteenä teollisuus näkee työvoiman ammatillisen
liikkuvuuden edistämisen ja aluepolitiikan aseman korostamisen budjettiesityksessä. Tyydytyksellä on niin ikään pantu merkille hallituksen periaatetoteamus, jonka mukaan on huolehdittava siitä, että teollisuuden käytettävissä on riittävästi ammattitaitoista työvoimaa ja että
teollisuustyöpaikat säilyvät tarpeeksi houkuttelevina ammatinvalinnan kohteina.
Positiivisena piirteenä on todettava niin ikään pyrkimys kokonaisverorasituksen kasvun pysäyttämiseen. Sen toteuttamisesta ei budjetin perusteella tosin vielä ole varmuutta. Hallitus ehdottaa budjettiesityksessään tuloveroasteikkoa korjattavaksi hintatason nousua vastaavasti. Ehdotetut toimenpiteet merkitsevät myös verotuksen painopisteen siirtämistä jossain määrin kulutukseen ja ovat siten oikeasuuntaisia. On kuitenkin huomattava, että tuloverotus säilyy reaalisesti
entisellä tasolla. Asteikon muutos ei siten merkitse, niin kuin työmotivaation parantamiseksi olisi ollut tarpeen, tuloveron keventämistä.
Kansantalouden perusvaikeudet on säästölinjalle rakentuvassa
valtion tulo- ja menoarvioesityksessä periaatteessa nähty oikein. Tätä osoittavat mm. myönteiset kannanotot - teollisuuden hintakilpailukyvyn parantamiseen, - tavaraviennin nopeaan lisäämiseen samoin
kuin - teollisuusinvestointien osuuden nostamiseen. Budjetista ei
teollisuudessa kuitenkaan ole löydetty riittävästi keinoja, joiden avulla nämä välttämättömät tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Näin ollen
voin lopuksi yhtyä siihenkin ministeri Rekolan juuri esittämään kantaan, että »budjettiesityksen antaminen ja budjetin hyväksyminen
eivät suinkaan saa merkitä sitä, että talouspolitiikan linja seuraavaksi
vuodeksi olisi lyöty kiinni».
2
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Maatalouspolitiikalla tarkoitetaan yhteiskunnan maatalouteen kohdistuvia talouspoliittisia toimenpiteitä. Maatalouselinkeinon kansallinen merkitys, yrittäjien suuri lukumäärä, tuotannon riippuvuus
luonnonolosuhteista, tuotannon heikko ohjautuvuus, maataloustuotteiden kulutuksen vähäinen jousto jne. ovat tekijöitä, jotka edellyttävät tiettyä yhteiskunnan säätelyä maataloudessa. Maatalouspolitiikka
ei meillä ole lähtenyt viljelijäehtoisista lähtökohdista, sillä maatalous
on joutunut mukautumaan muun yhteiskunnan sille asettamiin, usein
ahtaisiin raameihin, rajoitteisiin ja vaatimuksiin. Onpa näyttänyt siltä,
että maatalouspolitiikka-sanan jälkimmäinen osa on usein saanut korostetun leiman ja maatalous joutunut poliittiseksi pelinappulaksi.
Tästä johtuen meiltä on puuttunut pitkäjänteinen maatalouspoliittinen
toimintalinja. Maatalouspolitiikka on ollut liian lyhytjänteistä, tempoilevaa ja sen tavoitteenasettelussa painopisteet ovat muuttuneet keskittyen kulloinkin ajankohtaisimpien ongelmien ratkaisuun.

II

Maataloudella, joka aikaisemmin on ollut pääelinkeinomme, on edelleen merkittävä asema kansantaloudessamme. Maatalouden osuus
kokonaistuotannostamme oli v. 1975 6.1 % ja maataloudenharjoittajien tulojen osuus kansantulosta 4.6 %. Maatalousväestön määrä on
vähentynyt nopeasti, sillä kun sen osuus väestöstä 1940-luvun lopulla
oli yli 50 0/0, on se tällä hetkellä n. 14 %. Kehitysalueilla maatalous*
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väestön osuus on kuitenkin edelleen 20.-30. % niiden väestöstä. Maaja metsätaloudessa on myös työpanos vähentynyt niin, että v. 1975
330. 0.0.0. henkilöä työskenteli maa- ja metsätaloudessa.,
Työvoiman supistuminen on jouduttu korvaamaan pääomalla ja
maatilatalouden ulkopuolelta hankittavilla tuotantohyödykkeillä ja
palveluksilla. Tämä on olennaisesti lisännyt maatilatalouden riippuvuutta muista elinkeinoista ja yleisestä taloudellisesta kehityksestä.
Kun maatalouden myyntitulot olivat vuonna 1975 n. 8 o.o.o.milj. mk,
käytettiin tästä 2/3 maatalouden muilta elinkeinoalta hankkimien
tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja koneiden hankintaan ja vain 1/3 jäi viljelijäin työtuloksi ja oman pääoman koroksi.
Maatilatalouden merkitys muiden elinkeinojen työllistäjänä on siten
selvästi kasvanut, sillä se työllistää paitsi omassa elinkeinossaan myös
sille tuotantotarvikkeita valmistavassa ja sen tuotteita jalostavassa
teollisuudessa sekä palveluelinkeinoissaerittäin paljon henkilöitä.

111

Maatalouspolitiikan keskeisiä säätelykohteita ovat olleet maataloustuotannon määrä, viljelijäin tulot sekä maatalouden rakenne. Maatalouden tuotantopolitiikassa ei ole ollut selvää tavoitteenasettelua. On
tosin puhuttu omavaraisuutta vastaavasta tuotannosta, mutta yksityiskohtainen tavoitteenasettelu on ollut täsmentymätöntä. Tosin maatalouskomitea ja maatalouskomitea-65 pyrkivät 196o.-Iuvulla hahmottelemaan nämä tavoitteet, mutta niitä ei virallisesti hyväksytty tuotantotavoitteiksemme. Maataloustuotantomme on toisen maailmansodan jälkeen kasvanut n. 2 % vuosivauhtia. Kasvu johtui aluksi peltoalamme ja tilojen lukumäärän lisäämisestä asutustoiminnan yhteydessä, hevoskantamme korvaamisesta traktoreilla, mutta erityisesti
viime vuosina viljelijäin ammattitaidon ja tuotantotekniikan kehityksen aiheuttamasta tuotannon kasvusta. Valtion tukemaa uudisraivausta jatkettiin, kunnes 196o.-Iuvun lopulla käynnistettiin toimet tuotantomme supistamiseksi. Maatalouspolitiikassa onkin pääpaino tämän
jälkeen ollut tuotannon tasapainottamisessa. paremmin kotimaista kulutusta vastaavaksi. T.oimenpiteistä ovat olleet merkittävimpiä pellonvarausjärjestelmä, teurastuspalkkiot sekä kireä rehupolitiikka ja tuo-

20

HEIKKI HAAVISTO

tannon ohjaaminen helpommin markkinoitavissa oleviin tuotteisiin.
Toimenpiteiden teho ei ole ollut riittävä, varsinkin koska elintarvikkeiden tuonnin on annettu esteittä kasvaa. 1970-luvun alussa elintarvikkeid~n maailmanmarkkinatilanteen muutos niiden hintojen olennaisesti noustua sai supistamisessa aikaan suvantovaiheen, varsinkin kun samaan aikaan tuotantomme laski epäedullisten satovuosien
seurauksena.
Tuotantomme on kuitenkin jälleen kahden hyvän satovuoden jälkeen kääntynyt nousuun. Hallitus onkin päättänyt uusista tuotannon
8upistamistoimenpiteistä. Tärkeimmille maataloustuotteille asetetaan
tuotantokiintiöt, jotka ylittävän tuotannon markkinointi jää viljelijäin vastuulle. Samaan aikaan rajoitetaan kotieläintuotantoa suurissa
yksiköissä sekä pyritään poistamaan peltoa tuotannosta kolmessa vuodessa lähes 200000 ha kesannoimalla, metsittämällä sekä tuotannonohjauskorvauksella. Vaikka viljelijäväestö on valmis siihen, että tuotanto asteittain sopeutetaan nykyistä paremmin kotimaista kulutusta
vastaavaksi, olisi toimenpiteille tullut varata riittävän pitkä aikaväli
ja ottaa päätöksiä tehtäessä riittävästi huomioon kaikki supistamisen
haittavaikutukset.
Maataloustuotannon määrän ohjaaminen on vienyt maatalouspolitiikan huomion siinä määrin, että maatalouden tulopolitiikka ja maatalouden rakenteen kehittäminen ovat jääneet liian vähälle huomiolle.
Maatalouden tulopolitiikassa on keskeisenä pyrkimyksenä ollut turvata viljelijöille yhdenmukainen tulokehitys kulloisenkin vertailuryhmän kanssa maataloudesta saadun tulon osalta. Virallisena tavoitteena ei ole koskaan ollut pyrkiä hintatietä sellaiseen tulokehitykseen,
joka turvaisi yhdenvertaisen tulotason täystyöllisyyden antavan maatilan viljelijälle vertailuryhmän kanssa. Tosin tuottajajärjestön taholta on toistuvasti vaadittu tasavertaista tulotasoa viljelijöille. Maatalouden tulopolitiikalla on pyritty myös aktiivisesti maatalouden alueittaisten ja sisäisten tuloerojen kaventamiseen.
Maataloustuloa on pyritty säätelemään erilaisilla maataloustulojärjestelmillä. Niiden puitteissa on vahvistettu tärkeimmille maataloustuotteille tavoitehinnat, joiden saavuttamisesta valtiovalta on huolehtinut, sekä käytetty välitöntä tukea heikoimmissa olosuhteissa työskentelevien viljelijäin tulotason turvaamiseksi. Hintapolitiikkaan kuuluu tuotantosuojan luominen ulkomaista kilpailua vastaan tullein,
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tuontimaksuin tai määrälIisin rajoituksin, maataloustuotteiden tuottajahintojen määrääminen, viennintukemisjärjestelmä hintatasoa painavan ylijäämän viemiseksi sekä hinnanalennuskorvaukset kuluttajahintojen alentamiseksi.
Järjestelmät eivät ole kuitenkaan voineet turvata maataloustulon
tyydyttävää kehitystä. Virallisen tulotaso selvityksen ja kulutustutkimuksen mukaan viljelijäin tulotaso on vain 2/3 palkansaajien tulotasosta. Esim. v. 1971 kulutustutkimuksen mukaan viljelijäin käytettävissä oleva tulo henkeä kohti oli keskimäärin 4100 mk vuodessp. eli
73 % kansalaisten käytettävissä olevista tuloista, kun palkansaajien
käytettävissä oleva tulo oli 6 100 mk eli 1110 % kansalaisten käytettävissä olevista tuloista ..Viljelijäin maataloudesta saama tulo työtuntia
kohti oli maatalouden kirjanpitotilojen - jotka ovat keskimääräistä
tehokkaampia tiloja - tulosten mukaan v. 1974 keskimäärin vain
4,41 markkaa tunnissa, jos maatalouteen sijoitetulle pääomalle ei lasketa korkoa. Jos pääomalle lasketaan 5 %:n korko, jää tuntiansio alle
3 mk:n tunnissa. Maataloustuotteiden tuottajahinnat eivät v. 1975 tehdyn virallisen selvityksen mukaan vastaa niiden tuotantokustannuksia edes rationaalisilla perheviljelmillä. Myös sosiaaliturvan niin eläketurvan, vapaa-ajan etujen kuin palvelusten saannin suhteen on tilanne viljelijäin kannalta heikko.
Vaikka tilakokomme on liian pieni eikä tarj oa vilj elij öille täystyöllisyyttä eikä riittävää toimeentuloa, on maatalouspolitiikassa kiinnitetty tilakoon suurentamiseen kovin vähän huomiota. Yli 2 ha:n tilojen keskimääräinen peltoala onkin 15 viimeksi kuluneen vuoden
aikana kasvanut vain n. 1.8 ha 8.9 ha:sta 10.7 ha:iin. Hidas rakennekehitys on johtunut siitä, että maatalouden kehittäniistoimintaan ei ole
ohjattu riittävästi vakautettua luottoa ja siitä, että vanhojen viljelijäin
eläketurva on liian heikko. Sen sijaan kotieläintuotannossa on tapahtunut erikoistumista, mikä on johtanut siihen, että meillä on syntynyt
erityisesti suuria sika- ja kanatalousyrityksiä. Myöskään maataloustutkimus ja maatalouskoulutus eivät ole saaneet riittävää huomiota
osakseen.

IV
Näyttää siltä, että tulevaisuudessa maatalouspolitiikan pääpaino siirtyy tuotantopolitiikasta tulo- ja rakennepolitiikkaan. Tämä tarve ko-
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rostuu lähivuosina selvästi viljelijäväestön ikärakenteesta johtuen,
sillä viljelijäin keski-ikä on n. 54 vuotta muun ammatissa toimivan
väestön keski-iän ollessa 37 vuotta. Valtioneuvoston työpaikkasuunnitteen mukaan maa- ja metsätalouden ammatissa toimiva työvoima
vähenisi tämänhetkisestä n. 330 000 henkilöstä n. 200 000 henkilöön v.
1985. Myös tämän väestönosan ikä- ja sukupuolirakenne muuttuisi
merkittävästi. Nuorten ikäluokkien suhteellisen osuuden supistuminen merkitsee viljelijöiden keski-iän jatkuvaa kohoamista ja sukupuolirakenne vinoutuu niin, että kun v. 1970 oli jokaista maa. . ja
metsätaloudessa työskentelevää 20-44-vuotiasta naista kohti 2,5
miestä, on suhteen arvioitu ensi vuosikymmenen puolivälissä olevan
1 : 4. N.~in ollen näyttäisi siltä, että me voimme tasapainottaa tuotantomme, kun turvaamme vanhoille viljelijöille riittävän toimeentulon
heidän luopuessaan tuotannosta.
Meillä olisi pyrittävä nykyistä pitkäjänteisempään maataloustuotannon määrällisten tavoitteiden asettamiseen niin, että viljelijät voivat rauhassa kehittää tuotantoaan. Tällöin tulisi ottaa huomioon myös
maatalouden työllistävä vaikutus, maatalouden väestöpohjaa säilyttävä vaikutus sekä maatalousväestön merkitys työvoimareservina samoinkuin elinkeinon työllisyysvaihteluja puskuroiva vaikutus.
Viime aikoina eräät maat, kuten Ruotsi, ovat asettaneet tuotantotavoitteensa »huoltokyvyn» pohjalta, jolloin tavoitteet määritetään
niin, että elintarvikehuolto voidaan hoitaa myös kriisitilanteessa maan
rajojen sulkeutuessa. Suomen kaltaisen puolueettoman, syrjäisen, tuotantorakenteeltaan yksipuolisen maan on perusteltua asettaa tavoitteeksi kaikkien perustuotteiden ja muiden tuotteiden, joiden tuottamiseen meillä on edellytyksiä, kotimaista kulutusta vastaava omavaraisuus. Tällöin on lähdettävä siitä, että tuotanto kausi- ja vuotuisvaihtelut huomioon ottaen vastaa kulutustamme niin, ettei tarpeettomaan tuontiin jouduta turvautumaan. Meidän tulee käyttää hyväksi myös järkevät vientimahdollisuudet sekä kantaa vastuumme
kansainvälisestä elintarvikeavusta.
Maatalouden tulopolitiikassakin ollaan uudelleenarviointien edessä. Elintarvikehuoltomme voidaan tulevaisuudessa varmistaa vain siten, että turvataan tuotteille niiden tuotantokustannuksia vastaava
hintataso niin, ettäviljelijäin työansiot tiloilla, jotka antavat viljelijäperheelle täystyöllisyyden, ovat muiden vastaavien väestöryhmien
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työansioiden tasolla. Norjassa on eduskunta tehnyt päätöksen tämän
tulotasotavoitteen toteuttamisesta v. 1981 mennessä. Maataloustulojärjestelmän puitteissa on tehostettava välittömän tuen käyttöä niin,
että se parantaa pienten sekä luontaisilta edellytyksiltään heikoimmilla
alueilla sijaitsevien viljelmien toimeentuloedellytyksiä. Myös viljelijäin sosiaalisten etujen saattaminen muiden etuja vastaaviksi on välttämätöntä niin eläketurvan, sairausturvan ja tapaturmaturvan kuin
vapaa-ajan ja sairausaikaisen työavun suhteen. Tavoitteena tulisi olla
myös se, että maataloudessa voidaan työaikaa lyhentää niin, että se
olisi suunnilleen sama kuin työsopimussuhteessa olevien työaika.
Maatilojen kehittämiselle on luotava nykyistä paremmat edellytykset. Tilakokomme hidasta kehitystä tulisi voida nopeuttaa perheviljelmien pohjalta. Samaan aikaan on entistä tehokkaammin pyrittävä kotieläintuotteiden suurtuotannon rajoittamiseen. Yrityskoon
kasvu johtaa tiettyyn rajaan saakka tuotantokustannusten laskuun
tuoteyksikköä kohti. Tehtyjen selvitysten mukaan tämä raja asettuu
sellaisiin puitteisiin, joissa yritys vielä voidaan hyvin hoitaa v:iljelijäperheen omalla työvoimalla. Elintarvikkeiden vähittäishintatasonkaan
kannalta ei siten ole tarkoituksenmukaista ohjata kotieläintuotantoa
suuryrityksiin, sillä perheviljelmien puitteissa tapahtuva rakenteellinen kehitys johtaa kaikilta osin parhaaseen tulokseen.
L uopumiseläkej ärj estelmä parantaa tilakoon suurentamismahdollisuuksia. Tämän lisäksi tulisi muiden kuin viljelijäin maa- ja metsätalousmaan ostot saattaa yhteiskunnan valvontaan. Myös tilussijoituksen parantamismenettelyä olisi yksinkertaistettava ja kehitettävä
maanvuokrausta ja tilojen välistä yhteistoimintaa nykyistä ennakkoluulottomammin. Keskeinen kysymys tilojen elinkelpoisuuden parantamisessa on maatalouden pääomah uollon hoitaminen niin, että tilojen ulkoiseen ja sisäiseen kehittämiseen on saatavissa riittävästi vakautettua luottoa ja että se voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti
tärkeimpiin lainoituskohteisiin.
Maatalouden nopea rakennemuutos lisää jo tällä hetkellä varsin
huomattavaa pääomantarvetta maatilatalouden muihin rahoituskohteisiin. Maatilahallituksen suorittaman selvityksen mukaan kymmenvuotiskautena 1976-85 tarvittaisiin jo yksistään maatilatalouden
välttämättömien asuin- ja tuotantorakennusten rakentamiseen ja peruskorjaukseen varoja vuosittain noin 1000 milj. markkaa. Myös su-

24

HEIKKI HAAVISTO

kupolvenvaihdoksen yhteydessä on arvioitu maatiloilla siirtyvän vuosittain sukupolvelta toiselle noin 500-600 milj. markan omaisuuserät.
Maatilalla tapahtuva pääomanmuodostus on meillä hidasta. Maatilatalouden pääomatarpeen tyydyttämiseksi onkin jouduttu tukeutumaan huomattavassa määrin ulkoiseen rahoitukseen, mikä on merkinnyt maatilatalouden velkaantumisasteen nopeaa. kohoamista. Maatilatalouden heikosta kannattavuudesta johtuen ei viljelijöillä monessa tapauksessa ole mahdollisuuksia turvautua korkeakorkoiseen ja
suhteellisen lyhytaikaiseen pankkilainoitukseen. Ratkaisevassa asemassa on tällöin valtion vakautettu luototus. Tällä hetkellä valtion
myöntämät luotot ovat tarpeeseen nähden täysin riittämättömät. Valtion lainojen vuotuinen tarve yksistään rakennustuotantoon on arvioitu 400 milj. markaksi. Jos vertaamme pelkästään tätä summaa siihen n. 300 milj. markkaan, joka ohjattiin vuonna 1976 valtion tuen
turvin maatilatalouden lainoitukseen, saa hyvän kuvan tavoitteiden
ja todellisuuden välisen kuilun syvyydestä. Maassamme kaivattaisiinkin kipeästi kokonaisvaltaista maatilatalouden kehittämisen rahoitusohjelmaa. Suomessa maatalouden kehittämistoimia pitäisi viimeistään nyt olennaisesti tehostaa viljelijäin ikärakenteen ollessa korkea
ja maatalouden rakennuskannan ollessa perusteellisen uusimisen tarpeessa. Esim. EEC:n alueella viljelijöillä on mahdollisuus yleensä
saada korkokannaltaan 4 %:n luottoa 30 vuodeksi olennaisesti suurempia määriä kuin meillä, aina 300 000 markkaan tilaa kohti.
Koska sukupolvenvaihdoksessa pääosa tilan kauppahinnasta siirtyy kolme-neljä kertaa sadassa vuodessa maataloudesta poismuuttavien mukana asutuskeskuksiin velan jäädessä viljelijälle, tarvitaan
tilanpidon jatkajan aseman helpottamista. Lainoitusmahdollisuuksien parantamisen lisäksi on perintöoikeussäännöksiä tarkistettava
niin, että tilanpidonjatkaja voi lunastaa tilan muilta perillisiltä tilan
tuottoarvoa vastaavalla hinnalla.
Näiden päätavoitteiden ohella on myös laajempia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita, jotka on maatalouspoliittisessa päätöksenteossa
otettava huomioon, kuten runkoasutuksen säilyttäminen, viihtyisän
elinympäristön ja virkistyspalvelujen turvaaminen sekä maaseudun
kulttuurimaiseman säilyttäminen. Nimenomaan alueelliset näkökohdat on otettava riittävästi huomioon maatalouspolitiikassa.
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Maatalouspolitiikassa joudutaan meidän olosuhteissamme linjanveto suorittamaan usein keskenään ristiriitaisten tavoitteiden välillä.
Tuotannon supistamistavoite on ristiriidassa tulotasotavoitteen kanssa ja tehokkuustavoite ristiriidassa tuotannon supistamistavoitteen
sekä alueellisten ja väestöpohjan säilyttämistavoitteiden kanssa. Nämä tavoitteet tulee maatalouspoliittisessa linjanvedossa sopeuttaa toisiinsa niin, että pääsemme yksimielisyyteen pitkäjänteisestä maatalouspoliittisesta toimintalinjasta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1977:1

Nykyinen ja tuleva maatalouspolitiikkamme *

SAMULI SUOMELA
Puhuttaessa nykyisestä ja tulevasta maatalouspolitiikastamme on
syytä todeta, että maataloutemme kehitys ja sen nykyinen tila - niin
hyvine puolineen kuin vaikeuksineenkin - on enemmän seurausta
1960-luvulla ja osin sitä ennenkin harjoitetusta maatalouspolitiikasta
kuin siitä, millaista maatalouspolitiikkaa 1970-luvulla on harjoitettu.
Maatalous elinkeinona on monesta syystä niin hidasliikkeinen, ettei
olennaisia muutoksia maatalouden rakenteessa eikä myöskään tuotannon kokonaismäärässä ole muutamassa vuodessa hevin saavutettavissa.
Toisaalta on todettava, ettei maataloutemme kehityksessä ainakaan kokonaisuutena katsoen ole tapahtunut mitään odottamatonta
eikä sellaista, mikä ei jo etukäteen olisi ainakin suunnilleen ollut tiedossa. Useissa komiteanmietinnöissä ja vastaavissa selvityksissä on jo
1950-luvulta lähtien todettu, että maatalousväestön määrä tulee huomattavasti supistumaan, maatilojen luku vähenemään ja että maatilojen koon suurentaminen on välttämätöntä. Tapahtunut kehitys
osoittaa näin myös käyneen (taulukot J. ja 2). Tuotantoa koskevissa
arvioissa on yhdenmukaisesti todettu, että tuotanto viljelyssä olevaa
peltohehtaaria kohden kasvaa suhteellisesti katsoen enemmän kuin
kulutuksen on eri vaiheissa arvioitu lisääntyvän. Mainittakoon esimerkkinä, että jo talouspolitiikan perusohjelmassa vuodelta 1953 todettiin, että hevosten lukumäärän aleneminen tulee vapauttamaan
huomattavasti peltoalaa hevosten rehun tuottamisesta muuhun tuotantoon. Perustietous tarkoituksenmukaisen maatalouspolitiikan harjoittamiselle on siten epäilemättä ollut olemassa. Maatalouden tuotantopoliittisena tavoitteena on myös koko sodanjälkeisen ajan ollut oma* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa joulukuun 16 päivänä 1976 pidetty esitelmä.
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varaisen maataloustuotannon saavuttaminen ja ylläpitäminen, ja tämä tavoite on maatalouskomitean toimesta 1960-luvun alussa yksityiskohtaisemmin täsmennetty ja myöhemmin useampaan kertaan
tarkistettu.
Taulukko 1. Maatalouden ammatissa toimivan väestön lukumäärä ja osuus koko ammatissa toimivasta väestöstä.

Maatalousväestön
lukumäärä
1950
1960
1970
1976

*

785500
604400
364300
300000

Osuus koko
väestöstä, olo
39,6
29,8

17,2
14,0

Tä:p.ä päivänä joudutaan kuitenkin toteamaan, että tavoitteen mukaista olotilaa ei varsinkaan tuotantopolitiikan osalta ole saavutettu.
Lyhyessä alustuksessa on mahdollista tarkastella vain joitakin kysymyksiä. Veisi myös liian pitkälle lähteä tässä yhteydessä pohtimaan
syitä siihen, miksi toteutetuilla maatalouspoliittisilla toimenpiteillä
ei ole saavutettu niitä tavoitteita, joista oikeastaan kaikilla tahoilla
on kauan oltu periaatteessa yksimielisiä. Ratkaisut eivät useinkaan
ole tapahtuneet pelkästään maatalouspoliittisilla perusteilla, vaan vaikuttamassa ovat olleet puoluepoliittiset, aluepoliittiset, sosiaaliset ja
monet muut näkökohdat. Luotettavan vastauksen antaminen edes
siihen, missä määrin ylimalkaan on ollut reaalisia mahdollisuuksia
sellaiselle maatalouspolitiikalle, että esimerkiksi nykyiset ylitu~tan
tovaikeudet olisi vältetty, on sen vuoksi jälkikäteenkin varsin vaikeasti selvitettävissä. Todettakoon kuitenkin eräänä peruspiirteenä se,
että kulloinkin esillä olleissa maatalouspoliittisten päivänkysymysten
ratkaisuissa ei suinkaan aina ole otettu tai mm. markkinointivaikeuksien takia voitu ottaa huomioon sitä pitkäjännitteisyyttä, jota hidasliikkeinen maatalous olisi vaatinut. Esimerkkinä mainitsisin, että
vuonna 1959 voimaan tullut maankäyttölaki, joka vasta nyt saataneen korvatuksi uudella lainsäädännöllä, oli jo syntyessään selvästi
ajastaan jäljessä. Se perustui traditionaaliseen asutustoiminta-ajatteluun, vaikka siirtyminen tietoiseen maatalouden rakenteen kehittämiseen olisi ollut jo silloin välttämätöntä. Nykyisin tarvittavista vientipalkkiovaroista kiisteltäessä muistettakoon myös, ettei ole kulunut
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kymmentäkään vuotta siitä, kun vielä valtion varoin tuettiin uudisraivausta.
Taulukko 2. Yli kaksi peltohehtaaria käsittävien tilojen lukumäärä ja keskimääräinen
peltoala tilaa kohden.

1950
1959
1969
1974

Tilojen
lukumäärä

Pel toala, ha

261750
284778
263684
233323

8,82
8,91
9,94
10,68

Edellä sanottu antanee aiheen todeta, että myös nykyisiä maatalouspoliittisia pulmia ratkaistaessa on tämän hetken tilanteen ohella
pyrittävä ottamaan huomioon myös ratkaisujen vaikutus pidemmällä
aikavälillä. Se mitä nyt tehdään maatalouspolitiikassa, vaikuttaa monessa tapauksessa ehkä olennaisesti siihen, mikä on tilanne maataloudessa ensi vuosikymmenenä ja mitä pulmia silloin on edessä.
Nykyisen maatalouspolitiikkamme yksityiskohdat ovat siinä määrin olleet esillä ja kaikkien tiedossa, että niiden eritteleminen ei tässä
yhteydessä liene tarpeellista. Akuuttinen ongelma on jo pitkään ollut
ja on sitä parhaillaankin maataloustuotteiden markkinoinnin hoita-·
minen ja rahoittaminen. Tälläkään kerralla ei ole kysymys mistään
äkillisestä tuotannon hyppäyksestä ylöspäin, vaan tuotannon yleissuunta on ollut jatkuvasti lievästi nouseva ja 1970-luvulla todettavissa olevat erot mahtuvat maataloustuotanto on väistämättömästi
kuuluviin vuotuisiin vaihteluihin (taulukko 3). Vuosikymmenen
vaihteessa aloitetut peltojen paketointi- ym. toimenpiteet tosin hidastivat tuotannon nousua. Kuitenkin esimerkiksi vuosina 1973 ja 1974,
jolloin monet puhuivat maataloustuotantomme liiallisesta supistamisesta ja jopa edessä olevasta elintarvikkeiden niukkuudesta, tuotannon määrä ylitti voi- ja viljavuorivuosina tunnettujen vuosien 196870 tuotannon määrät. Myöskin vientipalkkiotarpeen erittäin jyrkkä
lisääntyminen parin viime vuoden aikana johtuu pohjimmiltaan in-·
flaation seurauksena tapahtuneesta kotimaisen hintatason noususta
ja varsinkin viljan osalta samaan aikaan tapahtuneesta kansainväli-·
sen hintatason alenemisesta, olkoonkin, että täysin normaalina pi-·
dettävät maataloustuotannon vuotuiset vaihtelut jokseenkin koko
painollaan näkyvät myös vientitarpeen vaihteluina.
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Taulukko 3. Maataloustuotannon volyymin kehitys vuosina 1961-75 (Maatalouden
taloudellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan).

1961
62
63
64
65
66
67

100
102.7
104.6
108.8
109.3
108.7
107.6

1968
69
70
71
72
73
74
75

109.2
111.9
113.0
117.3
119.1
114.4
115.7
118.5

Markkinointivaikeuksien ohella on yhtenä nykyisen maatalouspolitiikan pääongelmana ollut viljelijäväestön toimeentulon turvaaminen. Jotta tässä suhteessa ei vaikeuksia lisättäisi, on tuotantoa rajoittavia toimenpiteitä toteutettaessa pyritty välttämään tilakohtaisia rajoituksia ja pysymään vapaaehtoisuuden pohjalla. Tästä periaatteesta
muodostavat poikkeuksen viime aikoina toteutetut sianlihan ja kananmunan tuotannon saattaminen tietystä rajasta lähtien luvanvaraiseksi
ja suurille kanaloilIe säädetty markkinoimismaksu. Onkin luonnollista, että toimenpiteet on kohdistettu juuri sika- ja kanatalouteen, koska ne ovat helpoimmin kehitettävissä suurtuotannoksi ja
lisäksi ilman, että ne välttämättä vaatisivat samaan yhteyteen omaa
rehuntuotantoa tai muuta maataloutta. Nykytilanteessa on ymmärrettävä, ettei ole aihetta sallia ylisuurten teollisuusmaisten yritysten syntymistä. Vielä vähemmän on yhteiskunnan edun mukaista sallia tällaisia kokonaan maatalouden ulkopuolisia yrityksiä, koska nykyisten tuotanto- ja hintasuhteiden vallitessa yhteiskunta todellisuudessa maksaa pääosan näiden tuotannosta. Samalla ne vievät osansa
niistä varoista, jotka on tarkoitettu nimenomaan maataloudesta toimeentulonsa saavan väestö.nosan toimeentulon parantamiseen. On
kuitenkin kyseenalaista, voidaanko tätä tietä ratkaista maatalouden
ylituotanto-ongelmia pidemmällä tähtäyksellä ja pysyvästi. Sikäli kuin
on kysymys viljelijäväestöön kuuluvasta yrittäjästä, voidaan kyllä
lainsäädännöllä estää hänen siirtymisensä esimerkiksi kanatalouden
harj oittaj aksi, mutta epäilemättä hän sen jälkeen keskittyy johonkin.
muuhun tuotantoon. Pysyvä ratkaisu on siten aikaansaatavissa lähinnä vain sitä tietä, että maatalouden tuotantopohja, viime kädessä viljelyssä oleva peltoala supistuu.
Erityistä huomiota joudutaan kiinnittämään myös siihen, missä
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kohden kulkee raja sallitun tuotannon ja kielletyn suurtuotannon välillä. Raj a ei saisi olla sellainen, että se sulkee pois sellaisen yrityskoon,
joka perheviljelmän puitteissa on teknillisesti tehokkain ja taloudellisesti kannattavin. Tämä raja on luonnollisesti eri tuotteiden kohdalla
hyvinkin erilainen. Kuitenkin esimerkiksi sitä eduskunnassa käsiteltävänä olevaa lakiesitystä, jonka mukaan jo yli 500 kanan kanalat
tulisivat luvanvaraisiksi, on pidettävä epäonnistuneena. Tätä pienemmät kanalat ovat yleensä epätaloudellisia eivätkä parhaassakaan tapauksess~ juuri anna sellaista työtuloa yrittäjälle, että tuotanto olisi
pyhitettävä tämän kokoisille yrityksille. Ei myöskään ole merkityksetön se seikka, että nimenomaan kanatalouteen on luotu lainsäädäntö,
jonka valvonta on erittäin vaikea tehtävä. Kun asiaan samalla liittyy kymmenien jopa satojentuhansien markkojen markkinoimismaksun periminen yrityksiltä ilman ehdotonta varmuutta, että tämä periminen pystytään ulottamaan tarkoin kaikkiin tapauksiin, joudutaan
arveluttavien periaatteellisten ja oikeudenmukaisuuskysymysten
eteen.
Tulevan maatalouspolitiikan on luonnollisesti lähdettävä olevista
oloista. Se merkitsee muun muassa, että maatalousväestön määrän väheneminen jatkuu edelleen, joskin ilmeisesti selvästi hidastuvana~
Niin ikään tilojen lukumäärän väheneminen ja niiden koon kasvu
jatkuvat edelleen, tuotannollinen erikoistuminen lisääntyy niin ikään
(taulukko 4), samalla kun tuotannon potentiaalinen kasvutaipumus
jatkuu. Tuotantopolitiikan tavoitteena oleva pyrkimys riittävää omavaraisuutta vastaavan tuotannon aikaansaamiseen pätee edelleenkin,
sillä kansainvälisillä markkinoilla ei ole näkyvissä mitään sellaista
muutosta, joka antaisi aiheen tietoisesti tavoitella ja ylläpitää merkittävää maataloustuotteiden vientiä. Käytännössä tämä merkitsee sitä,
että maatalouspolitiikan ongelmina tulevat edelleenkin olemaan toisaalta tuotannon runsaus ja toisaalta maatalouden tulotaso-ongelmat.
Peltoalamme on kyllä osaksi valtion toimenpitein, osaksi omalla painollaan hitaasti supistumassa, mutta se ei kovin nopeasti tuo ratkaisevaa muutosta nykyiseen tilanteeseen. Tietty ylituotanto on vielä
kahdeksankymmentäluvulle tultaessa tosiasia, joka on siedettävä.
Yht'äkkisiin muutoksiin ei maataloudessa ole mahdollisuuksia eikä
siihen loppujen lopuksi kansantaloudenkaan kannalta ole edes varaa
Ainakaan toistaiseksi ei myöskään ole löydetty järkeviä keinoja maa-
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taloustuotannon tuntuvaan supistamiseen nopeasti. Tämä on jouduttu
toteamaan kaikkialla muuallakin.
Taulukko 4. Eri kotieläimiä pitävien tilojen osuus kaikista tiloista.

1959

Lypsylehmiä
Sikoja
Kanoja

Olo

1974
olo

79,3
26,7
45,1

49,9
7,7
16,3

Tuotantopolitiikassa on erityinen huomio kiinnitettävä siihen, että
pystytään ylläpitämään sellainen tasapaino, ettei jotakin tuotetta tuote-·
ta ylenmäärin liikaa samaan aikaan kuin joitakin muita tuotteita joudutaan tuomaan. Samalla on vientituotantoa pyrittävä ohjaamaan siten, että se kohdistuu niihin tuotteisiin, joista saatava hinta on suhteellisesti katsoen edullisin. Käytännössä se merkitsee erityisesti kananmunien, voin ja vehnän vientitarpeen vähentämistä, vaikkakin se samalla merkitsisi muiden tuotteiden vientitarpeen kasvua. Huomiota
olisi myös kiinnitettävä tuotannon ulottamiseen entistä enemmän niihin tuotteisiin, joita nykyisin tarpeettomasti tuodaan. Tässä yhteydessä
on noussut esille kysymys, onko pitkään jatkunut päätuotteiden tavoitehintajärjestelmän ylläpitäminen johtanut siihen, että niiden hinnat
ovat kehittyneet vakaammin 'ja edullisemmin kuin eräiden muiden
tosin paljon vähemmän merkitsevien tuotteiden hinnat, ja että kiinnostus viimeksi mainittujen tuotteiden tuottamiseen olisi sen vuoksi
tarpeettomasti vähentynyt, varsinkin kun niiden tuontiin alhaisella
maailmanmarkkinahintatasolla on samalla ollut paremmat mahdollisuudet.
Lähiajan maatalouspoliittisten ja lähinnä tuotantopoliittisten ongelmien ratkaisemisesta on maatalouden tuotantopoliittinen toimi-.
kunta tehnyt esityksensä. Siihen sisältyy muun muassa kesannoimisjärjestelmä. On ilmeistä, että tämä järjestelmä voi lyhyellä tähtäyksellä tuoda helpotusta tilanteeseen ja sen käyttöä voi suositella, mutta
ilmeistä myös on, että pitkään jatkuen sen käyttö ei ilman joitaKin
muita täydentäviä toimenpiteitä merkitse tuotannon supistumista, kun
otetaan huomioon kesannoimisen satotasoa tuntuvasti lisäävä vaikutus. Jos järjestelmä lisäksi ulotetaan tasapuolisuuden sinänsä kauniin periaatteen pohjalta myös Pohjois-Suomeen yhdenmukaisin eh.-
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doin, joutuu kysymään, olisiko sen jälkeen Oulujoen pohjoispuolella
montakaan hehtaaria viljelyssä. Tämä veisi melkoisesti pohjaa kehitysaluepolitiikalta, jonka tärkeän aspektin olen muuten tässä alustuksessa sivuuttanut. On todettava, että mitään patenttiratkaisua maataloustuotannon korjaamiseksi lyhyessä ajassa omavaraisuuslinjalle
ei ole löydetty. Sitä ei merkitse myöskään, parhaillaan keskustelun
alaisena olevien tuotantotavoitteiden asettaminen. Siinä on kysymyksessä lähinnä maataloustuloratkaisun osatekijä ja se, kuka mitäkin
maksaa. Itse kokonaistuotantoon sillä tuskin on mainittavaa vaikutusta. Saattaa myös osoittautua vaikeaksi rakentaa sellainen järjestelmä, joka pystytään eri tuotteiden osalta aukottomasti toteuttamaan,
varsinkin jos markkinoimismaksut muodostuisivat suuriksi. Kokonaisuutena katsoen on kuitenkin todettava, että meillä järkevästi toimien
on mahdollisuus vuosien mittaan saada maataloustuotannossa aikaan
sellainen tasapaino, ettei maataloustuotteiden viennistä tarvitse jatkuvasti kiistellä. Tulevaa elintarvikehuoltoamme ajatellen on myös
syytä kiinnittää huomiota siihen, että maataloustuotantomme nousu
on perustunut ja perustuu suuressa määrin ulkoa tuotaviin raakaaineisiin, kuten väkilannoitteisiin, kasvinsuojeluaineisiin, koneisiin ja
niiden polttoaineeseen. Vientitarve lepää siten ratkaisevasti tuonnin
varassa.
Olen edellä sivuuttanut myös kysymyksen maatalouden rakenteen
kehittämisestä. Ei kuitenkaan voi olla kiinnittämättä huomiota siihen,
että meillä maatalouspolitiikan pääpaino on Qllut päivän' kysymysten
ratkaisussa. Se on merkinnyt mm. valtion varojen käytön suuntautumista ennen kaikkea hinta- ja tukipolitiikkaan, kun sen sijaan kiinnostus maatalouden rakenteen kehittämiseen on jäänyt vähäisemmäksi.
Kun maatilojen koon suurentamiseen sekä siihen liittyviin muihin
'toimenpiteisiin nykyisin käytetään maatilataloli'ä~n~~e:q.~ttämisrahas
ton puitteissa noin 300 milj. markkaa vuodessa,'käytetäah lähes'kymmenkertainen määrä markkinoinnin hoitamiseen ja maatalouden välittömään tukeen. Niin tärkeä kuin viimeksimainittu onkin, eikä se
ole yht'äkkiä edes muutettavissa, joutuu kuitenkin kysymään, eikö
tulevassa maatalouspolitiikassa· pitäisi kiinnittää enemmän huomiota
pysyviin parannuksiin ja varojen käyttöön niiden edistämiseen kuin:
vuotuisten kulutusmenojen rahoittamiseen, joista ei jää tuleville vuosille juuri mitään vaikutusta. Viimeksimainituilla on kyllä monta ker-
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taa saatu aikaan jonkinlainen sopu tulopoliittisten ratkaisujen yhteydessä, mutta tehdyn päätöksen jälkeen ei uhratuille miljoonille näytä
. minään taholla enää annetun sanottavaa merkitystä, eivätkä ne ole
olleet enää seuraavaa tulopoliittista ratkaisua helpottamassa.
Maatalouspolitiikkaamme on jo pitkään jouduttu hoitamaan jyrkkien vastakohtaisuuksien ilmapiirissä. Keskeisiinkin kysymyksiin
asennoidutaan usein enemmän tunteen ja ennakko asenteiden kuin
kylmien tosiasioiden mukaan. Maatalouspolitiikassa ja yleensä talouspolitiikassa tosin ei ole jälkikäteenkään' varmuudella todettavissa,
mikä olisi ollut tulos, jos olisi menetelty toisin kuin on menetelty. Se
ei kuitenkaan kumoa sitä tosiasiaa, että kaikilla ongelmilla on yleensä
olemassa vain yksi ratkaisu, joka on muita ratkaisuja parempi. Onko
mahdotonta ajatella, että tätä yhtä ratkaisua tulevina vuosina etsittäisiin sopuisammassa ja rauhallisemmassa ilmapiirissä kuin tänä päivänä tapahtuu?

3

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1977:1

Puheenvuoro edellisten johdosta

PERTTI PARMANNE

Tämä esitys on rakennettu tasapainottamaan varsinaIsIssa alustuksissa esitettyjä näkemyksiä. Se on luonteeltaan alustuksia täydentävä puheenvuoro, eikä sitä tule arvioida niistä irrallisena.
Maatalouspolitiikassa erotetaan usein kolmen tyyppisiä tavoitteita, tuotanto-, tulo- ja tehokkuustavoitteet. Tuotantotavoitteeksi on
Suomessa yleisesti asetettu omavaraisuus, mitä on täsmennetty useiden komiteoiden toimesta. Vuonna 1969 pääjohtaja Suomelan johdolla
toiminut maatalouskomitea - jossa puheenjohtaja Haavisto oli jäsenenä - yksimielisesti mitoitti ajoittaisen tuonnin välttämiseksi koti.eläintuotteiden tuotantotavoitteen 5 % kotimaista kulutusta suuremmaksi. Varastointimahdollisuuksien vuoksi leipäviljan keskimäärin
100 %:n omavaraisuus katsottiin riittäväksi. Muun muassa valtion
tulo- ja mentarvioesityksen kehitysnäkymiä koskevassa liitteessä todettiin vielä viime vuonna, että ylituotannon supistamisessa tavoitteena on tasapainon saavuttaminen 1970-luvulla. Tänä vuonna vastaavassa liitteessä myönnetään, ettei tavoite ole toteutumassa.
Pitkään jatkuneesta viljelijöiden lukumäärän vähentymisestä huolimatta keskisadot, kotieläinten keskituotokset sekä työn tuottavuus
maataloudessa ovat nousseet niin, että varsinkin kahden hyvän satovuoden jälkeen ylituotannon markkinointiin käytettävä valtion vientituki on reaalisestikin noussut ennätykseHiselle tasolle. 1
Maatalouden tuotantopolitiikasta on keskusteltu 1960-luvun lopulta lähtien paljon. Tuolloinhan siirryttiin nopeasti pellonraivauksesta pellonvarausjärjestelmän rakentamiseen. Muutama vuosi sitten
väitettiin elintarvikkeiden loppuvan ja kiirehdittiin pellonvaraus1. Ks. esim. Pertti Parmanne: Maatalouden ylituotanto-ongelma, Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Katsaus 3-1976.
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järjestelmän purkamista. Todellisuudessa ylituotanto on kasvanut, ja
tällä hetkellä etsitään uusia pellonvarausjärjestelmiä. Ei kuitenkaan
ole selvää, että maatalouspolitiikassa pääpaino olisi ollut tuotannon
supistamisessa kotimaista kulutusta paremmin vastaavaksi. Vähintäinkin yhtä perusteltua on väittää, että valta-asemassa suomalaisessa maatalouspolitiikassa ovat olleet viljelijöiden lyhyen aikavälin tulotavoitteet, joihin on pyritty hintaratkaisuilla.
Tavaksi on tullut esittää, etteivät maataloustuotteiden tuottajahinnat edes rationaalisilla perheviljelmillä vastaa tuotantokustannuksia ja että viljelijöiden tulotaso on jäljessä palkansaajien tulotasosta.
Tuotantokustannusten laskemiseen ja tulotasovertailuihin liittyy kuitenkin paljon sopimuksenvaraisuutta ja epävarmuustekijöitä. Tehokkaan, nykyaikaisia tuotantomenetelmiä käyttävän ja täystyöllisyyden tarjoavan yksikön tuotantokustannustason voidaan kyllä arvioida
vastaavan tavoitehintatasoa. 2 Toisaalta tuorein julkisen vallan toimesta laadittu tulotasovertailu on puolestaan vuotta 1971 koskeva kotitaloustiedustelu. Viljelijätalouksien keskimääräistä suurempi keskikoko vaikeuttaa kuitenkin johtopäätösten tekemistä. Joka tapauksessa kotitaloustiedustelun mukaan kotitalo utta kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 1971 seuraavat: Maatalousyrittäjät
17 000 markkaa, maa- ja metsätaloustyöntekijät 14 700 mk, teollisuusja rakennustyöntekijät 17 400, palveluelinkeinojen työntekijät 16 700
markkaa ja palkansaajat yhteensä 19 000 markkaa. 3 On myös otettava huomioon, että tilastokeskuksen arvioiden mukaan huomattava osa metsätuloista on kotitaloustiedustelussa jäänyt selvittämättä.
Toisaalta maataloudesta saadun tulon perustu~ssa verotuskirjanpitoon sitä ei voida pitää erilaisista jaksotus- j,a vähennysmahdollisuuksista johtuen täysin vertailukelpoisena palkkatulojen kanssa.
Viimeiset vuodet ovat keskimääräislukujen valossa olleet viljelijöille verraten suotuisia. Tilastokeskuksen kansantulolaskelmien mukaan
vuonna 1975 maatalouden harjoittajien tulot kasvoivat noin 50 prosenttia ja samanaikaisesti työvoimatiedustelun mukaan tehdyt työ2. Ks. Komiteamietintö 1975: 124. Maataloustuotteiden tuotantokustannuksia ja
viljelijäväestön tulotason kehitystä selvittelevän toimikunnan mietintö, osa 1: tuotantokustannukset. Ks. myös eriävät mielipiteet.
3. Tilastotiedotus TU 1975: 2, Tilastokeskus, Kotitalouksien tulot suuralueittain ja
väestöryhmittäin.
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päivät vähenivät 8 prosenttia. 4 Sen sijaan suhdanteiden myötä yksityismetsänomistajien tulot ovat voimakkaasti laskeneet vuonna 1974
59 prosenttia kasvaneelta tasolta. Vuoden 1975 verotusta koskevien
ennakkotietojen mukaan luonnollisten henkilöiden veronalaiset maatilatalouden tulot kasvoivat 58 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 5
Edellä esitetyt numerot ovat jälleen kerran vain keskimääräisiä
lukuja viljelijöiden tulonkehityksestä. Kovin harvoin syvennytään
siihen, minkälaisia ongelmia maatalouspolitiikassa aiheuttavat viljelij öiden väliset tuloerot, jotka ovat vieläkin suurempia kuin palkkatyöntekijöiden keskuudessa. 6
Alussa mainitsemistani kolmesta tavoiteryhmästä vähimmälle huomiolle suomalaisessa maatalouspolitiikassa jäävät yleensä tehokkuustavoitteet. Eräät maatalouspolitiikkamme piirteet saattavat pidemmällä aikavälillä muodostua kansantalouttamme rasittaviksi. Muun
muassa liiallinen kotieläinyksiköiden rakenteen säätely, jolla estetään suurehkojen, kuitenkin perhetyövoimalla hoidettavien yksiköiden toiminta, voi pidemmällä aikaväliHä osoittautua kestämättömäksi
ratkaisuksi estäessään nykyaikaisten tuotantomenetelmien tehokasta
hyväksikäyttöä ja lisätessään hallintobyrokratiaa.
Kanataloutta koskeva esimerkki havainnollistaa tätä asiaa. Yli
1 000 kanan kanaloiden perustaminen sekä laajentaminen on luvanvaraista ja uusia lupia ei ylituotannon vuoksi myönnetä. Eduskunnan
käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä tämä raja on laskettu viiteensataan. Kuluvana vuonna päätettiin lisäksi periä yli 5 000 kanan kanaloilta progressiivista markkinoimismaksua, jonka tuotoksi arvioitiin 6 milj. markkaa. Tuottoa kertyy alle miljoonan, sillä nämä pienet
4. Tilastotiedotus KT ja TY, Tilastokeskus 1976. Maataloudenharjoittajien tuloihin
vaikutti vuoden 1974 satovahinkokorvausten maksaminen vuoden 1975 puolella.
Mikäli satovahinkokorvaukset jätettäisiin laskelmasta pois, pienenisi maataloudenharjoittajien tulojen kasvu noin kymmenellä prosentilla.
5. Ennakkotietoja tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannuista veroista
vuodelta 1975 toimitetussa verotuksessa, Verohallitus 10. 12. 1976. Huomattakoon, ettei

metsäverotusjärjestelmä perustu todellisen tulon verottamiseen. Vuonna 1975 veronalaisia tuloja kasvattivat edellisten vuosien voimakas kantohintatason nousu.
6. Ks. esim. Erkki M. Salonen: Kotitalouksien tulot, verot ja tulonsiirrot, Työväen
taloudellinen tutkimuslaitos, Katsaus 3-1976 sekä Tulonjako. Kotitalouksien ja yksityisten tulonsaajien tulonjako ja sen kehitys vuosina 1966-1974, Tilastokeskuksen tutkimuksia n:o 37.
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tuotantokustannukset omaavat, usein oman perheen työllä hoidettavat kanalat ovat vähentäneet kanamääränsä viiden tuhannen kanan
tienoille. Ylituotanto ei ole vähentynyt oleellisesti, sillä samalla on
perustettu uusia alle 1000 kanan kanaloita. Eduskunnalle on annettu lakiesitys, jolla entisestä kiristetty progressiivinen markkinoimismaksu ulotetaan koskemaan yli 4000 kanan kanaloita. Uusien investointien tekeminen aivan pieniin kanaloihin samanaikaisesti, kun olemassa olevaa tuotantokapasiteettia jätetään käyttämättä, ei ole sopusoinnussa sen kanssa, että koko kansantaloudessa tulisi kiinnittää
aivan erityistä huomiota investointien tehokkuuteen ja tuottokykyyn.
Saman tapaista toimintalinjaa on kuitenkin ilmeisesti tarkoitus toteuttaa muunkin kotieläintuotannon osalta.
Edessä olevana teollisuusmaiden hitaan taloudellisen kasvun ja kiristyvän kilpailun ajanjaksona on maatalouspoHtiikassammekin ilmeisesti pakko kiinnittää erityistä huomiota tuotantokustannusten
alentamiseen. Tuotteista maksettavia hintoja joudutaan ehkä käyttämään entistä enemmän tuotannon ohjaamiseen. Samalla pienituloisten viljelijöiden toimeentulosta on huolehdittava tehostamalla valtion tuen käyttöä siten, että se tasaa tuloeroja ja edistää myös tuotannon rationalisoimispyrkimyksiä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1977:1

Julkinen sektori ja inflaatio *

ARVI LEPONIEMI

Toisen maailmansodan jälkeisen, miltei jatkuvan inflaation erääksi
syyksi on arveltu julkisen sektorin ekspansiota. Sillä onkin useissa
maissa todettu olleen sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia kansantalouden hintatasoon. Näistä välilliset vaikutukset lienevät edellisiä merkittävämmät, mutta vaikeasti kvantifioitavissa, minkä vuoksi niitä, kuten esim. veropaineinflaatiota ei seuraavassa käsitellä. Kuitenkin tiedetään, että pyrkimys täystyöllisyyden ylläpitämiseen on
viime vuosikymmeninä maksettu osittain rahan arvon huonontumisella. Työllisyyden turvaamiseksi on saatettu lisätä ylisuhteisesti rahan määrää ja siten yleisön likviditeettiä ja sen mukana liikakysyntää,
jolloin seurauksena on ollut kysyntäinflaatio. Toisen maailmansodan
jälkeen ei juuri ole esiintynyt deflaatiota, ts. ei ole sallittu taloudellisen aktiviteetin hidastumista, eivätkä myöskään hinnat ole silloin
laskeneet kysynnän supistuessa.
Taloudellisen kasvun tavoittelu ja tulonjaon tasoittaminen ovat
luoneet suotuisan ympäristön tuottavuuden nousua suuremmille palkankorotusvaatimuksille, edelleen eri ryhmien kompensaatiovaatimuksille ja siten kustannusinflaatiolle. Kaiken aikaa jatkuneen julkisen sektorin ekspansion myötä ovat kiristyneen verotuksen vaikutukset työhön osallistumiseen ja säästämiseen tulleet oleellisiksi lisätekijöiksi, joiden vaikutus tuntuu nimenomaan yksityissektorin tuotannon sekä palkka- ja hintakehityksessä. 1
* Tekijä on kiitollinen prof. Henri J. Vartiaiselle ja valt.lis. Kauko Mannermaalle
artikkelin käsikirjoitusvaiheessa saamistaan hyödyllisistä kommenteista. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto on ystävällisesti antanut tilastoaineistoa käytettäväksi
ja Liikesivistysrahasto on tukenut työtä taloudellisesti.
1. Geoffrey Maynard ss. 115-142.

W. van Ryckeghem, A World of Inflation, London 1976,
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Taulukko 1. Julkisen hallinnon menot ja tulot suhteessa BKT:een.

(1)
Julkisen
hallinnon
juoksevat
menot
milj. mk
1954
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75*

1660
1975
2408
2624
2835
3099
3356
3721
4223
4982
5680
6424
7167
8126
9403
10413
11600
13327
15682
18381
24699
31437

(2)

(3)

(1)/ (3)

(2)/(3)

Julkiset
tulot

BKT
(Tkh)

Menojen
BKT-osuus
(Tkh)

Tulojen
BKT-osuus
(Tkh)

milj. mk

milj. mk

0/0

olo

2665
2917
3468
3913
4085
4352
4896
5191
5806
6098
7459
8426
9437
10526
12052
13326
15256
17420
20404
25200
31432
38139

7950
8992
9911
10552
11376
12503
14082
15708
16770
18532
21140
23146
24746
26680
30064
34599
38907
42220
48702
59158
76372
89702

20.9
22.0
24.3
24.9
24.9
24.8
23.8
23.7
25.2
26.9
26.9
27.7
29.0
30.5
31.3
30.1
29.8
31.6
32.2
31.1
32.3
35.0

33.5
32.4
35.0
37.1
35.9
34.8
34.8
33.0
34.6
32.9
35.3
36.4
38.1
39.4
40.1
38.5
39.2
41.3
41.9
42.6
41.1
42.5

Tehtävän asettelu
Aivan kuten yleensä markkinatalousmaiden, on Suomenkin kansantalouden kehitykselle ollut leimaa-antavaa julkisen sektorin laajentuminen. Niinpä julkis~n hallinnon 2 juoksevien menojen (= kulutusmenot, tukipalkkiot ja tulonsiirrot) osuus tuotantokustannushintaisesta BKT:sta on noussut 21 %:sta vuonna 1954 jo 35 %:iin vuonna
1975. Vastaavana aikana julkisen hallinnon tulot BKT:hen verrattuna ovat kasvaneet 33.5:sta 42.5 %:iin (taulukko 1). Taulukosta voidaan havaita, että julkisen sektorin ekspansio ei ole ollut tasaista, vaan
selvästi syklistä. Tähän liittyen asetetaan artikkelissa vastattavaksi
seuraavat hintakehitystä koskevat kysymykset:
1. Minkälainen on ollut julkisen ja yksityisen sektorin kulutus2. Julkiseen hallintoon kuuluvat valtion, kuntien ja kuntayhtymien suorittamat
yleiset hallintotehtävät ja opetuksen, terveydenhoidon, sosiaalihuollon ym. aloilla
tekemät palvelukset.
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ja investointitavaroiden suhteellisten hintojen kehitys pitkällä tähtäyksellä?
2. Onko julkinen sektori »voittanut» vai »hävinnyt» inflaatioperiodeina? Tämä vertailu vaatii julkisen sektorin sekä tulojen että
menojen hintakehityksen analyysia, ja se voidaan suorittaa vain lyhyen ajan tarkasteluna, jolloin tulo- ja meno perusteet on oletettava
muuttumattomiksi.
Mielenkiintoista olisi edellisten lisäksi selvittää, onko julkisen sektorin kasvu ollut inflaatiopainetta aiheuttava tekijä? Hypoteesinä voisi tällöin olla: a) julkisen sektorin lisätessä osuuttaan BKT:sta yksityinen sektori joutuu kilpailemaan suhteellisesti niukemmista tuotannontekijöistä, mikä johtaa nimenomaan tuotannontekijähintojen
nousuun, tai b) ns. kapasiteetti-inflaation hypoteesi; julkisen sektorin
paisuminen merkitsee kansantalouden palvelusektorin laajentumista,
jolloin tuotantoresurssit ohjautuvat keskimäärin alhaisemman tuottavuuden sektoriin. Mikäli samaan aikaan harj oitetaan ns. solidaarista palkkapolitiikkaa, seuraa tästä ilman muuta jatkuva hintojen nousupaine. Valitettavasti saatavissa ei ole ollut tilastoaineistoa, jonka
avulla näitä hypoteeseja olisi pystytty luotettavasti testaamaan.

Suhteellisten hintojen muutokset: Julkinen kontra yksityinen sektori
Makrotalouden hintojen kehityksen analyysissa on erotettava toisistaan suhteellisten hintojen muutokset ja yleisen hintatason muutokset. Inflaatioksi määritellään vain yleisen hintatason jatkuva nousu. 3
Suhteellisten hintojen muutoksia tapahtuu kaiken aikaa, myös
vakaan rahanarvon vallitessa. Hintastruktuuri ja sen muutokset markkinataloudessa ratkaisevat juuri talouden keskeisimmät ongelmat,
kuten resurssien allokoinnin ja tulonjaon. Huomattavat suhteellisten
hintojen muutokset, kuten raakaöljyn hinnan moninkertaistuminen
vuoden 1973 Lähi-idän sodan jälkeen ja huonot satovuodet 197374 ovat olleet kuitenkin sitä luokkaa, että ne ovat saaneet aikaan
3. Vaihtoehtoisesti inflaatio voidaan määritellä monet ääri sten ja ei-monetääristen
vaateiden yksikkösuhteen, so. rahayksikön arvon alenemisena. Inflaation määritelmästä
ks. esim. Martin Bronfenbrenner - D. Holzman, Survey of Inflation Theory, The
American Economic Review, September 1963, ss. 597-600.
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Taulukko 2. Julkisen ja yksityisen sektorin suhteellisten hintojen kehitys. 1964 = 100.

Investointitavarat

Kulutushyödykkeet
yksityiset
(1)

julkiset
(2)

Suhde
(2)/ (1)

62.8
62.6
68.6
76.2
81.8
82.8
84.1
84.9
87.6
92.5
100.0
103.7
107.1
113.6
123.7
126.3
129.2
136.8
146.4
161.0
186.8
218.8

51.1
54.0
62.5
66.5
70.8
73.9
76.7
80.9
84.5
91.5
100.0
106.6
114.3
124.2
137.5
144.0
151.8
165.8
181.4
205.8
252.0
304.0

julkiset
(4)

Suhde
(4)/(3)

Hintaindeksit 1

Hintaindeksit 1
1954
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74*
75*

yksityiset
(3)

0.81
0.86
0.91
0.87
0.87
0.89
0.91
0.95
0.96
0.99
1.00
1.03
1.07
1.09
1.11
1.14
1.17
1.21
1.24
1.28
1.35
1.39

69.1
69.3
72.1
73.3
79.8
81.7
84.3
86.7
90.2
94.6
100.0
105.0
108.6
114.7
127.6
134.2
146.4
163.1
178.4
206.8
257.7
302.6

64.4
66.9
73.1
81.2
79.0
80.0
83.1
86.8
89.8
93.5
100.0
105.8
110.3
116.7
128.4
135.4
145.4
160.2
176.0
207.8
265.4
305.1

0.93
0.96
1.01
1.11
0.99
0.98
0.99
1.00
1.00
0.99
1.00
1.01
1.02
1.02
1.01
1.01
0.99
0.98
0.99
1.00
1.03
1.01

1. Indeksit VVM:n kansantalousosastolta.

kertaluontoisen yleisen hintatason nousun monissa teollisuusmaissa.
Heijastuessaan hyödykeryhmästä toiseen ne ovat lisäksi panneet
alulle pitkäaikaisen inflaatioprosessin. Sitä ovat inflaatio-odotukset
ruokkineet vielä senkin jälkeen, kun hintarakenne on jälleen tasapainottunut.
Julkisen sektorin merkittävä laajeneminen toisen maailmansodan
jälkeen on antanut aiheen tutkia myös sitä mahdollisuutta, että tämä
ekspansio saattaisi olla taustatekijänä parin viime vuosikymmenen
osittain selvittämättömissä inflaatiojaksoissa. Näin lienee paikallaan
tutkia suhteellisten hintojen kehitystä julkisen ja yksityisen sektorin
välillä ja sen jälkeen yrittää analysoida julkisen sektorin suhteellisen
kasvun vaikutuksen suuntaa ja painoa yleiseen hintakehitykseen.
Vastattaessa alussa esitettyyn ensimmäiseen kysymykseen: Minkälainen on ollut julkisen ja yksityisen sektorin kulutus- ja investointitavaroiden suhteellisten hintojen kehitys, käytetään vertailuperus-
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Hintaindeksit
julk. sektori
yksit. sektori

------

1.40
1.30
1.20
1.10

1.00
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Suhteellisten hintojen kehitys.
1. Kulutushyödykkeet
2. Investointitavarat

tana kansantalouden tilinpitoon perustuvaa BKT:n hintaindeksiä
alaindekseineen. Aluksi verrataan ~rikseen julkisen ja yksityisen sektorin kulutushyödykkeiden ja investointitavaroiden hintasuhteiden
kehitystä. 4 Tulokset on esitetty taulukossa 2 ja oheisessa kuviossa.
Ajanjaksona 1954-75 julkisen sektorin kulutushyödykkeiden lähinnä palveluja - hinnat ovat nousseet vuodesta 1958 lähtien jatkuvasti nopeammin kuin yksityissektorissa. Nousu on ollut lähes lineaarista vuoteen 1969 saakka, minkä jälkeen nousuvauhti on lievästi kiihtynyt.'5 Vertailun antamaan näennäisen selvään kuvaan hintarakenteen muuttumisesta kulutushyödykkeiden . osalta on tehtävä
ainakin seuraavat varaukset:
- Kulutushyödykkeiden hintojen määrittämisperuste on erilainen: yksityissektorissa hyödykkeiden hinnat lasketaan tuotantoprosessin lopputuotteille markkinahintaan. Julkisessa sektorissa tuotetuille hyödykkeille, lähinnä palveluksille, on harvoin olemassa markkinahinta. Yleensä hinnat on laskettava tuotantokustannusten pohjalta.
4. Julkinen sektori käsittää valtion ja sosiaalivakuutusrahastot, kunnat ja kuntainliitot.
5. Julkinen kulutus on mahdollista jakaa valtion ja kuntien kulutukseen. Näissä
puitteissa suoritettu. vertailu osoitti, että hintojen nousu on ollut molemmissa lähes
samanlaista.
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- Julkiset kulutushyödykkeet ovat valtaosaltaan luonteeltaan
palveluksia, joiden tuottamisessa palkkojen osuus on aina suuri. Niinpä koko julkisen sektorin BKT-erästä palkkojen- ja sosiaalikulujen
osuus on vertailuajanjaksona vaihdellut 55-62 %:n välillä. Täten
palkkakehitys on ollut hallitseva julkisten kulutushyödykkeiden hintoj en muodostumisessa.
- Suhteellisten hintojen muutoksia sektoreiden välillä säätelee
pitemmällä aikavälillä erilainen tuottavuuden kehitys. Paine hintojen
nousuun on selvin alhaisen tuottavuuden aloilla, eli lähinnä julkisessa
sektorissa. Toisaalta tuottavuuden mittaaminen vertailukelpoisella
mittarilla yksityisessä ja julkisessa sektorissa ei ole mahdollista, koska julkisen sektorin hyödykkeillä vain harvoin on markkinahinta.
Kuvio ja taulukko 2 osoittavat edelleen, että investointitavaroiden
osalta suhteelliset hinnat ovat pysyneet likimäärin tasapainossa, joskin
niiden kehityksessä ilmenee lievää jaksottaista vaihtelua. Erityisesti
on pantava merkille hintaindeksien nousu molemmissa sektoreissa
vuosina 1965-75 lähes· 200 %:lla. Tähän ilmiöön pyritään antamaan
vastaus seuraavassa kappaleessa.

Onko julkinen sektori voittanut vai hävinnyt inflaatiossa?
1. Inflaatio julkisessa ja yksityisessä sektorissa
Pyrittäessä vastaamaan tutkimustehtävän toiseen kysymykseen: Onko
julkinen sektori voittanut vai hävinnyt inflaatiossa, siirrytään ver;.
tailemaan suhteellisten hintojen sijasta inflaatiota mittaavaa hintojen
nousuvauhtia molemmissa sektoreissa. Tavoitteena on aluksi osoitta~, miten julkisen kysynnän hinnat ovat muuttuneet suhteessa yksityisen kysynnän ja BKT:n hintojen muutoksiin.
Taulukossa 3 on esitetty julkisen kysynnän 6 sekä yksityisen kulutuksen ja investointien hintojen nousunopeudet.Vertailu sektoreiden
välillä sekä julkisen sektorin hintojen ja BKT:n hintaindeksin (tuotantokustannushintaan) välillä on suoritettu sekä differenssejä että
suhdetta käyttäen. Differenssi. ilmaisee kuitenkin vain absoluuttisen
6. Julkisen kysynnän hinnanmuutokset on laskettu samalla tavoin kuin yksityissektorin hinnanmuutokset eli painottamalla kulutus- ja investointimenojen hinnanmuutoksia kiinteähintaisista luvuista lasketuilla painoilla.
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Taulukko 3. Julkisen ja yksityisen kysynnän hintojen muutokset 1955-75.

Hintojen nousu vuodessa,

1955
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74*
75*

julkinen
sektori 1

yksityinen
sektori 2

BKT
(tkh) 3

(1)

(2)

(3)

4.6
14.3
8.0
3.9
3;2
3.7
5.2
4.1
7.3
8.7
6.4
6.4
8.0
10.6
5.0
6.0
9.5
9.4
14.5
23.5
19.4

-0.2
8.3
8.8
7.7
1.5
2.0
1.5
3.4
5.4
7.5
4.0
3.3
6.0
9.4
2.8
4.0
7.3
7.6
11.5
17.7
17.2

Vertailu

0/0

6.1
8.2
3.7
7.0
2.9
2.8
4.3
3.2
7.3
7.3
4.6
4.6
5.0
9.6
5.8
4.4
5.9
7.8
14.7
21.5
18.3

julk. versus yks.
diffesuhde
renssi

julk. versus BKT
diffesuhde
renssi

(1)-(2)

(1)/ (2)

(1)-(3)

1.72
0.91
0.51
2.13
1.85
3.47
1.21
1.35
1.16
1.60
1.94
1.33
1.13
1.79
1.50
1.30
1.24
1.26
1.33
1.13

-1.5
6.1
4.3
-3.1
0.3
0.9
0.9
0.9
0.0
1.4
1.8
1.8
3.0
1.0
-0.8
1.6
3.6
1.6
-0.2
2.0
1.1

4.8
6.0
-0.8
-3.8
1.7
1.7
3.7
0.7
1.9
1.2
2.4
3.1
2.0
1.2
2.2
2.0
2.2
1.8
3.0
5.8
2.2

(1)/ (3)
0.75
1.74
2.16
0.56
1.10
1.32
1.21
1.28
1.00
1:19
1.39
1.39
1.60
1.10
0.86
1.36
1.61
1.21
0.99
1.09
1.06

1. Saatu VVM:n kansq,ntalousosastolta, jonka antamissa tiedoissa tämä on nimikkeellä

»Julkisen kysynnän hinnanmuutos».
2. Laskettu yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien kiinteähintaisilla arvoilla

painotettuna.
3. VVM:n kansantalousosasto.

eron, joten suhde on käyttäkelpoisempi. Toisaalta suhdeluvut antavat
lievän inflaation kausi lle liian suuren painon. 7
Taulukko 3 osoittaa,. että julkisen kysynnän hinnat ovat nousseet
yksityissektorin hintoja nopeammin kahta vuotta (1957 ja 1958) lukuunottamatta. Tämä perustuu lähes kokonaan julkisen sektorin kulutushyädykkeiden voimakkaaseen hintojen nousuun (ks. suhteellisten hintojen kehitys, taulukko 2).
Sekä julkisen että yksityisen kysynnän hinnat ovat nousseet keskimääräistä paljon nopeammin vuosina 1971-75, mutta koska nousuvauhti on ollut lähes samanlainen molemmissa sektoreissa, ovat differenssi ja suhde kehittyneet tasaisesti. Syynä tähän saattaa olla se, että
7. Esim. julkisen sektorin hintojen nousun ollessa 4.8 Olo ja yksityissektorin 1.6 0/0
suhteeksi tulee 3. Jos vastaavat luvut ovat 15 Olo ja 10 Olo, suhde on sen sijaan 1.5.
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julkisen sektorin kasvu on pakottanut yksityissektorin kilpailemaan
tuotannontekijöistä mm. rakennustoiminnassa, jolloin myös yksityissektorin hintojen nousuvauhti on kiihtynyt. Muina syinä ovat todennäköisesti olleet noudatettu tulopolitiikka sekä vuodesta 1973 lähtien
energiakriisi, joka nosti nimenomaan yksityissektorin, mutta ei niinkään julkisen sektorin hintoja.
Julkisen sektorin hintojen nousun vertailu BKT:n hintaindeksin
muutoksiin on suoritettu taulukossa 3, sarakkeet (1)-(3) ja (1)/(2).
Tulokset osoittavat julkisen sektorin hintojen nousun olleen jonkin
verran kansantalouden keskimääräistä hintojen nousua nopeampaa.
I

2. Julkisen sektorin inflaatiovoitot ja '-tappiot
Kokonaiskuvan saamiseksi inflaation vaikutuksesta julkiseen talouteen tarvitaan julkisten menojen hintakehitystietojen ohella laskelmat myös hintatason nousun vaikutuksesta tulopuoleen. Koska tulojen hintaindeksejä ei ole olemassa muista tuloista kuin välillisistä
veroista, ei tulojen ja menojen hintakehityksen vertailu esim. prosenttierotuksina ole mahdollinen. Tämän vuoksi siirrytään seuraavassa
inflaatiovaikutusten markkamääräiseen tarkasteluun.
Vaikkakin julkisen taloudenpidon pääperiaatteena on pidettävä,
että tulojen on ainakin pitkällä aikavälillä sopeuduttava tiettyyn menokehitykseen, voi lyhyellä tähtäyksellä syntyä tietyissä olosuhteissa huomattavaa tuloenemmyyttä ja -vajausta ilman, että tulo- ja menoperusteita muutettaisiin. Tavallisin syy tällaiseen kehitykseen on
suhd~nnevaihtelu, mutta myös voimakas inflaatio voi antaa julkiselle
sektorille huomattavia inflaatiovoittoja. Tutkittaessa julkisen sektorin tulokehitystä Suomessa vuosina 1967-75 voidaan inflaatiovoittojen syntymistä perustella seuraavasti:
1. Välillisten ja välittömien verojen osuus julkisen hallinnon tuloista on ollut vuosina 1967-74 erittäin suuri. Sitä paitsi se on ollut
lähes muuttumaton vaihdellen 9'2-93 %:n välillä.
2. Näistä välilliset verot ovat proportionaalisia, joten niiden tuotto kasvaa inflaation suhteessa.
3. Kotitalouksien välittömät verot ovat olleet julkisen hallinnon
tuloista suurin komponentti. Niiden osuus on kasvanut tarkastelu-
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aikana 44-53 %:iin. Koska veroprogressio on ollut jyrkkä ja verotaulukot muuttumattomina tarkastelukaudella, paria viimeistä vuotta lukuun ottamatta, on inflaatio sinänsä lisännyt valtion tuloja, ts.
antanut inflaatiovoittoja, nimenomaan tuloveron tuoton lisääntymisen johdosta.
Aluksi tyydyttiinkin selvittämään luonnollisilta henkilöiltä perittävän tuloveron antamia inflaatiovoittoja. Käyttäen tulokäsitteenä
valtion verotuksen verotettavaa tuloa päädyttiin seuraavaan laskukaavaan:
(1)
(2)

THNi THNi -

[TrrNi/YHNi' YNHi/Pi]
[TrrNi!Pi] = lVi

lVi eli

YHN
THN
P

luonnollisten henkilöiden valtion verotuksessa verotettavat tulot, mmk
luonnollisten henkilöiden tulovero, mmk
yksityisen kulutuksen deflaattori, (1964 = 100)

Inflaatiovoitto muodostui tällöin seuraavaksi: 8

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Vuodessa
milj. mk

Kumulatiivinen
milj. mk

150
150
20
150
190
430
660
1010

150
300
320
470
660
1090
1750
2760

Esitettyjä lukuja on tietenkin pidettävä karkeina arvioina ja samalla on muistettava, että ne koskevat julkisen sektorin komponenttia, jonka suuruus oli vuonna 1974 noin 19 % julkisen hallinnon tuloista.
Jotta inflaation vaikutusta koko julkisen sektorin tulopuoleen
voitaisiin jollakin tavoin arvioida, kehiteltiin seuraavassa kaikille välittömille veroille verofunktio ja välillisten verojen sekä muiden tulojen laskettiin kehittyneen yleisen hintatason mukaisesti.
Kotitalouksien välittömän verotuksen funktio (1967-75) tuli
seuraavanlaiseksi:
8. Tilastoaineisto otettu tulo- ja omaisuustilastosta, Suomen virallinen tilasto, IV B,
1967-1974.
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(3)

TKN = -

2.300

t-arvot

4.1
R2

=

0.999
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+ 0.305 YKN + 0.00033 YKN2
11.1

1.1

DW = 2.99

SD = 0.193

TKN =

kotitalouksien ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien laitosten välittömät
verot, milj. mk

YKN =

kotitalouksien ym. tulot, milj. mk

Tämän jälkeen laskettiin samalla verotusfunktiolla reaalinen verontuotto TKR kotitalouksien reaalitulosta YKR, joka saatiin deflatoimalla nimellistulo yksityisen kulutuksen deflaattorilla P (1964 = 100)
eli YKR = YKN/P.
Inflaatiovoitot laskettiin tämän jälkeen yhtälön (3) lasketuista arvoista, IV = TiN - P . TiR. Inflaatiovaikutus kotitalouksien välittömien verojen osalta muodostui taulukon 4 sarakkeen
1 mukaiseksLOn huomattava, että välittömiin veroihin luettiin tuloja omaisuusveron ohella sosiaaliturvamaksut ja kunnallisvero, jotka
molemmat ovat nousseet nimellistulojen lisääntyessä, mutta myös
äyrin hintojen ja muiden perusteiden muututtua.
Julkisen sektorin muiden tulojen inflaatiovaikutus on laskettu
tukkuhintaindeksin avulla soveltamalla samaa periaatetta kuin laskukaavassa (2) tehtiin, ja tulokset esitetään sarakkeessa 2. Koko tulopuolen inflaatiovaikutukset ovat yhteenlaskettuina sarakkeen 3 mukaiset.
Julkisen sektorin hinnannousuista aiheutuneiden inflaatiomenetysten arvioiminen tapahtui vastaavalla tavalla kuin inflaatiovoittojen määrittely. Sarakkeessa 4 esitetään näin ollen koko julkisen kysynnän hinnan muutosten mukainen inflaatiokomponentti. Vaikkakaan tulojen ja menojen inflaatiovaikutukset eivät liene täysin vertailukelpoiset, voitaneen kuitenkin tehdä se johtopäätös, että julkisen sektorin inflaatiovoitot ovat vuosina 1967-75 olleet säännöllisesti inflaatiotappioita suuremmat ja että inflaatio on ollut ilmeinen julkisen sektorin kasvun syy. Sen avulla on ollut helppo peittää hintojen noususta aiheutuneet inflaatiotappiot ja rahoittaa julkisten menojen volyymin kasvua. Sen sijaan kysymykseen, aiheuttaako julkisen
sektorin kasvu inflaatiota, ei soveltuvan ti'lastoaineiston puuttuessa
tässä pyritä vastaamaan.
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Taulukko 4. Inflaation vaikutus julkisen sektorin tuloihin ja menoihin.

Tulojen inflaatiokomponentit

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Menojen inflaatiokomponentti

Välittömät
verot
milj. mk

Muut
tulot
milj. mk

Tulot
yhteensä
milj. mk

Julkiset
menot
milj.' mk

(1)

(2)

(3)

(4)

330
580
640
730
950
1200
1670 '
2530
3630

300
680
270
410
560
960
1810
2740
2430

630
1260
910
1140
1510
2160
3480
5270
6060

650
770
260
390
800
1300
1920
4200
5510
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Työn tuottavuus - runsaasti
väärinkäytetty käsite

PENTTI VIITA

Työ on tuotannon perustekijä. Mitä suurempi on työllä aikaansaatavan tuotannon tulos, sitä parempi on kansalaisten toimeentulo. Tuotannon tuloksen ja työpanoksen välistä suhdetta kutsutaan työn
tuottavuudeksi. Sen kohoaminen merkitsee kansalaisten toimeentulon paranemista. Tämän vuoksi työn tuottavuuden korottaminen kuuluu keskeisiin talouspoliittisiin tavoitteisiin.
Tällaisena työn tuottavuus vaikuttaa selvältä ja yksinkertaiselta ..
Kuitenkin sen tulkitseminen, mittaami~en ja toimenpiteet sen korottamiseksi tuottavat käytännössä lukuisia vaikeuksia. Käsite lienee yksi väärinkäytetyimmistä, myös ekonomistien keskuudessa. Tämä perustuu viime kädessä siihen, että työn tuottavuus on hankalasti mitattavissa olevien suureiden, tuotannon ja työpanoksen suhde. Tuotannon määrää työpanosta kohti kutsutaan nimittäin työn keskimääräiseksi tuottavuudeksi. Tuotannon muutoksen suhdetta työpanoksen
muutokseen kutsutaan taas työn rajatuottavuudeksi.
Tuotettavat hyödykkeet ovat aina tulosta monien voimavarojen
samanaikaisesta käytöstä. Voimavaroista tärkein on epäilemättä työ.
Muita voimavaroja ovat esimerkiksi raaka-aineet (luonnonvarat),
energia ja reaalipääoma. Niitä ovat myös tekniset tiedot (teknologia),
ammattitaito, organisaatio ja markkinointikapasiteetti. Voimavarat
yhdessä mahdollistavat tuotannon. Jokainen niistä on välttämätön
tuotannon aikaansaamiseksi.
Tuotannon tuloksen kannalta on vaikea ellei mahdotonta arvioida,
missä määrin eri voimavarat ovat antaneet tai antavat mahdollisuuksia tuotantoon. Tämä vaikeus on syynä siihen, että yleensä työn tuottavuus arvioidaan yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla, jakamalla koko tuotanto työpanoksella. Tällöin itse asiassa useiden voi4
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mavaroJen yhteistulos katsotaan aikaansaaduksi yhdellä voimavaraila, työllä. Tämä yksinkertaistus avaa mahdollisuudet käsitteen
väärinkäyttöön. Otettakoon tästä esimerkkejä.
Koneistus ja automatisointi, organisaation parantaminen, raakaaineiden ja energian käytön tehostaminen, uuden teknologian käyttöönotto sekä markkinointikapasiteetin vahvistaminen avaavat mahdollisuuksia tuotannon kasvuun. Samaan suuntaan vaikuttavat
ammattitaidon lisääminen ja työolojen parantaminen. Tuloksena on
tuotannon määrän kasvaminen ilman, että fyysinen työpanos lainkaan muuttuu. Tulosta kutsutaan kuitenkin käytännössä työn tuottavuuden kasvuksi. Tästä vedetään edelleen johtopäätös, että kasvu
merkitsee työvoiman hiostusta. Annetaan kuva, että tuotannon
lisäys onkin itse asiassa otettu irti työntekijöiden selkänahasta lisäämällä heidän fyysisiä ponnistelujaan. Käytännössä tulos on useimmiten päinvastainen. Työaika lyhenee ja työn rasittavuus vähentyy.
Työ voi tosin olla edelleen yksitoikkoista ja rasittavaa.
Valtion rahoittaessa investointihankkeita esitetään yleensä vaa··
timus, että rahoitus on suunnattava korkean työn tuottavuuden
takaaviin kohteisiin. Rahoitettaviksi vaaditaan hankkeita, joissa
tuotannon lisäyksen ja työpanoksen muutoksen välinen suhde on
mahdollisimman suuri. Lukuisissa tällaisissa hankkeissa työpanos
kasvaa kuitenkin vähän, pysyy ennallaan tai supistuu. Etusijan voivat saada myös työvoimaa korvaavat rationalisointihankkeet. Jos
tätä, lähinnä pääomavaltaisia hankkeita suosivaa ohjetta noudatetaan
pitkään, tuotannon määrä tuotantoon osallistuvaa kohti tosin kohoaa
voimakkaasti, mutta samalla lisääntyy tuotannon ulkopuolelle jäävien rnäärä. Ohje suosii korkean ammattitaidon ja korkean tulo-_
tason omaavia, mutta siirtää työttömiksi yhä useammat vähäisen
ammattitaidon omaavat ja ammattitaidottomat. Ohje merkitsee myös
taloudellisen kasvun hitautta siinä mielessä, että yhä suurempi osa
työvoimasta jää työttömäksi. Tuottavuuden mukaan valittavat hankkeet syrjäyttävät työllistämisnäkökohdan.
Täystyöllisyyden aikana korkeaa työn tuottavuutta edustavat
hankkeet turvaavat nopean taloudellisen kasvun. Ohje suosii hankkeita, joissa työvoima on ammattitaitoisinta ja parhaiten palkattua.
Muun työvoiman toimeentulon kohentaminen vaatii kuitenkin lisääntyvää tulojen uudelleen jakoa. Kun tähän ei ole aina mahdollisuuk-
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sia verotuksen ja julkisen vallan maksamien tulonsiirtojen avulla,
saatetaan käytännössä vaatia heikostikin palkatun työvoiman käytön
tehostamista. Vaaditaan rahoitettavaksi myös niitä hankkeita, joissa
työn tuottavuus on heikko, jos ne turvaavat ammattitaidottomimman
ja pienituloisimman työvoiman toimeentulon kohentumisen. Tuottavuuden mukaan valittavat hankkeet syrjäyttävät tämän ansaittavien tulojen tasoittamispyrkimyksen.
Tuotannon määrän ja työpanoksen suhteena laskettava työn tuottavuus on korkea niissä toimipaikoissa, joissa tuotanto perustuu
mahdollisimman vähän työvoiman käyttöön ja mahdollisimman paljon muiden voimavarojen, ennen kaikkea pääoman käyttöön. Koneistetuissa, automatisoiduissa, hyvin organisoiduissa ja korkeaa ammattitaitoa vaativissa toimipaikoissa työn tuottavuus olisi siten korkea. Jos työvoimaa siirtyy näihin toimipaikkoihin, mutta fyysiset
työsuoritukset henkilöä kohti pysyvät likimain samoina, tuottavuuden
lasketaan kohoavan p~lkän siirtymisen ansiosta.
Kun henkilö siirtyy esimerkiksi sahalta paperitehtaaseen, hänen
työnsä tuottavuuden arvioidaan kohoavan 50 0;0 • Jos hän siirtyy
takaisin sahalle parempien palkkaetujen vuoksi, hänen tuottavuutensa arvioidaan alenevan kolmanneksella. Kun Lapin läänin asukas
siirtyy viljelmältään Ruotsin teollisuuteen, hänen työnsä tuottavuus
hetkessä kolminkertaistuu. Kun hän palaa Suomen teollisuuteen,
hänen tuottavuutensa laskee kolmanneksella. Jos hän palaa viljelmälleen, tuottavuus alenee edelleen puoleen. Näin myös silloin, kun
hänen fyysiset työsuorituksensa, jopa tehtävänsä pysyvät suurin
piirtein ennallaan. Erot lasketussa tuottavuudessa perustuvat yksinomaan siihen, että muiden voimavarojen määrä ja laatu vaihtelevat.
On kuitenkin vaikea uskoa, että suomalaisen työmiehen työn tuottavuus kasvaa hetkessä kolminkertaiseksi hänen siirtyessään Ruotsiin
tai että se alenee hetkessä puoleen tai kolmannekseen hänen siirtyessään takaisin Suomeen.
Määritelmä johtaa edelleen tulokseen, että työn tuottavuus on
työvaltaisessa tuotannossa aina alhainen. Onhan tuotanto tässä
tapauksessa tulosta ensi sijassa työpanoksen käytöstä eikä muiden
voimavarojen käytöstä. Tästä seuraa esimerkiksi, että korkeakouluinsinöörin tuottavuus on sähköteknisessä teollisuudessa pienempi
kuin ammattitaidottoman henkilön tuottavuus paperiteollisuudessa.
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Kun tuotannon määrä työvaltaisessa tuotannossa on työpanosta
kohti pieni, täytyy sen olla vähäistä pääomapanosta kohti taas suuri.
Tästä seuraa, että työvaltaisessa tuotannossa pääoman tuottavuus on
aina suuri. Tämä samoihin määritelmiin perustuva johtopäätös tehdään kuitenkin harvoin. Osoittaisihan se esimerkiksi, että pääoman
vähäisempään käyttöön perustuen pääoman keskimääräinen tuottavuus on Suomessa länsi-Euroopan korkeimpia. Huomio kiinnitetäänkin sen sijaan pääomasta maksettavaan korvaukseen, korkoon.
Lisäksi tarkastellaan investointien ja tuotannon lisäysten suhteita,
muutoksia, jotka eivät kuvaa tuottavuuden tasoa.
Kun ihmiskunta pyrkii perustellusti yhä korkeampaan tuotannon
koneistukseen ja automatisointiin, merkitsee se pääomapanoksen jatkuvaa kasvua tuoteyksikköä kohti ja samalla pääoman tuottavuuden
alenemista. Tällainen tuottavuuden aleneminen ei voi olla kuitenkaan ihmiskunnan tietoinen tavoite. Päätelmä on kuitenkin johdonmukainen seuraus työn tuottavuuden käsitteestä, kun vastaavaa käsitettä sovelletaan tuotannon ja pääomapanoksen väliseen suhteeseen.
Laajimman käytön työn tuottavuus on saanut palkkaneuvottelujen perustana. Neuvotteluihin käytäessä pyritään selvittämään, minkä
verran tuotanto on kasvanut tai kasvaa työpanosta kohti. Työpanoksen lisäystä vastaava tuotannon lisäys jää kuitenkin jakosuhdetta
käytettäessä automaattisesti tarkastelun ulkopuolelle. Muiden voimavarojen lisäystä vastaava tuotannon lisäys jää sen sijaan kiistakysymykseksi neuvotteluihin. Suurin erimielisyys koskee tällöin sitä,
minkä verran tuotannon lisäyksestä annetaan korvausta pääomaa
edustaville voimavaroille ja niiden lisäyksille ja minkä verran työvoimalle. Työvoimalle maksettavaan korvaukseen sisältyy luonnollisesti
korvaus esimerkiksi kohonneesta ammattitaidosta ja paremmasta
tuotanto-organisaatiosta. Voimavarojen määrään ja laatuun perustuvien korvausten ohella palkkaneuvotteluissa on kysymys selvistä
tulonj akokysymyksistä.
Pääomavaltaisessa tuotannossa mahdollisuudet palkkojen korotuksiin ovat yleensä paremmat kuin työvaltaisissa. Osaksi tämä
perustuu siihen, että ammattitaitovaatimukset voivat olla keskimäärää korkeammat ja työn organisointimahdoUisuudet paremmat. Kun
lisäksi pääomatulot suhteessa työtuloihin ovat keskimäärää suuremmat, palkkojen korotukset kaventavat pääomatuloja vähemmän kuin
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työvaltaisessa tuotannossa. Näistä syistä on työntekijöidenkin etujen
mukaista perustaa tuotannon lisäys mahdollisimman paljon muihin
voimavaroihin kuin työhön ja pyrkiä siirtämään tulokset kohoavina
palkkoina itselleen.
Hyvin yleisiksi ovat muodostuneet työn tuottavuuden eroja selvittävät kansainväliset vertailut, varsinkin selvitettäessä kansainvälistä kilpailukykyä. Niissäkin kaikilla voimavaroilla aikaansaatava
tuotanto jaetaan työpanoksella. Suomessa reaalipääomaa on käytettävissä tuotannon tulosta, tuoteyksikköä kohti vähemmän kuin tärkeimmissä kilpailevissa maissa. Vähäisempiä ovat myös ammattitaito
ja markkinointikapasiteetti. Suomi häviää lisäksi teknologian määrässä ja laadussa. Tämä muiden voimavarojen vähäisyys käännetään
näissä vertailuissa suomalaisen työn tuottavuuden alhaisuudeksi,
laadulliseksi heikkoudeksi. Työn tuottavuus katsotaan alhaiseksi,
koska Suomessa muita voimavaroja on käytettävissä vähemmän kuin
kilpailevissa maissa. Ihmeellisesti tämä suomalaisen työn heikkous
korjaantuu hetkessä, kun suomalainen siirtyy töihin Ruotsiin tai
muihin kilpaileviin maihin.
Nämä esimerkit riittänevät osoittamaan, miten eriskummallisiin
johtopäätöksiin tuotannon tuloksen ja työpanoksen suhteena laskettava työn tuottavuus johtaa. Onkin varmaan perusteltua täsmentää
tämä käsite ja käyttää sitä sen alkuperäisessä merkityksessä.
Työpanoksen yleisimpänä mittana käytetään vuosityöntekijää,
normaalin työvuoden työskentelevää henkilöä. Vuosityöntekijää
kohti laskettavaan tuotannon määrään vaikuttavat seuraavat seikat:
- työntekij än todellinen työssäoloaika,
- fyysisen työn määrä tuntia, päivää tai muuta aikayksikköä
kohti,
- tuotannossa käytettävän reaalipääoman ja muiden voimavaroj en määrä ja laatu sekä
- työn tuottavuus.
Todellinen työssäoloaika vuosityöntekijää kohti vaihtelee. Sairaudet, tapaturmat, työpaikkavlihtyvyys, työn mielekkyys, elintavat
ja niihin verrattavat seikat vaikuttavat työajan pituuteen. Toimenpiteet, jotka esimerkiksi vähentävät poissaoloja tai lisäävät viihtyvyyttä, pidentävät itse asiassa työssäoloaik"a ja lisäävät samalla tuotannon määrää. Kysymyksessä ei ole työn tuottavuuden kasvu vaan
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todellisen työajan piteneminen. Käytännössä tätä työajan pitenemistä
ei kuitenkaan pystytä aina mittaamaan, jos työpanoksen mittana käytetään vuosityöntekijää.
Myös fyysisen työn määrä aikayksikköä kohti vaihtelee. Fyysinen
ja psyykkinen kunto, ahkeruus, hyvät oivallukset, keskittyminen ja
niihin verrattavat tekijät vaikuttavat tähän työn määrään. Kun tätäkään työn määrän muutosta ei pystytä luotettavasti mittaamaan, tulkitaan sen tuotannon määrässä ilmenevä vaikutus virheellisesti työn
tuottavuudeksi.
Työ on tärkein, mutta vain yksi tuotannon perustana käytettävä
. voimav~ra. On virheellistä tulkita kaikkien muiden voimavarojen
lisäyksestä ja laadullisesta paranemisesta aiheutuva tuotannon lisäys
vain työllä aikaansaaduksi, jopa työn laadulliseksi ominaisuudeksi,
tuottavuudeksi.
Ammattitaito muodostaa erityisen, työvoimaan kiinteästi sidotun
voimavaran, jota lisätään koulutuksen ja työkokemuksen avulla.
Ammattitaidon kohoaminen avaa sinänsä mahdollisuuksia tuotannon
kasvuun. On makuasia, katsotaanko ammattitaidon lisäyksellä saavutettava tuotannon lisäys työn tuottavuuden lisäykseksi vai erillisen ammattitaidon ansioksi, josta korvaus maksetaan joka tapauksessa työntekijälle.
Tuotannon määrän ja työpanoksen suhteena laskettavan työn
tuottavuuden käsite on yleistynyt ennen kaikkea mittaamisvaikeuksien vuoksi. Tuotannon~ tuloksesta ei itse asiassa pystytä laskemaan
työllä aikaansaatavaa osuutta. Työstä maksettavat korvaukset eivät
ole tässä suhteessa kyllin käyttökelpoisia. Lisäksi lukuisia vaikeuksia ilmenee todellisen työmäärän mittaamisessa. Työpanoksen mittaaminen vuosityöntekijänä tai henkilönä on summittainen ja karkea
menettelytapa. Myös työsuoritusten erilaisuus sekä vuosityöntekijän
tai henkilön tekemän työn todellinen määrä jäävät huomiotta.
Jos tuotannon lisäyksestä vuosityöntekijää kohti vähennetään
työmäärän muutoksesta ja muiden voimavarojen lisäyksestä ja laadullisesta paranemisesta aiheutuvat osuudet, jäljelle jää työn tuottavuuden muutokseksi tulkittavissa oleva erä. Tämän erän toteaminen
edellyttää kuitenkin pitkälle kehitettyä mittaamistekniikkaa. On
ilmeistä, että tuotannon lisäyksestä pääosa on selitettävissä muista seikoista kuin varsinaisesta työn tuottavuudesta johtuvaksi.
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Voidaan tietysti pitää toisarvoisena kysymyksenä, miten työn tuottavuus lopulta määritellään ja miten sitä kuvaavat karkeat laskelmat
laaditaan. Käytännössä käsitteet ja laskelmat johtavat kuitenkin helposti vääriin talouspoliittisiin ratkaisuihin.
Lukuisia ovat esimerkiksi ne talouspoliittiset suositukset, joissa
vaaditaan työn tuottavuutta korotettavaksi siten, että tuotannon
määrä vuosityöntekijää kohti kohoaa. Tarvittavat toimenpiteet ovat
tietenkin pääasiassa muita voimavaroja kuin työtä koskevia. On
lisättävä reaalipääomaa, otettava käyttöön uutta teknologiaa, kehitettävä markkinointikapasiteettia tai lisättävä ammattitaitoa. On suosittava toimenpiteitä, jotka vähentävät poissaoloja ja työvoiman vaihtuvuutta sekä lisäävät viihtyvyyttä työpaikoilla, toimenpiteitä, jotka
pääasiassa lisäävät tehokasta työaikaa. Valtion rahoitettavaksi vaaditaan hankkeita, jotka luovat työttömyyttä tai lisäävät ansiotoimintaan osallistuvien tuloeroja jne ...
Työn tuottavuuden korottaminen tuotannon tuloksen ja työpanoksen suhteena on liian ylimalkainen ja karkea ohje talouspolitiikan
noudatettavaksi. Tuottavuuden käsite on pystyttävä määrittämään
tätä täsmällisemmin. Vasta tällaisena se on käyttökelpoinen pyrittäessä esimerkiksi tuotannon kasvuun ja täystyöllisyyteen.
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Barro ja Grossman rahasta, työllisyydestä
ja inflaatiosta *

SEPPO HONKAPOHJA

1. Johdanto
Keynesin Yleisen teorian [24] tulkintojen pohjalta syntyi suht'eellisen nopeasti laaja yksimielisyys makrota1oustieteen ylei,sistä perusteista. Yleisesti
hyväksyttynä teoreettisena viitekehyksenä oli Hicksin alunperin esittämä 1SLM-malli. 1960-luvulla tämä konventionaalinen makrotaloudellinen ajattelu joutui voimakkaan kritiikin kohteeksi. 1 Axel Leijonhufvudin kuuluisaksi tullut teos On Keynesian Economics and the Economics of Keynes
[25] kohdisti vormakasta arvostelua
1S~LM-analyysin perust'eisiin ja siten
herätti eloon keskustelun makrotalous-

* Tämä katsausartikkeli perustuu lisensiaattitutkimukseeni Makroteorian mikro-

teorian perusteista. Leijonhufvudin tarkastelut, joskin sisällöltään erittäin vivahdekkaita, olivat kuitenkin formaaliselta kannalta 'epäkonstruktiivisia. Mitään valmiita uudentyyppisiä malleja
tai :f.ormaalisia teorioita 'ei kirjassa esitetty. Näihin tuntui kuitenkin olevan
tarvetta ja vuonna 1971 amerikkalaiset
tutkijat Robert Barro ja Herschel
Grossman julkaisivat artikkelin A General Disequilibrium Model of Income
and Employment [3], jossa esitettiin
perusosaset eräälle uudelle teorialle
vaihdosta
epätasapainossa
olevilla
markkinoilla. Tämä teoria antoi jälkikeynesiläiselle työllisyys teorialle systemaa:ttisen mikro- tai valintateoreettisen
perustelun paljolti Leijonhufvudin viitoittatmalla tavalla. 2

Makrotalouden epätasapaino, Barron ja
Grossmanin analyysin tausta, rakenne ja
arviointi (Helsingin Yliopiston Kansanta-

Ensimmäisen uraa uurtavan tutkimuksensa jälkeen Barro ja Grossman
alkoivat 'soveltaa ajatt.elutapaansa muihin tilanteisiin ja verrata sitä vaihtoehtoisiin makroteoreettisen tutkimuk-

loustieteen laitoksen keskustelualoitteita
No. 7, 1974).
1. Suomenkielinen katsaus »keynesiläisen
ortodoksian» kritiikistä on [31]., Ks. myös
f32].

2. Kuten myöhemmin todetaan, Barron
ja Grossmanin teorian yksi osa on Clowerin
tutkimus [9], joka on keskeisessä asemassa
myös Leijonhufvudin tarkasteluissa.

teoreettisista perusteista: Barron ja Grossmanin epätasapaino analyysi (Helsingin yli-

opisto, toukokuu 1974) ja sen lyhennelmään
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sen suuntauksiin [4], [14], [15], [16], [17].
Näiden tutkimusten pohjalta syntyi sittemmin yhtenäinen monografia Money,
Employment and Inflation [5], joka on
julkaistu hi1jattain.
Tässä ikatsausartikkelissa pyrin käsi ttel,emään
monografian
keskeisiä
kon'tribuutioita, niiden taustaa ja sisältöä. Tämä tuo toivottavasti teoksen
puutteet ja teorioiden rajoittuneisuudet esille. Koska monografia on sangen
laaja ja käsittelee hyvin monia modernin makrotalousteorian ong'elmakoh tia,
jäävät useim'mat tarkastelut vain kommenttien ja tiivistelmien asteelle. Esittelen kuitenkin yksityiskohtaisesti tärkeimmät osat työllisyysteoriasta Barron
ja Grossmanin perusmallissa se'kä pyrin
arvioimaan sen keskeisiä piirteitä.
Työllisyysteorian lähempi käsittely on
paikallaan jo 'si'käli'kin, että se muodostaa analyysitekniseltä kannalta teoksen ytimen, johon muut esitetyt tarkastelut paljolti nojaavat.

2.

Barron ja Grossmanin työllisyysteoria

2.1. Lähtökohdat
Tarkastelujensa lähtökohtana on Barrolla ja Grossmanilla yksinkertainen
walrasilainen yleisen tasapainon malli,
joka esitellään monografian ensimmäisessä luvussa. Mallissa on mukana yksi
kulutushyödyke, yksi työpalvelus ja
raha. Lisäksi on ikotital-oudet ja yritykset aggregoitu kokonaisuuksiksi ja
mukaan on 'Otettu valtion talous. Näin
on saatu varsin tavanomainen makromalli, joka on melko mielenkiinnoton
tärkeiden raha- ja ma'kroteoreettisten
kysymyksenasettelujen kannalta: raha
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on neutraalia, eikä työttömyyttä esiinny.3
Walrasilaisen teorian markkinoiden
toiminnasta voidaan sanoa nojautuvan
kolmeen perus'Oletu!kseen. Ensinnäkin
talousyksiköt 'Ovat hintoihin sopeutujia,
koska täydellinen kilpailu vallitsee.
Toiseksi rekontraktoin'ti-menettely on
voimassa (tarjoukset eivät ole sitovia
ennenkuin kaikki markkinat ovat tasapainossa). Kolmas oletus on täydellinen
informaatio hinnoista ja tarjouksista;
tieto muutoksista leviää välittömästi
eikä sen hankintaan liity kustannuksia.
Hylkäämällä näitä oletuksia voidaan
päästä hyvin erilaisiin teorioihin. Esimerkkejä ovat epätäydellisen kilpailun
teoria't, j'oissa aina'kin jotkut taloudenpitäjät ovat hinnanasettajia, sekä ns.
uusi mikroteoria,4 jossa perusoletu:ksena on epätäydellinen Uetämys ja tiedon
hankintaan liittyvät reaaliset kustannukset.
Barron ja Grossmanin teorian lähtökohtana on puolestaan, rekontraktointioletuksen hylkääminen. Muita perusoletuksia walrasilaisesta mallista he
eivät muuta. 5
3. Klassiseksi muodostunut esitys walrasilaisesta makromallista on Don Patinkinin Money, Interest and Prices [30]. Barron
ja Grossmanin walrasilainen malli ei merkittävästi poikkea Patinkinin mallista, jossa
kuitenkin on mukana myös arvopaperimarkkinat.
4. Uuden mikroteorian perusteoksena
voitaneen mainita [35]. Alan kirjallisuus on
jo. varsin mittava. Viimeaikaisia katsauksia
ovat [36], [27].
5. Itse asiassa tarvitaan lisäksi oletus
hintojen jonkinasteisesta jäykkyydestä, kuten myöhemmin käy selville. Mikäli hinnat
sopeutuisivat (äärettömän) nopeasti tasapainoon, ei rekontraktoinnin poisjättämisellä
olisi merkitystä.
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Kun rekontraktointi 'ei ole sallittua,
tapahtuu ilmeisesti osa suoriteUavista
vaihdoista epätasapainotilassa, jossa
markkinakysynnät eivät ole yhtä suuria kuin kO'konaistarjonnat. Tällöin
kaikki ta}oudenpitäjät eivät voi toteuttaa {tavanomaisen maksimointimenettelyn avulla johdettuja) haluamiaan ostoja ja myyntejä. He joutuvat säännöstellyiksi 'eli määrällisten rajoitusten
kohteeksi. Tällaisella tilanteella on kats'O'ttu olevan 'kahdenlaisia seurau'ksia
(vrt. esim. [29], luku 14 ja [13]).
Ensinnä!kin ne talousyksiköt, jotka
eivat voi toteuttaa haluamiaan liiketoimia joillakin mar~kinoilla, pyrkivät
muuttamaan ostojaan ja myyntejään
muilla markkinoilla. Esimerkiksi, jos
kuluttaja ei voi myydä työvoimaansa,
ts. joutuu työttömäksi, niin hän pyrkii
muuttamaan suunniteltua kulutuskysyntäänsä. Vastaavasti jos 'kuluttaja ei
voi ostaa jotakin hyödykettä niin paljoa kuin hän oli suunnitellut, hän pyrkii käyttämään ylimääräisen rahakassansa joihinkin muihin hyödykkeisiin
tai säästämään sen. Siis y~eisesti ottaen
taloudenpitäjän haluamat liiketoimet
joillakin markkinoilla riippuvat transaktioista, joita hän uskoo voivansa suorittaa muilla markkinoilla. Erityisesti
kuluttaja saattaa us'koa epätasapainon
vallitsevan esim. hintojen sopeutumattomuuden vuo'ksi, joHoin joidenkin
markkinoiden
säännöstelyraj oi tukset
tulevat argumenteiksi muiden hyödykkeiden 'kysyntä- ja tarjontafunktioihin.
Näin on saatu ns. efektiivisten kysyntöjen ja tarjontojen käsite, jolla on
keskeinen sija Barron ja Grossmanin
teoriassa.
Toinen mahdollinen seuraus on ns.
distributiivinen vaikutus, jonka mukaan taloudenpiUrjän 'kysyntä- ja tar-

jontafun'ktiot riippuvat vaihdon prosessissa 'muuttuvista hallussa pidetyistä
hyödykevarannoista. Näin 'käy, vaikka
ei käytettäisikään efektiivisten kysyntöjen ja tarjontojen käsitettä, ts. talousyksiköt uskovat nopeaan sopeutumiseen kohti tasapainoa. Tällaisia distributiivisia vaikutuksia on tarkasteltu
samuelsonilaisen stabiilisuusanalyysin
avulla. 6
Barro ja Grossman jättävät distributiiviset vai'kutu'kset vaille huomiota,
koska heidän analyysinsa perustuu
makroteoreettiseen tarkasteluun. He
korostavat hintojen ainakin jonkinasteista jäykkyyttä. Efektiivisten kysyntöjen 'käsitteellä on täten keskeinen
rooli heidän analyysissaan. Alunperin
Robert Clower ja Don Patinkin esittivät
omaperäisissä
'tarkasteluissaan
idean määrällisen rajoituksen alaisena
olevasta talousyksrköstä työllisyysteorian perustana, mutta he eivät onnistuneet rakentamaan simultaanista usean
markkinan mallisysteemiä tältä pohjalta. 7

2.2. Epätasapainomalli
Monografian toisessa luvussa esitetty
teoria vaihdoista epätasapainossa olevassa useiden markkinoiden systeemissä on Barron ja Grossmanin tärkeä
6. Kyseessä on ns. non-tatonnementprosessin stabiilisuusehtojen tarkastelu, ks.
esim. [28] ja [2] luku 13. Walrasilaisen stabiilisuusanalyysin arvioinneista maini ttakoon [1], [2] ja [11].
7. Yksityiskohtainen
oppi historiallinen
dokumentointi on esitetty lisensiaattitutkimuksessani [23]. Siinä on myös käsitelty
Barron ja Grossmanin analyysin yhteydet
muuhun ajankohtaiseen makroteoreettiseen
tutkimukseen ja keskusteluun.
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analyyttinen kontribuutio. He onnistuivat yhdistämään Patinkinin ja Clowerin tarkastelut luontevaksi kokonaisuudeksi yksinkertaisessa ma:krotaloudellisessa rakenteessa. Tässä osassa pyrin esittämään pääkohdat Barron ja
Grossmanin teoriasta mahdollisimman
selkeästi. Esityksessä seurataan monografian toista IU'kua, josta y,ksityiskohtaiset perustelut eri osatuloksille ovat
löydettävissä. Itse mallia voitaisiin
kylläkin vielä hiukan yksinkertaistaa,
mutta tätä ei ole katsottu aiheelliseksi
tehdä, koska tarpeellisten perustelujen
eS1i ttäminen veisi liikaa tilaa.
Barron ja Grossmanin perusmalli
epätasapainoteoriassa on sama kuin
monografian ensimmäisessä luvussa.
Taloudessa 'On neljä hyödykettä: työpalvelukset, kulutushyödyke, julkinen
palvelus ja raha. (Fysikaaliselta kannalta kulutushyödyke ja julkinen palvelus oletetaan identtisiksi, ts. ne on
tuotannon osalta aggregoitu yhdeksi tavaraksi.) Taloudessa oletetaan olevan
kolme sektoria: kotitaloudet, yritykset
ja julkinen valta. Kotitaloudet myyvät
työvoimaansa yritykselle ja ostavat kulutushyödykettä. Yritykset ostavat työvoimaa ja tuottavat tavaroita, jotka ostaja,sta riippuen ovat jo'ko kulutushyödyke tai julkinen palvelus. Julkinen
valta laskee liikkeelle rahaa, kerää kotitalouksHta veroja ja jakaa ostamansa
julkiset palvelukset ilmaiseksi tuotantosektorille. 8 Julkiset palvelukset ovat
työvoiman ohella tuotantopanos. Raha
on ainoa varallisuuden hallussapitomuoto (muut hyödy.kkeet eivät ole vaJulkisen vallan käyttäytyminen on
mallissa eksogeeninen. Sitä sitoo kuitenkin
budjettirajoitus, jonka mukaan budjetin
alijäämä = rahan määrän lisäys.
8.
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rastoitavissa 9 ). Raha on myös laskentayksikkö j'a vaihdon väline, joten mallissa on kahdet markkinat, työmarkkinat ja hyödykemarkkinat. Molemmat
oletetaan käteismarkkinoiksi, eikä ennakikomarkkinoita ole. (Näin ollen malli
soveltuu lyhyen ajanja.kson analyysiin).
Transaktiokustannukset ja pa tinkinilainen synkronoitumattomuus maksuvirroissa 10 on abstrahoitu pois, joten rahan hallussapidon motiivi on varallisuuden siirto yli ajan.
Käyttäytym'isfunktioiden konstruoin ti
perustuu makrotalousteoriassa tavalliseen edustavan yksikön optimointikäyttäytymisen tarkasteluun. Edustavat yksiköt ovat siten kes'kiarvoja tai kokonaisuuksia vastaavasta sektorista. Näin
sektoreiden sisäisestä vaihtelusta johtuvat, esim. tulonjaon muuttumisen kautta syntyvät vaikutukset jäävät Barron
ja Grossmanin analyysin ulkopuolelle.
Mallin muuttujat ovat
1
työpalvelusten virta (henkilötyötunteja alkayksikössä),
c = kulutushyödykkeiden virta (fyysisiä yksiköitä atkayksikössä),
g = julkisten palvelusten virta (kulutushyödy key ksiköissä aikay'ksikköä kohden),
C + g = kooknaiskysyntä,
Y
b
voittojen virta (kulutushyödykeyksIköissä aikayksikköä kohden),
v = verojen virta (kulutushyödykeyksikköjä aikayksikössä),
M = nimelJ:inen rahavaranto,
m = dM/dt.
Yläviitat .8 ja d merkitsevät vastaavasti tarjontaa ja kysyntää. Puolilai\

9. Varastojen pidon vaikutuksista yritysten käyttäytymiseen ja siten työn efektiiviseen kysyntään ks. [34].
10. Ks. tästä synkronoitumattomuudesta
[30], ss. 79-80.
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nausmerkillä varustettu yläviitta tarkoittaa lisäksi efektiivistä suuretta,
kun taas s tai d ilman lisäystä on »walrasilaisen» maksimointioperaation avulla johdettu tarjonta tai kysyntä. Aikaa
mitataan mallissa jatkuvasti. Taloudessa on kaksi hintaa, jotka esiintyvät
mallin molemmilla markkinoilla, tavara- ja työmarkkinoilla. Koska rahaa
käytetään laskentayksikkönä, hintasuureet ovat
P = rahan määrä kulutushyödykeyksikköä kohden,
W = rahan määrä henkilötyöai'kayksikköä kohden.

2.2.1. Epätasapaino:
jonta

yleinen

liikatar-

Barron ja Grossmanin työllisyysteorian
menetelmänä on olettaa aluksi hintaja palkkamuuttujat annetuiksi kiinteiksi vakioiksi ja pyrkiä määräämään näitä vastaavat tuotannon ja työllisyyden
tasot. l l Yleisen liikatarjonnan tilanne
syntyy, kun W ja P saavat arvot, joiden vallitessa molemmilla markkinoilla
on li:i'katarjontaa. Tämä määrittely on
kuitenkin epätäydellinen kahdesta syystä. Ensinnäkin on ratkaistava, mit'en
vaihdetut työ- ja hyödykemäärät määräytyvät, kun osto- ja myyntitarjoukset eivät ole sopusoinnussa keskenään,
ja toiseksi määrittelyssä tulee, käyttää
efektiivisten kysyntöjen ja tarjontojen
käsitteitä.
Ensimmäisen puutteellisuuden luon-

teva ratkaisu on olettaa, että kaikki
molemminpuolisesti edulliset vaihdot
suoritetaan, jolloin markkinoilla vaihdettu määrä on minimi kysynnästä ja
tarjonnasta. Toisen hankaluuden ratkaiseminen edellyttää puolestaan ao.
suureiden johtamista, jonka pääpiirteet
esitetään seuraavissa alaj aksoissa. 12

2.2.1.1. Yritysten käyttäytyminen
Koska mallissa yrityssektori toimii hyödykkeen myyjänä ja työn ostajana,
niin yleisen liikatarjonnan vallitessa
yritys kohtaa määrällisiä rajoituksia
hyödyketarjontansa suhteen. Se ei
usko voivansa myydä 'kuin tietyn määrän Y17 joten yrityksen maiksimointikäyttäytymisessä on otettava huomioon
lisärajoitus y ~ Yl' Työmarkkinoilla on
yrityssektori puolestaan »lyhyellä puolella», joten siellä ei ole odotettavissa
määrällistä säännöstelyä.
Kuitenkin
formuloidessaan kysyntäänsä työvoimalle on yrityksen otettava huomioon
säännöstely hyödykemarkkinoilla.
Yrityksenmaksimointiongelma on
tässä tilanteessa
max y - (WIP)l
ehdoilla y ~ y 1
Y

=

F(l, g),

missä (F(l, g) on muodoltaan tavanomainen tuotantofunktio. Mikäli myyntirajoitus y ~ Yl on sitova eli toteutuu
yhtälönä, saadaan ratkaisuksi ld' =
ld'(Y17 g), jo'ka on työn efektiivinen kysyntäfunktio. Geometrisesti voidaan
ratkaisua havainnollistaa perusrakenteeltaan tutussa kuviossa (kuvio 1).

11. Metodia on sittemmin kutsuttu fixprice-metodiksi. Termi on peräisin Hicksiltä, ks. [21] luku 7, jossa esitettyjä lähinnä

Jos rajoitus y ~ Yl on sitova, niin yrityksen kannattaa tuottaa määrä Yl

kasvuteoriaan liittyviä pohdintoja ei pidä
liiaksi yhdistää Barron ja Grossmanin analyysiin.

12. Optimointiongelmien ratkaisut
vuutetaan, ks. [5] ss. 41-54.

si-
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y = (W/P)I

y = F(I,g)

ys

9 vakio

Id'

Id
Kuvio 1. Työn efektiivinen kysyntä.

mahdollisimman pienin kustannuksin,
joten tässä yksinkertaisessa mallissa
ratkaisu saadaan suoraan kääntämällä
tuotantofuniktio. Kuvioon on myös
merkitty ratkaisupiste A, joka on voimassa silloin ;kun yritys ei usko kohtaavansa säännöstelyä kummillakaan
mar kkinoilla.

intertemporaalinen. Barro ja Grossman
olettavat, että kuluttajalla on hetkellinen hyötyfunktio u(t) = u(c(t), l(t)),
jolle 8u/8c > 0 ja 8u/81 < O. Kotitalouden suunni tteluhorison tti olete'taan
kiinteäksi, joten valinnat tehdään aikavälille [0, N]. Jos aikapreferenssiä ei ole,
on kO'konaisutilliteetti

Mikäli tuotantofunktio toteuttaa positiivisten rajatuottojen oletuksen, voidaan lisäksi todeta, että työnef.ektiivinen kysyntä on Yl:n kasvava ja g:n
vähenevä funktio, ts. 81d'/8Yl > 0 ja
81d '/8g < 0, mi'kä on nähtävissä myös
kuviosta. Lisäksi on tietysti ld' < ld.

U =
udt.
Aikavälistä [0, N] kotitalous olkoon
työssä välin [0, N'] ja loput ajasta [N',
N]eläk'keellä. Olkoon lisäksi N' eksogeeninen. Eläkkeellä oltaessa on työn tarjonta nolla.
Eri ajankohtien kulutus ja työn tarjonta riippuvat toisistaan rahakassojen
välityksellä. Oletetaan, että kuluttaja
ottaa annettuina hintatason P, rahapalkan W, valtion verot v sekä saamansa
yrity'ksien voitot b. Olkoot lisäksi odo-

2.2.1.2. Kotitalouden valintaongelma 13
Barron ja Grossmanin mallissa oletetaan, että kotitaloudet ma~simoivat
utiliteettia. Koska heidän on mahdollista
pitää rahakassoja, on valintaongelma
13. Esitys on sangen monimutkainen,
joskin seuraa monografiaa. Olennaiset piirteet käyvät esille myös artikkelin [3] yksinkertaistetusta 'mallista, jossa kuluttajan va-

f:

lintaongelman intertemporaalisuus on kierretty olettamalla reaalikassojen tuovan utiliteettia. Viimeksi mainittu oletus voidaan
perustella intertemporaalisesta ongelmasta
liikkeelle lähtien ns. johdettuna hyötyfunktiona (ks. esim. [2] ss. 350, joskin hieman
eri yhteydessä).

62

KATSAUKSIA

tukset staattiset, ts. kotitalous uskoo
P:n, W:n, ja v:n va!kioiksi yli ajan. Tällöin rahakassojen nettolisäys on
(m/P) (t) = (lIP)dM/dt = (W/P)l(t) +
b(t) - v - e(t).
Koska lisäksi taloudenpitajän suunnitteluhorisontti on äärellinen, on tehtävä
oletus rahakassoista hetkellä N. Ehkä
luontevin oletus on M(N)/P = O.
Yleisen liikatarjonnan vallitessa ovat
kotitaloudet markkinoiden »pitkällä
puolella» työvoiman suhteen, kun taas
kulutushyödY'kemarkkinoilla he ovat
»lyhyellä pudJ.ella». Näin ollen kotitaloudet uskovat joutuvansa säännöstellyiksi työmarkkinoilla, joten on rationaalista määrittää uudelleen hyödykkeiden 'kysyntä. Valinta ongelman intertemporaalisuuden takia on tehtävä oletus työmar~kinoiden säännöstelyrajoituksen odotetusta käyttäytymisestä yli
ajan. Barro ja Grossman olettavat yksinkertaisuuden vuoksi, että rajoitus 11
on ajan suhteen vakio periodina [0, N"],
jossa
< N" < N', ja ettei rajoitusta
us'kota esiintyvän periodina [N", N'].
OJikoon vielä N" eksogeenisesti annettu.
Voittojen osalta oletettakoon, että välillä [0, N"] ne ovat tasolla b ja sen jäI':'
keen walrasilaisen tasapainon mukaisella tasolla b o.
Kairoen 'kaikkiaan ongelma on sangen
monimutkainen, eikä sille ole löydettävissä geometrista rravainndHistusta. Ongelman ra'tkaisuna saadaan (muun ohella) ikulutushyödykkeen efektiivinen kysyntäfunktio (nykyhetkenä t = 0):
ed ' = e G' (A, W IP),
joka on argumenttiensa suhteen kasvava. Rahan efektiivinen virtakysyntäfunktio tulee puolestaan muotoon

°

m d'
md'IP ==-p-(A, W/P, (W/P)ll +b-v),

jo'ka on kahden ensimmäisen argument-

tinsa suhteen vähenevä ja kolmannen
suhteen 'kasvava. Näissä käyttäytymisfunktioissa A on kotittalouden resurssiparametri, joka tässä tapauksessa tulee
muotoon
= M(O)/P + N"(b
+ (N -N")bo-Nv.

A

+ (W/P)ll)

Lausekkeesta on nähtävissä, että A on
kotitalouden nettovarallisuus plus periodin [0, N"] työtulojen nykyarvo.1 4

2.2.1.3. Fixprice-ratkaisu
Edellä esitetyt tarkastelut olivat puhtaasti partiaa:Hsia ja ne käsittelivät taloudenpitäjien reaktioita eräiden säännöstelytilan teiden vallitessa. Tiarkastelut on sovitettavissa yhteen o}ettamalla,
että yrityssektorin kohtaama myyntirajoitus Y1 on yhtä suuri kuin kotitaloussektorin (ja valtion) efektiivinen 'kulutuskysyntä. Vastaavasti .oletetaan kotitalouksien 'kohtaaman työn tarjonnan
rajoituksen 11 olevan yhtä suuri kuin
yritysten työn efektiivinen 'kysyntä. Tämän lisäksi talousyksiköiden suunnittelemien ratkaisujen tu1ee vielä olla kes'kenään sopusoinnussa. Tällaista konsistentti'a tilaa sanottaikoon fixpriee-ratkaisu'ksi (arvojen W ja P suhteen).
Koska kyseessä on makromalli voidaan kohdissa 2.2.1.1. ja 2.2.1.2. olleet
suureet tu]kita aggregaateiksi, j.oten
fixprice-ratkaisu saadaan yhtälöryhmästä
14. Kysyntäfunktio cd ' muistuttaa tavanomaista keynesiläistä kulutusfunktiota. Tulomuuttuja N"(W IP)l1 esiintyy tosin tulevaisuuden työtulojen nykyarvona. Vastaavan walrasilaisen valintaongelman ratkaisu
on puolestaan muotoa cd (B, W IP), jossa
varallisuusmuuttuja B on B
M(O)/P
N(bO-v). Tästä ks. [5] ss. 11-17.

=

+
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y
1

YOI- - - - -

-

-

-

=

Id'

--

l

Y=Cd'+g

10 '

10

Kuvio 2. Fixprice-ratkaisu yleisen liikatarjonnan vallitessa.

cd'(A, W/P) + g
ld'(y, g)
A
M/P + N"y + (N - N")b o - Nv,
sillä Y = b + (W/P)l. Ratkaisua voidaan
havainnollistaa graafisesti piirtämällä
(1, y)-koordinaatistoon efektiiviset tasapainokäyrät y = c!d' + g ja 1 = ld' (kuvio 2).

Y

2.2.2. Työllisyys ja tuotanto yleisesti

1

Kuviossa fixprice-ratkaisu on (10',
Yo'). Tässä pisteessä ovat yritysten ja
kotitalouksien valinna't ja odottamat
säännöstelyraj oi tukset kaikki keskenään
sopusoinnussa. K!otitaloudet odottavat
rajoitusta 10 ', jonka perusteella he määrit'tävät Ikulutuskysyntänsä cd '. Tämä
puolesta'an (lisättynä g:hen) antaa
myyntirajoitukseksi Yo', jon'ka perustee]}a yritykset määrittävät efektiivisen
työn kysynnän 10 ', Kuvioon on myös
merkitty yleisen walrasilaisen tasapainon piste (10' Yo).
Voidaan 'myös havaita, ,ettäokuvio on
saman~altainen kuin Ik'eynesiläisen multi plikaattori-mallin
ha vainnoUistus;
vaa!ka-alkselilla on tosin työllisyys 1 'kokonaistuotannon y sij asta.

Edellä esitetty fixprice-rat'kaisu perustui oletukseen, ,että talousyksilköt uslkoivat 'molemmilla markkinoilla olevan liikatarjontaa ja siten pitkällä puolella
olevien, tässä tapauksessa kulutushyödykkeen ja työn myyjien säännöstelyä.
Muunlaiset tapaukset ovat ana~'ogisesti
formuloitavissa. Esimerkiksi jos molem··
milla markkinoilla uskotaan olevan liika'kysyntää, ovat ikotitaloudet säännöstelyn
kohteena
kulutushyödykkeen
'markkino;illa ja yritykset työmarkki-·
noiHa. 1'5 Tuotannon ja työllisyyden tasot
saadaan tällöin yhtälöistä
y = ys"Cl, g)
} = lS'{A', W/P),
j'ossa A' = M(O)/P + N"(b - c) +
(N - N")b o - Nv on resurssiparametri,16

15. Alunperin tämä mahdollisuus tuotiin
esille artikkelissa [4].
16. c on säännöstelyrajoitus. Odotuksista
on tehty edellisen kaltaiset staattisuus- ym.
oletukset.
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Koska m'allissa on kahdet markkinat
jää a priori jäljelle vielä kaksi tapausta,
joissa toisilla markkinoilla on liika:kysyntää ja toisilla liikatarjontaa. Kuitenkin näistä vain toinen on mahdollinen,
sillä yritykset eivät voi olla säännösteltyjä molemmilla mar~kinoilla. Tämä
johtuu siitä, että niillä on vain yksi päätösmuuttuja tuotantofunktioriippuvuuden y = F(l, g), g vakio, takia. Tät'en
kolmas mahdollisuus on se, jossa kotitaloudet ovat säännösteltyjä molemmilla
markkinoiHa. Työllisyys ja tuotanto
määräytyvät tällöin yhtälöistä
y

=

1

=

ySl(W/P, g),
ldi(W/P).17

Näin on todettu, että taloudessa esiintyy 'kolmenlaisia epätasapainotiloja. Se,
mikä tapauksista on kysymyksessä, riippuu annettuina otetuista parametreistä.
Koska odotussuureet b o ja v (sekä N")
oletettiin annetuiksi, ovat tärkeimmät
parametrit W, P ja M(O).18 Voidaan
myös havaita, että ratkaisevia arvoja
tältä osin ovat reaalikassa M/P ja reaalipalkka W/P. Näin ollen voidaan parametriavaruus (M/P, W/P) osittaa ko'lmeen alueeseen, joista kukin vastaa
yhtä todetuista epätasapainotyypeistä.
Tämä ositus voidaan suorittaa piirtämällä parametriavaruuteen ns. efektiivisetmarkkinatasapainokäyrät, jotka antavat ne parametriarvot, joiden valli17. Barro ja Grossman olettavat, että
LJ2F/ LliL1g = 0, jolloin työn (tavanomainen)
tarjonta ei riipu g:stä.
18. Edellä saatiin tärkeäksi suureeksi
resurssiparametri A tai A', jqnka eksogeeninen osa M(O)/P
(N - N")bo -Nv on
kuitenkin M(O)/P:n lineaarinen funktio, joten yhtä hyvin voidaan perusparametriksi
ottaa reaalikassa (ellei olla kiinnostuneita
odotusten muutoksista).

+

tessa ao. markkinoilla kysyntä on yhtä
suuri kuin tarj1onta. (Nyt on tosin otettava huomioon efektiiviset 'kysyntä- ja
tarjoon takäsi Ueet.)
Tarkasteltakoon esimerkkinä hyödykkemarkkinoiden ef.ektiivistä tasapaino'käyrää. Koska hyödykemark'kinat ovat
tasapainossa, ovat tavanomaiset walrasilaiset työn kysyntä- ja tarjontakäsitteet relevantteja. Jos Idi < 18, saadaan
hyödykemar,kkinoiden efektiivinen tasapainokäyrä yhtälöstä cd' + g = yS,
kun taas tilanteessa ld> 18 saadaan se
yhtälöstä cd + g = ys'. Ensik'si mainitussa tapauksessa näet kotitaloudet ovat
työmarkkinoilla säännösteltyjä ja jälkim'mäisessä yri ty kset.
Vastaavalla tavalla voidaan johtaa
muut efektiiviset markkinatasapainokäyrät. Piirtämällä ne ja vastaavat
walrasila~sessa
analyysissa relevantit
käyrät 18 = ld ja cd + g = y8 saadaan
kuvio 3.1 9
Tässä kuviossa on vahvennettuna esitetty ef.ektiiviset markkinatasapainokäyrät, kun taas ohuella piirretyt käyrät ovat relevantteja rekontraktoinnin
pätiessä. 20 Käyrien vi'eressä olevat epäyhtälömerkit antavat tiedot ko. parametriarvoja
vastaavasta
talouden
tilasta. Esimerkiksi parametrien W /P
ja M/P ofl'lessa alueessa III on cd' + g =
y < y8 ja ld' = 1 < 18 eli molemmilla
markkinoilla vaihdetut määrät ovat
efektiivi,sen kysynnän määräämiä. Vallitsee yleisen lii'katarjonnan tila. Kaiken
kaikkiaan eri maihdollisuudet ovat:
19. Yksityiskohtaisesta johtamisesta ks.
[5] s. 87-92. Käyrät on yksinkertaisuuden
vuoksi piirretty suoriksi.
20. Käyrät ld' = 18 ja c d + g = yS' sulautuvat, koska yrityksiä sitoo ehto y =F(l, g).
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I d = 15 '

1d = 15

cd+g = y5'
M/P
Kuvio 3.

Efektiiviset markkinatasapainokäyrät.

alue

h:yödykemarkkinat

työmarkkinat

I
II
III

y Ii tarj on ta
yIikysyntä
y Ii tarj on ta

ylikysyntä
y Hkysyn tä
y Ii tarj on ta

2.2.3. Dynamiikka
Tähän mennessä suoritetut tarkastelut
ovat perustuneet oletukseen annetuista
hinnoista. Barro jra Grossman esittävät
monografiassaan myös kompa:r;atiivisstaattisia tarkast'eluja, :kun hinnat oletetaan jäykiksi. Tällairsten harjoitelmien
Hsä1ksi Barro ja Grossman suorittavat
ekspIisii ttisesti dynaamisen sopeu tumisen analysoinnin.
Tällöin he olettavat, että hintataso P
ja rahapalkka W reagoivat kysynnän ja
5

tarjonnan epätasapainoon. Tämän mukaisesti saadaan sopeutumisyhtälöi'ksi
(lIW)dW/dt = Jlw(ld' _ls')
(lIP)dP/dt
= Jlp(c d ' + g - yS'),
jossa Jlw ja Jlp ovat positiivisia vakioita.
Errkoistapauksena tästä saadaan 'keynesiläinen malli, jossa W pysyy vaki<?na
ja hintataso sopeutuu äärettömän noneasti. Tällöin systeemin liike tapahtuu
pi1Jkin käyrää cd ' + g = yS.
Barro ja Grossman eivät suorita eksplisiittistä stabiilisuusanalyysia, mutta
he antavat ymmärtää graafisesti, että
talous sopeutuu 'kohti yleisen tasapainon
tilaa. 21 Näin ollen heiltä on jäänyt huomaamatta rekontraktoinHoletuksen poisjättämisen tärkeä impHkaatio. Voidaan
näet todeta, että walrasilaisen yleisen
tasapainon piste ei heidän mallissaan
21. [5], kuvio 2.11, s. 97.
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olekaan yleensä globaalisti stabiili, koska 'kaikki ne W:n ja P:n arvot, joiden
vallit'essa talous on käyrällä cd + g =
y8' (ja ld' = 18) ovat sopeutusyhtälöjärjestelmän kriittisiä pisteitä.22 Näitä pisteitä on tavallisesti jatkumo, joten talous ei saata sopeutua kohti walrasilaista tasapainoa. Täten efektiivisten kysyntöjen ja tarjontojen käyttö saattaa
tehdä walrasilaisen tasapainon epästabiiliksi, vaikka se olisikin stabiili rekontraktointimenettelyn valUtessa. 23
Todetta'koon myös, että hintasuureiden dynamiikka antaa myös määrien sopeutumisen, sillä jokaista (W, P) -yhdistelmää vastaa joku fixprice-ratkaisu.

3. Työllisyysteorian arviointia
3.1. Fixprice-ratkaisun luonne
Barron ja Grossmanin analyysin peruslähtökohtana on se varsin usein esitetty
näkemys, että markkinoiden sopeutuminen eksogeenisiin muutoksiin tapah~
tuu ensisijais'esti määrien - tuotannon
ja työllisyyden - etkä hintojen kautta
niinkuin walrasilaisessa mallissa. Hintojen jäykkyys on peruslähtökohta heidän tarkasteluissaan, joskaan he eivät
monografiassaan esitä perusteluja tälle
seikalle.24
22. Differentiaaliyhtälöryhmän x = f(x)
kriittisiksi pisteiksi sanotaan pisteitä c,
joissa f(c) = 0, ts. systeemi pysyy pisteessä c.
23. Tätä koskevan sangen yleisen teoreeman on hiljattain esittänyt Hal Varian [38].
24. Hintajäykkyyksien tavanomaisia perusteluja ovat institutionaaliset ja lakisääteiset rajoitukset, hintojen sopeuttamiskustannukset ja kilpailustrategiat (esim. polvekkaat menekkikäyrät). Jäykkyysoletusta
arvioitaessa on myös muistettava, että Bar-

y ksinkertaistamiseksi
Tarkastelun
teori'assa oletetaan, että hinnat ovat täysin jäykkiä j'a että fixprice-rat'kaisusta
saadaan tuotannon ja työllisyyden määräytyminen niiden vallitessa. Itse asiassa Barro ja Grossman ottaviat käyttöön
uuden, ei-walrasilaisen (lyhyen rajan)
tasapainon käsitteen, jota on sittemmin
alettu kutsua säännöstelytasapainoksi
hintajäykkyyksien vallitessa.:26 Kyseessä
on eri talousyksiköiden »lausumien»
efektiivisten kysyntöjen ja tarjontojen
sekä vaihdettujen hyödyke- ja työmäärien tasapaino annettuJen hintojen vallitessa.
Tämä tasa paino analyyttinen metodi
käy ehkä parhaiten esille, kun rinnastetaan Barron ja Grossmanin fixpriceteoda walrasilaisen yleisen tasapainon
käsiUeen k'anssa.
Walrasilaisessa teoriassa tarkastellaan
talousyksiköiden, ydtysten j:a kotitalouksien käyttäytymistä tietyissä olosuhteissa: taloudenpitäjät ovat hintoihin
sopeutujia j'a maksimointikäyttäytymisen kautta määrätään heidän toisistaan
riippumatta suunnittelemat liiketoimet.
Tätä ensimmäistä vaihetta voisi kutsua
yksilöeksperimentiksi.;2;6 Tois~n vaiheen,
jota voisi kutsua markkinaeksperimenUksi, muodostaa kysymys, ovatko riippuma,ttomasti formuloidut taloudenpitäron ja Grossmanin mallissa hyödykkeet
eivät ole varastoitavissa. Mm. Hicks on
painottanut varastoitavuuden merkitystä
fixprice-analyysissa, ks. [21] s. 79 ja [22]
1. luku. Ks. myös [26].
25. Tämä tasapainon käsite ja koko hintajäykkyyksien ja säännöstelyn tasapainon
tarkastelu on joutunut vilkkaan tutkimuksen kohteeksi abstraktin Arrow-Debreutyyppisen teorian muodostuksen tasolla. Ks.
[6], [7], [8], [10], [12], [39].
26. Termi on peräisin Patinkinilta, ks.
[30] ss. 11-12.
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jien suunnite1mat keskenään sopusoinnussaeli onko kaikilla markkinoilla kokonaiskysyntä yhtä suuri kuin kokonaistarjon ta.
Barron Ja Grossmanin analyysi noudattaa samaa kaavaa. Tarkastelun ensimmäisenä vaiheena tutkitaan yksityisen talous)llksikön käyttäytymistä tilanteess,a, jossa hinnat ovat annettuj aja
hän joutuu joidenkin määrällisten säännöstelyrajoitusten kohteeksi. Koko talouden säännöstely tasapaino on puolestaan tila, jossa eri taloudenpitäjien
suunnittelemat toiminnot ov'at konsistenttej'a siinä mielessä, että kaikilla
markkinoilla yhden talousyksikön kysyntä tai tarjonta on yhtä suuri kuin
toisen osapuolen eksog,eenisena pitämä
säännöstelyrajoitus.27 Metodi on sama
kuin walrasilaisessa analyysissa; kiinnostuksen 'kohteena ovat vain tasapainotilat. 28

3.2. Dynaamisen tarkastelun
raJjoittuneisuus
Barron ja Grossmanin teorian dynaaminen osa on pääpiirteiltään samanlainen kuin walrasilaisen tasapainoteorian
stabiliteettianalyysi; ainoa ero on, että
myös määrien sopeutumista on tarkasteltava. Näin on jouduttu tekemään samat varsin keinotekoiset perusoletukset
kuin walrasilaisessa teoria,ssa. Näistä
27. Mallissa formulointi on yksinkertainen, koska mukana on muodollisesti vain
yksi kotitalous ja yksi yritys. Disaggregoidussa tarkastelussa on joskus syytä selittää
tätä tarkemmin käytetty säännöstelymekanismi, ks. [14] [6] [7]. Tämä ei kuitenkaan
ole välttämätöntä, vrt. [10], [12], [39].
28. Tasapainometodin tuore erittely on
esitelmässä [19].
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tärkein on hintojen sopeutusyhtälöiden
mielivalltaisuus m,otivoinnin suhteen. 2<9
Toinen keinote'koinen oletus on tehty
määrien dynamiikan kohdalla. Tällä
kohdin Barro ja Grossman olettavat
vaihdettujen määrien välittömän sopeutumisen fixprice-ratkaisuun. Tämä oletus edustaa jonkinlaista »keynesiläistä
äärimmäisyyttä»: määrät sopeutuvat
äärettömän nopeasti ja hinnat äärellisellä vauhdilla. Bo Kuva talouden sopeutumisprosessista on näin ollen sang.en
rajoHtava: hinnat ovat ailuksi jollakin
tasolla, jon1ka vallitessa saadaan fixprice-ratkaisu; tämän jälkeen hinnat
muuttuvat efektiivisten kysyntöj-en ja
perusteella; .
tarjontojen
epäsuhdan
määrätään uusia hintoja vastaava fixprice-ratkaisu, jonka jälkeen hinnat jälleen muuttuvat jne. Täten hintoj'en joa
määrien sopeutuminen nähdään vuorottaisena eikä simultaanisena. Voidaan
kuitenkin havaita, että simultaanisen sopeutumisen esittäminen olisi teknisesti
hyvin hankala'a, koska silloin menetetään säännöstely tasapainon käsitteen
antama analyyttinen etu ja ilmeisesti
jouduttaisiin »todelliseen» epätasapainoanalyysiin, jossa dynamiikkaa ei nähdä
jonona lyhyen ajan (säännöstely-) tasa-·
painoja.

3.3. Rahan rooli
Barron ja Grossm'anin työllisyysteorias-sa on epätasapai:r;lO osittain monetaari-nen ilmiö. Se näet voidaan yleisen lii-29. Vrt. alaviitassa 6 mainitut lähteet.
30. Vrt Leijonhufvudin teesi: »In the
Keynesian macrosystem the Marshallian
ranking of price- and quantity-adjustment
speeds is reversed.» [25] s. 52.
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ka tarj onnan ja liikakysynnän tilanteissa
(vrt. kuvio 3) generoidamuuttamatta
mallin ainoaa suhteellista hintaa, reaalipalkkaa walrasilaisen tasapainon tasolta.
Esimevkiiksi
yleinen
liika tarjonta
saadaan aikaan nostamalla sekä hintataso P ,että rahapalkka W yhtä monta
prosenttia walr'asilaisen tasa.painon arvoja korkeammiksi. Tällöin yrityksen
(walrasilaiset) kysyntä j'a tarjonta eivät
muutu, mutta kotitalouksien reaalikassojen pieneneminen vähentää kulutuskysyntää ja työn tarjontaa. Näin markkinoille syntyy liikatarjontaa. Taloudenpitäjät joutuvat säännöstellyiksi ja
ne viestittävät markkinoille efektiivisiä
kysyntöjä ja tarjontoja.
Epätasapainon monetaarinen luonne
antaa viitteen myös parannuskeinosta.
Yleisen liika"barjonnan tilassa oikea
»lääke» on sekä hintatason että rahapalkan alentaminen tai rahan määrän
lisäys. Reaalipal1kan alentaminen parantaa tilannetta vain osittain. 31
Tämä nojautuminen reaalikassavaikutukseen on selvästi patinkinilainen
piirre Barron ja Grossmanin työllisyysteoriassa. Raha on tä~löin ennen muuta varallisuuden pitomuoto ja vaikutukset reaalitalouteen riippuvat siitä, miten varallisuuden muutokset heijastuvat reaalitaloudellisissa suureissa.

4. Inflaatiotarkasteluista
Vaikka työllisyysteoria Ja siinä kehitetyt analyyttiset välineet .muodostavatkin Barron ja Grossmanin monografian
ehkä tärkeim'män osan, on teoksessa
myös suuri Joukko inflaatioteoriaa kos31. Yksityiskohdista ks. [5] ss. 59-62.

kevia taIikasteluja. Analyysi on tältä
osin paljon heterogeenisempaa kuin
työllisyysteoriassa ja on mahdotonta käsitellä 'sen pääpiirteitä edes jossain määrin yksityiskohtaisesti muutamalla sivulla. Kuitenkin on varmasti tarpeen
esittää tiivistelmä teoksen inflaatioanalyyseista, jotta lukijalle syntyy kuva
monografiaan tältä osin sisäl tyvistä
kontribuutioista.

4.1. Phillips-käyrä
Inflaatio-ongermaa 'analysoitaessa on
Phillips-käyrä perinteisesti ollut tärkeässä asemassa. 32 Barron ja Grossmanin perusmallissa voidaan Phillips'käyrä päätellä edellä esitetystä rahapalkan sopeutusyhtälöstä ja ottamalla
huomioon työttömyyden määritelmä
U

=

IS' -1,

jonka 'mu1kaan työttömyys on työn
(erektiivisen) tarjonnan ja markkinoilla
ostettujen työpalvelusten määrän erotus. Perusmallissa saadaan käyrälle hieman epätavallinen muoto (kuvio 4).
Saadakseen Phillips-käyränsä realistisen muotoiseksi Barro ja Grossman
korostavat työvoimamarkkinoiden heterogeeni!suutta.
Tätä
kautta
saadaan aggregaattisuureille tavanomainen
Phillips-<käyrä rationalisoiduksi. Mikäli
vielä lisätään oletus osittaissopeutu'ksista eri työpalvelusten kysynnän ja tarjonnan epäsuhdassa, generoi suhdannevaihtelu työvoiman li~kakysynnässä
vastapäiväisen syiklin kokonaistyöttömyyden ja palkkojen muutosnopeuden
välillä.
32. Tarkastelut ovat monografian viidennessä luvussa. Viimeaikaisia suomalaisia
Phillips-käyrää käsitteleviä tutkimuksia
ovat [20], [33].
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(1/W)dW/dt

u

Kuvio 4. Phillips-käyrä Barron ja Grossmanin perusmallissa.

Jos tähän vielä lisätään inflaatio-odotukset, jotka noudattavat adaptiivisten
odotusten kaavaa, muodostuu syklistä
(U, W/W) -avaruudessa puolestaan myötäpäiväinen, mikäli työvoiman liikakysynnällä on tavallinen suhdannevaihteluo Nämä kierto suunnat antavat teor'eettisen perustelun Grossmanin havainnoille USAssa ennen sotia esiintyneistä ja
sodanjälkeisistä työttömyyden ja palkkainflaa tion kiertoliikkeistä. 33

4.2. Laajennettu malli ja sen sovellutukset
Suurin osa Barron ja Grossmanin inflaa tiotar kastel uista .suori tetaan perusmallia monimutkaisemmassa taloudessa.
Perusmallia täydennetään monografian
kolmannessa luvussa ottamalla mukaan
pääomatavarat ja rahoitusvaateet. Tärkeimmät lisäykset perusmalliin ovat
seuraavat:
33. Aineisto on tutkimuksessa [18].

-

Yritykset voivat laskea liikkeelle
osakkeita ja akkumuloida pääomaa.
Ne maksimoivat lyhyel1lä tähtäyksellä voittoa ja valitsevat pitkällä
tähtäyksellä optimaalisen pääoman
määrän maksimoimalla voiton per
osake. Pääomaan liittyy sopeuttamiskustannuksia, jolloin sen virtakysyntä saadaan tavanomaisesta osittaisen sopeutuksen kaavasta.
- Kotitaloudet voivat rahan kanssa
vaih toeh toisena sij oi tuskoh teena ostaa osakkeita tai valtion obligaatioita.
abstrahoidaan
- Epävarmuustekijät
pois, jolloin raihakassojen pito perustellaan transa1ktiokustannusten avulla. Epävarmuuden puuttuessa ovat
'myös osakkeiden ja valtion obligaatioiden tuottoasteet sa'mat.
- Valtio voi laskea lii'kkeelle obligaatioita, joten mallissa on mahdollista
erottaa raha- ja. finanssipolitiikka.
Tässä laajennetussa mallissa Barro ja
Grossman tarkastelevat aluksi walr'asilaista tasapainoa ja yleisen liikatarjon-
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nan tilaa. Kun he jälkimmäisessä analyysissa olettavat, että työn tarjonta on
va!kio ja 'korko (tuottoaste) aina tasapainottaa arvopaperimarkkinat, saavat he
tulokseksi suuresti IS-LM-analyysia
muistuttavan tarkastelun.
Laajennetun mallin sovellutuksena
tarkastellaan monografian neljännessä
luvussa inflaatio-odotusten vaikutusta
walrasilaisen tasapainon ominaisuuksiin.
Eksogeeninen voimistuminen inflaatioodotuksissa näkyy ennalta arvattavalla
tavalla: hintataso ja nominaalinen tuottoaste nousevat, kun taas reaalinen tuottoaste alenee. Näiden komparatiivisstaattisten tulosten lis,äksi tarkastellaan
teoksessa myös dynaamista sopeutumisuraa, kun inflaatio-odotukset noudattavat adaptiivisten odotusten mekanismia.
Toinen laaj-ennetun mallin sovellutus
on monografian kuudennessa luvussa.
Analyysin kohteena ovat erilaisten sopeuttamiskustannusten vaikutukset kokonaiskysynnän ja koron dynamiikkaan
yleisen liikatarjonnan tilassa, kun rahapolitiikka muuttuu ekspansiiviseksi.
Barro ja Grossman sallivat viiveitä rahakassojen ja hyödykemarkkinoiden
kysynnän sopeutumisessa. Saadut tulokset noudattelevat Tuckerin [37] ja muiden aikaisemmin johtamia ratkaiisuja.
Luvun loppupuolella tarkastellaan lisäksi lyhyesti pysyväistulo-hypoteesin,
rahan spekulatiivisen kysynnän ja arvopaperimarkkinoiden sopeutumisviiveen
vaikutusta johdettuihin kvalitatiivisiin
tuloksiin.

5. Lopuksi
Barron ja Grossmanin analyysien lähtökohtana oleva teoria vaihdosta epätasapainon vallitessa marklkinoilla ja siten

heidän makroteorian uudelleenformulointinsa on erotettava ns. uudesta mikroteoriasta eli search-teorioista,34 jotka
ovat toinen vUm'eaikoina suosittu lähestymistapa ma!kroteorian perustei'siin.
Monografian viimeisessä luvussa Barro
ja Grossman pyrkivät esittämään
search-teoriat vaihtoehtona makroteorian valintateoreettiseksi perustaksi.
Heidän mielestään tällä vaihtoehdoHa
on eräitä epäilyttäviä seuraamuksia. 35
Uuden mikroteorian perusideoiden pohjalta rakennettu ma'kromalli antaa kylläkin walrasilaisestamallista puuttuvan
yhteyden kokonaiskysynnän ja työllisyyden välille, mutta kulutus ja reaalipalkka vaihtel1evat siinä suhdanteiden
vastaisesti. Lisäksi teoria ei tunnu sopivan yhteen lomautusilmiön kanssa.
Tästä katsauksesta on jo varmasti
käynyt ilmi, että monografiaan sisältyy
varsin suuri määrä työllisyyttä ja inflaatiota koskevia tarkasteluja. Useimmat näistä teemoista ovat olleet ja ovat
yhä keskeisellä sijalla modernissa makroteoreettisessa tutkimuksessa. Barron
ja Grossmanin teos antaa systemaattisen näkökulman näihin kysymyksiin.
Näin teosta voi myös harkita jatko-opiskelijoiden oppi'kirja'ksi, joskin se on ensisijaisesti tutkielma. Tästä syystä analyysi on varsin teknistä. Keskustelu
substantiaalisista näkökohdista ja makrotalouspolitii:kan ongelmista on sangen
niukkaa. Teoreettisen analyysin tueksi
ei myöslkään ole esitetty yksityiskohtaisesti 'empiiristä materiaalia, joskin siihen tuon tuosta viitataan ja se on lähteistä löydettävissä. Näin ollen monografia on sangen työläs luettava, mutta
sen m,erkittävyyttä ei voitane kiistää.
34. Vrt. alaviitta 4.

35. Ks. myös artikkelia [17].
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Raaka-ainemarkkinat ja hinnanmuodostus *

HENRI J. VARTIAINEN

Raaka-aineiden riittävyys
Monelta taholta on ilmaistu huoli siitä,
että raaka-aineita on ihmiskunnalla
käytettävissään vain rajoitettu määrä.
Tämä huoli osoittautuu näennäiseksi.
Itse asiassa erilaisia mineraalej1a löytyy
maankuoressa mittaamattomat määrät,
riittävästi satojen tuhansien, jollei miljoonien vuosien käyttöön.
Professori Wilfred Beckerman toteaa,
että sen mukaan, mitä satunnai1snäytteiden perusteella tiedetään päämetallien
esiintymisestä maankuoressa, metaHeja
voidaan arvioida löytyvän noin miljoona kertaa enemmän kuin tällä hetkellä
tunnetut varanndt. Koska nämä taas
riittävät noin sadan vuoden käyttöön,
on meiHä riittävästi raaka-ainevaroja
tämän laskelman mukaan sadaksi miljoonaksi vuodeksi. 1 Toisissa laskelmissa
päädytään erilaisiin lukuihin 50 ja 100
miljoonan vuoden välillä, mutta joka
tapauksessa riittävästi sen osoittamiseksi, että fyysinen puute ei tule o~emaan
mikään ongelma.
Arvioita raaka-aineiden riittävyydes-

* Perustuu tutkijoiden ja kansanedustajain
yhteisessä
Tutkas-seurassa
joulukuussa
1975 pidettyyn alustukseen.
1. W. Beckerman: ln Defence of Economic Growth, London 1974, s. 219.

tä voidaan tehdä kolmella tasolla. 21 Alhaisimmat luvut saadaan tunnettujen
varantojen suhteena kulutukseen; nämä
arviot liikkuvat pääasiassa 30-100 vuoden välillä. Toista äärimmäisyyttä edustavat arviot mineraalien esiintymi,stä,
koko maanlkuoressa (crustal abundance);
näiden suhde vuosikulutukseen antaa
riittävyyslukuja 50 miljoonan ja 40 miljardin vuoden välillä. Jossain näiden
välillä sijaitsevat kohtuulliset kes'kiarvot: se mineraalimäärä, joka nykyteknologialla on suurin piirtein käytettävissä. N oHaraj a on tässä teknologisen
kehityksen myötä eteenpäin siirtyvä
käsite.
Riittävyyden raja ei olekaan absoluuttinen, vaan taloudellisen kannattavuuden ja tekn~sen edistyksen määräämä. On esimerkiksi opittu käyttämään
hyväksi aina heikkolaatuisempia malmeja. N orm'aalien markkinamekanismien mukaan tapahtuu myös substituutiota kalliimpien ja halvempi en metallien kesken: kalliimmiksi käyvien metallien osuus lopputuotteiden koostumuksessa pienenee. Kulutuiksen rakenne
muuttuu samaan suuntaan; esim. palvelusten osuus on kasvanut kulutuksen
2. William D. Nordhaus: Resources as a
Constraint on Growth, American Economic

Review, VoI. 64 No. 2, May 1974.

74

KATSAUKSIA

koostumuksessa, ja nämä ovat tunnetusti vähän raaka-aineita käyttäviä. Teknisetedistysaskeleet pienentävät tuotantokustannuksia ja edistävät raakaainesäästöj ä.
Tekninen edistys on myös hämärtänyt eri aineiden välisiä rajoja. Eräässä
teoksessa todetaankin, että varantoj'a ei
enää tulisi mitata tonneissa tiettyä
ainetta, vaan että käytettävissä on
joukko mineraali-, vety- tai happiatomej'a, jopa ele!ktronej'a, jotka tekevät
mahdolliseksi luonnonvarojen joukon
suuntaamisen joustavasti eri käyttöihin. 3
YhdY'svalloissa on todettu, että esimerkiksi 1950··'luvulla saman tyypillisen
lopputuotevalikoiman raaka-ainekoo~tu
mus 'muuttui sit'en, että muovin käyttö
kaksinkertaistui, mutta kuparin käyttö
putosi puoleen. Myös teräksen ja puun
käyttö väheni, sen sijaan mm. alumiinin ja kumin 'käyttö lisääntyi. 4
Teknisestä kehityksestä esimerkkinä
olkoon kupari. 1850-luvulta lähtien kuparin käyttö on noussut 150-kertaiseksi.
Samalla on käynyt mahdolliseksi käyttää aina vähemmän kuparipitoista malmia. Sata vuotta sitten piti malmissa
olla 5-7 '0/0 kuparia, jotta sitä kannatti
jalostaa, nyt riittää 0,5 0/0. Tämä kehitY's
sekä uudet löydökset kasvattavat jatkuvasti kuparivarantojen määrää.
Ailkaisemmin kuparia etsittiin lähinnä teollisuusmaissa, joissa yhteiskunnalliset olot ja tekninen infr,astruktuuri
olivat etsinnälle otollisia. Nyt etsintä
on tehostunut myös muualla. Erikoista
onkin, että tunnetut varannot aina riit3. Harold J. Barnett - Chandler Morse:
Sca1'city and Growth, Baltimore 1968, s.

Eräiden mineraalien riittävyys kulloinkin
tunnettujen varantojen mukaan.
1. USAn kupari:

Varannot,
milj.
tonnia
1931
1936
1945
1960
1973

Kaivos- Tunnettujen
toiminta, reservien
1000
riittävyys,
tonnia
vuosia

16,9
21,3
26,3
29,2
74,7

540
650
720
990
1570

31
33
37
30
48

2. Öljy:

1947
1950
1955
1960
1965
1971

Varannot,
milj.
tonnia

Tunnettuj en
reservien
riittävyys,
vuosia

9,5
11,8
26,0
40,8
47,7
85,4

22
22
33
37
30
34

Lähteet: A. D. McMahon, Copper, a Materials Survey, US Bureau of Mines Information Circular 8225, Washington DC 1965, US
Bureau af Mines Commodity Data Summaries 1974 sekä World Metal Statistics.

tävät noin 30-..:.-50 vuodeksi. Mikään yhtiö tai valtio ei ilmeisesti viitsi sijoittaa varojaan esimerkiksi 1000 vuoden
varantojen löytämiseen.
Niinpä kuparia tuotettiin 4.2 miljoonaa tonnia vuonna 1960 ja tunnetut reservit riittivät 45 vuodeksi. Vuonna 1973
tuotettiin 7.2 miljoonaa tonnia ja reservien rii ttä vyys oli 47 vuotta. 5
Samanlaisia lukuja on osoitettavissa
pelkästään Yhdysvaltojen osalta. Vuon-

238.
5. Marian Radetzki: Koppartillgånga'rna
en jallstudie i resursuttömning, Ekono-

4. A. Carter: Structural Change in the
American
Economy,
Cambridge, Mass.

-

1970, s. 163.

misk Debatt No. 8, 1974, s. 500-501.
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.
Lähde: Marian Radetzki: KoppartiLlgångarna - en jallstudie i resursuttömning, Ekonomisk
Debatt No. 8, 1974, jossa alkuperäislähteet on ykSilöity.

na 1931 Yhdysvaltojen reservit riittivät 31 vuodeksi; vuonna 1973, kun käyttö oli noussut yli kolminkertaiseksi, reservien elini'kä oli 48 vuotta. Samanlainen sarj'a ·on osoitettavissa öljystä, jonka reservien vuonna 1950 laskettiin
riittävän 22 vuodeksi ja vuonna 1971,
kun käyttö oli 'kohonnut kahdeksankertaiseksi, 34 vuodeksi. Löytöj en kasvu
näkyy siten seurailevan käytön lisäystä;
mitä enemmän otetaan, sitä'eT1emmän
on jäljellä.

Korkeat vai alhaiset hinnat?
Luonnonvarojen käytön nopeuden määräytymisestä esitetään kahdenlaisia käsityksiä. Toisten mukaan monien luonnonvarojen hinta on liian halpa, mikä
edistää niiden liian nopeata käyttöä ja
epätaloudellista tuhlausta. Toisen käsityksen mU!kaan eriasteisten monopoHen

vaikutus on hintaa nostava ja pienentää nitden käyttöä siitä, mitä se täysin
vapaan kilpailun vallitessa olisi. 6
Ennakolta voitaisiin ajatella kahta
hinll1anmuodostuksen tendenssiä. Lisääntyvä niukkuus suhteessa väestön kasvuun nostaa hintaa, mutta teknologinen
edistys puolestaan laskee hintaa .. Toistaiseksi useimmat havainnot näkyvät
olevan hinnan laS'kun puolella: Yhdysvo..lloissa suoritetut historialliset hintatutkimulkset ovat osoittaneet, että maataloustu'otteiden ja mineraalien hinnat
ovat pitkällä tähtäyksellä laskeneet
niukkuushypoteesin vastaisesti. Sen sijaan metsätuotteiden hinnat ovat pikemminkin nousseet. 7 Myös kuparin suh6. Yhteenveto keskustelusta ks. Mogens
Boserup: Er der udt0mmelige naturressourcer? XXII Nordiske nationalökonomiske
möde, Reykjavik 1975, Fjarmalatidindi No.
2, 1975.
7. Barnett - Morse: s. 200.
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teellinen r-eaalihinta on vasta 1970-luvulla erinäisten nousujen jälkeen saavuttanut 1850-luvun tason, kuten oheinen kuvio osoittaa. Lisäksi on laskettavissa, että kaikkien mineraalien hinta
suhteessa työpanoksen hintaan on merkittävästi laskenut tällä vuosisadalla.
Hinnanmuodostusmalleista tulee monimutkaisia, kun eri tuotantoasteet integroituvat. Jos suuryritys on samalla
myyjä ja ostaja, sen intressissä on pitää
alkutuotteen hinta halpana. 8
Yleensä monopoli pitää hinnat korkealla ja määrän pienenä, kuten esimerkiksi öljyn osalta on nyt käynyt. Tämä toteamus ei ole ristiriidassa sen
kanssa, että öljyn reaalihinta - eli hinta suhteessa elinkustannusindeksiin laski 1950- ja 1960-luvuilla. Ilmeisesti
täysin vapaan kilpailun vallitessa se
olisi laskenut vieläkin alemmaksi, ja
nousu o'lisi sitten saattanut olla sitäkin
jyrkempi.

Kartellit
Kartellien avulla tuottajat pyrkivät parempiin tuloksiin. Kartelleja ei mielellään suvaita kotimarkkinoilla, mutta ne
hyväksytään ulkomaankaupassa, sillä
onhan aina edullista saada ulkomailta
kovempi hinta. Marian Radetzki tutki
mahdollisuuksia useampien raaka-ainekartellien (syntymiseen öljykriisin antaman innoHuksen myötä. 9 • Kriteerejä
olivat tuotannon keskitys, alhainen tarjontajousto (hintojen noustessa kilpai8. Victor D. Norman: Råvareprises og
råvarehandel,
XXII
Nord.nat.ök.möde,

Reykjavik 1975.
9. Marian
Radetzki: - Blir
det flera
u-landskarteller i oljekrisens spår? Ekono-

misk Debatt No. 3, 1974.

lijat eivät -kasvata tuotantoa) sekä rajoitetut substituutiomahdollisuudet.
Öljy täytti nämä tunnusmerkit erittäin hyvin. Öljy oli aikansa halpaa, mikä heikensi substituuttien ilmestymistä.
Öljymailla oli lisäksi isot valuuttavarannot ja pieni tuontitarve, joten ne
saattoivat ottaa melkoisia riskejäkin.
Tutkimuksen mukaan tietyt raakaaineet, nimittäin kaakao, kahvi, tee, tina, bauksiitti, mangaani, raakafosfaatti
ja 'kupari täyttivät jossain määrin näitä
ehtoja. Kehitysmaiden vienti oli kaikissa näissä tapauksissa yli 50 % maailmankaupasta, tarjontajousto alhainen
ja substituution mahdollisuudet rajoitetut.
Raaka-aineet ovat kuitenkin jossain
määrin toistensa substituutteja, samaten nautintoaineet, ja viimeksi mainitut
eivät puolestaan ole sillä tavoin tiettyyn
maaperämonopoliin sidottuja kuin raaka-aine-esiintymät. Poliittiset ja taloudelliset riskit ovat lisä'ksi suuria; tuottajamaiden ei kovin vähällä kannata ottaa sitä riskiä, että ne lyhyellä tähtäyksellä voittaisivat valuuttatuloja, mutta
myöhemmin menettäisivät markkinoita
uusille tuottajille ja substituoiville tuotteille.
Meillä pohjoismaissa ei ole paljon
mahdollisuutta ;kartelleihin. Mainittujen
aineiden osal ta olemme enemmänkin
kuluttajia kuin tuottajia. Asemamm-e on
hieman parempi puunjalostustuotteissa.
Suomen osuus selluloosan, paperin, kartongin ja vanerin viennissä nousee 1516 prosenttiin, sahatavarassa 9 prosenttiin. Jos Ruotsi ja Norja lasketaan mukaan, osuudet kasvavat kolminkertaisiksi. Pohjoismaisella yhteistyöllä on
tässä vanhat perinteet, mutta sitä käydään lähinnä puolustustar'koituksessa;
koetetaan ylläpitää yhteisiä hintapoliit-
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vaihtelun pitäisi kuvastaa kysynnän ja
tarjonnan olosuh tei ta eli markkinamekanismia. Lisäksi on ollut puhetta myös
minimi- ja maksimihintajärjestelmistä.
'Yhdysvallat on puolestaan ehdottanut
30 miljoonan tonnin vehnä- ja riisituonnin varastojen perustamista eli
Uusi talousjärjestys
vakauttavaa elintarvikereserviä, joka
Useita ehdotuksia on tehty raaka-aine- onkin saanut kehitysmailta verraten
markkinoiden uusiksi järjestelyfksi.· suopean vastaanoton.
Kehitysmaat ovat 'esittäneet omia vaatimuksiaan UNCTADin sekä YK:n eriPohjoismainen yhteistyö
tyisjärjestöjen puitteissa. lO

tisia linjoja, jotta ei aiheutettaisi hinnan laskua, mutta maailmanmarkkinahintojen yleistaso meidän täytyy ottaa
annettuna.

YK:n 7. erityisistunnossa syksyllä
1975 käsiteltiin mm. seuraavia kannanottoja: 1) Puskurivarastoinnin avulla
pyritään hintataso pitämään vakaana ja
turvaamaan samalla raaka-aineiden saatavuus. Toiset maat pitävät kuitenkin
tästä aiheutuvia kustannuksia tarpeettoman suurina ja katsovat samaan tulokseen päästävän esim'erkiksi vientikiintiöillä ja pitkäai1kaisilla sopimUiksill'a. 2)
Vientitulojen vähennystä kompensoivalla rahoitusmekanismilla niille, tuotL
teille, joille puskurivarastointi ei sovi,
pyritään avustusten ja halpakorkoisten
lainojen tahi takuujärjestelmien muodossa korvaamaan hintojen al'enemisesta aiheutuva tulojen menetys. 3) Samaan pyritään pitkän tähtäyksen multilateraalisilla osto- ja myyntisopimuksilla. 4) Perushyödykkeiden jalostusta
kehitysmaissa 'koetetaan lisätä ja saada
teollisutismai ta poistamaan j alostetul ta
vienniltä muita kaupan esteitä. 5) Paljon keskustelua on lisäksi herättänyt
ehdotus raaka-aineiden hintatason sitomisesta indeksiin. On toisaalta näet katsottu, että juuri sUihteeHisten hintojen
10. Ks. Keijo Räikkönen: Raaka-ainekysymys ja kehitysmaat, Teollisuusliitto Tie-

dottaa No. 5, 1975.

Pohjoismaat ovat maailmassa merkittävä tuotanto-, tuonti- ja vientiyhteisö.
Lyijy-, kupari- ja sinkkivarannot ovat
täällä merkittäviä, meiltä saadaan kobolttia, kromia, nikkeliä ja rautaa,
RuotsiHa on rautamalmia ja Norjalla ennen kaikkea öljyä mutta myös mangaania. Ainoa tärkeä m'etalli, mitä pohjoismaista puuttuu, on bauksiitti, mutta.
asiantuntijoiden mukaan Norjassa ja
Ruotsissa löytyy materiaalia, joka teknisesti voidaan jalostaa alumiiniksi.
Onkin .ilahduttavaa, että pääministerit julkilausumassaan Pohjoismaiden
Neuvostossa vuonna 1975 päättivät »tutkia pohjoismaisen raaka-aine- ja luonnonvaratilanteen ja selvittää mahdollisuuksia saada käytettävissä olevista resursseista suurin mahdollinen hyöty».
Koska resurssien käyttö ja suurten investointien kannattavuus muutoinkin
parhaiten toteutuvat koordinoidussa yhteistyössä, on tällainen aloite erittäin
asiallinen.
Uusiutuvien ja uusiutumattomien
luonnonvarojen välillä vallitsee myös
selvä yhteys tuotantorakenteessa. Uusiutuvien luonnonvarojen, kuten metsän
käyttö riippuu ratkaisevasti siitä, miten
taloudellisesti tiettyjä kemika,aleja, ku-
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ten keinDl-annDitteita ja energiaa, metsänjalDstukseen käytetään. J DS näiden
saatavuus vaarantuu, vaarantuu myös
uusiutuvien lUDnnDnvarDjen järkevä
haHinta. l1

RODman klubi

Ensimmäinen RDDman klubin rapDrtti
Kasvun rajat (1972) DSDittautui selväksi
fiaskaksi; siinähän Dtettiin hUDmiDDn
tällä hetkellä tunnetut reservit ja laskettiin, Dttamatta hUDmiDDn teknistä
edistystä tai muita sDpeutumismekanismeja, 'mitenkä ne nykyisellä käyttövauhdilla absDluuttisesti tyhjenevät.
Myöskään tDisessa rapDrtissa ei vältytty ensimmäisen rapDrtin virheiltä, siinä
ei Dnnistuttu Dttamaan hUDmiDDn yhteiskunnan 'kykyä sDpeutua tavarDiden
suhteelliseen niukkuuteen. Siinä ei liiDin Dtettu hUDmiDDn sitä sosiaalista ja
pDliittista ympäristöä, jDssa ennusteiden DdDtetaan tDteutuvan, eikä Dtettu
Dppia v.irheistä, jDtka sisältyivät aikaisempiin ennusteisiin maailman lUDnnDnvarDjen 'ehtymisestä. Näennäisellä tieteellisellä tarkkuudella ennustettiin kehityslinjoja, jDiden lähtökDhdat JO' Dlivat
uskDmattDman lieväperäisiä.

juuri nykypDlvien Dlisi tehtävä uhrauksia pitääkseen ihmiSkuntaa hengissä
vUDsisadan tai kaksi enemmän? VDitaisiinhan väittää, että mitä pikemmin ihmiskunta kuO'lee sukupuuttDDn, sitä parempi. 12
RDoman Klubin rabortti lapsikuDlleisuudesta ravinnDn puutteen johdDsta
perustui seHaisiin arviDihin prDteiinin
tarpeesta henkilöä kohden, jDtka Dvat
vanhentuneita ja 'epäasiallisia. TDsiasia
Dn näet, että ravinnDn puutetta Dn edelleenkin riittämättömän kalDrimäärän
vUDksi, mikä Dn paljDn asianmukaisempi mittapuu käytettäväksi näissä laskel'missa. On helpompaa laajentaa kalDripitDisen kuin prDteiinipitDisen ravinnDn
tUDtantDa.
Ennusteisiin kasvavasta nälänhädästä
Dvat _myös vaikuttaneet viimeaikaiset
pDi'kkeuksellisen hUDnDt sääDlDsuhteet
ja öljykriisi, jD'ka vähensi lannDitteiden
sekä maatalDuskDneita ja !keinDkastelulaitteita varten tarvittavan pDlttDaineen
saantia. Näistä poikkeuksellisista vaikutuksista selvitään aikanaan, ja useiden ennusteiden mukaan maailman ravintDtuDtannDn tasapainO' Dn saavutettavissa . ensi vUDsikymmenen pUDliväliin
tu~taessa.

Myös RDDman 'klubin lDgiikka ja mDraaliset Dngelmat Dvat ristiriitaisia. JDS
esimerkiksi lUDnnDnvarat tDdella O'lisivat
rajallisia, ei 'edes nDllakasvu meitä pelasta pitkällä tähtäimellä. JO'S päämääränä O'n ihmiskunnan säilyttäminen niin
pi tkään kuin mahdDJilista, ei kasvun 10'pettaminen riitä, vaan meidän täytyy
myös vähentää tUDtantoa. Mutta miksi

RavintD-Dngelman pDliittisia seurauksia ei ole Dtettu tietDkDne~ennusteissa
lainkaan hUDmiDDn. Riittävän kasvun
esteenä ei DIe niinkään teknisen tietämyksen puute, vaan sDpivan sosiaalisen
ja talDudellisen ilmapiirin puuttuminen,
miikä mm. maatalDuden alalla tekee
mahdDlliseksi sDpeutumisen uuteen teknDlDgiaan ja uusien siemenlajien käyttämiseen, rahoituksen löytämisen kei-

11. Ks. Kari Nars: Internationell resurspolitik, mål, medel och Nordens roll, XXII

Jatkuvan

Nord.nat.ök.möde, Reykjavik 1975.

12. Kritiikistä ks. Wilfred Beckerman:
kasvun mahdollisuudet, Teollisuusliitto Tiedottaa No. 6, 1974.
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nokasteluun, varastotilojen hank~imi
seen, markkinoinnin järjestämiseen jne.
Sosiaalisten ongelmien monimutkais·
ta rakennetta ei voida ennustaa yksinkertaisin tietokoneanalyysein. Toimenpiteitä koskevat johtopäätökset Rooman klubin raportissa ovatkin avuttomia. On epärealistista vaatia, että ongelmat ratkaistaisiin vetoamalla rikkaisiin
maihin, jotta nämä hylkäisivät vakiintuneet pyrkimyksensä korkeampaan
elintasoon. Kasvun on teollisuusmaissa
pysyttävä korkealla, jotta näiltä mailta
riittäisi kulutuksen ylittävää tuotantokapasiteettia resurssien siirtona kehitysmaille.
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kaan ole nopeimpia ja tehokkaimpia
pää töksen tekij öitä.
Yleisesti voidaan sanoa, että poliittiset sopeutumismekanismit ovat vähemmän luotettavia kuin taloudelliset. Tämä
koskee päätöstasoja sekä kansallisella
että kansainvälisellä tasolla. Riittämätön sopeutumismekanismi liittyy ehkä
myös siihen epävarmuuteen, joka meillä vallitsee uusien tuotteiden vaikutusten suhteen. Kovinkaan varmoja järjestelmiäei vielä ole kehitetty sen tutkimiseksi, mitä uudet tuotteet ja prosessit
merkitsevät ihmisen elimistölle tahi
ympäristölle, varsinkin sellaiset riskit,
jotka ovat vielä täysin tuntemattomia.

Kehitysmaiden väestöongelmiin ei
myöskään ole aitoa ja tuskatonta sopeutumism'ekanismia yhtä... vähän kuin soTodelliset pullonkaulat
dan, terroritelroj'en, sorron, rikollisuuden ja suvaitsemattomuuden riskeihin.
Järkevämpää kuin huolehtiminen fyysiLisäksi yhteiskuntaelämän jatkuva bysestä riittävyydestä on todellisten pulrokra tisoi tuminen,
vir ka valtaisu uden
lonikaulojen ja sopeutumismekanismien
lisääntyminen haittaa yhä useammilla
etsiminen. Kuten edellä on todettu, mialoilla sekä tuotanto toimintaa että yksineraalien fyysinen riittävyys ei aiheutyisen henkilön toimintavapautta. Totaongelmia, kOSka siihen löytyy oikea dellisia pessimismin aiheita onkin etsitsopeutumismekanismi: 'mark'kinat, sub-' tävä ihmisten välisistä suhteista pikemstituutio, tekninen edistys, uudet löy- min kuin luonnonvarojen riittävyydestä.
dö'k set. 13
Kaikki ovat myös yhtä mieltä siitä,
Vaikeuksia löytyy sen sij aan aloilla, että massaköyhyyttä maailmassa on pyjoilla ei ol'e markkinoita, kuten monilla rittävä poistamaan. On kuitenkin ristiympäristönsuojelun aloilla sekä aloilla, riitaista, että meidän köyhässä maailjoilla 'kansallisvaltiot eivät ole kyllin massamme nollakasvun idea on tullut
tehdkkaita päätöksentekijöitä: esimer- taisteluhuuddksi useille niille, joita
ki'ksi kun ympäristönsuojelu vaatisi maailman tulevaisuus huolestuttaa. Se
kansainvälistä yhteistyötä. Tähän tarvi- ei olisi ainoastaan tehoton ratkaisukeitaan kansainvälisiä sopimuksia ja jär- no kaiken saastumisen sekä energian ja
jestöjä, mutta kok'emuksesta tiedämme, raaka-aineiden riittävyyden kannalta.
että kansainväJiiset järjestöt eivät suin- Se olisi suorastaan este 'kaikista suurimmalle ongelmalle, nimittäin köyhyyden
poistamiselle.
Järkevässä yhteiskunta13. Ks. Assar Lindbeck: Den ovissa
debatissa
pitäisikin
pian käydä ilmi, että
framtiden - en studie i anpassningsmekanismer, Ekonomisk Debatt No. 8, 1974.
pyrkimys osoittaa taloudellinen kasvu
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syy lliseksi ihmiskunnan ongelmiin on
ollut vain väliaikainen ja onneton harhahyppy.
Meilläkin on eräissä puheenvuoroissa
korostettu kasvun hidastumisen tarpeellisuutta ulkomaisen velkaantumisen pysäyttämiseksi. Kyseessä on väärinymmärrys; 'kasvua pitäisi toki suosia, mutta kulutusmahdollisuuksia jarruttaa.
Lopu~si lainaisin tunnetun amerikkalaisen väestötieteHij än Frank W. N otesteinin sanoja Yhdistyneiden Kansakuntien väestökonf'erenssissa Kairossa 1973:
»Kuulemme paljon puhuttavan taloudellisen kasvun loppumisesta resurssien
puutteen ja :kasvavan saastumisen vuoksi. Minusta näyttää kuitenkin siltä, että

vasta nyt maailma on saavuttanut tason,
jolla kaikkia resursseja on saatavana
suuremmissa määrin kuin aikaisemmat
sukupolv'et saattoivat kuvitellakaan.
Tiede ja teknologia kykenevät nostamaan ravinto aineiden ja teollisuustuotteiden tuotannon sellaisille tasoille,
joista tähän asti ei ole voitu uneksiakaan. Emmeköhän liene pikemminkin
taloudellisen kasvumme alussa kuin 10pussa.»14
14. Frank W. Notestein: Costs and Benefits of Population Growth and Population
Programs, YK, väestösymposio Kairossa

kesäk. 1973. Bukarestin vuoden 1974 väestökonferenssin pöytäkirja: The Population
Debate, voI. II.
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Ovatko asuntotuotannon tavoitteet
real istiset? *

RISTO PARTANEN

Asuntotuotanto on jatkuvasti ollut kuuma peruna yhteiskuntapoliittisessa keskustelussaJmme. Viime aikoina on mielenkiintoa herättänyt kysymys siitä,
kuinka paljon asuntoja pitäisi tuottaa.
Valtaikunnallisen asunto-ohjelman valmistuminen ei tuonut ratkaisua tähän
kiistalkysymykseen. Erimielisyydet ovat
pikemminkin lisääntyneet: toisten mielestä asetettu tavoite ei riitä alkuunkaan,
toisten mielestä se johtaa asuntojen ylituotan toon.
Asuntojen kappalemääräinen tuotantotarve ritippuu asunnontarvitsijoiden
määrän, asuntojen poistuman ja asuntovarauman kehityksestä. Arviot asunnon tarvi tsij oiden määrän kehityksestä
riippuvat edelleen siitä, miten hyvin
vuoden 1975 asuntokantaennuste on ohj elmassa osattu 'tehdä.
Tässä selvityksessä käsitellään lähinnä sitä, miten erilaiset poistuma- ja varaumatavoitteet sekä asuntokantaennuste vaikuttavat vuosien 1976-85 asunto-

* Tarkastelun kohteena ovat Valtakunnallinen asunto-ohjelma vuosille 19'76-85,
komiteanmietintö 1976: 36 ja sen liite 1:
asunnontarvejaoston mietintö.
6

jen tuotantotarpeen arvioon. Täten on
mahdollista tarkastella, onko asunnontarpeen tyydyttämiseksi ainoa keino
tuottaa 550000 uutta asuntoa ohjelmakaudella !kuten ohjelmassa esitetään vai
onko mahdollista selvitä pienemmillä
tuotantomäärillä. Lisäksi arvioidaan,
ovatko las'kelmat kai'kilta osin niin kestävällä pohjalla, että niiden perusteella
voidaan tehdä sellaisia johtopäätöksiä
kuin asuntotuotantoneuvottelukunta on
tehnyt~

Asunto-ohjelman tuotantotarvelaskelmat
Taulukossa 1 on esitetty asuntotuotantoneuvottelukunnan ja asunnon tarvejaoston la,skelmat asuntojen keskimääräisestä tuotantotarpeesta ohjelmalkaudella. M1etinnöissä ohjelmakauden alkupuoliskon laskelmista on jostain syystä jätetty pois vaihtoehto AI!PII, joka
vuositasolla antaa nelosella alkavia tarvelukuja. Oheisessa taulukossa kyseinen vaihtoehto on kuitenkin mukana.
Laskelmien mukaan maksimi vaihtoehto merkitsee 615000 ja minimivaihto-
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Taulukko 1. Asuntotuotantoneuvottelukunnan ja asunnontarvejaoston laskelmat vuotuisesta asuntotuotantotarpeesta vuosina 1976-85, kpl.

Vaihtoehto

Asuntokannan
lisäys
vuodessa

Vaihtoehto

Poistuma
vuodessa

Vuotuinen
tuotanto

1976-80
AI

27000

PI
PII
PT

26500
22000
18000

53500
49000
45000

AlI

33500

PI
PII
PT

26500
22000
18000

60000
55500
51500

1981-85
AI

27000

PI
PII
PT

27000
22000
14000

54000
49000
41000

AII

36000

PI
PII
PT

27000
22000
14000

63000
58000
50000

ehto 430 000 uuden asunnon tuotantotarvetta vuosina 1976-85. Maksimivaihtoehto edellyttää, että asunnontarvitsijoiden lisäys vuodessa olisi noin 10000
asuntokuntaa eli 47 olo suurempi ja vuotuinen poistuma noin 9500 asuntoa eli
55 olo suurempi kuin 1960-luvulla keskimäärin ja asuntovarauma (bruttona) lisääntyisi ohjelmakaudella noin. 50 000:
lla. Minimivaihtoehdon mukaan asunnontarvitsijoiden määrä lisääntyisi vuodessa noin 2 500 asuntokuntaa eli 12 olo
enemmän, mutta poistuma olisi noin
1 300 asuntoa eli 8 olo pienempi kuin
1960-luvulla keskimäärin ja asuntova-

sen puoliskon tuotantotarve vaihtoehdon AII/PT suuntaan.» Herää kysymys,
miksi käytetään vaihtoehtoa AII, vaikka
niin neuvottelukunta kuin tarvejaostokin pitävät sitä epärealistisena. 1 Kun
tämä otetaan huomioon ja asetetaan
AII:n sijasta maksimitavoitteeksi vaihtoehtojen AI ja AII keskiarvo, saadaan
tuotettavien asuntojen määräksi jaoston
kuvaileman kehitysuran perusteella ohjelmakaudella yhteensä 500000 asuntoa eli 50 000 vähemmän kuin neuvottel~kunta on asettanut tavoitteeksi.

rauma lisääntyisi noin 50000:lla. Tuo- Poistuman arviointi
tantotarvelaskelmissa on oletettu elin-.
keinorakenteen muutoksen ja muutto- Asuntojen poistuma oli 1960-luvulla
liikkeen jatkuvan hyvin voimakkaana.
keskimäärin 17300 asuntoa vuodessa.
Asunnontarvejaoston mielestä »vuo- Ohjelmaa laadittaessa on lähinnä 1960sina 1976-80 tuotantotaso tulisi määri- ja 70-1ukujen vaihteen rajun kansantat'ellä vaihtoehtojen AIIIPI ja AIIIPII louden rakennemuutoksen ja 1970-lupohj alta. Siinä määrin kuin poistuman
rajoittamiskeinoja saadaan käyttöön
1. Asunto-ohjelma s. 20 ja asunnontarve1980-1uvuHa, laskee ohjrelmakauden toi- jaoston mietintö s. 35.
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vun arkupuolen korlkean asuntotuotannon perusteella oletettu, että asuntojen
poistuma oliså. 1970-luvun alussa lisääntynyt tästä huomattavasti ja että se ohjelmakaudella lisääntyy yhä. 1970-lu-,
vun alussa on poistuman oletettu oUeen
19500-23900 asuntoa vuodessa ja ohjelmakaudella sen oletetaan olevan
vaihtoehto I:ssä noin 27000 ja vaihtoehto II:ssa 22000 asuntoa vuodessa.
Ohjelmakaudella poistuma on siten
oletettu 27-56 Olo suuremmaksi kuin
1960-luvulla keskimäärin. Tavoitteellisen vaihtoehdon mukaan asuntoja poistuisi ohjelmakauden alkupuoleIla keskimäärin 18000 ja loppupuolella 14000 vuodessa. Ohjelmakauden alkupuoliskon tavoitekin edellyttää
suurempaa vuotuista poistumaa kuin
viime vuos~kymmenellä keskimäärin.
Poistuma-arviot ovat varsin hataralla
pohjalla. Ohjelmakauden poistuman ei
näet voida olettaa riippuvan vuosien
1970-75 asuntotuotannon määrästä.
Varsin yksinkertaisilla laskutoimituksilla voidaan edelleen osoittaa, että kansantalouden rakennemuutoksen voimistuminen on sula mahdottomuus. Tilastokatsausten mukaan maa- ja metsätalouden työvoima oli vuonna 1965
645000 henk'eä eli 29 Olo työvoimasta.
Vuoteen 1975 mennessä se oli vähentynyt 329000:een eli 14°/0:iin työvoimasta. Jos muutos jatkuisi samanlaisella
absoluuttisella nopeudelrla, ei maa- ja
metsätalousväestöä olisi vuonna 1985
enää lainkaan. Varkka aluepoliittisia
tai muita rakennemuutosta hidastavia
toimenpiteitä ei toteutettaisi, elinkeinorakenteen muuttumisen ja sen seurauksena myös muuttoliikkeen täytyy hidastua. SamansuuntaisEn johtopäätöksiin päädytään myös valtioneuvoston hyvaksymän ja ohjelman teki-
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jöiden käytössä olleen läänittäisen työpaikka- ja väestösuunnitteen perusteella.
Asunnontarvejaosto on laatinut myös
"poistumamaHin, jota ei kuitenkaan ole
käytetty sen enempää vuotta 1975 koskevan asuntokanta ennusteen laadinnassa kuin ohjelma'kauden tuotantotavoitteidenkaan asettamisessa. PoistumamaIlin mukaisilla luvuilla olisi päädytty
huomattavasti pienempään asuntotuotantotarpeesen kuin ohjelmassa lkäytetyiUä poistuma-arvioilla. Myös poistumamalli perustuu 1960-luvun kehitystrendeihin, joten siinä ainakin periaatteessa pitäisi olla mukana myös kansantal'ouden rakennemuutosten vaikutukset. A priori tätä ei voida pitää yhtään
huonompana lähtökohtana poistuman
arvioimisessa kuin asunnontarvejaoston
käyttämää arvausmenetelmääkään.

Asuntovarauman arviointi
Asuntojen tuotantotarpeeseen vaikuttaa
osaltaan se, 'kuinka suurta asuntovaraumaa halutaan ylläpitää. Varauman suuruuteen nähden ei ole olemassa mitään
ainoata oIkeata kriteeriä, vaan se on
paljolti arvostuskysymys. Asunnontarvejaosto on vuoden 1970 väestölaskentatietoj'en perusteella arvioinut, että asuntojen bruttovarauma olisi ohjelmakauden alussa oHut 44000 asuntoa. Bruttovaraumalla tarkoitetaan niitä asuntoja,
jotka ovat vailla vakinaisia asukkaita.
Tehokkaan varauman suuruudeksi taas
on arvioitu 7 300 asuntoa sen perusteella, että ne ovat olleet tuolloin myytävänä tai vuokrattavana.
Kun tehdkkaaseen varaumaan pitäisi
laskea kaikki asumiskelpoiset ja sijainniltaan sopivat tyhjillään olevat asunnot, on jaoston arvio hyvin todennä:köi-
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sesti liian alhainen. Väestölaskennan mioon muunikinlaisia vaihtoehtoja kuin
mukaan nimittäin ,em. 44000 tyhjästä ohJelmassa on tehty. Lähtökohtana on
asunnosta on suunnilleen puol-et seUai- toisaalta se, 'että asuntovaraumaa ei olisia, joissa on v'esijohto, viemäri ja kes- si tarpeen lisätä ohjelmakaudella, ja
kuslämmitys, ja niistä on 27000 taaja- toisaalta se, että asuntojen poistuma
missa, joten melko varmasti huomatta- tulee ilmeisesti olemaan pienempi kuin
va osa täyttää myös tehokkaan varau- asunto-ohjelmassa on ol-etettu. Ainakin
pitäisi a!ktiivisesti pyrkiä siihen, että
man määritelmän.
Saattaa hyvinkin olla niin, että te- poistuma olisi pienempi ja lähempänä
hokas varauma on jo tällä hetkellä suu- esim. pohjoismaista tasoa. Oheisessa tarrempikuin vuoden 1985 tavoite. Yht'enä velaskelmassa (taulukko 2) on kolme
osoituksena siitä, että varauman määrä erilaista poistumaoletusta:
on jo lähellä kyllästymispistettä, on ny- ~' asunnontarvejaoston esittämä tavoitteellinen (PT)
kyinen uusien, tyhjillään olevien asuntojen prob}eema. Va~kuttaa siltä, että - asunnontarvejaoston poistumamallin
mukainen (PM)
nykyistä suurempi efe'ktiivinen varauma näyttää pikemminkin johtavan ki- - 1960-luvun keskimääräinen poistuma
periin asuntopoliittisiin ongelmiin kuin
(P1960-70)
Kun asuntokuntien määrän kehitys
ratkaisevan niitä.
Yhtenä tarkoituksena asuntovarau- on lyhyellä tähtäimellä paljolti annetman lisäämisessä on asuntojen hinto- tu suur,e, voidaan varsin luotettavasti
jen ja asumiskustannusten nousun hi- ottaa lähtökohdaksi se, että niiden määdastaminen. Joutuu kuitenkin kysy- rä tulee ohjeImaikauden alkupuolella
mään eikö tähän päästä muuten kuin kehittymään vaihtoehdon AI mukaan.
pitämällä asuntokannasta lähes 100,000 Ohj'elmakauden loppupuolella taas asunasuntoa tyhjillään. Jos kohta hintatason tokuntien määrän voidaan olettaa kehitnousua voitaisiinkin tällä hillitä, on hy- tyvän va1htoehdon AII suuntaan. Kosvin luultavaa, että näin suuri varauma ka sen enempää neuvottelukunta kuin
on jo niin huomattava kustannustekijä, asunnontarvejaostokaan eivät pidä vaihettä hinta- ja vuokrataso tulee sen takia toehtoa AII realistisena, oletetaan asunasettumaan korkeammalle tasolle kuin totarpeen kehittyvän ensi vuosikympienemmän varauman kyseessä ollen. menen alkupuolella vaihtoehtojen AI
Joka tapauksessa, arvioidaanpa yhden ja AII keskiarvon mukaisesti. Vuotta
asunnon arvoksi mitä tahansa, on tässä 1975 koskevan asuntokantaennusteen
kyseessä kustannuksiltaan miljardiluok- oletetaan tässä vaiheessa pitävän paik'kansa.
kaa oleva inflaation torjuntaohjelma.
Näillä perusteilla saadaan vuOsien
1976-80 tuotantotarpeeksi 41 30047400 ja vuosien 1981-85 osalta 38000
Tuotantotarpeen uudelleen arviointi
-48600 uutta asuntoa vuodessa. Jos
Seuraavassa
esitetään arvio,
mil- tuotantotarve lasketaan taulukossa 2
laiseksi asuntojen tuotantotarve muo- esitettyjen ennusteiden keslkiarvona,
dostuu, ikun asuntojen poistuman ja saadaan koko ohjelmakauden tuotantoasuntovarauman osalta otetaan huo- tavoitteeksi 440000 asuntoa eli 110000
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Taulukko 2. Vuotuinen asuntotuotantotarve vuosina 1976-85, kun asuntovarauman ei
oleteta kasvavan ja kun poistumaa pyritään rajoittamaan tai se kehittyy 1960-luvun
kehitystrendien mukaan, kpl.

Vaihtoehto

Asuntokannan
lisäys
vuodessa

Vaihtoehto

24000

PT
PM

Poistuma
vuodessa

"-

Vuotuinen
tuotanto

1976-80

AI

P1960-70

(AI

+ AII)

:2

27300

PT
PM
P1960-70

1981-85
AI

24000

PT
PM
P1960-70

(AI

+ AII)

:2

28200

PT
PM
P1960-70

vähemmän 'kuin mihin asurrtotuotantoneuvottelukunta päätyi.
Vuoden 1975 asuntokantaa koskeva
ja tuotantolaskelmien lähtökohtana oleva ennuste on arvio, jonka laskentaperusteet jäävät mietinnöissä epäselviksi
ja jonka oikeellisuudesta ei voida 'mennä takuuseen. ValJkuttaa siltä, että vuosien 1971-75 poistuma on oletettu liian
suureksi, minkä takia asuntokanta-arvio saattaa olla liian pessimistinen. Jos
näin on ja jos lähtö\kohdarksi otetaan
taulukon 2 perusteella laskettu tuotantotarve, päädytään siihen, että dhjelmakaudella tulisi tuottaa 400000420000 asuntoa.

Lopuksi
Koska tarvelaskelmissa on varsin suuri
hajonta ja niiden perusHedot ovat puutteellisia ja epä'määräisiäkin, olisi ohjelmassa pitänyt asettaa mieluummin usei-

18000
20100
17300
18000
20100
17300

42000
44100
41300
45300
47400
44600

14000
20400
17300
14000
20400
17300

38000
44400
41300
42200
48600
45500

ta vaihtoehtoja Ikuin päätyä yhteen
ainoaan 'suositukseen, jonka mukaan
asuntoja tulee vuosina 1976-85 tuottaa
yhteensä 550 000. Ainoastaan lähivuosien osalta yhden suosituksen esittäminen olisi ollut perusteltua. Kun vaihtoehtoja on vain yksi, on olemassa vaara, että tästä tavoitteesta yritetään pitää
kiinni väen vä<kisin ja toteuttaa sitä hinnalla millä hyvänsä, kuten on tapahtunut asuntopoliittisen komitean (1966:
A6) kutakuinkin hihasta vedettyjen tavoitteiden osalta.
Vaikuttaa siltä, että jotain on vialla
joko asunto- tai muussa yhteiskuntapolitiikassa tai molemmissa, jos kymm·envuotiskaudella 1976-85 on tuotettava
550 000 asuntoa, kun jo 400000 riittäisi
eräin edellytyksin. Tässä yhteydessä
voidaan mainita, että näiden tuotantotasojen ero rahaksi muutettuna (vuoden
1975 hinnoin) vastaa suuruusluokaltaan
Suomen ulkomaista nettovelkaa vuoden
1975 lopussa.
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aikakauskirja 1977:1

Teräsvirta ei hellitä

ERKKI PIHKALA

Koska Timo Teräsvirran juuri minulle
osoittama ihmettely Suomen ekonometrian kedolla kasvavista kukista jatkuu edelleen melko laajana, lienee ylioIkaista olla ottamatta tätäkään haastetta vastaan, vaikka siinä onkin laatua
korvattu lähinnä tekstin vä~evyydellä
(Timo Teräsvirta, Kedon kukkia 2: ekonometristen menetelmien soveltamisesta, Kansantaloudellinen aikakauskirja
4/1976).
Opittuaan, etten ole varsinainen
asiantuntija vastaamaan Kedon mallin
ekonometrisesta puolesta, Teräsvirta
perustaa uusimmat väitteensä kirjallisuusarvosteluni y'ksityiskohtiin sekä
osittain muistamattomuuteen tai ymmärtämä ttömyyteen sii tä, mitä tähän
mennessä on tapahtunut. Seuraavassa
esimerkki viime'ksi'maini tusta. Teräsvirta toteaa Kedon kukkia 2 :ssa (s. 412),
ettei hän ole ottanut Kedon kukissaan
(KA 3/1976) minkäänlaista kantaa toimiini vastaväittäjänä. Kuitenkin hän
aikoinaan kirjoitti (s. 317): »Arvovaltaisin ja malliin jo tehtävänsäkin puolesta parhaiten perehtynyt henkilö on
luonnollisesti väitöskirjan virallinen
vastaväittäjä. Hänen kantansa on seuraava (Pihkala, 1975) ... » Tämä kanta
asetetaan myös vastakohdaksi Teräsvirran omalle jopa otsikol,la »Kaksi vastakkaista mielipidettä». Katson edel-

leerrkin, että ylläolevaa on vaikea tulkita muuksi kuin haasteefusi toimilleni
vastaväittäjänä ja johon näin ollen oli
vastattava. Viime vastineessani selostin
myös Kedon väitöskirjaan liittyvää korkeakouluarvostelua melko Ilaajasti lähinnä osoi ttaakseni, että ,siinä oli otettu huomioon Kedon ekonometrisen käsittelyn puutteet tai pikemminkin ansiottomuus (vrt. myös kirjallisuusarvosteluni alku, KA 2/1975, s. 196).
Mitä Teräsvirran 'kommenttiin Kedon
elokuvaa koskevien aikasarjojen »ainutlaatuisuudesta» tulee (s. 410), niin tekstistäni ilmenee, että oli kyse aikasarjoista nimenomaan -elokuvahistoriallisessa mielessä. Tätä osoittaa yksistään
kirj alliisuusarvostel uni lause: (Pihkala
1975, s. 196) »Samalla on tuotettu pitkien aikasarjojen muodossa elokuvan
historiaan liittyvää arvokasta kvantitatiivista tietoa. Mistään muusta maasta ... »
Tämä kohta valaisee myös hyvin keskustelussamme esiintyneitä lähtökohtaeroja. Teräsvirta näkee Kedon sarjat
ekonometrisen
tutkimuksen
raakaaineena. Allekirjoittanut arvostaa niitä 'elokuvan historiaa vaIaisevana kvantitatiivisena lähdemateriaalina. (vrt.
myös Hedelmä vai epähedelmä, KA 3/
1976, s. 323). Tämän lisaksi keskusrtelus-
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sa on, kuten usein tällaisissa tapauksissa, semanttisia eroja. Siksi en kaikilta
osin puutukaan Teräsvirran lukuihin
»Yleistyksiä laajalle lukijakunnalle»
sekä »Soveltaja; lintu vai pihkala», koska niissä esitetyt vasta:kohtaisuusasettelut ovat turhia, esim. mitä tulee valmiiden tietokoneohJelmien soveltamiseen.
Edellisestä vp;stineestani Hedelmä vai
epähedelmä tul'i myös melko laaja, koska katsoin, että Teräsvirran esittämistä
näkökohdista Kedon mallin erä1den
muuttujien todellisuutta vastaamattomuuteen nähden voidaan olla vahvastikin eri mieltä. Esimerkkinä mainitsen
erimielisyydet siihen nähden, miten elokuvateattereiden lukumäärän väheneminen on vaikuttanut 'kävijämäärän
laskuun. Kantani 'kyllä muuttuu, jos tähän asti esitettyjä parempia argumentteja löytyy. Teräsvirtaa ei tässä auta palaaminen autokantaankaan (s. 411), sillä totesin siitä itsekin: »... se ei liene
loppujen lopuksi kovin hyvä muuttuja,
mutta tämä johtuu enemmänkin auton
asemasta yhteiskunnassa kulttuuri-ilmiönä kuin esim. Teräsvirran esittämistä näkökohdista» (Hedelmä vai epähedelmä, s. 321). Katson kuitenkin, että
Kedon näyttö auton roolista on paremmin perusteltu kuin myös oma arveluni.
Myönnän kuitenkin, että Teräsvirran
viime numerossa esittämä uusimpaan
arvovaHaiseen kirjallisuuteen perustuva
kritii'kki ja informaatio on aiheuttanut
sen, että kirjoittaisin nyt arvosteluni
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varovaisemmin kuin noin kaksi vuotta
sitten. Tästä syystä myös käytin vastineessani enää ilmaisua »mallihan toimii
joten'kuten», mutta tuo »jotenkuten»
Kedon mallin toimimisesta tuli kirjoitetuksi lähinnä y h teiskorrelaatiokertoimen suhteen esiintyvän epävarmuuden
vuoksi. Alleviivaan kuitenkin vielä,
että yhteiskorrelaatiokerroin saattaa
kuvastaa näennäistä regressiota, mutta
ei sitä välttämättä tee, ja siinäpä se onkin (ks. myös Hedelmä vai epähedelmä,
s. 320). Teräsvirran yhteiskorrelaatiokertoimen suhteen esittämät huomauiukset eivät siis ole menneet täysin hukkaan, kuten hän jo ehti pelätä. Tämä ei
kuitenkaan merkitse sitä, että Teräsvirta olisi kritiikissään kaikilta osin
oikeassa, kuten olen jo todennut.
Mitä Teräsvirran erityisesti penäämien staattisesta mallista laskettujen
poikkeuksellisen hyviin arvoihin ja
mallin toimimisen kriteereihin tulee,
totean lyhyesti - ollakseni tosin hieman ilkeä - että ne ovat jo pitkään olleet sikäli julkisia, että ne ovat nähtävissä Kedon julkisesti tarkastetussa väitöskirjassa lähinnä ss. 87-88.
Lehden ja laajan lukijakunnan kannalta lienee myös parasta, että keskustelu päättyy osaltani tähän. Olihan viime kerran »varsinainen vastineeni» jo
sinänsä riittävä. Omalta osaltani mahdollisuudet hyödylliseen keskusteluun
hupenevat myös sitä mukaa kun Teräsvirta siirtää keskustelua oman alansa
hienouksien suuntaan.
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Reijo Niemi:

on otsikostaan huolimatta muita selv'emmin myös yleistä mielenkiintoa.

Osakesijoittajan tulostulkki 1976. Weilin + Göös, Helsinki 1976. 186 sivua.
39 mk.

Päätavoitteina Niemellä ovat pörssiyhtiöiden kannattavuuden, kasvuvauhdin, kustannus rakenteen ja rahoituksen
selvittäminen. Osakesäästäjää silmällä
pitäen kirjaan sisältyy myös mm. yritysten osinko- ja osakeantipolitiikkaa
valaisevia numerosarjoja sekä tietoja
osakkeiden vaihtuvuudesta. Kustakin
yrityksestä esitetään viiden vuoden tilinpäätökset virallisista kaavoista hieman poikkeavalla tavalla sekä tuloslaskelmien pohjalta laaditut kassavirtalaskelmat.

Vielä 1960-luvun loppupuolella osakesäästämistä koskeva suomenkielinen
kirjallisuus oli lähes olematonta eikä
sellaiseen tuntunut olevan tarvettakaan. Pörssiyhtiöt ja niiden toiminta
näyttivät saaneen yhtä vähän kiinnostusta osakseen, mikä mm. heijastui toimintakertomusten vaatimattomaan ulkoasuun ja niukkaan asiasisältöön.
Välinpitämättömyys oli sitäkin oudompi, kun otetaan huomioon näiden yritysten keskeinen asema Suomen talouselämässä. Mainittakoon, että pörssin 31 teollisuusyhtiön yhteinen liikevaihto oli vuonna 1974 lähes 30 % koko
maan teollisuuden myynnistä. Näin ollen järjestetyn arvopaperikaupan piirissä olevien suuryhtiöiden kehityksen
uskoisi kiinnostavan osakesäästäjien lisäksi kaikkia niitä, jotka haluavat perehtyä elinkeinoelämämme toimintaan.
Nämä näkökohdat ovat epäilemättä
olleet Talouselämä-lehden toimittaja
Reijo Niemenkin mielessä hänen kootess~an pörssiyhtiöiden tilinpäätöksistä
aineistoa teokseensa Osakesijoittajan
tulostulkki 1976. Niemi jatkaa muutama vuosi sitten pörssissä koetun voimakkaan nousukauden virittämää osakekirjallisuuden sarjaa, joskin kirjalla

Kassavirtalaskelmien muodossa esitetyt rahoituslaskelmat vuosilta 197175 lienevät teoksen keskeisin, jos kohta
myös vaikeatajuisin osa. Kuten tunnettua yritys voi saada varoja sekä
suoritteiden myynnistä (myyntitulot)
että pääoman lisäyksestä (osakeannit,
vieras pääoma). Toisaalta yritys voi
käyttää rahaa mm. menojen maksuun,
velkojen lyhennyksiin, voitonjakoon ja
investointeihin.
Nämä erisuuntaiset
rahavirrat pyritään kartoittamaan kassavirtalaskelmien avulla, ts. selvittämällä rahan lähteet ja sen käyttö.
Näin voidaan selvittää mm. tulorahoitus sekä rahoitusyli- tai alijäämä investointien jälkeen sekä ennen pääomarahoitusta. KassavirtoJen perusteella
Niemi on laskenut kaksi tunnuslukua,
joista toinen ilmaisee rahoituksellisia
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toimintaedellytyksiä ja toinen tulorahoituksen osuutta investoinneista.
Kannattavuuden selvittäminen on
mielenkiintoinen, mutta ulkoisen taseanalyysin kannalta usein ylivoimainen
tehtävä.
Kannattavuuden tunnusluvuista käyttökelpoisin lienee yritystu tkim usneu vottel ukunnan suosi ttama
suure (korkokulut + tilikauden voitto
korjattuna oikaisuerillä, joita ovat mm.
varasto- ja muiden v,arausten muutos
sekä poikkeamat EVL:n enimmäispoistoista, suhteessa sijoitettuun pääomaan,
johon sisältyy mm. vaihto-omaisuuden
arvostusvaraus). Kyseinen kaava edellyttää kuitenkin lisätietoja, joita ei aina
ole saatavissa, joskin tilanne on nopeasti paranema,ssa. Siten yhdeksän
eli vajaa neljännes pörssin 41 te ollisuus-, kauppa- ja merenkulkuyrityksestä antoi toimintakertomuksessaan
tarkkoja tietoja varastovarauksesta tai
sen muutoksesta vuoden 1974 tilinpäätöksen osalta. Vuotta myöhemmin tällaisia yrityksiä oli jo 19.
Koska tietoj,a varastovarauksista tai
poistojen tasosta ei varsinkaan aikaisempina vuosina juuri ollut käytettävissä, Niemi on omassa kannattavuutta
osoittavassa tunnusluvussaan suhteuttanut toisiinsa tilikauden voiton, varausten muutosten (pl. varastovaraus)
ja korkokulujen summan sekä tilikauden alun korollisen pääoman (= osakepääoma + korollinen vieras pääoma).
Näin esim. Schaumanin arvoiksi on
saatu lähes 15 °lo vuodelta 1974 ja runsaat 8 °lo vuodelta 1975." Mikäli varastovarauksen muutos ja vuoden 1975
poistovajaus olisi otettu huomioon, vastaavat luvut olisivat kuitenkin olleet
26 °lo ja -1 Olo. Nämä osoittavat kouriintuntuvasti vuoden 1975 metsäteollisuuslaman syvyyttä.
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Tietoisena näistä puutteista Niemi
on täydentänyt kannattavuuslukuaan
lisätunnusluvulla, joka osoittaa varastovarauksen muutoksen prosentteina
korollisesta pääomasta. Varsin käyttökelpoinen on ,myös tieto siitä, kuinka
suuri osa rakennuksista sekä koneista
ja kalustosta on poistettu. Kuten tunnettua, vuotuinen enimmäispoisto jälkimmäisistä on 30 °lo.
Muista Niemen teokseen sisältyvistä
mielenkiintoisista numerosarjoista mainittakoon liikevaihdon esittäminen indeksilukuina, mikä mahdollistaa kasvuvauhtivertailun, sekä velkaantuneisuutta osoittava korollisen vieraan pääoman
suhde liikevaihtoon. Molemmissa suhteissa yhtiöko'htaiset ,erot ovat huomattavat; Koneen laskutus on vuosina 1965
-75 lähes y'hdeksänkertaistunut, kun
tekstiilialalla toimivien Lassila & Tikanojan sekä Tampereen Verkatehtaan
myynti on kasvanut vain hieman yli
kaksinkertaiseksi.
Velkaantuneisuus
kuvastaa sekä toimialoittaisia eroja
että suhdanteiden vaikutusta; vuonna
1975 korollinen vieras pääoma oli neljässä pörssin teollisuusyhtiössä (Kaukas, Schauman, Enso, Tampella) suurempi kuin liikevaihto. Poikkeuksellisen vähävelkaisia olivat puolestaan
Wärtsilä (toimitusluottolainoja ei ole
otettu huomioon), Strömberg, Marimekko sekä Lassila & Tikanoj a.
Niemen kirja ilmaantui markkinoille
viime vuoden marraskuussa. Näin ollen teoksen nimeen sisältyvä vuosiluku
saattaa muodostua myynnin kannalta
rasitteeksi, koska myynti tapahtunee
pääasiassa kuluvan vuoden puolella.
Vuosiluku on myös sikäli huonosti valittu, että kirjan käyttöarvo lienee suurin kuluvana keväänä vuoden 1976 tilinpäätösten julkistamisen yhteydessä.
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Tällöinhän on mahdollista jatkaa kirjassa esiintyviä numerosarjoja sekä verrata vuoden 1976 kehitystä aikaisempien vuosien tuloksiin.
Yhteenvetona voidaan todeta, että
Ni~men teos täyttää selvän aukon pörs-

siyhtiöitä koskevassa kirjallisuudessamme ja että siihen sisältyvä valtava
numero aineisto todella on tutustumisen
arvoinen.

Pertti Seiskari:

Teknosysteemin käyttäytymistä ohjaa ihmisten itsensä kehittämä tieto.
Systeemin tasapainoisuus ja kestävyy~
riippuu ohjausinformaation laadusta.
Jos tekniikan ja ihmisyhteisön ohjailussa käytettäviin tietoihin sisällytettäisiin myös ekoyhteisön toiminnan ylläpitämiseksi tarvittavaa informaatiota,
ihminen saattaisi Seiskarin mielestä
hyvinkin kehittää toimintansa sellaiseksi, että kehityksen jatkuvuus on
turvattu. Tarvittavien muutosten esteenä on tällä hetkellä vielä usko tieteen ja tekniikan kaikkitietävään voimaan sekä välinpitämättömyys luonnon
asettamia reunaehtoja kohtaan.
Uudistumattomien
luonnonvarojen
käyttöä voitaisiin vähentää siirtymällä
pehmeän eli ympäristöä vähän rasittavan tekniikan käyttöön. Seiskarin ohjeet ekologisen tasapainotalouden kannalta ovat esimerkiksi:
- mahdollisimman suuri tila- ja aluekohtainen omavaraisuus,
- siirtyminen uudistuvien luonnonvarojen tuoton varaan,
- säästötalouden jyrkkä toteuttaminen,
- suurten keskiittymien asteittainen
purkaminen,
- investointien ohjaaminen maa- ja
metsätalouteen,
- investointien lopettaminen energiaa
tai raaka-aineita runsaasti käyttä-

Ihmisen ekologia.
Luonnonvaramme
ja niiden käyttö. Weilin + Göös, Helsinki
1976. 186 sivua.
Ekologiselta kannalta katsottuna ihmisen toimintaan :rr..aapallolla liittyy välttämättömyyksia ja pakkoja, jotka voidaan kiteyttää lauseeseen: Rajallisessa
tilassa raj a ton kasvu tai toimin ta on
mahdotonta. Seiskarin teos selvittelee
pakkovaikutusten sanelemia ehtoja ihmisen toiminnalle ja suuntia, joihin
yhteisöjen kehitystä olisi ohjattava
eHnympäristömme ja -mahdollisuuksiemme säilyttämiseksi.
Kirja käsittelee sekä ekologisia peruskäsitteitä ja ilmiöitä että ekologian
ja talouden välistä suhdetta luonnontieteilijän silmin nähtynä. Keskeisen
osan muodostaa vertailu ekosysteemin
eli luonnontalouden ja teknosysteemin
eli ihmisen talouden välillä. Ekosysteemi osoittautuu perusteiltaan tasapainoiseksi, omavaraiseksi ja kestäväksi, koska se perustuu aineiden pysyvään kiertokulkuun. Ihminen voi kuitenkin toiminnallaan järkyttää tätä
tasapainoa ja jopa tuhota sen, sillä molekyylitasoisen, 'periytyvän ohjaustiedon varassa toimiva ekosysteemi ei
pysty sopeutumaan ympäristön äkillisiin muutoksiin.

Kim Lindström
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vään teollisuuteen (tehtaiden »paketoiminen» ).
Pehmeän tekniikan yhteiskuntaan pitäisi siirtyä asteittain ja suunnitellusti.
Yksittäinen 'kansakunta voisi Seiskarin
mukaan poiketa muiden käyttäytymismalleista asettamalla ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön laatutekijät etusijalle. Kansantuotteen lasku ei merkitsisi hyvinvoinnin laskua, jos vain turhaa kulutusta ja suoranaista tuhlausta
vähennettäisiin.
Teollisuudesta vapautuvan työvoiman Seiskari siirtäisi maa- ja metsätalouden piiriin, jossa työvoimaa lisäämällä voitaisiin vähentää riippuvuutta
koneista ja tuon tienergiasta, mikä Iisäisi todellista omavaraisuutta. Hän
suosittelee myös osa-aikaviljelyä tai
-teollisuutta, joka ottaisi huomioon
luonnon rytmin.
Yhteenvetona voidaan todeta, että
kirj a käsittelee laaj asti ja valaisevasti
ekologisia ongelmia. Lähestymistapa
on uusi ja erikoinen siinä mielessä, että.
ihmisen systeemi erotetaan ekosysteemistä erilaisen ohjausinformaation
perusteella. Yksittäisistä aiheista voisi
mainita esimerkiksi ydinvoiman käyttöön liittyvät kysymykset, luonnonvarojen maailmanlaajuinen uusjako sekä
metsien käyttö.

Antti Tanskanen:
Ulkomaankaupan tasapaino, taloudellinen kasvu ja Suomen velkaantuminen.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen jul~aisuja A:3, Helsinki 1976. 115 sivua.
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On jossain maarln ironista, että
Seiskari puhuu vähättelevään sävyyn
kustannus":hyötyanalyysista; siinä on
kansan taloudellisista menetelmistä eniten pyritty ottamaan huomioon myös
ympäristönäkökohdat. Kritiikki on kuitenkin si'käli oikeutettua, että käytännössä menetelmä on pettänyt siihen
asetetut toiveet.
Rahassa mittaamattomien' tai vaikeasti mitattavien vaikutusten huomioon ottaminen on tietenkin vaikeaa,
mutta niiden sivuuttaminen kaivaa
pohjaa taloustieteen uskottavuuden alta. Seiskarin kirja osoittaa omalta osaltaan, että välttämättömän muutoksen
edullisuus pitäisi taloustieteessäkin voida näyttää toteen, sen sijaan että pidetään kiinni puutteellisista laskutavoista.
Taloustieteilijä ei voine yhtyä kaikkiin Seiskarin suosi tuksiin ainakaan
varauksetta. Kysymys ei kuitenkaan
pohjimmiltaan ole siitä, ovatko ne
parhaita mahdollisia ratkaisuja, vaan
jonkinlainen suunnanmuutos on ekologisista syistä ennen pitkää edessä. Tässä mielessä Ihmisen ekologia on yritys
lähentää toisiinsa ekologiset ja taloudelliset näkökohdat niiden välisen ristirHdan pienentämiseksi.

Paula Wilson

Tanskanen on tutkimuksessaan asettanut tavoitteeksi Suomen ulkomaankaupan tasapainon, taloudellisen kasvun ja velkaan tumisen selvi ttämisen
erilaisten traditionaalisten lähestymistapojen puitteissa. Tasapainoa tarkas-
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tellaan kolmesta perinteisestä näkökulmasta: kysynnän suuntaaminen, kysynnän säätely (supistaminen) sekä näiden yhdistelmä. Kysynnän uudelleensuuntaamisessa voidaan käyttää yleisesti vaikuttavana instrumenttina valuu ttakurssi poli tiikkaa tai selektiivisinä
instrumentteina erilaisia tuontia rajoittavia ja vientiä edistäviä toimia.
Devalvaation
maksutasevaikeuksia
arvioidaan ensin j oustoteorian valossa.
Tanskanen pohdiskelee varsin mielenkiintoisella tavalla Suomen viennin
hintojen ja volyymin määräytymistä.
Tutkimuksen
mukaan Suomen. vienti,
hinnat määräytyvät maailmanmarkkinahintojen perusteella. Tässä nojaudutaan graafiseen tarkasteluun ja yksinkertaiseen empnrIseen kokeiluun
koko tavaraviennin tasolla. Viennin
volyymi määräytyy puolestaan joko
ulkomaisen kysynnän tai vientituotannon rajakustannusten perusteella.
Huomautuksena edelliseen on kuitenkin todettava, että realistisuuden
vuoksi vientiä olisi tarkasteltava disaggregoituna.
Vientihintojen
määräytymistä maailmanmar kkinahin toj en
mukaan voitaneen tällöin perustella ainoastaan puu- ja paperiteollisuustuotteiden osalta. Vastaavissa vientikysyntäyhtälöissä voisi lisäksi olla jokin
kannattavuutta
kuvaava
muuttuja.
Voitaneen olettaa, että devalvaatio aiheuttaa kannattavuuden paranemista,
vientiponnistelut lisääntyvät ja viennin
määrä kasvaa, vaikka vientihinnat ulkomaanrahassa
pysyvät
ennallaan.
Viennin ulkomaanrahanmääräiset hinnat laskenevat kuitenkin metalli- ja
muiden teollisuustuotteiden osalta devalvaation seurauksena.
Vastaavasti
on pääteltävissä, että tuontihinnatkin
osittain alenevat.

Seuraavaksi esitettävässä joustokaavassa vienti- ja tuonti kysynnän joustot
kirjoitetaan valuutta kurssin suhteen
ottamatta huomioon mahdollista devalvaation yhteydessä tapahtuvaa ulkomaanrahanmääräisten tuonti- ja vientihintojen muutosta. Tämä on varsin
vahvaa yksinkertaistamista, kuten edellä todettiin. Myöskään vientikysynnän
joustoa valuuttakurssin suhteen ei missään vaiheessa estimoida. Tarkasteltavan tutkimuksen kehikossa se lienee
kui tenkin nollan suuruinen tai vain
lievästi positiivinen. Kun lisäksi joustokaava on vain likimääräinen (ks.
kaava (2.1.3)), ei - erisuuruisten joustojen ja alijäämien vallitessa - kauppataseen tasapainottamiseksi vaadittavan valuuttakurssin muutoksen arvio
voi olla kovin luotettava. On myös
syytä pitää mielessä, että arvio kattaa
vain devalvaation ensi vaiheen hintavaikutukset.
Kysynnän säätelyn (supistamisen)
yhteydessä esitetään keynesiläisen kerroinmekanismin avulla devalvaation
väliUiset, tulojen muuttumisen kautta
aiheutuvat kerroinvaikutukset.
Kun
kuitenkin lähtökohtana on tilanne, jossa ulkomaankaupan alijäämä johtuu
kotimaisen tarjonnan ylittävästä kysynnästä, olisi kerroinmekanismi ollut
johdonmukaisinta esittää tavanomaiseen tapaan joustomekanismin yhteydessä. Siten olisi ollut yksinkertaisinta olettaa ensin, että devalvaatio suoritetaan ajankohtana, jolloin kotimaista tuotantoa voidaan nostaa lyhyellä
aikavälillä kapasiteetin käyttöastetta
kohottamalla. Tällöin on mahdollista
laskea ensimmäisessä vaiheessa ulkomaankaupan hintajoustojen avulla välitön, lyhyen aikavälin hintavaikutus
ja toisessa vaiheessa kerroinmekanis-
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min avulla välilliset, tulojen muuttumisesta aiheutuvat pitemmän ajan tulovaikutukset. Siinä tapauksessa, että
devalvaatio suoritetaan· kapasiteetin ollessa lähes tai peräti täyskäytössä, voidaan kotimaisen kysynnän supistamistarvetta analysoida esimerkiksi tutkimuksessa esitetyn tarjontatekijöiden
suhdetarkastelun avulla.
Mainittu tarkastelu nojautuu ainoastaan yhteen yksinkertaiseen estimoituun yhtälöön, jossa tuonnin muutosta on selitetty kotimaisen tuotannon
muutoksella. Näin ollen tulokset ovat
- kuten lukijaa valistetaankin - vain
summittaisia. Sama koskee jatkossa
esitettyä sinänsä mielenkiintoista rahoitus- ja finanssipolitiikan vaikutusten tarkastelua. Se perustuu puolestaan jälleen yhteen yhtälöön, jossa
tuontia selitetään kysyntäkomponenteilla.
Nämä kuten muutkin tutkimuksessa
sovelletut lähestymistavat ovat luonteeltaan partiaalisia. Niiden avulla ei
voida selvittää luotettavasti devalvaation (tai yleensä maksutaseen tasapainottamiseen tähtäävän politiikan)
kvantitatiivisia vaikutuksia maksutaseeseen puhumattakaan vaikutuksista
esimerkiksi inflaatiovauhtiin, huoltotaseen tarjonta- ja kysyntäpuolen komponenttien kehitykseen tai työttömyyden tasoon.
Partiaalisten mallien avulla ei myöskään voitane kartoittaa valuuttakurssipolitiikan kerrannaisvaikutuksia ja
dynamiikkaa.
Nämä ovat oleellisia
seikkoja päätettäessä kurssin muutoksen mitoituksesta ja ajoituksesta. Tällaisia partiaalisten mallien perusteella
laskettuja peukalosääntöjä toki tarvi. taan ja käytetään politiikkasuunnittelussa. Toivottavaa olisikin ollut, että
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maksutaseen sopeutumisongelmaa olisi
kartoitettu myös kokonaistaloudellisemman kehikon puitteissa. Tällaisena
olisi kai voinut olla Tanskasen edustaman laitoksen (ETLA) käytössä oleva
kokonaistaloudellinen malli.
Suomen taloudellista kasvua ja ulkomaista velkaantumista tarkastellaan
Harrodin kasvumallin ja dynaamisen
velkaantumismallin valossa. Jälkimmäinen malli perustuu kansantalouden
tilinpitojärjestelmään ja käsitteiden
määritelmiin. Kun eräät talouden keskeiset parametrit, kuten säästämis- ja
investointiaste oletetaan vakioiksi, voidaan mallista laskea esimerkiksi velkaantumisen pitkän aikavälin tasapainotaso. Sivun 70· taulukon mukaan
tämä taso on kuitenkin erittäin herkkä
parametrien rnuutosten suhteen.
Tutkimuksen loppuosassa tarkastellaan velkaantumismallin parametrien
riippuvuuksia
määritelmällisesti
ja
empiirisesti. Esimerkiksi investointiparametrien ja kansantuotteen kasvun
välisiä riippuvuuksia tulkittaessa on
kuitenkin pidettävä mielessä velkaantumismallin varsin
»aritmeettinen»
luonne.
Yleisvaikutelmaksi jää, että tutkimuksessa on melko monipuolisesti, joskin paikoin empkian kannalta pinnallisesti, valotettu Suomen u1:komaankaupan tasapaino-ongelmaa usean partiaalisen mallin näkökulmasta. Tässä
mielessä se on hyödyllinen valuuttakurssiteorioiden
katsaus.
Teoksen
luettavuutta
vähentävät
kuitenkin
useat vain löyhästi empiriaan nojautuvat laskelmat ja niukahkot lähdeviitteet. Teoreettiselta kannalta tutkimus olisi ollut antoisampi, jos erityisesti viime aikoina harrastettua
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monetaarista maksutaseteoriaa olisi
pohdittu enemmän Suomen tapauksessa. Tutkimuksen parasta antia käytännön kannalta edustaa pitkän aikavälin suunnittelun vaihtoehtojen ja
riippuvuuksien tarkastelu. Sen sijaan

maksutaseen lyhyen aikavälin ongelmien ratkaisemiseen, talouspolitiikan
hienosäädöstä puhumattakaan, ei tutkimuksella ole yhtä paljon annettavana.

Gary S. Becker:

teinen esitys kotitalouksien ajan ja hyödykkeiden allokaatiosta eliniän ylitse.
Tässä yhteydessä Becker tarkastelee kulutusta, investointe}a henkiseen pääomaan ja työhön osallistumista kehittämänsä mallin avulla ja kotitalouden hyvinvoinnin kannalta. Lähtökohtana on
omaan käyttöön tuotettu tuotanto, jossa
panoksina ovat mm. kotitalouden jäsenten aika, markkinahyödykkeet ja kotitalouden jäsenten tiedot ja taidot eli heidän henkinen pääomansa.

Ruman Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference
to Education. 2. painos. N ational Bureau
of Economic Research, New York 1975.
268 sivua. $ 10.00.
Beckerin teos oli pioneerityö alallaan
ilmestyessään ensi kertaa v. 1964. Toinen painos sisältää ensimmäisen painoksen muuttumattomana, min'kä ohella
siihen on lisätty laajahkoja osia.
Teoreettisessa osassa· Becker tar kastelee investointeja henkisen paaoman
kahdesta näkö'kulmasta: toisaaIIta hän
tutkii henkiseen pääomaan suoritettujen
investointien vaikutusta ansioihin ja
toisaalta näiden investointien tuottoa.
Elinikäisi-en ansiokäyrien tutkimisessa Becker jatkaa mm. Jacob Mincerin
viitoittamalla polulla, joka johtaa eri
ikäisten ja 'eri koulutustasoisten henkilöiden välillä vallitsevien ansiotasoeroj en selittämiseen henkisen paaoman
avulla. Perusajatuksena on löytää laitosmuotoisesta tai työpaikkakoulrutuksesta selitys ansiotasoerojen esiintymiseen.
Teoreettinen osa ,sisältää suhteellisesti eniten uusia aineksia ensimmäiseen
painokseen verrattuna. Sisällöltään niistä ehkä antoisin on matemaaHispainot-

Esko Aurikko

Eri olosuhteissa kotitaloudet yhdistävät käytössään 'Olevia panoksia eri tavoin. Becker päätyy tarkastelussaan ei kovin yllättävään -lopputulokseen,
että korkean ansiotason kotitalouksien
kulutus on »markkinahyödykeintensiivistä». Suomalaisille taloustieteilijöille,
jo1sta monet ova't kansantulokäsitteiden
lumoissa, tekisi varmaan silloin tällöin
hyvää tutustua tällaisiin tutkimuksiin,
joissa myös niin sanotut kotitaloustulot
ja -tuotanto ovat tarkastelun kohteena.
T'eos sisältää ensi'mmäiseen painokseen verrattuna uutena osana Beckerin
ja Barry Chiswickin koulutusta ja ansioiden jakaumaa käsittelevän artikkelin, joka julkaistiin vuonna 1966 American Economic Review'ssa. Siinä kirjoittajat tutkivat teoreettisesti henkisen
pääoman tuoton ja henkiseen pääomaan
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suori tettuihin in vestoin teihin käytetyn
ajan yhteyttä ansroihin.
Empiirisessä osassa Becker testaa teoreettisessa osassa kehittämiään malleja.
Tämän osan tuloksista mainittakoon
seuraavat:
1. Pitkälle koulutettujen henkilöiden
kysyntä Yhdysvaltojen työmarkkinoilla on viimeisten 35 vuoden aikana kasvanut nopeasti. Tätä kasvua on pitänyt
yllä mm. tutkimus- ja tuotekehittelymenojen ja sotilaalliseen teknologiaan
suunnattujen varojen lisäys.
2. Koulutuksen hankkimiseen vaikuttaa Beckerin mu'kaan koulutuksen tuotto, joka Yihdysvalloissa on erilainen eri
väestöryhmillä.
3. Koulutuksen rahallinen tuotto alenee koulutuksen tason kasvaessa. Alenevien tuottojen laki näyttää vallitse-

van inve.stoinneissa henkiseen pääomaan.
Teoksen toisen painoksen heikkous on
vahva sitoutuminen ensimmäiseen painokseen, jolla on ikää jo toistakymmentä vuotta. Muutamat uudet kappaleet
eivät asiaa Juuri korjaa. Henkisen pääoman tutkimus on 1960-luvun alusta
harpannut aimo askeleen eteenpäin.
Lukijan, joka haluaa saada tuoreimman
kokonaiskuvan henkisen pääoman aluee~ta, kannattaa tutustua viime vuosina
ilmestyneisiin,
aihetta
käsiUeleviin
uusiin teoksiin. Näistä esimerkiksi Thomas Justerin toimittama Education,
Income and Ruman Behavior, tyydyttää
ennakko-odotukset
paremmin
kuin
Beckerin teos.

Steven I. Davis:

sisältäpäin. Hän on toiminut amerikkalaisten suurpankkien ulkomaisten
tytärpankkien johdossa ja on kirjoittanut teoksensa tästä näkökulmasta.
Mikä on sitten europankki? Davis
määrittelee asian näin: » ... an international banking institution with its
own capital base, a certain degree of
management autonomy, executive offices in London or another international
financial centre, and whose principal
activity is related directly or indirectly
to the taktng of deposits in Eurocurrencies and onlending them to
customers or other banks.» Määritelmä
on erittäin laaja, eikä kirja kata siitä
kuin pienen osan, nimittäin Lontoossa
toimivat europankit.
Pohjoismaiden kannalta on ikävää,

The Euro-bank: Its Origins, Management and Outlook. Macmillan, Lontoo
1976. 125 sivua.
Europankki-termiä käytetään ahkerasti
kansainvälisessä pankkialan lehdistössä.
Pankkimiespiirin ulkopuolisille
käsitteen sisältö lienee kuitenkin verraten hämärä. Tästä syystä on tarpeen, että julkaIstaan europanKkeja
käsitteleviä,
yleistajuisia
teoksia.
Steven I. Davis on pyrkinyt luomaan
yleiskatsauksen europankkien toimintaan, mutta hän ei mielestäni tässä ole
kuitenkaan täysin onnistunut.
Davis on ammattipankinjohtaja, joka
tuntee kansainvälistä pankkitoimintaa

Pekka Parkkinen
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että teoksessa ei ole tarkasteltu esim.
Luxemburgiin perustettuj a europankkeja. Mm. norjalaisten tytärpankkien
sijoittumiseen Luxemburgiin on ilmeisesti vaikuttanut lainsäädännölliset rajoitukset kotimaassa. Norjassa maksuvalmiusmääräyksiin lasketaan mukaan
myös eurorahoitus, joten tällaisen ra·hoituksen hankkiminen Luxemburgissa
toimivan tytärpankin tiliin on käynyt
kannattavaksi.
Kirjan alussa tarkastellaan europankkien historiaa ja etsitään syitä
niiden keskiaikaisten edeltäjien toiminnan epäonnistumiseen.
Davisin
mukaan kansainväliset pankit ovat aina
kukoistuskauden
jälkeen
joutuneet
vaikeuksiin - lähinnä luottotappioiden
vuoksi. Tänäkään päivänä ei ole olemassa mitään ehdottomia luotonmyöntämiskriteereitä, joten europankit
kokonaisuutena ottaen pitävät salkuissaan runsaasti riskipitoista materiaalia.
Tähän kuuluvat mm. paljon puhutut
REIT- (Real Estate Investment Trusts)
ja supertankkeri- (VLCC, ULCC) rahoitukset.
Europankkien kannattavuus on teoksen mukaan ollut heikko ja yleensä
vähän heikompi kuin isäntäpankkien
kannattavuus. Monet Lontoon europankit elävätkin ennen kaikkea statusarvon takia, ja kohoavan kustannustason myötä uusia europankkeja jää
jatkuvasti kannattavuusrajan alapuolelle.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on
Davisin laskelma siitä, miten mismatching eli rahoituksen ja lainojen
eriävä juoksuaika olisi kannattanut
vuosina 1964-74. Tämä perustuu siihen, että euromarkkinoilla kuukauden
talletukset ovat halvempia kuin kolmen tai kuuden kuukauden talletukset.

Kun europankit lainaavat rahaa ulos,
lainakorko lasketaan useimmiten lisäämällä eurotalletuskorkoihin spread
eli korkomarginaali, joka siis Jaa
europankille. Jos asiakkaalle lainataan
kolmeksi kuukaudeksi ja otetaan vastaan kuukauden talletuksia, pankin tulisi siten saada mismatch-voittoa.
Yleensä europankit ottavat talletuksia rahoittamaan määrättyä lainaa.
Normaaliin pankkitoimintaan kuuluu
aina pidennystehtävä eli lyhyen rahoituksen käyttäminen pitempiin lainoi.hin. Europankeissa taas summat ovat
niin suuria, että pienemmät pankit eivät voi ottaa riskiä lainkaan, vaan tyytyvät korkomarginaaliin yrittämättä
saavuttaa mismatch-voittoja.
Oheisesta taulukosta havaitaan, että
ottamalla kuukauden talletuksia ja lainaamalla kolmeksi kuukaudeksi pankin
toiminta olisi ollut tältä osin tappiollista vuodesta 1971 lähtien. Tämä on
tietysti vain teoreettinen laskelma,
käytännössä tällaisia tappioita voitaneen välttää mm. ennakoimalla korkokehitys. Esim. eurobond-salkun rahoitus tapahtuu juuri mismatch-periaatteella.
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
Keskim.

Olo-yksikköä
0.123
0.161
0.061
0.243
0.120
-0.769
0.036
-0.724
-0.370
-0.575
-0.131
-0.166

Taulukko
osoittaa,
minkälaiseksi
mismatch-korkoero olisi muodostunut,
jos kolmen kuukauden antolainaukseen
olisi koko ajan käytetty kuukauden
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ottolainausta. Luvut on siis laskettu
seuraavasti: 3 kk:n euro korko - 1 kk:n
eurokorko.
Davisin kirjaa voi suositella lukijalle, jolla jo on taustatiedot europankkien toiminnasta. Teoksessa ei käsitellä euromarkkinoita eikä pankkitek-

nisiä menetelmiä yleisesti, vaan siihen
on koottu lähinnä erikoistietoja. Kirja
sopii siten lähinnä europankkien johtajistolle sekä muille -näiden asioiden
parissa työskenteleville.

Richard Jones:

-

Supply in a Market Economy. George

Allen & Unwin, Lontoo 1976. 191 sivua ..
;€, 5.95
Uusien englanninkielisten kansantaloustieteen perusoppikirjoj'en esiinmarssi jatkuu. Erilaisuutta aikaisempiin
teoksiin nähden pyritään luomaan milloin kirjapainotekniikan viimeisiin saavutuksiin (selvät värikuvadiagrammat),
milloin teorian popularisoiviin sovellutuksiin jne. vedoten.
Richard Jonesin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille tarkoittama
oppikirja pyrkii omaleimaisuuteen keski ttymällä mikroteorian tarj on ta puoleen. Tätä varten kysyntäpuolella tarvitaan vain oletus hyvin käyttäytyvästä
(kysytty määrä kasvaa hinnan laskiessa)
kysyntäkäyrästä. Perusteluna alueen
rajauksen hyödyllisyydelle esitetään
mahdollisu utta

käsitellä tavanomaista enemmän teoreettista ja metodologista keskustelua eri lähestymistapoineen ko.
alueella,
esiHää empiiristä aineistoa eri tutkimuktsista, joissa teorioita (hypoteeseja) on pyritty testaamaan,
7

Jan Franzen

esittää teoreettisten mallien sovellutuksia.
Ensimmäiseen kohtaan liittyen kirjan
otsikkoa on myös tarkasteltava metodologisen valinnan ilmen tymänä. Se
viittaa nimenomaan tarjontaan määrättyä hyödykettä tuottavalla sektorilla
sen sij aan, että kirj an nimi olisi esimerkiksi »yrityksen teoria markkinataloudessa». Näennäisesti mer k±ty ksettömän
otsikon valinnan taustana (suhteessa
esittämääni vaihtoehtoon) on ns. marginalistinen kiista, jonka historiaa selvitetään lyhyesti 'kirjan johdannossa.
Aiheeseen palataan myöhemmissä luvuissa 'eri teorioiden ja empiiristen tutkimusten esittelyn yhteydessä.
Marginalistisessa 'kiistassa ovat vastakkain karkeasti ottaen kaksi käsitystä:
Erityisesti Milton Friedman (sekä
Fritz Machlup) edustaa kantaa, jonka
mukaan kysymykset, joihin alueen teorialla pyritään _vastaamaan, koskevat
resurssien allokaatiota ja hinnanmuodostusta. Tästä näkökulmasta yrityksen
teorialla on mielen'kiin toa vain sen
vuoksi, että sektorin tarjontakäyrä voidaan johtaa. Tätä tarkoitusta varten
yri ty ksen käsitteen ja siihen liittyvien
käyttäytymisoletusten ei välttämättä
tarvitse olla »realist1sia». Olennaista on,
että hypoteesien tuottamat ennusteet
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vastaavat reaaHmaailman havaintoja.
Käytännössä tämä metodologinen valinta, joka on tyypillinen Friedmanin »Chir::agon koulukunnalle», johtaa täydellisen
kilpailun mallin (tai konkreettisemmin
kysyntä-tarjontak'ehiKon) laajaan soveltamiseen aina perinteellisten taloudellistenkysymyksen asettelujen ulkopuolelle (esim. the economics af crime).
Kilpailullisten oletusten taustalla on
luonnollisesti se, että ilman niitä tarjontakäyrästä ei tarkkaan ottaen voida
puhua.
Toiselle suunnalle yhteisenä piirteenä
voidaan pitää sen kriittisyyttä kilpailuIlisen mallin oletuksia kohtaan. Tämä on
iJ!mennyt pyrkimyksenä rakentaa »realistisia» yrityksen teorioita. Näin päädytään standardioppikirjoista tuttuihin
epätäydellisen kilpailun mallien varianUeihin, joiden ääripäässä ovat »revisionistisiksi» usein nimitetyt yrityksen myynnin tai hyötyfun'ktion maksimointimallit eri muodoissaan, hännänhuippuna Cyertin ja Marchin »behavioural theory of the firm».
Jones asettuu Chicagon koulukunnan
kannalle kieltämättä kuiten'kaan »realististen» ,teorioiden merkitystä. Tämän
valinnan taustalla ovat mm. seuraavat
perustelut:
resurssien aHokaation näkökulmasta
»realistiset» yrityksen teoriat eivät
ole olleet erityisen hyödyllisiä, 'koska niistä ,ei voida helposti johtaa koko sektoria koskevia yleistyksiä,
kilpailullisen mallin sovellutukset
ovat sittenkin olleet taloustieteen
suurinta antia reaalimaail!man ilmiöiden seli ttämisessä.
Asioiden 'käsittely ei metodologisesta
värittyne1syydestään huolimatta sittenkään poikkea ratkaisevasti tavanomaisesta tarjontapuolen tarkastelusta. Kir-

ja alkaa tuotanto- ja kustannusteoriasta,
joiden jälkeen 'käydään läpi eri kilpailutilanteet. Sitten esitellään a~glosak
sisissa maissa tehtyjen markkinarakennetta (keskittymisastetta) 'koskevien tutkimusten tulo'ksia sekä emo »revisionistisia» teorioita. Lopuksi pyritään osoittamaan kilpailullisiin oletuksiin perustuvan kysyntä-tarjontakehikon käyttökel poisu us sovellu tusesimer keino
Yleisarviointina voidaan sanoa, että
kirja on parhaimmillaan pyrkimyksessään metodologiseen keskusteluun. Sitä
vastoin standardi teorioiden esi ttelyssä
se on huonoimmillaan. Syynä tähän ovat
käsittelyä vaivaava ylimalkaisuus, epäjohdonmukaisuus ja kirjassa esiintyvät
virheet.
Epäjohdonmu'kaisuus ilmenee esimerkiksi heti johdantokappaleen jälkeen:
tuotan toteoria -ka ppaleessa
ryhdytään
esittämään marginaalikäsitteiden merki tystä kustann uskäsi tteiden avulla,
jotka puolestaan ovat vasta seuraavan
kappaleen otsikon alle kuuluvia asioita.
Mikä pahinta, rajakustannuskäsite määritellään tässä yhteydessä väärin (s. 28).
Kirjoittajalla on asioiden painottamisen ja oppimismahdollisuuksien kannalta kiusallinen tapa määritellä keskeisiä
asioita alaviitteissä, joiden tekstit l!Öytyvät kappaleiden lopusta. Näin tapahtuu
tuotantofunktion s,amoin kuin eri aikahorisonttien määrittelylle (s. 34). Toisaalta skaalatuottorhin liittyvää määrittelyä ei kirjasta löydy lainkaan. Ensimmäistä kertaa asiaan törmättäessä (tuotantoteoriassa laajenemisurien yhteydessä) todetaan lineaarisesti homogeenisen tuotantofunktion tuottavan vakioisten skaalatuottojen tapauksen. Tämän
jälkeen eri skaalatuottovaih toeh toj a
käytetäänkin sitten vapaasti tekstissä.
Edelleen yrityksen ja tarjonnan teorian
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kannal ta olennaista normaalivoi tto-käsitettä (pääoman vaihtoehtoiskustannus)
ei esitetä lainkaan.
Hieman pintapuolisen kilpailumuotojen esittelyn yhteydessä kä'sitellään myös
oligopolitilanteen hinnoittelua joka estää pääsyä markkinoille (limit pricing).
Tässä yhteydessä (s. 87) ko. hinnoittelun
edullisuuden ehto on määritelty väärin:
eri ajankohtiin sijoittuvia tuottoja on
laskettu yhteen graafi,sesta esityksestä
ottamatta huomioon aikapreferenssitekijää (diskonttaamisen välttämättömyyttä) ja päätöshorisontin pituutta.
»Revisionistisia» yrityksen teorioita
käsitellään enemmänkin niiden lähtökohtia kuin itse teorioita esitellen. Yhteenvetona todetaan näiden lähestymistapojen sitten'kin lisänneen odotettua
vähemmän markkinatalouksien allokaatiokysymysten ymmärtämistä.
Lopuksi siirrytään sovellutusesim'erkkeihin, jotka käsittelevät vuokrasäännöstelyä, vesitaloutta, hyödykeverotusta, »riko'ksen taloustiedettä» ja yritysten
sijaintipäätÖ'ksiä. Näillä pyritään osoittamaan kysyntä-tarjontakehikon selitysvoima reaalimaai1man ilmiöiden yhteydessä. Tässä onnistutaan kohtalaises-

ti, joskaan analyysi ei ole kovin pitkälle
menevää.
Mainittakoon tässä yhteydessä verotusesimer kki, jossa analysoidaan hyödykeveron siirtymävaikutuksia. Päädytään tuttuun tulokseen: se, missä määrin kuluttajat ja tuottajat joutuvat kantamaan veronmuutoksen »rasituksen» ,
riippuu kysyntä- ja tarjonta'käyrien
joustoista tasapainopisteen ympäristössä. Tarkastelun taustalla ovat sektoria
koskevat kilpailuoletukset. MIkäli nämä
pätevät, mutta silti vallitsee epätäydellinen tietämys kysyntä- ja kustannusfunktioista, yritykset saattavat hyvinkin harjoittaa mark-up -hinnoittelua
näissä olosuhteissa. J oustoihin perustuvat tulokset verorasituksen jakautumasta eivät tällöin välttämättä päde. Oikean
lähestymistavan valinnassa päädytään
näin ollen takaisin 'kysymykseen, mikä
on realististen oletusten asema analyysin kannalta.
Kun teoksessa ennen kaikkea tarjontapuoleen liittyvän standari teorian esi ttämisessä on puutteita, se ei nykyisellään ole kovin käyttökelpoinen oppikirjana.
Heikki A. Loikkanen

The Polluter Pays Principle. Definition,
analysis, implementation. OECD, Pariisi 1975. 117 sivua.

taloustiedettä. Vuonna 1972 julkaistussa ympäristötaloudellisessa perusselvityksessä (Problems of Envi?·onmental Economics) käsiteltiin jo mm.
aiheuttamisperiaatetta ympäristönsuojelukustannusten kohdentajana. Vuosina 1972 ja 1974 OECD:n neuvosto hyväksyi lisäksi aiheuttamisperiaatteen
käyttöönottoa ja soveltamista koskevia
suosi tuksia.

Varsi~kin ympäristökomitean perustamisen jälkeen vuonna 1970 OECD on
myötävaikuttanut kiitettävästi ympäristönsuojelun teorian ja käytännön
kehittämiseen. Tämä koskee erityisesti taloudellista aspektia - ympäristön
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Nyt esiteltävä OECD:n julkaisu on
selvästi kaksijakoinen. Teoksen »virallinen» osa sisältää edellä mainitut järj estön suosi tukset liiteasiakirj oineen.
Laajempi jälkiosa käsittää viisi artikkelia, joissa tarkastellaan mm. aiheuttamisperiaa tteen soveltamisen taloustieteellisiä perusteita, toteuttamiskeinoja ja niiden tehokkuutta sekä käytännön case-tapauksia vesiensuojelussa.
Aiheuttamisperiaatteella tarkoitetaan
OECD:n mukaan sitä, että ympäristön
pilaajan tulisi kantaa vastuu julkisen
vallan tarpeellisiksi katsomien ympäristönsuojelutoimien
kustannuksista.
Näiden tulisi toisin sanoen heijastua
niiden tavaroiden ja palvelusten kustannuksissa, joiden tuotanto ja/tai kulutus aiheuttaa ympäristön turmeltumista. Voimavarojen kohdentumisvaikutusten osalta aiheuttamisperiaatteen
korostetaan tähtäävän ainoastaan niukkojen ympäristöresurssien käytön tehostamiseen, eikä periaatteen soveltaminen siten millään tavoin takaa taloudellista optimia.
Vaikka OECD:n aiheuttamisperiaatteen tulkinta ei takaa ympäristönsuojelukustannusten täyttä sisäistämistä, se on käytännönläheinen. Asettamalla toimenpiteiden tavoitetaso julkisen vallan päätöksestä riippuvaksi vältytään vajoamasta haittafunktioiden
käytännön määrittämisen hetteikköihin.
Jotkut panevat tosin nykyään toivonsa ympäristöindikaattorien kehittämiseen. Tämäkään tie ei kuitenkaan tuone optimointiongelmaan käytännön ratkaisua, joten nykyinen tulkinta lienee
nykytilanteessa ainoa realistinen.
OECD:n suositusten mukaan aiheuttamisperiaatteen tulisi olla keskeinen
periaate jäsenmaiden ympäristönsuojelutoimien kustannusten kohdentami-

sessa. Niiden ei tällöin yleensä pitäisi
auttaa pilaajia kustannusten kantamisessa avustusten, verohelpotusten tai
muiden toimenpiteiden muodossa. Tällaisen avun tulisi olla tarkoin rajattua
ja selkeästi valikoivaa. Sen tulisi mm.
rajoittua ajallisesti etukäteen tarkasti
määrättyihin siirtymäkausiin eikä se
saisi aiheuttaa merkittäviä vääristymiä
kansainvälisen kaupan ja investointitoiminnan piirissä. Avun tulisi lisäksi
yleensäkin rajoittua lähinnä olemassa
oleviin laitoksiin. Ympäristönsuojelua
palvelevan tutkimuksen rahoitus julkisen vallan toimesta ei ole ristiriidassa
aiheuttamisperiaatteen kanssa.
Suosituksiin liittyvän muistion mukaan aiheuttamisperiaate voidaan toteuttaa useilla keinoilla, mm. prosessija tuotestandardit, lupamenettely ja
erilaiset päästömaksut. Kenties myönteisimmin
muistiossa
suhtaudutaan
päästömaksuihin, tosin monin varauksin.
Selvityksen analyysiosassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin suositusten talousteoreettista taustaa. Artikkelit eivät sinänsä elimellisesti liity
suositusosaan. Ne ovat lisäksi keskenään epätasaisia. Artikkeleiden välillä on jopa havaittavissa pieniä ristirii taisu uksia.
Ensimmäisessä, tekijän nimeä vailla
olevassa artikkelissa tarkastellaan ulkoisten vaikutusten sisäistämisen sekä
optimaalisuuden ja tehokkuuden välisiä yhteyksiä. Tärkein anti on kuitenkin aiheuttamisperiaatteen eri toteuttamiskeinojen etujen ja haittojen vertailu. Tarkasteltavia keinoja ovat välitön valvonta, korvaukset pilaajille
(pilaajien »lahjonta»), erilaiset kannustimet (verohelpotukset, luottojärjestelyt), pilaamisoikeuksien avoin »myyn-
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ti» sekä päästömaksut. Tarkastelu on
siten kenties turhankin kattava, mutta
se jää silti melko yleispiirteiseksi ja
teoreettiseksi. Eniten etuja näyttäisi
tarjoavan päästömaksujen käyttö; sen
haitat olivat lähinnä hallinnollisia.
Laajin ja perusteellisin artikkeli on
optimistisista
kasvunäkemy ksistään
tunnetun Wilfred Beckermanin käsialaa.
Siinä tarkastellaan lähemmin
kolmea hintamekanismin huomioonottavaa aiheuttamisperiaatteen toteuttamiskeinoa,
päästömaksua,
pilaajien
lahjontaa
sekä
pilaamisoikeuksien
myyntiä. Lisäksi Beckerman käsittelee
mielenkiintoisella tavalla kollektiivisten ympäristönsuojelupalvelusten tuotannon mitoitusta ja rahoitusta. Tekijä korostaa mm. sitä, että julkisten
laitosten osuuden suuruudella ei ole
periaatteessa mitään yhteyttä pilaajilta
päätösmaksuina tms. kerättäviin tuloihin.
Seuraavat kaksi artikkelia eivät sisällä olennaista uutta lukuunottamatta
englantilaisten Marquandin ja Allenin
maksupolitiikan käsitteellisiä epäselvyyksiä koskevia näkemyksiä. Viimeisessä artikkelissa tarkastellaan aiheuttamisperiaatteen toteutumista vesiensuojelun rahoituksessa Ranskassa, Hollannissa ja Suomessa. Nämä maat OQ
artikkelin mukaan valittu siksi, että
~ Ranska ja Hollanti soveltavat päästömaksuj a avustusten rinnalla, kun taas
Suomi on esimerkkinä lähinnä välittömiä valvontakeinoja soveltavasta maasta.
Artikkeli on teoksen mielenkiintoisimpia siitä huolimatta, että maakohtaiset tiedot ovat vanhentuneita. Aivan
viime vuosina jätev~sien päästömaksujärjestelmä on otettu tai suunniteltu
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otettavaksi käyttöön useissa Euroopan
maissa, joten Ranska ja Hollanti eivät
liene enää tässä suhteessa kiinnostavimpia esimerkkejä.
Myös Suomea
koskevat tiedot ovat kuluvan vuosikymmenen alusta. Artikkelissa on selostettu ehdotuksina rahoitusmuotoja,
joita on nyttemmin sovellettu maassamme käytäntöönkin jo vuosia. Esim.
kunnallinen jätevesimaksu tarjoaisi lisäaineistoa tämänkaltaiseen selvitykseen, vaikka se ei päästömaksu olekaan.
Samoin olisi ollut mielenkiintoista lukea OECD:n arviointeja esim. maamme
teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitusohjelmasta vuosille 197483.
Julkaisun luonteen huomioonottaen
teoksen analyysiosa olisi saanut olla
konkreettisempi. Siinä olisi tullut tarkastella huomattavasti käytännönläheisemmin alkuosan suositusten toteuttamismahdollisuuksia ja -keinoja nyky-järjestelmien taustaa vasten. Lukijaa
häiritsee mm. päästömaksun käsitteen
ja sisällön epämääräisyys, johon yhdessä artikkelissa viitataankin. Vaikka
suositusten liitemuistioissa sekä kaikissa artikkeleissa käsitellään tätä keinoa,
sen mahdollisen soveltamisen yleisetkin
periaatteet jäävät vielä paljolti pimentoon.
Puhtaasti teknisenä puutteena on lisäksi mainittava jälkiosan artikkelien
riittämätön koordinointi. Vaikka samaa perusasiaa valotetaan usein hieman eri kulmalta, asioiden toistamiselta ei ole voitu välttyä. Tämä johtuu
ilmeisesti siitä, että artikkelit lienee
kirjoitettu toisistaan riippumatta. Tällaisenakin j ulkaisu silti nähdäkseni
puolustaa paikkaansa.
Aiheuttamisperiaate ja varsinkin sen käytäntöön
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soveltaminen lienevät vielä niin vähän
tutkittuja- alueita, että tavoitteita ei saa
asettaa liian korkealle.
Julkaisulla on oma mielenkiintonsa
myös Suomen vesiensuojelun ja yleensä ympäristönsuojelun rahoitusjärjes-

telmän kehittämistä aj.atellen. OECD:n
suositukset onkin pantu merkille esim.
vesihalli tuksen julkaisemassa vesiensuojelun periaateohjelmassa.

Amartya Sen:

Teoksessa korostetaan institutionaalisia seikkoja sekä otetaan huomioon
valintoja rajoittavien sosiaalisten ja poliittisten tekijöiden mahdollisuus. Mistään insti tu tionaalisesta lähestymistavasta ei kuitenkaan ole kysymys. Itse
asiassa teos antaa mielenkiintoisen esimerkin siitä, missä suhteessa analyyttinen ja institutionaalinen lähestymis!tapaeroavat. Sen korostaa tätä myös itse
ensimmäisessä liitteessä, missä hän
kommentoi joitakin Myrdalin esittämiä
käsityksiä. Myrdal on arvostellut yrityksiä mitata kehitysmaiden työttömyyttä »läntisin» käsittein ja vaatinut
'ko'konaan uuden käsitteistön luomista
tätä tarkoitusta varten, mitä hän ei kuitenkaan itse ole tehnyt. Sen larvostelee
myös Intian tilastotoimen käytäntöä
työttömyyden mittaamisessa ja toteaa,
että ongelma ei ratkea sillä, että työttömyyden mitta tehdään moniulotteiseksi
soveltamalla samaa käsitettä eri vä,estöryhmiin. Ristiriitaiset työttömyysluvut
syntyvät usein siksi, että mittaamisessa
käytetään eri käsitteitä. Senin mukaan
on kuitenkin tärkeää, että saadaan dstiriitaisia lukuja, sillä ne valottavat työttömyyttä eri aspekteista, mikä juuri on
olennaista työllisyyspolitiikan suunnittelussa.
Eri aspektit, joista työllisyyttä Senin
mukaan voidaan lähestyä, ovat tulo-,

Employment, Technology and Development. Clarendon Press, Oxford 1975,
193 sivua.
Tämä monografi on valmistettu Kansainvälisen työjärj'estön (ILO) maailman
työllisyysohjelmaa varten. Työ, kuten
muutkin projektia varten tekeillä olevat tutkimukset, on rahoitettu Ruot'sin
hallituksen tarkoitusta varten myöntämällä avustuksella.
Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää analyyttisia välineitä sovellettavaksi teknologian valinnan ongelmaan osana kehitysmaiden työllisyyspoli tiikkaa.
Taustalla on täten se jo pitkään tiedostettu ongelma, että kehitysmaiden taloudellinen 'kasvu toisen maailmansodan
jälkeen on perustunut pääomaintensiivisen teknologian soveltamiseen eikä
näin ole saanut aikaan vastaavaa työllisyyden lisäystä, mikä kuitenkin ol~si
ollut tarpeen ottaen huomioon näissä
maissa vallitseva suuri työttömyys.
Vaikka työ on pääosin analyyttinen,
se sisältää lukuisia Intiaa koskevia empiirisiä viittauksia. Teoksen loppuun on
lisätty neljäliitettä, joissa kommentoidaan aikaisempaa työttömyyden mittaamista ja Intian työllisyyspolitiikkaa käsittelevää 'kirjallisuutta.

Esko Asumalahti
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tuotanto- ja kokemusaspekti (recognition aspect).Ensimmäisen mukaan työllinen on henkilö, jonka tulo riippuu työhön osallistumisesta. Toisessa korostetaan sitä, riippuuko kokqnaistuotos henkilön työhön osallistumisesta. Viimeinen
näkökulma taas kiinnittää huomion siihen, kokeeko henkilö itse olevansa työtön, mikä usein ilmenee aktiivisena työn
etsin tänä. Jos kysymyksessä olisi pelkästään palkkatyö,· näkökulmat saattaisivat yhtyä. Kehitysmaiden kohdalla
mittaus ongelmat syntyvät osittain juuri siitä, että huomattava osa väestöstä
saa toimeentulonsa muusta kuin palkkatyöstä.
Tämän keskeisen institutionaalisen
piirteen Sen ottaa huomioon. Hän muodostaa yksinkertaisen mallin, jonka
perusteella voidaan määritellä ns. työtasapaino. Tämän pohjalta voidaan
määrätä työn {laskennallinen) tarjontahinta, johon vaikuttaa paitsi lisätyöpanoksen antama rajatuotos myös se osa,
joka lisätuotoksesta menee muille,
yleensä muille perheenjäsenHle, sekä
tähän liittyvä arvostus Chuolenpito). Tätä käsitettä käytetään jatkossa keskustel taessa piilotyöttömyyden mi t'taamisesta (tuotantoaspektista), duaalisista
työvoimamarkkinoista ja maatalouden
omistusmuodon vaikutuksesta teknologian valintaan.
Duaaliset työvoimamarkkinat ovat
Senin mukaan tyypillisiä kehitysmaissa. Niiden eräs ilmentymä on se, että
samanlaisesta työstä saadaan erilaiset
korvaukset. Tämä on erityisen selvä
alkutuotannossa, m1ssä reaalinen työV'oimakustannus ei-pa]kkasektorissa kuten perheviljelmillä jää maataloustyöntekijöiden palkan alapuolelle. Sen toteaa, että tällaiseen tilan teeseen ei
tarvitse liittyä mitään irrationaalisen
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käyttäytymisen piirteitä. Yksittäisen
palkkatyön ulkopuolelta toimeentulonsa
saavaUa työntekijällä on edessään monim u tkainen
päätöksenteko-ongelma,
jossa vastakkain ovat yhtäältä varma
osuus perheen niukastakintulosta ja
toisaalta korkeamman palkkatulon mahdollisuus, mihin kuitenkin liittyy tuntuva työttömyyden riski.
Taloudelliset ja poliittiset rajoitukset
ovat luonnollisesti tärkeitä määriteltäessä työllisyyspolitii'kan tavoitteita. Sen
korostaa työlHsyyden ja tulonjaon välistä yhteyttä ja toteaa, että työllisyyteen vaIkuttaminen on usein tehokkain
tapa vaikuttaa tulonjakoon.
Työllisyyden ja kulutuksen välinen
yhteys on tärkeä kahdellakin tavalla.
Ensinnäkin pyrkimys parantaa työllisyyttä julkisia projekteja (esim. teiden
rakentaminen) pystyttämällä johtaa
tämän
edellyttämää palkkasummaa
vastaavaan kuliutustavaroiden kysynnän
voimistumiseen, mikä ei välttämättä
aiheuta kulutustavaroiden tuotannon
lisääntymistä ja siten kerrannaisia työllisyysvaIkutuksia, sillä kehitysmaissa
kulutustavaroiden tuotantoa rajoittavat
useinkin resurssit ja organisaatio eikä
tehokkaan kysynnän puute. Työttömyys
ei siis ole tyypillisesti keynesiläistä.
Vastaavaa ongelmaa ei synny, jos työllisyyttä pyritään luomaan ei~palk'kasek
torissa esim. osuustoiminnallisten yhteisproje'ktienmuodossa, sinä tällöin
korvaus lisätystä työllisyydestä tulee
vasta myöhemmin suurempana tuotoksena.
Toiseksi, kun työllisyyspolitiikkaa
tarkastellaan pitkän aikavälin näkökulmasta, edessä on konflikti tämän hetken ja tulevan työllisyyden välillä, mihin liittyy ristiriita nykyisen ja tulevan
kulutuksen välillä. Aggregaattitasolla
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kysymys on kulutuksen ja investointien
välisestä suhteesta, joka v1aikuttaa proj ektin työintensiivi syyden valintaan.
Viimeisessä luvussa Sen pyrkii kokoamaan yhteen aikaisemmin käsiteltyjä osatekijöitä ja hahmottamaan niiden perusteella yhteiskunnallisen kustannus-hyötyanalyysin kehikkoa. Pyrkimyksenä on työn (ja siten projektin
ai'kaansaaman työllisyyden) arvottaminen.
Tähän
vaikuttavat
projektin
aiheuttama nettotuotos, projektiin siirtyvien työntekijöiden tulon lisäys, eipalkkasektoriin jäävien työntekijöiden
tulon lisäys, näistä kaikista syntyvä
säästämisen kasvu sekä (negatiivisena
eränä) työponnistusten kohoaminen.
Kuitenkin näiden eri tekijöiden painottamiseen liittyy lukuisia ongelmia, joista edellä on jo mainittu optimaalisena
pidettävä kulutuksen ja investointien
suhde. Tämän lisäksi tulonjako vaikuttaa ratkaisevasti painotuk'seen. Ongelmat ovat samoja, jotka tulevat esille

pyrittäessä sosiaalisen hyvinvointifunktion konstruoimiseen. Tähän tunnetusti
hankalaan ongelmaan myöskään Senin
teos ei tuo ratkaisua.
On pelkästään eduksi, että tähän ei
olle edes pyritty, sillä se merkitsee tekijän omin sanoin sen realiteetin tunnustamista, 'että päätöksenteko on loppujen lopuksi sosiaalinen prosessi eikä mekaaninen byrokraattinen toimenpide.
Ongelman käsitteellisessä selventämisessä Sen on jo'ka tapauksessa onnistunut, ja sehän on perusedellytys hyvälle
soveltavalle tutkimukselle.
Teoksen kirjallisuusluettel<o on mittava, 448 teosta tai artikkelia, joten se
käy hyvin aihepiirin perusbibliografiasta. Luetteloa on kenties aiheettomastikin laajennettu, mikä näkyy esim. sivulla 42, jossa yhdessä ainoassa alaviitteessä on mainittu 68 pääomateorian
kiistaan liittyvää kirjoitusta.

Andrew Shonfield (ed.):

(RIIA) ja sen toimittajana on RIIA:n
johtaja Andrew Shonfield. Shonfield
on puolestaan 11 vuotta sitten julkaisemansa teoksen Modern Capitalism ja
kolmisen vuotta sitten julkaisemansa
Europe: Journey to an Unknown Destiny kautta huomiota herättänyt talouspolitiikan poliittisen historian uranuurtaja.
Kirja pyrkii selvittämään kehittyneiden markkinatalousmaiden kaupan ja
maksuliikkeiden vapauttamisen huippukauden talouspolitiikan takana olevan talousteorian erilaista muoto utumista, kansainvälisen neuvottelumeka-

International Economic Relations of
the Western World 1959-1971. Volume
1: Polities and Trade, 459 sivua, f 11.30.
Volume 2: International Monetary Relations, 416 sivua, f 11.50. Published
for the Royal Institute of International
Affairs by Oxford University Press.
London 1976.
Esiteltävän kirjan on tuottanut Lontoossa toimiva riippumaton the Royal
Institute for International Affairs

Antti Suvanto
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nismin ja -strategian kulkua, syntyneitä ratkaisuja ja ratkaisujen synnyttämiä uusIa ongelmia.
Kirjoittajina
esiintyy joukko arvostettuja institutionalistej a tai ainakin lähinnä sellaisiksi
luokiteltavia tutkijoita.
Kirja avaa
näköaloja kansantaloustieteen ja poliittisen historian melko heikosti selvitettyyn välimaastoon. Tarkoituksena
on kuvata sitä yhteiskunnallista todellisuutta, jota mikään talousteoria ei
sellaisenaan kuvaa, mikä ei ole suoraan luettavissa kansainvälisten sopimusten artikloissa ja joka itse asiassa
kuitenkin eräänä muuttujana olisi otettava huomioon kansainvälisen talouden
em piirisissä selitysyri ty ksissä.
Tutkimuksen kohteena on GATTin
toiminta sääntöjensä puitteissa ja suurvaltojen toiminta siten, että IMF:n
järjestelmä Bretton Woodsin hengessä
on päässyt romahtamaan. Toimijoina
tässä näytelmässä ovat kansalliset hallitukset, EEC:n komissio, keskuspankit,
kansalliset painostusjärjestöt ja ylikansalliset yhtiöt.
Kirjan ensimmäinen luku, International Economic Relations of the
Western World: an Overall View, on
Shonfieldin itsensä kirjoittama. Artikkeli on selitys sille, miksi nimenomaan
käsitellään vuosien 1959-71 välistä
aikaa. Se antaa kuvan taloudellisen
diplomatian tutkimuksen selityskeinoista ja koko kirjan Länsi-Eurooppakeskeisyyden syistä. Tämä luku on kokonaisuudessaan epätavallisesta näkökulmasta kirjoitettu lähimenneisyyden
taloushistoria.
Shonfieldin tyyli on
loisteliasta, mutta se johtaa joskus
konstikkaisiin lausekonstruktioihin, joiden lukeminen ja varsinkin ymmärtäminen edellyttää melkoista lauseanalyysin vaivaa.
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Ensimmäisen osan toinen luku on
avioparin Gerard ja Victoria Curzonin
kirjoittama.
Luvun otsikko, The
Management of Trade Relations in the
GATT, on tyhjentävä.
Se kuvaa
GATTin tarkoituksen, keinot ja painopistealat. GATTin piirissä 1960-luvulla
tapahtuneet Dillon- ja Kennedy-kierrokset ovat saaneet asiantuntevan historiansa, tosin se ei ole suinkaan lajissaan ainutlaatuinen. Curzon-puolisoiden harrastus kansainvälisoikeudellisiin kysymyksiin' käy selvästi esille
niistä luvun osista, jotka käsittelevät
GATTin perussääntöjen seuraamista ja
kiistojen selvittelyä, sääntöjen sovellutusta ja eräänä casena sovellutusproseduurin käyttämistä protektionistista
Japania vastaan. Rohkenisin väittää,
että nimenomaan Curzoneiden artikkeli
tuo tai ainakin voisi tuoda melkoisen
vaihtoehdon sen eipäs-juupas-väittelyn
tilalle, joka Suomessa on tavallista,
kun talouspolitiikan keskusteluun tuodaan vaihtoehtona jonkinasteisten protektionististen keinojen käytön mahdollisuus. GATTin historia näyttäisi
torjuvan edellytykset muuhunkin tutkintaan kuin musta-valkoisiin vaihtoehtoihin.
Curzonit käsittelevät erityisesti XIX,
XXII ja XXIII artiklojen merkitystä
ja erilaista käyttöä GATTin allekirjoittajavaltioiden kiistojen selvittäjänä eli
maksutasevaikeuksien
huomioonottamista, neuvottelemista sekä etujen vähentämistä ja mitätöimistä.
Ainoa teoksen ei-brittiläinen kirjoittaja, kanadalaisen Guelphin yliopiston
professori T. K. Warley, käsittelee kirjoituksessaan länsimaiden välistä maa.,.
taloustuotteiden kauppaa, tällä alalla
ilmenevää protektionismia ja täydellistä liberalisoinnin epäonnistumista.

106

KIRJALLISUUTTA

Ensimmäisen osan päättää G. Rayn tukset tulevat ja menevät, mutta keslyhyt artikkeli taloudellisen analyysin kuspankkien johtajat sekä IMF:n korkansainvälistämisestä.
Se on esitys kein ammattijohto pysyvät, onko mahsekä tilasto- että suhdanne-ennusteiden dollista, että bipolarisessa maailmassa
alalla tapahtuneesta kansainvälisestä kansainväliset rahataloudelliset järjesyhteistyöstä. Siinä suhteessa se on telyt voisivat tapahtua juuri muilla
jokseenkin yhtä hyödyllinen kuin ta- . kuin vahvimman jäsenen ehdoilla.
pahtumien kronologia talousdiplomaOn ehkä valitettavaa, että Susan
tian alalla, joka niinikään on julkaistu Strangen voimakkaan ja mielenkiintoikirjassa.
sen artikkelin varjoon jää kokonaan
Kirjan ensimmäisessä osassa kirjoit- teoksen päättävä kirjoitelma Christajat ovat joko ekonomisteja, poliittisia topher Proutin Finance for Developing
historioitsijoita tai kansainvälisen oi- Countries. Mielestäni se ei juuri nouskeuden tutkijoita, mutta he eivät pyri sut kronikan tasoa paremmaksi.
sanottavasti parantamaan maailmaa.
Kirjan luettuani tulin vakuuttuneekToisen osan ja koko teoksen laajimsi, että Suomessakin tarvittaisiin tälman
artikkelin
kirjoittaja
Susan
laista keskustelua. Sitä käydään epäiStrange on kaiken edellisen lisäksi
lemättä, mutta täysin yleisöltä piilossa.
myös kantaa ottava henkilö. Susan
Ulkoasiainministeriön
ka u ppapoliittiStrangen aiheena on International
nen ja oikeudellinen osasto ovat ainaMonetary Relations. Hän ei pidä yhtä
kin pääasiallisesti G ATTista selvillä,
tiukasti kuin ensimmäisen osan kirjoittajat kiinni annetuista aikarajoista, Suomen Pankki IMF:stä. Vaitiolovelvaan maalaa historiallisia perspektiive- vollisuus sulkee asiantuntevien virkaijä ennen vuotta 1959, kuten myös tu- lijoiden suut. MTK ja Suomen Teollilevaisuutta vuoden 1971 jälkeen. Ar- suuden Keskusliitto ovat myötävaikuttikkelissa kerrotaan keskuspankkien tamassa Suomen GATT-kannanottoikultapoolin synty ja Baselin sopimus, hin, mutta eivät välttämättä, edusta
stand-by-sopimusten kehitys ja yleisen yhteistä hyvää. Oman kokemukseni
lainanantosopimuksen (GAB) vaiheet. mukaan esim. eduskunnan ulkoasiainKirjaan on jäljennetty IMF:n vaatimat valiokunta ei näistä asioista juuri kesensimmäiset
vaI tiovarainministerien kustele, ainakaan pitkään. Kansainvakuutuskirjeet (Letters of Intent), eu- välisistä taloudellisista sopimuksista on
rodollarimarkkinoiden synty, maail- vain kerran annettu eduskunnalle ulkomankaupan likvidiyskeskustelu, SDR- maankauppapoliittinen selonteko. En
käsittely
ja
erilaiset
mielipiteet usko, että kukaan ilahtui silloin käydyn
keskustelun terävä-älyisyydestä.
SDR:stä.
Kun isänmaa on suonut allekirjoittaSusan Strange ottaa kantaa siihen,
missä määrin kansallisen politiikan ja neelle mahdollisuuden osallistua eräisiin
intressien tulisi vaikuttaa kansainväli- teoksessa selostettuihin tapahtumiin selsiin rahataloudellisiin' suhteisiin, voi- laisen kulissimiehen ominaisuudessa, jovatko rahatarjonnan muutokset olla ka yleensä kansainvälisessä talousdiplomilloinkaan poliittisesti neutraaleja, matiassa on pienten valtojen edustajille
mitä vaikuttaa se tosiasia, että -halli- suotu, herätti kirjan lukeminen joskus
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ajatuksen: »Sitäkö ne silloin tarkoittivat, sitäköjuonivat ja siihenkö ne tähtäsivät sillä lausunnollaan?» Pelkään,
ett~ monille muille suomalaisille kulissimiehille voisi syntyä vastaavat kilinajatukset. RIIA:n tutkijat eivät ole
omistaneet Suomelle edes samassa
määrin ajatuksiaan. Teoksen ensimmäisessä osassa Suomi mainitaan kaksi

kertaa, toisessa osassa kolme kertaa. Se
ei ole juuri omiaan kansallista omanarvontuntoamme kohentamaan, mutta
voinee osoittaa myös sen, kuinka vakavasti Suomen tekemiin kansainväHstaloudellisiin hairahduksiin loppujen 10puksi suhtauduttaisiin.

Warren L. Smith son (ed,):

hän toteaa: »Puhdasoppisesta arvovapaudesta poiketen uskon muihinkin
kuin tieteellisiin motivaatioihin: valtion asioiden järkiperäinen ja tahdikas
hoito, ymmärrys julkisen vallan vastuusta. Valtiovallan käytöksessä näkyy kulloinenkin yhteiskuntaetiikan
ja inhimillisen yhteiselämän tila. Järkevää hallintoa varten on taloudellisten
syy-yhteyksien tuntemus tarpeen, ja
ekonomisti voi osaltaan auttaa yhteiskunnan kehittämistä pyrkimällä lisäämään tätä tietoa. Tutkijan arvostukset näkyvät siinä, mitä hän tämän tavoitteen edistämiseksi haluaa tutkia.
Tästä eteenpäin hänen on kuitenkin
pyri ttävä tieteellisesti perustel tuihin,
objektiivisiin tuloksiin.»

John M. Culbert-

PubLic Finance and StabiLization PoLicy. Essa~ in Honor of Richard A.
Musgrave. North-Holland, Amsterdam
1974. 363 sivua. $ 38.50 (Hfl. 100,-)
Arvovaltainen esseekokoelma on syntynyt toimintatarmoa yhä pursuavan
Richard A. Musgraven (s. 1910) tähänastisten saavutusten tunnustukseksi.
Hän on tiedemiehenä tunnettu ennen
kaikkea julkista taloutta ja finanssipolitiikkaa koskevan analyyttisen kolmij akonsa ansiosta: allokaa tio, joka
hinnanmuodostusta täydentäen koskee
resurssien jakoa julkisen ja markkinasektorin kesken; distribuutio, joka pitää silmällä tuotannontekijäin ja niille
tulevien korvausten jakaumaa; stabili:saatio, jolla pyritään taloudellisen kasvun vakaisuuteen ja inflaatio- ja tuontipainetta aiheuttavien pullonkaulojen
poistoon.
Musgrave ei ole pysynyt pelkkänä
teoreetikkona; hän on tunnettu talouspoliittinen neuvonantaja useille hallituksille ja järjestöille. Teoksensa The
Theory af· Public Finance esipuheessa

Jussi Linnamo

Uudemman oppikirjansa esipuheessa
Musgrave toteaa, että julkisen talouden tutkimusta ei sovi kahlita ahtailla
tieteidenvälisillä rajauksilla: »Kun otetaan huomioon poliittisten menettelytapojen keskeinen asema julkistaloutta
koskevissa päätöksissä, on tutkimuksessa astuttava taloustieteen tavanomaisten suppeiden määritelmien yli
politiikkatieteiden ja filosofian suuntaan, milloin tarve· sen vaatii. Julkisen
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talouden toimivuus on samalla demokratian toimivuutta.»
Nyt käsiteltävän teoksen 1 osan esseet
koskevat lähinnä allokaatio- ja verotusongelmia. Martin S. Feldstein tutkii
kustann us-hyötylaskelmien
arviointimahdollisuuksia sen kriteerin mukaan,
rahoitetaanko menohanke käyttömaksuilla, veroilla vai lainoilla. Erityisesti
käyttömaksujen kaksitahoinen luonne
tulee ilmi siinä, että ne toisaalta ovat
julkisen vallan tuloja, toisaalta niiden
pitäisi toimia hintasignaaleina kuluttajille. Alkon kuluttajapolitiikka ja valtion tulot! Carl S. Shoup tarkastelee,
millä tavoin yhteiskulutuksesta (esim.
järjestysvalta) koituvaa hyötyä voitaisiin mitata yksityisen kuluttajan osalta.
Edwin S. Mills tutkii ympäristönsuojelussa käytettyjä metodeja. Hänen mukaansa käyttömaksuilla, joihin sopivasti
liitetään taloudellisia kiihokkeita, saavutetaan parhaat tulokset.
»Tulovero vai tuloveroj a?» kysyy
Fritz N eumark. Eroavuudet eri tulolähteiden, toimintojen, alueiden tms.
verokohtelussa, samoin kuin eri hallintotasojen suorittama verotus, ovat
enenevästi johtaneet siihen, että on
voimassa joukko erilaisia tuloveroja
yhden asemesta. Tällä on arveluttavia
vaikutuksia.
Verotaakan jakautuma
tulee kuvastaneeksi poliittisten eturyhmien ominaispainoja enemmän kmn
veronmaksukykyä. Se on omiaan lisäämään säätelykoneiston raskautta ja
vaikuttamaan haitallisesti markkinamekanismin toimintaan. Se hämärtää
verotuksen selkeyttä ja aiheuttaa turhia kustannuksia sekä veronmaksajille
että hallinnolle. Verotuksen merkityksen kasvaessa haitat yhä korostuvat.
Tuloverotuksessa olisikin pyrittävä yhdenmukaisiin
periaatteisiin,
vaikka

esim. palkka- ja liiketulojen syntytavat ovat erilaisia ja vaativat siten erilaisia tulon verotettavuuden toteamismenetelmiä.
Luonnollinen johtopäätös Neumarkin
pohdinnoista jätetään lukijan tehtäväksi - välillisen veron etevämmyys
selkeyden, tehokkuuden ja tasapuolisuuden kannalta.
Paul A. Samuelson löytää tutusta
analyysivälineistöstä uusia näkökulmia.
Hän osoittaa, minkälaiset alkuehdot
vaaditaan, jotta tulojen uudelleenjako
maksimoisi hyvinvoinnin. Eräissä tapauksissa tähän tarvittaisiin melkoiset
tulonsiirrot jo lähtiäisiksi - vaikkapa
Yhdysvaltain valkoista ja värillistä
väestöä verrattaessa.
Teoksen II osa keskittyy vakauttamispoli tiikkaan, kirj oi ttaj inaan sellaista raskaan sarjan väkeä kuin Leif
Johansen, Warren L. Smith, Alvin H.
Hansen, Assar Lindbeck, Lawrence R.
Klein. Johansen tarkastelee parin mallin avulla vakauttamispolitiikan ajoitusta ja viivästyksiä.
Smith pohtii
sitä, onko rahapolitiikassa pantava
pääpaino koron vai rahan määrän säätelyyn kallis tuen lopuksi edellisen puolelle.
Lindbeckin artikkeli Is stabilization
policy possible? sisältää syvällistä teoriaa ja sen todentamiseksi paljon empiiristä todistusaineistoa. Suhteellisen
vakaa kehitys on monien seikkojen ja
ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi hyvin
epätodennäköistä. Näin on varsinkin
silloin, jos yht'aikaa koetetaan pitää
voimassa valuuttakurssien kiinteyttä,
poliittista demokratiaa ja työmarkkinaj ärj estöj en itsenäisyyttä.
(Sidotuis ta
valuuttakursseista on toki jo luovuttukin.) Tasainen ja inflaatiovapaa taloudellinen kehitys esim. Ruotsin kaltai-
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sessa maassa edellyttää joka tapauksessa Lindbeckin mukaan tehokasta
suhdannepolitiikkaa: julkisten investointien suhdannevastaista säätelyä ja
nopeita ja tehokkaita vero- ja kiihokejärjestelmiä
muille
investoinneille.
- Todettakoon, että Lindbeckin tutkimus on kirjoitettu ennen öljykriisiä,
siis nykyiseen verrattuna vielä melko
rauhallisissa oloissa.
Lindbeck on
muissa yhteyksissä kehitellyt edelleen
ajatustaan siitä, että taloudellisten suh-
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dannevaihtelujen takana usein on poliittisia suhdanteita.
Teokseen on kerätty joukko arvovaltaisten kirjoittajien esseitä ja tutkimuksia, jotka eivät tietenkään liity toisiinsa. Luettavuus ja vaikeusaste vaihtelevat,mutta perustaso on joka
tapauksessa korkea. Uusia herätteitä
ja luotettavaa empiiristä tutkimusta
löytyy sieltä täältä.
Henri J. Vartiainen

ENGLISH SUMMARIES

ESKO REKOLA: On the Strategy of
Budget Poliey. In preparing the
Budget proposal for 1977, it was
decided to follow a tight but not
excessively restrictive poliey. The
implementation of reforms already
started will be continued, whereas
new reforms will be postponed. In
order to maintain the level of empI oyment, attempts will be made to en sure
that firms can operate on a sure
footing. For restoring balance to the
current account, domestic demand will
be curbed. The volume of investment
is to be reduced, so that domestic
savings wilI come closer to financing

in full domestic investment. Infrastructural, energy, housing and service
sector projects wilI be curtailed, and
priority wilI be given to industrial
investment.
The ratio of taxes to
domestic product wilI be reduced or
kept unchanged, and the structure of
taxation wilI be revised, with greater
reliance being placed on indirect taxes.
The Budget proposal also emphasizes
that inflation should be curbed stilI
further and that the financial position
of firms should be improved so that
Finland will be able to compete
effectively in world markets.

ARVI LEPONIEMI: The Pub lic Sector
and Inflation. This article examines
developments in the relati ve prices of
consumption and investment goods in
the publie and private sector in Finland over the period 1954-1975. After
1957, the prices of public sector consumption goods increased more rapidly
than the prices of private sector consumption goods. On the other hand, the
prices of investment goods tended to

rise at about the same rate in both
sectors. In the period 1967-1975, the
public sector benefHted from inflation
more than i t suffered from it. Accordingly, inflation was one cause of the
expansion of this sector. It made it
possible to finance the growth of public
expenditure caused by rising prices
and to increase such expendi ture stilI
further.

PENTTI VIITA: Labour Productiviof labour productivity as well as the
ty A Widely Misused Concept. formulation and implementation of
The interpretation and measurement . measures designed to raise it pose

ENGLISH SUMMARIES

many practical problems. Measuring
labour productivity by dividing total
output by labour input neglects the
fact that the growth of output is often
attributable to other inputs such as
raw materials, energy, physical capital
and technology.
Vsing unadjusted
labour productivity indicators, may
produce sub-optimal economic policy
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decisions. It should be possible to
calculate an adjusted measure of labour
productivity by deducting the contribution of other factors from the increase in output per man-year. M.easured in this way, labour productivity
could be a useful indicator in planning
economic poliey.
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