"

';,

' ....

','
:>. ';

,',

"':.

I.··A·.I····.SI·I:,.···'".c'"··U·:::<'UF"'.:tfl
Al"1(

.. , /...... ".,.;""',

JOUKO KOSONEN Kansantalouden eläkemenot
JUSSI L1NNAMO IRMA VANAMO Kansainvälisestä pankki kilpailusta
ESKO AURIKKO Suomen vientihinnat ja vientikysyntä
HEIKKI HÄMÄLÄINEN Mallit, tilastot ja talouspolitiikka
MARKKU J. KEMPPAINEN Keynesiläisyys arvoteorioiden kannalta
.
KIMMO KILJUNEN International
Labour and Adjustment Problems

Division

of

Työvoiman kalleudesta Suomessa
VEIKKO REINIKAINEN
JUKKA PEKKARINEN - MATTI VIREN
LAURI UOTILA Valehtelevatko tilastot?

THE FINNISH ECONOM1CJOU:RNAl

KANSANTALOUDELLINEN
1980
AIKAKAUSKIRJA
Yhteiskuntataloudellisen
Aikakauskirjan
76. vuosikerta

ISSN 0022-8427
o Julkaisija:
Kansantaloudellinen
Yhdistys.
Yhdistyksen sihteeri Asko Lindqvist, Valtiovarainministeriö, Snellmaninkatu 1 A, 0'0170' Helsinki 17, puh. 160 30'63. Aikakauskirj a ilmestyy
neljänä niteenä vuodessa. Tilaushinta 50' mk
(opiskelijat 25 mk).
Päätoimittaja
HENRI J. VARTIAINEN
(2/1980 alkaen PENTTI V ARTIA)
Toimitussihteeri
HEIKKI KIRVES
(2/1980' alkaen ANTTI RÄIKKöNEN)
Tilaus- ja osoiteasiat
KAARINA LÄHTEENMÄKI
Toimitusneuvosto
VEIKKO HALME
AUVO KIISKINEN
EINO H. LAURILA
FEDI VAIVIO
o Toimituksen osoite: (1. 3. 1980' alkaen) Suomen Pankki, Rauhankatu 16, 0'0'170' Helsinki
17, puh. 170'0'51 (toimitussihteeri). Päätoimittajan osoite: (1. 3. 1980' alkaen) Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 0'0'120'
Helsinki 12, puh. 60'1322. Tilaus- ja osoiteasiat:
Kaarina Lähteenmäki, Helsingin kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16, 0'0'10'0' Helsinki 10', puh. 440211.
Osoitteenmuutoksen
yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osoitelapussa oleva tHaajakoodi.
• Käsikirjoitukset, jotka tulee laatia siististi,
harvalla riv1välillä ja levein marginaalein,
pyydetään lähettämään päätoimittajalle tai toimitussihteerille. Kirja-arvosteluista voi sopia
toimituksen kanssa.
• The Finn1sh Economic J ournal is published
quarterly by the Finnish Economic Association
(Kansantaloudellinen Yhdistys). Manuscripts
in acceptahle form and editorial correspondence
should be addressed to Kansantaloudellinen
aikakauskirja, Bank of Finland, Rauhankatu
16, SF-DO'17D Hels:nki 17, Finland.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja
THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL
LXXVI vuosikerta 1980 nide 1

Kirjoituksia
Kansantalouden eläkemenOit pitkällä aikavälillä
Kansainvälisestä pankki kilpailusta ja
pankki riskistä
Suomen vientihinnat ja vienti kysyntä

Jouko Kosonen

3

Jussi Linnamo
Irma Vanamo

14

Esko Aurikko

32

Heikki Hämäläinen

43

Markku J. Kemppainen

49

Kimmo Kiljunen

58

Veikko Reinikainen

68

Jukka Pekkarinen
- MaUi Viren

81

Lauri Uotila

83

-

Katsauksia
Kokonaistaloudellisen mal,linja talousItilarstojenkäyHö talouspolitiikan suunnittelu:ssa
Keynesiläisyys arvoteorioiden kannalta
New International Division of Labour and
Adjustment Problems of a Peripheral
Industrialized Economy
Keskustelua
Kalliin työvoiman hypoteesin arviointi ja
Suomen työttömyyden yleinen selitys
Kalliin työvoiman hypo.teesista
Vain

tilas~otko

valehtelevat?

2

Kirjallisuutta

Eero Paloheimo: Maailma luonnos

alustava

Esko Asumalahti

85

Charles Kindleberger: Manias, Panies,
and Crashes

Jukka Pekkarinen

87

William Pool'e: Money and the Economy

Vesa Kanniainen

89

S. Str0m L. Werin: Topics in Disequilibrium Economics

Erkki Koskela

90

English Summaries
Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta

93

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

Kansantalouden eläkemenot
pitkällä aikavälillä*

JOUKO KOSONEN

EläkejärJestelmä jakaa taloudellisesta toiminnasta syntyvää arvonlisäystä erilaisina ,eläkkeinä ,eläkkeensaaj Hle. Nopean taloudellisen
kasvun aikana lH50-luvulta aina 1970-luvun puoliväliin saakka oli
mahdollista parantaaeläke-etuuksia ilman, että aktiiviväestön tulokehitys olisi olennaisesti heikentynyt. Eläkejärjestelmien asteititainen voimaantulo nopean kasvun vaHi'tessa merkitsi kylläkin aktiiviväestön tuloj'en kasvun hidastumista ja niiden kansantulo-osuuden
supistumista.
Taloudellisen kasvun hidastuttua maailmanlaajuisesti energiakriisin jälkeen ja jäädessä ilmeisesti pitkällä aikavälillä pysyvästi
aIemmalle tasoUe on säädettyJen ,e'läke-etuuksien rahoittaminen monissa maissa ja myös Suom,essa vaikeutumassa. Eräissä maissa on
vähennetty raha,stointia ja edetty yhä selvempään jakoperiaa'tteeseen. \
,Eläkej ärJestelmän menot kustannetaan tällöin samanaikaisen aktiiviväestön 'tuottamasta arvonlisäyksesiä. Luopuminen rahastoivasta pe..
riaatteesta on tehnyt eläkkeiden rahoituksen yhä selväpiirteisemmin
tulonjakokysymykseksi, jossa saman hetken aktiivi- ja passiiviväestö
ovat vastakkain.
Seuraavassa esitellään mahdollisimman yksinkertaistet'tu eläkemenon laskentakehikko, jonka avulla tarkastellaan kansantalouden
koko eläkemenon riippuvuutta ,eräistä keskeisistä muuttujista. Koska
suurin osa työvoimasta ja tulevista työeläkkeensaajista on yksityisessä sektorissa, muodostuu yksityisen sektorin työeläkejärjesrtelmä

* Artikkeli on lyhennetty versio allekirjoittaneen ETLAn julkaisusarjassa ilmestyneestä tutkimuksesta Kansantalouden eläkemenot vuosina 1977-2010, C 16, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Helsinki 1979.
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Kuvio 1. Väestörakenteen ja eläkepolitiikan kytkentä reaalitalouteen.

sen voimaantulon ja 'tavoitetason saavuttamisen jälkeen keskeisimmäksi eläkemenojen aiheuttajaksi. Kuitenkin merkittävä osa eläketurvasta muodostuu kansaneläkejärj-estelmän ja ju~isen sektorin
työeläkejärjestelmän eläkkeistä myös tulevaisuudessa. Eläkemallissa
on pyritty arvioimaan koko kansantalouden keskimääräisen eläkeetuuden kehitystä ja eläkemenon vaikutusta aktiivien tuloihin.
Vuoteen 2.010 ulottuva ,ennuste rakentuu kolmen prosentin tuotannon keskimääräiselle reaalikasvulle, joka syntyisi työn tuottavuu..
den lisääntymisestä. Eläkkeensaajien määrän kasvuarvio perustuu
tilastokeskuksen vuonna 1978 tekemään väestöennusteeseen. Eläkemenoennustetta on tarkasteltava, kuten yleensäkin kolmenkymmenen
vuoden mittaista talousennustetta, iaskelmana.
Elä~emenoja ennustettaessa joudutaan arvioimaan työllisyyden,
tuottavuuden ja taloudellisen kasvun keskinäinen kehitys sekä eläkeläisten määrä ja harjoitettava eläkepolitiikka. Työllisten ja eläkeläisten määrien· suhde riippuu osaltaan tuottavuuden ja kansantulon
kasvusta. Mallissa ,ei tarkastella muiden epäaktiivien kuin eläkeläis-ten määrää tai tuloJen kasvua.
Kuviossa 1 on esitetty 'eläkemenon kehit~sen ,ennustamiseen liit-

5

tyviä eläkepolitiikan, väestöra'~enteen ja tuottavuuden keskinäisiä
kytkentöjä, joita kuvataan seuraavilla yhtälöillä.
Jaettavan kansantulon määrä mallissa riippuu työllisten määrästä
ja työn tuottavuudesta.
(1)

Y

N a • T, jossa Y = kansantulo
N a = työllisten määrä
T = työn tuottavuus.

=

Eläkepolitiikka liitetään malliin eläkeläisten ja
tasoj,en suhteella a.
(2)

Yu = a . Y a , jossa

~u

= eläkeläisten keskitulotaso

Ya

=

a

työ~Hsten

keskirtulo-

työllisten keskitulotaso

= eläkepolitiikan päätösmuuttuja.

Seuraavassa on muut väestöryhmät mallin yksinkertaistamiseksi jätetty huomioon ottamatta. Tällöin saadaan identiteetti kansantulolle
(3)

Y

=

Ya

+ Yu,

jossa Y a = työllisten tulot
Yu = eläkeläisten tulot.

Kansantulo voidaan myös esittää
(4)

Y = Ya . Na

+ Yu . Nu

Yhtälöistä (1)-(4) saadaan ratkaisemalla lausekkeet työllisten ja
eläkeläisten tuloille
(5)

Ya

T

=
1

+ a. N u

.Na

Na

(6)

Y

u

T
= - - - - . a . Nu
N
1+a·~
Na

Aktiivien keskitulotaso _ _T _ kasvaa työn tuottavuuden (T)
1 + a. N u
Na

noustessa, mutta alenee sekäeläkepolitiikan parametrin
keläisten ja työllisten

a

että elä-

luk~äärien suhteen (~:) kasvaessa. Eläke-

läisten keski,tulotaso riippuu aktiivien keskitulotasosta ja siten myös
tuottavuudesta. Kaavan (6) mukaan on selvää, 'että mitä korkeampi
on eläkepolitiikan parametri ja mitä enemmän on eläkeläisiä, sitä
enemmän tuloista siirtyy eläkeläisille. Huomattakoon, että laskenta-
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Kuvio 2. Eläkemenon kasvuun vaikuttavat tekijät vuosina 1977-2010, 1977

100

20

=

100.

kehikon mukaan eläkemenO'n kansantuO'teosuus ei riipu kansantuotteen kasvusta. Indeksiuudistuksen eläkem,enO'a alentava vaikutus on
pyritty ottamaan h uO'miO'O'n eläkepO'Htiikkaparam.etria a arviO'i taessa.
KuviO'ssa 2 O'n tarkasteltu kansantalO'uden eläkemenO'n (eli tässä
mallissa eläkeläisten tulon, Yu ) kasvu-uraa vuosina 1977-2010 mainituilla O'letuksilla, jotka tarkemmin selviävät myös taulukosta l.
Tässä selvityksessä käytetty lähtökO'hta-arviO' kokO' kansantalO'uden a-parametrille O'n saatu vuO'den 1977 tilastO'tietO'Jen pO'hjalta tehdystä laskelmasta. EläkemenO'a vuO'nna 1977 on kO'rO'tettu verotilastojen PO'hjalta ,suO'ritetun arvioinnin perusteella yllei!sten peruseiäkkeiden 'Osalta 20 prosenttia.! Näin päästään tarkastelemaan aktiivi1. Vuoden 1977 veroasteikkojen avulla arvioituna sen hetken keskimääräinen veroton peruseläke vastaa noin 20 Ofo korkeampaa veronalaista tuloa.

Taulukko 1. Eläkemallin keskeiset muuttujat vuosina 1977-2010, markkamääräiset muuttujien arvot esitetty vuoden 1977 hinnoin.

1. Työn tuottavuus (T), mk
2. Eläkepolitiikkaparametri (100. a)
3. Työllisten määrä (Na)
4. Eläkeläisten määrä (N u)
5. Eläkeläisten osuus työllisistä

(=:)

6. Työllisten keskitulotaso (Ya ) , mk

1977

1980

1985

1990

1995

2000

2010

45299

49500

57400

66500

77 100

89400

120150

38.4

40

45

50

54

56

60

2 111 000

2 111 000

2111000

2111 000

2 111 000

2111 000

2111000

914 358

948900

995950

1043450

1084150

1114250

1237050

0.528

0.586

69000

88900

0.433

0.449

0.472

0.494

0.514

38850

42000

47350

53350

60400

7. Eläkeläisten keskitulotaso (Yu), mk

14900

16800

21300

26700

32600

38650

53350

8. Työllisten tulo (Ya ) , milj. mk

82000

88600

99950

112600

127500

145650

187650

9. Eläkeläisten tulo (Yu) , milj. mk

13600

15900

21200

27800

35300

43050

65000

95600

104500

121150

140400

162800

188700

253650

14.2

15.2

19.8

21.7

22.8

25.6

10. Nettokansantulo (Y), milj. mk
11. Eläkemenon kansantulo-o.suus,

0/0

17.5

( 100;Yu)

Tuottavuuden on oletettu kasvavan tasaisesti 3 prosenttia vuodess a. Tällöin kansantulon kasvuksi muodostuisi työllisyyden pysyessä
vakiona sama kasvu.
Keskimääräisen eläkeprosentin kohoaminen perustuu oletettuun elä ke-etuuksien parantumiseen noin 50 %.
Työllisten määrän on oletettu olevan vakio.
Eläkeläisten määrät on arvioitu käyttäen vuoden 1977 väestö- ja eläkeläisten viisivuotisikäryhmittäistä frekvenssiä ja väestöennusteita ko. vuosille.
..;J
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väestön bruttomääräisten tulojen 'kanssa vertailukelpoista bruttoeläketuloa ja sen kehitystä.
On huomattava, että eläkepolitiikkaparamietrin a lähtö taso on
suoritetun verottomien eläkkeitten kahdenkymmenen prosentin korotUksen vuoksi noin 3.5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin suoraan
tilastoista laskettuna eli 38.4 prosenttia. Parametrin a kehitys määräytyy toisaalta TEL-tavoitetason noususta kuuteenkymmeneen prosenttiin, KELA-uudistuksesta ja toisaalta sitä alentavista t~kijöistä,
kuten karttumisvuosien vajauksista, indeksiuudistuksesta ja lyösuhteiden kestosta. Tässä on lähdetty siitä, että näiden heikennyksien
vaikutus ei täysimääräisesti toteudu, vaan eläkepoHtiikassa tarkastellaan keskeisesti aktiivien ja epäaktiivien silloisten keskituloj,en suhdetta ja tämän mukaan a:narvo määräytyy eläketavoitteen mukaan.
Laskelma eläkemenojen kansantuoteosuudesta perustuu keskeisesti eläkepoHtiikan param'etrin keh~tykseen. Lähtökohtana on laskelmassa ajatus siitä, että eläk,eläisten keskitulotaso suhteessa samanaikaisen aktiiviväestön keskitulotasoon kasvaa asetettuun 60 %:n
tavoitetasoon vuoteen 2010 m'ennessä. 2
Nykyisten lakien mukaan eläkkeiden keskimääräinen tavoitetaso
ei voisi nousta 60 <fo:iin. Tähän on syynä eläkepalkkakehityksen jälkeen jääminen aktiiviväestön palkkakehityksestä. Kun jokaisesta työsuhteesta lasketaan tietty 'eläikk'een osa, ns. vapaakirja, on selvää, että
keskimääräisen eläkkeen määräävät indeksiin sidotut vapaakirjat
hyvin suuressa määrin. Tältä osin näyttää myös hyvin todennäköiseltä, että julkisen sektorin työeläkkeet yltävät lähemmäksi tavoitetasoa
kuin yksityisen sektorin työeläkkeet, koska julkisen sektorin palveluksessa olleille ei muodostu vastaavassa määrin vapaakirjoja. Uskollisuus samalle työnantajalle palkitaan työntekijälle korkeammalla
eläkkeellä.
Eläkeläisten määrän <l kehitysarvio pohjautuu tilastokeskuksen
väestöennusteeseen vuoteen 2010 ja sen lask;elmaan 1 (Kunnittainen
väestöennuste 1978-2010). Seuraavassa oletetaan, että eläkkeelle
siirtyneiden määrä suhteessa kuhunkin viisivuotisikäryhmään pysyy
2. On huomattava, että tässä esitetty tavoitetaso perustuu muutettuun eläkemenokäsitteeseen. Mikäli osa eläkkeistä vuonna 2010 edelleen olisi verottomia, muodostuisi
maksettujen eläkkeiden tavoitetaso vastaavasti nyt esitettyä alhaisemmaksi.
3. Eläkeläisten lukumäärän likiarvona käytetään yleisten peruseläkkeensaajien
lukumäärää (Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1977).
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periodin aikana vakiona. Vuoden 1977 lopun väestön ja eläkeläisten
ikäryhmitt~isten lukumäärien suhdelu'kuja on käytetty arvioitae'ssa
tulevien eläkeläisten määrää.
Eräissä raporteissa ja esitelmissä on eläkkeelle siirtymisalttiuden
arvioitfu kohoavan nykyisestä tasosta. On arvioitu, että eläkeläisten
ja työllisten suhde muodostuisi jopa 70 prosentiksi vuonna 20:15 (ks.
esim. Talousneuvoston työryhmäraportti 3/77: Eläkkeet ja Pekka
Morri, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/79). Eläkeläisten määrän nyt käsillä olevaa laskelmaa voidaankin ehkä pi,tää aliarvioiiuna.
Tässä ennustee.ssa otetaan huomioon ainoastaan väestörakenteen muutoksesta aiheutuva -eläkeläisten määrän kasvu periodin aikana.
Ennustemallin yhtälöistä voidaan lask!ea eläkepoliiiiklkaparametrin a muutoksen vaikutus eläkemenon kansantuoteosuuteen. EläkemenoJen kansantuoteosuudelle saadaan lauseke
(7)

Yu

= _ _1_ _

Y

1+~
Nu·a

Kaikkien -eläkkeiden muuttaminen bruttomääräisiksi, joka nostaa a-parametria laskennallisesti 3.5 %-ylksikköä, nostaa eläkemenojen kansantuoteosuutta lausekkeen (7) mukaan 0.5 %-yksikköä
vuonna 1977. Mikäli leläkepolitiikan parametri vuonna 2010 jäisi
50 % :iin, muodostuisi eläkkeiden kansantuoteosuus noin 2.5 %-yksikköä alhaisemmaksi kuin esitetyssä laskelmassa.
Seuraavassa verrataan ennustemallin tuloksia julkisuudessa esitettyyn sosiaali- ja terveysministeriön arvioon eläkkeiden kansantuoteosuudesta vuonna 2000.
Sosiaali- ja terv.ey:sministeriön työryhmä (STAT) on antanut Taloudellisen suunnitteluk!eskuksen tutkimusryhmälIe sosiaali- ja terv.eysmenojen vuoteen 2000 ulottuvat kehitysarviot, joissa eläkkeiden bruttokansantuoteosuus nousisi 13.5 prosenttiin vuonna 2000
(Koljonen-Tuovinen, 1979) . Eläkemenojen kansantuoteosuus on
TaSkun tutkimuksessa 4.4 ra-yksikköä pienempi kuin oheisessa laskelmassa. Erosta 1.5 ra-yksikköä on laskennallista. Prosenttiyksikkö
erosta aiheutuu STATin käyttämästä suppeammasta eläkemenokäsitteestä ja puoli prosenttiyksikköä tässä suoritetusta eläkkeiden bruttomääräiseksi saattamisesta. STATin arvio eläkepolitHkan kehityk-
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Kuvio 3. Eläkemenojen osuus kansantulosta,1

15

lET~Al •

10

20

%.

1. Kahdessa alimmassa käyrässä on eläkemeno suhteutettu uuden ja vanhan kansantalouden tilinpidon mukaisiin bruttokansantuotteen aIwoihin. Bkt:n keskimääräisen
vuotuiskasvun on oletettu olevan 3 % vuosina 1977-2010.
(,

sestä merkitsee kaiken laskennallisen eron puhdistamisen j älkeenkin noin 13 %-yk1sikköä alhaisempaa arviota eläkepolitiikan parametrille (a) vuonna 2000 kuin tässä mal'lissa. Tämän selvityksen mukaisia
käsitteitä käyttäen STATin arvio meVkitsisi sHä, että eläke'läisten keskitulotaso nousisi vuonna 2000 likimain 43 prosenttiin aktiivien keskitulotasosta eli vain hieman korkearnmak1si kuin vuonna 1977
(38.4 %). Kun moLemmissa kansantuotteen kasvu on sama, merkitsee tämä eroa eläkepolitiikan arviossa. Eläkkeiden kansantuoteosuus
riippuu osaltaan siitä, mitä eläkepoHtiikassa päätetään.
Eläkemenojen osuus nettokansantulosta kasvaa edellä esitetyn
ennusteen mukaan ennusteperiodilla vuoden 1977 neljästätoista prosentista kahteenkymmeneenkuuteen prosenttiin vuonna 2000. Eläkemenojen arvioinnin oheBa O'lisi paikallaan myös haarukoida sEtä, millaisia vaikutuksia .eläJkepäätöksillä ja muilla sosiaalisten etuuksien
lisäämisellä on kokO' kansantalouden tulonmuodostukseen ja sen jakaantumiseen myös muulle väestölle.

11

Jakamalla kansantulon määräytymisyhtälössä molemmat puolet
väestön määrällä saadaan lauseke per capita kansantulolle.
(8)

y
N

Na·T
Na

+ Nu

'

j'Ossa väestö (N) on :jaettu työllisiin (Na) ja eläkeläisiin (Nu).
Jakamalla yhtä!lön 'Oikean puolen osoittaja ja nimittäjä N~:lla nähdään, miten passiiviväestön kehitys suhteessa työllisiin vai!kuttaa per
,eapita tuloille.
(9)

Eläkemenoj'en rahoittamista helpottaisi se, että työllisten määrä
suh,teessa epäaktiiviin väestöryhmään pysyisi riittävän suuruisena.
Vain tuotantoa lisäämäUä saadaan aikaan uutta jaettavaa. Jos kokonaiskansantulo ei kasvaisi tai kasvaisi vain erittäin vähän, merkitsisi
epäaktiivien tulojen kasvu jopa aktiivien tuloJen alentumista. Aktiivien pyrkimys säilyttää reaaliansiotasonsa vaatii tu'Ottavuuden kohottamista. Epäaktiivien suhteellisen osuuden lisääntyminen yhdessä
tavoitetason nousun kanssa synnyttää myös kustannus- ja inflaatiopainetta.4
Aktiiviaikana yksityisen sektorin työeläkejärjestelmiin rahastoidut säästöt vakuutuslaitoksissa vastaavat osaa eläkevastuusta. Yksityisen sektorin työeläkejärj-estelmään oli rahastoitu noin viidentoista
miljardin markan vakuutusmaksu- ja kon}ausvasiuu pääasiassa velkakirjasaamisina yritylksiltä vuoden 1977 lopussa. Kun jo vuonna
1977 maksettiin eläkk,eitä noin kolme miljardia markkaa, v'Oidaan
todeta, 'että rahastot ovat riittämättömät edes nyt eläkettä saavien
eläkeoikeuksten hoitamiseen loppuun asti.
Täydellisesti rahastoivassa systeemissä täytyisi joka hetki siihen
mennessä keräty.i!llä rahaS'toilla ja niiden korkotuotolla pystyä hoitamaan kunkin saama eläkeo&eus sen päättymi'Shet~een saakka. Rahastojen kokoaminen tässä laajuudessa osoittautuisi varsin suureksi
menoeräksi. Vaikka työeläk,emenoj.en rahoitus hoidetaankin siis yhä
suuremmassa määrin sen 'aikaisten aktHvien aikaansaamasta arvon4. Ks. Keskumäki (1978).
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lisäyksestä, eläkkeiden rahoitus ei ole vielä Suomessa synnyttänyt
mittavia ongelmia, kuten 'eräissä muissa kehittyneissä maissa. Väestön ikärak!enne on ku~tenkin jatkuvasti heikentymässä. Ensi vuosituhannen puolella uutta arvonlisäystä aikaansaavaa väestöä on suhteellisesti yhä vähemmän. Voimakkaasti tilanne heikentyykin vasta
vuoden 2010 jälkeen.
Nykyisen lähes jakoperiaatteella toimivan rahoitustavan vallites,..
sa aktiiveille ei muodostu riittävän selvää kuvaa, miten suuri eläkeetu heillä todella on, eikä eläke-:etuuksien tasokorotusten vaikutusta
aktiiviajan palkkatasoon oteta huomioon. Tällöin unohdetaan budjettirajoitieen antava arvonlisäys, josta kansantalouden kaikki tulot on
maksettava niin aktiiveille kuin passiiveil1e - niin työvoimalle kuin
pääomaUe - niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Tulojen on
tasapainotuttava eri tulonsaajasektoreiden hyväksymällä tavalla taloudellisen budjettiraj oitieen, arvonlisäyksen sanelemiin puitteisiin.
Aktiivien on otettava yhä suuremmassa määrin huomioon palkankorotuksia vaatiessaan muut jo sovitut lisääntyneet edut, erityisesti
eläke-etuus.
Eläke- ja palkkaetuudet on sovitettava pääomatulojen kanssa
vuosittaiseen kansantuloon, jos eläkkeet hoidetaan jakoperiaatteella.
Koko kansanmeno voidaan tHapäisesti rahoittaa paitsi kansantulolla
myös ulkomaisella velalla, mutta pitkällä tähtäyksellä ei jatkuva ulkomainen velkaantuminen eläklkeiden samoin kuin muidenkaan menojien rahoittamiseksi ole mahdollista. Eläkemenon rilppumattomuutta muusta taloudesta pidetään usein siinä mielessä positiivisena, että
se tasaa suhdanteita ylläpitämällä kansanmenon tasoa, vaikka kansantulo alentuisi. Rajoitukset ovat tältä osin samanlaiset kuin julkisen talouden budjettipoHtiikankin.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

Kansainvälisestä pankkikil·pailusta ja
pankkiriskistä

JUSSI LINNAMO - IRMA VANAMO
Kansallinen pankkiturvallisuus ja -kilpailu
Amerikkalaisen John Fordin mainiossa villin lännen e10kuvassa
»Hyökkäys erämaassa» esiintyy sivuhenkilönä pönäkkä pankinjohtaja, jonka moraalisten ongelmien eräänä kärkinumerona on huoli
pankkitarkastuksen soveliaisuudesta vapaaseen talousjärjestelmään.
Villi länsi oli vil1eimmillään taloudellisen korkealiberalismin aikana.
Useimmissa Euroopan m~aissa ensimmäisen maailmansodan taloudellisten seuraamusten aikaansaamat panikkiromahdukset ja niistä
aiheutuneet tal1ettajien menetykset manasivat esille pankkitarkastuksen. Yhdysva1'loissa pankki.en !totuuden hetki tehokkaaseen ta~kas
tukseen nähden koitti vasta vuoden 1929 suuren romahduksen ja sitä
seuranneiden lamavuosien jälkeen.
Toinen maailmansota ei tuonut sanottavasti uusia aineksia pankkien ja pankkitarkastuksen tandemiin. Joitakin kansallisista syistä
johtuneita pankkiromahduksia on sattunut toisen maailmansodan
jälkeen, mutta kansallisen pan!kkitarkastuksen, keskuspankJden ja
eri maiden pankkilaitosten yhteispeli on pystynyt säilyttämään tallettajien tappiot pieninä ja yleisön luottamuksen pankkijärjestelmään
suurena. Kokonaan toisenlaatuinen oli kerta ilmiöksi koettu toisen
maailmansodan mukanaan tuoma »evakkopankkien» ongelma sekä
varsinkin yhteiskuntaj ärjestelmäänsä radikaalisesti muuttaneiden
maiden pankkien kansallistaminen. Suomessa lienee »evakkopankkien» ratkaisu ollut jopa poikkeuksellisen asi1akasystävällinen maailmanlaajuisesti ottaen.
Pankkien oikeutta laajentaa toimintaansa sekä alueellisesti oman
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organisaationsa puitteissa ,että eri aloille muihin yrityksiin imeytymällä on monen maan lainsäädännössä rajoitettu. Alueellinen ekspansio tapahtuu kotimaassa toimipaikkaverkostoa kasvattamalla. Tähän tarvirtiavaa viranomaisen lU!paa on yleensä perusteltu sillä, että
näin voidaan estää liian tiheän konttoriverkoston aiheut,tama infrastruktuurin ylikapasiteetti. Asiakkaille suotava valinnanvapaus on
monissa markkinaialousmaissa oHut yhtenä tekijänä tällaista karsimista vastaan. Sen vuoksi luvan myöntäminen perustuu etUlpäässä
hankkeen liiketaloudellise:en kannattavuuteen ja haki'j'an vakavaraisuuteen. Pankin perustaessa siv~onttoria ulkomaille ei kotimaisella
luvanmyöntäjällä ole usein edes tarpeeksi ti,e'toa asemamaan tarpeesta tällaisen palvelun suhteen. Sijaintimaan lainsäädäntö - mikäli se
yleensä sallii ulkomaisen pankin sivukonttorin perustamisen - ja
viranomaiset lähtevät myös mm. siitä, että hankkeen 'tulee olla kyllin soliidi. Täten on pankin ja kotimaan pankkitarkastuksen tandemiin tullut kolmas mies.
Pankkien osakeomistus on aina ongelmallista. Jos pankki on sidoksissa omistajana johonkin yritykseen, joka ei harjoita pankkitoimintaa, on vaanimassa todellinen tai luuloteltu vaara, ettei pankki
noudata tasapuolisuutta luotonqnnossaan omistamiinsa yrityksiin ja
muihin samalla alana toimiviin yri'tyksiin nähden. Väitetään, että
pankki omistajana voi ajautua ajamaan ainakin samansukuista politilkkaa kuin valtion väitetään harjoittavan omistamiensa ja yksityisten yritysrben välillä.
Pankin suuri osakeomistus jossakin yhtiössä voi muodostaa riskin pankkitoiminnassa. Pankin, kuten muunkin osakkeenomistajan,
riski konkurssissa on aina suurempi Ktlin veIkojan yleensä ja saatavansa etuoikeusjärjestyksessä kärkeen saattaneen velkojan erikseen.
Näistä syistä monen maan pankkilainsäädäntö kieltää lähes täydellisesti pankkien osakkeenomistuksen yhtiöissä, jotka ei'vät harjoita pankkitoimintaa. Jos pankkien osakeomistus on vain esimerkiksi
prosenttirajoin rajoitettua, niin valvontaviranomaisille on lailla turvattu tiedonsaantio:i!keus.
Pankin osakkeenomisius pankkitoimintaa harjoiftamattomissa kotimaisissa ja ulkomaisissa yhtiöissä on asetettu pankkilaeissa samaan
asemaan. Vasta valuuttalait tuovat kdtimaisen ja ulkomaisen ,yhtiöll
osakkeille eron.
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Pankkien oikeus omistaa enemmistö sellaisen yhtiön osakkeista,
joka harjoittaa pankkitoimintaa, on yleensä rajoittamaton. Sen sij aan tällaisten osak~eiden kokonaisomistus on raj oitettu johonkin
omistavan pankin taseen tai oman pääoman suhdelukuun. Tällä rajoituksella on pyritty estämään k~hitys sellaiseen suuntaan, että pääasiallisesti omistusyhtiönä toimivaa laitosta kutsuttaisiin pankiksi.
Valvontaviranomaiset voivat joko välittömästi valvoa pankkien
omistamia pankkitoimintaa harjoittavia yhteisöjä tai ainakin saada.
niistä valvontaa. varten tarpeellisia tietoja pankeilta itseltään.
Pankkien omistamien pankkitoimintaa harjoittavien ulkomaisten
yhtiöiden omistuksen määrä on sekä pankkilaeissa säädetty että valuuttalainsäädännön alainen.
Omistavan pankin tarkastusviranomaisten lisäksi saavat luonnollisesti pankkitoimintaa harjoittavan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyhtiön valvontaviranomaiset siitä tietoja tai valvovat sitä.
Tandemin polkijoita on jälleen kolme. Heidän tahdistamistaan
pyritään tässä artikkelissa kuvaamaan.

Pankkitoiminnan kansainvälistyminen
Pankit ovat perinteellisesti osallistuneet ulkomaankaupan rahoittamiseen. Itse asiassa Italian kaupunkien, Saksan jaLontoonliikepankkitoiminta on saanut allkunsa näistä tehtävistä. Rahoitus, m'aksujen
välitys ja erilaiset takausjärjestelmät rajojen yili ovat perinteellisesti
kuuluneet pankkien liiketoimintaan. Kuitenkin 1930-luvun pula ja
toista maailmansotaa seurannut sidotun valuutan kausi jarruttivat
oleellisesti pankkij ärjeste1män kansainvälistymistä.
Kun maailmankaupan tulli- ja lisenssiesteet vähenivät erilaisten
GATT:in puitteissa suoritettujen kierrosten tuloksena ja valuutan ja
pääomanliikkeiden sidonnaisuus vaihtui valuuttojen vapaaseen vaihdettavuuteen sekä pääomaliiklkeiden tuntuvaan säännöstelystä vapauttamiseen 1950-luvun loppuvuosista lukien, sai pankkitoiminnan
kansainvälistyminen uutta vauhtia.
Kansainvälisen pankkitoiminnan laaj1eneminen on tapahtunut
kolmea eri tietä. Monet pankit ovat perustaneet 1) ulkomail'le sivukonttorei'ta, 2) tytärpankkeja tahi useat joko samasta maasta tai eri
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maista olevat pankit ovat perustaneet ulkomaille yhteisiä 3) osakkuuspankkeja (joint ventur,es/konsortiopankkeja).
Sivukonttor'eita, tytärpankkeja ja konsortiopankkeja on perustettu vanhoihin ja uusiin rahamarkkinakeskuksiin (edellisiä esim. Lontoo, N'ew York, Pariisi, Frankfurtam Main, Zlirich, Geneve t'ai Tokio,
jälkimmäisiä lähinnä Luxemburg, Singapore ja Hong-Kong) sekä
kehitysmaihin. Kokonaan uuden panikkityypin ovat muodostaneet
sekä verotus- ,että pääoman liikkumisk:ontrollin välttämiseksi perustetut ja sivukonttoreina,. tytärpankkeina tai osakkuuspank:kieina toimivat off-shore -pankit. Näiden sijaintimaina ovat kunnos:tautuneet
Cayman saaret, Bahama, Bahrain, Panama sekä punta-al ueella ennen
Ison Britannian valuuttakontroHin poistamista Guernsey, Jersey,
Man-saari, vähäisessä määrin mm. Gibraltar.
Pankkitoiminnan kansainvälistymiseen ovat vaikut'taneet epäilemättä maai1mankaupan rakennemuutokset ja ennen kaikkea pääomahyödykkeiden sekä kokonaisten tuotantolaitosten myynnit. Suorat
sijoitukset ulkomaille, finanssiluotot, kehitysmaiden 'avustustoiminta
ja sotilasapu olivat edelleen lisäämässä kansainvälistä pankkirtoimintaa. Dollaripula, joka 1940-'luvun lopulla ja 1950-1uvun alussa muodosti kansainvälisen kaupan monetaarisen esteen, muuttui USA:n
maksutaseen kroonisen alijäämäisyyden takia ulkomaisen doUarilikviditeetin kasvuksi. DollariHkviditeetin kasvun ja käytön hyödynsiväteurooppa!laisten panklöen ja Euroopassa olevien amerikkalaisten
pankkien kehittämäteuro-do!J.larimarkkinat, jotka johtivat sekä pankki,en väliseen et,tä panklöen toimesta tapahtuvaan yhteisöjen rahoitukseen. Vastaavaa ulkomaisten hallussa olevien doHarisaatavien
kauppaa kutsutaan Aasian ja Karibian dollarimarkkinoiksi.
Erityisen voimakkaasti pankkien kansainvälistyminen eteni vuoden 1973 ötjykriisin jä~een, jolloin kansainvälistynyt pankkitoiminta joutui huolehtimaan sekä eräiden kansantalouks1en mittavien
maksutasealijäämien kattamisesta rettä myös tässä yhteydessä toteutetusta öljyä tuottavien maiden ylijäämi'en uudelleenkierrätyksestä
( r,ecycling) .
Koko maailman kansainvälisen pankkitO'iminnan kasvusta antaa
ehkä jonkin kuvan Kansainvälisen Järjest,elypankin (BIS) tietO', että
euro-dollarimarkkinO'iden tasemäärät vuoden 1970 alusta vuoden
1979 kesäkuun loppuun m,ennessä kasvoivat 60 mrd dollarista 505
2
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m~d

dollariin ja pelkästään pankkien väliset talletukset kasvoivat
samana aikana 45 mrd ddllarista 380 mrd dollariin. Toisaalta voidaan
todeta, että pankkien taseissa valuuttamääräisten tai ulkomaisrten
erien osuus on yleismaailmallisesti noussut me}ko nopeas,ti 10 prosentista 40 pr.osenttiin, eräissä pienehköissä rahamarkkinakeskuksissa ja
varsinkin off-shore keskuksissa noin 90 prosenttiin ja sen ylikin.

Pankkien kansainvälisen toiminnan riskit
Vakavaraisuus
Pankkitoiminnan turv-allisuuden pääsääntö toteaa yklsinkertaisesti"
että pankin .oman pääoman ja maksuvalmiuden on oltava riittävä kaikissa olosuhteissa. Tällä säännöllä on kuitenkin melko vähän operationaalista sisältöä. Pankin on .omalla pääomallaan py.styttävä kattamaan karkki ne riskit, jotka liittyvät sen kotimaan rahan määräiseen lainanantoon ja pankkiltakauksiin, arvopaperisalkun kurssitappioihin ja kiinteistön omistukseen sekä ulkomaan valuuttamääräiseen
lainanantoon, takauksiin ja muun arvopaperisalkun valuuttakurssitappioihin. Näin on oltava, johtuivat riskit sitten asiakkaan maksukyvyn väärinarvioimi'sesta, pankin kotimaan keskuspankin va'luuttapoliittisista toimenpiteistä tai Ulkomaanvaluuttojen muista kurssivaihteluista .olosuhteissa, joissa oman maan valuutan keski!kurssi tai
muu valuuttaindeksiluku ei muutu.
Pankin vakavaraisuuden likiarvoksi on Suomen pankkilaeissa
määriteHy pankin oman pääoman suhde pankin sitoumuksiin, eräissä muissa taas oman pääoman suhde luotonantoon tahi pankin luotonannon, arvopaperiomistuksen ja muun omaisuuden arvojen painotetun summan suhteina omaan pääomaan. Pankin sitoumuksiin
kuuluvia eriä .ovat ,erilaiset talletukset, pankin liikkeeseen laskemat
obligaatiot, dehentuurit, muut joukkovelkakirjalainat, vaihtovellkakirjalainat ja optiolainat sekä edelleen ,pankin antamat pankkitakaukset, avaalit ja remburssit. Pankin oman pääoman tu!1isi osoittaa pankin netto arvo ainakin likimääräisesti. Käytännössä ulkoisen taseen
lukijan on melko vaikea!ta ,pelkästään oman pääoman ja sitoumusten
suhteen perusteella ,arvioida pankin vakavaraisuutta.

c
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Kansainvälinen vertailu osoittaa, että pankin lakisääteinen vakavaraisuusvaatimus vaihtelee suurestikin 0-10 %:n välillä. Vielä
suur,emmassamäärin vaihtelevat verotuskäytännöstä johtuen ne erilaiset varaukset ja arvonjärjestelyt, jotka voidaan lukea omaan pääomaan tai ne käytännölHsesti nO'llariskiä edustavat aktiivaerät, jotka
saadaan vähentää sitoumusten tai luotonannon summasta.
Jokaiseen luotonantoerään, arvopaperisijoitukseen tai takaukseen
sisältyy ris~ejä, joiden todennäköisyys vaihtelee 0-100 %:n välillä.
Pankin antolainaus- ja takaustoiminta on tietenkin kokemusperäistä
riskinarvioimistaitoa, jossa pankin velallisenmaksukyky ja liiketalloudellinen suoriutumiskyky arvioidaan. Luotto- tai ,takausasiakkaana ulkomainen ja kotimainen asiakas eivät muodosta periaatteessa ,erilai1sia riskikohteita. Ei voida a pri10ri väittää, että esim. ulkomainen asiakas, jonka toimia pankki on voinut seurata vuosikausia,
olisi missään suhteessa suurempi riskintuottaja kuin uusi ja suorituskyvyltään pankille Ituntematon kotimainen asiakas. Ulkomaan
riskejä voivat lisätä tietojen saannin hitaus, pankin suhteellinen tietojen heikkous ulkomaisen tuomioistuimen tai pakkoperintälaitoksen
t'oimitavoista ja tulkinnois1ta, jms. pelkästään ulkomaan olosuhteiden
yleiseen vierauteen liittyvät ,tekijät. Ulkomainen 1uottoriski voidaan
tietenkin turvata kuten kotimainenkin kiinnityksin, pantein tai ennen kaik:kea takauksin.
Ulkomaan rahan määräiseen 'luotonantoon ja -ottoon sisältyy pankin 'kannalta aina valuuttariski ja ulkomaiseen luotonantoon eräissä
tapauksissa poliittinen riski, jofa on totuttu kutsumaanmaariskiksi.
Pankki voi torjua valuuttariskin huolehtimalla siitä, että sen antolainauksen valuuttamäärää vastaa valuuttajakautumaltaan oleellisesti samansuuruinen ottolainauksen valuuttamäärä.
Poliittiset riskit 'liittyvät joko siihen, että saatava tai suora sijoitus
ulkomaHla kansallistetaan tai että asianomaisen luottoasiakkaan tai
suoran slj oiituksen sij aintimaan keskuspankki ei kykene asettamaan
sovittua valuuttaa velan pääoman, korkoJen tai suorasta sijoituksesta
saadun osinko- tai muun pääomataion ,suorittamiseen, vaikka asiakas
olisikin maksukykyinen. Tähän voidaan varautua vain hankkimalla
takaaja kolmannesta maasta tai pankin kotimaasta esim. erilaisten
vientitakuujärjestelmien avulla.
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Likvidiys
Kun vakavaraisuudella tarkioitetaan pankin kykyä vastata sitoumuksistaan, kun kaikki varat on muutettu kärteisrahaksi, tarkoitetaan likvidiydellä pankin kykyä selviytyä velvoitteistaan päivittäisissä toimintaolosuhteissa joutumatta kärsimään tappiota.
Pankin Hkvidiyden määrää sitä ympäröivän maailman monetaarikäyttäytyminen. Tällöin tulevat kysymykseen pankin omien asiak·
kaiden ja koko yleisön käteissuosinta ja niiden muutokset, keskuspanllipolitiikan tiukkuuden asteen muutokset, kilpailijan toimet jne.
Monet monetaarisen ympäristön rtekijöistä ovat vaikeasti määriteltäviä, yhden pankin kontrolli- ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuo'lella olevia ja niiden muutokset ovat vaikeasti ennustettavissa.
Pankkitoiminnan kuhainen sääntö lähtee siitä, että antolainausta
tulisi vastata kiertonopeudeltaan sitä vastaava ottolainaus ja käyttöomaisuutta sekä siJoitusomaisuutta oma pääoma.
Pankk.i, joka noudattaa pcmkkrtoiminnan kultaiista 'sääntöä, ei
menestyisi ainakaan kotimaisina markkinoilla. Yleisön talletusiilien
kiertonopeus ei juuri missään olosuhteissa vastaa antolainauksessa
kysyttyjen luottoJen ildertonopeutta. Perinteellisiä !kotimarkkinoilta
hankittavia monilukuisia pien- ja keskisuuria talLetuksia vastaanottavan pankin .ominaisuuksiin kuuluu kiertonopeuden muuntokyky.
Kokemusperäisesti pankki tietää, miksi ottolainauksen !keskimääräisen kiertonopeuden monikerraksi se voi anto!lainauksensa keskikiertonopeuden järjestää. Pankin toteuttama kiertonopeuden muunto
perustuu kokemuksen vahvistamaan talletusten nettokertymän (ottojlen ja pan9j le n) kausivaihteluun. Tämä ,monetaarisen ympäristön
tekijä muuttuu hitaasti ja on ennustettavissa melko tarkasti. Luotonantonsa kiertonopeuteen ja sitä kautta kassak!ertymäänsä pank!ki voi
itse vaikuttaa luottoj,ensa ta:kaisinmaksusopimusten välityksellä.
Eri maiden panrokilakien ja keskuspankkikäytännön vaatimat
kassavaranto- taimaksuvalmiusvaatimukset heijastavat tätä ajattelua. Pankilla tulee olla tietyllä tavalla määritelty kassavaranto (kassa, pankin avista- tai lähes avistasaatavat keskuspankilta ja muulta
pankkijärjesrtelmältä sekä eräät riskittömät ja nopeasti rahaksi muutettavissa olevat arvopaperit). Tätä lukua verrataan pankin ottolainauksen shekki- eli käteistaHetuksiin ja muihin v'elkoihin eli pää-
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asiallisesti varsinaisiin talletuksiin. Huomionarvoista en se, ettei muihin velkoihin lueta iikvidiyrs'laskelmissa pankin keskuspankkivelkaa,
koska ~eskuspa:nkki omin toimin rahapolitiikkaa harjoittaessaan säätelee talletuspankin likvidiyttä ja likvidiyden hintaa pankkien pankkina.
Koska kassavaranrtovaroista saadaan yleensä muuta anto[ainausta
ja arvopaperisijoitusta alempi korko, pankin 'liian suuri likvidiys kostautuu heikkona kor.kotuottona. Jos taas pankki joutuu peittämään
likvidiysvaj1adksensa normaalia korkeammalla korolla otettavaUa o'ttolainauksella, kostautuu se korkdkuluina. Sekä yli-että alilikvidiys
johtaa kannattavuuden heikkenemiseen ja, mikäli se 'On riittävän suuri, vakavaraisuuden heikkenemiseen.
P~lkästään kotimaisilla markkinoi11a toimiva pankki joutuu iikvidiysvai~euksiin tavallisi:m,min, jos 1) antolainauksen maksuohjelma
pettää tai 2) suuri tallettaja-asiakas yllättäen nostaatalletuksensa
tahi 3) pankki joutuu su'Orittamaan antamansa takauksen.
Maissa, joissa antolainaus perustuu pääasiallisesti kiinteisiin korkoihin ,saattaa kannattavuuden heikkenemistä seuraava pankin likvidiysriski syntyä ottolainauksen korkojen korotuksen takia, jos anto'lainaus supistuu ko:von korotuksen takia. Sen sij>aan pankilla ei
likvidiyden korkoriskiä juuri synny, jos luotto- ja taHetussopimukset
perustuvat muuttuvaan korko on ja antolainauksen kysyntä on riittävä kattamaan sen· tarj onnan.
Kansainvälinen pankkit01minta tuo uusia ja huomattavia riskielementtejä. Pankki ei kansainvä[isessä toiminnassaan saa juuri
pieniä ja keskisuuria talletuksia, vaan taUe1tukset ovat yleensä suuria
ja suhteellisen harvoilta ottolainausasiakkailta otettuja. Tallettaja
on huomattavasti suuremmassa määrin korkotietoinen kuin kotimaisten markkinoiden »säästäjä»-asia!kas. TaUettaja on tietoinen siitä, e10e
tä hän voi neuvotella korosta ja rtalletuksensa kiertonopeudesta markkinoilla, joissa talletuksesta neuvottelevia lainanottajia on useita.
Pankki joutuu harkitsemaan kiertonopeuden muuntamisltehtäväänsä
huom:attavasrti vähemmän stabiileissa olosuhteissa ja monetaarisessä
ym päristössä kuin pelkästään k,;otimarkkinoiHa toimiessaan. Talletuksia vastaanotetaan kansainvälisillä markkinoilla paitsi m unta pankeilta ja rahottuslaitoksilta, myös suurten kansainvälisten yhtiöiden
likvideisrtä varoista, ~eskuspankeilta ja öljyntuo1ttajilta jne. S uhte el-
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lisen nopeasti kiertävän ja kiertonopeudeltaan vaihtelevan taNetuskannan muuntaminen antolainauksessa kes:kipitkäksi rahaksi on huomattavasti suurempaan riskinotto on ryhtymistä kuin kotimaassa toimiminen, j'Oskin erilaiseit luottojen roU-over-järjeste1mält vähentävät
likvidiysriskiä.
Kansainväliseen pankJki'toimintaan liittyy aina va!luuttariski.
Pankki voi joutua tilanteeseen, j'Ossa 'Ottolainauksen valuuttakurssi
nousee nopeammin kuin antolainauksen valuuttakurssi. Likvidiys
huononee täl!löin laskennallisesti ja, jollei aikaisempi kurssitilanne
palaudu, panki'lle t'Oteutuu agiotappio. On luonn'Ollista, että pankki
voi varautua agiotappioihin pitämällä valuuttakohtaista tasapainoa
veloissaan ja saamisissaan joko suoralla valuuttakohtaisella peittämise'llä (c'Over) tai swap-operaatioilla.
Onnistuminen va'luuttakohtaisen tasapainon säilyttämisessä ei
välttämättä pelasta pankkia likvidiyden korkoriskeiltä. Eri pituisten
valuutta saatavien ja -velkojen korkoerät ja niiden muutokset saattavat johtaa pankin tilanteeseen, jossa antolainauksen korkokehitys jää
ottolainauksenkorkokehityksen jälkeen. Koron muutoksiHa voi lisäksi olla vaikutus valuuttakursseihin ja siten agiovoittoihin tai -tappioihin.

Pankkien kansainvälistymisen valvonta
Lähestulkoon kaikkien maiden pankkilakien vakavaraisuus- ja kassavarantovaatimukset on muotoiltu /kansallisia markkinoita varten.
Vaatimuksissa 'On otettu huomi'Oon luonnollisesti myös pankin operointi yli valuuttarajoj,en kansainvälisillä markkinoilla. Sen sijaan
k!ansalliset vakavaraisuus- ja kassavarantovaatimukset ottavat vähänlaisesti huomi'Oon valuuttakurssien vaihtelevaisuuden, ottolainauksen
kasaantumisen muutamien suurasiakkaiden ympärille Ja likvidiyden
korkoriskit.
On selvää, että vuoden 1974 ttenoHle keskittyneet pankkien vararrkot, jotka pääasiaUisesti johtuivat [kansainvälisestä toiminnasta,
ovat muuttaneet pankkien, keskuspankki en ja pankkitarkastusviranomaisten asennetta valuuttariskeihin toisenlaiseksi kuin ne olivat vielä 1970-luvun alussa. Riskit on tiedostettu j'a riskik!ontrollin sääntöjä
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on rakennettu, vaikkei tuToI~sia vielä itilintarkastuksen ja pankkitekniikan standardi...oppikirjoissa juuri näekään.
Kokonaan uusi riski on kuitenkin syntY1mässä pankkien kansainvälisen konserninmuodostuksen takia.

Pankin ulkomainen sivukonttori
Pankki voi laajentaa kansainvälistä toimintaansa perustamalla sivukonttorin ulkomaille. Sivukonttori on luonnoHisesti itse pankin osa.
Sen toiminta tulee kirjatuksi pankin tilinpäätökseen. Pankin johto
on taloude'llisesti ja juridisesti vastuussa sivukonttoristakin. Sivukonttorin heikon tuloksen ei ti1etenkään sallita muuttavan itse pankin vakavaraisuus- tai kassavarantovaatimuksia, sivukonttorin välityksellä ei voida laajentaa pankin omistusrajoituksia, eikä oLe aja:teltavissa, 'että ulkomaisesta sivukorrttorista myönnettäisiin o1eellisesti
suuremman riskitodennäköisyyden sisältäviä luottoja kuin pääkonttorista tai omassa maassa sijaitsevista siv~onttoreista.
Ulkomainen sivukonttori on tietenkin myös sijaintimaansa pankkilainsäädännön alainen. KilpaHuolosuhteiden tasoittamiseksi isäntämaa vaatii useasti siellä sijaitsevalta ulkomaisen pankin konttorilta
pysyviä, mahdollisesti Jopa sulkutilitaTletuksia (keskuspankkiin ja tietynlaisia sitoumuksia pankkiclearingin ym. vajausten suorittamisesta. Ulkomainen sivukonttori on käytännössä sekä pääkontt'Orin maan
että sijaintimaansa panllilainsäädännön rajoitusten alainen ja sen
tarkastamiseen ovat oikeutetut pankin vuositilintarkastajat, sisäiset
tarkastajat ja kummankin asianosaismaan viranomaiset.
U'tkomaisen sivukonttorin oikeudellinen asema on selvä. Vain
pari häiriötapausta 'On v. 1974 tullut julkisuuteen väärinkäytösten
takia.

Ulkomainen tytärpankki
Kokonaan toisessa asemassa ovat pankin ulkom1aiset tytärpankirt. UIkomainen tytärpankki on ,muodollisesti itsenäinen sijaintimaassaan
sijaitseva pankki. Se toimii sijaintimaansa yhtejsö-, verotus-, valuutta- ja pankki1ainsäädännön alaisena. Menemällä fyysisesti rajoj,en yli
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ja sijoittamalla omaa henkilökuntaansa tY'tärpankkiin pankki saa
kiinteän informaatiokosketuksen tytärpankkinsa sijaintimaan ja sen
markkinamaiden m'onetaariseen ympäristöön. Pankki voi myös hyödyntää oman maansa ja ,tytäryhtiönsä sijaintimaan yhteisö-, verotus-,
valuutta- ja pankkilainsäädännön erilaisuuksia valitakseen !kussakin
tapauksessa itsensä ja asiakkaittensa kannalta lievimmän ja niiden
tuloksen kannalta optimaalisen otto- ja antolainausvaihtoehdon. Jos
tytärpankki sij ait$ee kansainvälisessä rahamarkkinakeskuksessa odotetaan sen luonnollisesti osallistuvan päiväluottomarkkinoihin, järjestetevän obligaatio-, debentuuri-, private placement-, syndicate -luottoja, antavan neuvoja pankin asiakikaiHe jne.
Ulkomainen tytärpankki ei tavallisesti ylläpidä laajaa sivukonttoriverkostoa kerätäkseen pien- ja keskisuuria talletuksia yleisöltä,
vaan se keskittyy sekä otto- ja antolainauksessaan muihin pankkeihin, rahoituslaitoiksiin ja suurasiakkaisiin, eikä se juuri ota hoitaakseen paljon työtä vaativia ulkomaankaupan juoksevia maksutehtäviä.
Tällöin edellä mainitut kansainvälisen toiminnan li~vidiysriskit kasaantuvat :tytärpankkiin ilman, että sillä olisi kansallisen pankkitoiminnan pientalletuksen ja suhteellisen vähäisen riskin omaavan
pienantolainauksen tasoituserää. Sellaisenaan 'eivät, kutenaikaisemmin todettiin, luotot ulkomaalaisiHe muodosta erityisempää riskiryhmää, mutta niissä on kui,tenkin omat maa-, valuutta-, sektori- ja asiakaskohtais,et riskinsä, joiden haHitsemisessa vas,taperustettu tytärpankki voi olla infor,maatiotasoltaan heikommin varustettu kuin näillä markkinoilla kokenut kotimainen pankki. Toisaalta on toki myönnettävä, että pankin kansainvälisen luottoasiakkaan aiheuttama luottotappio on kovin harvinainen verrattuna kansa'llisen asiakkaan
aiheuttamaan tappioon, joskin edel'lisen tappion keskimääräinen koko
on jälkimmäisenmonikerta.
On uskottavaa, että historiallisesti kehittyneet ja käytännössä
pankkeja vararikoHta suojanneet vakavaraisuus- ja kassavarantovaatimukset saattavat monissa tapauksissa olla kovin alhaisia verrattuna
niihin riskeihin, joita kansainvälisillä markkinoilla toimiva tytärpankki joutuu ottamaan.
Maailma on jo kokenut yhden kansainvällisen tytärpankin romahduksen, jota sen emopanikki ei aluksi halunnut hoitaa. Tämä tosiseikka on johtanut mi,elenkiintoiseen kysymykseen, kuka yleensä vas-
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taa tytärpankin ioteutuneista tappioista, jotka johtavat tai uhkaavat
j'Ohtaa konkurssiin. Yksinkertaisin vastaus 'On tietenkin se, että velkojat ja osakkeenomistajat kuten muissakin konkursseissa. Tämä vastaus ,ei kuitenJkaan Hene hyväksyttävä pankin vararikon muiden yhteiskunnallisten seurausrvaikutusten takia.
Jos, kansainvälisesti kunnioirtettu pankiki ei vastaa tytärpankistaan,
ainakin silloin kun se on antanut sille nim'ensä tai omistussuhde on
ilmeinen, menettää emopankki luotettavuutensa, mikä on pankille
kohtalokasta. Täs,tä syystä j'Okainen itseään kunnioittava maa myöntää toimilupia vain kansainvälisesti rikkeettömille pankeille; kaikki
pankit 'eivät ole välttämättä kunnia1lisia tai maineeltaan rikkeettömiä eivätkä niiden osakkeiden omistajaryhmät vastuullisia. Valitettavasti kokemus on jo osoittanut, etteivärt eräät off-shore -pankkien
isäntämaat ole täyttäneet tätä maan i,tsekunnioituksen tesftiä.
Kansainvälinen tytärpanlkki tuskin voi odottaa sijainti,maansa keskuspankilta likvidiyskriisiinsä samaa (tukea kuin kansallinen pankki
vastaavassa tilanteessa. Niin ikään ei ole luultavaa, että kansainvälisen pankin emopankin kotimaan keskuspa~i o!lisi aina valmis
tt&emaan emopanikJkia, jotta se voisi tulla tehokkaasti tytärpankkinsa avuksi sen likvidiyskrrisissä tai vakavaraisuuden pettäessä. Pahinta on silloin, jos ,emopankki tai tYitärpankki on sellaisessa off-shore
-maassa, jossa keskuspankkia ei ole lainkaan edes rteoriassa apuun
tulemaan. Lisäksi on tietenkin emopanJkin apuuntulokykyä arvioitaessa otettava huomioon, onkoemopankin koko yleensä riittävän
suuri suureksi kasvaneen tY'tärpankkinsa suuriin tappioihin verrattuna.
Muodollinen riski emopankilla on tietenkin vain 1) tytärpankin
osakeomistuksessa, 2) tY'tärpankilta oleviin saataviinsa, 3) tytärpanlkkinsa puolesta antamiinsa takauksiin tai vastaitakauksiin. Moraa\linen
vastuu on O'lemassa, mutta se on vaikeasti arvioitavissa eikä käy ta·
seesta ilmi.

Osakkuuspankit
Paitsi tytärpankkeja, joissa emopankiHa on suora tai tytäryhtiön välityksellä hankittu enemmistöosakeomistl.!-s, on kansainväliseen pank-
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kitoimimaan ilmestynyt 1960-1uvulta alkaen joukko osakkuuspankkeja. Osakkuuspankkien (konsort~opankkien) tunnusmerkkInä on se,
että niillä on osakkeenomistajana joko useita pankkeja tai muita yhteisöjä, kuitenkin niin, ettei mikään niistä ole ehdottomassa enemmistöasemassa. Tällaisia pankkeja ovat 'esimerkiksi eräiden Pohj'Oismaiden liikepankkien yhteisesti perustamat pankit sekä säästöpankikien
tai osuuspankkien keskuspankkien kansainvälis,et osakkuuspankit.
Osakkuuspanlkeissa voi oUa myös ei"'lpankkiosakkaita. Maailmassa lienee tällä hetkenä n. 100 osakkuuspankkia, joiden joukossa muut
kuin pank!kien pääasiallisesti omistamat ova't vähemmistönä.
Jos osakkuuspankin osakkaiden lukumäärä on pienehkö, esimerkilksi 5 kappaletta, ja niiden 'Omistamat osuudet ovat yhtä suuret, on
uskottavaa, että kunkin osakkaan isäntävalta, riskinarviointi ja liikkeenjohdollinen kiinnostus säilyvät. Jos taas osakkuuspankin osakkaiden lukumäärä on suuri ja niiden osuuksien jakautuma epätasainen, on pelättävissä, että pankista tulee joko »isännärtön» tai suurimman osakkaan tyrtärpankk!i. Tämä ei välttämättä lisää itse osakkuuspankin risk!ejä. Riskejä saattaa lisätä osakkaiden eripuraisuus eli erilaiset käsi,tykset noudatettavista tavoitteista, stra'tegiasia tai riskinotosta.
On uskottavaa, että pankki, ollessaan ei-pankin kanssa osakkuuspankin omistajana, kantaa suuremman moraalisen ja sitä kautta myös
asiallisen vastuun kuin muuta elinkeinoa edustava osakas. Pankin
maine on toki tahralIe her~empi kuin ei-pankin. Pankin on vaikeampi irtaantua osakkuuspankkinsa omisltamisesta kuin esimerkiksi teollisuuslaitoksen, jonka nauttima good-will perustuu teknologiseen taitoon.
Osakkuuspankin isäntämaan keskuspankki lienee periaatteessa
ainakin yhtä vähän kiinnostunut osaklkuuspankin suurimittaisesta
auttamisesta kuin maassa olevan suoranaisen tytärpankin auttamisesta. Osakkuuspankin omistajapankkien kes[kuspankit tuskin voisivat helpolla sopia yhteisesti avustusohjelmasta omistajapankeHle,
koska vaikeudet saattaisivat kohdistua erilaisina vaikutuksina keskenään erilaisiin pankkeihin. Ainoastaan silloin, kun keskuspankkien
yhteistyö on saumatonta, voitalisiinodottaa yhteisiä toi,mia. Tänaisia
yhteistoiminta-aktioita voisi ulkopuolinen odo'ttaa esimerkiksi Pohjoismaiden keskuspankei1ta 'tai EEC-maiden keslkuspankeilta.
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Toteutetut varmuustoimet
Maailman lehdistöön ja perusteellisemmin eri maiden keskuspankkeihin kantautuneet tiedot palllikkikriiseistä ja -romahduksista sekä rtodetuista, mut'ta todella vakavia seuraamuksia aiheuttamattomista väärinkäytöksistä, ovat saaneet aikaan massiiviset vastatoimet.
Ensimmäisiä reagoijia ova,t oBeet pankit itse ja pankkitar!kasrtusviranomaiset. Erilaisten sisäisten ja ulkoisten kontrollitoimien takia
ei tätä nykyä olisi ,epärehellise11e tai seikkailijaluonteiseUe valuuttadealerille yksin kovinkaan helppoa aikaansaada kaUamattomia valuuttakauppoja pelkästään spekuJlatiivisiin tarkoituksi'in. Ulkomainen
riskinarviointi on muuttunut impressionistisesta arvailusia lähemmäs
vakuutusteknistä kalkyyliä.
Kansainväliset järjestöt, lähinnä IMF ovat johtaneet kehitys'tä siihen, että riskimaiden riskiä on voitu vähentää valuuttatoimin. Maailmaan on syntynyt efillaisia Pariisin ja Lontoon ldubeja hoitamaan riskimaiden aiheuttamia pulmia.
Sen sijaan Euroopan, Aasian ja Karibian dollari-markkinat elävät tietyllä tavalla korkeailiberalismin aikaa. Jos »näkymätön käsi»
pettää, ei näinä markkinoilla ole mitään pankkien pankkia, joka hoitaisi keskuspankin 'tehtäviä lender of last reso~tina. Kaikkien »vierasvaluuttamaåkinoiHe» osallistuvien pankkien yhteiset omat pääomat
ovat pieniä suhteessa »vierasvaluuttamarkkinoiden» volyymiin. Mo~issa off-shore ..J'keskuksissa ei ole lainkaan säädettyjä tai va'lvottuja
vakavaraisuus- tai kassavarantosuhteita.
Kun läntisten markkinatalousmaiden keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat Baseliin Kansainvälisen Järjestelypankin (BIS) hallintoneuvoston kokouksiin, on siellä usein sovittu melko laajamittaises'ta yhteistyöstä kansainvälistyneen pankkitoiminnan riskien vähentämiseksi.
Ennen BIS:n toimintaa jo vuodesta 1972 alkaen EEC-maiden pankkitarkastusvirastoj'en edustajat ovat muodostaneet yhteysryhmän keskustellakseen yhteisistä pank!kitarkastukseen liirfrtyvistä kysymyksistä.
Tämä 'työ on kiinteytynyt EEC:n sisäisen pankkilakien harmonisoinnin myötä.
BIS:n puitteissa asetti j\oulukuussa 1974 ns. kymmenen maan ryhmä (Group of Ten = Atankomaat, Belgia, Italia, Japani, Kanada,
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Ranska, Ruotsi, Saksan liittotasavalta, Yhdistyneet Kuningaiskunnat
ja Yhdysvallat) pysyvän komitean, jonka taI'koituksena on edistää
eri maiden parrkkitarkastus- ja valuuttakontrolliviranomaisten välistä yhteistyötä. Ryhmään tulivat mukaan myös LuXemburgin ja Sveiltsin edustajat. Suomen, samoinkuin muiden Pohjoismaiden parrkkitarkastusvirastot, ovat olleet työssä mukana muodostaen eräänlaisen
Ruotsin edustajien taustaryhmän. Komitean puheenjohtajana ovat
olLeet Georg Blunden· (1974-1977) ja Peter Cooke (vuodesta 1977
alkaen), jotka kumpikin ovat Bank of Englandin pankkitarkastuksesta vastaavia johtajia. Komitea 'On kokoontunut 3-4 ker,taa vuodessa.
Kom1tea on keskustellut mahdollisuuksista saattaa voimaan varotusj ärjestelmä sellaisten kansallisen pankkij ärjestehnän häiriöiden
varalta, jotka saattaisiva't aiheuttaa hankalia kansainvälisiä seurauksia. Eräät maat ovat jo. toteuttaneet sopimuksen siitä, että kansainväliset konsultaatiot ovat mahdollisia tällaisissa tapauksissa.
Erittäin tärkeäksi on muodostunut suositus siitä, miten pankkien
ulkomaisten sivukonttoreiden ja tytär- tai osakkuuspankkien tarkastus tapahtuu. Suositulksissa ei ole hailuttu tehdä eroa niiden erilaisten yhteisö oikeudellisten muotojen välille, joita noudattaen pankki
sijoittuu ulkomaille. Näin ollen sillä, onko kyseessä ulkomainen sivukonttori, tytärpankki, osakkuuspankki tai välissä olevan omistusyhteisön välityksellä tapahtuva tytär- tai osakkuuspankin osakkeiden
omistus, ei saa olla merkitystä valvonnan kannalta. Vastuu tarkastuksesta ja valvonnasta on kuitenkin erilainen eri tapaUksissa.
Mitä ensinnä sivukonttoreihin tulee, on lähdetty siitä, että emopankin pankkiltarkastusviranomaisilla on päävastuu tarkastuksesta ja
oikeus suorittaa tarkastus myös ulkomailla. Sivukonttorin isäntämaan
pankkitarkastusviranomaisten tarkasiusrvastuu ulottuu 1tse asiassa
vain tässä ,maassa vaadittavan toimiluvan ehtojen tai erityisten kassavaranto- tahi valuuttaehtojen täyttämisen tarkastamiseen.
Tytärpankin sijaintimaan pankkitarkastus vastaa pääasiaHisesti
tytärpanldn tarkastamisesta. Emopankin pankkitarkasiusviranomaisiHa on ku~tenkin oikeus saada tietoja, jokoemopanki:lta tai suoraan
tytärpankilta tämän vakavaraisuudesta, kassavarannon kehityksestä,
luottoj,en ja ta11etusten kiertonopeudesta, otto- ja antolainauksen maaja valuuttajakaUltumasta sekä takausten ja muiden sitoumusten yh-
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teismääristä. Sen sijaan asiakas'kohtaisia tietoja ottolainauksesta ei
panlkkitarkastussalaisuuden säilyttämiseksi anneta eikä vaadita.
Osakkuuspankkien ~ohdalla on vastuu pääasiallisesti sen sijaintimaan pankkitarkastusviranomaisilla. Toistaiseksi pankki'en k'Onsernija pan!kkisalaisuuslalkien erilaisuuden takia ,eivät 'Osakkuuspan!kkien
omistajapankkien pankkitarkastusviranomaisten 'Oikeudet 'Olle täysin
selvinneelt. On edelleen lepäsehrää, mitä kansainvälistä tiedonsaantisääntöä, eniten tai vähitenkö vaativin normein ilmaistuna, 'Olisi noudatettava ja onko osakeomistuksen oHessa epätasaisesti jakautunutta
kaikilla osakaspan1&:ien ~otimaiden pankkitarkastuksilla sama tie,t'Ojensaantioikeus.
Eri maiden yhteisöoikeuksia uudistettaessa 'On päädytty osakeyhtiöiden (tai Suomen 'lain mukaan osakeyhtiöitä läheisesti muistuttavien yhteisöjen) tilinpäätöstietojen k10hdalla k'OnsernitiHnpäätösten
laatimispakkoon. Tämä nä:kö~ohta on mm. Suomessa 'Ote,ttu h uomi'Oon
osakeyhtiömuotoisten liikepan!kkien, kiinniJtysluottopankkien ja lu'Otto-osakeyhtiöiden toiminnassa. Eri maiden kansallisten lakien mukaiset roonsernitilinpäätökset ,eivät ku1tenkaan ole help'Osti standardisoitavissa ja ongehna monikansallisen konsernin tiHnpäätöksestä 'On vielä ratkaisematta.
Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, miten ty,täryntiö määritellään. Osakkuuspanl&ia ei ,esimerkiksi lueta minkään omistajapankin
konserniin Suomessa, j'Ollei poikkeustapauksessa omistajapankki pidä
hall ussaan ,enempää kuin puolta kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä ,tai sillä muutoin ole 'Osak!k1eiden 'Omistuksen tai sopimuksen
perusteella määräämisvalta osakkuuspankissa ja huomattava osa toiminnan tuloksesta.
Niin ikään oman pää'Oman käsite vaihtelee eri maiden lainsäädännössä ,mm. verotuslaeista j'Ohtueneriiaisiin varauksiin tai inflaati'On
takia käy,ttö- ja sijoitusomaisuuden uudelleenarvosrtuksen johdosta
tehtyihin arv'Ostuseriin nähden. Tämä tosisei~ka tekee konsernin eri
yhteisöjen omat pääomat vaikeasti yhteenIaskettaviksi.
Kolmannen [konsernitilinpäätöksen 'Ong,elman mu'Od'Ostaa pankkien omistamat lähes-pankkitoimintaa-harj'Oittavat yhtiöt. On syytä
kysyä, varsinkin kun 'Oikeus omistaa pankkitoimintaa harjoittamattomia yhtiöitä vaihtelee suur'esti, 'minkälaisia yhteisöjä konsoiJid'Oidaan
tai halutaan konsO'lid'Oida pankkien k'Onsernitilinpää,töksissä.
fI
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Emopankin ja tytärpankin muodostama kansainvälinen konserni
ei tuota muita osakeyhtiöitä erityisempiä konsernitiliIllPäätösongelmia.
Sen sijaan osakkuuspankkien kohdalla jo nyt eri maiden ratkaisut
ovateriilaisia. Vain Alankomaiden pankkilainsäädännössä on 10-50prOsenttisesti omistetun osakkuuspankinkin ~ohdalla sovelle.ttava
konsernitilinpäätöstä. Vastaavanlainen vaatimus 'On myös Kanadan
parlamentissa äskettäin hyväksytyssä lakiesityksessä. Sveitsin pankkitarkastusvirasto vaatii sisäisesti tällaisia ,tietoja, mutta niLtä ei julkaista.
Parhaillaan Cooken komitea yhdessä lnternational Federation of
Accountantsin (IFAC) alaisen lnternational Audi,ting Practices Committeen (IAPC) kanssa tutkii mahdo3.1isuutta saada pankkien välisistä ti'linpäätöstiedoista ,eräitä standardis'Oituja vahvistuksia, j'Otka saattavat koskea tasetta, konsernitasetta, stand-by -luottoja, takauksia ja
niihin verrattavia sitoumuksia, termiini- ja muita forward -s'Opimuksia.
Cooken komitean ja siten myös BIS:n asialistaHa on edelleen
pankkitarkastussala}suuden Heventäminen toisen maan pankkitarkastusviranomaisiin nähden sekä kysymys siitä, minkä maan pankkilainsäädännön mukaisia vakavaraisuus- ja kassavarant'Onormeja yleensä
tulisi noudattaa kansainvälisien pankkikonsernien suhteen, jos normitusyleensä ,tässä tapauksessa on tarpeen, toivottavaa tai edes mahdollista. Normitusta vakavaraisuus- ja kassavarantosuhteisiin nähden
pidetään ,taas välttämättömänä euro (tai xeno-) dollarimarkkinoiden
säätelyn takia.

Lopuksi
Suomen pankkilainsäädäntö on pankkien kansainvälisen toiminnan
kannalta melko uudenaikaista eikä Suomessa o1e syntynyt muita
maita suurempia kansainvälisiä vai'lreuksia edes pankin konsernitilinpäätöksen suhteen. Suomalaisten pankkien tilinpäätösinformaatio on
jo ny.t kansain~älisessä vertailussa melko avointa. Suomen pankkitarkastusviranomaiset ja luultavasti myös pankit terv,ehtisivät tyytyväisinä muiden maiden panl&:ien nykyistä avoimempaa ja standardisoi~
tua tilinpäätösinformointia. Kun pankkitoiminta kansainvälistyy, kas-
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vaa pankkien kansainvälistä toimintaa säätelevän lainsäädännön harmonisoimisen tarv;e. Tuskin voimme vaLttyä siltä Suomessakaan.
Jos markkinatailousmaiden kansainväQinen järjestehnä joutuu
äkilliseen krHsiin, tapahtuu se luurtavasti Euroopan, Aasian tai Karibian dollarimatkkinoiUa sattuvan ,tytär- tai osalkkuuspankin romahdliksen seurauksena. On ääri:mmäisen vähän todennäköistä, että sen
aiheuttaisi suomalaisen pankin ty.tärpankki tai edes sellainen osakkuuspankki, 'jonka osakkeita suomalainen pankki omistaa. Sen sijaan
Suomessa, kuten muissakin markkinatalousmaissa, ei ole 'juuri mitään keinoa sen estämiseksi, etteivätkö jotkut muiden romahduksen
haitalliset vaikutukset heijastuisi tänne asti.
Suomalainen pankki iytärpankkeineen voi aina jakaa riskiä ja
pitää yHä tarkkaa vakavaraisuutta. Näitä varokeinoja tietenlkin toteutetaan. Sen sijaan kaikista edel'lä lueteUuista toimista huolimatta riski
pysyy, tosin ehkä hieman vähentyneenä.
Kaikki riskiä vähentävä,t toim,et ovat hyviä. Info!,maatiojärjestelmä, joka suo mahdollisuuden edeltäkäsin tapahtuvalie varotukselle,
on edelHsen edellytys. Kansainvälinen markkinata1lousjärjestelmä pysyy kuitenkin riskeille alttiina.
BIS:n kokoukset, pankkitarkastusviraslojen kesänä 1979 pitämä
Lontoon maaihp.ankonferenssi ja Cooken komitea ovat huolissaan.
Tämä huoli voi ail{janaan johtaa parantuneisiin turvallisuustoimiin.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

Suomen vientihinnat ja vienti kysyntä

ESKO AURIKKO

Johdanto
Viime vuosina on maksutaseteorian kehittelyssä ns. moneltaarinen
lähestymistapa (ks. Halttunen-Korkman-Suvanto /1/) saanut varsin keskeisen aseman. Tähän lähestymistapaan !liittyy analyy,sin kannalta tärkeä oletus, että kansainvälisen kaupan kohteena olevien hyödy1&eiden hinnat ovat tarkasteltavassa maassa SHmat kuin muualla
maaihnassa, jos kuljetuskustannuksia ja tul'leja ei oteta huomioon.
Tavallisesti oletuksen on ajateltu pitävän paikkansa pienen avoimen
maan tapauksessa ja varsinkin silloin, kun kysymyksessä ovat suhteellisen homogeeniset hyödykke,e,t.
Monetaarisen maksutaseteorian soveltamiskelpoisuuden ohella
myös vientikysyntämallien spesifiointia varten on tärkeää pyrkiä empiirisesti selvittämään mainitun ns. yhden hinnan oletuksenpaikkansapitävyyUä Suomen tapauksessa. Tätä kysymystä on eräissä aikaisemmissa :tutkimuksissa viennin osalta sivuttuikin (Pentti Vartia /2/,
Antti Tanskanen /3/ ja Timo Hämäläinen /4/). Jos tarkaste'lukulmaa ei laaj'enneta tuonnin suuntaan, jossa yhden hinnan oletus on
ilmeinen ainakin silloin kun korvaavaa kotimaista tuotantoa ei ole,
jää selvitettäväksi tärkeä ja maksutasepo1itiikan kannalta keskeinen
kysymys: Suomen vientihintojen riippuvuus maailmanmarkkinahinnoista. Tutkimusta varten on tarkoituksenmukaista disaggregoida
koko tavaranvienti ainakin karkeasti eri toimialoj,en mukaan.
Mikäli Suomen vientihinnat riippuvat merkittävästi maailmanmark!kinahinnoista, monetaarinen ma'ksuta,seteoria saattaa hyvinkin
olla soveltamiSke'lpoinen maksutaseen kokonaisva'ltainen kehikko.
Toisaalta tarkasteltaessa ma:ksutasetta partiaalises:ti ja muodostettaes-
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sa rakennemalleja maksutaseen erille on mahdollinen riippuvuus huomioitava myös vientikysYIl!täma~11eissa. Merkittäväksi viennin kehitykseen vaikuttava!ksi tekijäksi tulee lä:hinnä kannattavuus. Viennin
volyymi ei täHöin määräydy pelkästään maailmanmarkkinahintojen
ja 'kysynnän perusteella, vaan .osittain tarjonnan puolelta sirten, että
viej ä:t sopeuttavat toimituksiaanmyös kannattavuusk~hityksen m ukaisesti (Pertti Kukkonen /5/).
Kannattavuuden vaikutuskanavan sisällyttä:minen ,tavan'Omaisiin
vientikysyntäyhtälöihin on kuitenkin syytä perustella van!kemman
teorreettisen kehikon pui1tteissa kuin toistaiseksi .on ,tehty. Näin varsinkin siiksi, että ,tällaisen maUin 'mukaan kotimaisen inflaation tai
valuuttakurssip.o'litiikan vaikutukset vientiin ja siten maksutaseeseen
.ovat sekä suuruude'ltaan että ajoitukseltaan ,eri[aiset 'Puhtaasti kysyntämallerhin verrattuna.

Vientihinnat
Kun selvitetään maamme vientihintojen riippuvuutta maailmanmarkkinahinnoista tai kIlpailijamaiden vientihinnoista, on tu'Otteiden hQmogeenisuudeneli suhstituoitavuuden aste ilmeinen riippuvuuden
kriteeri. Erityisen selvästi talli.aisia substituoitavissa o1evia massatuotteita on puu- ja paperiteollisuustuotteiden viennissä. Näiden hyödykkeiden kysynnän hintajousto on itseisarvoltaan v;errattain suuri. Mainittujen tuotteiden vientimavkkinoHla 'On lisäksi oligopolisti,sia piirteitä, j.oHoin viejän yritykset lisätä mar~kina.osuurttaan hinnanalennusten avulla saattavat kari utua kilpailijoiden vastaaviin toimenpiIteisiin. Näistä seikoista johtuu, että myös valuuttakurssien muutosten
voidaan odottaa siirtyvän kokonaisuudessaan markkamääräisiin hin,toihin.
Selvästi homogeenistenkaan tuotteiden hinnat ,eivät kuitenkaan
välIttämättä seuraa tarkasU ki~pailijoiden hint.oja, koska markkinat
(asiakassuhteet) ovat lyhyellä aikaväli'llä annettuja. Näin ollen esimetkiksi kustannuksista johtuvaa hintaeroa voi ainakin tilapäisesti
,esiintyä.! Homog,eenisissa tuotteissakin saattaa olla jonkin verran laa1. Ks. /5/, s. 407.
3
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tu- yms. eroja. Empiirisessä tarkastelussa ei ole lisäksi mahdollista
suoriittaa disaggregointia niin pitkälle tuotekohtaisesti, että homogeenisuusvaatimus o1.isi riittävästi täytetty.
Edelli'sen perusteena on ulkomaanrahanmääräinen vientihintayhtälö homogeenisten hyödykkeiden tapauksessa (ilman viiveitä) :
(1)

PXUS = a PCOUS b

(COSTDUS) c
COSTFUS
'

jossa PXUS on vientihinnat, PCOUS kilpailijamaiden vientihinnat ja
COSTDUS suht eeII'
f
. k'l
T'
. r
COSTFUS
-lset k us t annli'k se t !k Olmaassa
Ja
r pall)amalSSa
kaikki doHarimääräisinä.
Pitkälle jalostettujen, epätäydeHisesti substituoitavissa olevien
tuotteiden vientirhintoihin voivat kustannustekijät heijastua voimakkaammin. Vientihintaan vaikuttavat siten yksirokötyö!kustannukset,
panosten hinnat, maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit sekä sopeutumista kuvaava kapasiteetin käyttö aste tai liikakysyntä (ks. Esko
Aurikko /6/).

Vienti kysyntä
SiUoin kun vientihinnat riippuvat kiinteästi maailmanmarkkinahin-noista, viennin volyymi saattaisi määräytyä viejien kapasiteetin tai
tuotantokustannusten mukaan. Estimoitavana oHsi ,tällöin itse asiassa tarjontafunktio' (/3/, s. 13-14). Tästä seuraa, että viennin hintajousto o'lisi positiivinen. Kun kuitenkin ,toisaalta hintaeroja esiintyy
jo suhteellisen aggr,egatiivisessakin aineistossa (vrt. /5/, s. 407) ja
toisaalta aikaisemmissa estimoinneissa on todettu viennin hintajouston olleen negatiivinen (ks. esim. /6/), tarjoaa kannattavuus!kanavan
mukaanotto käyttökelpoisen ratkaisun homo geenisten tuotteiden viennin volyymin määräytymisessä. Tarkasitelua havainnollistaa oheinen
kuvio.
Viennin (X) ulkomaanrahanmääräiset hinnat (PXUS) seuraavat pääosin maailmanmarkkinahintoja, jotka määräytyvät maailmanmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella eksogeenisesti. Suhteellisen hinnan sijasta voidaan si,ten tarkastella vain hintaa PXUS.
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PXUS

D

Erotetaan kaksi tapausta:
A. Mikäli toteutunut vientihinta PXUSA on pienempi kuin kustannukset ede~lyttäisivät (kuviossa rajakustannuskäyrä S) tasapainopisteessä E, toteutunut viennin määrä on X' A. Tämä on pienempi kuin
markkinaosuuksi,en ennallaan säilymisen edellyrttämä määrä XA kysyntäkäyräUä D. Hypoteesina iässä'tapauklsessa on, että kannattavuuden heiketessä vientiä supistetaan huonoimmin kannattavien tuotteiden osalta. Mahdollisesti myös jopa kokonaiset yr1tykset voivat lopet..;;
taa vientituotantonsa. Varsin keskeinen oletus edelHsessä on, että
mark!kinaosuuksista pyritään kuitenkin pitämään kiinni osittain kannattamatontakin tuotantoa ylläpiitåmällä. Perustetuna on, että menetet1tyJen markkinoiden takaisinvaltaaminen myöhemmin vaatisi paitsi
kustannuksia myös a~kaa.
B. Jos toteutunut vientihinta PXUSB on suurempi kuin tasapai-:
nohinta PXUSE, viedään määrä X'B kysynnän X B sijasta. Tässä tapauksessa kannattavuuden parantuminen luo mahdollisuudet tehokkaiden vientiponnistelujen avulla lisätä markkinaosuuksia sekä entisten tuotteiden että uusien!kin osalta. Mahdollisesti myös vallataan
uusia markkinoita. 2
2. Edellä ei ole tarkasteltu tuottajien varastokäyttäytymistä, vaan on oletettu yksinkertaisuuden ja asianmukaisten varastotilastojen puutteen vuoksi, että varastoja ei
pidetä.

L
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Hypoteesien A ja B perusteeUa alkuperäinen kysyntäfunktio D
muuttui 'käyräksi DD" tai D'D ,e'li itse asiassa vienti määräytyifunktion D'D" mukaan. On huomattava, että viennin mäårän jousto samalla pieneni itseisarvoltaan.
Valuuttakurssipdlitiikan vaikutuksista vientiin ylläkuvatussa tapauksessa voidaan todeta, että Jesimerkiksi devalvaatio siirtää kuviossa rajakustannuskäy:rää S alaspäin. Tällöin viennin kannattavuus paranee välittömästi ja viennin volyymi kasvaa uuden hypoteettisen
tasapainopisteen kautta kulkevan vi,ennin määrän funktion mukaisesti. Viennin kasvu ritppuu siten paitsi alkupeTäisestä kysyntäkäyrästä D myös funktioista D' ja D" -sekä mahdollisesta vienrtihinnan
PXUS muuto~sesta. Sopeutuksen aikaura riippuu puolestaan viiveistä.
Tavanomainen, epätäydel1isesti substituoitavissa oLevine tuotteille
soveltuva vientikysynnän spesifikaatio ilman viiveitä on (/6/, s. 166):
(2)

~d

= aiMbl

(PXUS/PCOUS) ei, ai, bi >0, ei

< 0,

jossa M on rvientim~kkinoiden kysyntä (esim. tuonti) 3 ja ai viennin
markkinaosuus, is. jos PXUS = PCOUS ja bi = 1, niin X/M = ai.
Sen sijaan edellisen perusteella homogeenisten tai suhteellisen homogeenisten tuotteiden viennin määrän spesifikaatio edelle,en ilman
viiv,eitä on

jossa K on 'kannattavuusmuuttuja.4
Kannattavuuden ollessa keskimääräistä tasapainotasoa korkeampi vienti kasvaa ja päinvastoin. Vaikutus on sitä voimakkaampi mitä homogeenisempi on toimialan vienti. 5 V':likutus Vioi olla myös eilineaarinen.
3. Tässä kerrointa bi ei ole rajattu ykkösen suuruiseksi.
4. Edellä tarkastellun kuvion mukaisesti toteutunut vienti X = Xd (xs/Xdi) d2 , d2 > 0,
jossa suhteellista liikatarjontaa xs/Xd approksimoidaan kannattavuusmuuttujalla. Jos
oletetaan, että tarjonta riippuu vientihinnasta ja yksikkötyökustannuksista ja kysyntä
on spesifikaation (2) mukainen, niin nähdään, että xs/Xd riippuu positiivisesti vientihinnoista ja negatiivisesti yksikkötyökustannuksista. Käytetty kannattavuusmuuttuja (ks.
jäljempänä) on vastaavasti vientihintojen kasvava ja yksikkötyökustannusten laskeva
funktio.
5. Kannattavuuden muutoksen pitkän aikavälin vaikutuksia erityisesti pääomaintensiivisessä tuotannossa ei malliin ole kuitenkaan yritetty spesifioida (ks. /5/ s. 405).

3.7

Estimointituloksia
Vientihintama']Ht on estimoitu logariimisessa muodossa käyttäen nel,..
jännesvuosiaineistoa vuosilta 1961-76. Viiv,ejakaumat on estimoitu
Almonin ensimmäisen asteen polynomeilla. Yhtälöt ja muuttujat on
esitetty tämän artiklrelin liitteessä.
Estimointitulosten perusteella näyttää silltä, että puu- ja paperiteollisuustuotteiden vientihinnat riippuvat käytetyistä maaihnanmarkkinahintoja kuvaavista muuttujista varsin seLvästi. Olettamuksen mukaisesti myös kotimaiset kustannukset vaikuttavat vientihintoihin.6 Va:luuttakurssimuuttujan (FXSUS) kerroin on aildlisemmin ,esitetyn tarkastelun perusteella oletettu ykkösen suuruiseksi, ts.
va'luuttakurssin muutokset siirtyvät kokonaisuudessaan markkarnää,..
räisiin vientihintoihin. 7 Molemmissa ,malleissa on lisäksi sopeutumismekanismi. 8
Metalliteollisuus- ja muiden teollisuustuotteiden vientihinnat seuraavat myös osapuil1een maailmanmarkkinahintoja, joita kuvataan
jossain määrin keinO'tekoisesti USAn tuonnin yksikköarvoindeksillä
(PUSA). Näissä malleissa ,myös kotimaisten kustannustekijöirlen
vaikutus on huomattava. MetaINi-:ja muiden teollisuustuotteiden
vientihintayhtälöissä kapasiteetin käyttöas'tetta kuvataan tehdasteolHsuuden tuotannon vO'lyymin suhteella sen eksponentiaaliseen trendiin.
Keskeisimmät tulokset viennin volyymin mallien estimoinneista9
ilmenevät taulukosta s. 38.
Lukuunottamatta puuteollisuustuotteita suhteellisen hinnan joustokerroin 'On itseisarvoltaan pienempi kannattavuusmuuttujalla täydennetyissä vientikysyntä,maUeissa verrattuna traditionaalisesti spesi6. Puuteollisuustuotteiden mallissa kotimaisilla kustannustekijöillä on vain tilapäinen vaikutus, paperituotteissa vaikutus on pysyvä. Taustalla on oletus puuteollisuustuotteiden sellaisesta homogeenisuudesta,ettei pysyviä hintaeroja voi esiintyä.
Paperiteollisuudessa sen sijaan on enemmän erikoistuotteita, joten hintaeroja voi esiintyä. Molemmissa malleissa on yksinkertaisuuden vuoksi ulkomaisia kustannustekijöitä
approksimoitu käytetyllä maailmanmarkkinahintoja kuvaavalla muuttujalla.
7. Malleissa PXWUS = PXW/FXSUS ja PXPAUS = PXPA/FXSUS.
8. Mahdolliseen virhetermin autokorreloituneisuuteen, johon alhainen DurbinWatson-testisuure näyttäisi viittaavan, on syytä suhtautua varauksellisesti, koska malleissa toisaalta on selittäjänä viivästetty endogeeninen muuttuja ja toisaalta on käytetty
jakautuneita viiveitä.
.
9. Estimointiperiodi on 1961-1976. Mallien spesifikaatiosta ks. /7/ ja /5/.
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J oustokertoimet

Suhteelliselle
hinnalle kannattavuusmuuttuja1
ei ole mukana
(viive Or-4
nelj.)2

Suhteelliselle
hinnalle kannattavuusmuuttuja1
on mukana
(viive D-4
nelj.)2

Kannattavuudelle
(viive 0-10
nelj.)2

Puuteollisuustuotteet
Paperiteollisuustuotteet
Metalliteollisuustuotteet
Muut teollisuustuotteet

-2.4
-1.8
-1.0
-1.9

-2.7
-1.7
-0.9
-1.8

0.8
0.5
0.4
2.2

Koko tavaranvienti:3

-1.6

-1.5

0.9

1. Kannattavuusmuuttujana käytetään tehdasteollisuuden yrittäjätulojen eli bruttovoittojen ja tuotannon arvon suhdetta.
2. Eri vientiyhtälöissä viive vaihtelee. Viivejakaumat on estimoitu käyttämällä
Almonin polynomeja ja parametrien summa on merkitty taulukkoon. Eräissä yhtälöissä
on lisäksi toinenkin suhteellisen hinnan muuttuja. Taulukossa se on laskettu yhteen
edellisen summan kanssa.
3. Pl. maa- ja metsätaloustuotteiden vienti.

fioi;tuihin malleihin. Tämä vertailu ei ole välttämättä mielekäs, jos
viennin spesifikaatio ilman kannattavuusmuuttujaa on väärä. Miel~kkäämpää on tarkastella sen sijaan kannattavuuden joustokerrointa.
Estimointitulosten perusteella voidaan todeta, että kannattavuusmuuttujan vaikutus puuteollisuus- ja muiden teoilisuustuotteiden
vientiin on varsin voimakas. Metalli- ja paperirteollisuustuotteissa
tämä vaikutus on vähäisempi (vrt. /5/ s. 406-407) .10 Viennin volyymin estimointituloksetkin näyttävät siten osaltaan tt&evan hypoteesia, että paitsi puu- ja paperiteoH.isuustuotteiden myös metalliteol·1isuus- ja muiden teollisuustuotteiden vientihinnat riippuvat selvästi
maai'lmanmarkkinahinnoista.

,Johtopäätöksiä

Edellä on todettu, että ns. yhden hinnan oletus pitää suurin piirtein
pflrkkansa Suomen vientihintojen määräytymisessä. Tästä seuraa,
10. Näiden osalta pitkällä aikavälillä kannattavuuden vaikutus olisi ilmeisesti tuntuvampi.

39

että monetaarinen lähestymistapa maksutaseteoriaan saattaisi olla
käy.ttökelpoinen Suomen tapauksessa. Konkr,eettinen ja tärkeä seuraus on myös, ,että spesifioitaessa vi1entikysynltämaHeja tulee niissä ottaa huomioon kanna:ttavuuskehitys.
Kannattavuuden vaikutuskanavan ja siinä ilmenevien viiveiden
sisällyttäminen vientikysyntäyhtälöihin antaa olennaisesti toisenlaisen kuvan esim,erkiksi valuuUapolitiikan vaikutuksista vientiin kuin
traditionaaliset ma'llit. Näissä malleissa vientikysyntään vaikuttavat
suhteelliset hinnat ja kysyntä, joUoin esimerkiksi devalvaation vaikutus jää verraten vähäiseksi, lyhytikäiseksi ja jopa ristiriitaiseksi
(ks. esim. /2/). Tässä tarkasteUussa mani~ehikossa ulkomaanrahanmäärä1set vientihinnat seuraavat osapuilleen maailmanmarkkinoiden hintatasoa, jonoin vaiuuttakurssien muutokset heijastuvat tavaranviennin markkamääräisissä hinnoissa. Lisäksi devalvaatio 'laskee ulkomaanrahanmääräisiä kustannuksia kilpailijoihin verra,ttuna.
Koska nämä vai[kuttavat vientihintoja alentavasti, pysyvät uIkomaanrahanmääräiset vientihinnat kaiken kaikkiaan lähles ennallaan tai
laskevalt lievästi verrattuna tilanteeseen, jossa devalvaatiota ei suoriteta. l l Näin oJien nämä hinnat eivät myöskään vaikuta o!1ennaisesti
viennin maaraan. Tärkeimmäksi vaikutuskanavaksi jää markkamääräisten vientihintojen nousun ansiosta kohentunut [kannattavuus,
joka vaikuttaa vientiä lisäävästi, mutta vasta vähite'llen ja pitkähkön
aIkavälin kul uessa. 12
Erityisesti Suomessa havaittu ns. devalvaatiosykli (ks. /8/ ja /9/)
näyttäisi selittyvän varsin Iluontevasti, kun kannattavuusvaikutukset
otetaan huomioon. Kannattavuus on devalvaatioiden jälkeen parantunut ja pysynyt jonkin aikaa korkealla tasona. Suotuisa !kannattavuuskehitys vaikuttaisi mallin mukaan vientiä ja siten taloudeTlista
aktiviteettia lisäävästi. Muutaman vuoden kuluttua devalvaatiosta
kannattavuus on kuitenkin alkanut heikentyä, mikä on omiaan vähitellen hidastamaan taloudellista kasvua. Näin ollen tarkasteltava
maHikehikko antaa pääpiirteittäin tukea väitteelle, ettei devcdvaatiOllIa pitemmällä aikavälillä olisi pysyviä reaalitaloudellisia vaikutuksia.
)

11. Myös empiiriset havainnot vuosien 1957 ja 1967 devalvaatioista tukevat tätä
näkemystä (ks. 12/, s. 119).
12. Aikaväli olisi vieläkin pitempi, jos kannattavuuden muutoksen pitkän aikavälin
vaikut~ksetkin olisi huomioitu.
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Vientihintayhtälöt ja muuttujien symbolit. Estimointiperiodina on vuodet 1961-76.
Viivejakautumat on estimoitu Almonin ensimmäisen asteen polynomeilla. Parametrien
keskivirheet ja selittävien muuttujien selitysosuudet eli ns. betakertoimet on esitetty
suluissa. R2 on vapausastekorjattu yhteiskorrelaatiokerroin, DW on Durbin-Watson
-testisuure ja SEE on jäännösvirheen keskihajonta.
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Muuttujat:

CCAR
FXSUS
GDP4
GDP4T
PMIUS
PUSA
PXME
PXSNUS
PXO
PXPAUS
PXWUS
PXSWUS
P3US
SOCC4
ULCUS
YW4

maksetut K-takuut
dollarin avista-kurssi Suomessa (Smk/$)
avoimen sektorin (tehdasteollisuus) tuotannon volyymi
avoimen sektorin (tehdasteollisuus) tuotannon volyymin exponentiaalinen
trendi
investointitavaroiden tuonnin yksikköarvoindeksi (US$)
USAn tavaratuonnin yksikköarvoindeksi
metalli teollisuustuotteiden viennin yksikköarvoindeksi
Ruotsin sanomalehtipaperin viennin hintaindeksi (US$)
muiden teollisuustuotteiden viennin yksikköarvoindeksi
paperiteollisuustuotteiden viennin yksikköarvoindeksi (US$)
puuteollisuustuotteiden viennin yksikköarvoindeksi (US$)
Ruotsin puuteollisuustuotteiden viennin yksikköarvoindeksi (US$)
avoimen sektorin (metsätalous) tuotannon hintaindeksi (US$)
avoimen sektorin (tehdasteollisuus) työnantajain sosiaalikulut
USAn teollisuuden yksikkötyökustannukset
avoimen sektorin (tehdasteollisuus) palkkasumma

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

KATSAUKSIA

Kokonaistaloudellisen mallin ja taloustilastojen käyttö talouspolitiikan suunnittelussa*

HEIKKI HÄMÄLÄINEN
E. A. Tudeer piti vuonna 1927 pohjois-

talouspoliittinen päätöstenteko

6

maiden tilasto kongressissa Tukholmassa
esitel'män, joka oli otsikoitu »Konjunktuuritilastosta».l Tudeer näki käytännän taloustutkimuksen oheisen kolmion
suhdanneleoria
suhdannetilastot
kaltaisena. Hedelmällisessä tutkimustyössä tulee kaikkien kolmen seikan
olla yhtä aikaa voimassa. Asia, joka malli, jonka tehtävänä on suhdanneusein nykyäänkin unohtuu. »Konjunk- tilanteen analysoiminen, ennakointi ja
tuuritilaston tulee olla teoreettisen kon- talouspoliittisten vaihtoehtojen arvioinjunktuuritutkimuksen pohjana, joka ti.' Näin Suomessakin. Tähän numeeripyrkii selvittämään konjunktuurien seen viehtymykseen viittasi E. A. Tuvaihteluita, näiden syitä ja seurauk- deer esitelmässään seuraavasti: »Oisia».2
kaistut luvut helposti ovat harhaanKäytännön ongelmana suhdannepo- johtavia, etenkin kun ihmisluonteen
liittista päätöksentekoa palveleva tutki- heikkouksiin kuuluu taipumus antaa
mus omaa vuosikymmenien taakse ma temaa ttisia menettelytapoj a noudatulottuvat perinteet. Lainaamassani ar- taen lasketuille, täsmällisille luvuille
tikkelissa suhdannetutkimuksen keskei- suurempi arvo kuin niiden asiallinen
senä apuvälineenä ovat konjunktuuri- sisällys edellyttäisi». 3
tilastot. Toisen maailmansodan jälkeen
Näin runsaat viisikymmentä vuotta
tilastojen sijaan ovat tulleet mallit. Ko- sitten. Seuraavassa pyrin valottamaan
konaistaloudelliset mallit ovat viehättä- mielikuviani lyhyen aikaväli~.enna
neet siinä määrin, että jokaisella arvon- koinnin pulmista nyt kun takanamme
sa tuntevalla tutkimuslaitoksella on on viisi öljykriisin jälkeistä vuotta.
Suhdannetutkimus ei ole yhtä kovassa
* Perustuu pohjoismaisessa tilastokong- kurssissa kuin aikaisemmin. Olemme
ressissa Helsingörissä 17. 8. 1979 esittämääni
entistä selvemmin tajunneet perinteisvalmisteltuun puheenvuoroon.
ten taloudellisten voimavarojemme
1. A. E. Tudeer: Konjuktuuritilasto, Yhniukkuuden.
Aikaisempien vuosikymteiskuntataloudellinen Aikakauskirja, 23.
vuosikerta, 1927 s. 340-358.
2. A. E. Tudeer: mao s. 341.

3. A. E. Tudeer: mao 349.
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menien tapais'een konjunktuureilla keinottelemiseen ei ole enää varaa. Tätä
heij astaa omalta osaltaan sekin, että
taloudellinen ilmasto on maassamme
muuttunut turhan tärkeästä haudanvakavaksi.
Suhdannetutkimuksen merkitys on
kav'entunut sitä mukaa kun pidemmän
aikavälin ongelmat ovat kärjistyneet.
Huolen huomisesta on väistänyt huolenpito tulevan sukupolven eloonjäämisestä.
Tarkastelen
seuraavassa
kolmea
seikkaa: lyhyen aikavälin taloussuunnittelua, mallin käyttöä tässä suunnittelussa ja edellisten edellytyksenä olevaa taloustilastoa.
Elinkeinoelämän Tu tkimuslaitoksessa
on suoritettu järjestelmällistä lyhyen
aikavälin taloussuunnittelua palvelevaa
tutkimustyötä vuodesta 1970 lähtien.
Olen tarkemmin selostanut ennakointityön periaatteellisia ja käytännöllisiä
pulmia toisaalla. 4
Tutkimuslaitos slnansä muodostaa
hedelmällisen perustan lyhyen aikavälin taloudellisten vaihteluiden selvittelyyn. Laitoksemme toiminta-ajatuksesta tässä yhteydessä vo1daan sanoa, että
tehtävänä on tuottaa riippumatonta ja
käyttökelpoista tietoa lyhyen aikavälin
talouspolitiikan suunnittelun tarpeisiin.
Tämän yleisen toiminta-ajatuksen tulkitseminen ja toteuttaminen jää laitoksen tutkijoille.
Tu tkimuslaitoksen toimintoj a tällainen säännöllisesti toistuva suhdannetyö
kiinteyttää ja samalla se tarjoaa oivallisen mahdollisuuden käytännön talousmiesten jatkokoulutukseen.
4. H. Hämäläinen: Taloudellisten vaihteluiden seuranta- ja ennakointijärjestelmän
laadinta ja valvonta. Elinkeinoelämän Tut-

kimuslaitos A 5, Helsinki 1977.

Elinkeinoelämän Tu tkimuslaitoksessa
sovellettu suhdanne-ennakointij ärjestelmän metoaiset juuret ulottuvat Alankomaiden Keskussuunnittelutoimistoon.
Järjestelmämme ytimenä oleva kokonaistaloudellinen malli on kehitetty yhteistyössä Alankomaiden Keskussuunnittelutoimiston kanssa. Laitoksemme
malli on vuosipohjaiIien, noin vHdenkymmenen endogeenisen muuttujan
ratkaisun tuottava järjestelmä. Mal-j
lia käytetään periaatteessa 1-2 vuoden
ennakointeihin ja talouspolitiikan vathtoehtojen arviointeihin. Eksogeenisten
muuttujien ennusteet ovat varsin suuren vaivan takana. Vuoden 1974 jälkeen
malli on toiminut apuvälineenä keskeisten
kokonaistaloudellisten
taseiden
tuottajana. Sen käyttö aktiivisena ennakoijana on ollut vähäisempää. Viimeisten vHden vuoden aikana eksogeenisten muuttujien lisäksi keskeiset
endogeeniset muuttujat on jouduttu
arvioimaan mallin ulkopuolisina. Mallia
on kurtenkin voitu käyttää talouspolitiikan simuloinnissa. Tässä työssä merkittävänä apuvälineenä toimivat juuri
numeeriset umpeenmenevät vaihtoehtolaskelmat.

Lyhyen aikavälin talouspoliittinen
suunnittelu
Lyhyen aikavälin taloussuunnittelu on
sal!!aistettavissa suhdannepolitiikkaan.
Taloustu tkimuksen aikavälipaloi ttelusta
on taloustieteen historian aikana kirjoitettu paljon. En tässä yhteydessä halua
mennä kovinkaan syvälliseen käsi teanalyysiin aikavälin käsitteestä taloustutkimuksessa.
Aikaväli otetaan kuitenkin kenties
liiankin valmiiksi pohdittuna analyysin
välineeksi. Lyhyt aikaväli yhdistetään
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suhdanneilmiöön. Tuolloin taloudellinen tapahtuminen on pilkottu vuoden,
parin pi tuisiin j aksoihin. Tuohon aikajaksotteluun sopivia taloudellisia tapahtumia luonnollisesti löytyy runsaasti. Valtion ja yritysten budjetointi
tapahtuu kalenterivuosittain. Vuosi on
siten tärkeä konkreettisen taloussuunnittelun jakso. Tiedämme kuitenkin,
että tämä keinotekoinen j aksottelu on
useiden taloudellisten ilmiöiden yhteydessä harhaanjohtava. Keskeisiä kokonaistalouden pulmia, maksutaseongelmaa, . työttömyyttä, inflaatiota ja hidasta kasvua, tulisi useimmiten tarkastella
niille luonteenomaisten aikaj änteiden
yhteydessä.
Tietyn talouden rakennekehityksen
vaihe määrittää kulloinkin järkevän
aikavälin kunkin ongelman yhteyteen.
Esimerkiksi .elinkeinorakenteen muutoksen kiihtyessä kansantalous saattaa
velkaantua ulkomaille lyhyessä ajassa
verraten runsaasti. Tuolloin vaihtotaseen vaje lisääntyy ja saattaa joinakin
vuosina kohota varsin mittavaksi. Ajan
mittaan investoinnit tasaantuvat ja kotimainen säästäminen rii ttää sekä investointeihin että ulkomaisten velkojen
maksuun. Tuolloin vaihtotase on tasapainossa tai ylijäämäinen. Usean vuoden aikavälillä maksutaseongelman
luonne muuttuu, mutta vuoden aikavälein tarkasteltuna se näkyy vaihtotaseen tasapainottomuutena. Samalla tavalla voimme pohtia muiden kokonaistaloudellisten tavoitteiden yhteydessä.
Vuositasolla tarkasteltuna talouspolitiikan puLmat monesti kärjistyvät. Näin
voidaan niitä sitten käyttää silmäänpistävinä ärsykkeinä muiden yhteiskuntapoliittisten
tavoitteiden
ajamiseen.
Vuosijaksottainen talousanalyysi on
puutteellista, jos sitä halutaan käyttää

sellaiseen talouspoliittiseen neu vonantoon, jonka tavoitteena on mahdollisimman oikein mitoitettu ja ajoitettu talouspolitiikka. Taloud~llisen tapahtumisen viiveiden rakenne on tavallisesti
vuosijaksottelusta poikkeavaa. Vuosipohjainen malli ei välttämättä ole paras
mahdollinen apuneuvo lyhyen aikavälin
talouspolitiikan
suunnittelussa.
Ideaalina voitaisiin pitää järjestelmää,
jossa aika olisi mukana muuttujana
mu1den muuttujien tavoin. Tuollainen
näkökulman muutos ei ole nykyisen
normaalin analyysi välineistön puitteissa aivan vaivatonta. Joka tapauksessa
1973 vuoden jälkeiset tapahtumat ovat
siirtäneet taloudellisen mielenkiinnon
etäämmälle tulevaisuuteen kuin aikaisemmin.

Mallin rakenteesta
Suhdannemallit ovat lähtökohdiltaan
tavallisesti kysyntäjohteisia. Tämä perinne on toiselta nimeltään keynesiläisyys. Sen hengessä kansantalouden tilinpitoasetelmatkin on aikanaan laadittu, joten teoreettiset näkemykset ja
ns. empiirinen perusta juontuvat samaan lähteeseen. Kysyntäjohteinen näkökulma on tullut tavaksi ottaa annettuna. Jonkin verran tätä perinnettä on
yritetty murtaa viime vuosien aikana,
mutta suuria muutoksia ei vielä ole
kuitenkaan käytännön selvitystyössä
havaittavissa.
Kysyntäjohteinen malli rakentuu sille
oletukselle, että kansantalous lyhyellä
aikavälillä sopeutuu tarjontaan. Sopeutumisen kitka ilmenee kasvuvaihteluina, jyrkkinä työllisyysvaihteluina, hintatason voimakkaina muutoksina tai
maksutasepulmana. Olennaista on, että
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tarjontaa ei käsitellä aidosti endogeenisena ja instrumenttimuuttuj-ana.
Viime vuosina on paikallistettu huomattavia tarjontaan liittyviä haittavaikutuksia. Energiakriisi on tarjontaongelma. Voimakkaat elinkeinorakenteen muutokset liittyvät tuotantomahdollisuuksiin eli tarjontaan. Raaka-aineisiin liittyvät pulmat ovat keskeisiltä osiltaan tarjontapuolelle kuuluvia.
Luonnollisesti nämä tarjontapuolen ongelmat sitten myös näkyvät kysynnän
heilahteluina. Tämä pulmien vaihtuminen ei ole vielä ilmennyt analyysivälineiden muutoksina.
Kysyntäj oh teisen talouspolitiikan nojalla onnistuttiin toisen maailmansodan
jälkeen takaamaan kasvu. 1970-luvun
puoliväliin saakka tuo vaihtelevan kasvun turvaava talouspoliittinen ote piti.
Öljykriisi herpaannutti sen. Öljykriisi
merkitsi muutosta. Tarjontatekijät, resurssipulmat ja taloudellisesti järkevän
suunnitteluaikavälin pidentyminen syrj äyttivät kysyn täj ohteisiin suhdannepulmiin perustuvan analyysin. Tämä
kategorinen lausuma ei merkitse sitä,
etteikö suhdanneanalyysia vielä suoritettaisi. Eripituiset viiveet kuuluvat
taloudelliseen tapahtumiseen ja myös
ta'loustutkimukseen. Vuosi 1973 on vielä
liian lähellä, jotta voitaisiin suorittaa
rii ttä vän perusteellinen enI!ustevirheanalyysi. Tuon analyysin jälkeen olisi
mielenkiintoista olla mukana käytännön talouspoliittisessa tutkimustyössä.

Tietojen yhteensovittaminen lyhyen
aikavälin analyysissa
Edellisistä huomautuksista saatetaan
vetää jo muutamia vaatimuksia taloustilastoille seuranta- ja ennakointijärjes-

telmän näkökulmasta. Tällaisia ovat
joustava aikajaksotus ja joustava sopeutuminen muutoksiin.
Lyhyen aikavälin talouspoliittista
päätöksentekoa palvelevan tutkimustyön tieto aineiston tulisi sopeutua joustavasti päiväkohtaisen päätöksenteon
suunnittelun ja valmistelun erityisvaatimuksiin.
Talouskehitystä koskeva
tieto määrittää hyvin pitkälle kulloinkin suoritettavan taloudellisen päätöksenteon.
Seurannassa ja ennakoinnissa noudatetun aikavälin valinta riippuu monista
tekijöistä. Julkinen valta, yritykset ja
muut talousyksiköt suunnittelevat toimintaansa varsin tarkkaan vuoden tähtäimellä. Myös taloudellisen tutkimuksen ja selvitystyön on otettava huomioon taloudellisten tapahtumien sidoksisuus kalenteriin.
Seurantaj ärj estelmäl tä edellytetään
tilan teen kartoitusta vuotta lyhyemmin
aikavälein. Tähän suuntaan seurantaj ärj estelmää laaj entaa taloudellinen
kuukausi- ja neljännesvuositilasto.
Kuukausittain pystytään seuraamaan
mm. yleistä hintakehitystä kulutus-,
tukkuhinta- ja ansiotasoindeksien avulla sekä tuotannon kehitystä, työllisyystilanteen muutoksia, ulkomaankauppaa
ja rahamarkkinatilannetta. Tähän luetteloon ei kuitenkaan sisälly tärkeitä
huoltotaseen kysyntäeriä, kuten kiinteitä investointeja, varastojen muutoksia ja kulutusta, joiden kehitystä on
seurattava nämä kokonaiserät vain
osittain
peittävien
korvikesarjojen
avulla.
Olennaisen osan muusta informaatiosta muodostavat yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmia kartoittavien tiedustelujen tulokset. Vaikka tällaisen
informaation käyttö ekonometriseen

47

malliin perustuvassa analyysissa ja en- tiedoilla. Parhaimmillaan mallin tuloknakoinnissa on rajallista, se on usein set ja muu tieto täydentävät toisiaan.
ratkaisevana lisäinformaationa seu- \ Seuranta- ja ennakointijärjestelmässä
ranta- ja ennustejärjestelmässä.
merkitsee odotuksia koskeva tietoaineisto
tärkeää lisäinformaatiota. VerratEnnustetilanteessa lisäinformaatio on
yksilöitävä konkreettiseksi tiedoksi sii- taessa eri maiden seuranta- ja ennatä, miten taloudellinen tilanne kyetään kointijärjestelmiä toisiinsa havaitaan
kuvaamaan riittävän yksityiskohtaisesti sovellettavissa menetelmissä varsin suuja
samalla
tarkoituksenmukaisesti. ria eroja juuri odotuksia koskevan tieOngelmana on valita sellainen ennus- toaineiston käytössä. Esimerkkinä kahtettavien ulkokohtaisten muuttujien desta erilaisesta metodista voidaan maivektori, joka sisältää suhdannetilanteen nita Alankomaiden ja Ruotsin viranja talouspoliittisten toimenpiteiden seu- omaisten suorittama ennakointityö.
rausten arviointia varten käyttökel- Kumpaakin on sovellettu jo niin pitkän
poista tietoa. Tämä vektori on muo- ajan, että ne kelpaavat edustaviksi esidollisilta ja asiallisilta ominaisuuksil- merkeiksi.
Alankomaiden Keskussuunnittelutoitaan sellainen, että se kyetään seurantaja ennustejärjestelmän puitteissa tuot- mistossa sovelletaan periaa tteessa historiallisen tieto aineiston käyttöön petamaan.
Taloudellisia tapahtumia koskeva tie- rustuvaa ekonometrista j ärj estelmää.
toaineisto voidaan jakaa taloustilastoon Sen ytimenä on vuosipohjainen, komoniyhtälömalli.
ja talouselämän päätöksentekoon osal- konaistaloudellinen
Vaikka
kokonaistaloudellinen
malli on
listuvien henkilöiden odotuksia koskejärjestelmässä
keskeisellä
sijalla,
ei
vien tiedustelujen tuloksiin. Viimeksi
mainitulla tiedolla on seuranta- ja en- käytännön ennakointitilannetta ratkaisnakointijärjestelmässä tärkeä osa. Pi- ta kuitenkaan pel~ästään mallin avulla,
täisihän ennusteiden olla juuri niitä vaan taloudellisen tilanteen arvioinnismuuttujia, jotka ovat päätöstenteosta sa ja ennusteissa käytetään hyväksi
vastuussa olevien mielenkiinnon koh- muuta tietoaineistoa. Lähtökohtaa voiteena. Tietoaineiston luotettavuuden kin sanoa vain periaatteessa historialtarkastelu tästä näkökulmasta helpot- liseen aineistoon pohjautuvaksi mallintaisi käyttökelpoisten tavoitteiden aset- tarkasteluksi.
Ruotsin Konjunktuuri-instituutin sotamista ja ennusteiden laadintaa.
veI tama suhdanneseurantaj ärj estelmä
Historiallisen ja odotuksia koskevan
rakentuu keskeisiltä osiltaan odotuksia
tiedon lisäksi erään tietolähteen muo- ja kehitysnäkymiä koskevan tietoaidostavat mallilla ennustettujen muut- neiston hyväksikäyttöön. Kaksi tärkeintujien arvot. Tällöin mallin ratkaisua täkokonaiskysynnän erää arvioidaan
verrataan muuhun käytettävissä ole- yrittäjien odotuksia kartoittavien tievaan taloudellista kehitystä koskevaan dustelujen nojalla. Investointitiedustetieto aineistoon. Usein mallin antamia lun (ml. varastot) ja vientitiedustelun
ennusteita on muutettava tämän ver- tulosten perusteella kartoitetaan investailun perusteella. Mallin tuloksia täy- tointien ja viennin odotettavissa oleva
dennetään muilla ennustejärjestelmän kehitys. Kehitysarvion puitteissa hah-

48

motetaan muiden menetelmien avulla
kokonaiskysynnän kehitys. Kysyntäkomponenttien arviointi luo perustaa
tuonnin ja tuotannon kehityksen arvioille. Tämän jälkeen tarkastelu laajennetaan' kokonaistalouden tasapainoa
ilmaisevien tekijöiden (työllisyys, hintaja kustannuskehitys, maksutase sekä tilanne raha- ja rahoitusmarkkinoilla)
tarkasteluun.

ilmeisesti sidoksissa niihin tavoitteisiin,
jotka seuran taj ärj estelmälle kulloinkin
asetetaan. Talouspoliittisten ja yhteiskuntapolii ttisten
painopistesuuntien
muutokset heijastuvat ennakoitavien
muuttujien vaihdoksina. Seurantajärjestelmän on taivuttava näihin vaihteluihin. Tämä muodostuu erityisen pulmalliseksi vasta pidemmän aikavälin
ennustetyössä.

Tehokkaassa seurantajärj:estelmässä
tulisikin käyttää kumpaakin tietoaineistoa toisiaan täydentäen. Näin varsinainen ennuste laadittaisiin monipuolista välineistöä hyväksikäyttäen.

Seurattaviin taloudellisiin aikasarjoihih tulisi sisällyttää kokonaistaloudellisen tilan teen kannalta keskeisten tietojen ohella myös yrityksen toiminnan
suunnittelun kannalta tärkeitä tietoja.
Seurattavat aikasarjat vaihtuvat ajan
mittaan. Indikaattorijärjestelmän tulisi
tarkoituksenmukaisella tavalla taipua
kulloinkin talouden rakenteessa ja toimintatavassa tapa'htuviin muutoksiin.
Indikaattorij ärjestelmä
muodostuu
aikasarjoista. Ne on saatu joko tilastoviranomaisten välityksellä tai muuten
julkisen, taloudellista kehitystä koskevan tiedon perusteella. Indikaattorijärj estelmässä aikasarj a t on yleensä käsitel ty yksinkertaisin tilastollisin menetelmin. Esimerkiksi alkuperäisluvut on
muunnettu suhteellisiksi muutoksiksi,
kausivaihtelu tai trendi on poistettu.
Näin saadut, muokatut aikasarjat havainnollistetaan taulukkoina ja kuvioina.
Sovellettujen välineiden y.ksinkertaisuus ja indikaattorijärjestelmän vaatimat, suhteellisen vähät resurssit tekevät siitä joustavan seuranta- ja ennakointijärjestelmän osan. lndikaattorijärjestelmään voidaan helposti lisätä ja
poistaa seurattavia aikasarjoja. Indikaattorijärjestelmä vaatii aina käyttajän ja tulkitsijan, joiden apuna ovat
muut seuranta- ja ennakointijärjestelmän osat.

Seurantajärjestelmän tehokkaan toiminnan edellytyksenä on välittömät
henkilökoh taiset keskustelut taloudellisten tiedonantajien kanssa ja niiden
välityksellä muodostuva kuva talou-=dellisen tilanteen kehityksestä.
Odotuksia koskeva tiedon käyttökelpoisuus kvantitatiiviseen tarkasteluun
pyrkivässä tutkimuksessa on rajallista.
Laadullisilta ominaisuuksiltaan valvottavissa olevan, odotuksia koskevan tietoaineiston käyttö on vaihteluiden
käännepisteen ajoitusten ennakoi,miseksi keskeistä. Onnistuuhan esimerkiksi investointitoiminnan vauhdin hidastumisen tai voimistumisen ajoittumisen ennustaminen paremmin, jos se
noudattaa niiden käsityksiä, jotka ovat
vastuussa investointisuunnitelmien toteuttamise~ta. Samoin vientituotantoa
harjoittavat yrittäjät tekevät lähiajan
tuotantosuunnitelmansa melko täsmällisesti itse perustelemiensa vientinäkymien mukaan.
Aineiston peittävyyttä voidaan tarkastella myös tarkoituksenmukaisuusongelmana. Kokonaistarjonnan ja -kysynnän pienempiin eriin jakaminen on

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

Keynesiläisyys arvoteorioiden kannalta

MARKKU J. KEMPPAINEN

Länsimaiden arvoteorioista
Keynesiläisen talousteorian kannalta on
länsimaisilla, klassisilla arvoteorioilla
yhä merkitystä. John Maynard Keynes
(1883-1946) liittyi teorioissaan lähinnä
subjektivistiseen arvokäsitykseen, joka
\. tukeutuu - vastapainoksi nk. objektivistiselle arvokäsitykselle - psykologisiin arvojen ja taloudellisen käyttäytymisen määrityksiin. Taloudellisen arvoteorian on selitettävä, millä edellytyksillä hyödykkeen erityinen, arvoksi nimitetty suhde subjektiin syntyy ja mitkä tekijät määrittävät arvon asteen.
Subjektivistisista arvoteorioista mainittakoon esimerkkinä hyötyteoria, joka
esittää hyödyn (utility) olevan arvon
peruste. Hyötyä mitataan erilaisin utilitaristisin, hedonistisin ja yleensäkin
psyykkiseen mielihyvän sekä nautinnon
elämykseen sisältyvin kriteerein. Tällainen psykologisoiva etiikka sekä oppi
ihmisen tarpeista ja käyttäytymisestä
on peräisin renessanssista sekä varsinaisesti uuden ajan alusta nousuunsa lähteneestä luonnontieteellisestä selitystavasta. Sen edustajia olivat Thomas
Hobbes, John Locke, David Hume ja
John Stuart Mill. Kysymyksessä on
luonteeltaan materialistinen suuntaus.
Rajahyödyn koulukunta on eräänä
nykyaikaisena jatk!eena subj ektivistisille hyödyn teorioille. Sen ed~ltäjä
4

Thomas selitti hyödykkeen arvon riippuvan siihen kohdistuvan halun voimakkuudesta. Menger katsoi arvon olevan konkreettisten hyödykkeiden tai
hyödykemäärien merkityksen, joka syntyy koska tiedämme tarpeiden tyydytyksen niiden käytöstä riippuvaksL
Gossen näki lisäksi, että nautinto vähenee tarpeen tyydytyksessä tyydytystä
jatkettaessa (Kovero 1921, 91-92).
Böhm-Bawerk esitti subjektiivisen
arvon merkitykseksi, joka hyödykkeellä tai hyödykeryhmällä muutoin saamatta jäävän hyödyn ehtona on jonkun
subj ektin menestystar koi tuksiin nähden. Hyödykkeen arvon määrää vähiten tärkeän hyödykkeen tuottama rajahyöty. Jos hyödykkeitä on niukasti,
arvo arvioidaan välittömästi rajahyödyn nojalla ja muutoin välillisesti, kulujen kautta, sen rajahyödyn nojalla,
joka sisältyy korvaukseksi annettuihin
hyödykk!eisiin tai rahaan, vaihdon välineeseen (Vrt. Kovero 1921, 91-93).
Tarkasteltaessa ihmisiä kuluttajina
rajahyötyteoria johtaa valintateoriaan.
Se merkitsee, että mainituin subjektiivisin arvonkriteer,ein varustettu taloudellinen ihminen - homo economicus
- pyrkii rajahyötynsä maksimiin. Hän
ajattelee ja käyttäytyy sikäli rationaalisesti, että koettaa päästä mahdollisimman korkealle tyydytyksen asteelle (indifferenssikäyrälle) tulojensa ja mah-
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dollisuuksiensa suhteen. Siksi hän maksimoi taloudellisena olentona voittonsa
myös kaupassa ja tuotannossa minimoimalla kustannukset ja allokoimalla resurssit optimaalisesti. Tuotoksen suuruus suhteessa käytettyjen resurssien
tuottamiin kustannuksiin takaa voiton
maksimin. Voiton maksimia mitataan
tavallisesti rahalla, ja sen ajatellaan
olevan samalla subjektiivisen hyödyn
maksimin. - Näille lähtökohdille ja
olettamuksille on esitettävissä runsaasti
kritiikkiä, samoin koko sille taloudelliselle ajattelulle, joka tarkastelee rajatuottavuutta ja rajasubstituutiosuhdetta
hyödyn indikaattoreina sekä menestyksen mittana.
Jo pelkästään se, että taloudellinen
arvo määritellään mer ki ty kseksi, jonka
annamme hyödy kkeelle tietäessämme
menestyksemme jossain mielessä siitä
riippuvaksi, suo aihetta subjektivistisen
arvoteorian kritiikkiin. Tällöinhän on
arvoa hyödyk~eillä, jotka turvaavat
jonkin subjektiivisen tarpeemme tyydytyksen - ja juuri sellainen tarpeen käsi te erilaisine' onnen ja menestyksen
määreineen vaatinee arvostelua.

Objektivistiset arvoteoriat
Klassinen arvoteoria, jonka perusteet
Adam Smith esitti, on tärkein markkinatalouden objektivistisista arvoteorioista. Teoria painottaa vaihtoarvoa.
Käyttöarvo on sillekin hiukan epämääräinen »hyöty».
Karl Marx ylisti Smithiä siitä, että
Smith näki työn vaihtoaTvon luojaksi.
Luonnollinen hinta määräytyy kustannuksista, so. työn kustannuksista, ja
m,aansekä pääoman käytön korvauksista. Markkinahin ta pyrkii puolestaan

mukautumaan pitkällä tähtäyksellä
edelliseen, ja mar~kinahinnan lyhyen
tähtäyksen vaihtelut riippuvat kysynnästä ja tarjonnasta. Kustannukset, jotka määräävät luonnollista hintaa, ovat
rahalla mitattavia.
Klassisessa teoriassa ei kustannusajatteluun mahtunut kanta, että ihmisellä olisi myös rahassa mittaamattomia
tarpeita, jotka kuitenkin vaikuttaisivat
talouteen. Smith oletti tasapainon palautuvan näkymättömän käden vuoksi. Tasapaino oli siksi teoreettisesti perustelematonta, joskin Say'n laki sitä
jossain määrin perusteli tarj onnan näkökulmasta. Klassikoille oli enemmän
tai vähemmän selviö, että tarjonnalla
olisi vastaava kysyntänsä, eikä keynesiläisiä probleemeja sen vuoksi tunnettu. Ei siis voitu analysoida pidemmälle
tekijöitä, jotka vaikuttavat kysyntään:
näkymätön käsi oli taloudellinen olettamus, joka soi mahdollisuuden sivuuttaa koko joukon jo silloin relevantteja
kysymyksiä.
Smithin mielestä siis ty:ö on kaikkien
hyödykkeiden vaihtoarvojen todellinen
mitta (Smith 1933, 3'9-40), mutta työn
tuottavuuden kasvu pienentää tuoteyksikköön sisältyvää työmäärää. Halpuus ja runsaus käyvät käsi kädessä:
mitä vähemmän työtä, sen vähemmän
palkkoj aja työ kustannuksia. - Tuotannolla on näin keskeinen osuus varallisuuden kasautumisessa, koska tuotanto on ennen muuta työprosessi ja koska
hyödykkeiden vairhto on siten pohjimmiltaan työn vaihtoa (Vrt. Sutela 1976,
180-184). Valmiin tuotteen hintaan tulee niin muodoin sisältyä paitsi kohtuullinen työpaIkka myös pääoman sijoittajan voitto (Smith 1933, 63). Lisäarvo,
jonka työntekijät raaka-aineelle antavat, jakaantuu kahteen osaan, joista
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toinen maksaa heidän palkkansa, toinen
heidän työnantajansa voitot. Maanomistajan osuus korvataan maankorolla
{Smith 1933, 62-65). Näin mainittu
luonnollinen hinta, jolla arvoa käytännössä mitataan, koostuu palkoista, voitosta jamaankorosta. Työmäärä mittaa
pohjimmiltaan kaikkia hintatekijöitä
(Vrt. Smith 1933, 65 ja Sutela 1976,
184-185). "

David Ricardokin selitti hyödykkeiden suhteellisen vaihto arvon määräytyvän valmistukseen tarvittavasta työstä,
joskin katsoi arvon riippuvan poikkeustapauksissa myös harvinaisuudesta. Ricardo katsoi työn ja pääoman olevan
vai'htoarvon
tekijöitä
kehittyneissä
oloissa. Sen sijaan John Stuart Millin
mukaan hyöty on vaihto arvon ääriraja.
Hankinnan vaikeus määrää ratkaisevasti hintaa, ja se toimii myös hyödykkeiden jaottelun perusteena.
Karl Marxille sen sijaan arvot olivat
paljon muutakin kuin taloudellinen kysymys. Hän hyväksyi Smithin työnarvon käsityksen, mutta näki taloudellisten arvojen muodostuksen sosiologishistoriallisten seikkojen valossa. Hän
analysoi Englannissa kapitalistisen talous- ja yhteiskuntajärjestelmän piirteitä ja havaitsi arvo lain olennaiseksi
järjestelmän kehityksessä, joka merkitsee juuri yllämainitun lisäarvon riistämistä. Arvomuotojen kehityksen takana nähdään tavaratalouden vaihdon historialliset tarpeet (Marx 1873, 90-97).
Raha ja tavara olivat olemassa jo ennen
kapitalismin yhteiskuntaa, jossa työn
tuotteen arvomuoto on porvarillisen
tuotantotavan abstraktisin, mutta myös
yleisin muoto. Sen kautta porvarillinen
yhteiskunta - tuotantotapa - saa yhteiskunnallisen tuotannon erikoislajin

ja samalla historiallisen luonteen (Marx
1873, 107).
Tavara tulee maailmaan käyttö arvona. Käyttöarvo on se välitön taloudellinen perusta, jolla tietty taloudellinen
suhde - vaihtoarvo - saa ilmaisunsa
(Marx 1859, 25-26). Suhteuttaakseen
tuotteet toisiin tuotteisiin tavaroina ihmisen on asetettava erilaiset työnsä yhtäläiseksi abstraktina inhimillisenä työnä. Näin tavaran arvo saa arvoesineellisyytensä (Marx 1867, 242 ja Marx
1873, 78). Yksittäistavaran arvo ilmenee
vasta kun sen vastikkeeksi annetaan jotain muuta (Marx 1873, 70, 89-90).
Suhde vaihto- ja käyttöarvon välillä
on ongelmal~inen vaihdannassa, koska
ei ymmärretä sitä tiettyä yhteiskuntamuotoa, jossa työ on vaihto arvon lähde
(Marx 1873, 180-181). Smith ja Ricardo sotkevat työn käsitteen kysymyksessä, esiintyykö työ käyttö- vai vai:htoarvossa (Marx ~861-1863 II, 137). Marx
päätyi yhteiskunnallisesti välttämättömän työn käsitteen määrittelyyn sekä
arvon ja hinnan erottamiseen toisistaan.
Erottaminen johti työn kaksinaisluonteen oi vaI tamiseen. Työ voidaan vapauttaa sen kapitalismissa saamasta tavaran luonteesta poistamalla lisäarvo.
Näin tehdään työstä enemmän kuin tavara. Koska pääoma on kasautunutta
työtä, työ on arvon yksinomainen määrääjä. Hyödykkeiden yhteinen arvohan
on. yhteiskunnallisesti välttämätön, keskimääräinen työ (Vrt. Mandel 1971,.
14-15).
Tukeutuessaan edellisiin näkökohtiin,.
joiden mukaan jokaiseen tavaraan liittyy käyttö- ja vaihtoarvo työn ollessa
arvojen perusta ja joiden mukaan käyttöarvo - so. tavaran hyödyllisyys, ominaisuus tyydyttää inhimillistä tarvetta
- on kokemuksen tulosta, tieteen, tek-
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niikan ja tuotantovoimien kehitystä,
Marx eroaa radikaalisti paitsi klassikoista myös nyky keynesiläisestä arvonäkökannasta. Keynes ei tosin kiinnittänyt liikaa huomiota tarjontatekijöihin
eikä painottanut näkymättömän käden
osuutta tasapainolle, mutta oli silti arvostuksiltaan subjektiivinen. Se näkyy
erityisesti painossa, minkä hän spekulaatioteoriassaan asetti psykologisille
odotustekijöille. Se näkyy hänen kokonaiskysynnän käsitteessään, joka ei
valtion intervention ajatuksesta huolimatta sulje pois niitä talouskasvuun
liittyviä voiton maksimoinnin, rationaafisen tarvekäyttäytymisen ja subjektiiyisen hyödyn, tyydytyksen sekä prestigen teorioita, joihin edellä viittasin subjektivististen arvoteorioiden yhteydessä.

kynnys, jonka ylittäminen merkitsee,
että tarve ja tarpeen tyydytyksen motivaa tio tietyn jakson aj aksi lakkaa ilmetäkseen seuraavana aikajaksona suunnilleen entisen suuruisena ja laatuisena
- niin mitä lyhyen tähtäyksen teoria
pystyy selittämään taloudellisesta käyttäytymisestä ja tasapainoon liittyvistä
tekijöistä? Mitä olisi tuotettava, paljonko, millaisin ehdoin ja pääm'äärin? Eikö
täystyöllisyyskin olisi resurssien tuhlausta, jos tuotannon rakenne olisi sellainen, ettei voitaisi tuottaa riittävästi
niitä hyödykkeitä, joita ihminen todellisuudessa tarvitsee? Jos ihminen pyrkisikin epärationaalisti rajallisesti ilmaistavien tarpeiden optimaaliseen tyydytykseen optimaalisella resurssien allokaa tiolla, mikä selitysarvo spekulaa tioodotuksilla itse asiassa olisi? Olisiko
sitä?

Mitä keynesiläisyys ei huomioinut?

Ehkä Keynesin lyhytjänteinen ajattelu olisi siltä kannalta heikkoa, jopa katastrofaalista, koska oppi spekulaatioodotuksista sitoo hänen teoriansa subjektivistiseen arvoteoriaan ja koska lyhyen tähtäyksen rationalismi ei tällöin
pätisikään emo olettamuksineen selittämään kuluttajan pohjimmaisia arvostuksia sen enempää kuin hänen käyttäytymistään kuluttajana. Arvo kysymykset osoittautuvat siksi keynesiläisyydelle hankaliksi.

Yleisessä teoriassaan Keynesin pääpyrkimys oli määrittää tekijät, joista työllisyyden tasapaino kulloinkin riippuu.
Hän rajasi näin talouden rakennemuutosten vaikutukset analyysinsa ulkopuolel1e. Siksi Keynesin teoria on lyhyen aikavälin teoriaa (Svento 1978, 5).
·.Edellisiin kysymyksiin voidaan siis
laatia 'lisäkysymyksiä: jos talouden rakennemuutos kuvastaa pitkällä tähtäyksellä ihmisten tarpeiden tyydytyksen/, vaatimuksia paremmin' - so. jos
dn-olemassa, päinvastoin kuin subjektivistit väittävät, jokin luonnollisten tarpeidemtne tyydytyksen trendi, jota ly.hy·en., tähtäyksen tarpeiden tyydytyksen
muutokset hyvin pitkällä aikavälillä lä. h~s:tyvät, eli jos jokapäiväinen tarpeen. tyydytyksemme ei luonnostaan suun,taudukaanmielihyvän maksimointiin
,vaav.'on olemassa biologis-psyy~kinen

Kokonaismenokäsitteetkin, kuten kulutus ja investointi eräiden muiden
ohessa, saavat Keynesin mallin antamaan harhaanjohtavaa tietoa (Ackley
1968, 411-413). Keynesillä ei ollut kunnon teoriaa ihmisen kulutuskäyttäytymisestä eikä siitä, kuinka yrittäjien
odotukset (esimerkiksi investointiodotukset) muodostuvat. Tulo-meno -mallin investointifunktio on ilmeisesti siksi
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perustelematon (vrt. Paunio 1971, 2930).
Jos tuotannon taso määrää työllisyyden tason ja tehokas kysyntä - so. kokonaiskulutusmenot - määrää tuotannon tason, kertooko tehokas kysyntä,
mikä on tulo yksittäistapauksessa, saako
sillä tarvittavia hyödykkeitä tietyn, vallitsevan tuotannon tason huomioon ottaen, kertooko kokonaiskulutusmeno,
mikä on yksilön tarve kuluttaa ja mikä
on siis hänen tarpeensa työskennellä ja
luoda tietty tuotannon taso tarpeidensa
tyydyttämiseksi? - Koska kokonaiskulutusmenot ovat yhtä suuret kuin kokonaismyynnit, jotka puolestaan ov,at
varastojen muutosta lukuunottamatta
yhtä kuin tuotanto, lienee selviö, että
kysyntä hallitsee tuotantoa (Svento
1978, 6). Mutta kysyntäkin on ha:Dhaanjohtava käsite, milloin ei ole voitu osoittaa, mitä olisi tuotettava ja millä panoksilla, eikä sitä, mihin hintaan ihminen haluaa tuotteitaan kuluttaa. Teemme liikaa työtä turhan kulutuksen
vuoksi liian kehnolla palkalla, koska jokainen palkka, joka ei tyydytä tarpeitamme minimiuhrauksin, on huono
pal,kka. Ei hintojen muodostus sen
enempää kuin tehokas kysyntäkään
puutu tällaiseen problematiikkaan. Ne
eivät kerro, mikä on kohtuullinen panos
kohtuullisesta elintasosta ja tarpeiden
tyydytyksestä.
Tehokas kysyntä määräytyy kulutuksesta ja investoinnista, mutta tuotannon
taso, työllisyys ja palkkojen kehitys
määräytyvät yksipuolisesti yrityssektorin odotuksista. Investointien suuruus
riippuu investoinnin odotetusta tuotosta
sekä investoinnin kustannuksista (korkokannasta), ja investointien tuoton
määräävät olemassa oleva pääomakanta
sekä sen käyttöaste. Jos pääomaa on

runsaasti ja se on vajaakäyttöistä, on
investointihalukkuus vähäinen huonojen odotusten vuoksi (vrt. Svento
1978, 7).
Odotusten laatu ilmenee korkokannasta. Korkokanta on pääoman hinta.
K!eynes kiinnitti erityistä huomiota rahan kysyntään ja spekulatiiviseen ky..
syntään rahan kysynnän osana. Speku:'"
la tiivis en kysyntäanalyysin mukaan ih;"
miset haluavat pitää omaisuuttaan rahamuodossa kyetäkseen saamaan voittoja nopein sijoituksin. Tällöin korko;..
kanta saattaa ,asettua tasolle, jolla investointihalukkuus ei vastaa säästämis:"
halukkuutta. Seuraa työttömyys.
Investointien aiheuttama tulovaikutus riippuu multiplikaattorin suuruudesta, joka puolestaan riippuu raja':'
kulutusalttiudesta. Mitä korkeampi ra...
jakulutusalttius, sen suurempi investointien muutoksen aiheuttama kansantulon muutos. Edellä tarkastellut kysynnän osatekijät ovat yhtä kuin kansantulo. Työllisyys riippuu puolestaan
tuotannosta. - Voidaan siis päätellä
kulutuksen ja investoinnin määräävän
vallitsevan työllisyys tason (Svento 1978,
7). Samalla nähdään yhteys työllisyystason, kansantulon ja kulutuskyvyn välillä.
Näin päädytään jälleen siihen, mistä
lähdettiin, eli subjektiivisiin arvostuksiin ja niiden kyvyttömyyteen määritellä investointien oikeaa suhdetta kulutukseen ja rakenteellisiin näkökohtiin.

Työllisyyden problematiikka avain arvostelulle
Mainittu kyvyttömyys koskee läheisesti
Keynesin teorioita, koska spekulaatio
on subjektiivista. Kokonaiskysyntähin-

54

ta on se hintojen kokonaissumma, jonka
yrittäjät odottavat saavansa, kun työllisyyden taso on mallin avulla määrätty.
Työllisyydenkin odotetaan siten määräytyvän hintojen ja voiton odotusten
mekanismin kautta!
Kokonaiskysyntä riippuu siitä, miten
paljon yrittäjät odottavat koko yhteiskunnan käyttävän varoja hyödykeostoihin kunkin työllisyystason vallitessa.
Se riippuu psykologisista seikoista: siitä, mitä yrittäjät odottavat yhteiskunnan jäsenten tekevän. Kokonaiskysyntäfunktion muoto siis riippuu yhteiskunnan jäsenten eri työllisyyden tasoilla odotetuista kulutus- ja investointimenoista (Keynes 1936, 47-60). Yrittäjien odotuksen muutos aikaansaa lyhyen tähtäyksen tasapainotilan (Keynes
1951, 70-77). Tältäkin kannalta työllisyys riippuu subjektiivisista seikoista,
koska ne vaikuttavat mm. investointiin.
Koska tehokas kysyntä muodostuu
kulutus- ja investointihyödykkeiden kysynnästä, jotka muodostavat kansantulon, kansantulo voi siten sisältää
»mitä tahansa» subjektiivisten odotusten mukaisesti. Juuri sen vuoksi kulutusalttius C/Y voinee kuvastaa myös
sitä mitä emm·e välttämättä tarvitsisi:
tuotannon rakennevinoutta sekä tuh.:.
lattuja työpanoksia. Eikä liene selviö,
että säädettäessä kokonaiskysyntää valtion interventiolla päästäisiin parempaan rakenteeseen. Keynes pyrki ainoastaan lisäämään kokonaiskysyntää
tasoittamalla tulonjakoa yhteiskunnan
tulojen lisääntyessä, ei vaikuttamaan
itse kulutukseen tuotannon ja investoinnin »rakenteellisia» seikkoja muuttamalla. Vaikka tehokkaassa kysynnässä ovat kokonaiskysyntä- ja kokonaistarjon tafunktiot yhtäsuuret, tasapaino
ei ratkaise emo ongelmia.

Monta huomattavaa ongelmaa kätkeytyy ~eynesin aggregaattisuureiden
alle: täystyöllisyyskään ei välttämättä
takaa oikeaa resurssien allokaatiota ja
riittävää reaalipalkkaa suhteessa uhrattuihin työpanoksiin. Sen tulisi kuit'enkin edellä mainittujen arvo teoreettisten
olettamuksieni nojalla olla indikaattori
mitatta'essa tuotannon ja kysynnän ihmisille tuottamaa hyötyä. Palkasta saatava rajahyöty ei ole oikeudenmukaisessa suhteessa työpanoksen rajatuottoon
kuluttajaa ajatellen eikä tuotoksen jakautumiseen kaikkia tyydyttävällä tavalla. Pääoman rajatehokkuutta laskettaessa unohdetaan arvojen jakaantumisen oikeudenmukaisuus- ja tasapuolisuuskysymykset.
Sillä vaikka
ne
muistettaisiinkin, ei voida olla varmoja,
ovatko investoinnit ja odotukset pystyneet luomaan riittävästi arvoja, joita
kannattaa jakaa. Se on päätelmä arvoteoreettisesta tarkastelustani.
Keynesin yksi olennaisimmista kysymyksistä kuuluu: »Mikä mekanismi voidaan taloussysteemistä löytää, jotta
taattaisiin että kuh~tus, rajakulutus, investoinnit ja investointihalukkuus asettuisivat tasolle, mikä on yhteneväinen
täystyöllisyyden kanssa?» (Svento 1978,
8).

Vastaus kysymykseen siis kuuluu: »Ei
mikään, koska kaikki Keynesin finanssipoliittiset toimenpiteet ovat lyhyen
tähtäyksen toimenpiteitä ja perustuvat
subjektiivisiin olettamuksiin ja spekulaatioihin, jotka itsessään lienevät syy
suhdannevaihteluun.» Vaikka valtion
interventiolla tasataan näitä suhdanteita, sillä ei poisteta inflaatiota ja työttömyyttä kuten 1970-luvun stagflaation
aikana todettiin. Jotain olennaista on
siten Keynesin mallissa jäänyt selittämättä. Vasemmistolainen kritiikki on-
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kin esittänyt, ettei Keynesille ollut ongelmallista se, mitä tuotetaan ja millä
ehdoilla (Robinson 1972, 1-18). - Mikä
siis takaa, että (täys)työllisyys suo kaikille riittävän reaalitulon ja kulutuksen? Vastaus on nytkin: »Ei mikään.»
Olennaisiin kysymyksiin ei ulotuta.
Keynesiläisyys ja monetarismi ovat
1950-luvulta lähtien kiistelleet pel:kästään 1S- ja LM-käyrien suhteesta kansantuloon, työllisyyteen, hintatasoon
sekä erilaisiin taloudellisiin odotuksiin
toisen osapuolen painottaessa monetaarisia ja tois'en finanssipoliittisia ratkaisuja. Mutta molemmat hyväksyvät mainitut subjektivistiset arvot ja olettamukset rationaalista kuluttaja- ja trans:aktiokäyttäytymisestä. Kovin syvällisiä ratkaisuja ei ole edes käsitelty. Suhdannepolitiikka keynesiläisessä merkityksessä voi tukea työttömyyttä, inflaatiota ja/tai tuotannon vääristymistä.
Kun näet arvo- ja rakennekysymyksiin
ei riittävästi paneuduta ja kun ajetaan
ainoastaan
täystyöllisyyspolitiikkaa,
mikä tahansa tuotannon rakenne hyväksytään, koska se työllistää ihmisiä.
Ei myönnetä, että esimerKiksi sotatarviketeollisuus, kerskakulutus ja muodin
mukainen prestige eivät ole tuotantona
hyväksyttäviä kansantalouden a'rvoteoreettisista kysymyksistä eikä tarveanalyysista käsin. Usein unohdetaan tuotettaessa ympäristöongelmatkin.
Korean sodan ekspansio, Vietnamin
aseiden koeken ttä, kasvillisuuden tuhoaineet, yleinen varustelu atomiuhkineen
'Ovat vaikeita ongelmia globaalisuudessaan. Ne ovat vaikeita siksi, että Keynes laati teoriansa suljetulle taloudelle
painottaen yksipuolisesti työllisyyden
näkökohtaa. Kysymys on kuitenkin arvoista. Koska työlliS'tävä teollisuus
näyttää saavuttavan saavutuksensa ih-

-miskunnan elinympäristön, terveyden
ja viihtyvyyden kustannuksella, on ongelmana, kummat arvot ovat arvokkaammat, teollisuuden ja markkinatalouden vai elinympäristön puhtauden,
hyvän elämänlaadun ja viihtyvyyden
arvot. Myös kulutustarve- ja tuotannonj akokysymy kset sisäl tyvät näihin
ongelmiin. Siksi taloudellinen ajattelu
on kriisissä. Eikä kriisiä muodosta yks1n se, että työttömyysaste voi kohota
samaan aikaan hintatason nousun kanssa. Ongelma on syvempi.
P.erspektiivi keynesiläisestä suljetun
talouden finanssien säätelystä onkin
siirtymässä koko maailmaa heilauttaviin arvonäkökohtiin, joissa itsekkäillä
voitonod~tuksilla ja pinnallisilla uusjaon kysymyksillä näyttää olevan yhä
vähemmän sanomista. Eihän liene enää
ehdotonta markkinamekanismia eikä
ehdottomia taloudellisia oletuksia, joiden mukaan säätely saattaisi jatkua
säätelijän eduksi (vrt. Molander 1978,
2.05-207).
Koska luotettava säätelyn mekanismi
puuttuu, koska vallitsevat arvostukset
ovat ristiriitaisia ja koska ehdottomia
olettamuksia taloudellisesta käyttäytymisestä ei ole, lienee tilanne otollinen
marxilaisille markkinatalouden »tuomion julistuksille» (Vrt. esim. Kosonen-Koste-Pekkarinen-Willner 1978,
2-22, 48-53, 61-72; Kosonen 1978,
39-42). Mutta onko sosialismikaan vapaa kriisistä, joka koskee pohjimmiltaan niitä .arvoja, jotka marxilaisuus on
perinyt länsimaisista arvoistamme teollistamisaj aUelussaan, teknologiassaan,
hyvinvointiajattelussaan ja materialismissaan ? Jos arvopohj a on sosialismissakin sama, eivätkö edellä esitetyt, tarpeita ja kuluttajakäyttäytymistä koskevat argumentit itse asiassa koske sitä-

56

kin? Onko talousjärjestelmä, joka vaatii ainoastaan taloudellisten, sairaiksi
sanottujen arvojen omistussuhteiden ja
jakautumisen muuttamista vaatimatta
itse arvojen ja arvonperusteiden uudistamista, oikeutettu sanomaan itseään
kriisittömäksi aikanamme?

Mitä marxilainen kritiikki ei ole?
Keynesin ajattelua voidaan kenties arvostella eniten siitä, etteivät keinot säädellä työllisyyttä ja hintatasoa finanssipolitiikalla yllä sen kysymyksen ratkaisuun, mitä ihminen työllisyydellään
saavuttaa, mitä hän luo itselleen ja elämälle, mitä tekee koko ympäristölleen.
Samoin taloustiedettä ja talouspolitiikkaa, joka osaksikaan tukeutuu niihin
oletuksiin, ihanteisiin sekä arvostuksiin,
jotka Keynes adoptoi klassisesta aatemaailmasta (joita ei valtion interventio
saatikka valtionomistus ole talousajattelusta riisunut), voitaneen arvostella
samasta asiasta.
Melkein samat kysymykset kuin esitin edellä keynesiläisyydelle tah toisin
esittää sosialisteillekin: Missä määrin
sosialis'missakin tuotannon ideologia,
kysynnän, tarj onnan ja vaihdannan arvostukset määräävät, mitä tuotetaan ja
millä panoksella kuluttaja saa sen kulutettavakseen? Onko maksi:mihyöty
siinä, missä on maksimipanos ja maksi'mituotos, vai liekö kuluttajan hyöty pikemminkin siinä, missä on pienin tuotantoresurssien käyttö ja suurin etu
työntekijälle suhteessa siihen työpanokseen, jonka hän on tuotantoon uhrannut? Eikö työnarvoteoria edellyttäisi,
että tuotanto mahdollisimman tarkoin
vastaisi kuluttajan yksilöllisiä ja yhteisiä tarpeita ja että työpaIkka olisi mah-

dollisimman tarkoin sen tuotanto-osuuden arvo, minkä työntekijä tarvitsee
uusintamiseen, ei enempää eikä v:.ähempää? Jos optimitulos taloudessa saavutetaan myös ympäristön kannalta minimoimalla resurssien käyttö ja maksimoimalla tuotos tiettyjä tarpeita (arvoja) silmälläpitäen, kuinka vältytään talousjärjestelmän sisäisiltä ristiriidoilta:
ei markkinatalous eikä nykyinen sosialismi minimoi panosta suhteessa panoksen tuottamaan etuun työntekijää ajatellen, vaan minimoinnin kohde on kustannukset suhteessa tuoton odotuksiin.
Sosialismikin tuottaa runsaasti kansainvälistä sotaa ja kilpailua varten,
siksi osa työntekijän työpanoksesta menee hukkaan~ tulee riistetyksi.
Täten yhteiskunnallisesti välttämätöntä työtä on vaikea määrittää. Se on
yhtä problemaattinen käsite kuin taloudellinen kilpailukin tasapaino-ongelmia arvo-opin näkökulmasta tarkasteltaessa. Samoin on syytä kysyä, tyydyttävätkö yksipuoliset, aineelliset hyvinvoinnin sekä teknologian arvot sosialismissakaan ihmisten tarpeita.
Eikö
uusintamisen ajatukseen pitäisi kuulua
myös henkinen uusintaminen? Missä
määrin hyödykkeiden tuotanto voi sosialismissa kehittyä vinoon, jollei sellaisia näkökohtia huomioida riittävästi?
1

Sosialismissakin voidaan resursseja
allokoida lähes määrättömän monilla
eri tavoilla. Juuri kilpailun ja taistelun
ajatus länsimaita vastaan on yksi syy
tuotannon jatkuvaan kasvattamiseen.
Kasvun ajatus ei ole kuollut. Suunnitelmatalouderikin suurin ongelma lienee
siinä, mitä tuotetaan, miten tuotetaan,
kenen' ehdoilla tuotetaan. Ei kummassakaan talousjärjestelmässä - ei itäisessä
eikä läntisessä - ole kysymys materialistisen teknologian ihanteen arvostele-
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misesta, ei aineellisen hyvinvointikäyttäytymisen ehtojen muuttamisesta, ei
aineellisen kulutuspäämäärän korjaamisesta. Tosiasiassa se materialismi,
joka alkoi uuden ajan alussa, ei ole
uudistunut 1980 -luvulle tultaessa.
Tämä on·· oikeastaan mielenkiintoinen
johtopäätös, koska se johtaa erittäin
merkittäviin tulkintoihin ja lisäkysymyksiin. Yksi ja ehkä kaikkein tärkein
niistä lienee seuraava: jos samat arvoongelmat soveltuvat kumpaankin talousj ärj est-elmään, jos molemmissa j ärjestelmissä vallitsevat pohjimmiltaan
samat, sairaat arvostukset, jos ainoastaan arvojen omistaja ja jako on jäTjestelmissä eri - niin miksi oikeastaan
käydään taloudellista taistelua? Eikö
näet siinä tapauksessa, että arvot kaipaavat
molemmissa
järjestelmissä
uudistusta, ole itse asiassa kaksi tietä
ulos ongelmista (sosialismi ja kapitalismi)?
Pelkästään luopuminen taloudellisesta taistelusta ja kilpailusta auttaisi ratkaisemaan tietyt allokaa tio- ja tuotannon jakokysymykset.
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New International Division of. Labour and
Adjustment Problems of a Peripheral
Industrialized Economy*

KIMMO KILJUNEN

Emerging international division
labour

of

»All efforts should be made by the
internationaI community to take
measur,es to encourage the industri'alization of the developing countries».
This is a quotation' from the »Frogramme of Action on the Establishment of
a New International Economic Order»
acoepted by the UN General A1ssembly
in 1974. This demand for industrialization in the less developed countries
(LDC), which would necessitate structural change in the present internationaI division ·of labour, is one of the
basic ,elements in the declaraUon of a
New International Economic Order. In
the famous Lima-target this demand is
quantitatively defined becoming one of
those few concrete objectives linked so
far with the NIEO - proposals. The
target is to increa,se the Third World's
share in world manu:liacturing production from around 7-8 °lo now, ta 25 °lo
in the year 2000. Although this figure

* Discussion paper submitted to the SID
European Regional Conference, Helsinki, 1720 June 1979.

is probably too high to be realistic, it
indicates the determination of underdeveloped countries to improve their
position in world production 'and international trade. 'to facilitate this industriaI transformation developed countries are called upon to allow fr,ee access
of LDC imports and consequently to
pursue eff.ective internal industrial restructuring and adjustment policies.
These demandsand targets represent
the normative side of the NIEO-debate.
At the isame time substan tial changes
are actually taking place in the world
economy. During the past twenty years
manufactudng output has grown faster
in developing countries than in developed ones. During the period 1960-76
the averageannual growth rate has
been, in the former, 6.7 °/oand in the
latter 4.9 olo (Keesing, 1978). More importan't than growth performance has
been the !shift towards export orientation in Third World industrialization.
The share of manufacture in the total
LDC ,exports (excluding oil) has incr,eased rapidly from about 21 olo in 1967 to
almost 40 °lo in 1976 (UNCTAD, 16. 3.
78). For the first time the underdeveloped countries ar'e becoming sites for
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manufacturing industry on a v,ast and
rapidIy growing scaIe. Thi,s process
does not, however, ,arise from the
implementation af a normativ,e NIEOprogramme. Rather it is a symptom
.of the worldwide reorganisation of industrial production within the old international economic order.
Classical colonial division of Iabour
is being replaced by a new internationaI division of Iabour. Traditionally
LDCs were integrated into the world
€conomyessentially as suppliers of raw
materials and occasionally of cheap
labour. StilI today primary commodities ,comprise 85 % of their expor'bs.
After the second world war many, then
independent LDCs adopted a policy of
import-substitution 'attr,acting foreign
inv,estments into the country 10 produce
for the domestic markets. OnIy r,ecently,
since the mid-60's,an ,export-led in{}ustriali:sation process has started to
take place aimed at producing for the
markets of industrialized countries.
Typically this type of export production
.has been a partial operation, separated
from the national -economy ,and integrated verticalIy into the worId market
within the fram-e af transnationalIy
.organized manufaeture. (See Fröbel, et

consists of 10w-skilIed labour-int-ensive
products Isuch as cIothing, textiles,
footwear, electrical machinery and
components and misoelIaneous light
manufactures. ThirdIy, t~e role of
Transnational CorporaHons has been
rel·ativeIy mor-e significant in LDC investm,en1Js and trade flows than in those
of industrialized countries. Over one
third of total world trade flows are
tO'day .simply intra-firm transactions of
TNCs. In LDOs ,an even larg'er proportion of foreign trade takes places within
the internationally integrated co'rporate
structur·e. For instance foreign firms
'acoounted in 1970 for ov,er 40 % of
Brazilian manufacturing exports and
over 50 % in Singapore (UNCTAD 13. 6.
78and Cable 1977). Consequently, the
new international division of labour is
partly characterized by a division of
Iabour within the transnational corporate structur,e reflecting theaim tO' ,relocate certain mainly labour-intensive
processes outside industrialized countries, yet, however, relying ontheir
markets.

.al, 1973).

According to the conventional theory
of in ternational trade the em,ergence of
newIy industriaIised countries (NICs) is
part of a dynamic expansion and specialization within the world economy.
The theory suggests that ultimateIy it
is in the interests of alI countries to
concentrate on producing goO'ds in
which they have the greatest relative
efficiency. These comparative advantages are optimalIy utilized under the
conditions of fr-ee trade between nations.

Three distinctive :lleatures have characterized the exportoriented industrialization process in the Third W orld.
First, their manufacturing production
has been heavily concentrated in few
countries. During 1970-76 only six
countries (South Korea, Taiwan, Hong
Kong, Singapore, Mexico and Brazil)
accounted for almost 70 %
of the
total LDC expor'bs of manufactures.
(UNCTAD, 30. 3. 78). Secondly, the
great buIk of exports of manufactures

Adjustment or protection
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Arguing further 'on the lines of the
theory, international specialization and
trade liberalisation benefit consumers
by increasing cheap imporus iand helping
keep down the ra te of inna t10n. 1n the
production side there 'are econom1es of
scale gains as well as general gains
from a mor,e competitive domestic economy. New imports will replace inefficient domestic production, but at the
same time new markets will be opened
for those industries in which the
country has a comparative adviantage.
Thai is because N1Cs will incr,ease their
demand for imports as they increase
their ,exports earnings. Hence in »old»
industrialised countries, in order to
optimize the potential benefits of
expanded international trade, there is
a need fora continuing transform,ation
andadjustment of their industrial and
employment structures towards more
efficient production activities. According to OECD-palicy recammendatians
this type of »positive adjustment as'sistance» will increase future productian
passibilitLes and overall ecanomic
grawth in each cauntry. (Balassa 1978,
Blackhurst et al. 1977, OECD, 1978, Vartiainen, 1978).
Ther,eare, hawever, severe - in the
best case short ierm - ecanamic and
sacial cosus involved when it is neoessary to carry aut substant~al industrial
restructuring and redeployment !measures. One of the main, and mast
immediate problems, is displacement of
labaur. Starting already fram a position of high unemployment it is palitically 'and sacially unacceptable ia carry
out ,substanHal adjustment pragrammes
caused by ef:f.ective import penetration.
It 1:S ev,en more S'O, because new adjusied
production aciivities tend to be more

capital intensive ,than the displaced
ones. Moreover possible new jobs are
often offered to new labour groups,
demanding differ'ent skil1s ,and located
in different places than those jobs
whichare di,splaced. ' Consequently,
increa,sed imports cambined with other
econamic factors, Isuch las slow dema:nd
growth, the need toadjust to technical
changes and ov,erall deep recession,
have pushed governments to protect
rather than toadjust their present industries in r,elatian to the world ecanamy.
1n parHcular, rap1dly growing, lowcast imports from newly industrialised
developing countries have been one af
the few irri1Jants to be easily identified.
This is ISO despite the fact that LDC
imparts of manuf'actures are still very
marginal relative to ,the size of the
markets in industrialized countries. It
has been estimated that LDC mar:ket
share of ,alI manufactures cambined in
developed countries is just ane percent,
and that LDCs accaunt far only 7.5 %
af their total imparts of manufactured
products. (Keesing 1978 and UNCTAD
30. 3. 78).
Hawever, the relative importance of
LDC imparts of manufactures is bigger
thanabsolute trade figur,es might suggest. It is nat sa much that LDC imparts
have increalsed at an unprecedenied
rate since the mid-1960's, but that they
have been sa heavily cancentrated on
few praducts and vulnerable sectars.
The industries ISO far mast severely
afEected by law-oalst impart penetration
are characterised by standardized and
low...,skill demanding production pracesses; typically ihey comprise small or
medium sized firms and are often regionally concentrated on structurally weak
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areas. The new imparts normally came
in the most price-sensitive and pricecampetitive manufaduring prO'duc'bs.
Last but nat least, labaur diJsplacement
effects 'ar,e ,greater than impart penetraHan r,ates might suggest. D1splacement
takes place in the most labau~-intensive
pracessesand industries. Mareaver the
affeded labaur farce cansists af the
most dilsadvantaged labaur groups
(female, unskilled, law-waged, immigrant workers). (Giersch 1978, Cable
1977).
Cansequently, in industrialized cauntries a wide ,range of defensive ineasures has been directed 'against the lawcast impart penetra"tian. The rising
pratectianist wave has openly discriminated mare against LDC imparts
than imparts fram industrialized cauntries, reflecting pawer rela tians in the
internationalecanamy. (ODI 1978).
The whale series of pratectianist
measures against develaping cauntries
represents in many way's an averreactian. First the number of jobs eliminated in developed cauntries, as 'a resul t
of LDC imparts has been relatively
unimportant when campar'ed with the
layof:Ds caused by technical changes,
faltering demand or i1mparts from other
industrialized cauntries. For example,
an ILO study has indicated that a tatal
elimination of trade barrier's aff.ecting
LDC imparts would result in a decrease
af 0.3 % only inan employment in
develaped cauntries during a 5 ta 10
year period, whereas the annual displacement of labaur 'as ,a result of t,echnalogical chang,e linked to an increase in
productivity amounts ta 3-4 % annualIy. (Hsieh 1975). In W,est Germany
about 50 times mor,e jabs were 10'st in
the period 1962-75 through grawth

af labour praductivity than thraugh
grawth of LDC imports. (Walter, 1976).
Secandly, the labaur displacement
caused by low-cast import penetration
is aUset by the gains ta employm,ent
fram increasing exparts ta newly industrialized countries. This argument
is justified by the fact that the growth
inmanufacturing production 'and export
earning,s of LDGs has subsequently
caused 'a liapid increase in ,their imparts
af Imanufactures. Consequently all the
main industrialized countries have a
surplu:s in their trade relaHans with
NICs. For ,e~ample in the UK it has
been estimated ,that the increase af
imports from NICs during 1970-77 has
displaced less than 2 per cent af the
1970 labaur farce af the industrie,s concerned. On the other hand the increase
af UK expar'ts of manu:racturers to the
NICs has g,enerat~d roughly simi1ar
increases in emplayment. (U.K., Fareign
Office, 1979, Blackhurst et. a1. 1978).
Although LDC 'manufacturing exparts
have stilI taday a relatively marginal
'positi<m m iinternational trade, rtheir
importance will increase substanHally
in the caming years. Developing cauntries wilI becom.e increasingly campetitive in a wide range af manufactured
products, especially with produc'bs of
high labaur intensity and law skill
requirements. Thi:s restructuring of the
international divisian of labour will
inevitably create severe pressures far
industrial ,structural chang,e in the
dev,elaped cauntries. Haw each of these
can and wilI respond ta the evergrowing and mOore broadly-based LDC
campetitian wilI greatly vary accarding
ta ,each country's internal structural
conditionrs and the nature af it,s external
economic relation;s.
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Differentiation within developetl
countries
Up to this point we have not differeniiated diverg,ent interests 'and different typesof adjustment or restructuring problems within the »deveIoped
world», though it is far from being
homogenousand monolithic. So called
deveIoped, rich nations diff,er substantially from each other, not only in terms
of size and physical conditions, but
more importantly in terms of specific structural characteristics. Within
Western Europe, for instance, it is
possible to differentiatea network of
core-periphery reIations determined by
uneven regional deveIopment and
inequitable division of Iabour. There
is 'a highIy deveIoped inner core of
countries surrounded by a reIativeIy
under-developed periphery ?r semiperiphery (Southern Europe, Ir,eIand'
Finrand). (Seers, Schaffer, Kiljunen,
1979). This divtsion i,s partly characterised by differences in living condiHons, but 1s is based on differences in
the conditions of production.
The deveIopment process in the
peripheraIareas of Europe is Iess autonomous, more dependent and backward
ihan it is in the core countries. The
production structure i's onesided and
orienied to traditionai sectors. Growth
processes ,are externally determined
and heavily dependent on exports and
i,mpor'bs. Export structure is undiversified ,and concentI"ated on agricuI1uraI
products and raw materials or traditionaI manufactures. Industrial deveIopment ts dependent on foreign inpuis
of capital goods and equipment, technology 'and know-how or finance. As a
consequence in theeconomic develop-

ment of peripheral European countries.
there are all the ,typical symptoms of
an underdeveIoped economy: chronic.
trade deficit, increasing extemal indebtedness, price instability, heavy
vuInerabilityon cyclical chang,es in the
world market, Iow productivity and
reIativeIy low wage Ievels, structural
unemployment and finally emigration~
In the face of increasing LDC competition of manuf'actured products, the
options for indusiriaIadjustment strategies will naturally diverg,e substantially within the »deveIoped» world. In
a core economy the basts of intemationaI industrial competitiveness is fundamentally different from that in a
peripheral one. There ,are three d:iJstinctive f.eatures in the industrial structure,
which characterize and determine the
external competitive situation of manufacturing industry in each country ~
These are the diversity of industrial
structure, the technological maturity
and the level of value added in industrial production.
Typically a peripheral industrial economy is greatIy dependent on foreign
trade, and the exports are focused on
'a few industrial products. This is
expIained by the high 'sectoral concehtration of industrial production. ConsequentIy there are few inter-industrial
backward and forward linkages and
effective exchang'es 'and hence the national economy does not benefit substantialIy from multiplier effects. NaiionaI demands and internal needs of productionare too fr.equentIy - and in
'100 large ,a scaIe satisfied by impor,ts.
Thelow level af diversity 'and highIy
specialized export structure are partly
related to the size of the economy.
However, in a 'sm'alI cor,e country the

~
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specialized export structure is concentrated ·on technically advanced products
with a high v'alue ,added. Ey contrast
the peripheral industrial economy produces semi-manufactures or standardized, non-R & D based assembly products. Consequently, the degree of
processing and the technological maturityof industrial production are the
main factors determiningeach country's
relativ·e competitive position in world
trade, as wellas in tvade wi thin Europe.
According to these criteria the industries (a,s typified by their major products) could be grouped in four categodes ,as follows:

that type of »tailor-made» production
is less sensitive to price competition~
because the marketemphasis ls more
on product quality and design (See
Evers et al 1978 and Shepherd, Jones,.
1979).
In the peripheral industdaliz'ed countries the dominant industries are mainly
in matuve, non-science based sectors
benefiting either from Iocal natural
resources or cheap labour. There the
capacity to innovate and to lead technological dev,elopment is limited. Design
and production methods are standardized and productivity growth is slow.
Hence, external competitiyeness is

technological maturity of industry

level of
value added
of industry

mature
standardised
production

innovative
high technology
intensive production

raw material
intensive
processing
industry

forestry, food,
basic metal,
fibres,

basic chemicals,
.pharmaceutical,

human capital
intensive
production

textile, leather,
shipbuilding,
motor vehicles,
electronic
assembly,

investment goods and
equipment, machinery
and appliances,
electrical engineering,
computers, sophisticated
transport equipment

Ey and large, countries are specialized within this' categorisation of industdes, which determines their position 'and role in the international division'of labour. The industrial dominance
and the key to competiUveness of the
core countdes is based on theacquisition of t~e .most sophtsticated, knowledge .and technology intensiye production processes. Apart from requiring
high skills these industries are often
relatively 1abour intensive. Moreover,

dependent on labour costs and consequent prices.

c

Adaptation problems'
The characterisa:tion of conditions for
industrial competitivene.ss made 'above,
has clear implications for each European country in term'sof the disruptive potenUal of low-cost import penetration. The restructuring processin
i
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the internaHonal division of labour has
concentrated and will most probably
continue to concentrate in labour intensive ,and raw material intensive indus"tries and mature production processes in the Third World. Apart from traditional textile, footwear and light
manufacturing products, one can expect in the succeeding years intensified
compe"tition in low-priced car assembly,
standardized consumer electronic pröducts, certain steel and ba,sic metal
products and commodity chemicals. By
contrast overall comparative advantage in developed countries will incr,easingly gravitaie towards those sectors, which are in the early stages of
the product cyc1e or are human capital
/' irrtensive requiringa Isophiisticated service sector, R & D facilities and ,a highly
qualified iand flexible labour force.
Within developed industrialized countries, the more dynamic core ecanomies
are in a position to ,achieve greater
technical progress and to make product
improvements, and 'are thereforeable
to respond effectively to the changing
international division of labour. The
potential adaptability to trade related
competitive ,shifts is high. Hence they
,are capable of pursuing market oriented
,adjustment ass1stant programmes, paving the way for LDC low-cost import
penetration.
In the peripheral industrialized countries, the economy is relatively less capable of ;adapta"tion, because of specific
competitive char,acteristics of their industrial structure. Chronic economic
problems,a rigid undiversified production s"tructure and the inability to innovate will jeopardize 'and hamper effeciive reallocation of resources ,and
adjustment polici,es.

Even more, from the point of view of
the weaker industrial economies the
emerging new international divlsion of
labour is competitive rather ihan complementary by its nature. This distinction is relevant in assessing the gains a
country can make from the expanding
international economy (See Singh, 1977).
For a core economy LDC industrialization is predominarrtly »complementary»
to the ,extent that (a) it r,aises demand
for its exports and (b) the new supply
of 'manufactured products does not
threatenor undel'llIline the basi!s of its
industrial struc"ture.
In the caseof peripheral industrial
economies the situation is the opposite.
For them LDC industrialization becomes »competitive», insofar 'as it leads
to the development of ,alternative
sources of supply in those sectors which
their relative industrial competitiveness
and specialization has been traditionally based on. The high degree of product standardization, limited skill requirements or raw material intensity
areall structural characteristics of the
dominant industries in peripheral industrialized economies. These products
sell primarilyon the basis af their price,
rather than their differentiated qualities and designs. They are thus most
vulnerable to the low-cost import penetra"tion from the Third W orld.
The new industrial competition takes
place within three possible market
area;s: (a)as import penetration into
home markets, (b) ,as export competition in third markets and (c) by way of
import isubstitution in the markets of
LDCs themselves. In peripheral industrialized economies the pressure of for,eign competition comesalmost totally
from core countries. Their economic re-
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lations with the Third World have to
dat.e been very marginal. On average
less than 3 % of the total manufactured
imports of European peripheral countries (Southern Europe, Ireland, Finland) comes from LDOs, while the corresponding figure for core economies is
8 0/0. (UNCTAD 30.3. 78). Thi,s is partly
eXlplained by the fact that trade relation between peripheral-industrialized
countries and LDOs are based on competitiveness rather than complem·entarity. However, increasing low-cost import penetration could in future hecome
r,elativelyand potentially more disruptive in weaker indUistrial economies
than in core ones. New imports threaten
the dominant sectoI'ls of the economy
and hence social costs are higher, for it
is relatively more difficult to offset
possible displaced jobs.
The most immediate and the main
problem for European peripheral countries is, however, the intensification of
export competition. They will certlainly
lose ground in their traditionai export
markets in other industri,alized countries, because of low-cost import penetration. ThiJs process has partly and
temporarily heen delayed by the protectionist m·easures 'of the eore countries, since European peripheries enjoy
generally freeraccess to those markets
than their potential LDC competitors.
As far ,as newand possibly eXlpanding
markets in the Third World are concerned peripheral indUistrial economies
can hardly increase substantially their
present quite marginal market shares
without substantial restructuring and
adjustment measures. At the present
they do riot oUer products most needed
in NIOs ,and if they will, they could
hardly compete with the more ,advanced
5

products of core economies. Hence, the
potential new demand in NICs, 'Cl/S a
result of increases in their export earnings would benefit the weaker industrialized economies relatively less.

Adjustment with protection
The restructuring of the international
division of labour is inevitable. The
developing countries, with over two
thirds of the world's population, will in
coming years increase substantially even if not 'as much as the Lima target
suggests - their ,share in world trade
in manufactures. This structural change
in the woddeconomy will lead to significant alterations land transformations
in patterns of production and empl,oyment in the »old» indUistrialised countries. Hence, there isa need for anticipatedand planned restructuring programmes.
Especially for peripheral industrialized economies, an effective adjustment
policy is not just 'one policy option
among others; it is instead 'a fundament'al precondition for survival of
their overall industrial competitiv,eness
in relaUon to trade-related competitive
shifts in world economy. The only way
for them ]S to tryand diversify their
industri'al structure, to reaHocate resources :towards high technology and
innovative products and to increase
theirR &D capacity - t?is 'also implies lessening their presen t external
dependences and increasing the selfreliance of their industrial developmEmt.
This type of restructuring is, however,
conditioned by the degree .of integration of the peripheral economy within
the European div]sion of labour.

...
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The problem of ,adjusting to cheap
LDC imports is thus complicated by the
overall 'structural problems of the peripheral industrializ~d economies and
by ,the present institutional arrangements of their foreign trade. The ta,sk
ofadaptation ,and restructuring has to
be conceived m,ore broadly than would
be required simply by ,adjusting to lowcost import peneiration fr.om NICs.
Effective restructuring, which aims
both to ,solve the immediate problem of
high unemployment and in the longer
run to revive manufacturing competitiveness, needs new investments. The
problem is that in an undivel"lsified,
»underdeveloped» economy 'any maj.or
attempts to reflate the economy and to
induce the required levels .of investment, would incr,ea,se demand for importsand hence would cause balance of
payments difficulties. The government
may try to solve the deterior,ation of
the balance of tradeand :iJmpr.ove international competitiveness by a depreciation of the exchang'e rate. Devaluation, however, increases import prices.
Thi,s would speed up the internal inflaHon process, thus helping to intensify
social conflict ,and thereby finally losing
the intended internation~~1 competitiveness. Trade liheralisation with the core
economies w.ould hence intensify, via
the multiplier.s, inbuilt di'sequilibrating
tendencies in a peripheral dependent
economy. Even more so, because possible new industries, before hecoming
fully competitiv'e in exports or in import substituti.on, are most vulnerable
to impart competition from c.ore economies.
Consequently the present structural
in tegrationand institutional ,arr,angements of international tr,ade within

Europe tend to set a major constraint
on the ability t.o European peripheral
economies to carry out ,effective adjustment programmes and to diversify industrial production. One could argue
that, if land when ,substantial restructuring 1s necessary, this can only he
effectively undertaken behind some
type of proiective harriers. On this view,
protection is not an altemative to adjustment but a necessary condition for
it. (Kaldor 1971, Cripps, Godley 1978).
Subsequently, the main adjustm'ent
problem for a peripheral industrialised
economy 1JS not the industrial competition from the developing countries, but
the problem .of how to respond to technological change 'and to the competiti.on
of .other industrialised countries. In
oiher words,cihe policy af general trade
liberalisation may create a positive environment for effective adjustm,ent
measures and hence benefit the long
term interest,s in industrialized core
economics. But in the case of peripheral
European economies this ,assumptionis
not Iself-evident without certain qualifications.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

KESKUSTELUA

Kalliin työvoi~an hypoteesin arviointi ja
Suomen työttömyyden yleinen selitys

VEIKKO REINIKAINEN
1. Aikakauskirjan niteessä 3/79 koskettelivat Jukka Pekkarinen ja Matti
V iren kysymystä, onko Ityövoima liian
kallista Suomessa, pyvkien samalla arvioimaan Heikki Koskenkylän ja Kari
Pekosen tätä ongelmaa käsittelevän selvityksen 1 ansioita ja sen perustelujen
pitävyyttä. Kriitikot päätyivät käsitykseen, ,että itse »kalliin Ityövoim.an» hypoteesia ei kenties ole syytä hylätä,
mutta että esitetyt teoreettiset ja empiiriset perustelut ovat olleet riittämättömiä. Pekkarinen ja Viren toivatkin
esiin erinäisiä huomionarvoisia näkökohtia, mutta eivät selvittäneet kuitenkaan .ongelmaa loppuun saakka.
Asian suhteellista merkitystä ja jatkotutkimuksia ajatellen on keSlkust,elun
jatkaminen välttämätöntä, varsinkin
kun Koskenkylän ja Pekosen vastine
Aikakauskirjtan niteessä 4/79 .ei sekään
vielä tuo selvyyttä asiaan. Siinähän
Koskenkylä ja Pekonen jopa ilmoitta1. Työttömyys ja tuotannon rakenne Suomen kansantaloudessa. Helsinki 1979. Suo-

men Pankin julkaisuja, sarja A: 48. Asiaan
liittyy myös Koskenkylä-Pekosen kirjoitus
»Halpa pääoma ja kallis työvoima nostaneet
työttömyyttä», Talouselämä 16/1979, sekä
Henri J. Vartiaisen kritiikin virittämä keskustelu Talouselämässä 19/1979.

vat tulleensa v,ain entistä vakuuttuneemmiksi sii,tä, että työvoima (po. työ)
on liian kallista Suomessa. KeskusteLuun liittyy edelleen Pekka Ollonqvistin
puheenvuoro (KA 4/79), jossa siinäkään
ei paneuduta itse ydinongelmaan, vaikka tämä lisäkommentti onkin valaiseva
uusklassisen teorian ja 'käytännön investotntisuunnittelun suhdetta ajatellen.
Seuraavassa yritän osoittaa, millaisena Suomen rakenne- jla työttömyysongelm~ olisi yleisemmän, taloustieteen
metodologisen problematiikan ja avoimen talouden ongelmten erityisluonteen huomioon ottavan tarkaste1un valossa syytä nähdä. Kritiikkini talikoituksena ei tietenkään Olle saattaa neljän keskustelukumppanini tieteellistä
ammattitaitoa sinänsä epäilyjen alaiseksi.
2. Luontevan jatkuvuuden aikaansaamiseksi on syytä ensin todeta PekIkarisen jta Virenin puheenvuoron heikot ja vahvat puolet. Ainakin seuraavissa suhteissa herättää kriitikkojen
oma näkemys ihmetteleviä vastaväitteitä:
- KriitLkot vain jatkavat Koskenkylä - Pekosen valitettavtasti aloitta-
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maa pyrkimystä pelkistää rakennekeskustelu yksittäisten, jopa yhden ainoan,
(tosin ,keskeiseksi kuvitellun) rakennepoliittisen hypoteesin luotettavuuden
arvioinniksi. Tosiasiassa ei ole paikallaan poimia tietystä vuorovaikutussuhdejärjestelmästä yhtä piirrettä erikseen
pyöriteltäväksi, niin 'että se irrotetaan
asioista, joiden yhteyteen se elimellisesti kuuluu. Markkinatalouden kaltaisen itsesäätöisen systeemin toimivuustar,kastelun yhteydessä on koko ajan
pidettävä silmällä kokonaisuutta. Tällä
näkökohdalla on tässä yhteydessä erityinen paino.
-

Kriitikkojen mielestä Koskenkylä
- Pekosen. tavoittelema synteesi on
vain mielhnaltaista vapautta ol,la milloin neo klassikko, milloin keynesiläinen, ,miten kulloinkin parhaiten sopii.
Mitä arvost,elemista tässä voi olla? Taloudelliset mallit ovat .luonnostaan ongelmakohtaisia - eri ongelmia varten
tarvitaan erHaisia lähestymistapoja.
Yhteen monoliittiseen rakenteeseen
pyrkiminen ilmentää hedelmätöntä pyrkimystä universaalimalleihin ja turhaan dogma tismiin. Monista ongelmista, tai edes tietyn ongelman eri aspekteista ,kiinnostunut tutkija välttää luonnostaan tätä j1a käyttää väistämättä
useita erilaisia lähestymistapoja.
- Outoja piirteitä on havaittavissa
myös krii ti,kkoj en metodologisessa suhtautumisessa siihen teoreettiseen lähestymistapaan, mitä Koskenkylä - Pekonen voittopuolisesti käyttävät. Heidän
mielestään se merkitsee ·mm. sitä, että
tekij ähin ta tarkastelussa turvaudu taan
staattiseen yhden yrityksen malliin,
mitä ei .muitenkaan voida hyväksyä.
Uusklassista rteoriaa ei varjohinta-analyysiin ·pyrittäessä myöskään käytetä

sellaisena selittävänä tasapainoteori1ana
kuin Pekkarinen - Viren selvästi kuvittelevat. Outoja epäilyksiä herättävät
myös huomautukset, että »yleisessä tasapainossa. .. työttömyys on mahdottomuus» ja että »jää epäselväksi, mitä
oletuksia muutetaan». Näin pääteltäessä unohtuu ilmeisesti, että yleisessä tasapainoteoriassa käsitellyt tilanteet eivät muutenkaan koskaan »ole olemassa» todellisuudessa. Ero tasapainoteoreettisten mallikuvien ja todellisuuden
välillä on väistämätön, yhteys on olemassa vain sopivien vastaavuussääntöjen kautta, ainakin sikäli, että mallisysteemin ja todellisuuden systeemin reagointi muutosta vaativiin impulsseihin
on sama. Teorian soveltamisessa ei siis
kuitenkaan ole kysymys »olettamusten
muuttamisesta» vaan todellisen talouden ominaisuuksien tiedostamisesta.
Tosiasiassa olisi ollut syytä korostaa,
että Koskenkylä - Pekosen analyysilla
on väistämättömiä rajoituksia sen johdosta, ·että siinä pitäydytään raha- ja
r,eaali-ilmiöiden Ylhteenkytkennässä niin
kHnteästi siihen tuotantofunktionäkökulmaan, jonka vaarat englantilainen
Cambridge-kritiikki on varsin vakuuttavasti osoittanut. Sekään ei tosin edellytä uusklassisen välineistön yleistä
hyLkäämistä vaan sen rajoitusten parempaa tiedostamista.
3. Edellä sanotun vastapainona on
syytä korostaa eräiden P'ekkarisen
Virenin kirjoituksessa esitettyjen lisänäkökohtien merkitystä:
- Kriitikot korostivat aiheellisesti
avoimen ja suljetun sektorin erillisyyden nimenomaisesti huomioon ottavan
mallianalyysin tarvetta. I1man tämän
erottelun tukea ei ole mahdollista osoittaa millaisia keinoja käyttäen mahdol-
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linen työn Ij a pääo.man hin tasuh teeseen
vaikuttaminen on suoritettava. Tässä
tullaan siihen, että suhteellisten hintojen problematiikkaa on tarkasteltava
rinnan talouden monetäärisen kilpailukyvyn kanssa.
- Bekkarinen - Viren arvostelevat
aiheellisesti sitä hieman .epämääräistä
asennetta, mikä Ko.skenkYllä - Pekosen
työlle .on ominaista valuuttaku:rssipolitiikan osaIta. Se tosin ilmentänee vain
sitä, että Suomen Pankin tutkijoita voidaan tässä asiassa vE;!rrata ristipaineen
oloissa teläviin äänestäjiin, jotka eivät
lopulta halua ottaa kantaa asioihin 01lenkaan. 2
- Kriiti!kot 'korostavat aiheellisesti,
että taloudellinen ikasvu ei ole Koskenkylä - Pekosen raportissa tullut asianmukaisesti kytkettyä tekijöiden hintasuhdetta ja ,käyttö suhdetta kosk.evaan
tarkasteluun. AiJheellisesti ko,rostetaan
myös yhden sektorin kasvum,aHin riittämättömyyttä ja tarvetta käsittää ikasvu jatkuvaksi transformaatioksi. Sitä
yhteyttä 'miJkä tällä näkemy.ksellä- on
rakennemuutosta keskeisenä käsittele2. Vielä lisäkommentissaan (KA 4/79)
Koskenkylä-Pekonen kiirehtivät myöntämään, että »suuret devalvaatiot ovat alentaneet reaalipalkkoja». Devalvaatio on kuitenkin monetäärinen operaatio, jonka vaikutusta ei ole syytä yrittää osoittaa klassisen työttömyysteorian reaalipalkkanäkökul-'
man avulla. Devalvaatio tietysti näyttää
,muuttavan maan sijaintia kansainvälisessä
vertailutaulukossa sekä per capita-tulojen
että palkkojen osalta, mutta tässä on kysymys vain siitä, että ennen devalvaatiota
epätasapainon oloissa suoritettu vertailu
antaa aina harhaisen kuvan asioista. Devalvaatia ei alenna elintasoa vaan johtaa totuuden esilletuloon. Sen sijaan devalvaation
yhteydessä olennainen ongelma on, muuttaako se todella »reaalista valuuttakurssia».

vaan ulkomaankauppateoriaan, ei kuitenkaan tiedosteta.3
- Ilmeisen osuvan tulkinnan P,ekkarinen - Viren esittävät myös teknisen
edistyksen luonteesta Suomen oloja ajatellen. Käsitys Harrodin mielessä neutraalin ,teknisen ,kehitYlksen todennäköisyydestä on varsin,- perusteltu. Tämä
ajatus ei tosin ole uusi, vaan se on jo
aikaisemmin tullut esille Suomen tulonjaikokehityksen tarkastelun yhteydessä. Käytännössä !ei itosin lopulta ole
merkitystä todetulla ,ex post-kehityksellä vaan sillä, mitä yritykset odottavat
tulevaisuudelta tässä suhteessa.

Transformaatio ja hinnat
4. Se ,mihin suuntaan työn ja pääoman
hintasuhdetta koskevaa keskustelua nyt
olisi :kehitettävä, on edellä sanotun valossa varsin selvää. Vaatimus, ,mikä tekijähinnoille asetetaan, liittyy siihen
vähintään kahden sektorin mallitarkastelun tuottamaan käsitykseen, että
mahdollisuus tehokkaaseen täystyöHi'syyteen riippuu sekä stationäärisen että
evolutionäärisenkehityksen oloissa tästä seikasta. Se ,ei kuitenkaan riipu
muutoksen olosuhteissa vain tästä edellytyksestä, vaan siitä ihanteellisen
transformaatiokyvyn osaehtojen kokonaisuudesta, joiden täyttye~§ä jatkuvaa
rakennemuutosta merkitsevä kasvu voi
merkitä ;paitsi ,tehottomuuden eliminointia ja tehokkuuden Ilisäystä, myös
3. Tätä näkemystä soveltaa talouden
kokonaiskehitykseen J. Cornwall, Modern
Capitalism. It's Growth and Transformation.

London 1977. Tämä tutkimus on vahva näyte jälkikeynesiläisen, ei-neoklassisen tutkimussuuntauksen hedelmällisyydestä.
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täystyöllisyyttä ja maksutaseen tasapainoa. »Transformaatiokyky» ei ole vain
sana, vaan se on itsesäätöisen kansantalouden toimintajärjestelmään kuuluva,
negatiivisen
takaisinkytkennän
tyyppinen ominaisuus, jonka sisältö on
osoitettavissa talousteorian avulla.
OsalHstunkin nyt tähän työ/,pääomakeskusteluun mm. sen Itakia, että olen
itse jo vuosia sitten ikorostanut tarvetta
käsitellä tekijöiden hintasuhteen optimoinnin ongelmaa tällaisen y leisemmän
tarkastelunosana.4 On todella hämmästyttävää, millä sitkeydellä rakennemuutosongelman kokonaisuus ,taas halutaan unohta'a ja latistaa koko transformaatiokeskustelu peLkästään transformaatiokyvyn yhden osaehdon yhtä
alakysymystä koskevaksi, vaikka kokonaisnäkemyskin on tarjolla. 5 Tällä tavalla valikoiva tutkimus ei täytä ulkokohtaisen objektiiviselle ja riittävän
systemaattiselle päättelylle asetettavia
4. Vrt. Reinikainen, Kansainvälisen kaupan uusklassinen tasapainoteoria metodina,

Helsinki 1969, erityisesti jakso 5.6. Lisäksi
viittaan mm. artikkeliini Liiketaloudellisessa
Aikakauskirjassa IV/1970 ja Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 2/1970 sekä eräitä lisänäkökohtia sisältävään yhteenvetoon
TASKUN tuoreessa (1979) julkaisussa Foreign Trade and Price Formation.

5. Ihanteellisen
transformaatiokyvyn
osaehtoja ovat: (a) tuotannontekijöiden liikkuvuuden vaatimus, (b) tekijähintojen rakennetta ja joustavuutta koskeva _ehtokimppu, (c) tuotannontekijöiden käyttöpäätösten optimaalisuuden ongelma, (d) tekijöiden substitutionaalisuuden ongelma, ja (e)
kysymys yritysten kyvystä reagoida muutoksiin hyödykemarkkinoilla. - Kysymys
työn ja pääoman hintasuhteesta on (b) -kohdan puitteissa vastaan tuleva osaongelma,
jota ei kuitenkaan tulisi käsitellä liiaksi ulkotasapainon ylläpitämisen kilpailukykyedellytyksistä irroitettuna.

vaatimuksia. Helposti palataan jälleen
siihen subj.ektiiviseen valikoivaan selittämiseen, mistä 1960-luvulla pyrittiin
irti. Laajasta kokonaisuudesta poimitaan jäl1een yksi, ehkä tiettyä tarkastelijaa lähellä oleva erikoiskysymys keskeisen huomion kohteeksi ja luodaan
tahallaan tai sitä ta,rkoittamatta vaikutelmaa, että yhden osatekijän avulla
voidaan selittää koko laaja onge1ma.
Samalla on kysymys yhden säätelykeinon merkityksen ylikorostamisesta. Its,e
muistan 1960-luvurlla lähteneeni nimenomaan siitä, että pall{Jkakehityksen
avainasema inflaation syynä ja tekijöiden hintasuhteen determinanttina on
av.oimesti tunnustettava, mutta että
markkinatalouden menestymisen vapaakaupan oloissa täytyy toki riippua
muistakin tekijöistä. Tämä johti huomion transformaatiokykyanalyysiin sekä ulkomaankauppaan Uittyen että
yleisemmin.
Transformaatiokyvyn tar,vetta pitävät jatkuvasti yllä paitsi kauppapolitiikan haasteet, myös -mm. eri alojen kysynnän kasvun eritahtisuus, tekijämääden kasvu ja tekninen -kehitys. Vaikka
impulssit ovat erilaisia, niin tarvittava
reag,ointi on taloudessa sama j,a jatkuvaa muutosta merkitsevä kasvu voi tapahtuakin vain :transformaatiokyvyn
avulla. Tähän tarvitaan tietysti myös
tuotan tokapasi teetin ja ,kokonaisky,synnän tasatahtista kehitystä, mikä sekin
nyt muodostaa vaikean ongelman. Pitemmällä tähtäYtksellä Suomen työttömyyden ja siirtolaisuuden syynä voidaan epäilemättä pi tää sitä, että talouden rakennemuutos ei ole sujunut ihanteellisella tavalla. Maamme rakennekehityksen ong.elmia ei sen sijaan voida
kovin !pitkälle selittää pelkän kalliin
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työvoiman hypoteesin avuHa, v,aan kysymys on siitä, että ihanteellisen täystyöllisyystransformaation kaikkien osaehtojen täyttäminen on meHlä ollut vaikeata.

Teoria on kokonaisuus
5. Edellä todetulla py,rkimyksellä kaventaa systemaattinen, rakennemuutoksen kokonaisedellytysten osoHtamiseen
sopiva teoreettinen lähestymistapa yhden ainoan rakennepoliittisen hypoteesin »koetteluksi», on merkittävä oirearvo myös kansanta!loustieteellisen keskustelun m.etodologisen rtilanteen osoittajana. TäHaiseen työhön taipuvaiset
tutkijal ovat vielä positivististen uusklasstkkoj en suosiman tieteenfilosofisen
suuntauksen vankeja. Keskeisinä vaikuttajina näkyvät vielä muutaman vuosiky,mmenen takaiset norm,atiiviset metodifilosofit, jotka aikoinaan pyrkivät
hahmottamaan kaikelle tutkimukseLle
yhtenäisiä sdence-pohjaisia ihannekriteerejä ja arviointiperusteita. Tietyn
laajalti omaksutun näkemyksen mukaan teorioiden arviointiin tähtäävä
tutkimus oli oleva juuri y,ksittäisten,
falsifioitavissa olevien hypoteesien tutkimusta. Käsityksellä, ,että tutkimuksen tulosta (»teoriaa») ovat vasta »testatut propositiob>, onkin ollut vahva ja
laaja kannatus.6 Näin suuntautuvalla
6. Tämän näkemyksen tiivisti Jagdish
aikoinaan seuraavasti: »Only
those models are of significance which have
been used to yield theorems; and then it
is only i? considering those theorems that
they merit discussion.» The Pure Theory of
International Trade: A Survey, The Economic Journal, March 1964, s. 4. Juuri kansainvälisen kaupan teorian »testauksessa»
Bhagwati

tutkimuksella on kuitenkin väistämätön
jäykistymistaipumus ja ulkomailla kansantaloustiede onkin sen johdosta kokenut sitten empllrlSen positivismin
valtakauden mm. kuhnilaisen kritiikin
vaiheen.
Tämäkin vaihe on katsottava ohitetuksi ja kansainvälinen meltodisesti
suuntautunut taloustieteellinen keskustelu kytkeytyy nyt selvästikin iläheisemmin Growth of Knowledge-prosessin ymmärtämiseen pyrkivään tiedon
filosofiaan kuin normien asetteluun
tähdänneiden »,metodistien» (mm. Popper) seurailuun.
KeSikustelun kannalta kiintoisin on se
suuntaus, mitä edusti edesmennyt unkarilais-englantilainen loogikko Imre
Lakatos, jonka ajattelu on talousUeteeseen suhteutettuna monipuoliseS!tiesillä
Cambridge University Pressin v. 1976
julkaisemassa kokoomateoksessa. 7 Tämän näkemyksen ,mukaan ei teorioiden
hyvyyden arviointi voi olla yksittäisten
irrallisten hypoteesien koettelemista,
on tällainen yksittäisten propositioiden inspiroima tilastollinen työ monesti johtanut
suorastaan huvittaviin hankkeisiin.
7. Method and Appraisal in Economics,

ed. by Spiro J. Latsis, Cambridge 1976. Latsiksen johdantoartikkelissa, »A Research
Programme in Economics», erotetaan esilakatoslaisen vaiheen metodologisina perusnäkemyksinä (a) Apriorism, (b) Falsificationism ja (c) Conventionalism. - Suomalaisille »tieteellisen metodin» vartijoille näiden
vaihtoehtojen järjestys on ollut ja on edelleen (b), (c) ja (a). Poikkeavaakin ajattelua
on tosin ollut jonkin verran havaittavissa.
Niinpä tämän kirjoittajan väitöskirjan 1. luvussa torjutaan sekä Bhagwatin että Caves'in arvioi vien töiden lähestymistapa ja
päädytään näin jälkikäteen katsoen juuri
Lakatostyyppiseen näkemykseen sen suhteen, mistä teorioiden merkityksen arvioinnissa on kysymys.
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vaan teoriat on nähtävä orgaanisina kokonaisuuksina, tai p~remminkin ikokonaisina rtutkim11:sohjelmina.8
Ajattelu ei me.rkitse aikaisempien
metodolQgisten näkemysten hyIkäämistä, mutta se hahmottaa ne uudenlaiseksi, vähemmän normatiiviseksi kokonaisuudeksi Methodology of sci,entific research program·mes- (MSRP) näkemyksen avulla. Vain tämän näkemyksen
pohjalta on myös ihanteellisen transformaatiokyvyn ideaan perustuvan raikennemuutostutkimuksen luonne ymmärrettävissä. SLtä mitä tähän liittyen on
tutkittava, ei voida osoittaa yhden ainoan hypoteesin tai edes selvän hypoteesijoukon avulla, valtn transformaationäkökulma johtaa useampia ,teoreettisia abstraktiO'tasoja kä)71ttävään ja eri
tasoiHa ,eri tavalla empiriaan menevään
analyysiin. Teoria tutkimusohjelmana
ei yHpäänsäkään osoita vain mitä on,
vaan myös miten ongelmia lähestyttäeSlsä on' meneteltävä (ns. »normative hard
core»). Tältä ,kannalta iäytyy yritystä
kaavamaistaa transformaation tutkimus
erillisistä tai ääritapauksessa yhdestä »rakennepöliittisesta hypoteesista»
koostuvaksi pitää. hyvin vaarallisena.
Se merkitsee yritystä palauttaa kokonaisvaltainen, orgaaninen tarkastelu aikaisempaa kehitysvaihetta edustaneen
metodologisen suuntauksen (fa,lsificationism) pakkopalitaan. Voi vain toivoa,
että nuore.mman polven tutkijat, jotka
pystyvät vielä henkiseen uudistumiseen, pevehtyisivät myös MSRJP-näkeSanotun Latsiksen artikkelin lisäksi
ovat po. julkaisun artikkeleist~ erityisen
. kiintoisia A. Leijonhufvud'in »Schools, Revolutions, and Research Programmes in Economic Theory» sekä de MaTchin Leontiefparadoksia käsittelevä analyysi.
8.

mykseen, Josta tässä voin antaa kovin
pelkistetyn kuvan. Popperismi on joka
tapaulksessa .kansainvälisesti out, vaikka si tä suomalaisessa taloustieteessä
jatkuvasti jokseenkin kritiikittömästi
seurataan. 9

Mittausongelmat
6. Myös .kitkattoman transformaation
osaehtojen kokonaisuutta korostettaessa tar·vitaan luonnollisesti empiiristäkin
työt~ eikä sen tapainen selvitt!ely mitä
Koskenkylä - Pelkonen suorittivat ole
tältä kannailta katsoen sinänsä mielenkiinnotonta.Täytyy kuitenkin vielä
erikseen ,kysyä, mitä Ityön ja pääo.man
hintasuhteen osalta on Jopulta saatu
osoiltettua. Kysymy;ksessä on joka tapauksessa ensimmäinen ja siinä mielessä tervetullut yritys selvittää empiirisesti ja samalla mi1Jtaustapaa ajatellen
mielekkäällä tavalla tätä kysymystä.
Erityisesti voi todeta, että ongelmaHisim,maksi katsottava ikysymys ,»pääoman hinnasta» (palkkojen loogisena
vastineena) on ratkaistu periaatteessa
tyydyttäväl,lä tavalla, vaikka käytännön määritys,työhön onkin ehkä jäänyt
ongelmallisia kohtia. Va:kavin ongelma
on se, että päätösten .kannalta relevanttia on odotettu hintasuhteiden kehitys
ja .,mittaus kohdistuu nyt jonkinlaiseen
realisoituneeseen kehity;kseen. Mutta
jos hintasuhde on ex tpost muuttunut,
tällaista kehitystä on ollUit kannatta9. Vrt. T. W. Hutchison, »On the History
and Philosophy of Science and Economics»·
Latsis s. 181-205. Latsiksen teoksen moni~
puolisella sisällöllä olisi ilmeisen paljon annettavaa meillä sekä kansantaloustieteen ja
liiketaloustieteen tutkijoille, myös omasta
mielestään »johtavien» laitosten piirissä.
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vuussyistä myös syytä odottaa. Käytännössä odotukset perustuvat varmaankin
kokJemuksiin, 'vaikkakaan ei ehkä niin
kiinteästi kuin ex ante- ja ex post-ke-,
hityksen samaistaminen edellyttäisi.
Työn ja pääoman hintasuhteen muutos on kehity,kseen vaikuttavien suunnitelmien näkökulmasta sitä, ,että palkkaindeksin ,odotetaan kohoavan nopeammin kuin yleisen hintatason ja
m'm. pääomahyödykkeiden hintojen indeksit kohoavat. Muiden user eost of
eapital-kaavaan sisältyvien parametrien
luonteesta johtuen on pääomahyödykkeiden hintakehityksen seuraaminen
liikimääräiskuvan saamiseksi ,riittävää.
Jokainen voi itse tilastoista todeta työn
suhteellisen kallistumisen likimain kansantulon kasvuvauhtia vastaavaksi. Ta10udelliseHe kasvulle on ts. oHut ominaista se, että työn reaalikorvaus on
jatkuvasti kohonnut, kun taas pääoman
reaalikorvaus on säilynyt suunnilleen
ennallaan. 10 Tältä kannalta katsoen on
Koskenkylä - Pekosen oheista hintasuhd~kuviota pidettävä käy'ttö:kelpoisena.l l
10. Viitattakoon vaikkapa keskusteluun
Taloustieteellisen Seuran Vuosikirjassa 1972,
erityisesti s. 25-27.

11. Pidän onnistuneena sitä, että esim.
inflaation reaalikorkoa alentavaa vaikutusta
ei sentään ole sekoitettu peruslaskelmaan,
vaikka tutkijat siihen muuten vetoavatkin
(m. t. s. 40-41). Sinänsä pidän mm. Vesa
Kanniaisen tapaa tarkastella investointien
määräytymistä pelkästään pääomakustannuksen näkökulmasta melkoisen vaarallisena. Johtopäätös, että inflaatio vaikuttaa tätä kautta investointeja lisäävästi, on avotaloudessa omituinen, jos menetelmäinvestointien ja muiden investointien eroa ei tiedosteta. Palaan Kanniaisen mm. Liiketaloudellisessa Aikakauskirjassa 1/1979 esittämään argumentointiin muussa yhteydessä.

Käytetyn mittaustavan mukaan hintasuhde siis muuttui voimakkaasti työn
kallistumisen suuntaan 1950-luvulta
1960-luvun lopulle saakka. Tämän jälkeen tapahtunut trendin taittuminen on
realisoituneen kehityksen osalta sinänsä ymmärrettävä 'mm. ,kotimaisen tulopolitiikan ja investointitavaroiden hintakehityksen vuoksi. Se että meilJä
1970-luvulla koettiin »työvoimapulaksi»
luultu ongelmatilanne, näyttäisi osoittavan, ,että ex post-luvut antavat kuvan myös siitä, millaisena tilanne suunnittelussa näJhtiin. Jos tämä pitää pai;kkansa, silloin kehitys 1960-luvun lopulta aina 1974-75 saakka oli - juuri
sellaista kuin nyt toivotaan, ja ajatellun kaltaisia tuloksiakin saavutettiin.
Toisaalta 'ei realisoituneen kehityksen
ja odotetun ,kehttyksen yhteyttä voitane 1973-74 jälkeisen kehityksen osalta
pitää koettujen »yllätysten» vuoksi kovin kiinteänä.
Selvää myös on, että 1970-luvun jälkipuoliskon ongelmia ei ylipäänsä ole
syytä pyrkiä selittämään pelkän monetääriset näkökohdat unohtavan hintasuhdetarkastelun avul,la. Kilpailukyvyn
kehityksen näkökulmaa olisi yleensäkin
pidettävä koko ajan esillä työn ja pääoman hintasuhteen mittauksen rinnalla. Kilpailukyvn mittausta täytyy pi,tää
jopa primäärisempänä seurantatehtävänä, ikun kilpailukyky vaikuttaa ratkaisevimmin sisä- ja ulko'tasapainon samanaikaisen ylläpitämisen mahdollisuuteen. Lisäksi on huomattava, että
itse kHpailukykyäkin voidaan mitata,
kun taas investointipäätösten ymmärtämisen kannalta relevanttia, työn ja pääoman hin'tasuht~en kulloinkin odotettua
kehitystä ei tosiasiassa olla voitu vielä
mitata. Koskenkylä ~ Pekosen aineis-
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Työvoiman ja reaalipääoman hintasuhde, 1955 = 100. Lähde: Heikki Koskenkylä-Kari
Pekonen, Työttömyys ja tuotannon rakenne Suomen kansantaloudessa, s. 39.

tokin mittaa aivan muuta, ,vaikka se
määrätyn kauden o:salta ilmentäneekin
myös odotusten luonnetta.12

Ei työn kalleus
Kaikkien näiden tulkintaongelmien ja
Suomen tosiasiallisen kehityksen valos12. Sikäli kuin investointien realisoinnin
jälkeinen (ex post) substituutio on mahdollinen, reaalisoituva hintasuhdekehitys on
tietysti tekstissä mainittua merkittävämpi
tekijä. Viittaan tässä suhteessa Ollonqvistin
puheenvuoroon. Sikäli kuin sopeutus tapahtuu ns. liitännäisinvestointien avulla, täytyy
niidenkin tosin lopulta perustua odotuksiin.

sa päädyn käsitykseen, että nykyisin ei
enää ole perusteltua viHata Suomen
työttömyyden selityksenä »työn kalleuteen» sen jälkeen kun 1977-78 devalvaatiot vietiin onnistuneesti läpi. Työn
ja pääoman hintasuthteen kehitykseen
vetoaminen on mielekästä lähinnä menneen kehityksen selittämisen yhteydessä, jos ihanteelli'sen trans,formaation
osaehtoj,en kokonaisuutta ei unohdeta.
Tämän ,kokonaisuuden osana se ansaitsee huomiota myös nyt ja vastaisuudessa. Investointeja ei kuitenkaan ohjailla
tietyn hetken kustannustekijöitä manipuloimalla, 'vaan kysymys on nimenomaan hintasuhteen odotetusta kehi-
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tyksestä. 13 Pääoman käytön verottaminen ja sUlbventoiminen ovat molemmat
tarpeettomia, jos voidaan luoda usko
tulokehityiksen säilymiseen niin vakaana, että kotimainen inflaatio ei vaaranna kilpailukykyä.
Työvoima on ollut ehkä viime aikoihin saakka ,kallista siinä mielessä, että
tällaista uskoa ei ole pystytty luomaan.
Työ ei kuitenkaan ole Suomessa liian
kallista siinä mielessä, että paIkkojen
nykyinen taso olisi liian korkea, tai
edes siinä mielessä, että työn ja pääoman hintasuhde olisi väärä. Tällä en
halua väheksyä esim. 'palkkasidonnaisten sosiaalitur,vama,ksujen aiheuttamaa
rasitetta, mutta niiden kohtaantoa f'i
voitane lopultakaan paljoa muuttaa.
Välillisten verojen avulla tapahtuvaan
rahoitukseen ,siirtymistä onkin tosiasiassa perusteltu Iähinnä sillä, että tämä muuttaisi kotimaisten ja ulkomaisten hyödykkeiden hintasuhdetta kotimaisen työn diskriminointia vähentävään suuntaan.
7. Käsitykselle, että työ ei ole 1980luvun alikaessa ,liian kalUsta Suomessa,
kaivataan ehkä lisäperusteluja, aja,tellen nykyistä työttömyyttä ja sen odotettua :säilymistä. Katsoisin, että nykyistä työttömyyttä selitettäessä 'Voidaan menestyksellä ,käyttää sitä nelijakoa, ,mitä totsinaan käytetään maksutasevajausten yhteydessä puhuttaessa
erikseen (1) monetäärisista, (2) suhdanneluontoisista, (3) rakenteellisista ja-..(4)
kertaluontoisista, erityistekijöiden aiheuttamista vajauksista. - Va'staavat

työttömyyslajit ovat epäilemättä mahdollisia pienessä avotaloudessa. Työttömyyden yhteydessä on kuitenkin v,ielä
otettava lukuun myös (5) talouden sisäisistä syistä johtuvan keynesiläisen
työttömyyden mahdollisuus. Sen sijaan
klassista työttömyyttä, joka muuten on
kohonnut uudelleen huomion kohteeksi
keynesiläisen työttömyyden rinnalle 14,
ei emo jaottelua käytettäessä voida enää
ottaa erikseen mukaan. Sen yhteydessä
olennaiset asiat sisältyvät jo (1) monetääriseen ja (3) rakenteelliseen työttömyyteen. Suhdannetyöttömyyttä pidetään esitetyn jaottelun yhteydessä ulkomai,sen kehityksen aiheuttamana, ja
lopullisia syitä ajatellen se ,ei siten ole
erillinen tapaus, :mutta yksittäisen talouden kannalta tällä ei ole merkitystä.

Rakenneselitys
Kotimaisessa keskustelussa tunnustetaan tosiasia,ssa varsin yleisesti, ,että
sekä maksutase- että työttömyysongelma ,voi olla luont,eeltaan monetäärinen,
so. hintaki,lpailukyvyn ,epäsuota,vasta
heilahtelusta johtuva. Itse asiassa ovat
sisä- ja ulkotasapainon yhdistämisen
vaikeudet yleensä ainakin jossain määrin monetäärisiä. Se, onko kokonaistaloudellisen tasapainon häiriytyminen
monetääristä, on selvitettävä maksutasetarkastelusta riippumattoman kilpailukykyseurannan avulla. Luonteeltaan ei-monetääristä maksutaseongelmaa ei ole syytä hoitaa hintakilpailu14. Vrt. Edmond Malinvaud, The Theory

13. Vastatessaan Vartiaiselle Koskenkylä
ja Pekonen korostavat osuvasti, vaikka ohimennen hintasuhdeodotusten merkitystä.
Vrt. Talouselämä 25. 5. 79, s. 36.

of

Unemployment

Reconsidered,

Oxford

1977, missä esitettyä kahtiajakoa voi käyttää vertauskohtana, vaikka se ei sinänsä
pieneen avotalouteen sovellukaan.

kykyä parantamalla. Tätä kirjoitettaessa näyttää vastaava'sti siltä, että nykyinen työttö.myys ei. ole enää voittopuolisesti monetääristä, vaikkakaan tämä
puoli ongelmasta ei ole täysin väistynyt. Näin ollen sen täytyy olla tyyppeihin (2), (3), (4) ja (5) kuuluvaa.
Ajatus työttömyyden rakenteellisuudesta on saanut kovin paljon kannattajia. Rakenteellinen työttömyys on pe:rinteisesti
epämääräinen
kategoria,
mutta sille voidaan saada tä'smällinen
sisältö transformaationäkökulman avulla: työttömyys on rakenteellista, jos
sen pri,määrisenä syynä ei ole kokonaiskysynnän puute vaan se, että ihanteellisen transfor,maatiokyvyn ehdot täyttyvät heikosti. Tätä kautta myös monetäädset häiriöt voidaan ,tulkita transformaatiohäiriöiden erääksi erityismuodoksi, mutta ne o.n kuitenkin syytä pitää erillisenä. Työn ja pääoman hintasuhteen harhaisuus on luonnollisesti
eräs poikkeama transformaatiokyvyn
ideaaliehdoista, mutta rakenteellisen
työttömyyden selityksenäkin se on nyt
saama'ssa liian korostetun aseman. To·'
siasiassa olisi Suomen työttömyyden rakenteellisuudesta puhuttaessa kiinnitettäväentistä enemmän huomiota transformaatiokyvyn muihin osaehtoihin,
kuten resurssien liikkuvuuteen ja yritysten si,säiseen muuntumiseen. Samana
työn ja pääoman hinta suhteeseen on pyrittävä vaikuttamaan ex ante-miel,essä:
on päästävä odotuksiin, että taloudelliseen kasvuun kyJlä liittyy työn suhteellisen hinnan jatkuva kohoaminen, mutta että tämä kehitys voi tapahtua ilman
monetäärisiä häiriöitä. Muussa mielessä ei työ ole Suom·essa 1970-luvun päättyessä liian kallista.

Suomen työttömyys ei kuitenkaan ole
vain monetääristä tai rakenteellista. Se
j,ohtuu myös ja ni,meno.maan siitä, että
kokonaiskysynnän taso o.n liian alhainen suhteessa tuotantokykyyn. ~audel
la 1975:-77 syntynyttä reaalikansantulon ja kokonaiskysynnän tasovajausta
ei olla saatu .kiinni. Tätä tasovajausta ja
siihen liittyvää kysynnän ja tarjonnan
rakenteen vastaamattomuuden ongelmaa täytyy kuitenkin pitää lähinnä kertaluontoisena, ,erityissyiden aiheuttamana häiriönä. Se ei ole rakenteellinen siinä mielessä, että se edellyttäisi jatkuvaa työn ja pääoman hintasuhteen manipulointia. Rakenteellinen tämä ongelma on lähinnä siinä mielessä, että uusissa olosuhteissa kaivataan yrityksiltä
talousrakennetta uudistavaa ,luovaa reagointia.

Riittämätön kysyntä
Kysynnän tasovajaus syntyi aluksi
myös kilpailukyvyn heikkenemi,sen vaikutuksesta ja samaa keinoa käyttäen
on tilanne v. 1979 jo korjautunut. Erittäin hyvän kilpaHukyvyn avulla kokonaiskysynnän tasovajausia ja työttömyyttä voitaisiin edelleenikin supistaa.
Tässä mielessä Suomen työttömyys ongelma on edelleen myös monetäärinen.
Vaarana on tällöin tosin pitemmällä
täh täy ksellä elinkelvottomien rakenteiden ,säilyminen ja jopa vahvistuminen.
Vallminta olisi siten lähteä siitä, että
on kysymys kertaluontoisesta, erityissyiden aiheuttamaa maksutasevajausta
vastaavasta työmarkkinoiden häiriöstä,
jonka hoita,miseksi tarvitaan myös joitakin erityistoimenpiteiiä yli kilpailukykypoli tiikan,ek!spansii visen sisäisen
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"palitiikan ja transfarmaatian edistämisen. 15
Suhdanneangelmaa nykyinen työttömyysangelma tietysti 'muistuttaa sikäli,
että kysymys ,an kakonaiskysynnän
heikkaudesta. Lamakausille an tasin
aina allut aminaista myö's tietty tarjantarakenteen vanhanaikaiseksi muuttumisen angelma. Nykyistä til~nnetta ei
kuitenkaan vaida ,pitää lamakautena
vaan paremminkin yhdestä talaushistarian aikakaudesta taiseen siirtymistä
merkitsevänä kriisivaiheena.
Mielenkiintaisen angelman muadastaa myös kysymys nykyisen työttömyyden keynesiläisyydestä. Kaka maailman näkökulmasta kysymys an investaintien heikkona kehityksenä Hmenevästä keynesiläisestä angelmasta. Epäselvää an,missä määrin meillä vaidaan
si'säisesti pitäytyä ,keynesiläiseen alityöllisyystasapainan selitYikseen. Nykytilanne an tietysti seurausta tietystä
likv1diteettipreferenssin,
investaintikäyttäytymisen ja säästämisaolttiuden
yhdistelmästä. Mutta anka kysymy's alikulutuksesta ja ylisäästä,misestä sikäU,
että täy,styöHisyyden mahdallistava tuatanto ei laisi omaa kysyntäänsä? Avaimessa talaudessa kaka angelma an ,varsin vaikea ja ylisäästämistaipumuksen
tulisi merkitä myös 'vaihtataseen ylijäämän taipumusta. Tämä ilmentäisi sillain myös sitä, että maa tarvitsee vientiylijäämää, ts. että sille an enemmän
aminaistakraaninen kysynnän puute
kuin ,resurssien puute. Käsittääkseni
15. Vrt. Lauri Korpelainen, Työvoimapovaihtoehdot, Kansantaloudellinen
aikakauskirja 2/1978, jossa kertaluontoiseen
työvoiman tarjonnan säätelyyn suhtaudutaan mielestäni hieman liian kriittisesti.
litiikan

Suami an parhaillaan siirtymässä tähän vaiheeseen.
Nykyisen työttömyyden yhteydessä
an ehditty ja puhua erityisestä teknalagisesta työttömyydestä, jaka tulevaisuudessa nähdään keskeiseksi angelmaksi. Jo Keynesin ajatteluUe virikkeitä antanut työttömyys ali tosin mm.
Englannin ammattiyhdistysliikkeen näkemyksen mukaan mieluummin »teknolagista» ikuin »keynesiläistä». Vai
kuitenkin epäillä, ankaerirtyistä teknalogista työttömyyttä olemassakaan. Taloudellinen kehitys an vain napean teknisen kehity;ksen alaissa entistä välttämättömämpää
käsittää
jatkuvaksi
'transfar,maatiaksi, joka 'vai tateutua
kitkattamasti vain hyvän transformaatiaky,vyn avulla. Sopeutumisangelmien
luanne an samantapainen, vaikka sapeutumista vaativat impulssit vaihtelevatkin.
8. Edellä alen ensinnäkin karastanut
tarvetta nähdä rakenne- ja työttömyysangelmat talauden jatkuvaan muuntumiseen lii ttyviksi asakysymy ks1ksi ja
tarka,stella asiaita ihanteelUsen transfarmaatiakyvyn ehtajen ,kakanaisuuden
kannalta. Talouden transfor~aatiakyky
an allut ja on edelleen manella eri tavalla ,puutteellinen. Ongelmakin an tasin allut niin mittava, että täysin kitka tan ta kehitystä ei ole v,oitu adattaakaan. Itse liian kalliin työn hypateesiin
alen suhtautunut tarjuvasti, varsinkin
sikäli Ikuin si tä tarj otaan selity kseksi,
jonka varaan vastaisen rakennekehityksen ahjauksen an rakennuttava.
Tässä on kysymys siitä, että ex antereseptien asaittamista ja menneen kehity ksen angelmien seli ttämisrtä ei vaida
missään tapauksessa samaistaa. M,enneisyyden osa,1ta (1950-luvulta 1970-lu-
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vulle) on työn ja pääoman hintasuhteen
kehitystä koskevaanepä tasa painoväitteeseen vetoa,minen perusteltua systemaa totisen ,kokonaisseli ty ksen osana. 16
Se tarjoaa täI'lkeän osaselityksen rakennekehityksen suunnalle, työllisyysongelmille ja siir,tolaisuudel,le. Itse 'viitta.Sinkin aikoinaan ns. Lewis-strategian
potentiaaliseen merkitykseen. Tilanne
on nyt !kuitenkin muuttunut, kun epäoptimaalisen hintasuhdekehityksen ja
talouden yleisen instabHiteetin seuraukset on joka tapauksessa jo jouduttu
kokemaan.
Menneisyyttä ei ,enää voida ,muuttaa
ja kokonaistalouden tasolla on joka tapauksessa jo 1970-luvun alkuvuosina
päästy kunnolla täystyöllisyyteen. Voidaan vaUttaa koetun makrokehityksen
epätyydyttävyyttä, mutta ei ole mielekästä hintasuhdeargum,enttiin vedoten
valittaa sitä, että ei oltu päästy talousrakenteeseen, jonka avulla työlUsyys
olisi säilynyt myös ,meillä v. 1975 alkaneen kriisivaiheen oloissa ja sen jälkeenkin. Tästä syystä seli.tystä on todella haettava muualta kuin ,työn ja pääoman hintasuhteesta.
Mahdollinen vastaväite edellä sanottuun on kuitenkin se, että koettu täystyölHsyys .oli kenties vain kertaluonteinen suhdanneilmiö, joka peitti alleen
perustavat rakenteelliset ong.elmat. Aivan täysin tätä näkökohtaa ei voidakaan unohtaa ajateltaessa kansainvälisen kehityksen, ,sisäisen yHkuumenemi16. Keskustelu teollisuuspolitiikasta, alueongelmista, veroj ärj estelmästä, rahoi tusmarkkinoiden toimintatavasta jne. on tässä
sivuutettu, mutta niitäkin voidaan lähestyä
transformaatiokykytarkastelun tarjoaman
teoreettisen ytimen pohjalta.

sen ja työvoiman hamstrauksen yhtaikaista vaikutusta 1973-74. Toisaalta oli
kuitenkin ·myös kysymy's siitä, että
kauan ljatkunut »työn» suhteeHinen kallistuminen oli pysähtynyt 'v. 1967 devalvaation jälkeisellä vakautuskaudella.
Oli harjoitettu juuri nyt toivotun suuntaista politUkikaa ja se antoi myös tuloksia, vaikkakaan edes vakautuspolitiikan avulla ei päästy Ita,lousrakenteeseen,
joka olisi yllättävän kriisinkin oloissa
jatkuvasti turvannut työlUsyyden.
Suomen työUömyyden selitykseksi
sopii näin ennemminkin kokonaiskysynnän perustava tasovajaus sekä siihen liittyen kilpailukyvyn heilahtelu,
kysynnän ja tarjonnan 'vastaamattomuus sekä muuttumisen luoma epätietoisuus. Uskoa työn ja pääoman hintasuhteen jatkuvan manipuloinnin tarjoamiin vaikutusmahdollisuuksiin on
siis nyt 'syytä hillitä. Sen rtilalle on saatava pyrkimys kokonaisvaltaisempaan
ja työttömyyden todellisen luonteen
edellä kuvatulla tavalla huomioon ottavaan polititkkaan. Ongelma ei tietenkään ,ratkea »yleisen lisäkysynnän»
avulla, kun tarjonnan sopeutumisella ja
investointien sisällöllä on nyt olennainen merkitYls. 'Tehokkaan täystyöHisyyden toteuttamisen si1sältöongelmat ovat
mm. toimiala- ja tuotantomenetelmäkysy,myksen yhtaiJkaisuuden vuoksi niin
intensiivistä paneutumista vaativia, että
kehi1tykseen ulkoapäin vaikuttaminenvoi olla lähinnä suotavan kehityksen
yleisiä edellytyrksiä turvaavaa.
Ihan teellisen
transformaatiokyvyn
näkökulma tarj oaakin myös pysyvästi
käyttökelpoilsen vastauksen kysymykseen, mihin raJkenn~poUti.ikassa on sopivaa kohdistaa huomiota, jos ha,lutaan
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välttää kaavamaista, tuo.tanto.alat ja yrity,kset ekspansiivisiin ja taantuviin jakavaa Po.litiikkaa. Po.litiikan tavo.itteena
tulee o.lla edistää transfo.rmaatio.kyvyn
kaikkien o.saehto.jen ,täyttymistä. Täl,..
lainen yleinen p.o.litiikka Vo.i aina vaikuttaa edullisesti sekä to.imialakehitykseen että tuo.tantomenetelmän valintaan. Sekto.rinäkökulmasta katso.en ei
tuleva :kehitys kenties o.le ko.vin näy,ttävää, kun so.peutuminen tapahtuu
luo.nno.staan melko. pitkälle to.imialo.jen
ja yritysten sisäisenä muuntumisena.
Työmar~kino.iden näkökulmasta katso.en tulee ,raken teellista työttömyyttä to.rjuvan Po.litiikan to.isaalta aina o.lla
luo.nteeltaan valiko.ivaa.
Yleiseen talo.usPo.litiikkaari tällainen
erityiso.ngelmista huo.lehtiminen kytkeytyy mm. paLmkapo.litiikan kautta,
to.ivottavasti Seppo. Lindblo.min luo.nnehUmalla tavalla: »Olisin valmis
muuttamaan so.lidaarisen palkkapo.litiikan käsitettä siten, että palkkapo.litiikka o.n so.lidaarista sillo.in, kun se antaa

työtä mahdo.llisimman mo.nille.»17 Tämä lHttyy juuri hintasuhdeo.dotusten ja
inflaatio.-o.do.tusten stabiliso.intiin, mutta merkitystä ei o.le vain yleisen palkkataso.n kehityksellä vaan, kuten Seppo.
Ltndblo.m myös ko.ro.staa, ta1o.uden koko.
palkkarakenteen kehity.ksellä. (Tässä
tullaan lähelle ns. uusi,tävaltalaisen
suuntauksen ajattelua). Tämän Po.litiikan avulla o.n täystyöllisyyden ja ulko.isen tasapaino.n yhtaikainen to.teutta,minen täysin mahdo.llista. Pääo.man tuo.nnin jatkamisesta ei Suo.men nykyisessä
kehity.l:;vaiheessa kannata puhua. Jo.S
todella o.lemme enemmän huo.lissamme
työttomyydestä kuin jO. työssä o.levien
tulo.jen maksimo.innista, o.n sisätasapai-::
no.nkin 'kannalta edullisempaa pyrkiä
vaihto.taseen tasapaino.o.n ja jo.pa ylijäämään kuin to.delliseen tai kuviteltuun
pääo.man tuo.ntiin.
17. Suhdanne- ja rakennepolitiikan tavoitteenasettelu hitaan kasvun vallitessa,
~ansantaloudellinen
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aikakauskirja 3/1978, s.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

Kalliin työvoiman hypoteesista

JUKKA PEKKARINEN -

MATTI VliREN

Keskustelupuheenvuorossamme
Onko
työvoima liian kallista Suomessa (tämän aikakauskirj1an niteessä 3/79) tarkasteUm·me Heikki Koskenkylän Ja
Kari Pekosen tutkimusta Työttömyys ja
tuotannon rakenne Suomen kansantaloudessa. Väitimme, että tekijät eivät
ole pystyneet perustelemaan hypoteesiaan, jonka mukaan työttömyys Suomessa on seurausta tuotannon liiallisesta pääomavaltaisuudesta, mikä puolestaan on aiheutunut korkeasta työn ja
pääoman hintasuhteesta. Koskenkylän
ja Pekosen analyysin perusheikkous piilee siinä, että he eivät ole huomioineet
taloudellista kasvua; toisin sanoen sita,
että työn ja pääoman lisääntyminen tapahtuu rinnan tuotannon kasvun kanssa. Erityisesti tästä syystä Koskenkylän ja Pekosen käyttämä analyysikehikko ei ole mielekäs tarkasteltaessa esimerkiksi juuri Suomen kansantalouden
sotienj älkeisiä rakenneongelmia.
Hämmentävää on, että vastineess.aan
(tämän aikakauskirjan niteessä 4/79)
Koskenkylä ja Pekonen anta'Vlat ymmärtää, etteivät heidän teoreettiset tarkastelunsa tuotannontekijöiden hintasuhteen vaikutuksista olleetkaan tarkoitettu vakavasti otettaviksi. Yhtä kaikki
he ovat kritiilkkimme jälkeen entistä
V1akuuttuneempia siitä, että heidän käsityksensä on oikea! Kysyä sopii, mikä
on heidän käsi ty ksensä teoreettisten
6

perustelujen merkityksestä. Turvaudutaanko niihin vain esityksen »tieteellisyyden» lisäämise'ksi siten, e'ttä niistä
voidaan tarvittaessa luopua ilman, että
usko omaan asiaan tästä mi tenkään
kärsisi?
Vastineessaan Koskenkylä ja Pekonen korostavat eräitä institutionaalisia
tekijöitä, kuten valtiOon teollisuuspolitiikkaa ja kotimaista raaka-ainepohjaa
tuotannon pääomavaltaisuuden lisääjinä. Näihin tekijöihin me emme kuitenkaan puheenvuorossamme ottaneet kantaa! Korostettakoon vain, että ne on pidettävä erillään Koskenkylän j,a Pekosen teoreettisista perusteluista. Se, että
hyväksytään insti tu tionaalisiintekij öihin liittyvät oletukset, ei suinkaan edellytä varsinaisen kalliin työvoiman hypoteesin hyväksymistä. Meidän nähdäksemme ero näiden argumenttien välillä
on selvä - vai liittyykö esimerkiksi
kotimaisen raaka-ainepohjan vaikutusten ,arviointi jotenkin .kalliin työvoiman
hypoteesin taustana olevaan keynesiläisen ja uusklassisen maailman'l~uvan
syn te esiin ?
Koskenkylä ja Pekonen saavat innokasta tukea uskomukselleen Pekka Ollonqvistilta (ks. sama aikakauskirj an
nide, 4/79). Ollonqvistin tässä keskustelussa omaksuma rooli on outo. Valittaen hän huomauttaa, että Koskenkylä
ja Pekonen eivät tutkimuksessaan puu-
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tu esimerkiksi investointilaskelmien
epävarmuuteen. Samalla hän kuitenkin
arvostelee nimenomaan meitä tämän
epävarmuustekij än
sivuuttamisesta.
\
ROhkenemIl'le epäillä, että juuri meidän puheenvuoromme, joka pitäytyy
Koskenkylän ja Pekosen lähtö,kohtiin,
olisi pitänyt olla sellainen, kuin OlIonqvist kirjoituksessaan ikaipaa.
Toisaalta Ollonqvistin itsensä esittämät kommentit epävarmuuden v,aikutuksista kaipaavat vähintäänkin täsmennystä. Epävarmuuden vaikutusten
analyysissa olisi otettava lähtökohdaksi
epävarmuus kaikilta osin, myös (yrityrksen) kysynnän vaihteluihin liittyvä

epävarmuus. Tällaisen epäv,armuuden
lisääntymisen seurauksena muuttuvien
tuotannontekijöiden käyttö tulee yritY'ksessä atempaa edullisemmaksi. Toisin sanoen epävarmuus edustaa, ainakin tietyiltä osin, ,Koskenkylän ja Pekosen kailiin työvoiman hypoteesin
kanssa ristiriitaista elementtiä. Toisaalta olisi huomioitava paitsi epävlarmuustekijöiden olemassaolo, myös kyseisten
tekijöiden muutokset, toisin sanoen
epävarmuuden lisääntyminen tai vähentyminen. Eri asia sitten on, selittävätkö nämä muutokset Koskenkylän ja
Pekosen käsittelemän työttömyyden
kasvun.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1980:1

Vain tilastotko valehtelevat?

LAURI UOTILA
Tilastoja on perinteisesti syytetty siitä,
että ne eivät kuvaa oikein todellisuutta,
,eli siis valehtelevat. Toinen yleinen syytös on, että ennakkotilastot poikkeavat
liikaa lopullisista tilastoista. Tilastojen
ja ns. todellisuuden väliseen ristiriitaan
,en ota tässä ~antaa, sillä en yleensäkään tiedä, mikä on se oikea todellisuus,
ja jos tietäisin, niin silloinhan minulla
olisi tilasto, joka ei valehtele. Ennakkolukujen poikkeaminen lopullisista johtuu taas monista seikoista. Ennakkotilastojen teossa joudutaan usein teke\ITlään valinta nopeuden ja tarkkuuden
välillä. Esim. kansantulotilaston ensimmäiset ennakot kultakin vuodelta on
julkaistu jopa ennen tilastoitavan vuoden loppua. On luonnollista, että tällaisissa laskelmissa tulee puutteellisen informaation vuoksi eroja verrattuna hitaisiin lopullisiin tilastoihin.
Puuttumatta lähemmin tilastojen laadinnassa esiintyviin vaikeuksiin ja virhemahdollisu uksiin haluaisin kiinni ttää huomiota niihin valitettaviin virheisiin, joita tekevät tilastojen käyttäjät.
Ensinnäkin tiedotusvälineet usein referoivat tilastojulkaisuja miten sattuu,
mutta tämä ei olekaan kovin yllättävää,
sillä esim. lehtimiehet eivät useinkaan
voi olla tilastoalari asiantuntijoita. Paljon valitettavampia ovatkin ne virheet,

joihin syyllistyvät tilastoja käyttävät
tutkijat. Seuraavassa esitän tällaisista
pari esimerkkiä.
1. Professori Pekka Ahtiala piti Taloustieteellisen Seuran kokouksessa 11.
4. 1979 esitelmän, jossa hän kritisoi 70luvun talouspolitiikkaa. Kritiikkinsä
ohella hän pyrki myös ymmärtämään
talouspoliitikkojen vaikeuksia. Virheellisen politiikan ymmärrettävyyttä
Ah tiala perusteli sillä, että maamme
tilastolaitoksen huono taso on vaikeuttanut osaltaan politiikan hoitoa. Esimerkkinä hän sanoi: »Kun lopullinen
kansan tulon kasvu poikkeaa ennakkotiedoista kokonaista neljä prosenttiyksikköä, kuten kävi esim. vuonna 1975,
on talouspolitiikan mitoitusta mahdotonta tyydyttävästi tehdä.»1

Valitettavasti Ahtialan terminologia
on horjuva, kun hän puhuu kansantulon
kasvusta. Mainitussa kokouksessa hän
käsittääkseni puhui kokonaistuotannon ~
eli bkt:n volyymin muutoksesta, jonka
hän siis väitti vuonna 1975 lopullisena
poikenneen neljä prosenttiyksikköä ennakkotiedoista. Viralliset tilastot kertovat kuitenkin aivan toista: Ensimmäisen
1. Pekka Ahtiala, Ekonomistit, poliitikot
ja talouspolitiikan suunta, Kansantaloudel-

linen aikakauskirja 3/1979, s. 282.
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ennakon mukaan bkt:n volyymi kasvoi 0.03 % ja lopullisen tilaston mukaan 0.90 0/0. Kaikki tarkistetut ennakot olivat näiden kasvujen välissä. Ennakon poikkeamista lopullisesta ei täten mielestäni voida pitää kovin suurena, puhumattakaan, että se olisi harhauttanut talouspolitiikan tekijöitä.
Yleensäkin koko 70-luvun suurin ennakon ja lopullisen bkt:n kasvun välinen ero on ollut 2.1 prosenttiyksikköä.
Mainittakoon vielä, että syyskuussa
julkaistujen uudistetun kansantalouden
tilinpidon lukujen mukaan vuoden 1975
lopullinen bkt:n kasvu oli myös hyvin
lähellä vanhan tilinpidon ennakkoj a.
Tietenkin on mahdollista, että Ahtiala
tarkoittikin »kansantulon kasvulla» jotain muuta tilinpidon erää, esim. kansantulon arvon kasvua, mutta siitäkään
ei löydy neljän prosenttiyksikön eroa.
Jos taas Ahtiala väitteellään tarkoittikin vuonna 1975 julkaistun lopullisen
kansantalouden kasvun poikenneen neljä prosenttiyksikköä aiemmista ennakoista, ei tämäkään pidä p.aikkaansa.
Tällöinhän julkaistiin lopullinen laskelma vuoden 1973 bkt:n volyymin kasvusta ja se poikkesi ennakosta vain yhden prosenttiyksikön. Ehkä Ahtiala onkin poliitikoille lohtua jakaessaan käyttänyt jotain virheellista sekundäärilähdettä. Tällainen lähde olisi saattanut
olla vaikkapa seuraavan esimerkin
»tilastovääristelmä» .
2. Sosiaali- ja terveysministeriön
tutkimusosasto julkaisi syksyllä 1978
tutkimuksen sosiaaliturvan kehitykses-

tä Suomessa 1950-1977.2 Tutkimuksessa on mm. vertailtu vuoden 1971 rahan arvon mukaisia sosiaalimenoja saman vuoden hintaiseen bruttokansantuotteeseen. Ministeriön tutkijat ovat
ilmeisesti itse muodostaneet 1971-hintaisen bkt-sarj an, koska sellaista ei Ti1astokeskuksen tilastoista ole ollut suoraan saatavissa. Koska ei ole syytä olettaa, että ministeriön tutkijat olisivat
kehittäneet uutta bkt:n laskentamenetelmää, olisi odottanut, että heidän
1971-hintainen sarjansa noudattaisi samaa volyymikehitystä kuin Tilastokeskuksen 1964-hintainen sarja. Kuitenkin
ministeriön tutkimuksen liitteessä 10
esitetty 1971-hintainen bkt-sarja osoittaa merkittävästi erilaista volyymikehitystä kuin Tilastokeskuksen sarja. Bkt
on siis deflatoitu jollain muulla kuin
bkt:n hintaindeksillä, eikä deflaattoria
ole edes mainittu tutkimusraportissa.
Näiden »omalla» menetelmällä laskettujen bkt-lukujen haitallisuutta lisää
myös se, että mainittu tutkimus on julkaistu Suomen Virallisen Tilaston julkaisusarjassa. Tutkijat tai muut talouspolitiikan arvostelijat voivat nyt päätyä hyvinkin erilaisiin johtopäätöksiin
käyttäessään sosiaali- ja terveysministeriön bkt-lukuja Tilastokeskuksen lukuj en sij asta.
Ehkäpä edellä kerrottujen esimerkkien perusteella joku olisi halukas
muokkaamaan vanhan hokeman seuraavaan muotoon: vale - emävale - tilasto - tilaston käyttö.
2. Sosiaaliturvan kehitys Suomessa 19501977, SVT, Sosiaalisia erikoistutkimuksia
XXXII: 56.

KIRJALLISUUTTA

Eero Paloheimo:
Maailma - Alustava luonnos.
Porvoo 1978. 278 sivua.

WSOY,

Kirj an nimen perusteella tekij ää ei voi
syyttää ainakaan turhasta vaatimattomuudesta. Vaikutelmaa ei vähennä alaotsikko: »Alustava luonnos on suunnittelun varhaisin vaihe. Sitä seuraavat
tavallisesti luonnos, alustava suunnitelma ja lopullinen suunnitelma.» Lieneekö suunnittelun kohde sittenkin liian
laaja. Alustava luonnos jää joka tapauksessa sangen yleiseksi. Kiin toisia
näkökulmia teos kuitenkin tarj oaa.
Kirja jakaantuu kahteen selvästi toisistaan erottuvaan osaan, induktiiviseen
ja deduktiiviseen. Edellisessä arvioidaan Intian, Perun, Neuvostoliiton ja
Yhdysvaltoj en sosiaalistaloudellista j ärjestelmää ja sen kehityssuuntia. Arviointi perustuu tekijän omakohtaisten
havaintojen lisäksi melkoiseen lähdekirjallisuuteen. Jälkimmäisessä osassa
tekijä pyrkii kuvaamaan globaalista yhteiskunnan ihannemallia omaperäisin,
psykologissävyisin käsi ttein. Teoksen
alkuosa on täten luonteeltaan nykyisten kehityssuuntien jatkumiseen perustuva tendenssiskenario. Jälkimmäinen
osa taas on tulevaisuudesta nykyisyyteen etenevä normatiivinen skenario.
Neljän maan vertailun tuloksena kirjoittaj a päätyy suosi ttamaan kullekin

maalle toisen maan parhaiden piirteiden lainaamista. Intian ja Perun ongelmien ratkaisemiseksi näissä maissa tulisi edetä Neuvostoliiton suuntaan. Neuvostolii ton tulisi puolestaan ottaa oppia
Yhdysvalloista ja Yhdysvaltojen Intiasta. Yleistettynä ratkaisun köyhien
kehitysmaiden ongelmiin tarjoaisi Paloheimon mukaan nykyisten sosialistimaiden kaltainen »eettisesti valveutunut
diktatuuri». Se mahdollistaisi mm. kirjoittajan välttämättömänä pitämän tehokka~n syntyvyydensäännöstelyn sekä
kehi tyskynny ksen yli ttämiseen tarvi ttavan pitkäjänteisen, kurinalaisen ponnistuksen. Kehittyneiden sosialistimaiden
tulisi puolestaan liberalisoitua markkinatalousmaiden suuntaan, koska tarvetta jäykkään, keskitettyyn taloudenhoitoon ja kansalaisvapauksien tukahdutta,miseen ei niiden nykyisessä kehitysvaiheessa ole. Teollistune1den länsimaiden taas tulisi siirtyä ahtaasta materialismista enemmän henkisiä arvoj a
huomioonottavaan ja niihin keskittyvään suuntaan.
Kirjan jälkimmäisessä osassa hahmoteltavalle ihanneyhteiskunnalle on
tunnusomaista kasvun sta:bilointi. Eri
kehitysvaiheessa olevat maat tarvitsevat kuitenkin erilaisia kehitysstrategioita tämän perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kehitysmatden tie yhteiskunnan kehityksen vakauttamiseen
käy ensi vaiheessa syntyvyyden sään-
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nöstelyn kautta. Vasta väestönkasvun
pysäyttämisen jälkeen voi henkeä kohti
laskettu tuotanto kasvaa kohti rajaarvoaan. Jo teollistuneissa yhteiskunnissa on valittava tuotannon kasvun rajoittaminen ennen väestönkasvun rajoittamista. Tuotanto voi sitten kasvaa
väestön kasvuvauhtia, koska tuotannon
määrä henkeä kohti vakioidaan. Tärkein teollistuneen yhteiskunnan päätös
on Paloheimon mukaan stabiloidun kehitysvaiheen »fyysisen keskireviirin»
valinta. Kaunis ilmaisu BKT:lle per
capita, jota käsite likimain tarkoittaa.
Paloheimo käyttää kautta linjan tavanomaisesta poikkeavia käsitteitä kuvaamaan taloudellisia ilmiöitä. Esim.
arvonlisän »tuotantokeskeinen minimimuodostus» ja »kulutuskeskeinen maksimimuodostus» jäävät taloudellisen
kasvuprosessin äärivaihtoehtojen kuvaajina jossain määrin hämäriksi. Kirjan taloudellisessa analyysissa on muutoinkin aukkokohtia. Tämä on ymmärrettävääkin, koska tekijä ei ole taloustieteilijä. Kirjassa esitetyt kehitysstrategiat ovat joka tapauksessa periaatteessa järkeenkäypiä. Arvonlisän voimakas ohjaaminen tuotannon laajentamiseen, välttämättömyyskulutuksen tasaaminen, tuotantopäätösten keskittäminen sekä näiden tavoitteiden edellyttämä kurinalaisen yhteiskunnan luominen ovat loogisia toimintamalleja
kehitysmaita ajatellen. Käytäntö on
osoittanut, että demokratia on liian kallista ylellisyyttä useimmille näille maille. Periaatteessa helppoa on myös yh,tyä teollistumisen loppuvaiheessa oleville maille suositeltuun strategiaan
jätteiden
uudelleenkäyttötekniikkaan
siirtymisineen, tuotteiden pitkäikäisiksi
suunnittelemisineen J arvoIl!hukan miniJIlointeineen ym.

Stabiloidussa yhteiskunnassa humanismipainotteisen, . vapaa-ajan mielekkääseen käyttöön ja elämän rikastuttamiseen tähtäävän koulutuksen tulisi
lisääntyä. Yhdyskuntarakenne olisi pienimuotoinen ja hajautettu. Koskematonta luontoa säilytettäisiin. Maataloustuotantoa ei tarvitsisi, tehostaa äärimmilleen ympäristön kustannuksella,
koska työvoimaa riittäisi muun tuotannon ollessa automatisoitua. Tuotannosta olisivat vastuussa muutaman hengen
ryhmät, jotka saisivat järjestää sisäiset
suhteensa vapaasti. Teollisuustuotannon
päätarkoitus olisi tuottaa varaosia asuntojen tekniseen välineistöön, maatalouden, energiatalouden ja teollisuuden
itsensä koneisiin, kulkuvälineisHn, kontaktivälineisiin sekä koulujen ja sairaalo1den välineisiin. Niitä ainoastaan
ylläpidettäisiin, tuotteiden mallia ei
vaihdettaisi.
Edellä kuvattu kuulostaa mukavalta,
oikeastaan liian ruusuiselta voidakseen
toteutua. Stabiloitu yhteiskunta herättääkin lukuisia kysymyksiä. Työn luonteen kaavaillussa muuttumisessa ei sinänsä olisi mitään outoa. Monissa muissakin tulevaisuudentutkimuksissa on
päädytty siihen, että protestanttisen
etiikan mukaisesta työnteosta itseisarvona saatetaan joutua luopumaan. Paloheimo antaa toisaalta ymmärtää,että
kaikki halukkaat voisivat tehdä mielekästä työtä. Stabiloidussa yhteiskunnassa tähän luulisi kuitenkin olevan
vielä vaikeampaa päästä kuin nykyyh teiskunnassa.
Paloheimon kaavailema yhteiskunta
eroaisi joka tapauksessa taloudellisilta
perusteiltaan selvästi eräiden ympäristöfuturologien
ihanneyhteiskunnasta,
joka perustuu pienimuotoiseen, pehmeään teknologiaan ja täystyöllisyyden
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takaamiseen tuottavuuden laskun kautta. Paloheimon teoria edellyttää nimittäin raskaan ja automatis01dun energiatuotannon sekä teollisuussektorin säilyttämistä. Tarvittavan lisäarvon loisi
pääasiassa automatisoitu sektori. Tässä
suhteessa malli muistuttaa maassamme
äskettäin tehtyjä ehdotuksia, joiden
mukaan työllistämiseen tulisi pyrkiä
ennen muuta vapaa-ajan vieton ja
kulttuurin alueilla automatisoidun teollisuuden tarjotessa tähän riittävästi
voimavaroja.
Eniten epäilyksiä herättää yhteiskunnan stabiloinnin onnistuminen käytännössä. Tällöinhän jonakin päivänä todettaisiin, että maa on valmiiksi rakennettu, nyt seis. Ihmisyhteisöt ovat kuitenkin dynaamisia. Tekniikan vakauttaminen' tiet ylle tasolle on vaikeaa ja
edellyttänee käytännössä pitkälle meneviä pakkokeinoj a. Tämä taas on ristiriidassa Paloheimon korostaman vapauden lisääntymisperiaatteen kanssa.
Paloheimon, kirja menee johtopäätöksissään pitemmälle kuin esim. Rooman
klubi puhumattakaan OECD:n äskeisestä Interfutures-tutkimuksesta. Vastaavasti Paloheimon alustava luonnos

Charles P. Kindleberger:
Manias, Panics, and Crashes: A History
of Financial Crises. Macmillan, Lontoo
1978. 271 sivua. Hinta! 8.95.
Charles Kindleberger on niitä melko
harvoja tutkijoita, jotka ovat eri töissään pyrkineet yhdistämään taloushistorian ja kansantaloustieteen. Muutama
vuosi sitten ilmestyneessä teoksessaan

on kauempana käytännöstä. Alustavan
luonnoksen tavoitekuvauksessa on siinä määrin ristiriitaisuuksia ja sen ja
nyky todellisuuden välillä on niin suuri
aukko, että sen ainakin osittainen umpeenkurominen on välttämätöntä. Tämä
voisi tapahtua vaiheistamalla maailman
suunnittelua ajallisesti ja asiallisesti
pienempiin osiin. Vielä etäisemmiltä
Paloheimon tavoitteet tuntuvat, jos nHtä kat~oo yksinomaan Suomen näkökulmasta.
Edellä esitetty ei merkitse sitä, etteikö Paloheimon kirja ole tarpeellinen ja
arvokas lisä tulevaisuudentutkimuksen
kirjallisuuteen. Ennen muuta· kirjassa
viehättää sen omaperäisyys. Sen soisikin tulevan käännetyksi. Onhan kyseessä sentään koko maailman suunnittelu.
Alussa siteerattu kirjan alaotsikko
viittaisi siihen, että Paloheimon on tarkoitus jatkaa maailman suunnittelua.
Lukija jääkin mielenkiinnolla· odottamaan, millainen on maailman varsinainen luonnos. Sen soisi ainakin olevan
astetta konkreettisempi, vaikka sitten
y leismaailmallisu uden kustannuksella.

Esko Asumalahti

hän käsitteli 1930-luvun lamaa. Viimei.simmässä kirjassaan hän on sitten laajentanuteräitä tämän kirjan teemoja ja
käyttänyt niitä esitelläkseen ra:ha- ja
pankkij ärjestelmän kriisej ä viimeisen
kahden ja puolen vuosisadan aikana.
Käsi tteelliseksi
lähtökohdakseen
Kindleberger ottaa mallin, josta hän antaa kunnian Hyman Minskylle, mutta
joka on tuttu muistakin yhteyksistä.
Kiihkeän nousukauden aikana rahoitus-
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järjestelmä venyy, joustaa kysyntään ja
synnyttää kokonaan uusia luotonantotapoja. Kun nousukausi sitten taittuu,
tämä rahoi tusj ärj estelmän j oustamiskyky osoittautuu kohtalokkaaksi. Luottoa on tullut myönnetyksi heikoin perustein. Luottopyramidi alkaa luhistua.
Pankit ja muut rahoittajat joutuvat vararikköon. Tämä kaiklki on omiaan jyrken tämään tuotannon romahtamista
laskukauden aikana. Näin rahoitusjärjestelmä voimistaa suhdannevaihteluita.
Eri tellessään
rahoitusj ärj estelmän
kriisejä Kindleberger korostaa tavan takaa, että luja ja määrätietoinen »viime
käden lainanantaja» (lender of last resort) on tarpeen estämään spekulaatioaallon muuttumisen silmittömäksi paniikiksi, missä kaikki pyr.kivät kilvan
muuttamaan varansa turvallisiksi katsomiinsasij oi tuskoh teisiin.
Tällainen rahoi tusj ärj estelmän lukko
puuttui esimerkiksi Yhdysvalloista 1920
-luvulla. Tämän Kindleberger väittää
syventäneen 1930-luvun lamaa ja hidastaneen siitä toipumista. Hän myös soittaa kohtalon kelloa vihj aillessaan, että
nykyinen kansainyälinen ra'hoitusjärjestelmä on herkästi haavoittuva viime
käden lainanantajan puuttuessa.
Kindleberger kirjoittaa rahoitusjärjestelmän vaiheista elävästi. Hän ei
ehkä ole ~htä pisteliäs kuin Galbraith
samoja asioita käsittelevässä teoksessaan, joka on suomennettukin. Toisaalta Kindlebergerin esitys ankkuroituu
selkeästi tiettyihin käsitteellisiin lähtökohtiin.
Mutta voi kysyä, asettaako Kindle-

berger käsitteelliset ja teoreettiset tavoitteensa liiankin korkealle. Hänen
kirjansa eräs tavoite näet on rationaalisten odotusten - ko~lukunnan näkemyksen kumoaminen. Tässä tarkoituksessa hän tähdentää toistuvasti, miten
markkinat näyttävät erehtyneen ja toimineen irrationaalisesti. Rationaalisten
odotusten koulukunnan edustajat tuskin
hyväksyvät tätä oman näkemyksensä
kaatajaksi. Heillä on takataskussaan
vastaus, ettei rationaalisten odotusten
hypoteesi ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, että markkinaoloissa tapahtuu suuria ja yht'äkkisiä muutoksia,
kun informaatio muuttuu. Tämä ei heidän mukaansa vielä todista sitä, että
jokin muu instituutio olisi kyennyt tekemään tämän informaation nojalla parempia päätöksiä kuin markkinat. Mutta kuinkas sitten osoitat ainakaan Kindlebergerin käytettävissä olevin välinein
vääräksi tämän rationaalisten odotusten
hypoteesin toisen puolustusrintaman?
Tässäkin käy toteen vanha viisaus kansan taloustieteen oppiriidoista : kenenkään ei tarvitse muuttaa mielipidettään
vastoin tahtoaan.
Yhtä kaikki Kindlebergerin teos osuu
ajan hermoon teoreettisen virityksensä
puolesta. Rahoitusjärjestelmän rakenne, siihen sisältyvä joustavuus ja »luottamuksen» merkitys sen toiminnalle, on
alkanut viime aikoina saada osakseen
huomiota makroteoreettisessa keskustelussa. Kindleberger tarjoaa näille kiistakysymyksille j äsennel tyä historiallista taustaa.
Jukka Pekkarinen
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William Poole:
Money and the Economy: A Monetarist
View. Addison - Wesley Publishing
Company, 1978. 118 sivua.
William Poole on kirjoittanut oppikirjan, jossa hän hyvin yksinkertaisin välinein pyrkii esittämään monetaristisen
näkemyksen inflaatiovauhdin määräytymisestä, taloudellisen aktiviteetin lyhyen aikavälin muutoksista sekä siitä,
minkä periaatteiden pohjalta rahapolitiikkaa tulisi hoitaa.
Väitteen inflaation rahataloudellisesta luonteesta Poole rakentaa luonnollisesti kvantiteettiteorian pohjalle. Rahan ja hintojen välinen yhteys nä~yy
puhtaimmillaan hyperinflaatioita koskevassa aineistossa. Osoittaakseen tämän suhteen olemassaolon myös USA:n
aineistolla Poole tarkastelee hintojen
yhteyttä nimellisen rahan ja reaalitulon
suhteeseen. Tämän yhteyden stabiilisuus seuraa tietysti kvantiteettiteoriasta, mikäli r.ahan kiertonopeus on suhteellisen muuttumaton. Poole kuitenkin
painottaa, että lyhyellä aikavälillä mainittua yhteyttä rahan ja hintojen välillä on vaikea havaita, koska hintojen sopeutumisprosessi on suhteellisen monimutkainen. Inflaatiotasapainossa yhteys
on kuitenkin selvä, eikä se mm. riipu
siitä tavasta, jolla rahan luominen tapahtuu.
Taloudellisen aktiviteetin vaihteluita
koskevassa osassa Poole siirtyy lyhyelle
aikavälille. Perusargumentti on tietysti,
että rahataloudelliset muutokset ovat
läheisessä ja systemaattisessa yhteydessä suhdannevaihteluihin. Niinpä hän
näkee suhdannevaihteluiden johtuvan
valtaosaltaan keskuspankin rahapolitiikasta.

Keskeinen kysymys kaikissa kokonaistuotannon ja työllisyyden vaihteluita koskevissa suhdanneteorioissa on
tietysti sillä, mitkä tekijät estävät hintojen nopean soputumisen liikakysyntätilanteessa ja erityisesti liikatarjontatilanteessa. Täysin joustavat hinnathan
eliminoisivat kaiken vaihtelun tuotannossa. Vaikkakin Poolen argumentointi usein näyttää perustuvan hyvin toimivaan hintamekanismiin, hän tunnustaa empiirisen tosiasian siitä, että hinnat ja palkat eivät hakeudu kovinkaan
nopeasti pitkän aikavälin tasapainotasolleen. Mm. USA:n stagflaatiokausina
vv. 1970-71 ja 1974-75 taloudellinen
taan tuma ja työttömyyden kasvu aiheuttivat tuskallisen hitaan alenemisen inflaatiovauhdissa. Selityksenä hintajäykkyyksille Poole tarjoaa taloudet-7"
listen häiriöiden ja muiden muutosten
pysyvyyteen liittyvää epävarmuutta
yhtäältä ja hintojen ja palkkojen jatkuvaan muuttamiseen liittyviä kustannuksia toisaalta. Niinpä useimmat työvoima -ja hyödykemarkkinat eivät ole ns.
huutokauppamarkkinoita, vaan niillä
hinnat saatetaan erilaisin sopimuksin
kiinnittää jopa vuosiksi eteenpäin.
Ainakin aikaisempina vuosina monetaristit ja keynesiläiset keskustelivat
tiiviisti siitä, mitä informaatiota markkinoilla havaittavat nimelliskorot välittävät. Keskustelun laantuminen kuvannee vallitsevaa yksimielisyyttä ja
Poole tyytyy tältä osin pohtimaan nimelliskoron ja reaalikoron fundamentaalista eroa. Kirjan viimeinen kappale käsittelee rahapolitiikkaa ja pyrkii
vastaamaan kysymykseen, miksi rahaviranomaiset USA:ssa tekevät samat
virheet vuodesta toiseen.
Kirjan luettuaan joutuu kysymään,
mistä löytyvät oleelliset erot keynesi-
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läisten ja monetaristien välillä tänä
päivänä. Eroja on toki useita, mutta
mainittakoon tässä eräs keskeisimmistä. Rajoittumalla uuden mantereen keynesiläisiin voidaan sanoa, että heidän
näkemyksessään hintojen ja palkkojen
sopeutumista koskevat jäykkyydet tarjoavat pohjan argumentille stabilisaatiopolitiikan käyttökelpoisuudesta ainakin suurehkojen shokkien eliminoimisessa. Sillä inilaatiovauhdilla, mihin
olemme tottuneet, työmarkkinasopimukset ovat vielä suhteellisen pitkäaikaisia. Argumentti rahapolitiikan

käyttökelpoisuudesta stabilisaatiopolitiikan välineenä perustuu siihen, että
rahapolitiikan päätösperiQ(li on lyhyempi kuin näiden sopimusten keskimääräinen kesto. Täten keynesiläiset eivät
näe vakioista rahan tarj onnan kasvuvauhtia optimaalisena.
Kirja on käyttökelpoinen opetusmateriaalina rahateorian kurssilla. Se on
älykkäästi ja huolellisesti kirjoitettu ja
sen argumentit ovat helposti seurattavia.

S. Str0m-L. Werin (toim.):

taa empirian kanssa sopusoinnussa olevia johtopäätöksiä, minkä lisäksi ne
eivät kuvaa tiettyjä talouksien laadullisia piirteitä. Niinpä liikakysynnän tai
-tarjonnan vallitessa sopeutumista tapahtuu määrien säännöstelyinä ja epätasapaino saa oletuksen annetuista ja
täysin tunnetuista hinnoista vaikuttamaan huonosti perustellulta. 1970-luvulla mielenkiinto onkin suuntautunut
tarkasteluihin, jotka sallivat vaihtoa
epä tasapainossa.
Epä tasapaino analyysin makroteoreettiset näkökohdat saavat kirjassa jonkin
verran huomiota (Siven, Yarian) pääpainon ollessa kuitenkin mikroteoreettisissa tarkasteluissa (Benassy, Grandmont, Grossman, Hahn ja Peisa).
Tradi tionaalisen mikrotalousteorian
käyttäytymisfunktiot edellyttävät tunnetusti taloudenpitäjiä, jotka voivat toteuttaa haluamansa transaktiot annetuin hinnoinbudjettirajoitusten ja teknologian suomin mahdollisuuksin." Näin
saadut (walrasilaiset) käyttäytymisfunktiot eivät kuitenkaan ole relevant-

Topics in Disequilibrium Economics.
MacMillan, Hongkong 1978. 124 sivua.
Aika~auslehdessä

the Scandinavian
Journal of Economics v. 1977 ilmestynyt
teemanumero Topics in Disequilibrium
Economics, joka sisältää myös suomalaisen kontribuution (Peisa), on nyt
julkaistu kirjana. Koska toimittajat
ovat rajoittaneet panoksensa aikakauslehdessä painettujen artikkelien lähettämiseen kustantajalle, niin saattaa
olla tarkoituksenmukaista yrittää paikallistaa kirjoituksia ns. epätasapainoanalyysin kysymyksenasetteluista käsin.
Yleisen tasapainoteorian perusmuodossa oletetaan, että (i) taloudenpitäjät
ottavat hinnat annettuina, (ii) vaihtoa
tapahtuu vain hintatasapainossa ja
(iii) . taloudenpitäjillä on täydellinen
tietämys vaihdon kohteena olevien homogeenisten hyödykkeiden hinnoista.
Olettamuksista ei kuitenkaan votda joh-

Vesa Kanniainen
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teja sitovien määrärajoitusten vallitessa. Miten taloudenpitäjien käyttäytyminen tällöin määräytyy? Sikäli kuin ollaan kiinnostuneita~ pitemmän tähtäimen kysymyksistä, niin tehokkaan kysynnän (ja tarjonnan) määrittely on ensiarvoisen tärkeä hintojen dynamiikkaan ja tasapainojen ominaisuuksiin
vaikuttava seikka. Millaisia ominaisuuksia tehokkaan kysynnän tulisi täyttää? Jos modernissa hengessä halutaan
tehokkaan kysynnän heijastavan taloudenpitäjien valintakäyttäytymistä, niin
seuraavien ominaisuuksien asettamista
tehokkaalle kysynnälle voidaan puolustella: (1) tehokkaan kysynnän tulisi olla
seurausta taloudenpitäjien todellisesta
valintaongelmasta, (II) tehokkaan kysynnän tulisi lyhyen tähtäimen tilanteessa antaa informaatiota markkinoilla vallitsevan epätasapainon suuruudesta ~a luonnollisesti (III) toteutuvien
vaihtojen tulisi olla sopusoinnussa budjettirajoitusten ja teknologian kanssa.
Artikkelissa »the Logic of the FixPrice Method» Grandmont tarkastelee
esitettyjä ratkaisuja tehokkaan kysynnän
määrittelemiseksi.
Osoittautuu
mm., että sekä Drezen että Clowerin ja
Benassyn esittämät tavat määritellä tehokas kysyntä ovat epätyydyttäviä siinä
mielessä, etteivät ne välttämättä täytä
ehtoja (I)-(III). Voidaan kuitenkin väittää, että todellinen säännöstelyj ärj estelmä ei useinkaan ole käyttäytymisen
kannalta relevantti, koska taloudenpitäjät eivät sitä tunne. Benassy (»On
Quantity Signals and the Foundations
of Effective Demand Theory») määritteleekin taloudenpitäjän havaitseman
säännöstely järjestelmän
toteutuvien
transaktioiden ja markkinoilla ilmaistujen kysyntöjen välisenä (subjektiivisena) riippuvuutena. Tätä kautta hän

päätyy yleistetyn tehokkaan kysynnän
käsitteeseen, johon kuuluvat erikoistapauksina mm. Dreze- ja ClowerBenassy-kysynnät.
Hin tatasapainon oletuksen hylkääminen tekee myös oletuksen hintoja annettuina pitävistä taloudenpitäjistä epärealistiseksi, joskin yksinkertaisuuden
vuoksi siitä on usein pidetty kiinni.
Siven (»The Interaction between Multiplier and Inflation Processes») laajentaa Barro-Grossman-mallia suoraviivaisesti liittämällä siihen yritysten toimesta tapahtuvan hintojen ja palkkojen asetannan, jolloin tulee mahdolliseksi analysoida mm. inflaation dynamiikkaa erilaisissa tilanteissa. Siven
mm. olettaa, että hyödyke- ja työvoimamarkkinoilla vallitsee monopolistinen
kilpailu. Mutta kuten Hahn (»Exercises
in Conjectural Equilibria») tähdentää,
hintojen ja määrien välistä riippuvuutta epätasapainossa käsittelevä ennakointien teoria (theory of conjectures) on
vielä kehittymätöntä ja ongelmallista.
Tästä kouriintuntuvana osoituksena on
mm. epäselvyys siitä, millä tavoin ennakointien teoriassa tulisi alunalkaen
orientoitua.
Barro-Grossman-mallissa
yri tysten
käyttäytyminen on varsin pelkistettyä;
on vain yksi tuotannontekijä, työvoima,
ja tuotteelle vain yksi käyttö, myynti.
Tällöin hintatasapainossa työvoiman
kysyntä riippuu negatiivisesti reaalipalkasta, mutta määrätasapainossa positiivisesti hyödykkeen kysynnästä. Peisa
(» Wages and the Demand for Labor in
Underemployment Equilibria») osoittaa,
että varastonpitomotiivin huomioiminen
hyödykkeiden käytön vaihtoehtoisena
kohteena aiheuttaa sen, että hyödykkeiden liika tarj on ta tilan teessakin työvoiman
tehokas
kysyntä
riippuu
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negatiivisesti
reaalipalkasta.
Ns.
LeOhatelier-periaatteesta johtuen reaalipalkkaherkkyys on kuitenkin absoluuttisesti pienempi kuin tilanteessa,
jossa yritykset eivät ole sitovien määrärajoitusten
alaisia
hyödykemarkkinoilla.
IS-LM-mallin dynamiikkaa tarkasteltaessa ei yleensä huomioida sitä, että
epätasapainossa investointien walrasilainen ja tehokas kysyntä on syytä
erottaa toisistaan, koska rahoituksen
saatavuus voi estää edellisen toteutumisen. Varian (»The Stability of a
Disequilibrium IS-LM mode!») osoittaa,
kuinka tämän seikan huomioonottaminen saattaa eräissä tapauksissa vaikuttaa dynamiikasta saatuun laadulliseen
kuvaan.
Epätasapainoanalyysissa palkkojen ja
hintojen jäykkyys oletetaan, jolloin taloudenpitäjät jättävät hyväksikäyttämättä mahdollisuuksia molemminpuolisesti edullisiin vaihtoihin. Tässä suhteessa kiintoisa on 1970-luvulla syntynyt ns. sopimusteoria, mikä tarjoaa va;..
lintateoreettisen selityksen joillekin
työvoimamarkkinoiden
tunnnusomaisille piirteille kuten palkkojen jäykkyydelle ja työntekijöiden irtisanomisille.
Ideana on tähdentää kuinka systemaattiset erot riskiin suhtautumisessa voivat
johtaa pitkän tähtäimen sopimuksiin,
joissa yritykset eivät ainoastaan osta

tuotannontekijäpalveluksia, vaan myös
tarjoavat vakuutuspalveluksia kiinteäpalkkaisten työsopimusten muodossa.
Grossman (»Risk shifting and reliability in labor markets») esittää, kuinka
yritysten rajoitettu riskin absorpointikyky ja työntekijöiden »epäluotettavuus» - alttiutena irtisanoutua sopimuksista hyvinä aikoina - estävät täydellisen riskin siirron kotitalouksilta
yrityksille. Grossman kuitenkin aina
olettaa yritysten pitävän kiinni maineestaan esittämättä tälle varsinaisia
perusteluja. On syytä korostaa, että sopimusteoriasta johdettu tulos palkkojen
alaspäin jäykkyydestä nojaa täysin olettamukseen yritysten maineesta (ne pitävät sopimuksista kiinni myös huonoina
aikoina) ja seisoo tai kaatuu sen mukana.

Topics in Disequilibrium Economics
on suositeltavaa luettavaa epätasapainoanalyysista vakavasti kiinnostuneille
laudatur-opintojen loppuvaiheessa oleville tai jatko-opintoja harjoittaville
henkilöille. Sen lukeminen, varsinkin
itseopiskeluna, vaatii jonkin verran
ponnistusta. Materiaalin sulattamista
helpottanee esimerkiksi tutustuminen
Malinvaud'in monografian The Theory
of Unemployment Reconsidered pariin
ensimmäiseen lukuun.
Erkki Koskela
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JOUKO KOSONEN: Long-term Pension

Expenditure of the National Economy.
Financing the growing debt of the national economies to the pensioners
raised by the last twenty years' legislation has become a problem to many
western industrialized countries, not
least to Finland, because of the slow
economic growth. The pensions of each
year must be paid from the value added
produced in the economy during the
same year although benefits may be
partly funded at the insurance institutions. The burden of pension responsibili ty may become a destabilizing faetor
to the economies although pension income of a year is partly independent of
the growth of faetor incomes of the
same year and thus stabilizes the cyclical movement of demand.
At the beginning of the next century
about a quarter of the net national income in Finland will be shared by various types of pensions. The growth of
pension income is caused by the increasing number of pensionable population and their rising benefits. During
the next 30 years real pension income
in Finland will grow almost quintuple
while faetor incomes grow only half as
much. The only way to avert financing
risks due to the pension incomes, which
are transfer payments, is to raise the
productivity of labour. Rapidly increasing productivity facilitates to absorb

inflation pressures and makes increasing real wages for the active population possible.

JUSSI LINNAMO -

IRMA VANAMO:

On International Competition Between
Banks and Bank-risks. The authors discuss the new ways in which banks are
competing by establishing branches and
subsidiaries abroad. The new internationalisation in crossing the borders not
only by granting and accepting foreign
claims but also by a physical presence
in foreign countries has given a rise to
new problems. Legislation restricting
the operations of a bank, in order to
secure the rights of depositors or bearers of bonds, has developed independently in different countries. The rules
covering the adequacy of capital and
liquidity are different in different countries both in respect af the coverage of
items in the balance sheets of banks and
the ratios required. The legal prudential
ratio, describing the relationship between a bank's own capital and claims
on it, varies at present between 0 and
10 per cent.
This variation is not limited to the
percentage of the ratio itself, but also
appears in the items included under the
concept of »own capital» and in the
deductions which can be made from the
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claims on a bank after taking into account the degree of risks in a bank's
portfolio. These prudential ratios are
the result of a lengthy national development. Operations abroad do not increase the risks as such. A bank's level
of information on general conditions
abroad may or may not be lower than
its level of information on domestic
matters. Operations abroad may, however, bring into the picture foreign exchange risk, if operations are not covered, and political risk.
The liquidity ratio also varies from
country to country depending on the
prevailing monetary environment. The
legal liquidity ratio for a bank is usually formulated to match the behavior
of a bank financing its activities with
a big mass of small- and medium-sized
deposits. If a bank is accustomed to
transforming a mass of small- and medium-sized deposits into its lending, it
is faced with a new situation when it
transforms fundings from wholesale
money markets, where the potential
depositors are highly interest-conscious.
If the rate of interest is under pressure
and liable to sudden change, a bank
takes a risk when it lends long :vith a
relatively fixed rate of interest and
funds short. Different methods of rollover credits may diminish the risk, but
they do not eliminate lt totally unless
the time-matching is exact. A bank
operating in inter-bank markets also
faces the foreign exchange risk. The
bank can, of course, cover itself against
foreign exchange risks by different
swap-operations.
Inspection of banks is generally a national task. The rule that national authorities supervise national banks, has

left open the question of who supervises foreign branches and subsidiaries
of banks and joint-venture banks owned
by banks of different nationalities.
The Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices was set
up by the Central Bank Governors of
the Group of Ten countries and Switzerland (+ Luxembourg) in December
1974. The Committee is a standing commi ttee, w hich has promoted discussion
and co-operation among national authorities responsible for the supervision
of banks. The authors present some of
the recommendations of the Committee
and responses given by different authorities in order to diminish and, ultimately, to abolish areas in which responsibilities are open or unc1ear.
The most important means of reaching these targets are the consolidation
of accounts of banks according to a generally approved formula, standard interbank confirmation requests and the
creation of an early warning system between the supervisory authorities.

ESKO AURIKKO: Export Prices and
Export Demand: The Finnish Case. 11'1
the monetary approach to the balance
of payments theory, it is frequently assumed that the country in question is
so small that the prices of tradables,
expressed in a common currency, are
determined in world markets. This article argues that this dependence, if empirically important, should be taken into
account when specifying disaggregated
structural models of foreign trade.
More specifically, it is maintained that
profitability indicators ought to be in-
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cluded in traditionaI export demand
equations, and arguments for their inclusion are set forth.
The empirical results presented in the
article show that Finnish export prices,
especially wood and paper prices, follow world market p~ices quite closely.
This implies that changes iri the exchange rate are fully reflected in the
Finnmark prices of wood and paper.
World market prices also have an important effect on the prices of metal,
engineering and other manufactured
exports. Parameter estimates for the
profitability variable are significant and
have the expected positive sign in the

demand equations. Mo~eover, as would
be expected, the absolute price elasticity estimate is smaller in models including profitability variables than in
traditionaI export demand models.
TraditionaI export models suggest
that little attention need be given to
profitability when assessing the effects
of foreign exchange rate policies. The
models presented in this article indicate
that profitability plays an essential role.
The models seem to support the view
of the so-called devaluation cycle discussion in Finland asserting that in the
longer run devaluations do not have
permanent real effects.
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