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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Talouspolitiikan keinojen valinta*

OSMO FORSSELL

Tässä artikkelissa on tarkoituksena tutkia talouspolitiikan keinojen
valintaan vaikuttavia seikkoja talouspolitiikan teoTian näkökulmasta.
Tavoitteena on selventää valinnan perustaa ja sen olennaisia piirteitä.
Kyseessä on eTäänlainen hollantilais-skanJdinaaviseen lähestymistapaan (Tinbergen, Frisch, Hansen) Hittyrvä tavoitteiden ja keinojen
optimaalisen valinnan ominaisuuksien tcmkastelu.
Lähtökohtana on talouspoliittisen päätäntäjm-jestehnän aseman
ja sisällön tm-kastelu yhteiskunnan toiminnan järjestelmässä. Tavoitteiden ja käytettävissä olevien keinojen kuvaaminen valaisee näiden päätäntäjärjestehnän keskeistenkohteiiden välisiä yhteyksiä. Talouspoliittisen ongelman optimiratkaisun 'Ominaisuuksien selvittäminen kuvaa keinojen valintaan :liittyviä vaikutuksia. Saatuja analyysituloks'ia käytetään lo.puksi hyväksi tehtäessä eräitä havaintoja
Suomessa harjoitetusta truouspolitiikasta.

1. Yhteiskunnan tavoitteellinen toimintajärjestelmä
Yhteiskunnan toiminta kuvataan oheisessa kuviossa 1 tavoitteellisena itseään ohjaavana järjestelmänä.! Toiminta jaetaan neljään osalohkoon:

1. Kansantalous (E), jossa tuotetaan tavarat ja palv:elukset.
2. Poliittinen toiminta (P) on vallan käyttöä, jolla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnallisia ristiTiitoja ja edistämään yhteiskunnan
toimintakykLYä.
*

Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa 18.2. 1981 pidetty esitelmä.
1. Millendorfer (1970), s. 161-164.
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Kotitaloudet
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Kuvio 1_ Yhteiskunnan tavoitteellinen toimintaljärjestelmä_

3. Kulttuuritoiminta (C) ,jossa muodostuvat mielipiteet ja henkiset
arvot.
4. Kotitaloudet (H) ovat yhte1skunnan toiminnan tulosten lopullisia käyttäjiä ja asettavat yhteiskunnan toiminnan tavoitteet.
Kunkin osaldhkon tuotoksen käyttö eri tarkoituksiin esitetään
vaakasuoraan. Osajälrjestelmän toiminta palvelee sekä kyseistä osajärJestelmää että muitaosajfu-jesteimiä. Se osa toiminnan tuloksesta, jota ei käytetä edelleen pano~sena kansantalouden, politiikan
ja kulttuurin lohkoissa käytetään lopullisten tm,>e1den tyydyttämiseen kotitalouksissa:

toteutuva kotitalouksien tarpeiden tyydytys
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Kunkin osalohkon toiminnassa käytettävät panokset esitetään pystysuoraan. Sarake ilmaisee toimintojen yhdist,eLmän, millä kyseisen osalohkon tuotos saadaan aikaan.
Osalohkojen toiminnan taso määräytyy siihen suuntautuvan kysynnän mukaan, joka syntyy kotitalouksien. asettamien tavoitteiden
tuloksena. Kotita!louksien kysyntäfunktion määräämästä tavoitteena
olevasta lopullisen kysynnän tasosta saadaan järjestelmässä tieto seuraavalla tavalla:

tavoitteena oleva kotitalouksien tarpeiden tyydytys ja
sen tietovirta

Kun toteutuva ja tavoitteena oleva tarpeiden tyydytys eivät ole
yhtenäisiä tästä viestitään toimintajärrjestelmän eri lohkoihin:

toteutuneen ja tavoitteena olevan tarpeiden tyydytyksen vertailu ja valvontapalaute toimintajärjestelmään.

Toiminnan tasoja muutetaan palautteen mukaisesti. ToimintajärJestelmän monimutkaisuuden, hallitsemattomissa olevien toimintojen, epätäydeHise;n. informaation ja muuttuvien tavoitteiden takia
stabiilia yhteiskunnallisen toitminnan tilaa ei saavuteta. Toiminta on
jatkuvaa mukautumista muutokseen ja kehitykseen.
Talouspolitiikkaa harjoittavat valtio ja kunnat sekä eri'laiset muut
organisaatiot kuten puolueet ja ammattijärjestöt. Vastuu talouspolitiikasta en julkisella vallalla, joka nxyös toteuttaa hrlouspolitiikan
toimenpiteet. Talouspolitiikan toimintajäirjestelmän johtoyksikkönä
onkin juJikistail.ous ja alayksikköinä yritykset ja kotitaloudet.
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-------~~L________K_M_N_S_AN__T_AL_O_U_S__________________~----~)
Kuvio 2. Talouspolitiikan päätäntäjärjestelmä.

Tällaista toimintaa voidaan kuvata .oheisen hierarkisen, monivaiheisen päätäntäjärjestelmän avulla (kuvio 2). Kansanta}ouden ajatellaan tällöin toimivan kaikkien kolmen laatuisten päätäntäyksiköiden päätösten tuloksena.
Päätäntäongelmia syntyy kaikilla tasoilla: ju:lkistaloudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa sekä koko kansantaloudessa. Koko kansantalouden päätäntäongelmat ovat koko järjestelmälle yhteisiä ja
juuri niistä pyritään sopimaan talouspoliittisia ratkaisuja tehtäessä.
J ulkistalouden, yritysten ja kotitalouksien sisäiset päätäntäongelmat
rajataan yleensä talouspolitiikan ulk!opuolisiksi ongelmiksi, jotka kukin yksikkö ratkaisee itsenäisesti.
J ulkistalouden ha:vj'oittaman talouspolitiikan olennaisena päämääränä on koo:vdinoida ja ohjata yritysten ja kotitalouksien päätöksiä
siten, että kansanta:lous toimisi mahdoHisimman hyvin. Tämä edelIl)Tttää, että kotitalouksien ja yritysten päätökset sopivat yhteen tois, tensa ja julkistalouden päätösten kanssa. Kotitalouksien ja yritysten päätösten pitäisi ,myötäillä julkistcrlouden ta'Voitteita. Päätäntäyksiköillä on kuitenkin omansa toisistaan poikkeavatkin tavoitteensa
ja kansantalouden yhteisvastuullinen etu (yhteiskunnan hyöty) määräytyy usein varsin abstraktisena käsitteenä. 'On helppo päätellä,
että näin vaativat kansantalouden tehokkaalle toiminnalle asetettavat vaatimukset eivät usein toteudu itsestään.
Kansantalouden toiminnassa syntyy kaikkia päätösyksiköitä koskettavia häiriöitä ja ongelmia (työttömyys ja inflaatio, esimerm:iksi).
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Niiden poistamiseen ja kansantalouden toiminnan parantamiseen tarvitaan talouspolitiikan toimenpiteitä.

2. Talouspolitiikan tavoitteet ja keinot
Talouspolitiikan ongel!man ratkaisussa on päämääränä ongelmaan
keskeisesti liittyvän arvon maksimointi sitä rajoittavien ehtojen vallitessa. Matemaattisesti tämä ilmaistaan seuraavasti:
(4) Maksimoidaan tavoite u (xl"'"
rajoituksena: g (Xl'" ., X n ) = 0

Xn )

Kaikkien rajoitu~sen tyydyttävien x:n mahdollisten arvojen joukosta on vaHttava se Joukko, joka antaa suurimman arvon tavoitteelle. Esimerkkinä voidaan ajat,ella tilannetta, jossa valtiolla on käytettävissä jokin summa alueen kehittämiseen. Valitta,vana on kaksi
investointikIohdetta: terästehdas ja ko~keakoulu. Rajoitus muodostuu tällöin rakentamisen kustannuksista, jotka eivät saa ylittää käytettävissä olevaa rahasummaa. V aih toehtoj en »ihyvyyden» punni tsemiseen taTVitaan tavoitefunktio u(x)' jonka mukaan päätetään, miten rahasumma jaetaan kyseisten kohteiden kesken siten, että siitä
alueen kehittämiselle koituva hyöty on mahdollisimman suuri. Täl'löin on tiedettävä, kuinka suuri hyöty mihinkin rakentamisen arvoon
liittyy.
Eikö sitten riitä, että muodostetaan jokin tärkeänä pidettävien
tavoitteiden joukko ja ytritetään hakea jokin toteritettarvissa oleva
suunnite'1ma, joka jossakin mielessä sopii parhaiten näihin tmroitteisiin. Näinhän esinle:vkiksi alueellisia kehittämisohjelmia laadittaessa
usein menetellään. Tällaiseen menettelyyn liittyy epäkohtia:
1. Voidaan valita toteutettavissa o1eva, mutta tehoton toimenpiteiden ythdistelmä; toimenpiteet eivät ole optimaalisessa suhteessa
toisiinsa.
2. Valitaan rajoitusten ulkopuolella oleva tavoite, joka ei ole toteutettavissa.

Tällaiseen menettelyyn joudutaan käytännössä turvautumaan,
kun tavoitefunktiota ei pystytä muodostamaan tai valintatilanne on
monitahoinen. Menettelyä vo~daan pChl:'antaa tekemällä erHaisia las-
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kelmia resurssitarpeista ja mahdollisista vaikutuksista. Näin lähestytäänkin rajoitetun maksimoinnin .ongelman ratkaisutapaa. 2
Talouspolitiikan tilanteiden teor-eettisessa tarkastelussa tuo edellä esitetyn kaltaisen ohjelmoLntiongelman ratkaisun ominaisu~sien
selvittäminen esiin toimenpiteiden valinnan olennaiset piirteet. Niinpä ohjelm.ointimalli on tässäkin esityksessä tarkastelun kulmakivenä. Sen avulla voidaan ymmärtää talouspolitiikan tav.oitteiden muodostamista ja toimenpiteiden valintaa.
Talouspo'litiikan tarvoitteilla tarkoitetaan taloudellisesti tulkittuja
poliittisia päämäfu-iä, joita voidaan kvantitatiivisesti mitata. Niitä
voidaan luokitella seuraavasti: 8

1. Puhtaat talouspolitiikan päämäärät liittyvät läheisesti taloudelliseen hyvinvointiin. Tällaisia tav.oitteita ovat täystyöllisyys, ihintojen vakavuus, taloudellinen kasvu, vapaa-ajan Hsääminen, tulojen uudelleen jako, tasapainoinen alueeHinen kehitys, erityisten
tuotannonalojen suojelu sekä väestön lukumäär-ä, ikä- ja sukupuolirakenne.
2. Sosiaalisen hyvinvoinnin ja muut voimavaroja kuluttavat tavoitteet ovat talO"udellisesti tärkeitä niiden vaatimien kustannusten
ja niihin liittyvän pääoma-a!I'Von takia. TäHaisia tavoitteita ovat
esimerkiksi ulkoinen ja sisäinen turvaLlisuus, koulutus, terveydenhoitO" ja ympäristön suojelu.
3. Välilliset tavoitteet ovat luonteeltaan välittäviä, tavoitteiden ja
keinojen välimaastoon sijoittuvia. Ne eivät yleensä liity hyvinvointiin, mutta niitä pidetään eräissä päätöstilanteissa tavoitteina.
Joissakin tapauksissa ne saattavat olla myös keinoja. VäHllisiä
tavoitteita ovat esimerkiksi vaihtotaseen tasapaino, kansainvälisen työnjaonedistä,minen, kotimaisten tuotteiden suosiminen,
strategisesti tärkeän tuotannon omavaraisuus, kilpailukyvyn edistäminen.
Tavoitteet voidaan luokitella myös elinolosuhteiden mukaan seuraavasti:4
2. Heal (1974) s. 1-24.
3. Kirchen & muut (1974) s. 17-26.
4. Kuusi (1977) s. 71-79. Eräs lähestymistapa on sosiaali-indikaattoreiden laatiminen, Niitamo (1978).
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I. Työllisyys ja väestökenitys
2. Työolot
3. Terveysolot
4. Koulutus- ja tutkimusolot
5. Kulttuuriolot ja vapaa-aika
6. Sosiaaliturva
7. Y1einen turvallisuus
ja oikeusolot
8. Kansalaisten osa:llistumisen lisääminen
9. Asuminen ja talonrakennus
10. Ympärist,öolot
1I. Saavutettarvuus
12. - maantieteellinen
- taloudellinen

Näin päästään pelkkää taloudellista tarkastelua laajempaan yhteiskunnallisten tavoitteiden muodostamiseen. Samal1la yksityiskohtaisuus kasvaa ja päästään mikrotarkasteluun. Toisaalta menetetään
makrotatkastel un selkeyttä ja sen mallikehikkojen tarj oama päättelyrutiini.
Talouspolitiikan tavoitteiden asettelussa ei tietenkään riitä tarvoitteiden luettelo ja luokittelu. Tarvitaan tietoa myös tavoitteiden plreferenssijärjestyksestä ja tavoitteiden välisistä vaihtosuhteista. Tällaisen vaikkapa pelkästään ta!loudellisen hyvinvointifunktion laatiminen on kuitenkin vaikeaa ja siihen liit1wvää tutkimusta on Suomessa tehty erittäin vähän. Mahdollisia lä!hestymistapoja ovat joulupukin lähestymistapa, toimenpiteiden vaikutusanalyysi ja parittaisen pr-efeLrenssijärj estyksen laa ti,minen. 5
Talouspolitiikan keinoilla tarkoitetaan sellaisia julkistalouden toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa taIVoitteiden saavuttamiseen ja
joita ei pidetä tavoitteina. Keinojen ja tavoitteiden erottaminen toisistaan saattaa olla vaikeaa ja osin >epäta!'koituksenmukaista. Ne
otetaankin yleismallissa molemmat mukaan tavoitefunktioon, mitä
5. Spulber & Horowitz (1976) s. 84-106.
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voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ratkaisuna. Vaikuttaahan keinojen käyttö sekä välillisesti että välittömästi taloudelliseen hyvinvointiin ja itse keinoihinkin liittyy anrovarauksia.
Talouspolitiikan keinoja voidaan luokiteUa niiden taloustieteellisen teoriaperustan mukaan: finanssipolitiikan, rahapolitiikan, tulopolitiikan ja ulkomaankauppapolitiikan keinot. Voidaan tarkastella
myös, kuinka välittömästi ja valikoidusti keinoilla vaikutetaan !kansantalouden toimintaan. Määräykset ja säännöstely (esimerkiksi
hinnat, palkat, vaihtosU!hde) ovat varsin tehokkaita ja tarkkaan vali~oivia toimenpiteitä. Niiden lievempiä muotoja ovat suostuttelu,
sopimukset ja suositukset, joiden tehokin on vähäisempi. Säännöstelytoimenpiteet ovat yleensä l~hytalkaisia. Institutionaaliset muutokset (esimm-kiksi verotusjärjestelmä) ovat puolestaan pitkävaikutteisia talouspolitiikan toimenpiteitä. Kaikki nämä seikat on otettava huomioon talouspolitiiJkan toim'enpiteitä valittaessa. Valintaan
vaikuttavat myös toimenpiteiden toimeenpano- ja hallintokustannukset.
Talouspolitiikan toimenpiteet vaikuttavat tavaHisesti useaan tavoitteeseen. Nämä vaikutukset saattavat ovIa toisiaan t'äydentäviä
tai ristiriidassa toistensa kanssa. 6 Esimetkiksi tuloveirotuksen lieventäminen parantaa työllisyyttä, mutta lisää vaihtotaseena1ijäämää.
Tästä syystä toimenpiteiden valinta on vaikeaa. Tämä tulee selvästi
ilmi jo laadittaessa taulukkoa talouspolitiikan keinojen vaikutuskohteista. Kun kansantaloudessa i:lmiöt kytkeytyvät toisiinsa jonkin toimenpiteen välilliset vaikutukset ulottuvat useaan tavoitteeseen. Oheisessa taulukossa 1 tämä ongelma on pyritty ratkaisemaan merkitsemällä talouspolitiikan keinon välitön ja pääasiallinen vaikutuskohde.
Tämä on määritelty tavanomaisen IS-LM- makromallin. yhtälöiden
mukai sesti. 7 Tauluk~oon on otettu mukaan ,eräät Suomessa tavalliset talouspolitiikan tavoitteet ja keinot. Siitä nähdään eri tarvoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä oleva keinovalikoima.
6. Leponiemi (1974) tarkastelee artikkelissaan tavoitteiden konflikteja, reaktioviiveitä ja ennustevirheitä talouspolitiikassa.

7. Yhtälöt ovat avoimen laajennetun makromallin yhtälöitä Bransonin (1979) mukaan, s. 281-336.
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Ta.ulukko 1. Talouspolitiikan keinojen pääasialliset tavoite kohteet.

Tavoitteet

Keinot

korkea
työllisyys

vakaat
hinnat

tuotannon
kasvu

ulkomaan
kaupan
tasapaino

tulonjaon
tasoitus

tasapainoinen
aluekehitys

Finanssipolitiikka

-

-

-

julkiset menot
- kulutusmenot
- tukipalkkiot
- investoinnit
verotus
- välitön tulovero
- omaisuusvero
- välilliset verot
- sosiaaliturvamaksut
budjetin tasapaino

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Rahapolitiikka

-

rahamäärä
korko
luotonsäännöstely
lainat

X
X
X

Tulopolitiikka

-

hintasäännöstely
palkat
pääomatulot
maataloustulo

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

Ulkomaankauppapolitiikka

-

valuuttakurssi
tullit
tukipalkkiot
rajoitukset

X
X
X
X

X
X
X
X

3. Toimenpiteiden valinta ja tehokkuus
Talouspolitiikan tohnenpiteiden valintaa, toim,enpiteiden käytön ominaisuuksita ja toimenpiteiden tehokkuuden sisältöä tarkastellaan seuraavassa yleisen teoreettisen ohjelmointimallin avulla. 8 Tarkastelu8. Malli ja sen ominaisuuksien tarkastelu on lainattu Spulber & Horowitzilta
(1976) s. 123-126. Theil (1964) esittää kvadraattisen preferenssifunktion ja lineaaristen
rajoitusten mallin ja sen ominaisuuksia s. 32-68.
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kehikko soveltuu erilaisten ja eri tasoi'lla esiintyvien valintaongelmien perusominaisuuksien analysointiin.
Talouspolitiikan Oihjelmointimallissa voidaan erottaa seuxaavanlaisia yhtälöitä:
Yhteiskunnan hyödyn ilmaiseva preferenssifunktio:
(5)

W

=

w (Y1, ... , YI; z1"'"

zJ)

Yhtälö sisältää sekä tavoitteita (Yi) että sellaisia keinoja (Zj), joihin liittyy
mieltymyksiä ja arvostuksia. Tavoitteiden ja keinojen tason lisäämisen oletetaan kasvattavan yhteiskunnan hyötyä: OW/OYi > 0 ja oW/oz j > O.

Rajoituksia ilmaisevat yhtälöt:
(6)

gm (Yb""

YI; z1,""

zJ) ::; dm

m= 1, ... ,M

Näissä yhtälöissä esitetään, miten keinot vaikuttavat tavoitteisiin, keinojen
vaatimat kustannukset ja resurssit, keinoihin liittyvät institutionaaliset olosuhteet. Kustannus- sekä resurssi- ja muita rajoituksia merkitään dm:llä.

Rajaehtoja ilmaisevat yhtälöt:
(7)

Y~ ::; Yi ::; Yt

Zj

::; Zj

::; z~

i

=

1, ... , 1
j = 1, ... , J

osoittavat, missä rajoissa tavoitteiden ja keinojen halutaan vaihtelevan.

Funktioiden oletetaan olevan kahdesti differentoituvia ja muuttujien jatkuvia. Keinon tason muutoksen vaikutus tavoitteeseen on
oy/OZj.

Keinon käyttö tulee tehokkaammaksi kun 02y JOZ2 > 0, vähemmän
tehokkaaksi, kun o2yJOZ~ < 0 ja pysyy entiseHään, kun 02y J ozl' =
O. Haettaessa toimenpiteiden yhdistelmää, joka maksimoi yhteiskunnan hyödyn ma!ksimoidaan seuraava Lagrangen yhtälö:
(8)

fO}

L

= W-

!

J. m (gm-dm) ~ f cp~ (Yi-YO) -

f

lP} (Yi-Yi) -

f Oj

(Zj-zj)-

(Zj-zj)

Tämän funktion kertoimia tutkitaan seuraavasti:

Am ilmaisee, kuin!ka paljon rajakustannuksia rajoitus m aiheuttaa yhteiskunnalle. Kustannukset mitataan samoissa yksiköissä kuinpreferenssifunktion ilmaiseva yhteiskunnan hyöW.
ja lPt ilmaisevat, kuinka paljon rajakustannuksia tavoitteen i alaja ylärajat yhteiskunnalle aiheuttavat: OL/oyO = lPf ja oL/oy~=CP~
q>~
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Oj ja O} ilmaisevat kuinka paljon rajakustannuksia toimenpiteen j
ala- ja ylärajat yhteiskunnalle ai!heuttavat: oLjozj= Ojja oLjoz}=O}.
Mallin optimiTatkaisun ominaisuudet va'laisevat toimenpiteiden edtrl~
lisuutta.
Toimenpiteen edullisuus riippuu sen aiheuttaman yhteiskunnan
rajahyödyn: YRH = oW j OZj ja yhteiskunnanrajakustannuksen:
YRK = ~ Am (Oglozj ) erotuksesta. Edullisuuden tarkastelussa voidaan erottaa kolme tapausta sen mukaan millä tavalla optimiratkaisuun valitulle talouspolitiikan keino:lle asetetut rajaehdot ovat sitovia:
1. Kun rajaehdon ala- ja yläraja ei sido keinon käyttöä, näitä rajoja
voidaan ,muuttaa aiheuttamatta yhteiskunnalle kustannuksia tai
hyötyä. Käyttö :määräytyy täHöin sille tasolle, jo:lla YRH = YRK.
Toimenpiteen alhaisella tasolla YRH > YRK, kun taas' runsaasti
käytettäessä YRH < YRK. Toimenpiteen käyttöä on edullista
laajentaa tai supistaa kunnes käytöstä aiheutuvat yhteiskunnan
rajakustannukset ja rajahyöty ovat samansuuruiset.
2. Kun raj,aehdonalaraja on sitova (oy=:; 0), rajan alentaminen saattaa vähentää yhteiskunnan maksimihyötyä. Yhteiskunnan saama rajahyöty toimenpiteestäei ole suurempi kuin sen rajakustannus: YRH=:; YRK.
3. Kun yläraja on sitova, (Of :2: oy, rajan nostaminen saattaa lisätä
yhteiskunnan saamaa maksimihyö1;iyä. Yhteiskunnan saama rajahyöty toimenpiteestä ei 'Ole pienempi kuin siitä aiheutuva rajakustannus: YRH·:2: YRK.
Saatuja teoreettisen analyysin tuloksia voidaan soveitaa pohdittaessa käytännössä erilaisten talouspolitiikan toim,enpiieiden edullisuutta. Tämä edellyttää kuitenkin keinojen ala- ja ylärajojen ru:'vioita, jotka ovat tehtävissä kokemuksen pe!rusteeHa. Esimerkiksi koron vaihteluväli on melko helposti' todettavissa. Verotusasteen y lärajaa on joO vaikea aJrVioida, mutta sekin voidaan tehdä kansainvälisten vertai1lujen avulla. Samoin vo1daan tehdä budJetin alijäämän
maksimisuuruutta arvioitaessa, sellaisessa tilanteessa, jossa aikaisemmat toiminnat eivät enää päde.
Kun toimenpidettä käytetään vähän sen lisääminen on edullista,
koska se todennäköisesti merkitsee yhteiskunnan hyödyn kasvua.
Toisaalta josto~menpidettä käytetään runsaasti sen vähentäminen
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saattaa pienentää yhteiskunnan kustannuksia. Kaiken tämän edellytyksenä on, että talouspolitiikassa yreensä tarvitaan muutosta. Vastaavanlainen muutos edellä kuvatun mukaisesti on edullinen myös
silloin, kun epäillään j onkin toimenpiteen olevan optimia alemmalla
tai ylemmällä tasoHa.
Talouspolitiikan keinoille asetettuja rajaehtoja voidaan myös
muuttaa taloudellisen tilanteen muuttuessa. Esimerkiksi ty.ott1ömyyden pahetessa saattaa olla tarpeen nostaa jonkin toimenpiteen ylärajaa. Yhteiskunnan hyöty kasvaa kun kyseisen toimenpiteen tasoa
voidaan nostaa. Rajojen muuttamisen suotavuutta ja vaikutuksia
voidaan harkita tehdyn teor-eettisen analyysin tulosten perusteeHa.
TalouspoHtiikassa käytetään keinoja, joita ei voida kuvata jatkuviIla muuttujilla. Keinot saattavat oll~ myös k:valitatiivisia, jolloin
niitä voidaan kuvata kvantitatiivisesti vain sen mukaan käytetäänkö
l!iitä vai ei. Samantapainen ongelma syntyy, kun jokin merkittävä
uudistus toteutetaan. Sen h uomi()on ottaminen edellyttää rakenneyhtälöiden muuttamista. Matemaattisia menetelmiä on käytettävissä näidenkin tapausten teoreettista tarkastelua varten. TäJllöin
kuitenkin _m'enetetään usein kauniit ja tutut rajahyöty- ja rajakustannustulki,nnat.
Rakenneyhtärötestimoidaan menneen kehityksen avulla ja niitä
käytetään a;rvioitaessa suunniteltavien toimenpiteiden todennäköisiä
vaikutuksia tavoitteisiin. Näin joudutaan parasta toime'npite1den
joukkoa etsittäessä käyttämään yhtälöiden parametrien epätarkkoja
estimaatteja. Etsimiseen ,liittyy jo näin 'epävarmuutta, jota tilanteen
kehityksen en~akointi vielä lisää. Tavoitemuuttujat ovatkin' itse
asiassa satunnaismuuttujia, joita pitäisi kuvata odotusarvojen avulla.
Tämä lisää mallin laatimis- ja käsittelyvaikeuksia.
Voitaneen päätellä, ,että teoreettinen _talouspolitiikan ohjelmointimani kuvaa ainakin tyydyttävästi käytännön päätöstilanteelle ominaisia piirteitä, kun yhtälöt ovatepälineaarisia, muuttujat ovat epäjatkuvia ja epävarmuus on mallissa mukana. Missään näistä tapauksistaei ole syytä 'Odottaa valittavien toimenpit,eiden 1ukumäfu-än olevan yhtäsuuren kuin asetettujen tavoitteiden lukumäärän. ' M~ön
teinen havainto toimenpite1den ja tavoitte1den lukumääTän yhtäsuuruudesta on tuttu tukimustulos Tinbergenrin lineaarisesta maihlista.
Viimeisimmät tutkimustulokset 'Osoittavat, että optimipolitiiikka epä-
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varmuuden va:llitessa saattaa edeHyttää kaikkien keinojen tai ainakin mahdollisimman monen keinon käyttöä tavoitteiden lukumäärrästä riippumatta. 9
Edellä esitetyn lisäksi puoltavat monen toi:menpiteen käyttöä tavoitteen saavuttamiseksi sew-aavat seikat:
1. Tavoitetta ei yleensä saavuteta ensimmäisellä yrittämäMä, vaan
toim'enpiteen voimakkuutta joudutaan muuttam,aan. Kun säätökustannukset ja yhteiskunnan kustannukset usein kasvavat toimenpiteen tason mukaan on edullisempaa käyttää useita toimenpiteitä vähän kuin yhtä tai harvoja toimenpiteitä paljon.
2. Monen toimenpiteen käyttö lisää todennäköisyyttä, että ainakin
jokin toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen halutuHa tavalla.
3. Mahdollisuus oppimiseen ja sitä sew-aavaan tavoitteen saavuttamista haittaavaan toimintaan pienenee, kun toimenpiteiden käyttö on asteettaista eikä ,nojaa vain !harvan toimenpiteen huomattavaan tasoon.
4~ Erilaisten toimenpiteiden haitalHset sivuvaikutukset pienenevät,
kun käytetään useita toimenpiteitä vähän; sivuvaikutukset ovat
vähäisiä ja saattavat osittain olla erisuuntaisia.
5. MahdoHisuudet kehitysprosessien hienosäätöön ja talouspolitiikan
muutoksiin paranevat. Tavoitetta sääteleviin mekanismeihin voidaan vaikuttaa sellaisessa vaiheessa, jossa pienikin toimenpiteen
tasomnuutos vaikuttaa tehokkaasti, tavoitteena olevaan kehitykseen.

Monen taLouspolitiikan keinon rvähäistä käyttöä voidaan näin ollen suositella useassa tilanteessa. Edellytyksenä on, että niiden yhteisvaikutus tavoitteiden saavuttamiseksi on riittävän voimakas.
Empiirinen analyysi talouspolitiikan keinojen valinnanonnlstumisesta on vaikeaa. Kansantalouden kehityksen perusteeHa voirlaan
todeta, kuinka hyvin asetetut tavoitteet on· saavut.ettu. Keinojen va~
linnan onnistumisen tarkastelu edellyttää jo mc,lHin' käytt,öä ja 'erilaisten toimenpit~iden vaikutusten simulointia.· MaIJ:it,l~uvaav:at ja
selittävät vaj avaisesti kansantalouden toimintaa ja pää,töstHanteet
ovat usein ainutkertaisia. Tutkijatkin ovat eri mieltä ,malliensa hy9. Spulber & Horowitz (1976) viittaavat kirjassaan s. 126, useaan tällaiseen tutki-

mustulokseen.
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vyydestä. Talouspo'litiikan tilanteen ratkaisun analyysit vaihtelevatkin mallin ja tutkijan mukaan. Jos analyysin tuloksista satutaankin
olevan samoilla linjoilla niin ainakin tulosten tulkinnat poil~keavat
toisistaan. Omat harhat, uskomukset ja arvostukset vaikuttavat siihen, mitä toimenpiteitä pidetään onnistuneina ja tehokkaina. Kun
erilaisia näkemyksiä kuitenkin kaivataan rohkenen lopuksi esittää
eräitä subjektiivisia havaintoja Suomessa harjoitetusta talouspolitiikasta.

4. Suomessa harjoitetun talouspolitiikan arviointia
Käytännössä voidaan harvoin noudattaa ta1louspolitiikan teoriassa
pelkistettyä ja oletettua menettelyä jaanalyysivälineistön käyttöä.
Tavoitteet on määritelty vajavaisesti ja epämääräisesti. On mittaamisvaikeuksia ja tHastoaineistossa on puutteita. Kansantalouden toimintojen väliset riippuvuudet tunnetaan huonosti ja ((].i~den estimointi
on· virheellistä. Yhteiskunnan' hyvinvoinnin kannalta parasta mahdollista toimeIllpiteiden yhdiste:lmää 'ei etsitä tai .eikyetä·löytämään.
Joudutaan turvautumaan yksinkertaisiin, teoreettisen taTkastelukehikon näkökulmasta puutteeNisiin ratkaisuihin. .
Äärimmäisenä vaihtoehtona on vain sivusta seurata, mitä tapahtuu, yrittämättä puuttua tapahtumien' kulkuun. Suomessa yleensä
tehdään jotakin, mutta valitettavan usein odotetaan liian kauan ennenkuin toimeen ryhdytään. Toimenpiteet ajoittuvat väärin ja niillä on toivottua vastakkaisia vaikutuksia tavoitteisiin. Täl1öin menetetään 'vastaensiasteella olevaan pahoinrvointiin puuttumisesta koituva. yhteiskunnan kustannusten sääs'tö. ,Mitä aikaisemmin lamaan:"
tuvaa kasvua ohjaaviin mekanismeihin 'Pystytään vaikuttamaan sitä
vähemmän tarvitaa.n talouspoliittisia toimenpiteitä ja sitä pienemmät
ovat käytöstä ja viiVytyksestä aiheutuvat kustannukset. Viivyttely
johtuu usein ,epätarkoista analyyseistä ja epävarmoista ennusteista.
Tilanteen parantaminen asettaa haasteita suoma[aisille taloustieteilij'öille, jotta he voisivGl-t auttaa 'entistä paremmin talouspolitiikan päättäjiä.
TalouspoHtiikan toimenpiteet ovat Suomessa vain pahan kriisin
vallitessa riittävän hyvin koordinoituja. Vasta tällöin pyritään useil-
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la toisiaan täydentäviHä toimenpiteillä hallitusti samaan päämäärään.
Valitettavasti usein talouspolitiikan keinojen käyttö on satunnaista
ja irrallista. Toimenpiteet ovat keskenään ristiriitaisia.
Toi1menpiteiden valinta on uraantunutta. Talouspolitiikan pelin
osapuolten on tällöin helppo, mikäli se on heille edullista, toimia siten, että toimenpiteellä ei ol'e tavoiteltua vaikutusta. Monet toimenpiteen koordinoidulla samanaikaisella käytöllä tällainen tilanne voidaan välttää. Samalla saavutetaan valmius joustavan ja dynaamisen
talouspolitiikan harjoittamiseen.
Talouspolitiikan tavoitteet on määriteHy väljästi ja sumeasti. Talouspolitiikan suunnittelijoiden on tällöin vaikea tietää, miten toimenpiteet pitäisi mitoittaa. Vaihtoehtoja on myös vaikea kehittää, ikun
tavoitteiden vaibtosuhteita ei tunneta.
Talouspolitiikan tavoitteista on Suomessa makrotasolla toteutu~
neet hyvin korkean työllisyyden ja taloudellisen kaslVun tavoite. Nämä ovatkin toisiaan täydentäviä tavoitteita. Kasvu on kuitenkin heilahdellut voimakkaasti aiheuttaen miHoin kuumenemista milloin resurssien vajaakäyttöä. Työttömyys on vaihdellut alueeUisesti huomattavasti ja alueelliset erot ovat kasvaneet. Kehitysalueiden rakenteellista työttömyyttä ei ol:e pystytty poistamaan.
Hintojen vakavuuden ja vaihtotaseen tasapainon säilyttäminen
on ollut vaikeaa. Inflaatio ja vaihtotaseen aHjäämå ovat kehittyneet
rinnakkain. Tämä kierre on saatu pysähtymään vain väliaikaisesti
devalvaation ja sen melko hyvin onnistuneen jälkihoidon turvin. Vakauttamis'kauden jälkeen hinnat ovat usein lähteneet uuteen nousuun
tuontihintojen antaman sysäyksen takia. Hintojen nousua ei ole sitten pystytty raha- ja tulopo'litiikan avulla kovin paljon hil'litsemään.
Viime vuosina on toki pystytty pitämään hintojen nousu OECD-maiden keskitasoa alempana. Käytetyt rahapolitiikan ,toim'enpiteet eivät Hmeisestikään ole olleet riittäviä ja niiden tueksi olisi tarvittu
muitakin talouspolitiikan toimenpiteitä.
Vaihtotaseen alijäämä on Suomessa ollut rakenteellinen ongelma.
Taloudellinen kasvu ja vaihtotaseen tasapaino ovat oUeet ristiriitaisia tavoitteita. Tilanteen korjaaminen edellyttää pitkävaikutteisia
talouspolitiikan toimenpiteitä. Niitä on maassamme toteutettu riittämättömästi. Talouspolitiikan pääpaino on selvästi oll'Ut lyhyen
ajan häiriö1den poistamisessa. Tulonjaon tasoittaminen, joka on pit2
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känajan tavoitteita niinkuin alueeUisesti tasapainoinen taloudellinen
kasvukin, ovat olleet melko keveitä yhteiskunnan hyvinvoinnin punnuksia.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Puheenvuoro
PAAVO GRÖNLUND

Esitelmän alkuosassa käydään läpi hyvin tiiviissä muodossa talouspolitiikan
suunnittelun keskeisiä määrittely- ja
menetelmäkysymyksiä.
Tarkastelun
apuna on talouspolitiikan ohjelmointimalli, johon kuuluu preferenssifunktio
sekä rajoituksia ja erilaisia rajaehtoja
ilmaisevat yhtälöt. Jos tällaista ohjelmointimallia haluttaisiin soveltaa todellisen suunnittelun apuvälineenä, törmättäisiin nopeasti ,käytettävissä olevien tietojen riittämättömyyteen. Malli on silti vielä hyvin puutteellinen käytännön suunnittelun monimutkaisten
ongelmien pelkkään kuvaamiseenkin.
Ensimmäinen puute on tarkastelun
staattisuus. Talouspolitiikan toimenpiteiden vaikutukset ilmenevät paitsi välittömästi myös viivästyneinä. Vaikutusten aikaura olisi aina otettava suunnittelussa huomioon ja huomiota olisi
kiinnitettävä myös siihen, että tietyn
toimenpiteen ajanmittaan summautuva
kokonaisvaikutus voi olla jopa erisuuntainen kuin sen välitön vaikutus. Esitetystä taulukosta, jossa on lueteltu talouspolitiikan keinoja ja tavoitteita,
voidaan ottaa esimerkki: Lisäämällä
julkisia menoja on mahdollista lisätä
työllisyyttä lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälill~ tämän keinon positiivista vaikutusta työllisyyteen voidaan perustellusti epäillä.
Toinen puute liittyy rakenneyhtälöiden käyttöön optimoinnissa rajoittavina ehtoina. Tämä edellyttäisi käytän-

nössä rakenneyhtälöiden tietynasteista
pysyvyyttä. Talouspolitiikan keinona
tulee nyttemmin kuitenkin usein kysymykseen nimenomaan rakennemuutoksen edistäminen kansantalouden tasapainottomuuksien korjaamiseksi.
Tarkastelukehikko viittaa muutenkin
ajatteluun ja aikaan, jolloin taloudellisten ilmiöiden selittämisessä saatiin
hyviä tuloksia kuluttajan käyttäytymisen ja yrityksen teoriaa, sekä kansainvälisen kaupan ja finanssi- ja rahapolitiikan teorioita soveltamalla. Taloudellisessa kehityksessä 70-luvulla tapahtuneiden suurten muutosten seurauksena ovat näiden rinnalle hyvin
keskeiseen asemaan nousseet mm. energia-, raaka-aine-, teknologia-, integraatio- ja asennemuutoskysymykset. Näissä tekijöissä tapahtuvien muutosten
vaikutusten analysointi on vielä varsin
alkuasteeIlaan.
Siitä huolimatta ne
joudutaan ottamaan talouspolitiikan
suunnittelussa huomioon. Esitettyä talouspolitiikan keinoluetteloa olisikin
tältä osin sopivasti täydennettävä. Samalla luettelo kattaisi paremmin myös
keskipitkän ja pitkän aikavälin politiikan keinovalikoiman.
Näyttää· siltä, että käytetty mallitarkastelu valaisee vain staattisessa tapauksessa ja muuttumattoman rakenteen vallitessa talouspoliittisten toimenpiteiden tehokkuutta. Tämä analyysi
ei siten vaikuta kovin hyödylliseltä käytännön tarpeiden kannalta. Myöskin
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empiirinen analyysi talouspolitiikan
keinojen valinnan onnistumisesta on
vaikeaa kuten esitelmöitsijä toteaa.
Jos madalletaan ongelman lähestymiskynnystä ja tyydytään hyvin pelkistettyyn tarkasteluun, voitaneen kuitenkin saada edes suuntaa-antava vastaus asetettuun tehokkuuskysymykseen.
Tässä tarkoituksessa otetaan tarkasteltavaksi Suomen taloudellinen kasvu ja
resurssien käyttöaste.
Kansan tuotteen volyymikehityksessä
kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana havaitaan kaksi selvää pidempää hitaan kasvun kautta. Ensimmäinen käsittää vuodet 1966-68 ja jälkimmäinen vuodet 1974-78. Yhdistämällä koko ajanjaksona todetut suhdannehuiput saadaan eräänlaisen potentiaalisen kasvu-uran kuva. Voidaan
huomata, että vuonna 1980 saavutettu
suhdannehuippu jäi alemmaksi kuin
tarkasteluaj anj akson aikaisemmat suhdannehuiput.
Seuraamalla vastaavalla tavalla kansantalouden kokonaistyöllisyyttä kuvaavaa aikasarjaa havaitaan kansantuotteen hitaan kasvun aikana työvoimaresurssien vajaakäyttöisyyttä. Näyttää kaiken lisäksi siltä, että nyt vallitsevalla aikaisempaa hitaamman potentiaalisen kasvun kaudella työllisyys on
hiljalleen alenemassa. Vaikka tuottavuuden keskimääräinen vuosikasvu on
alentunut yhdellä prosenttiyksiköllä,
on sen kasvu silti suurempi kuin potentiaalisen tuotannon kasvu.
Koska työvoiman tarjonta nyt on
korkealla tasolla ja lisääntyy edelleen
tuntuvasti ainakin kuluvan vuosikymmenen puoliväliin asti, on kysymyksessä selvä työvoimaresurssien vajaakäyttö. Tämä merkitsee rakenneongelmaa,
jonka ratkaisemiseksi talouspolitiikan

toimenpiteet eivät ole olleet riittävän
tehokkaita.
Myös työttömyyttä ja vaihtotaseen
alijäämää samanaikaisesti tarkasteltaessa erottuvat selvästi edellä mainitut
kaksi eri suuruisen potentiaalisen kasvunopeuden kautta.
Tällä hetkellä
näyttäisi tyydyttävä vaihtotaseen alijäämä olevan saavutettavissa vasta varsin korkean työttömyysasteen kustannuksella. ETLAssa suoritettujen, laitoksen ekonometriseen malliin perustuvien laskelmien mukaan viennin kasvun nopeuttaminen merkitsisi mahdollisuutta päästä parempiin työttömyyden
ja vaihtotaseen yhdistelmiin kuin nykytilan teessa.
Viennin edellytysten parantaminen
on siis keskeisessä asemassa pyrittäessä samanaikaisesti parantamaan työllisyyttä ja kasvua ja säilyttämään riittävä ulkoinen tasapaino.
Vientiämme
voidaan kasvattaa kansainvälistä kauppaa nopeamminkin aikaansaamalla sopivat investointiedellytykset vientiteollisuudelle kilpailukyvyn parantamiseksi. Sen lisäksi voidaan vielä tehostaa
markkinointiponnistuksia.
Edellä esitetyt tulokset perustuvat
empiirisiin selvityksiin. Talouspoliittisessa kirjoittelussa on viime vuosina
kiinnitetty runsaasti huomiota myös
investointien laimeuden, työttömyyden
ja hitaan kasvun välisiin riippuvuuksiin. Näyttää siltä, että hyvän työllisyyden turvaavan kasvun edellytyksiä
on melko hankala toteuttaa säätelevän
talouspolitiikan keinoin. Pitäisi näet
etsiä sopiva tulonjakautuma riittävien
säästöjen ja investointikysynnän ylläpitämiseksi sekä lisäksi oikea investointiaste, joka puolestaan riippuu mm. työn
ja pääoman korvattavuussuhteista tuotantokoneistossa ja uusissa investoin-
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neissa. Lisäksi olisi otettava huomioon
investointien riippuvuus tuotteiden odotetusta kysynnästä, hintaodotuksista ja
tuotantopanoksista maksettavista suhteellisista korvauksista. Investointipäätöksiin vaikuttaa edelleen odotuksiin
yleisesti liittyvä epävarmuus ja erityisesti teknisen kehityksen ennustamisen
vaikeus. Lopulta investointipäätöksen
syntyminen riippuu vielä olennaisesti
siitäkin, mitkä ovat rahoitusmahdollisuudet.
Yllä esitetyn perusteella voidaan hyvin ymmärtää, että eri maiden talous-

politiikassa on yhä enemmän alettu painottaa toimenpiteitä, joilla parannetaan
markkinamekanismin toimivuutta päätöksenteossa ja korostetaan kannattavan tuotantotoiminnan merkitystä investointien ja resurssien tehokkaan
käytön edellytyksenä. Tältä tieltä saatettaisiin meilläkin löytää sellaisia tehokkaita talouspoliittisia ratkaisuja,
jotka parantaisivat kansainvälistä kilpailukykyämme, lisäisivät vientiä nopeuttaisivat kasvua ja nostaisivat resurssiemme käyttöastetta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Poikkeusolojen talouden suunnittelusta*

K. H. PENTTI

Tavoitteista
On helpolla nähtävissä, että vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella voi tapahtua sellaisia tapahtumia ja syntyä sellaisia tilanteita,
joiden :seuraamukset johtavat talouselämän normaalien mekanismien
toimintakyvyttömyyteen ja aikaansaavat siten uhan väestön toimeentulolle ja valtakunnan riippumattomuudelle. Tällaisten tapahtumien
ja tilanteiden maallem,me aiheuttamien seuraamusten minimoimiseksi ja väestön toimeentulon sekä turvaLlisuuspoliittisten' tarpeittemme
varmistamiseksi on meillä oltava suunnitelmat poikkeusolojen taloudellista toimintaa varten. Kuten EVA:n kirjasessa Raportti kolmannesta tasavallasta: Kansakunnan menestymisen ehdot »hengissä pysymisen strategian» yhteydessä sanotaan: »Meidän on BO-luvulla varauduttava ainutkertaisiin, ennalta odottamattomiin tapahtumiin,
epäjatkuvuuteen. Meidän on opittava elämään epävarmuuden kanssa. Arabialaisen sananlaskun mukaan 'se, joka väittää tietävänsä,
mitä tulevaisuudessa tapahtuu, valehtelee, silloinkin kun hän sattuu
olemaan oikeassa'.»
Varautumisen tavoitteena on varmistaa poikkeusolojen varalta
väestön toimeentulo, välttämättömän ta'louselämän jatkuminen sekä
maan taloudellinen puolustusvalmius voimavarojen mukaan mitoitetulla tavoitetasolla. Tämä tavoite on saavutettavissa aikaansaamalIa talouselämään ja sitä sääntelevään ja ohjaarvaan haHintokoneistoon
mahdoHisimman hyvä tOLmintavalmius sekä käytettävissä olevia ta10udeUisia voimavaroja ja tuotannon tekijöitä vahvistamalla riittävä
kriisinkestokyky .
*
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Suunnitteluperusteista
Poikkeusolojen talouden suunnittelu kattaa kaikki tärkeimmät taloudelliset toiminnot, nHden edellyttämät voimavarat sekä niihin
kohdistuvan hallinnon. Suunnittelu hajaantuu tästä syystä laajaNe
alueelle ja moniin käsiin. Kun kuitenkin tämän suunnittelun eräänä keskeisenä tehtävänä on valtakunnan kokonaisvoimavarojen käytön optimointi, on ymmärrettävää,että tehtävä ei ole suoritettavissa
ilman että suunnittelu perustuu yhtenäisiin lähtökohtiin.
Peruslähtökohtina voidaan pitää seuraavia:
-

Reaalisen toimintavalmiuden antavien suunnitelmien en perustuttava voimassa olevan lainsäädännön pohjalta aikaansaataviin
säädöksiin ja niihin pohjautuviin' toimenpiteisiin. Valmiuslainsäädännön kehittämisen hyväksi tehtävä työ ei saa houkutella tinkimään tästä.

-

Nopea ja joustava sopeutuminen erilaisiin poikkeusoloihin edellyttää toiminnan pohjautuvan olemass,a oleviin ja toimiviin organisaatioihin ja mekanismeihin. Niitä joudutaan ymmärrettävästi
poikkeusoloissa vahvistamaan.
Suoritustehtävien antaminen
uusille, »mobHisoiduille», yksikäil1e on ominaista sotilaalliselle
maanpuolustukselle ja eräille muille maanpuolustuksen aloille.
Poikkeusolojen talouden .organisatoriseksi ratkaisuksi tämä sen
sij aan ei sovi.

-

Suunnittelun .on perustuttava yhteisiin tilannemalleihin. Tässä
suhteessa vallinnut puute korjautui puolustusneuvosten maarlteltyä v. 1977 neljä poikkeustilannetta eri aloiNa tapahtuvan valmiussuunnittelun perustaksi. Samalla saatiin myös tietyt lähtö~ohdat poikkeuso\lojen talouden kvantitatiiviselle suunnitte~u1le.
Soveltuakseen tähän on puolustusneuvoston poikkeusolojen kuvausta jouduttu laventamaan taloutta kuvaavilta osiltaan.

-

Suunnittelun kannalta katsoen poikkeusolojen taloudella tulisi
myös olla valtioneuvoston tai eduskunnan antamat suoritevaatimukset. Niiden asettamiseen liittyy kuitenkin tietyn logiikan
mukaan ,myös tähän tarvittavien voimavarejen osoittaminen.
Näin ellen on ymmärrettävää, että suunnitteluprosessi tässä suhteessa kääntyy tavallaan päinvastaiseksi eli suunnittelijan on sel-
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vitettävä vallitseva kriisivalmius ja kriisinkestokyky. Jos tilanne ei tyydytä päätöksentekijöitä osoitettaneen sen parantamiseksi
tarvittavat voimavarat.

Suunnittelusta ja suunnittelijoista
Poikkeusolojen talouden suunnittelu j'akautuu kahteen päälinjaan,
toisaalta toiminnan ja toimintavalniiuden suunnitteluun ja toisaalta
voimavarojen ja niiden käytön suunnitte'luun. Toiminnan operatiivinen ja organisatorinen suunnittelu on tradäionaaHsesti ollut toimiala- ja hallintohaarakohtaista. Vähitellen on kuitenkin selvinnyt,
että niin hyvin suunnitteluresurssit kuin poikkeusolojen toiminnan
vaatimat voimavaratkaan eivät riitä kaiken poikkeusolojen taloudellisen toiminnan ja sen ohjauksen suunnitteluun eivätkä liioin sen keskeisesti ohjattuun toteuttamiseenkaan. Tavoitteet on siis laskettava
aIemmalle ambitiotasoHe.
Tästä syystä on suunnittelun kohteet asetettava toisin. On yksilöitävä väestön toimeentulon ja välttämättömän talouselämän jatkumisen kannalta kriittiset systeemit ja pyrittävä ensi sijassa varmistamaan niiden toimintavalmius. Tyypillisiä tällaisia kriittisiä systeemejä 'Ovat esimerkiksi elintarvikehuolto, sairaan- ja terveydenhuolto,
asumisen edellytykset, välttämättömän vientituotannon ja sotatarviketeoliisuuden ylläpito sekä henkisiä minimitarpeita palvelevat toiminnot ja näitä kaikkia palvelevat energiahuolto ja kuljetuspa'lvelut.
Voimavarojen tarpeen ja käytön kvantitatiivinen suunnittelu
näytti pettävästiensi aluksi, ennen kriisitypologian tuloa, melko suo~
raviivaiselta. Kukin suunnitteleva sektori arvioi subjektiivisesti tuotostensa kysynnän sodan oloissa ja lohti siitä panosten tarpeensa.
Suunnittelun lavennuttua usean kriisityypin käsittäväksi ja muu~
tuttua sektorikohtaisesta systeemikohtaiseksi, on yhteisten voimavarojen optimaalinen jako panoksina eri tarvitsijoiHe tullut resurssisuunnittelun keskeiseksi kysymykseksi.
Nämä suunnitteluympäristön muutokset ovat osaltaan korostaneet aikaisempien suunnittelumetodien puutteellisuutta. Niinpä on
kysymyksen asettelun muututtua jouduttu hakemaan uusia optimointimahdollisuuksia tarjoavia lähestymistapoja. Näitä ovat toiminta-
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valmiussuunnitteluun antaneet toi,mintaverkkomenetelmät ja -matriisit sekä voimavarasuunnitteluun panos-tuotosmallit.
Päinvastoin kuin naapurimaassamme Ruotsissa, on meiHä alunperin ymmärretty, että poikkeusolojen truouden suunnittelua ei tule
jättää yksinomaan toimintaa ohjaavien ja sääntelevien hallintoviranomaisten huostaan. Perustamalla hallinnon ja talouselämän yhtei..
seksi suunnitteluelimeksi pysyvä valtion komitea, puolustustaloudellinen suunnittelukunta, on meillä vältetty ne käytännön toiminnalle
vieraat piirteet, jotka Ruotsin puolustustaloudellista suunnittelua
kieltämättä ovat varsinkin aikaisemmin vaivanneet. Täten meillä
toimintasektorit or.aalla tahollaan ja haHinnon alat omallaan vastaavat kukin oman poikkeusolojen toi,mintansa edellyttämästä suunnittelusta. Tämä normaaliroolien säilyminen poikkeusoloissakin polarisoituneena, toiminta erillään ja hallinto erillään, edeHyttää erinomaisen hyvässä yhteisymmärryksessä tapahtuvaa suunnittelun koordinointia. Tälle koordinoinnille tarpeeHisen foorumin tarjoaa puolus ..
tustaloudellinen suunnittelukunta alakomiteoineen ja suunnittel'Ukeskuksineen.
Horisontaalisen koordinoinnin lisäksi poikkeusolojen ta~ouden
suunnittelu vaatii myös vertikaalista koordinointia. Väliportaan hallintomme hajanaisuuden takia on kestänyt kauan, ennenkuin lää..
nintason suunnittelussa on edistytty. Nyt ollaan kuitenkin hyvänä
alulla ja kuntaportaankin toimintavalmiuden tehostamistoimenpitei..
siin päästäneen tulevana vuonna.

Kriisivalmiudesta
Kriisivalmiuden ,elementteinä voidaan pitää operatiivista toiminta..
valmiutta ja voimavarojen antamaa kriisinkestokykyä. Toimintavalmius edellyttää, että eri tuotannon- ja hallinnona'lojen toimintasuunnitelmat eri kriisityyppejä varten ovat va1miit ja että niiden
edellyttämät, valmiuslakeihin perustuvat säärdösluonnokset on valmisteltu. Lisäksi tarvitaan vahnisteHut sääntely- ja säännöstelymekanismit sekä tehtäväänsä perehdytetty organisaatio niitä hoitamaan.
Toimintava'lmiuden mittana on ilmeisesti se aika, joka on tarpeen talouselämän toimintojen ohjaamiseen toimimaan tilanteen edellyttä-
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mällä tavalla. Suunnittelulla pyritään aikatekijän minimointiin kussakin kriittisessä systeemissä.
Kriisinkestokyvyssä on itse asiassa kysymys omavaraisuudesta
laajasti käsitettynä eli niistä kokonaisvoimavaroista, jotka kriisin kohdatessa .ovat valtakunnan käytettävissä. Tietysti kriisinkestokykyyn vaikuttaa myös se, missä määrin ulkomaankauppaa on mah~
dollista käydä kriisin kestäessä. Tätä ei kuitenkaan suunnittelussa
voida ottaa huomioon kuin marginaalitekijänä. 'Myös kriisinkestokyvyn mittana voidaan pitää aikaa, eli vastausta kysymykseen kuinka kauan tietyssä tilanteessa väestön toimeentuloa voidaan ylläpitää
tietyllä, tavoitteeksi asetetulla huoltotasolla, samalla kun välttämättömän talouselämän jatkuminen ja taloudeNisen maanpuolustuksen
tarpeet on turvattu. Taloudellisen kriisi:n:kestokyvyn maksimointi
ilmeisesti edellyttää käytettävissä olevien voimavaroj en optimaalista
jakoa talouselämän eri sektoreiUe. Tätä suunnittelutehtävää pyritään nyt lähestymään puolustustalouden suunnittelukeskuksessa kehitetyn poikkeusolojen kokonaistaloudeHisen mallin avulla, jota selostetaan seuraavassa Jorma Vannisen artikkelissa. Mallista toivotaan apuvälinettä sekä voimavarojen käytön suunnitteluun että tilanteen mukaiseen, voimavarojen jakoa koskevaan ,päätöksentekoon.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Reaalitalouden suunnittelusta
poikkeusoloissa*
JORMA VANNINEN

On luonnollisesti erittäin vaikeaa esittää etukäteen tarkkoja määritelmiä siitä, millaisia ovat poikkeusolot luonteeltaan, vaikeusasteeltaan tai odotetulta kestoltaan. PeriaatteelHsella tasoHa voidaan kuitenkin hahmotella erilaisissa poikkeusoloissa syntyviä ongelmia ja
niiden ratkaisemisen vaatimia toimenpit,eitä. Tässä esityksessä on
tarkoitus ensisijaisesti keskittyä tarkastelemaan poikkeusoloiihin luettavaa suhteellisen lievää tapausta, ns. taloudeUista (ei-sotilaall.ista)
kriisiä ja sen synnyttämien ongelmien ratkaisuma:hdollisuuksia reaaIitalouden kannalta.
Ns. ensimmäinen öljykriisi vuosina 1973-1974 toi yleiseen tietoisuuteen sen tosiasian, että kansainvälisenä erikoistumiseUa ja kaupan kasvulla on myös toinen puolensa: aineellisen elintason nousu
teollisuusmaissa on perustunut paljolti raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten häiriÖ'ttömään saantiin. Huomattava osa maailman
todetuista raaka-ainevarannoista sijaitsee kehitysmaissa. Kansainvälisten kriisien ilmeneminen strategisia raaka-aineita tuottavissa
maissa, niiden välittömässä läheisyydessä tai tärkeimpien kuljetusreittien varrella on ,merkinnyt ollennaisen vaaratekijän ilmaantumista kansainväliseen kauppaan. Toisaalta myös tehokkuuden kasvu ja
kiristyvä kilpailu maailmanmarkkinoista on osaltaan johtanut siihen,
että varastointitoimintoja on rationalisoitu kierrätystä nopeuttamalla
ja täten normaalien varastojen kyky suojata satunnaisilta saantihäiriöiltä on pienentynyt.
Edtyisen; :voimakkaasti riippuvaisia kanjsainvälisestä :työnjaosta
ovat pienet, avoimet kansantaloudet. Suomen kokonaistarjonnasta
tuonti muodostaa lähes neljänneksen. Maa'mme kansantalöus lepää
*
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kuitenkin useilla aloilla ratkaisevasti tuonnin varassa. Esimerkiksi
kriisiherkkyyden kannalta keskeisestä energiasta on tuonnin osuus
noin 70 %.
BoikkeusO'lojen varalle tapahtuvan talouden suunnittelun lähtökohtana on useimmiten tuontiin kohdistuva häiriö. Periaatteessa
täLlainen häiriö voi kulkeutua kansantalouteen kahdella tavalla: joko suurten hinnankorotusten tai hyödykkeiden saatavuuteen liittyvien fyysisten rajoitte~den kautta. Jaottelu ei ole täysin toisiaan poissulkeva, sillä kummassakin tapauksessa syntyy resurssien uudelleenallokointia suhteellisten hintojen muutosten takia.
Kuitenkin ensinmainittua tapausta voidaan tarkastella enemmän
perinteellisenä kansantalouden stabilisaatio-ongelmana, jossa kansantalouden voidaan olettaa sopeutumiskykynsä puitteissa löytävän
uuden tasapainotilan, jos hyödykkeil1e on muuten 'Olemassa normaalit markkinat. Sen sijaan hyödykkeen fyysiseen saatavuuteen liittyvät rajoitteet aiheuttavat kansantaloudelle vakavampia sopeutumisongelmia ja vaativat voimakkaampia ohjailukeinoja. Tällaisessa tapauksessa hintojen ei anneta suoraan toimia resurssiaHokaation ohjaajina, vaan allokaatio on tehtävä muiden kriteerien mukaan. Poikkeusoloissa on siis kyse jälkimmäisestä häiriötyypistä.
Poikkeusolojen talouden suunnittelun tehtävänä 'On tutkia, kuinka kansantalouteen kohdistuvien väliaikaisten ja äkillisten häiriöiden haitalliset vaikutukset voidaan saada minimoiduiksi. Tämä edellyttää, että häiriöt kyetään kvantifioimaan. Suunnittelun tavoitteena on antaa vastaus kahdenlaiseen ongelmanasetteluun:
1) Mitkä ovat vaikutukset kansantalouteen tiettyjen hyödykkeiden saatavuuden äkillisesti heikentyessä? Tällöin ongelmana on resurssien tehokkaan aHokaation löytäminen, mihin sisältyy suhteellisten hintojen muutoksia, kvantitatiivista säännöstelyä tai näiden kombinaatiota. Koska suunnittelun kohteena on äkillisesti syntyvä kriisitilanne, ovat kansantalouden tuotantorakenne, pääomakanta, tiedot
ja taidot annettuja ja ongelmana on niiden tehokas käyttö. Tarkastelukulma on siten lyhyellä tähtäimellä ja painottuu energian ja muiden raaka-aineiden saatavuuden rajoituksista sekä muista ulkomaankaupan häiriöistä.
2) Miten kansantaloutta voidaan etukäteen tehtävin toimenpitein suojata tiettyjen hyödykkeiden saatavuuden rajoituksilta? Täl-
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löin käsitellään pitemmän aikavälin kysymyksiä kuten kriisialttiiden
hyödykkeiden koti,maisuusastetta, varmuusvarastointia, kulutuskategorioitten substituoitavuutta jne.
Nämä ongelmanasettelut koskevat nimenomaan reaalital'Ouden
kysymyksiä. Näiden ohella tulevat rahata!louden puolelta ratkaistaviksi esim. kriisin edellyttämien lisämenojen rahoittaminen sekä
kriisin ja lisärahoituksen aiheuttamien inflaatiopaineiden Heventäminen. Näihin kysymyksiin palataan lyhyesti artikkelin lopussa.

Tutkimusmetodista
Jotta edellä esitetty suunnittelutavoite kyettäisiin saavuttamaan, 'On
suunnittelun perustuttava koko taloutta kuvaavien riippuvuuksien
analyysiin. Analyysin tarkoituksena on tällöin antaa päätöksentekijöille tietoa, minkälaisin toimenpitein voidaan parantaa resurssien
allO'kaatiota ,erilaisten rajoitusten alaisena toimittaessa. Tarkoituksena
ei ole kuitenkaan pyrkiä kuvaamaan talouden rakenteeLlisia kehitysuria.
Yhtenä soveltuvana ja paljon eri maissa käytettynä metodina voidaan mainita panos-tuotosanalyysi, jossa toimialojen välisiä riippuvuuksia :kuvataan lineaarisella yhtälöryhmällä ja lineaarisen kohdefunktion avulla etsitään optimaalista resurssien aHokaatiota annettujen rajoitusten puitteissa. Optimointimenetelmänä on siten klassinen lineaarinen 'Ohjelmointi. Panos-tuotosmallin raj'Oitteita varioi'malla on mahdollista tutkia ratkaisujen herkkyyttä sekä simuloida
erilaisia kriisimahdoUisuuksia. Tällöin voidaan pyrkiä arvioimaan
mm. kwutustasoa sekä toimialoittaista tuotantoa, tulonmuodostusta
ja työllisyyttä erilaisissa tilanteissa. Näiden tietojen ennakointi muodostaakin keskeisen rungon koko poikkeusolojen suunnittelulle.
Staattista, lineaarista mallia voidaan puolustella kahdesta syystä.
Ensiksikin suunnittelun tavoitteena on löytää optimaalinen allokaatio niukalle r,esurssille annetulla teknologialla ja päätetyillä rajoituksilla. Toiseksi panos-tuotosmalli on kokonaista'loudeHinen ja mahdollistaa disaggregoinnin toimia!latasolle. Ehkä lo'Ogisesti perustel:..
lumpiin tuloksiin voitaisiin päästä kansantaloutta kuvaavan dynaamisen maIlin konstruoinniHa. Mm. dataongelmasta johtuen systeemi-
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teorian sovellutukset ovat kuitenkin jääneet empiirisessä makrotaloustieteessä melko vähäisiksi. Dynaamisen optimoinnin sovellutukset
ovat lähinnä keskittyneet mikrotaloustiet.een ja liiketa!loustieteen
puolelle.
Panos-tuotosmenetelmän käyttö asettaa luonnollisesti omat rajoituksensa tulosten tulkinnalle. Lineaarisuusolettamus sisätHää oletuksen panos-tuotoskertoimien kiinteydestä. Teknologian muutos
luonnollisesti ajanmittaan muuttaa kertoimia, mutta empiirisissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kohtuullisen lyhyellä aikavälil:lä kertoimet ovat varsin stabiileja. Lineaarisuusolettamus merkitsee
myös, että tuotannon skaalan suhteen lisääntyviä tuottoja ei oteta
huomioon. TälLöinkin skaalatekijästä aiheutuvaa virhettä rajoittaa
se, että kriisiaikana todennäköisesti kaikissa tuotantoyksiköissä tuotantoa eisupistettaisi kussakin yhtälaisesti, vaan jotkut yksiköt toimisivat suuremmalla kapasiteetilla kuin toiset. Panos-tuotosmenetelmä merkitsee myös tuotannontekiJöiden substituutiomahdollisuuksien
puuttumista tuotantoprosessissa. Ongelma voidaan kuitenkin ratkaista siten, että aggregoidaan substituutit omaksi ryhmäkseen ja poiste. taan eri aggregaattien väliltä substituutiomahdollisuus. Empiirisesti
on myös todettu, että näin meneteltäessä ovat panos;..tuotoskertoimet
stabiilimpia kuin ilman aggregointia. Kun mallin staattisesta ja lineaarisesta rakenteesta johtuvat rajoitukset otetaan huomioon, tarjoaa malli apuvälineen viisaampien suunnittelupäätösten tekoon. Valmiita ratkaisuja ja ohjeita päätöksentekoa varten ei malleilta voi
yleensäkään odottaa.

Panos-tuotoskehikko
Seuraavassa esitetään pääpiirteissään pano:s-tuotosan~ysiin ja lineaariseen ohjelmointiin perustuvan poikkeusolojen suunnittelun toimintaperiaatteet. Taulukossa 1 on esitetty, kuinka panos-tuotosmaHi
jakaantuu kiinteäkertoimiseen teknologiamatriisiin ja lopputuotekysyntää kuvaavaan matriisiin. Lopputuotteiden osalta kysyntä on jaettu seuraaviin kulutuskategorioihin: yksityinen kulutus, julkinen kulutus, vienti, investoinnit sekä varasto muutokset. Mallissa voidaan
kohdefunktioksi valita mikä tahansa ,mielivaltainen rivi tai sarake.
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Taulukko 1. Panos-tuotosmatriisi.
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+K +Z

= 0

M

C

G

K

Z

Kohdefunktio
Hyödykemarkkinoiden tasapaino
Tuotantoraj oitteet
Yks. kulutuksen rakenne
Vienti
Ulkomaankauppa

Symbolit:
Yksityinen lopputuotekysyntävektori
1
Yksikkömatriisi
A
Panoskerroinmatriisi
X
Kokonaistuotosvektori
G
Julkinen lopputuotekysyntävektori
K
Investointivektori
Z
Vientivektori
r
Tuotannolle asetettavat ala- ja ylärajat
Ci
Rivin i osuus yksityisestä kulutuksesta normaalitilanteessa
bi
Normaalikulutusosuuden saama paino poikkeus oloissa
Z
Viennille asetettavat ala- ja ylärajat
V
Ulkomainen nettovelka
M
Tuontivektori
C

Tarkasteltavan ong,elman kannalta on mielekästä valita kohdefunktioksi yksityinen kulutus, koska se kuvaa parhaiten väestön toimeentulon tilaa.
Poikkeuso~oj a pyritään kuvaamaan mallissa erilaisten rajoitusten
ja alkuoletusten avulla. Tässä mielessä maUi tarjoaa hyvin joustavat vaihtoehtovalinnat, mutta toisaalta oletusten järkevyyttä ei voida 'testata empiirisen aineiston avulla. Mallilla laskettuja tuloksia
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arvioitaessa on tämä syytä pitää mielessä. Poikkeusolojen suunnittelun kannalta tärkeimmät rajoitteet ja alkuoletukset ovat seuraavat:
Mallilla saatava käyvä ratkaisu edellyttää, että toimialoittaiset
kokonais'kysynnät ja kokonaistarjonnat .ovat yhtä suuret. Hyödykemarkkinoiden tasapainoIle tämä m,etkitsee, että kunkin toimialan välituotepanoksien sekä peruspanoksien ja arvonlisän summan täytyy
vastata toimialan myymien välituotteiden ja lopputuotekulutukseen
menevien erien summaa. Toimialoittain voidaan tuotannolle asettaa
sekä ylärajat että alarajat. Periaatteessa kunkin toimialan tuotannon
ylärajan muodostaa kapasiteettirajoitus. Alarajan voi päätöksentekijä määrätä toimialan tärkeyden mukaan tuotantopanosten säännöstelykoneistoa apuna käyttäen.
Toimialoittaista tuotantorajoitetta voidaan käyttää kuvaamaan
myös tuonnin saatavuushäiriötä, koska tuonti on teknologiamatriisissa esitetty kiinteäkertoimisena panoksena. Tällöin toimialan tuotannon ylärajaa vähentämällä voidaan tuotos määritellä kulloinkin saatavuuden saHimaHe tasolle. Jotta saatavuushäiriö kohdistuisi todella kriisialttiiseen tuontiin, voidaan kokonaistuonti toimialoittain jakaa kotimaisen tuotannon kanssa kilpailevaan ja kilpailemattomaan
tuontiin. Kilpaileva tuonti voidaan käsitellä kotimaisen tuotannon
substituuttina ja saatavuusrajoite asetetaan tällöin vain kilpailemattomaan tuontiin.
Yksityisen kulutuksen rakennetta tai toimialojen kulutusosuuksien vaihteluvälejä varioimalla voidaan simuloida poikkeusolojen vaikeusastetta. Yleisenä periaatteena voidaan pitää sitä, että toimialoittainen kulutusra'kenne muuttuu kriisin vaikeutuessa painottaen lopuksi fyysisten väl ttämättömyystarpeiden tyydyttämisen ensisij aisuutta.
Julkisen kulutuksen toimia1loittaiset jakaumat ,määräytyvät kriisitilanteen vaikeusasteen mukaan. Eksogeenista julkisen kulutuksen tasoa voidaan vaihdella. Investointien jakautumaan ja tasoon
pätevät samat periaatteet kuin julkiseen kulutukseen. Toimialoittaisen viennin voi malli ratkaista annettujen muiden rajoitusten puitteissa. Kunkin toimialan viennille voidaan tilanteesta riippuen asettaa sekä ylä- että alaraja. Kriisin luonteesta tai tarjoutuvista muista mahdoHisuuksista riippuen voidaan ulk.omaankaupan tasapainoIle asettaa oma rajoituksensa. Näin esim. ko'konais-
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tuonti ja kokonaisvienti voidaan määritellä tasapainottuvaksi tai valuuttavarannon ja ulkomaisen velkaantumisen suomin mahdoHisuuksin tuonti voi olla vientiä suurempi. Työllisyyden määräytyminen
malliratkaisussa tapahtuu teknologiamatriisissa olevan palkkasumman kautta. p.eruspanoksena oleva palkkasumma toimialoittain on
muutettavissa vastaamaan työvuosia. Täl1öin malliLla saatu ratkaisu
ilmoittaa kunkin toimialan kokonaistuotoksen tason, josta on saatavissa sitä vastaava työllisyys.
Vaikka poikkeusolojen suunnittelun apuna käytettävä panos-tuotosmalli on todellisuuden kuvaajana korvin tekninen ja mekaaninen,
pystytään rajoitteita ja alk.uoletuksia sopivasti kombinoiden saamaan
suhteeHisen joustava kuva saantihäiriöiden vaikutuksista talouteen.
Lisäksi mallhlla voidaan saada tietoa etukäteen tarvittavista kriisinkesto~kyä parantavista toimista siten, että esim. kilpailemattoman
tuonnin annetaan mallira:tkaisussa kuvata tarvittavien varmuusvarastojen suuruutta ulkomaankaupan sulkutilanteessa.

Rahatalouden ongelmista poikkeusoloissa
Poikkeusoloissa kansantalouden aktiviteetti laskee ja tuotanto supistuu. Lisäksi supistuneesta tuotannosta julkisen sektorin kulutukseen menevä suhteellinen osuus yleensä kasvaa. Toisaalta kuitenkin
kotitalouksi,en ostovoima ei supistu tuotantoa vastaavalle tasolle, kos-

Kysyntä
ja
tarjonta

.... . . .. ..... .... .................... .
..................................................
••• ... .................. F.Onanss.Opol vao.k .........................
.........:.:.:.:....:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::~

r---....wcn-..o;:""O..0.;.--. ...........-...........e••: .........-.......................e.e•••••••••e••: ._._....._:•••••e.......
~

~

Kysyntä ilman supistavia
toimenpiteitä

Rahapol. vaiko

Oletettu kysyntä, kun supistavat toimenpiteet suoritettu
Tarjonta
Kriisin vaikeusaste

Kuvio 10 Hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta poikkeusoloissao
3

302

ka varallisuus ja julkisen sektorin generoima tulonmuodostus ylläpitää kotitalouksien ostovoimaa. Tästä seuraa, 'että kysynnän ja tarjonnan 'epätasapaino hyödykemarkkinoilla on hyvin todennäköinen.
Poikkeusoloissa syntyy siis voimakkaita tal'oudeHisia ylikuumenemisilmiöitä, jotka ovat luonteeltaan erillaisia kuin normaaliaikoina.
Harjoitettavan raha- ja finanssipolitiikan tehtävänä on kriisin
edelly.ttämien lisämenojen rahoittaminen sekä kriisin ja lisäranoituksen aiheuttamien infIaatiopaineiden lieventäminen. Finanssipolitiikan tehtäväksi voidaan määritellä ainakin seuraavat: Ensiksi valtion lisäm,enojen rahoitus. Tämän tavoitteen saavuttamisen keinoja
ovat valtion vähenmlän tärke1den menojen supistukset, verojen ja
maksujen korotukset sekä kotimainen l'ainanotto. Lievemmissä tapauksissa voi kysymykseen tulla myös ulkomainen lainanotto. Vaikka talouspolitiikan yhtenä tavoitteena on myös infIaatiopaineiden
pienentäminen, voi valtio joutua vakavassa poikkeustilanteessa turvautumaan keskuspankkirahoitukseen, jota kuitenkin tulisi kaikin
keinoin välttää. Toisena finanssipolitiikan tehtävänä on supistaa
liiallista kotitalouksien ostovoimaa ja pyrkiä rajoittamaan se hyödykemäärää vastaavalle tasoHe. Kolmanneksi finanssipolitiikaHa voidaan pyrkiä huolehtimaan siitä, että rahoitusm,enojen aiheuttama rasitus kohdistuu oikeudenmukaisesti eri väestöryhmiin. Koska kriisitilanteessa on tärkeää pyrkiä pitämään tuotantoa mahdollisimman
korkealla tasolla, eivät finanssipoliittiset toimenpiteet saisi olla niin
jyrkkiä, ,että tuotanto niistä oleellisesti häiriintyy. Erityisesti tämä
pätee ns. strategisilla tuotannonaloilla. Julkisen sektorin menojen
kasvu saattaa pienentää finanssipolitiikan mahdollisuuksia inflaation
hillinnässä, koska huomattava osa kerätyistä varoista palautuu takaisin talout,een. Tämän vuoksi on finanssi- ja rahapolitiikan koordinointi välttämätöntä.
Rahapolitiikan pääpaino kriisitilanteessa on luottoj'en ohjaaminen
tärkeisiin kohteisiin samalla kun rahanarvo pyritään pitämään vakaana JisäämäHä pakroo- ja/tai vapaaehtoista säästämistä. Luottojen
ohjaaminen voi tapahtua joko valtion :lainanottoa lisäämällä tai vaikuttamalla pankkien antolainauskohteisiin. Sikäli kuin kysynnän
ja tarjonnan välille kaikesta huolimatta jää kuilua, tapahtuu tasapainotus joko inflaation kautta tai yksinkertaisesti siten, että osa kysyntää jää tyydyttämättä 'esimerkiksi hintasäännöstelyn johdosta.
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Puheenvuoro:
Ravintohuollon turvaaminen poikkeusoloissa
SEPPO SUOKKO

Tarkastelen tässä puheenvuorossa ravintohuoltomme kehittämisen vaihtoehtoja varmuuden näkökulmasta. Taustan puheenvuorolle antaa maailman ravintotilanteen jatkuva heikkeneminen
ja ravintohuollon riskien kasvu, joka
aikaa myöten koskettaa yhä konkreettisemmin niin teollisuus- kuin ~ehitys
maitakin. Aluksi kuvaan kehitystä, joka on johtamassa riskitekijöiden kasvuun. Tämän jälkeen tarkastelen Suomen ravintohuollon valintatilannetta.
Poikkeusolojen talouden suunnittelun
keskeisimpänä tehtävänä näen yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamisen
kaikissa olosuhteissa.
Toimintakyky
poikkeusoloissa kulminoituu kykyyn
turvata ravintohuolto.
Globaalisesti tarkastellen ravintohuolto on kehittymässä kriisialttiiseen
suuntaan. Keskeisinä tekijöinä tässä
kehityksessä ovat väestön kasvusta ja
ravintotottumusten muutoksista johtuva ravintotarpeen voimakas kasvu, eräiden tuotantoresurssien, lähinnä viljelymaan ja kasteluveden rajallisuus, ympäristötekijät sekä tuotantopanosten
reaalihintojen nousu.
Kehitysmaissa tilanne on kohta -katastrofaalinen. Ravintotuotanto on jäänyt jatkuvasti jälkeen tavoitteista. Nykykehityksellä nälästä ja vakavasta aliravitsemuksesta kärsivien määrä kol-

minkertaistuu nykyisestä 400-500 miljoonasta hengestä vuoteen 2000 mennessä.
Nälkäongelman hallitsemiseksi maailman ravintotuotanto tulisi vuoteen 2000
mennessä kaksinkertaistaa. Pääosa tuotannon lisäyksestä tulisi toteutua kehitysmaissa. Käytännössä törmätään-'kuitenkin melkoisiin vaikeuksiin. Ensimmäisen ongelman muodostaa tuottavan
maan rajallisuus. Viljelysmaan määrän olennainen nostaminen nyky tasolta
on mahdotonta. Vuoteen 2000 mennessä yli 60 % kehitysmaiden väestöstä
asuu maissa, joissa uutta maata ei enää
saada viljelyskäyttöön.
Ainoaksi keinoksi jääkin tuottavuuden eli satotasojen voimakas nostaminen. Periaatteessa tämä voi tapahtua
moninkertaistamalla lannoitteiden, kasteluveden, torjunta-aineiden ja maatalouskoneiden määrä. Kuitenkin sekä
ympäristölliset että taloudelliset tekijät
muodostavat vaikean ongelman.
Tuottavuuden nostaminen ulkoisia
panoksia lisäämällä on jo johtanut ympäristöllisiin ongelmiin. Ongelma on
pahin keinokastelualueilla. Maaperän
suolaisuuden ja emäksisyyden lisääntymisen seurauksena maan luontainen
tuotantokyky vähenee jatkuvasti. Eräillä tehoviljelyn alueilla USA:ssa ja
Ranskassa maan humuspitoisuus on
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alentunut puoleen lähtötilanteesta. Saman tuotantotason ylläpitäminen vaatii
jatkuvasti lisääntyviä ulkoisia panoksia.
Toinen ongelmaryhmä, joka koskee
niin teollisuusmaita kuin kehitysmaitakin, muodostuu tuottavuuden nostamisen taloudellisista tekijöistä. Satotasoa
lisäävät tärkeimmät tuotantopanokset,
lannoitteet, vetovoima ja torjunta-aineet ovat energiasidonnaisia. Energian
jatkuva hinnannousu toisaalta lisää painetta näiden panosten käytön vähentämiseen ja toisaalta nostaa ravintotuotteiden hintoja.
Tämän kehityksen lopputulos on jo
ennustettavissa. Se voidaan kiteyttää
kolmeen pääkohtaan:
1) Asetettu ravintotuotannon kaksinkertaistamistavoite on ilmeisen vaikea saavuttaa. Näin ollen nälkäongelma saattaa yhä pahentua ja
laajojen nälkäkatastrofien todennäköisyys kasvaa päivä päivältä.
2) Tuotantoperustan niukkuuden lisääntyessä herkkyys erilaisten kriisien syntymiseen ja leviämiseen kasvaa.
Häiriöalttiutta lisää myös
maailman taloudellinen ja poliittinen käymistila.
3) Erityisesti kustannuspaineiden vuoksi ravintoaineiden maailmanmarkkinahinnat tulevat selvästi nousemaan.
Panosten hintojen nousun vuoksi
useiden maiden tuotantotaso voi
alentua.
Maailman ravinnontuotanto on siten
ilmeisesti ajautumassa pitkään ja vaikeaa:n kriisivaiheeseen, josta ulospääsy
näyttää vaikealta. Nykyinen maanviljelysteknologia, joka tähtää kohoaviin
satotasoihin ulkoisia panoksia lisäämäl-

lä, törmää ympäristöllisiin ja taloudellisiin rajoihin. Aivan ilmeisesti tarvittaisiin teknologian muutosta, jollaista ei
kuitenkaan ole näköpiirissä. Voidaankin perustellusti sanoa, että maailman
ravintohuollossa ollaan ajautumassa
kriisiin, pysyviin poikkeus oloihin, joka
myös Suomelta vaatisi pitkälle eteenpäin ulottuvaa varautuvaa suunnittelua.
Maailman ravinto huollon häiriöalttiuden lisääntyessä Suomen ravintotuotanto on kehittynyt yhä häiriöalttiimpaan
suuntaan. Suuntana on ollut tuontipanosten yhä laajeneva käyttö ja lisääntyvä erikoistuminen. Näin hehtaarikohtaisia satotasoja on saatu tuntuvasti
nostettua, mutta samalla riippuvuus
strategisista tuotantopanoksista, ennen
kaikkea energiasta on lisääntynyt. Jo
yhdenkin strategisen panoksen, kuten
esim. typpilannoitteen saannin tyrehtyminen alen taisi satotason puoleen nykyisestä.
Ravinnon saantia voidaan toki varmistaa tuotteiden ja tuotantopanosten
varastointia lisäämällä. Päätökset esim.
viljan varmuusvarastoinnin olennaisesta lisäämisestä onkin tehty ja suunnitelmia lienee olemassa myös tuotantopanosten saannin parantamiseksi poikkeusoloja silmällä pitäen.
Vaikka varastoinnilla pystytäänkin
turvaamaan ravintotuotteiden saanti lyhytaikaisen poikkeustilanteen aj aksi,
jatkuvan kriisin varalta se ei kuitenkaan riitä. Pidempään jatkuvan kriisin
varalta keskeinen huomio tulee kiinnittää
ravinnon
tuotantopolitiikkaan;
kuinka maataloustuotantoa tulisi ohjata enemmän varmuutta korostavaan
suuntaan.
Kysymys palautuu siten
meilläkin tuotantoteknologian valintaan.
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Periaatteessa meillä on valittavana
kaksi tuotantopoliittista linjaa. Ensiksikin nykyisen kehityksen jatkaminen,
jonka lopputuloksena on harvalukuinen, pitkälle erikoistuneiden tilojen
joukko. Tuotanto perustuu yhä selvemmin osto- ja tuontipanosten käyttöön. Elintarvikehuollon kannalta ravintotuotanto kehittyy yhä haavoittuvampaan suuntaan.
Lyhytaikaisen
kriisin varalta tosin voidaan suojautua
varastointia kehittämällä, mutta pitkäaikaisen kriisin varalta ravintohuolto ei
ole turvattu.
Toisena äärivaihtoehtona on ravintotuotannon ohj aaminen erityisesti varmuuden näkökulmasta.
Tavoitteena
olisi edellistä vaihtoehtoa suurempi
Joukko tiloja, joilla tilan omien resurssien, työn, pellon, metsän, käyttö saisi
huomattavasti suuremman merkityksen.
Tuotantoa ohjattaisiin tuotantomääriä
ja tuotantovälineiden käyttöä koskevin
säännöksin tavoitteena estää tilojen
liian voimakas väheneminen. Panosten
käyttöä ohjattaisiin hinta- ja' veropolitiikan keinoin tilan omien resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen ostopanosten sij asta.
Edellinen vaihtoehto pelkästään taloudellisin kriteerein tarkasteltuna olisi kenties tehokkaampi ja mahdollistaisi
rauhallisissa olosuhteissa jälkimmäistä
vaihtoehtoa halve:mpien elintarvikkeiden saannin. Hintana olisi kuitenkin
häiriöalttiuden j·a yhteiskunnallisen riskin lisääntyminen, jonka vähentämiseksi tarvittaisiin enemmän kustannuksia
varmuusvarastoj en kasvattamiseksi.

Jälkimmäinen vaihtoehto olisi ilman
riskitekijöiden huomioonottamista epätaloudellisempi, mutta varmuuden näkökulmasta parempi. Varmuusvarastointia ei tarvittaisi siinä määrin kuin
edellisessä vaihtoehdossa ja tuotanto
olisi helpommin sopeutettavissa kriisiajan olosuhteisiin.
Toistaiseksi nämä tuotantopoliittiset
aprikoinnit ovat vain ilmaan heitettyjä
aj a tuksia. Meillä maatalouspolitiikka
on nähdäkseni liiaksi pitäytynyt tämän
päivän ongelmiin. Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointiin ei ole riittänyt
mielenkiintoa eikä resursseja. Ravintohuollon riskien lisääntyminen on joka tapauksessa tosiasia ja tuotantopoliittisiin vaihtoehtoihin on pakko vähitellen ottaa kantaa. J atkammeko nykyistä häiriöalttiuden lisääntymistä
merkitsevää linjaa, jota paikkailIaan
varmuusvarastoilla, vai pyritäänkö tuotantorakennetta kehittämään tietoisesti
varmuuden näkökulmasta.
Kysymystä olisi syytä pyrkiä tarkastelemaan myös puhtaasti taloudellisena
valintatilanteena. Vertailtavina vaihtoehtoina voisivat olla toisaalta varastointistrategia ja toisaalta strategia,
jossa maatalouden tuotantorakennetta
pyrittäisiin itsessään kehittämään sellaiseksi, että sopeutuminen erilaisiin
häiriötilanteisiin olisi nykyistä selvästi
joustavampaa. Vaikka nämä vaihtoehdot eivät olekaan häiriötilanteisiin varautumisen kannalta läheskään saman~
arvoisia, voisi edullisuusvertailun tekeminen niiden välillä osaltaan auttaa
päätöksentekijöitä eri toimintalinjojen
valinnassa.
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Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan
toimintaperiaatteet ja kaupan kehitys*
KARI HOLOPAINEN

Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa poikkeaa menettelytavoiltaan monessa suhteessa Suomen muusta ulkomaankaupasta. Luonteenomaisimpia piirteitä Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan
järjestelmälle orvat kaupan kahdenvälisyys, hallitusten välisten ohjelmien ja sopimusten avulla tapahtuva tavoitteiden asettaminen !kaupan kehitykselle pitkällä aikavälhllä eteenpäin samoin kuin edellytysten Juominen sille, että asetettuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä
mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tämä merkitsee julkisen vallan huomattavasti pitemmälle m'enevää osallistumista kaupan kehittämiseen ja säätelyyn kuin on asianlaita Suom,en länsikaupassa ja
'Osin myös muussa idänkaupassa.
Pyrin seuraavassa selvittämään Suomen ja Neuvost'O'liiton välisen
kaupan !luonnetta ja kehitystä kaupan perustana 'Olevasta sopimusjärjestelmästä käsin. Tavoitteenani on hahmottaa, !kuinka kaupan
perustana olevat periaatteet ja vakiintunut käytäntö vaikuttavat kaupan tosiasialliseen kehitykseen. Käsittelen aluksi kaupan järjestelmää ja sovellettuja toimintaperiaatteita ja sen jälkeen kaupan kehityksen pääpiirteitä viinleksi kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana. Lopuksi tarkastelen jonkin verran yksityiskohtaisemmin kaupan kehitystä v. 1976-80. Tältä osin pyrin asettamaan tapahtuneen
kehityksen yhteyt,een ajanjaksoa kosk!evan runko sopimuksen asettamien tavoitteiden kanssa ja selvittämään, mikä merkitys ja vaikutus
sopimuksella on ollut kauppavaihdon tosiasialliseen kehitykseen.

1. Kaupan järjestelmä ja toimintaperiaatteet
Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa on ns. bilateraalista, kahdenvälisesti tasapainotettua kauppaa, jonka säätely 'On jo vuodesta
*

Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 29. 4. 1981.
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TOTEUTUNUT KAUPPA

/
TOIMITUSSOPIMUKSET
(KONTRAHDIT)
Suomalaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppayhtymien välillä
- osa sopimuksista tehty jo ennen vuosipöytäkirjaa/runkosopimustakin

t
VUOSITTAISET TAVARANVAIHTOPÖYTÄKIRJAT
- tuortti- ja vientikiintiöt siten, että
maksutasapaino säilyy
KAUPPAVALTUUSKUNTA
- vuosipöytäkir,jan kiintiöistä sopiminen

\
\

\

i

\

5-VUOTINEN RUNKOSOPIMUS
- tuonti- ja vientikiintiöt
- maksujärjestelmää koskevat määräykset
- kaupallisissa sopimuksissa sovellettavien hintojen määräytymisperusteet

\
\
~

-

_ J

URAKKA- YMS. SOPIMUKSET
Suomalaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppayhtymien välillä
- projektien tekniset ja kaupalliset ehdot

t

t

KAUPPAVALTUUSKUNTA
- tuonti- ja vientikiintiöistä sopiminen

YKSITTÄISIÄ RAKENNUSPROJEKTEJA YMS. YHTEISTYÖTÄ
KOSKEVAT HALLITUSTEN
VÄLISET PÖYTÄKIRJAT/
SOPIMUKSET
- mm. Pääjärvi, Svetogorsk, Kostamus,
Loviisa
- hallitusten tahdonilmaisu siitä, että
osapuolet ovat periaatteessa valmiit
po. projektien toteuttamiseen

t
RUNKOSOPIMUSTA
VALMISTELEVA TALOUSKOMISSION TYÖRYHMÄ
- sopimuksen suuntaviivojen määrittely mm. sovellettava maksujärjestelmä, tavoite kauppavaihdon kokonaisarvolle

i

t

PYSYVÄ HALLITUSTEN VÄLINEN TALOUDELLINEN
YHTEISTYÖKOMISSIO
- pysyvä yhteydenpitokanava molempien maiden talouselämän välillä
- taloudellisen yhteistyön eri muotojen ideointi; PAO:n toteuttamisen seuranta

t
PITKÄN AJANJAKSON OHJELMA KAUPALLIS-TALOUDELLISEN,
TEOLLISEN JA TIETEELLIS-TEKNISEN YHTEISTYÖN
KEHITTÄMISEKSI (PAO)
- taloudellisen yhteistyön eri muotojen kehittämisen suuntaviivat aina 15
vuodeksi eteenpäin
- kaupan osalta mm. arvio kauppavaihdon arvon kehityksestä vuoteen 1990,
tavoite laivatoimituksilla Suomesta Neuvostoliittoon vuoteen 1990

t
KAUPPAPOLIITTISET SOPIMUKSET
- YYA-sopimus (erit. 5 artikla)
mm. vakaat poliittiset suhteet; sama
- kauppasopimus vuodelta 1947
tuontikohtelu kuin mille tahansa köl- tullisopimus vuodelta 1960
mannelle maalle tai taloudelliselle lii- hallituksen lausuma EECtolle
sopimuksen esittelyssä 1973
Kuvio 1. Tärkeimmät Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppaa koskevat sopimukset
ja kaupan kehittämiseen osallistuvat toimi elimet.
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1951 lähtien tapahtunut viisivuotist,en ja vuosittaisten tavaranvaihtopöytäkirjojen avulla. Järjestelmään on myös alunalkaen kuulunut
maitten välisen maksuliikkeen hoitaminen kahdenvälisen clearingmaksuj ärj,estelmän puitteissa.
Kaupan ~ehitystä säätelee myös joukko muita sopimuksia ja yhteistyöohj'elmia. Samoin maitten välille on perustettu useita yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on keskinäisen taLoudellisen yhteistyön
edistäminen.
Pyrin seuraavassa selvittämään, mikä asema haHitusten välisillä
sopimuksilla ja ohjelmiLla samoin kuin yhteistyöelimien toiminnalla
on Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan kehityksen kannalta.
Rajoitun tässä yhteydessä nimenomaan kaupan käsittelyyn. Muu
taloudeLlinen yhteistyö jää tämän .esityksen ulkopuolelle. En puutu
myöskään yksityiskohtaisem~min luonteeltaan ensisijassa kauppapoliittisiin sopimuksiin. Tähä osin totean vain, että vakailla poliittisilla suhteilla on ollut jaon jatkuvasti perustavaa laatua oleva meTkitys maittemme välisen taloudeHisen yhteistyön suotuisalle kehitykselle.
Kuviossa 1 on kaavamaisesti hahmoteltu tärkeimmät Suomen ja
Neuvostoliiton välistä kauppavaihtoa sääte'levät sopimukset, ohjelmat samoin kuin sen kehittämiseen osallistuvat toimielimet.

1.1 Pitkän ajanjakson ohjelma (PAO)
Pisimmälle tulevaisuuteen kaupan kehityksen suuntaviivoja hahmotellaan ns. Pitkän aj anj akson ohj elmassa. 1 Ohj'elma on varsin laaja
asiakirja. Siinä ei käsitellä ainoastaan tavaranvaihtoa, vaan ylipäänsä kaikkea maittemme välistä yhteistyötä, jona tavalla tai toisella on
taloudellista merkitystä. Ohjelmalla on näin oHen kauppavaihdon
kelhityksen kannalta sekä välitöntä 'että väliUistä merkitystä. Siinä
on mm. asetettu tavoitteet tuotannoHisen- ja proj.ektiyhteistyön kehittämiselle, joka toteutuessaan luonnollisesti viime kädessä vaikuttaa kaupan kehityks,een.
1. »Pitkän ajanjakson ohjelma kaupallis-taloudellisen, teollisen ja tieteellis-teknisen
yhteistyön kehittämiseksi ja syventämiseksi Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä vuoteen 1990» (1995).
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En puutu ohjelmaan tässä yhteydessä muulta osin kuin 'mikä koskee suoranaisesti tavaranvaihtoa. Tältä osin ohjelman taustalla on
pyrkimys luoda väline, jonka avulla maittemme välisen tavaranvaihdon suunnitte1lun perinteiset perusjaksot - viisivuotiskaudet - voitaisiin entistä paremmin liittää toisiinsa. Ohjelma lisää näin oHen
kauppavaihdon suunnittelun perspektiiviä perinteisestä viidestä vuodesta parhaimmillaan viiteentoista vuoteen. OhJelma sisältää suhteellisen yleisluonteiset kauppavaihdon kehittämistä koskevat tavoitteet. Ohjelmassa on näin ollen 'Otettu ,ensisijassa kantaa siihen, minkälaista kaupan järjestelmää pidetään tarkoituksenmukaisena, ja
minkälaiseen kaupan Takenteeseen vastaisuudessa pyritään. Tässä
suhteessa 'ei voimassa olevassa ohjelimassa aseteta tavoitteita, jotka
merkitsisivät muutoksia tähänastiseen tilanteeseen.
Huolimatta siitä, että ohjelman ajallinen ulottuvuus on varsin pitkä, on siinä eräiltä osin pyritty ilmaisemaan kehitystavoitteita suhteellisen korikreettisestikin. Mm. kauppavaihdon arvon kehityksestä on esitetty arvi'O viisivuotiskausittain aina vuoteen 1990. Tämän
lisäksi on eräiden investointitavaroiden toimitusten kehitykselle asetettu arvoissa ilmaistuja tav'Oitteita.
Ohjelman luonteeseen kuuluu, että sitä täsmennetään ja jatketaan viisivuotiskausittain, jolloin m,m. tapahtunut hintakehitys voidaan ottaa huomioon. Vuoden 1977 t'Oukokuussa aUekirjoitettua ,ohjelmaa on jo kerran täsmennetty ja jatkettu. Tässä yhteydessä korotettiin alkuperäiseen ohjeilmaan sisältyneitä toimitusarvoja mm. laivatoimitusten osalta.

1.2 Pysyvä hallitu.sten välinen taloudellinen yhteistyökomissio
Taloudellisella yhteistyokomissiolla 2 on laaja-a:laisin tehtäväkenttä
Suomen ja Neuvostoliiton välisten ta loudellisten suhteiden kehittämiseen 'Osallistuvista yhteistyöelimistä. Perustamissopimuksensa mukaan komission tehtävänä on »ylläpitää säännöLlistä ja entistä kiinteämpää kosketusta kummankin maan talouselämän asiantuntijoiden kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisten kaupallisten ja muii

2. Pysyvä suomalais-neuvostoliittolainen hallitusten välinen taloudellinen yhteistyökomissio.
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den taloudellisten yhteyksien laajentamismahdoUisuuksien järjestelmällistä tutkimusta silmä!llä pitäen».
Käytännössä komission työ on keskittynyt ensisijassa tavaranvaihtoa monimuotoisemman taloudellisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseen. Komissiossa suoritetun selvitystyön ja ideoinnin
tuloksia ovat mm. useimmat Suomen ja Neuvostoliiton väli'llä toteutetut rak!ennusprojektit. Komissio osallistuu myös maitten välisen
tavaranvaihdon välittömään suunni:tteluun. Sen tehtäviin kuuluu
pitkän ajanjakson ohjelman toteutumisen seuranta ja viisivuotiskausittain suoritettavan ohjelman täsmentämisen valmistelu. Komissio
osallistuu niin ikään viisivuotisten tavaranvaihto- ja maksusopimusten valmisteluun. Komission asettamassa työryhmässä määritellään
runkosopimuksen iaadinnassa noudatettavat yleiset suuntaviivat.
Työryhmä ottaa kantaa lähinnä sellaisiin kysymyksiin kuten kauppavaihdon vähimmäisarvo ja sovellettava maksujärjestelmä.

1.3 Viisivuotiset tavaranvaihto- ja maksusopimukset
Suomen ja NeuvostoHiton välistä kauppaa on vuodesta 1951 lähtien
säädelty viisivuotisten tavaranvaihto- ja maksusopimusten (runkosopimusten) avulla. Tänä hetkellä voimassa oleva, vuosia 1981-85
koskeva sopimus on järjestyksessä seitsemäs. Sopimusten perusluonne ei ole vuosien mittaan merkittävästi muuttunut. Nimensä
mukaisesti sopimuksessa on sovittu sekä tavaranvaihdosta että maiden välillä sovellettavasta maksujärjestelmästä. Tämän Hsäksi sopimukseen sisältyvät määräykset sen perusteeMa toimitettavien tavaroiden (palveluj,en) hinnan määrittelyssä noudatettavista periaatteista.

1.3.1 Tavaranvaihto
Sopimukseen sisältyvät ns. tuonti- ja vientHuettelot, joissa on tavararyhmittäin arvo tai määräkiintiöin määritelty maiden välillä sopimuskauden aikana toimitettavat itavarat. SopimU'kseen on kasvavassa määrin sisällytetty myös kiintiöitä, jotka eivät lainkaan tai vain
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osin kuuluvat kauppataseen piiriin.
le on varattu oma kiintiö.

Niinpä ns. rakennusprojekteil-

Tuonti- ja vientNueUell'Oja voidaan luonnehtia lähinnä maiden
välisen kaupan suunnitelmaksi, jonka t'Oteutuminen jää käytännössä riippumaan suomalaisten yritysten ja neuv'Ostoliittolaisten ulk'Omaankauppayhtymi!en k'Onkreettisia kauppoja koskevien neuvottelujen tul'Oksista. Koska tu'Onti- ja vientilistojen laatiminen ja niistä
sopiminen tapahtuu läheisessä vu'Orovaikutuks!essa kaupan t'Oteuttajien - toisin sanoen Su'Omen osalta yritysten ja niitä edustavien järjestöjen kanssa - heijastavat s'Ovitut kiintiöt varsin hyvin kummankin maan kysyntää ja tarj'Ontaa ja antavat näin ollen reaalisen pohjan kaupan toteutumiselle. Tavaranvaihtopöytäkirj~n laatimisen
perimmäinen tarkoitus ja tehtävä onkin siinä, ,että sen avulla voidaan kartoittaa ja s'Opia siitä, mitä tu'Otteita ja mihin määriin osapu'Olet ovat periaatteessa valmiit taisiltaan ostamaan tai toisilleen toimittamaan siten, että kauppavaiht'O k'Okonaisuudessaan säilyy mahd'Ollisimman hyvin tasapainossa.

1.3.2 Maksujärjestelmä

Runkos'Opimuksen mukaan Su'Omen ja Neuvostaliitan väliset maksut tapahtuvat toisaalta Suomen Pankissa ja toisaalta Neuvostoliitan
Ulkomaankauppapankissa oleville clearing-tHeilI!e. Tämä m,erkitsee
sitä, että Suomen ja Neuv'Ost'Oliit'On välillä 'On käytössä kahdenvälinen clearing-maksujärjeste.lmä. Osapuolet ovat sitoutuneet käyttämään t'Oisesta maasta peräisin olevat valuuttatulot vain toiseen maahan su'Oritettavien maksujen maksamiseen. Valuuttatulojen sit'Ominen tällä tavoin kahdenvä:liseen käyttöön t'Ot,eutetaan mainittujen
clearing-tilien avuHa. Tilivaluuttana on clearing-rupla, jonka markkakurssi määritellään päivittäin Suom,en Pankissa Neuv'Ostoliiton
Valti'Onpankin n'Oteeraaman ruplan dollarikurssin perusteeHa.
K'Oska 'lähes kaikki maksut Su'Omen ja Neuvost'OHit'On välillä tapahtuvat clearing-tileille tai tileiltä, ilmentää kulloinenkin tilin saldo
maiden maksuvalmiutta toisiinsa nähden. Kun Suomen ja Neuvostoliit'On välisessä kaupassa puhutaan pyrkimyksestä tasapain'On ylläpitämiseen, tark'Oitetaan viime kädessä tasapain'On yHäpitämistä
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clearing-tileillä. Tavaranvaihto ja muu taloudel:linen yhteistyö pyritään ainakin vuositasolla suunnittelemaan niin, että kummankin
maan tilille kertyisi varoja siten, että ne kattaisivat tileiltä maksettavat menot. Koska tulojen kertyminen ei käytännössä voi tapahtua samaa tahtia menojen kanssa ovat tiHt ns. luottorajaan asti luotoHisia.
Pyrkimys maksutasapainon ylläpitämiseen merkitsee kauppavaihdon osalta yleensä sitä,että se ei voi vuosittain muodostua tasapainoiseksi. Yleensä tavaratuonti NeuvostoHitosta on muodGstunut
Suomen tavaravientiä suuremmaksi. .Tähän vaikuttaa ensisijassa se,
että ns. rakennustyön vienti on Suomen ja Neuvostoliiton välisessä
taloudellisessa vaihdossa tapahtunut yleensä yksisuuntaisesti, Suomesta Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto on tavarav1ennistään Suomeen saamillaan tuloHla joutunut kattamaan tavara'tuontinsa lisäksi myös mainitun rakennustyön tuonnin. Koska tiLeiltä saatetaan
maksaa myös pääomasuorituksia, joudutaan myös ne huomioimaan
tavaranvaih toa vuosittain suunniteltaessa.
Clearing-,maksusopimuksissa yleensä noudatetun käytännön mukaisesti sisältää myös Suomen ja Neuvostoliiton välinen maksusopimus määräykset sen tilanteen varalta, että clearing-tilin velka saldo
ylittää sovitun luottorajan. Sopimus edellyttää kohnivaiheista menettelyä. Ensimnläisessä vaiheessa on osapuolten neuvotteluteitse
pyrittävä lByttämään !I'a~kaisu epätasapainon poistamiseksi ~ähinnä
lisätavaratoimituksin. Ellei tämä määräajassa onnistu, velkojaosapuoli voi keskeyttää vientitoimituksensa tai vaatia luottorajan ylittävän velkasaldon maksamista vapaasti vaihdettavissa valuutoissa tai
muussa pankkien sopimassa valuutassa.
Käytännössä 011 luottorajan ylityksiin suhtauduttu hyvin joustavasti, eikä edellä mainittuihin kauppaa rajoittaviin toimenpiteisiin,
velkojamaan viennin rajoittamiseen tai tilin tasoituksiin vapaavaluuttasuorituksin ol~ yleensä ryhdytty. Tähän on osin vaikuttanut se,
että sovittu luottoraja on ollut kauppavaihdon laajuuteen nähden
suhteellisen alhainen. Suomen ja Neuvostoliiton välisen luottorajan
osuus kauppavaihdosta on 1970-luvulla oHut keskimäärin 3.3

ro.

Ensisijaisena ja lähes yksinomaisena keinona on maksutasapainon korjaamisessa käytetty velallismaan viennin Hsäämistä. Normaalioloissa tästä 'On voitu sopia vuosittaisissa tavaranvaihtoneuvot-
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teluissa. Vuosina 1974 ja 1980 on jouduttu turvautumaan lisäpöytäkirjothin, joilla sovittiin Suomen lisätoimitu'ksista maksutilanteen
. muututtua lyhyessä ajassa öljyn hinnan voimakkaan nousun seurauksena poikkeuksellisen suureksi Suomen velaksi.

1.3.3 Hinnanmäärittelyperusteet
Runko.sopimukseen sisältyvän määi'äyksen mukaan suomalaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten ulkomaankaUjppajärJestöjen 'Välisissä
sopimuksissa toimitettavien tavaroiden ja palv:elujen hinnat 'On määriteltävä ruplissa - »vastaavien tavaroiden ja palveluiden tärkeimmillä markkinoilla kulloinkin vailHtsevien maailmanmarkkinahintojen pohjalla». Se mitä !tämä käytännössä merkitsee, jää kauppaa tekevien osapuolten tutkittavaksi ja sovittavaksi.

1.4 Vuosittaiset tavaranvaih topöytäkirjat
Vuosittaiisi~. rtavaranva~htopöytäJkirjoja

J:aadittaessa pidetään lähtöklohtana. runkosopim uksen toimituskiintiöitä. Vuosipöytäkirjoj'en
keskeisimpänä elementtinä on kuten viisivuotisissa sopimuksissakin
puolin ja toisin toimitettavia !tavaroita ko.skevat tuonti- ja vientiluettelot. Kun runkosopimuksissa ei ole pyritty ennakoimaan vastaista
hintak!ehitystä, joudutaan tässä suhteessa tosiasiallisesti tapahtunut
kehitys ottamaan huomioon ilaadittaessa vuosipöytäkirjoja. Vientija tuontiluettelot pyritään sopimaan siten, että tasapaino cleai'ingtilillä voitaisiin sopimusvuoden aiJkana yHäpitää. Tällöinkään ei pyritäennakoimaan tulevaa hintakehity!stä, arviot perustetaan suunniUeen sopimuksen tekohetken hintatasoon. Vuosipöytäkirjojen laa-timisrnenettelyHe 'On myös ominaista se, että suhtteeUisen suuri osa
toimrtussopimuksista saattaa oJIa jo tehty pöytäkkjoista neuvotteltaessa. Laivatoimituksista yleensä on käytännöllisesti katsoen kokonaan jo sovittu yritysten välillä. Sama saattaa verraten pitkäUe
koskea myös kone- ja laitetoimituksia. Tältä osin pöytäkirjan laatiminen on vain tosiasioiden toteamista. O!levana tosiasiana pöytäkirjo}en sisältöön vaikuttaa myös mahdoUisesiti yritystasolla jo sovittu
rakennusprojektivienti.

314

1.5 Yritysten asema
Viime kädessä Suomen ja Neuvostoliit'On välinen kauppa toteutuu
yritysten toiminnan tuloksena. Toimitussopimukset tehdään suomalaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppayhtymien
välillä. Siltä .osin kun on kysymys toimituksiin liittyvistä kaupallisista ja teknisistä -ehdoista sopimisesta, ei Neuvostoliiton kauppa olennaisesti eroa esimerkiksi länsikaupasta. Ero on lähinnä siinä, että
Neuvostoliiton ulkomaankauppam'OnoP'Olista johtuen kaupantekokumppanina Neuvostoliitossa V'Oi oHa vain kOe tuotteilla kaupankäyntiin oikeutettu ja erikoistunut ulkomaankauppayhtymä eikä esimerkiksi tuotteen käyttäjä. Neuvostoliiton kaupassa kuten muussakin
ulkomaankaupassa suomalainen yritys toimii omista liiketaloudellisista lähtökohdistaan käsin.
Suomen ja Neuvostoliiton väliseen kaupan järjestelmään kuuluvat elementit, kuten tavaranvaihtopöytäkirjat, eivät luo sellaisenaan
kauppaa. Yrityksen.on itse huolehdittava esimerkiksi markkinoinnistaan. Maittemme väliset yhteistyöelimet tarjoavat kylläkin tätä
varten .osaltaan kanavia, mutta tulosten saavuttaminen on viime kädessä yritysten oman aktiivisuuden varassa.
Sen lisäksi, että Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan järjestelmä tarjoaa välineitä ja kanavia yhteydenpitoa varten, se sisältää
myös eräitä yritysten toimintavapautta raj.oittavia tekijöitä. Kuten
edellä on j'O todettu, maksu- ja hinnoitteluvaluuttana voi yleensä tulla kysymykseen vain clearing-rupla. Tämän lisäksi .on lähdetty siitä, että suomalaisten vientituotteiden tu1ee olla olennaisin osin Suomessa valmistettuj a.

2.

Kaupan kehitys vuosina 1951-1980

2.1 Yleistä
Neuv'Ostoliiton kanssa käytävällä kaupalla on koko sen ajan, kun
kauppaa 'On käyty viisivuotisten ja vuosittaisten tavaTanvaihtopöytäkirj'Ojen pohjalla, ollut varsin keskeinen asema Suomen ulkomaankaupassa. Neuv'Ostoliitto on .ollut jatkuvasti kolmen tärkeimmän
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kauppakumppaninlme joukossa. Kauppamme perusajanjaksoittain,
viisivuotiskausittain, tarkasteltuna kauppa Neuvostoliiton kanssa on
yleensä kasvanut pääpiirteissään samaa vauhtia Suomen kokonaisulkomaankaupan kasvuvauhdin kanssa. Viiden ensimmäisen runkosopimuskauden aikana Neuvostoliiton osuus Suomen kOKonaiskauppavaihdosta pysyi melkO' muuttumattomana eli noin 15 %:n tuntumassa. Viimeksi kuluneella runkokaudella, vuosina 1976-80
kauppamme Neuvostoliiton kanssa kasvoi arvoltaan muuta ulkomaankauppaamme nopeam,min. Neuvostoliiton osuus kokonaiskauppavaihdostamm'e kohosi mainittuna ajanjaksona lähes 19 prosenttiin.
Myös Suomi on suhteellisen hyvin säilyttänyt asemansa Neuvostoliiton markkinoilla. Viisivuotiskaudella 1951-55 Suomen osuus
Neuvostoliiton kok'Onaisulkomaarikaupasta oli 3.6 %. Sittemmin
osuus selvästi laski, mutta kääntyi jälleen 1970-luvulla nO'usuun siten, että viisivuotiskaudella 1976-80 osuus kohosi jo lähes samatle
tasolle kuin ensimmäisellä viisivuO'tiskaudella.
ldän ja lännen välinen kauppavaihto oli 1950-luvulla nykyiseen
verrattuna varsin vaatimatonta. Tämä merkitsi SuomeHe huomattavasti vähäisempää muiden markkinatalousmaiden taholta tulevaa kilpailua Neuvostoliiton markkinoilla. ParhaimmiHaan Suomen 'Osuus
Neuvostoliiton län3ikaupasta saattoi 1950-luvun alkuvuosina kohota
yhteen kolmannekseen. Sittemmin 1960-luvulle siirryttäessä Suomen osuus Neuvostoliiton länsikaupasta putosi selvästi. HuO'limatta
siitä, että muiden markkinatalO'usmaiden kiinnostus Neuvostoliiton
kauppaan on edelleen 1970-luvulla kasvanut, on Suomi verraten hyvin kyennyt vakiinnuttamaan asemansa N,euvostoliiton länsikaupassa. Suomen osuus NeuvO'stoliiton länsikaupasta on 1970-:luvulla pysynyt jotakuinkin muuttumattomana runsaan 10 prosentin tuntumassa.
Kuviosta 2 ilmenee viisivuosittaisina keskiarvoina Neuvostoliiton
osuus Suomen ulkomaankaupasta, Suomen osuus sekä Neuvostoliiton
kokonaisulkomaankaupasta että länsikaupasta.

2.2 Kaupan rakenne
Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan rakenteelle on koko tarkasteluajanjakson ajan ollut ominaista tuonnin energia- ja raaka-
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Kuvio 2. Kauppaosuuksien jakaumat.

ainevoittoisuus. Suomen vienti sen sijaan on ollut valtaosaltaan vaJmiiden tavaroiden vientiä.
Merkittävin muutos tuonnin rakenteessa on energian suhteellisen
osuuden jatkuva kasvu. Kun energian osuus 1950-1uvun alkupuoliskolla oli noin neljännes, niin se nykyisellään ylittää k'Olme neljännestä. Suhteellisen osuuden kasvuun on vaikuttanut sekä toimitusmäärien kasvu että erityisesti viime vuosien hintakehitys.
Neuvostoliitosta rtuotavalla energialla 'On jatkuvasti ollut keskeinen merkitys SUOlTlen energiahuollossa. Viim'eksi kuluneen vuosikymmenen aikana noin kaksi kolmannesta Suomen kokonaisenergiantuonnista tapahtui Neuvostoliitosta. Neuvostoliiton Länsi-Eu-
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Kuvio 3. Suomen Neuvostoliitosta tpahtuneen tuonnin rakenne viisivuotiskarusittain.

rooppaan 1970-luvuHa tapahtuneesta raakaöljyn ja öljytuotteiden
viennistä oli Suomen osuus vajaa viidennes.
Konelden ja laitte~den osuus Neuvostoliitosta tapahtuvasta tuonnistamme on vaihdellut. Suhteellisesti korkeimmalla rtasolla koneja laitetuonti oli 1960-!luvulla, jolloin tavararyhmän tuotteiden osuus
ylitti 10 % Neuvostoliiton tuonnistamme. Länsi-Euroopan maista
Suomi on ollut merkittävin neuvostoliittolaisten koneiden ja laitteiden ostaja. Esimerkiksi 1970-luvulla noin neljännes tavararyhmän
tuotteiden Länsi-Eurooppaan suuntautuneista toimituksista oli vientiä Suomeen.
Suomen Neuvostoliittoon tapahtuvassa viennissä on metaHiteollisuuden tuotteina ollut korostetun keskeinen asema. Yleensä puolet
Suomen Neuvostoliittoon tapahtuvasta viennistä on ollut tämän tuotantosektorin tuotteita. Tämä.on samalla merkinnyt myös sitä, että
metalliteollisuuden kokonaisviennissä on N'euvostO'liiton mHrkkinoilla ollut monessa suhteessa keskeinen asema. M,etalliteollisuuden kokonaisviennistä suuntautui 1950-1uvulla Neuvostoliittoon lähes neljä
4
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Kuvio 4. Suomen Neuvostoliittoon taJpahtuneen viennin rakenne viisivuotiskausittain.

viidesosaa. Sittemmin Neuvostoliiton osuus m,etaHiteollisuuden kokonaisviennistä on huomattavasti laskenut, keskimäärin runsaaseen
neljännekseen 1970-luvulla. Tämä kehitys kuvastaa paljolti sitä tosiasiaa, 'että Neuvostoliiton markkino1den avulla alkuun saatettua
vientiä on voitu menestyksellisesti suunnata myös muille markkinoiLle. Suurin tuoteryhmä metaUiteollisuuden Neuvostoliiton viennistä on perinteisesti oHut laivat. Neuvostoliiton osuus Suom'en telakkateollisuuden kokonaisviennistä on jatkuvasti ollut erittäin korkea. Esimerki'ksi 1970-luvulla lähes puolet telako1den kokonaisviennistä meni Neuvostoliittoon.
Metsäteollisuuden tuotteiden v1ennin osuus Suomen viennistä
Neuvostoliittoon on luonnollisista syistä pienempi kuin tämän teoHisuudenalan vientiosuus Suomen kokonaisviennistä. Metsäteollisuuden osuus Suomen Neuvostoliiton viennistä on yleensä ollut noin kolmannes. Teollisuudenalan kOKonaisv1ennistä on vienti Neuvostoliittoon muodostanut 1950-1uvulta lähtien yleensä noin 10 prosenttia.
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3.

Runkosopimuskausi 1976-1980

3.1 Runkosopimus
Vuosia 1976-80 koskeva tavaranvaihto- ja maksusopimus al1ekirjoit,ettiin syyskuussa 1974 'eli runsas vuosi ennen sen ajanjakson alkamista, jota sen määräykset koskivat.
Sopimuksen mukaisten Suomen tavaravientikiinti,öiden 3 kokonaisarvo oli sopimushetken hintojen mukaan laskien noin 22 mrd mk
ja tuontikiintiöiden kokonaisarvo noin 2'1 mrd mk. Sopimuksen »ylijäämäisyys» Suomen kannalta saattaa ensinäkemältä vaikuttaa epäjohdonmukaiselta, koska se ei näytä ennakoivan Suomesta Neuvostoliittoon tapahtuvaa rakennustyön vientiä. Kuten edellä on todettu,
eräänlaisena yleisenä peukalo sääntönä Suomen ja N'euvostoliiton välisiä tavaranvaihtopöytäkirjoja laadittaessa on se, että ne sovitaan tavaranvaihdon osalta Suomen kannalta alijäämäisiksi, jotta rakennusprojektivienniHe »jäisi tilaa».
Runkosopimuksen tekohetkellä ei oHut valmiita sopimuksia v.
1976-80 Neuvostoliiton alueella suomallaisvoimin toteutettavi'sta ns.
rakennusprojekteista. Todennäköisenä tai ainakin mahdollisena kuitenkin pidettiin, että Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin ja eräiden muiden rakennusprojektien toteuttaminen saattaisivat :tulla ajankohtaiseksi sopimuskauden kuluessa.
Runkosopimuksen ,edellyttämän kauppavaihdon ylijäämäisyys
Suomen kannalta oli kuitenkin ainakin osittain näennäistä. Sopimuksen mukaisesta Suomen tuontikiintiö1den kokonaisarvosta oli
noin 90 <fo määrite'lty määrissä, kun taas viennistä' kaksi kolmasosaa
oli sovittu arvoissa. Tämä merkitsi lähinnä sitä, ,että tuonnin potentiaalinen arvo oli odotettavissa olevan hintojen nousun takia suurempi kuin viennin arvo.,

3.2 Tuonnin toteutuminen
Runkosopimuks,en edellyttämän tuonnin voidaan kokonaisuutena ottaen katsoa toteutuneen varsin hyvin. Keskeisimpien rtuontitavara3. Tässä ja myöhemmissä yhteyksissä kiintiöistä puhuttaessa tarkoitetaan kiintiöiden ns. alahaarukoita.
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Kuvio 5. Tuonnin vuosittainen kehitys v. 1976-80 runkosopimuksessa käytetyin ja) käyvin hinnoin sekä runkosopimuksen edellyttämä tuonti.

ryhmien tuotteiden tuonti kohosi joko kiintiöiden asettamiin tavoitteisiin tai ylitti ne. Raakaöljyä, jonka runkosopimuksessa edellytettiin kattavan lähes puolet Suom'en kokonaistuonnista, tuotiin määrällisesti noin 10 % enemmän kuin mitä sopimuksessa oli edellytetty.
Dieselöljyn tuonti!tavoite ylitettiin noin kahdella kolmasosalla. Raakapuun tuonti ylitti .sopimuskiintiöt yli kaksinkertaisesti. Selvästi
tavoitteiden alapuolelle jäi koksin, maakaasun, sähkön ja teräsromun
tuonti. Koneiden ja laitteiden tuonnin kokonaisarvo kohosi juuri ja
juuri runkosopimuksen edellyttämään arvoon. Kokonaisuudessaan
tuonnin volyymi kohosi noin 10 prosenttia korkeammaksi kuin mitä
runkosopim uksessa oli edellytetty. Tuonnin kokonaisarvoksi tuli
noin 37 mrd mk, mikä oli noin 76 prosenttia enemmän kuin runkosopimuksen tuontikiintiöiden kokonaisarvo sopimuksen rtekoaikaan.
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Toteutunut tuonti kohosi määrältään jo runkosopimuskauden ensimmäisenä vuonna noin kymmenenneksen kOLrkeammaksi kuin mitä
sopimuksessa oli edellytetty. Tuonnin vuosittainen määrällinen kehitys oli runkokauden viimeistä vuotta lukuunottamatta samansuuntainen runkosopimuksen ennakoiman kehityksen kanssa.

3.3 Viennin toteutuminen

Runkosopi,muksen kiintiöiden lukuun tapahtuneen viennin kokonaisarvo oli noin 31 mrd markkaa, mikä oli noin 41 % enemmän kuin
sopimuksen vientilistan arvo. Tämän lisäksi ns. rakennusprojektiviennin arvo (jota ei oltu runkosopimuksessa ennakoitu). kohosi noin
3.2 mrd markkaan. Suomen vienti laajassa merkiityksessä (ml. rakennusprojektit) jäi runkokaudella näin ollen noin 2.8 mrd markkaa
pienemmäksi kuin tuonti.
Viennin vuotuinen kehitys muodostui suhteellisen epätasaiseksi.
Kauden kahtena ensimmäisenä vuonna kasvu oli verraten nopeaa.
Vuonna 1978 kasvu lähes pysähtyi ja kääntyi seuraavana vuonna
laskuun. Runkokauden viimeisenä vuonna viennin arvo kohosi jyr.kästi ja kasvu ylitti 50 %.
Kuten taulukosta 1 ilmenee, vienti kehittyi 'kaikkina muina runkosopimuksen vuosina, paitsi 1979 suurin piirtein samansuuntaisesti
tuonnin arvon kehityksen kanssa~ Poikkeama tästä»säännöstä» selittyy v. 1979 osalta sillä, että mainitun vuoden tavaranvaihtopöytä-

Taulukko 1. Viennin ja tuonnin kehitys runkosopimusvuosittain (arvo milj. mk, kasvu.
%:ssa).

1976
kasarvo vu_%
Vienti
Projektivienti
Yhteensä
Tuonti
Erotus
Cl-tilin saldo vuoden
lopussa

4740
190
4930
4960
-30

+ 240

+ 18
+ 19
+ 18
+ 10

1977
kasarvo vu_%
5760
550
6310
5910
+ 400

+ 295

+ 22
+ 189
+ 28
+ 19

1978
kasarvo vu_%
6070

+ 5
+ 18
+ 6

65.0
6720
5900 + 820

+ 290

1979
kasarvo vu_%
5670 -

7

1980
kasarvo vu_o/()
8880

550 -15
1270
6220 -- 7 10150
8440 + 43
11990
0
-2220
-1840
--- 855

-900

+ 57
+ 131
+ 63
+ 42:

322
Taulukko 2. Runkosopimuksen vientikiintiöiden kokonaisarvot ja niiden toteutuminen
(arvot milj. mk).

Tavararyhmä

Koneet ja laitteet
Laivat ja laivakorjaukset
Raaka-aineet ja *
tarvikkeet
Metsäteoll. tuotto *
Maataloustuott.
Kulutustavarat
Muut
YHTEENSÄ

Kiintiöiden. kokonaisarvo ja osuus %:ssa

Toteutunut
vienti

Suhteellinenosuus
%:ssa

4250

19.6

7570

24.3

6000

27.7

6720

21.6

1520
6870
800
1720
500

7.0
31.7
3.7
8.0
2.3

3100
9220
1560
2380
560

10.0
29.6
5.0
7.7
1.8

21660

100.0

31110

100.0

Ero kiintiöön verrattuna
%:ssa

+ 78
+ 12
+ 104
+ 34
+ 95
+ 38
+ 12
+ 44

* näiden tavararyhmien kiintiöt ilmaistu määrissä, joten arvoluvut eivät ilmaise 'todellista' toteutumista.

kirjaa syksyllä 1978 laadittaessa ei ennakoitu vuoden 1979 aikana tapahtunutta energiatuotteiden hinnan jyrkkää nousua.
Vuosien 1977-78 viennin kehitys edeHyttää sikäli lisäkommentteja, että koko vienti (ml. projektit) kohosi molempina vuosina huomattavasti tuonnin arvoa korkeammaksi ilman, että clearing-tiliJ? sa~
dossa olisi tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tämä selittyy lähinnä sillä, että mainittuihin vuosiin aj oittui runkokauden raskaiden konetoimitusten ja laivatoimitusten huippu. Ennakkomaksukäytännöstä johtuen merkittävä osa näiden toimitusten maksuista oli suoritettu jo aikaisempina vuosina.
Jos tarkastellaan runkokaudella toteutuneen kaupan kehitystä
tavararyhmittäin, voidaan todeta, että runko sopimuksessa ennakoidut toimitukset toteutuivat tai ylittyivät kailclden muiden tavararyhmien, paitsi metsäteollisuuden tuotteiden toimitusten osalta.
Muista tavararyhmistä poiketen metsäteor1lisuuden tuotteiden ja
»raaka-aineiden ja tarvikkeiden» viennille oli runkosopimuksessa toimitustavoitteet asetettu lähinnä määrissä. Määrällisesti metsäteollisuuden vienti jäi runkokaudella noin 10 prosenttia alle tavoitteen.
Sen sijaan »raaka-aineiden ja tarvikkeiden» vienti ylitti määrällisesti
noin kolmanneksella sopimuskiintiöiden edeHyttämät toimitukset.
Eri tavararyhmien toimitusten vuosittaiselle kehitykselle oli lähes
kautta linjan ominaista kasvun epätasaisuus.
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Kuvio 6. Eri tavararyhmien vientitoimitusten a'rvon kehitys vuosittain.

Koneiden ja laitteiden sekä laivojen toimitusten etupainoinen kehitys heijastaa paljolti sitä :tosiasiaa, että toimitussopimuksia päästiin
tekemään varsin aikaisin; suurelta osin jo ennen runkosopimuksen
valmistumista. Se, että näin tapahtui, johtunee siitä, että maksutilanne Suomen ja Neuvostoliiton välisenä clearing-tilillä oli vuosina
1973-75 raakaöljyn hinnan voimakkaan nousun seurauksena Neu;.
vostoliiton kannalta kevyt. Myös »toinen öljykriisi» heijastui Suomen vientiin~ Vuonna 1980 toimitukset kasvoivat jyrkästi kaikissa
niissä tavararyhmissä, joille on ominaista suhteellisen lyhyt toimitusaika.
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Suomen viennissä vuonna 1980 tapahtuneen voimakkaan kasvun
taustalla oli lähinnä kolme tekijää. Neuvostoliitosta tapahtuneen
tuonnin arvo kohosi raakaöljyn ja sen mukana muidenkin energiatuotteiden maailmanmarkkinahintojen nousun seurauksena voimakkaasti vuosina 1979-80. Neuvostoliitto ei vaatinut tämän seurauksena syntynyttä clearing-tilin huomattavaa epätasapainoa tasoitettavaksi vapaastivaihdettavissa valuutoissa, vaan tilanteen korjaamiseksi sovittiin lisävientitoimituksista Suomesta Neuvostoliittoon. Huolimatta Suomessa vallinneesta suhteellisen hyvästä suhdannetnan~
teesta, sovitut toimitukset kyettiin olennaisin osin toteuttamaan vuoden 1980 aikana.
Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa on hyvin herkkä energian maaihnanmarkkinahinnoissa tapahtuville muutoKsHle. Suomen
Neuvostoliitosta tapahtuvasta tuonnista noin kolme neljäsosaa on viime vuosina ollut'energiatuotteita, minkä lisäksi ylipäänsä Suomen
koko energiatuonnista noin kaksi kolmasosaa on tapahtunut· N euvostoliitosta. Tästä johtuen kaupan kehityksessä tapahtuvat jyrkätkin
heilahtelut ovat mahdollisia. Tätä voidaan tuskin pitää merkittävänä haittana siihen 'etuun verrattuna, 'että sekä ensimmäisen että toisen »energiakriisin» yhteydessä kasvanut energialasku en voitu maksaa työLlisyyttä välittömästi lisäävällä' viennHlä.
Energiakriisien vaikutusta Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan kehitykseen voidaan luonnollisesti tarkastella myös vaihtosuhteen kehityksen tarjoamasta näkökulmasta. Kuten tunnettua, idänkauppamme vaihtosuhde heikkeni varsin voimakkaasti vuosina
1973-74 ja 1979-80. On kuitenkin harhaista asettaa tässä yhteydessä itä- ja länsikaupan vaihto suhde vertailuun ja tehdä tällä
pohjana yksioikoisia johtopäätöksiä eri ilmansuuntiin käytävän kau,pan keskinäisestä edullisuudesta. Suomen idänkauppa ja ~änsikaup
pa 'Ovat varsin pitkälle kaksi eri asiaa, joiden vertailulle. vaihtosuhteen tarjoama mittatikku ei anna juuri pohjaa. Neuvostoliiton kauppamme, samoin kuin j.otakuinkin samassa suhteessa ylipäänsä idänkauppamme, on valtaosaltaan energian tuontia. Kun energian paino
idänkaupan tuonnissa .on aivan toista luokkaa kuin länsikaupassa on
selvää, että energian .maailmanmarkkinahintojen noustessa vaihtosuhteen muutokset idänkaupassa ovat pakostakin huomattavasti suuremmat kuin länsikaupassa.
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4. Yhteenveto
Suomen ja N'euvostoliiton välisen kaupan järjestelmälle on viimeksi
kuluneiden kolmen vuosikymmenen ajan ollut ominaista kaupan perustana olevien periaatteiden muuttumattomuus. Kauppaa on jatkuvasti käyty perinteisen bi:lateraalisuuden pohjalla. Vuosikymmenien aikana tehdyt maittemme välistä taloudellista yhteistyötä säätelevät lukuisat sopimukset ja ohjelmat eivät Olle merkinneet muutosta
järjestelmän perusteisiin. Niillä on viimekädessä pyritty taloudellisen yhteistyön monipuolistamiseen ja tehostamiseen kahdenvälisen
kauppajärjestelmän puitteissa.
Siihen, 'ettei kaupan järjestelmän perusteisiin ole katsottu olevan
aihetta puuttua, on vaikuttanut .olennaisesti se, että kauppavaihto
maittemme välillä on kehittynyt suotuisasti. Tästä on konkreettisena osoituksena mm. se, että NeuvostOIliiton osuus Suomen ulkomaankaupasta muodostui viimeksi kuluneella viisivuotiskaudella selvästi
korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Myös Suomi on varsin
pitkälle kyennyt säilyttämään asemansa Neuvostoliiton markkinoilla
huolimatta jatkuvasti kiristyneestä kilpailusta.
Samalla kun voidaan todeta, että kahdenvälinen kauppajärjestelmä ja siihen liittyvä clearing-maiksujärjestehnä eivät ole Suomen ja
Neuvostoliiton välillä muodostuneet kaupan kasvua rajoittavaksi tekijäksi, on syytä korostaa, että kaupan järjestelmä ei sellaisenaan luo
kauppaa. Järjestelmä on voinut toimia kaupan kasvua edistävällä
tavalla vain sillä edellytyksellä, että sen taustall:la on ollut osapuolten
halu keskinäisen kaupan aktiiviseen kehittämiseen. Toisin sanoen
kaupan kehitYlkseen on olennaisesti vaikuttanut se, kuinka järjestelmää on käytännössä sovellettu.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Puheenvuorot:
ROY DAHLSTEDT

Esitelmän aiheeseen sisältyy eittämättä
haaste: miten Suomen ja Neuvostoliiton
välisen kaupan toimintaperiaatteet kytkeytyvät kaupan kehitykseen ja mitä
mahdollisuuksia tätä kautta aukeaa
kaupan edelleenkehittämiselle. Kun aivan oikein esitelmän alussa korostetaan
julkisen vallan merkitystä kaupan
puitteiden luomisessa ja kaupan säätelyssä on tähän nähtävä myös sisältyvän
pitkälle ulottuva vastuu kaupan kehittymisestä. Suomalaisille yrityksille on
voitava luoda mahdollisuudet ja edellytykset käydä kannattavasti kauppaa
neuvostoliittolaisten ulkomaankauppayhtymien kanssa ja näitä mahdollisuuksia ja kaupan pohjaa on voitava Suomessa laajentaa.
Tarkastellessaan pitkän ajanjakson
ohjelmaa (PAO) esitelmöitsijä toteaa
eräänä tavoitteena olevan luoda väline,
jonka avulla tavaranvaihdon suunnittelun perinteiset viisivuotisjaksot voitaisiin entistä paremmin liittää toisiinsa. Kommentin taustalla lienee viittaus siihen, että pitkän ajanjakson ohjelman syntymisen aikaan todettiin
Suomessa tehdyissä tutkimuksissa N euvostoliiton kauppamme kokevan jaksottaista, periodiltaan noin viisivuotista
vaihtelua, joka näytti olevan kytketty
kaupan viisivuotisiin suunnitteluperiodeihin siten, että kaupan kasvu pyrki
hidastumaan näiden periodien taitekohdan paikkeilla.

Ilmiö lienee ollut idänkaupan suunnittelutyössä aktiivisesti mukana olevien tiedossa jo aiemmin, mutta tutkimustulokset ovat osaltaan saattaneet
vaikuttaa siihen, että pitkän ajanjakson
ohj elmaan sisällytettiin lausuma suunnitteluperiodien entistä joustavammasta kytkemisestä toisiinsa. Pitkän ajanjakson ohj elma voisi näin osaltaan edesauttaa Suomen kulloisenkin suhdannevaiheen huomioimista mahdollisuuksien
mukaan kaupan kehitystä suunniteltaessa. Esitelmässä ei kysymystä laajemmin kosketella eikä kommentoida sitä,
miten edellä esitetty on käytännön
suunnittelutyössä ilmennyt ja minkälaisia kokemuksia tältä osin on saatu.
Havainnointiaika on kieltämättä tämän
luontoisen kysymyksen kohdalla vielä
lyhyt.
Neuvostoliiton kauppamme kehitystä
tarkasteltaessa pitänee paikkansa se, että viisi vuotisj aksottain tarkasteltaessa
kauppa on kasvanut jokseenkin samaa
vauhtia koko ulkomaankauppamme
kanssa. On kuitenkin syytä tar ken taa
Neuvostoliiton kauppamme huomattavan painon ulkomaankaupassamme vaikuttavan tähän vertailuun ja todeta, että kaupan arvon voimakas kasvu alkoi
vuonna 1974 öljyn hinnan nousujen vaikuttaessa tämän jälkeen epäilemättä
voimakkaasti kaupan arvon kehitykseen. Tämä ei luonnollisesti vähennä
esitelmässä todetun myönteisen kehityksen merkitystä, mutta kaupan ke-
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hityksen taustatekijöitä analysoitaessa
olisi syytä kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota myös reaaliseen, volyymikasvuun. Tässä yhteydessä onkin valitettava sitä, että Suomessa ei julkaista
maa- tai aluekohtaisia ulkomaankaupan
volyymi- ja hintaindeksejä.
Tuttuja esitelmässä esiintulevia ja vähäntutkittuja ongelmia ovat myöskin
viisivuotisten runkosopimusten ja vuosittaisten
te!. varanvaihtopöytäkirj oj en
keskinäinen suhde ja sopimusten toteutumisen aste, mikä Neuvostoliiton
kauppamme ollessa kyseessä voitaneen
yleisesti todeta hyväksi. On kuitenkin
korostettava, että suunnitelmallisen bilateraalisen kaupankäynnin eräs keskeinen etu on sen ennustettavuus ja
tässä mielessä huomio kiinnittyy esimerkiksi vuosien 1979-1980 Suomen
tuontiylijäämään, joka on suuruusluokaltaan 2000 miljoonaa markkaa. On
tunnettua, että tarkasteltaessa sopimusten toteutumista Suomen ja nk. pienten
SEV:..maiden välillä, on havaittavissa
osin niin huomattavaa poikkeamista, että sopimusten luonne realistisina suunnitelmina ja merkitys talouspolitiikalle
pohjaa antavina ennusteina joudutaan
joissakin tapauksissa asettamaan kyseenalaiseksi. On tyydytyksellä pantava merkille, että näin ei ole Neuvostoliiton kauppamme kohdalla asianlaita.
Kun kuitenkin on nähtävissä kehityssuunta, jossa hintakehityksellä on aikaisempaa selvästi keskeisempi rooli
Neuvostoliiton kauppamme kehityksessä volyymikehityksen ollessa entiseen
tapaan suhteellisen vakaata, on ilmeisesti varauduttava aikaisempaa suurempiin vaikeuksiin kaupan kehityksen
ennustettavuudessa, korostettava aikaisempaa selvemmin suoritettua kaupan
tilastollista analyysiä erikseen volyy-

mi- ja hintakehityksen osalta ja edellytettävä selvityksiä siitä, miten kauppaa tulee suunnitella toisaalta itse reaalivaihdon ja toisaalta rahavirtojen ja
näiden keskinäisten ajoittumiserojen
osalta.
Huomattavalta osin energian hinnannousuista johtuen Neuvostoliiton tuontimme markkamääräinen arvo kasvanee edelleen ripeästi ja maksu tapahtuu toteutuneeseen tapaan paljolti vientiä, myös sen volyymiä, lisäämällä. Tässä tilanteessa on nähtävissä erityisen
suotuisat mahdollisuudet viennin kotimaisen tuotan topohj an laaj entamiselle,
erityisesti pienen ja keskisuuren teollisuuden piiriin. Vaikka aivan viime
vuosina kauppaan osallistuvien yritysten lukumäärä on kasvanut, on tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä useaan
otteeseen todettu viennin keskittyneisyys raskaan metalliteollisuuden suuryrityksiin ja kartoitettu niitä ongelmia,
joita nk. pienellä ja keskisuurella teollisuudella on viennin aloittamisessa
Neuvostoliittoon.
Lyhyesti voitaneen
sanoa, että ongelmana on tämänkaI taisten yritysten pienet henkilö- ja rahoitusresurssit, jotka estävät viennin riittävän suunnittelun ja valmistelun, pätevän henkilökunnan palkkaamisen ja
markkinoin ti työn pitkän kypsymisaj an
rahoituksellisen ylittämisen.
Konkreettisemmin sanottuna, johtajalla ei
ole aikaa ja markkinointimiestä ei ole
varaa palkata pelkästään tähän tarkoitukseen.
Resurssien yhdistäminen on ilmeinen
vastaus, mutta missä muodossa sen tulisi tapahtua ja kuka toimisi aloitteentekijänä? Entä mikä olisi julkisen vallan rooli? Sensij aan että käytettäisiin
tähän tarkoitukseen mahdollisesti osoitettavissa olevat varat uuden virka-
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heikkeneminen öljykriisien jälkeisinä
aikoina. Kehitys poikkeaa olennaisesti
esitetystä »länsivaihtosuhteen» käyrästä, joka koko 1970-luvun ajan on melko vähäisin muutoksin pysytellyt perusvuoden 1970 = 100 tuntumassa.
Tekijä pitää loppukommentissaan positiivisena seikkana sitä, että yllättävät
heilahtelut clearing-tilien saldoissa, jotka viime aikoina ovat aiheutuneet nimen omaan energiahintojen epävakaasta kehityksestä, voidaan tasoittaa suomalaisilla vientitoimituksilla, joilla on
työllisyyttä välittömästi parantava vaikutus. Sen tosiasian korostaminen, että Suomen ja Neuvostoliiton kaupassa
on perinteisesti turvauduttu clearingtilien tasapainottamiseen tavaravirtoja
kasvattamalla eikä turvautumalla kau-

pan rajoittamiseen tai dollarimaksuihin,
onkin varmasti paikallaan: käytettävissä olevista vaihtoehdoista on valittu paras mahdollinen. Samassa yhteydessä
olisi ollut aiheellista mainita lisäksi, että Suomen ja Neuvostoliiton välisen
clearing-tilin luottorajaa nostettiin jokin aika sitten 100 milj. ruplasta 150
milj. ruplaan, mikä omasta puolestaan
viittaa siihen, että kaupan osapuolet
ovat kiinnostuneita kaupan joustavasta
kehittämisestä jo vakiintuneella clearing-pohj alla.
Holopaisen tekemät aihepiirin rajaukset, joiden mukaan taloudellinen
yhteistyö jätetään käsittelemättä, jättävät tilaa vielä toisilIekin, Suomen ja
Neuvostoliiton taloussuhteita käsitteleville esitelmille.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Valtion lainanotto ja lyhytaikaiset saatavat
kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kannalta

IMMO POHJOLA

ValtiontaJouden rahoitusliiketoim·et ovat Suomessa määrältään melko suuria, ja niihin on viime vuosina enenevässä määrin alettu kiinnittää h uomiota. 1 Tässä artikkelissa tarkastellaan periaatteellisella
tasolla valtion lainanottoa ja lyhytaikaisia saatavia kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kannalta? Tarkastelu suoritetaan yksinkertaistetun rahoitustilinpitokehikon puitteissa kahdessa vastakkaisessa suhdannetilanteessa. Vahion yJeisöobligaatioiden ja pankkitalletusten
välistä suhdetta selvennetään myös yksinkertaisen mallin avulla; mallin parametrien arvot riippuvat selvästikin yleistaloudellisesta tilanteesta ja tarkasteluvälin pi~uudeS'ta, joten valtion ohl~gaatioiden
myynnin vaikutus taHetuskehitykseen ei ole yksiselitteinen.
Valtion rahoitustarve syntyy tulojen riittämättömyydestä menojen peittämiseen. VaHio kattaa rahoitustarpeensa pitkäaikaisella lainanotolla ja lyhytaikaisten nettosaatavien purkamisella. Suunniteltu lainanottotarve ka tetaan lähes aina pitkäaikaisella lainanotolla ;
lyhytaikaisten netto saatavien muutokset johtuvat lähinnä siirrettyjen
meno erien kannan muutoksista sekä siitä, että tulojen ja menojen
ennusteet ovat epätarkkoja. Periaatteellinen este lyhytaikaisten net1. Esim. Willman: Julkiset menot vuosina 1950-1977, Suomen Pankki A:51 1980
selvittää mm. valtion Ulinanantoa ja muita finanssisijoituksia.
Puhtaasti teoreettisia selvityksiä aiheesta ovat esim.
Koskela: On disequilibrium effects of financing government deficits under credit
rationing, Helsingin yliopiston Kansantaloustieteen laitoksen Keskustelualoitteita 1979.
Kanniainen-Raatikainen: Fiscal policy, financial intermediation, and inflation tax,

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja ja artikkeleita, 198!.
2. Kostiainen-Pohjola: Valtiontalouden aiheuttamat lyhytaikaiset rahoitusmarkkinahäiriöt ja liikepankkien reagointi niihin, Suomen Pankin Kansantalouden osaston kes-

kustelualoitteita 1976 selvittää valtion lyhytaikaisten rahoituserien vaikutuksia.
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tosaatavien icäytössä lainanottotarpeen kattamiseen piilee siinä, että.
valtiolla täytyy olla rahoitussaatavia vastaamassa siirrettyjen menoerien kantaa. Koska siirretyt menoerät on budjetissa jo· kertaalleen
katettu tuloilla, niin niitä ei voida enää uudelleen kattaa juoksevil~a
varsinaisilla tuloilla. Tilinpäätöksissä tämä käy ilmi ns. hallinnollisesta taseesta, johon kirjataan myös; valtiontalouden kumulatiivinen
vajaus.
Valtion rlainanottotarpeen muutokset johtuvat suhdannetilanteen
muuttumisesta ja harjoitettavasta finanssipolitiikasta. Ekspansiivisen finanssipolitiikan rahoitusmarkkina- ja muut vaikutukset riippuvat oleellisesti mahdollisuuksista kattaa syntyvä kotimainen lisäkysyntä kotimaisella tuotannolla.
Valtion rahoitustapojen merkityksen selvittämisessä käytetään
hyväksi pelkistettyä rahoitustilinpitokehikkoa, jonka puitteissa valtion eri rahoitusvaihtoehtoja tarkaste1laan. Kutakin rahoitusvaihtoehtoa tutkitaan kahdessa vastakkaisessa pelkistetyssä suhdannetilanteessa: a) kotimainen 'tuotanto toimii vajaakapasiteetilla, ja kaikki
kotimainen lisäkysyntä voidaan tyydyttää kotimaasta käsin, b) kapasiteetin käyttöastetta ei voida lisätä, ja kaikki kotimaisen kysynnän
lisääminen johtaa vastaavansuuruiseen tuonnin lisäämiseen.
Kansantalous jaetaan valtioon, yleisöön, pankkeihin, keskuspankkiin ja ulkomaihin. Niiden rahoitustaseet pelkistyvät seuraaviksi:
Kussakin sektorissa vallitsee aina tekninen rahoitustasapaino siten, että rahoituksen lähteet = rahoituksen käyttö. Valtiolla ja yleisöllä esiintyy varsinaisten velkojen ja saatavien muutosten lisäksi
rahoitusyli- tai -alijäämää. Rahoitusylijäämällä tarkoitetaan käytettävissä olevien tulojen ja kulutuksen ja investointien erotusta, Y (C
1), joka tulee aina rahoitetuksi ao. sektorin velkojen ja rahoitussaatavien muutosten kautta. Velat ja rahoitussaatavat eivät pelkästään myötäile tulo- ja menokehitystä; niitä koskevat rajoitukset
ja tavoitteet saattavat johtaa muutoksiin kulutus- ja investointikysynnässä.

+

Seuraavassa tarkastellaan ao. sektoritaseiden puitteissa valtion
rahoituserien yhteyksiä muiden sektoreiden rahoitusasemiin. Lisäksi pohdiskellaan kokonaismaHia vastaavan ajatuskehikon avuHa valtion rahoitusvaihtoehtojen seurauksia eri suhdannetilanteissa.
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Taulukko 1. Tarkastelukehikko: pelkistetty rahoitustilinpito.

Valtio
saatavien kasvu

velkojen kasvu

.6. lyhytaikaiset netto-

.6. kotimainen lainanotto
.6. ulkomainen lainanotto

saatavat
.6. antolainaus

rahoi tusy lij äämä
Yleisö

saatavien kasvu

velkojen kasvu

.6. talletukset
.6. valtionobligaatiot

.6. kotimaiset lainat
.6. ulkomaiset lainat

rahoi tusalij äämä
Pankit
saatavien kasvu

velkojen kasvu

.6. luotot yleisölle
.6. luotot valtiolle

.6. talletukset
.6. keskuspankkivelka
Keskuspankki

saatavien kasvu

velkojen kasvu

.6. valuuttavaranto
.6. keskuspankkivelka

.6. valtion lyhytaikaiset
saatavat

.6. setelistö ym.
Ulkomaat
Suomen vaihtotasevaje

valtion pääomatuonti
yleisön pääomatuonti
keskuspankin valuuttavarannon supistaminen

1. Valtion lyhytaikaisten nettosaatavien muutokset
Valtion lyhytaikaisten nettosaatavien oletetaan olevan kokonaisuudessaan sijoitettuna keskuspankkiin. Kun valtio rahoittaa menojen
kasvun supistamalla lyhytaikaisia nettosaataviaan, valtion rahoitusylijäämä supistuu. Valtion lyhytaikaisten nettosaatavien supistuminen merkitsee samaUa keskuspankin velkoJen supistumista, jolloin
myös keskuspankin saatavien on supistuttava samalla määrällä (setelistön määrän oletetaan seuraavan yleistä' aktiviteettia ja olevan
riippumaton valt10n kassan heilahduksista). Suhdannetilanteesta ja
kapasiteetin käyttöasteesta riippuu, tapahtuuko supistuminen valuuttavarannossa vain pankkien keskuspankkiv·elassa.
5
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1.1 Valtion lyhytaikaisten nettosaatavien purkaminen
Jos kapasiteetti on vajaakäytössä, lyhytaikaisten nettosaatavien supistamiseHa rahoitettava valtion m,enojen kasvu Hsää lähinnä kotimaista tuotantoa ja yksityisen sektorin tuloja. Tulojen kasvu johtaa
tätä pienempään menojen kasvuun ja yleisön rahoitusalijäämä supistuu; tämä näkyy lisääntyneinä pankkiialletuksina ja vähentyneenä 1uoton tarpeena. Pankkien kohdalla talletus- ja luottokehi tys
merkitsee vähenevää keskuspankkivelkaa, joka siis osoittautuu kes~
kuspankin taseessa valtion lyhytaikaisten netto saatavien kanssa' samanaikaisesti Hikkuvaksieräksi. Kapasiteetin vajaakäyttöiilanteessa valtionekspansiivinen finanssipolitiikka, joka rahoitetaan lyhytaikaisia nettosaatavia purkamalla, lisää kotimaista tuotantoa, mutta
tuotannon kasvua hidastaa todennäköisesti yleisön taipumusparantaa tässä vaiheessa omaa likviditeettiään.
'
Jos kotimainen kapasiteetti on ,täyskäytössä sellaisten hyödykkeiden kohdalla, joiden kysyntää valtion kassavaroin rahoitettu firianssipolitiikka lisää,purkaantuu kysynnän lisäys tuontiin ja inflaatioon.
Vaihtotaseen heil&eneminen resurssien täyskäyttöisyyden vallitessa
on periaatteessa ilähes yhtä suuri kuin valtion rahoitusylijäämän supistuminen.

1.2 Valtion lyhytaikaisten nettosaatavien kasvattaminen
Kapasiteetin ollessa täydessä käytössä valtion tulisi suihdannepoliittisista syistä kasvattaarahoitusylijäämään&ä ja lyhyt~ikaista saataviaan. Jos valtio onnistuu näin menettelemään, niin kotimaisen kokonais~ysynnän kasvu supistuu ja tuonnin ja/tai kotimaisen tuotannon kasvun täytyy supistua vastaavasti. Jos pelkästään tuonnin lkas~
vu supistuu, niin keskuspankin taseessa valtion lyhytaikaisten saatavien kasvua vastaavaluuttavarannon kasvu, ja yleisön ja pankkien
taserakenteet pysyvätennaHaan. Jos kotimaisen tuotannon kasvu
supistuu valtion menojen vähentymisen seurauksena (tai verojen ko~
hoamisen seurauksena), niin yksityisen sektorin rahiotusaHjäämä
kasvaa. Rahoittaakseen tämän yleisön täytyy joko vähentää taUetuskasvua tai lisätä velkojaan. Tal1eiusten kasvun supjstaminen tai
pankkiluottojen kasvattaminenedellyttävä,t kumpikin, pankkien kes:-
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kuspankkivelan (lisäämistä., Jos yleisö kaUaa rahoitusalijäämänsä
kasvun ulkomaiseHa velalla, niin keskuspankin valuuttavaranto ,kasvaa.
Yleisön ja pankkien ·käyttäyty,misestä riippuu, miten finanssipolitiikan kiristäminen ja lyhytaikaisten saatavien kartuttaminen vaikuttavat rahamarkkinoihin ja kokonaistaloudelliseen tilanteeseen.
Hallitsevaksi ilmiö'ksikapasiteetin ollessa täydessä käyt,össä muodostuu aluksi yleensä yksityisen sektorin reaaHsen tulonmuodostuksen
hidastuminen ja velkaantumisen kasvu sekä likvidäeetin heikkeneminen. Pankkien kohdalla tämä merkitsee luotonantoenemtnyyden
ja mm. keskuspankkivelan kasvua. Pankkien keskuspankkivelan
kohoaminen heikentää pankkien kannattavuutta, jos velan ehtoja ei
muuteta vastaavasti, ja pankkien luoton karsinta voimistuu. Viiveen jälkeen tämä johtaa kotimaisen lopputuotekysynnän' kasvun
hidastumiseen.

2. Valtion ulkomainen luotonotto

Valtio myy nostamansa ulkomaisen luoton keskuspankkiin, jonka
valuuttavaranto. kasvaa, ja samalla kasvavat vaHion saatavat keskus,..
pankilta. Valtio käyttää näin saamansa varat vähitellen juoksevien
kotimaisten m,enoJensa kattamiseen. Seuraavassa valtion oletetaan
kuitenkin käyttävän ulkomaisen lainanottonsa suoraan menojensa
kattamiseen, jolloin lyhytaikaisten saatavien väliaikaisia muutoksia
ei oteta huomioon. Sekä valtiOon pääomantuonti että lyhytaikaisten
saatavien purkaminen keskuSlpankissa lisäävät keskuspankkiraIhan
tarjontaa.
Valtion ulkomaisella fainanotolla rahoittama ,men()j'en kasvu Hsää välitöntä kotimaista kysyntää. Jos !kysyntä katetaan pelkästään
kotimaisella tuotannolla, niin yleisön tulot - ja vähäisemmässä määrin myös menot - kohoavat ja sen ~ahoitusal1jäämä supistuu, jolloin
vastaavasti yleisön taHetukset kasvavat ja/tai v'elat supistuvat. Ti~anne on täysin samankaHainen kuin ,edellä tarkasteltu valtion menoj,en rahoittaminen lyhytaikaisia saatavia supistamalla. Lopputuloksena kotimainen tuotanto kasvaa ja yleisön ja pankkien rahoitus-
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asema kevenevät, jolloin myös yksityinen !kysyntä viiveen jälkeen
kasvaa.
Valtion menojen rahoittaminen pääomantuonnilla näyttäisi perustellulta tilanteessa, jossa kotimaista kysyntää lisäämällä voidaan
kohottaa alhaista kapasiteetin käyttöastetta, eikä valtiolla ole mahdollisuutta 'Supistaa nettosaataviaan keskuspankista. Kotimaisen kapasiteetin ollessa täyskäytössä ulkomaisella lainanotoHa rahoitettu
valtion m,enoj-en kasvu ei vOoi lisätä tuotantoa kotimaassa. Sen sijaan
se aiheuttaa ylikysyntää, joka purkautuu tuontiin ja kotimaisten hintoJen nousuun.

3. Valtion kotimainen luotonotto
Valtio voi ottaa kotimaassa luottOoa kaikilta muilta sektoreilta. Luotonotto keskuspankista vastaa vaikutuksiltaan lyhytaikaisten saata..
vien purkamista tai ulkomaista lainanottoa, joten sitä ei enää käsi..
tellä. Lainanotto yleisöltä tai pankeilta ovat tässä tarkastelukehi..
kossa vaikutuksiltaan analogisia; valtion lainanotto yleisöltä lisää lyhyellä aikavälillä pankkien rahoitustarvetta sen johdosta, että yleisön pankkitalletukset supistuvat; valtion lainanotto pankeilta lisää
pankkien rahoitustarvetta suoraan. Tämän johdosta seuraavassa tar·
kastehlaan pelkästään valtion yleisölU!otoilla rahoittamaa menojen lisäystä. ValtiOon lyhytaikaisten netto saatavien oletetaan pysyvän
muuttumattomina.

3.1 Valtion kotimainen luotonotto kapasiteetin ollessa vajaakäytössä
Kun valtio lisää m'enojaan ja rahoittaa ne yleisölainojen myynniHä,
niin yleisö korvaa parrkkitalletuksia valtion paperei:hla. Valtion yleisölainojen 'ei sellaisinaan oleteta lisäävän yleisön rahoitusvaateiden
kysyntää. ValtiOon menot lisäävät kuitenkin ~otimaista kokonaiskysyntää. Jos kotimainen tuotantokapasiteetti on vajaakäytössä, kokonaiskysynnän lisäys voidaan kattaa kotimaisella tuotannolla, ja
yleisön tuotannontekijätulot kasvavat. Syntyvät lisätulot vähentävät yksityisen sektorin rahoitusalijäämää, ja talletukset kasvavat ja/
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tai velka supistuu. Tulojen kasvun kautta syntyvät lisätalletukset
ja yleisön veIkojen supistuminen korvaavat sen talletusten supistumisen, joka syntyi valtion yleisölainan myyntihetkeHä. YJ'eisö käyttää saamansa lisätulon kulutus- ja investointimenoihin. Yleisön lisäkysyntä puolestaan synnyttää uutta tuotantoa ja tulonmuodostusta,
jotka 'edelleen synnyttävät uutta kysyntää ja säästämistä jne. suppenevassa sarjassa.
Valtion rahoitusylijäämän supistumista vastaa yleisön rahoitusalijäämän sUpistw11inen, joten vaihtotase pysyy esimerkissä ennallaan. Talletusten palautuminen lähtötasolleen tulojen kasvun johdosta pitää myös pankkien keskuspankkivelan muuttumattomana;
talletusten suhde tuloihin kuitenkin pi'enenee. Valtion ekspansiivinen politiikka kotimaisella velalla rahoitettuna pitää siis rahoitustilanteen ennallaan, jos lisäkysyntä ei johda tuonnin kasvuun. Käytännössä osa kysynnästä suuntautuu tuontitavaroihin (mm. kotimaisen tuotannon sisältämien tuontipanosten johdosta), joten valuuttavuotoa ulkomaiHe tapahtuu. Talletukset jäävät tähl,öin lähtötasoa
aIemmalle tasolle, ja pankkien keskuspankkivelka kasvaa ja valuuttavaranto supistuu, jolloin rahoitusmarkkinat kiristyvät jonkin verran Hman muita toimenpiteitä.

3.2 Valtion kotimainen lainanotto kapasiteetin ollessa täyskäytössä
Jos kotimainen kapasiteetti jo on täyskäytössä, kun vaJtio lisää menojaan ja rahoittaa tämän yleisölainojen myynnillä, niin kotimainen
lisäkysyntä voidaan tyydyttää vain tuonnilla. Lisäksi kotimainen
ylikysyntä johtaa hintojen nousuun. Koska kotimainen tuotanto ei
lisäänny, ,eivät yle~sön reaaliset tuotann9ntekijätulot myöskään kasva. Osa valtion nlenoista voi tosin olla tulonsiirtoja yksityiselle sektorille, mutta tämä ei muuta tilannetta kokonaiskysynnän ja -tarjonnan välillä.
Kun yleisö käyttää osan säästöistään valtion yleisölainojen ostoihin sen sijaan, että se tekisi pankkitalletuksia, niin pankit joutuvat
hankkimaan lisärahoitusta keskuspankkivelasta, jotta pankkien luotot eivät supistuisi. Keskuspankkivelan kasvua vastaa tuonnin kas'vusta aiheutuva valuuttavarannon supistuminen. Jos keskuspankki
ei salli pankkien keskusparrkkivelan kasvua, niin pankkiluottojen
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kasvu pienenee talletusten myötä, ja yleisö joutuu lisäämään uH{jomaista velkaansa tai supistamaan 'menojen kasvua (lisäämään säästämistään) .
Valtion menojen kasvattaminen kotimaisella luottorahoituksella
on ilmeisen järkevää suhdannepolitiikkaa, jos näin kyetään kohottamaan alhaista kotimaisen tuotannon käyttöastetta. Sitä vastoin kapasiteetin ollessa jo täyskäytössä johtaa sama menettely kotimaiseen
yHkysyntään; rahamarkkinoiden kiristyminen johtaa tiiliöin siihen,
että valtion kysyntä syrjäyttää yksityistä kysyntää (ns. crowding out
-vaikutus).3 Suhdanteiden uhatessa ylikuu1nentua valtion kotimainen lainanotto johtaa kuitenkin positiiviseen tulokseen, jos Ilainanoton tuotto sijoitetaan sulkutilille keskuspankkiin. Näin supistetaan
liiallista rahan tarjontaa ja kotimaista liikakysyntää samalla, kun
valtiolle luodaan rahoitusreserviä matalasuhdanteen varaUe.

3.3 Valtion

yleisöobligaatioid~n

vaikutus pankkitalletuksiin

Valtion yleisöobligaatiot ja pankkien talletustilit ovat kotita!louksien
pääasiaJQiset raho.itussäästämisen koh teet. Erityisesti aikaisemmin
katsottiin yleisesti, että 'Obligaatioiden myynnin lisääminen vähentää
samalla määrällä pankkitalletuksia. Edellä tarkasteltiin valtion kotimaisen velan myyntiä kahdessa vastakkaisessa suhdannetilanteessa, ja nähtiin vaikutusten poikkeavan olennaisesti toisistaan. Tä'mä
voidaan myös formalisoida yksinkertaisenmaHin avulla.
Pankkitalletukset jakautuvat periaatteessa transaktio'kassoihin ja
varsinaisiin rahoitussäästöihin, joskin erottelua on käytännössä vaikea tehdä. Yleisön hallussa olevat valtion .obligaatiot luokitellaan
kokonaan varsinaisiin säästöihin. Oletetaan, 'että muita säästämiskohteita ei ole, ja että seuraavatkäyttäytymissäännöt ovat voimassa
1. T 1 = b Y
2. L1 T 2 + L1 B

3. T

=

T1

= sY

+ T2

T 1 = transaktiotalletukset
T 2 = vars. säästötalletukset
T = talletukset
B = valtion yleisöobligaatiot
Y = kansantulo

3. Perusteellinen selvitys tästä ilmiöstä on esim. B. Friedman: Crowding out or
crowding in? Economlc Consequences of Finahcing Government Deficits, Brookings
Papers on Economic Activity 3: 1978.
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Valtion oletetaan lisäävän' menojaan yleisäobligaatioiden kasvun
suuruisella ,määrällä, ja valtion menojen oletetaan kasvattavan kansantuloa kertoimella k
4. LI B = LI G
5. LI Y = kLl G

G

=

valtion menot

Kun pankkitalletusten muutos ratkaistaan maHista, saadaan
6. LI T = -

(1 - bk - sk) L1B

+ s Y -1

Talletusten ja obligaatioiden kasvujen väEllä vallitsee mallissa
negatiivinen riippuvuus, jonka suuruus riippuu valtion menojen kertoimesta (k), rahoitussäästämisasteesta (s) sekä transaktiokassojen
suhteellisesta tarpeesta (b ) ..
Rahoitussäästämisen osuus kansantuotteesta on ollut viime vuosina keskimäärin c. 5 %, eli s = 0,05. Transaktiokassojen suhteellinen suuruus riippuu institutionaalisista seikoista, kuten palkanmaksuväleistä ja käytössä olevista maksuvälineistä. Käteistalletustilien
katsotaan .olevan kokonaisuudessaan transaktiokassoja. Kun oletetaan, että aikataHetustileistä n. puolet olisi transaktiokassoja, niin
parametrille b saadaan Hkiarvo = 0,25, joka tosin on varsin epävar~
mae
Valtion m·enoj en kerroin (k) vaihtelee ilmeisesti sekä suhdannevaiheen että tarkasteltavan aikaperiodin pituuden mukaan. Kun
valtion menot työllistävät muuten jouten olevaa kapasiteettia, niin
k:n arvo lyhyellä aikavälLllä on 1. Aikaa myöten k:n arvo kuiten,;.
kin kohoaa kerroinprosessin kautta suuremmaksi. Jos valtion menot pelkästään syrjäyttävät yksityistä kysyntää, ei mitään kerroinvaikutusta synny, ja k:n arvo on 0. Kun käytetään edeHä arvioituja b:nja s:n arvoja, ja anne'taank:lle erilaisia arvoja saadaan yleisöobligaatioideri talletusten syrjäyUämisvaikutukselle seuraavia arvioita:
. k:.

°1
2
3
4
5

oblig. vaikutus talletuksiin: ...,-1
-0,7
~~

-0,1
+0,2
+0~5
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Kun kerroin k ylittää arvon 3 1/3, valtion yleisöobligaatioiden
myynnin vaikutus talletuskehitykse,en on esimerkissä neutraali tai
positiivinen. Paitsi tarkasteltavan per10din pituudesta ja suhdannetilanteesta k:n arvo riippuu valtion menolajista.

4. Valtion lainanottotarve ja sen kattaminen käytännössä vuosina

1977-1980
Finanssipolitiikassa omaksuttiin ,elvyttävä linja v. 1977. Tämä toteutettiin siten, että yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä parannettiin veronalennuJksin ja tulonsiirroin. Yksityiset investoinnit
käynnistyivät kuitenkin vasta v. 1979, kun kapasiteettirajoitus alkoi
usealla alalla olla näkyvissä kysyntänäkymien pysyessä suotuisina.
Valtio rahoitti menoylijäämänsä seuraavasti
lainanottotarve
(netto)

kotimainen
lainanotto
(netto)

ulkomainen
lainanotto
(netto)

lyhytaikaisten
saatavien
supistaminen (+)

tilastoero

miljoonaa markkaa

1977
1978
1979
1980

1613
2458
4667
4135

805
1505
1276
1977

729
3003
2283
1522

437
-2274
226
-276

-358
224
881
912

Valtio lisäsi lrahan tarjontaa voimal~kaasti kaikkina vuosina, mutta aluksi yksityisen sektorin ulkomaisen velan lyhentäminen eliminoi liiaHisen raharnarkkinoiden kavenemisen. Vuoden 1978 keväästä lähtien rahamarkkinat olivat kuitenkin erittäin keveät vuoden
1979 syksyyn saakka, jolloin ulkomaisen korkotason kohoaminen ja
vaihtotaseen kääntyminen aHjäämäiseksi jo.nkin verran kiristivät rahoituksen saatavuutta. Merkittävämmin rahoitusmarkkinat kiristyivät vasta vuoden 1980 syksyllä.
Valtion kotimainen lainanotto on viime vuosina kasvanut nopeasti. Koska kapasiteetti oli huomattavassa vajaakäytössä aina vuoden
1979 alkupuolelle saakka ja kotimainen säästäminen ylitti investoinnit, niin valtio. tehosti lainanoioHaan kotimaisten säästöjen käyttöä
ja näin tältä osin nopeutti kotimaisen tuotannon kasvuedellytyksiä.
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Tuotannon kasvun jatkuttua nopeana -edelleen v. 1980 törmättiin
kuitenkin useina a'loilla kapasiteettikaUoihin; kotimainen säästäminen jäi investointeja pienemmäksi jo vuoden 1979 toisella puoliskoilla. Näissä olosuhteissa lainanotolla rahoitetut valtion menot eivät
enää lisää kotimaista tuotant.oa, vaan ne ovat johtamassa kasvavassa
määrin yksityisen vapaarahoitteisen kysynnän syrjäytymiseen. Ongelma on lähinnä siinä, että valtion lainanottotarve on säilynyt suurena pitkään nopeana jatkuneesta taloudeHis,esta kasvusta huolimatta. Ekspansiivista finanssipolitiikkaa ei ole kyetty purkamaan suhdannetilanteen parannuttua. Tässä tilanteessa kotimainen lainanotto on järkevä ratkaisu suhdannepolitiikan kannalta. J0'S valtion
menoenemmyys katettaisiin nykyistä suur,emmassa määrin' ulkomaisilla luotoilla, niin lähinnä helpotettaisiin hintojen nousua ja vaihtotasevajeen rahoittamista, joihin hyödykemarkkinoiden ylikysyntä ensisijaisesti purkautuisi.

5. Johtopäätelmä
Suhdannepolitiikan kannalta .olisi perusteltua turvautua lähinnä kotimaiseen luototu!kseen menoylijäämien rahoituksessa. Suhdannetaantumassa valtion kotimaiset iluotot teho.stavat kotimaisten säästöjen käyttöä ja lisäävät tätä kautta kotimaisen tuotannon kasvuedellytyksiä. Suhdanneh uipussa valtion lainanottota1f>een pirtä~si olla
vähäinen, korkeintaan tällöin olisi perusteltua lainoilla rahoitetun
suhdannerahaston kartuttaminen. Jo.s valtio ei kuitenkaan kykene
suhdannehuipussakaan täyteen tU!lorahoitukseen, niin kotimainen
luotonotto on selvästi ulkomaista velkaa edullisempi vaihtoehto tasapainoisen taloudellisen kasvun kannalta.
Ulkomaisilla luotoiHa ja lyhytaikaisten rahoitussaatavien käytöllä voidaan kuitenkin teho.staa iinanssipolitiikkaa, kuten nähtiin käytännössäkin vuosina 1977-78. Ulkomaisella velalla valtio voi tukea
myös 'keskuspankin valuuttavarantoa, mitä on käytettykin argumenttina sekä Suomessa 'että muissa maissa. Ulkomaisen velan ja keskuspankissa olevien lyhytaikaisten valtion sijoitusten käyttäminen
edellyttää läheistä finanssi- ja rahapolitiikan koordinointia.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Some De.vel,opments in Financial and
Monetary Research in Finland*
GAVIN BINGHAM, HANNU HALTTUNEN, SEPPO, KOSTIAINEN
and JUHA' TARKKA

1. lntroduction,
In the standard small open economy model where informatian is
ampleand ,transactions· costs minimal, there is little scope for monetary palicy, ta affect -output andemployment when exchange rates
are fixed. In these circumstances »the» damestic interest rate is
determined by the »world rate Qif interesb>. In practice hawever,
manetary palicy can he effective ·even in a relatively small apen econamy. This, at ileast, wauld appear ta he the case in Finland, where
financial markets are often characterized as »undevdevelaped».
The Finnish financial system is bank-centred. Interest rates (bank
lending and deposit rates) are to a certainextent institutionaHydetermined, and the security markets areof nO' real macroecananiic
impartance. Manetary palicy warks mainly thraugh banks ånd a key
element in the implementation of palicy has. heen the banks' net pasition vis-a";vis the central bank. In these circum~tances regulatian of
access ta fareign finance by the central bank' i:s patentially a pawerful
instrumen~ of manetary palicy.
.,
, The aim of this paper is ta review same. recent develapments and
the current state af financial research in Finlancl. The purpase is nat
ta pravide a thorough survey but to cancentrate on same key issues
impartant for t1?-e~unct~()n~ng of the f,inancial markets and transmissian af manetary poHcy. _ The emphasis in the paper i8 on empirical
rese~rch ~eleyal1t ~ far, man~tary palicy.
The structure ef the paper isas fallows.. Sectia:t} 2brie~ly de;,.
scribesspm'e of the main features af the Finnish financial markets and
* Paperpresented at A Nordic seminar af fi~ancial/monet~ry research,' May 1112, 1981, Helsinki, Finland. We would like to thank Jukka Pekkarinen for his helpful
comments.
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of monetary policy. Section 3 concentrates .on research on the bank
loan market and reviews development in the 1970s. In section 4 we
turn to the significance of balance-of-pay,ments developments for the
determination of the monetary policy stance and consider briefly the
issue of monetary autonomy. Section 5 discusses the transmission of
the ·effects af monetary policy through to aggregate demand and output, and tries toevaluate the significance of monetary policy for the
cyclical behaviour af the Finnish economy. Conclusions are presented
in section 6.

2. Some Typical Feature-s of Finland's Financial Markets 1
The behaviour of financial institutions is important because the financial system is bank-centred and there are certain ohstacles to the use
of one term in the typical financial contract, the interest rate, to
equHibrate the demand for and supply af financial assets. One important reason for the bank-centred financial system is the differential tax treatment ef bank and non-bank financial claims. In these
conditions it is difficult for non-bank financial intermediaries to compete for retail bank business, and Finland's banks, which are few in
number, find that they lenjoy a quasi~monopoly despite the fact that
the rates.they pay on deposits are often negative in real terms.
The oligopolistic nature ofthe banking, system alsa explains the
rigidity of deposit rates which, it should he noted, is a separate. issue
from the level.of interest rates:interest rates can he rigid at a longterm equHibrium level so that the rationing which occurs is onIy tem..;
porary.Oligopolistic institutions frequently r,efrain from competing
in areas where actions are quickly. p.erceived. and easHy ·countered.
Deposi't rates meet thiscriteria and are thus not used as an active
means of competition.
Another reason for thecomparative.rigi:dity ofinterest rates is
the prevalence of the variable interest rate clause specifying that the
interest rate shall changewhenever a teference· rate (usuaUy the
discount rate) changes. The relevant rate of interest foran invest1. For a detailed discussion, see the collection of articles' which have appeared in
the Bank of Finland Monthly Bulletin (1978).
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Figure 1.
1. Marginal cost of central bank lending,
2. Bank loan rate, 0/0

0/0

ment .01' saving decision is thus not the one prevailing at the time the
financial contract is negotiated but the average expected rate over
the life of the undertaking in question. In these conditions short. .
te1'm variations in interest rates may have less of an impact on saving
and investment decisions, and th us on the lev,el of economic activity,
than in a fixed rate regime. Mo1'eover, since all inte1'est costs change,
not just the ones on new unde1'takings, the impact of an inte1'est 1'ate
change on inflation is? at least initially, large and pe1've1'se.
Still anothe1' factor cont1'ibuting to inte1'est 1'igidity is regulation
by the autho1'ities af the ave1'age 1'ate on bank lending. 2 Because it
is felt that the interest ·elasticity of hoth investm'ent and saving is low
owing to the impact of taxation and the pr'evalenee of variable rate
eontracts, monetary policy is implemented in a way that influenees
hank profitability: banks are diseouraged from passing on the ma1'ginal eost of liquidity, and inc1'eases in moneta1'Y st1'ingency as 1'eflected
in 1'ises in the eost of ma1'ginal finance ilead to eithe1' a 1'eduetion in
hank lending 01' a rise in othe1', uneont1'oHed sourees of 1'evenue (see
figures 1 and 2).
2. For a discussion of interest rates and their role in monetary poliey, see e.g. Kullberg (1979) and Suomen Pankki A: 46.
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1. MarginaJl cast af central bank lending lagged ane year,
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Monetary .policy in Finland has 'essentiaUy oonsisted of the modulation of the terms at which commercial banks are permitted ta. borrow at the central bank. The methods used 'to regulate the. central
bank finance of the banks have varied, but certain key features have
remained unchanged. The borrowing facility has typicaHy been such
as to imply increasing interest cost for each bank according to the
extent to which it borrows' in 'exce.ss of a certain basic quota.
In 1975 the Bank of Finland instituted an official (interbank) caH
money market. The interest rate in ~he call 'money market then came
to ref.1ect the marginal cost of finance for banks. Since 1980, however, the Bank of Finland has regulated the call money market and
the system came to be characterized by bankspecific quotas, penalty
rates of in'terest for barrowing in excess of quotas, etc.
Regulation of capital flows by the Bank af Finland can alsa he
used as an essential 'elem'ent af monetary palicy. Shart-term capital
movem'ents related tacammerciaJl transactions ar'e nat subJect to caseby-case scrutiny, but specific permissian is needed for other shortterm and alllong-term transactions. Since the midcNe of the 1970s
borrowing by the central gov'ernment in fareign financial markets
has become increasingly impartant. In order to facilitate the coordi-
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naHon of central hank measures, the Bank of Finland makes use of
financial and national income accounting identiHes, in which the net
inflow of foreign capital together: w~th the main aggregates in the
balance sheet of the central: bank are key variables. 3,

,

3. Developments in the Research on the Bank Loan Market
Researchon the transmission me'chanism has been imluenced by conceptions about the :cole-of prices in the sort of credit market described
above and by views about how liquidity needsare satisfied. The
rigidity of iriterest rates and negative rear interest rates have meant
that at times there has been an incentive to reduce money o;r ownasset liquidity balances to a mini~um and instead to use presumably
assured borrowing power to satisfy liquidity needs. Economic agents
who can be certain that their requests for credit will be met without
delay and at predictable terms (e.g., often negativ'e interest rates)
have every reason to use such facHities and ta shift own assets into
higher earning, less liquid forms. Preferred customers may keep
sniall oWn asset transactions balances for convenience reasons, hut
other liquidity needs (precautionary and speculative) are 'likely ta
he met by relying on previously negotiated or confidently expected
borrowing facilities. This, and the large share of, external finance in
corporate balance sheets, explain why analysis of financial behaviour
and the transmission 'mechanism have concentrated more on credit
aggrega'tes. and bank behaviour than on own asset aggregates such
asmoney found on the other side of the bailance sheet and of more
.relevance when the price me,chanism plays a more explicit role in
channelling financial flows. 4
'The dominate view at the opening of the 1970s was that the viTtually chronic indebtedness of the banks ,to the central hank could be
taken as evidence for the presence oI 'excess demand for credit. 5 In3. See

e.,~.,

Airikkala and Bingham (1977) and Kostiainen and Korhonen (1977).

4. For a relevant survey of the studies of demand for and supply of money, cf. Suvanto (1980), see also Söderlund (1977) and ,Alho (1979).
5. For. a formulation of the earlier view, ef. Valvanne (1965). The researeh on
eredit rationing in Finland in late 1970s has been strongly influeneed by Koskela's study
(1976), see also Koskela (1978) and (1979).
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debtedness to the central bank was thought to be altogether undesirable from. the banks'point of,view, and the baI,lkswere seen as. institutions reluctantlyaccommodating the financing needs of their clients.
1nexplaining the inabHity of, the. banks toadjust their lending,
the role of credit commitments wasemphasiZled. 1t was argued. that
the lag hetween credit n~gotiation,s and the aGtual disbursement of
laans was tao long to aHow. thebanks tocontro,1 their portfolioseffec~
tively. The existence of central bank deht .was felt to :veflect this lack
of control,and the . nature ,Qf t.q.e öligopolistic competiiion. hetween
hanks: .in trying to secure their mark~t shares the banks r,eso.rted to
central bank borrowing even though this might ,not he profitable jn
the. short runo
A natural corol1ary of this view, presented in many studies in late
1960s,6 was that monetary policy affected economic ac'tivity only
slowly. Since Finnish mon~tary policy is implemented' by. varying
the te:rms on the banks' central bank debt, Le., by influencing. ban~
profits, the banks' inability to control of their lending al~o made
monetary policy rather ineffective. , 1n their pioneering econometric
analyses? Leponiemi (1967) and Puntila (1969) found no clear evidence that monetary policy or bank liquidity had any impact on hank
lending.
This approach was adopted ina number of studies connected with
the Bank of Finland Quarterly Model (BOLFl and BOF2) in the eady
1970s. 7 The idea was that, in the short run, ba~s accommodated (he
financing needs of their cHents. Ther,efore, the amount of lending
was determined by (investment) demand in t~e models. An atte~pt
was made to capture the 'effect of credit rationing by·including a variable measuring the banks' liquidity position in the investment functions. Therefore the demand concept used in the loan demand equa-:tion was an »effective» rather than a »notional» one.
1n 'earHer studies in this tradition, the liquidity. position .of the
banks was 'measured by the ratia of the banks' eentral bank debt to
their totallending. This approachhas cerlain deficiencies, e.g. any
increase in lending financed by borrowing from the central bank. is
viewed as an increase in credit rationing. 1n practice, however, an
6. See· particularly Puntila (1969).
7. See Kukkonen et al. (1972), Pohjola (1974) and Kukkonen (1975).
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inerease in bank borrowing from the central bank may result from
expansionary monetary poliey and easing af the terms on central hank
finanee. Later, the eost of diseounting was included in the eredit
rationing proxy used in Kukkonen (1975).8
In general the results of the »demand pressure» empirieal researeh
support the traditionai view of the funetioning of the bank loan
market. The eredit rationing variables do not dominate in either the
investment equation or the bank lending process. The lag from a
ehange in bank liquidity to a change in investment expenditure is
distributed over 10-14 quarters, with a mean lag of slightly over
one year.
The interpretation of the central bank indebtedness of the banks
as amere disequilibrium phenomenon was elearly a weak point of
the traditio naI view, since central bank debt had heeome a permanent souree of funds for the banking seetor. Oksanen (1974), using
a profit-maximizing hypothesis, pointed out that it was rational for
a bank ta horrow from the central bank :provided the marginal rate
of discounting was sufficiently low. Mareover, he suggested that discounting could he profitableeven when the diseount rate is higher
than the lending rate beeause the eredit multipHer pracess enables
the hank to expand its lending by rather mueh more than it borrows
from the central hank.
In a later study. Oksanen (1977) measured bank Hquidity as the
difference hetween optimal and aetual central bank de ht. The optimal
level of central hank debt was estimated on the assumption that
marginal eosts and revenues areequal. Oksanen then used this liquidity variable to ,explain bank lending. He found that the responses
of the banks to this measure of liquidity were quite fast. His regressions with eammereial bank data, to take an example, impHed that
bank lending adjusts fastenough to eHminate half of any gap between
optimal and aetual reserves in two quarters. Oksanen' s analysis is,
in eontrast to the previous studies, strietly supply-determined even
in the short runo While this is ,certainly in aeeordance with the
widespread beHef that there is ehronie excess demand for bank eredit
8. The eost of diseounting eredit rationing proxy is simply the total eost of diseounting divided by the volume of loans outstanding. It was first suggested by Puntila
(1969) and extensively tested by Koskenkylä (1972).

349

in Finland and may be considered as an example of utilizing a priori
information in enlpirical research, Oksanen's model is not general
enough to allo.w any real tes'ting of the permanent -excess demand
hypothesis. On an ad hoc basis, he divides his sample into periods
of »loose money» and »tight money», and reports that »... there is
someessential difference in the two (sub )samples». 1n the cases of
commercial and savings banks, the speed of adjustment is 10wer in
periods of »loose m,oney»suggesting possible demand constraints on
the bank behaviour and portfollo adj ustment.

Tarkka (1980) tries to test the hypothesis that credit is rationed
1n Finland. Using disequilibri'um theory, he identifies periods in
which banks are at an optimum with credit rationing and interprets
significant deviations from the optimal level of discounting as evidence of demand constraints in the cr'edit market. According to his
findings, 'excess demand for credit prevailed less than half of the time
after 1967. The scope for credit rationing might he increased, however, if both adjustment costs and demand constraints were analyzed
more carefully.
There is an important difference hetween The old »demand pressure» and »disequilibrium» views of credit rationing: th~ traditionaI
view associates credit rationing with a non-optimal composition of
the banks' portfolios, (excessively high centra;l bank debt) , whereas
the disequilibrium view would suggest that portfolio imbalances( excessively small central bank deht) are -associai-ed mainly with excess
supply in the credit market. This latter view assumes homogeneity
of the bank credit market. 1n heterogenous markets there may alwayshe some rationed customers.
A new version of the Bank of Finland BOF model is being constructed. The monetary block in fhe model utiliz.es the disequiHbrium
approach. Both the supply of loans and the demand for loan functions are estimated simultaneously, and a disequilibrium theoretic
adjustment process is imposed. -, The 0 bservations are classified as
belonging to ,erther an excess demandor an excess supply regime.
Preliminary results suggest that excess demand emerges in a specific
phase of the business cycle, Le., in the downturn and the early phase
of the through. 1n periods of excess demand, the direct response of
bank lending to monetary policy is distributed over nearly three years,
6
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but 50 per cent of it takes place within one year from the initial pO'licy
action. In periods af 'excess supply changes in the terms on discounting are powerless so that the »average» effect of monetary policy is
weaker and slower.
When comparing the demand pr,essure approach with the supplydetermined approach, it should he remembered that there is a difference between a one-equa:tion lag structure and a system respanse.
The demand pressure work of Kukkonen et ale (1972) and Kukkonen
(1975) is essentially reduced-form estimation in which the investment and lending processes are merged in one hehavioral equation.
Therefore various indirect or roundabout eff,ects are included in the
estimated structure which may make the estimated lag structure
longer than it would be in more structural regressions such as those
of Oksanen (1977).

4. Monetary Policy and Balance of Payments
Monetary poHcy has often been used in the attempt to modulate
domestic activity (and inflation) even though the ultimate policy
targets have undoubtedly varied greatly. Nevertheless, the relation
betweenmonetary tightness and external balance would appear to
have been particularly strong: a »deterioration» in the external
balance has almost invar~ably been associated wi'th monetary tightness
(measured by the marginal eost of central bank lending) and vice
versa (see figure 3).
This »monetary mechanism of adjustment» can be characterized
as foUow. Sharp fluctuations in 'exports and imports together with
different time profiles in the fluctuations give rise to swings in the
current account. A deficit in the balance of payments on current
account wiH over time lead to a weakening of the financial position
of the domestic non-central bank sector, which is Hkely to involve
hoth an increase in foreign indebtedness and an increase in net debt
to the central hank.
In Finland the relevant liquidity portfolio for the private sector
(including private banks) can be taken to consist of comm'ercial hank
borrowing from the central bank (net of the banks' placements in
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Figure 3.
1. Marginal cost of central bank lending, 0/0
2. Current account surplus relative to nominai GDP, 0/0
3. Net short-term debt of the private sector relative to nominal GDP,

0/0

a. The marginal cost of central bank lending in Figure 3 slightly differs from that in
Figures 1 and 2 due to the different source. These differences are, however, of no
practical relevance.

the eall money market) and short-term foreign deht. The portfolio deeision of interest in this eontext is the alloeation of the net
short-term debt of the private seetor between eentral bank and foreign
debt. This aHoeation wiH of eomse depend on the (eovered) foreign
interest ra'te and the (marginal) eost of central bank finanee.
As long as the eost of eentral bank eredit varies with its amount,
a eurr,ent aeeount ilnbalanees will have an automatie effect on dome'stie monetary eonditions (provided that the private seetor budget defieit is not totally finaneed by foreign borrowing).9 Sinee the liquidity
9. According to the estimates given in Halttunen - Korkman (1981b), the marginal
cost of central bank lending increases by approximately 4 percentage points for an
increase in central bank lending equivalent to one per cent of GDP and by 2 percentage
point for an increase in the current account deficit equivalent to p.alf a per cent of GDP.
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position of the private sector and the current account usually deteriorate simultaneously (se.e figure 3), it stands to reason that fluctuations in monetary tightness are considerable (and closely related.) to
cycHcal conditions.
Even though nlonetary tightness and the development of the external balance are closely related, interest sensitive short-term capital
flows 1'0 have not, how'ever, seriously ham pered the independenee of
Finnish monetary policy.ll This is because long...term capita:l imports
are of substantial size and regulated by the Bank of Finland. Moreover, foreign interest rates are positively corre:lated with the Finnish
business cycle (both lagging somewhat behind the foreign business
cycle) and that is why effects of :the for'eign interest rate changes
have often been offset by capital imports induced by cyclical fluctuations in the overall indebtedness of the priv~te sector.

5. Monetary Policy and Aggregate Demand
Credit market conditions play an important role in transmitting
theeffects ofmonctary policy .to domesiic demand. »Credit market
tightness» could be interpreted to be an intervening variable which
responds to changes in the marginal rate on central bank credit and
transmits the effects of changes in monetary policy to aggregate
demand after a certain lag. On the other hand the relation between
the external balance and monetary tightness has definite cyclical implications. In particular, the link between the balance of payments
and domestic monetary conditions in combination with the lag be.tween changes in the stance of monetary poHcy and their ultimate
~ffects on output and 'external balance has tended to magnify cyclical
10. The estimates in Halttunen --'- Korkman (1981b) imply tha:t a -1 per cent increase
in the foreign interestrate will inducea capital outflow of equivalent to approximately
.25 per cent of GDP, while a 1 per cent increase in the marginal interest rate on
central bank lending will ihduce an inflow equivalent to only .10 per cent of GDP.
This asymmetricy is understandable because the marginal interest rate on central bank
lending is not an »interest rate» in the usual sense.
11. A' major exception is the large capital outflow associated with devaluation
speculations in 1977, which forced the central bank to maintain a much higher marginal
rate than deemed clesirable on purely domestic grounds.
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fluctuations. This phenomenon is illustrated in figure 4 which shows
trend deviations of real GDP and the marginal rate of interest on
central bank debt lagged a year and a half on average.
The sequence of interactions responsible for this are as follows. 12
The typical Finnish business cycle is about five years long. An exportled upswing initially improves the balance of payments which puts
downward pressure on the marginal or shadow interest rate (within
the same year). The ,effects of the fall in ~his interest rate magnifies
the boom in the following year, when the current account swings into
deficit and the interest rate rises. This rise in the interest rate would
be stabilizing if the export boom were »long enough» or if the lag
between the rise in the interest rate and its impact on demand were
»shortenough». In fact, however, the economy is typically hit by an
export-Ied recession at approximati:vely the same time as the contractive ,effects of the rise in the interest rate are beginning to be felt.
Later in the recession, a cyclical improvement in the current ac ..
count occurs and the interest rate falls. This would be stabilizing
were it not for the fact that the fall in the interest rate typically adds
12. A more detailed description is presented in Halttunen -

Korkman (1981a).

to domestic demand at a stage when a new export-led upswing is
already well under way. The destabilizing effect is thus the outcome
of anexport-led business cycle in combination with lagged monetary
policy effects.
Th'e finding that ,monetary policy may have been cyclicaLly destabilizing is by no means new. It is often argued, for instance, that the
failure of fiscal and incomes policies to prevent »overheating» in the
upswing makes it necessary to implement tight monetary policy irrespective of itsemployment consequences during the subsequent recession. Difficulties in the timing of monetary policy are often also explained in terms of problems associated with forecasting and decision
making.
If the effects of monetary policy on aggregate demand and output
can be observed, in what demand component is the influence
strongest? Tt has been argued that the effects of monetary policy are
felt most strongly ln residential construction, inventories, consumption and particularly demand for durable goods whereas the manufacturing investment is not affected so much by monetary policy.13

6. Conclusions
This paper has surveyed Finnish financial and monetary research and
considered significance of monetary policy for the cyclical behaviour
of the economy. Theemphasis has been on the empirical side and
particularly in the research dev,eloped in the 1970s.
The traditio naI view has heen that the effects of monetary policy
(especially on the real side of the economy) are »small» and take a
long tim'e :to occur. On theother hand, the credit rationing literature
of the 1970s maintains that monetary policy should be effective in
conditions of excess clemand for credit and that the effects should
appear with a shorter lag.
The stance of monetary policy (measured by the marginal rate
of .interest on centt-al bank lending) has been found to affect bank
13. See, Korkman (1980), Kostiainen (1981), Koskela and Viren (1981), and Viren
and Mellin (1981). Effects of monetary policy on private demand components are also
discussed in the paper presented by Jokinen (1981).
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lending and the level of output withmean lags of approximatively a
year and a year and a half r,espectively. Monetary policy also seems
to be influenced with often unfavourable cyclical consequences by
the current account (because of automatic and policy induced effects)
although the »autonomy» of Finnish mone'tary policy has not been
seriously hampered by interest sensitive capital flows.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Keskustelua
Valuuttakurssipolitiikan normit:
avoin asia*
JUKKA PEKKARINEN
Talou~poliittisessa

keskustelussamme
valuuttakurssipolitiikka oli koko 19'70luvun keskeisessä asemassa. Keskustelun myötä myös käsitykset valuuttakurssipolitiikan tehtävistä ja mahdollisuuksista ovat muuttuneet. Inflaation
ja valuuttakurssien välinen yhteys on
alettu yleisesti tunnustaa myös revalvaation näkökulmasta. (Devalvaation
inflaatiota kHhdyttävä vaikutushan on
ollut
»tavanomaista
viisautta»
jo
kauan.)
Valuuttakurssipolitiikan taustoja on
täsmennetty myös analyyttisesti. 1 On
otettu käyttöön uusia käsitteitä, jotden
avulla voi valottaa valuuttakurssipolitiikan yleisiä periaatteita. Niinpä ohjenuoraksi on ehdotettu inflaationormia. 2

* Saamilstani hyödyfllilSi,sitä klorrun'enteista
kiitän aikaIkauskilrdan toimiitiusta sekä Sixten
KOT:kman~a, PO;avo Peisaa ja Antti Suvantoa. ~un!kin kläsi1tyiks'elt lienevät poilkenneet
enemmän tai välh:emmän omistani, joten
heitä älköön luet1ako teikJstiini vi!ka!päiksi.
1. Tässä 1käs'itteerumUlodiostufks'essa eri.tyisesti Sixten Korkmanin ansi10 on ollut suu['i.
~eSlkeilse't i'dealt on esilte~ty hänen' väitöskirjassaan (Korkman (1918'0 a)). Omalssa väiroskitrj<aSlsaan on Hannu Halttunen kehHeJilyt
anallyysia ede:11een emp'iirisesti (HaJ.1titunen
(1980». Ha[ltuusell.:la la K!orlkman'ilila on myös
y!hte1srä töitä (Halttunen---'Korkman (198'0),
(19,81». Ja'1l1mssa viitataan myös muulhun
kirj allliisuu teen.
2. Idea on esilteltlty K!orlkmanin väiltöSikixja,s'sa (Korkman (1;9!8.o a), 8'2---'86). Tä'ssä suh-

Sen mukaan valuuttakurssipolitiikan
tavoitteeksi asetettaisiin ulkomaankauppa:hyödykkeiden (kotimaan rahana
mitatun) hintakehityksen vakauttaminen. Jos ulkomaankaUiPpahinnat nousevat asetettua normia nopeammin, revalvaatio pysyttäisi nitden markkamääräisen nousuvauhdin normin mukaisena. Näin inmaationormi esittää selkeästi ja yksinkertaisesti näkemyksen,
jonka ,mukaan valuuttakurssipolitiikan
tehtävänä on kotimaisen hintakehityksen vakauttaminen.
Yritän tässä kirjoituksessa arvioida
joiltakin osin inflaationormia hintakehitystä vakauttavan valuuttakurssipolitiikan ohjenuorana. Kritiikkiäni keskittääkseni hyväksyn - tai jätän ainakin
asettamatta kyseenaolaiseksi - suuren
osan inflaationormin lähtökohdista. Arvioin valuuttakurssi,politiikkaa lähinnä
vain inflaation torjunnan kannalta. Lisäksi päähuomioni kiinnittyy tässä ulkomaista alkU!perää olevaan inflaatioon.
Nämä lähtökohdat hyväksyenkin voi
kysyä, onko inmaationormin korostama
revalvaatio kaikissa olosuhteissa riittävä ja tarkoituksenmukainen keino ulkomaista alkuperää olevan inflaation
pysäyttämiseksi. En pyri tyystin kiistämään revalvaation käyttökelpoisuutta.
teess:a mYÖlh!emmäJt [drJj oiltulk:set eiv,ä't ole
ymmär,1ääkseni tuoneet o1:eelLlisMti uutta.
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flaationo~mille.

Suuri osa kritiikistäni
perustuukin tähän. Ensiksi käsittelen
lyhytaikaisia, suhdannel uon teisia hin taheilahteluja tästä näkökulmasta ja esitän muutaman kysymyksen myös odotusten ja pääomaliikkeiden aiheuttamasta ongelmasta inflaationormin kaltaisen jäykän säännön tapauksessa. Tämän jälkeen käsittelen suhteellisten
hintojen merkitystä pitkän ajan rakenteellisesta näkökulmasta. Erityisesti
otan esille ne vaikeudet, joita suhteellisten hintojen ja tulonjaon pitkäaikainen jäykkyys aiheuttaa inf,laationormille. Tässä sivuan myös inflaationormin suhdetta sisäisiin inflaatiopaineiEsityksessäni joudun kärjistämään. siin.
tiettyjä seikkoja tieten tahtoen. Niinpä
tulkitsen inflaationormin tahallisen kirjaimellisesti todella valuuttakurssipoli- Inflaationormin taustaoletukset
tiikan jäykäksi säännöksi, jonka on tarkoitettu pätevän yleisesti ulkomaisLa Inflaa tionor,min teoreettiset läh tökohda t
perua olevan inflaation torjunnassa. voi palauttaa pitkän tähtäimen näköNäin tiukka inflaationormin esittäjien kul.maan, joka sinänsä on suureksi osaktavoittelema politiikka-suositus tuskin si yhteistä monille 'Pienen avoimen taon. Ehkä .reilumpaa olisi tulkita po. nor- louden makromalleille. Kun käyttäytymi - yhdessä vaihtoehtojensa kanssa misfunktiot avat homageenisia - ei ale
- analyysia palvelevaksi käsitteellisek- rahaiUuusiota jne. - valuuttakurssien
si erottelukeinoksi, joka kaiken Hsäksi muutokset vaikuttavat vain hintataon ansiokas ja hyödyllinen. Tämän kä- soon, eivät reaalisiin suureisiin, kuten
3
si tteistön soveltaminen talouspoli tiikan työllisyyteen ja suhteellisiin hintaihin.
todellisuuteen - sen käypyyden rajojen Pienen maan inflaatiavauhti sitautuu
valuuttakurssien välityksellä kansainarviointi - on oma ongelmansa. Esilväliseen inflaatiaon.
le ottamillani varauksilla yritän edesTällainen :pitkän ajan näkökulma an
auttaa tätä vaihetta, joka keskustelun
kuitenkin inflaatiasta puhuttaessa silJ ä
vähäisyyden takia on nähdäkseni kestavalla an,gelmallinen, että siinä inflaaken.
tio an täysin ennakaitua eikä ole itse
Kritiikkini aluksi sivuan lyhyesti in- asiassa lainkaan ongelma ainakaan malflaationoLmin teoreettista taustaa. Sit- lin aletusten allessa vaimassa. Pitkän
ten siirryn erittelemään niitä vaikeuk- ajan näkökulmaa enemmän inflaatiasia, joita inf.laation ja suhteellisten hin- normin esittäjät usein karostavatkin
tojen y:hteisvaihtelut - hintakehityksen epäyhtenäisyys - aiheuttavat in3. Kis. erity'is,esti Korkman (W80 b, s. 165).
Haluan vain rajata sitä. Otan myös esille eräitä revalvaatiolle vaihtoehtoisia
tai sitä täydentäviä toimia. Älköön niitä kuitenkaan tulkita oikopäätä revalvaatiota paremmiksi. Ulkomaisen inflaation torjunnassakin olosuihteet vaihtelevat eikä inflaationormi sen kummemmin kuin mikään muukaan yksi
tietty sääntö käy niihin kaikkiin. Vaihtelevat olosuhteet edellyttävät eri toimien käyttämistä toisiaan täydentävästi. Käsitykseni - ja ponnin koko
kirjoitukselleni - on,että meillä käydyssä keskustelussa revalvaatiota täydentävät vaihtoehdot ovat jääneet liiaksi taka-alalle.
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lyhyemmän ajan ongelmia ja soveltavat inflaationormia inflaatiovauhdin
heilahtelujen eliminointiin joustavan
vaI uu ttakurssipoli tiikan keinoin. 4
Mutta tähän lyhyen ajan ongelmanasetteluun Ipitkän ajan näkökulma ei
käykään ohjenuoraksi. Yleiseksi lähtökohdaksi on syytä hyväksyä, että inflaatiovauhdin, suhteellisten hintojen,
kysynnän ja odotusten muutokset kietoutuvat yhteen. 'Tästä aiheutuvia ongelmia ei voi välttää; ellei sitten luota
markkinoiden täy.dellisyyteen ja jatkuvaan tasapainoon {tai ainakin hyvin nopeaan sopeutumiseen).
Silti voi ol,la, että joissakin olosuhteissa maailmanmarkkinahintojen muutosten homogenisointi pelkiksi inflaatiovauhdin vaihteluiksi puolustaa paikkaansa. Näin saattaa olla esimerkiksi
silloin kun yleinen kansainvälinen inflaatiovauhti poikkeaa enemmän tai
vähemmän ,pysyvästi kotimaisesta. TälJaisessa tilanteessa, jota esimerkiksi
197'O-luvun
loppuvuodet
saattoivat
muistuttaa, inflaationormin mukainen
valuuttakurssipolitiikka voi ihyvin olla
riittävä keino kotimaisen inflaation nopeutumisen estämiseksi. Mutta erikseen on tarkasteltava lyhytaikaisia inflaatiovauhdin heilahteluja, joihin liittyy myös kysynnän ja suhteeHisten hintojen muutoksia.
Jatkossa kiinnitän erityistä huomiota
inflaatiovauhdin hetlahtelujen ohessa
tapa1htuviin suhteellisten hintojen muutoksiin. Suomen kannal ta niiden merkitystä on joskus vähätelty viittaamalla ulkomaankauppamme vaihtosuhteen
4. ]jhan viime ·aiIkJoina tämä inr.fJ.aa:tilovauhdin talsaalffiisen kJO'ros'tus näyttää kasvaneen. K:s. eri!tyilseslti Korkman (1 9,81 b).
1

aika suureen vakauteen. 5 Tämä ei kuitenkaan ,merkitse sitä, etteikö maailmanmarkkinahinnoissa olisi tapahtunut
Suomen
ulkomaankaulPan
kannalta
merkittäviä muutoksia. Monessa yhteydessä on havaittu ,hyödylliseksi jakaa
markkinat hintaherkkyytensä puolesta
kahteen rYlhmään. Näistä toisen, jota
tässä kutsun raaka-aineiden markkinoiksi, hinnat reagoivat herkästi kysynnän ja tarjonnan muutoksiin. Toisen
ryhmän, teollisuustavaroiden, hinnat
ovat taas jäykkäliikkeisempiä eivätkä
yleensä reagoi välittömästi Jiikakysynnässä tapahtuviin muutoksiin. (!Näitä
nimityksiä ei ole syytä ottaa kirjaimellisesti, sillä ,monilla etenkin raakaaineita jalostavilla prosessiteollisuuden
aloUla ihinnanmuodostus noudattaa raaka-aineidenmarkkinoita.) Näin siis raaka-aineiden suhteellinen hinta nousee
suhdanneluonteisesti nousukauden aikana kysynnän kasvaessa ja laskee vastaavasti laskukautena.
Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhteessa tällainen suhteellisten hintojen
muutos peittyy normaalisti siihen, että
sekä vienti että tuonti koostuvat jokseenkin samoissa suhteissa hinnanmuodostuksel taan
raaka -ainel uon teisista
hyödykkeistä sekä teollisuustavaroista '
(kun otetaan huomioon,että metsät,eollisuustuotteiden hinnanmuodostus on raaka-aineluonteista). Oheinen kuvio 1 esittää :paperiteoHisuustuotteiden sekä metalliteollisuustuotteiden viennin yksikköarvoindeksien vuosimuutoksia 19150119'80. Jos kuviota on lupa pitää edes
karkeana ja esimerkin luonteisena
'5. Tamemmassa eriittelJys,sä Suomen vaihtosu'h!tee:ssa Vio'i erlottaa Selkä lyh,ytaika~sia
he'Hablteluj.a että pysyvi:ä sHrftymi'ä. Jälkimmäisten osalta kis. Antti Suvanto (1'977).
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Kuvio 1. Paperiteollisuustuotteiden ja metalliteollisuustuotteiden viennin yksikköarvoindeksien vuosimuutokset 1950-1980.

osoittimena hintakehityksen epäyhtenäisyydestä, näyttää siltä~ että suhteelliset hinnat muuttuvat merkittävästi
etenkin voimakkaiden suhdannehäiriöiden aikaan. Selvimmin tämä näkyy Korean suhdanteessa sekä myös 1970-luvun puolivälissä. Vakaina aikoina taas
näyttävät suhteellisten hintojen muutoksetkin melko pieniltä.

tenäisyys olevan vähäisempi ongelma.
Toisaalta ulkoinen inflaatiopaine koetaan meillä ongelmaksi tyypillisesti
juuri jyrkkien suhd'annevaihteluiden
aikaan.

Tämä antaa ai1heen arvioida reva,lvaatio-strategiaa hintakehityksen epäyhtenäisyyden näkökulmasta pitäen mielessä juuri voimakkaiden suhdannehäiriöiden kaudet. Vakaan kehityksen aikaan
näyttää myös hintakehityksen epäyh-

Edellä tehdyn karkean tarkastelun perusteella näyttää siltä, että Suomen
kannal ta voimakka1den suhdannehä.iriöiden ja suurten ulkomaankauppahintojen muutosten kaudet ovat myös uIkomaankauppahin toj en ~päyth tenäisen

Epäyhtenäinen hintakehitys ja
infLaationormi
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kehityksen aikaa. Tutkimuksellisesti on
kuitenkin selvittämätön kysymys, missä määrin Suom·en suhdannevaihtelujen voimakkuus ja nopea inflaatio johtuvat juuri tästä kehityksen epäyhtenäisyydestä. Sektoreittaisen kehityksen
epä)11htenäisyyssinänsä näyttäisi tarjoavan hyvän selityksen Suomen suhdannekehityksen eräille piirteille, jotka
usein on kiteytetty »devalvaatiosykliksi». Suhdannenousun alkuvaiheissa epätasainen hintojen nousu parantaa eri
alojen kannattavuutta eri tahdissa. Palkat ja muut kustannukset reagoivat kysynnän kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen viivästyen. Pyrkimys aloittaisen palkkakehityksen tasoittamiseen
puolestaan aikaansaa palkkoj en ja kustannusten nousun leviämisen koko talouteen ja pitkittää kotimaista kustannuskierrettä entisestään. Näin kotimaiset kustanriukset jatkavat nousuaan
vientisuhdanteiden jo taituttua ja kannattavuus laskee jyrkästi.' Tapahtuu
»kustannuskriisinä» Hmenevä ylilyönti.
TässävaiJheessa vaaditaan usein devalvaatiota: semtarve syntyy, koska inflaatiokierrettä ei katkaistu ajoissanousukauden alettua. Devalvaatfotpuolestaan nostavat i:nflaatiovau!hchn kElnsainvälistä inflaatiota nopeammaksi. 6
;6. Näin siiJs mYlös Suomen deva[vaatDosy'kJlinä tunne1Jtu ilmiö on se'lilte'tlbäJvi's'sä epävakaiden UilIkiomaan'kJauppallinto}en.. a'V'Ullla.
PiJsimmälU:e kiehitety;1; deva,llvaätilos;ylklin sell.itylkJset nOjaavat pnkemmiillldn ta'llouden sisäiseen, tulonlj aon, tyottömyytden, pa:lIklkakehil1JyIrosen jaikanna1JtaiVUJuJdehVlä'liseen dynamiikkäa:ri. CKs. eti'tyi'sest1i' Korkman (119<810 a),
lulku 5). Nili's'sä inlflaaltifota lä1hesltlytään koilm
ilanlla 'eri näJkäkUilmasta kuin u]k!omaanl'kauppalhLlllvojen ja klOtiJmai,sen inlflaat:iJon vä1isltä
sulhJdetta k!OIs1klevassa ikeslk!uslteiluSlSa. Tähän
nälkokmllma-,eI1oon ei eb!kä a'ina ol,e kiinnitetty riiJ1Jtålv·äJsti hUlO'rrrlJota.

Tällaisen kierteen voi aikaansaada
myös ulkomaankauppahintojen yhtenäinen nousu, jonka vaikutukset välittyvät viiväslyneinä suljettuun sektoriin.
Mikäli kui tenkin nimenomaan
avoimen sektorin sisäisen kehityksen
epätasaisuus on tässä inflaatioprosessissa keskeistä, ei revalvaatio ole välttämättä paras keino inflaatiosysäyksen
eliminoimiseksi. Jos se näet mi toi tettaisiin avoimen sektorin hintojen keskimääräistä nousua vastaavaksi, niin
kuin inflaationormi ed'ellyttää, avoi,men
sektorin sisäiset erot ja niistä johtuvat
»inflaatiopesäkkeet» säilyisivät. Kotimaisista hinta- ja kustannussidonnaisuuksista johtuva »ylilyönnin» vaara
olisi edelleen olemassa.
Inflaationor.min noudattaminen johtaisi lisäksi siihen, että avoimen sektorin sisäisen kehityksen ollessa epäyhtenäistä itse valuuttakurssipolitiikka aiheuttaisi häiriöitä hinnoissa ja kannattavuudessa siinä osassa avointa sektoria, jonka ,maailmanmarkkinahinnat pysyvät suhteellisen vakaina. Inflaationormi sitoisi suhteellisen vakaat avoimen sektorin osat välittömästi epävakaaseen sektoriin ja tekisi sen kotimaisista hinnoista epävakaita.
Ääriesimerkkinä vof ajatella tilannetta, jossa
ulkomaankauppahintojen vaihtelut aiheutuvat yksinomaan herkkien »raakaaineLden» hintojen muutoksista »teoUisuuden» hintojen pysyessä muuttumattomina. Tällöin inflaationorJnin noudattaminen merkitsisi »teollisuuden»
kannalta kannattavuuden heikkenemistä juuri .revalvaation aikana (etenkin
ellei se käytä :panoksinaan tuotuja »raaka-aineita»). Lisäksi revalvaatio voisi
suunnata
maailmanrharkkinahirinoiltaan vakaiden hyödykkeiden ostoja ko-
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timaisista hyödykkeistä ulkomaisiin ja
vaikuttaa tätä kautta esimerkiksi vaiihtotaseeseen. Sillä voisi olla vaikutuksensa myös näiden hyödykkeiden kotimaisten ostojen ajoittumise~.n: ostot
kannattaisi ajoittaa revalvaation kausiin. Näin inf,laationormin noudattamisella olisi myös reaalisia vaikutuksia.

Inflaationormi, odotukset ja
pääomaliikkeet
InfJaationormiin liittyy myös eräs yleinen on,gelma, jota edellä on sivuttu vain
välillisesti: normina se on - mikäli se
tuIki taan kirj aimellisesti
j äy kkä
sääntö ja vaikuttaa tänaisena odotuksiin ja päätöksiin. Niin kauan kuin sen
noudattamiseen luotetaan, se välittää
informaatiota talouspolitiikassa tehtävistä päätöksistä.
Odotukset sinänsä ovat monitahoinen
ongelma~
Tässä on tyytyminen vain
pariin näkökohtaan. Näistä ensim,mäinen, viime aikojen makrokeskustelussa
paljon muodissa oJlut, asettaa kyseenalaiseksi koko edellä omaksutun lähtökohdan. Voi näet kysyä, edellyttävätkö suhdanneluonteiset, tilapäisiksi tiedetyt hintahäiriöt lainkaan toimenpiteitä talouspolitiikan taholta, kun rationaalisesti toimivat talousyksiköt ottavat tällaiset ohimenevät »hintakuprut» ennakkoon huomioon päätöksissään.
Toinen näkökohta taas nousee esille
seurattaessa edellä esillä ollutta, tietyssä mielessä tavanomaisempaa lähtökohtaa, joka korostaa tilapäistenkin h.intasuhteitten muutosten aikaansaamia häiriöitä. Tällöin inflaationormiin .liittyvä
odotusefekti ei vältt%imättä ole taloutta

vakauttava, mikäli esim,erkiksi avoimen
sektorin sisäisistä eroista aiheutuvat
epävakaustekijät samoin kuin maailmanmarkkinoiden heilahtelut säilyvät.
Inflaationormi voi olla omiaan vain lisäämään spekuJaatiota, joka liittyy tämänkal tais!i~ epä vaka uksiin.
Eräs mahdoHinen esimerkki odotusten ja jäykäksi säännöksi tulkitun inflaationormin yhteisvaikutuksesta ovat
kansainväliset pääomaliikkeet. Inflaationormin noudattaminen näet pyrkii
destalbiloimaan ulkomaisen reaalikoron
ainakin siinä tapauksessa kun nimelliskorot kansainvälisillä lPääomamarkkinoilla eivät välittömästi sopeudu inflaatioon. Aikaansaadessaan reval vaa tioodotuksia inf.laationormi olisi omiaan
.alentamaan ulkomaisen pääoman hintaa. Näin se olisi omiaan lisäämään
pääoman maahantuontia ja keventämaan kotimaan rahoitusmarkkinoita
juuri nousukauden aikaan, johon revalvaatio-odotukset liittyvät. Tämä inflaationormin rahoitusmarkkinoita epävakauttava vaikutus muodostuisi luonnollisesti sitä suuremmaksi, mitä vähemmän keskuspankki pystyy tai pyr. kii neutraloimaan kansainvälisten pääomaliikkeiden vaikutukset. 7
Ymmärtääkseni juuri pääomaUikkeiden välittämä riippuvuus on ollut eräs
syy, jonka nojalla on katsottu, että pienen maan valuutan kurssi tulisi kytkeä
johonkin kansainvälisessä maksuliikenteessä keskeiseen avainvaluuttaan. In7. !Esimerlkilksi Hallttunen ja Korlkman
ov:ai sämoi-s'sa 'k]rij1ortuksissaan, joilssa he
ovat 'sulOsiftellileet iJn!flaaltiionJormia, kooostaneet Suomen Pankin ralhapo:l'i'ti'ilkan passiivisuUitta, jlonlka -seuTauksena vaiJhtota'Seen ja
vaJluuttarv:aTannon hei1aihtelult ovat säädelleet rathoiiulsmatklkiIl'oilden tHaa. (Halttunen
-Korkman

~li9180)).
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flaationormin mukainen tavoite vakauttaa tietyn hyödykekorin hinta on valuuttakurssipolitiikan strategiana poikkeuksellinen - ,paitsi käytännössä myös
teoreettisessa kirjallisuudessa. Tämä ei
suinkaan välttämättä me.rkitse sitä, etteikö juuri hyödykekorin näkökulma
olisi meikäläisissä oloissa perusteltu:
rahataloudellisesti Suomi on yhtä kaikki suhteellisen autonominen. Eräs inflaationormin keskeinen oivallus on
juuri tämän näkökohdan korostaminen.
Silti lienee kohtuullista edellyttää,
että vastaisessa keskustelussa myös valuuttakurssipolitiikan ja kansainvälisten pääomaliikkeiden väliset yhteydet
pidettäisiin kuvassa mukana. Tässä ei
ole tarkoitus esittää mitään varmaa
kantaa tästä monisäikeisestä kysymyksestä: ongelmasta muistuttaminen riittää.

Valikoivat toimet vaihtoehtona?
Mitä e(päyhtenäisempää avoimen sektorin hintojen kehitys on, sitä puutteel>lise.mmin tasapäisesti vaikuttava revalvaatia täyttää tehtävänsä inflaatiopesäkkeiden poistajana ja sitä, todennäköisemmiksi käyvät sen erinäiset haittavaikutukset.
Tällaisessa tilanteessa muodostavat
vientimaksujen ja -talletusten kaltaiset
valikoivat toimet yleisesti vaikuttavan
valuuttakurssipolitiikan
vaihtoehdon.
Revalvaatiota vastaava vaikutushan
saataisiin aikaan asetta.m'aJIa viennille
proportionaalinen veTO ja tuonnille, vastaavan kaHainen subventio. Mutta alakoh taisten maksuj ärj estelyj en näkökulmasta luonnollinen jatkokysymys on,
onko tar:peen käyttää aina näin yleisiä

keinoja.
Esimerkiksi voimakkaassa
vientikonjunktuurissa, jonka myötä
vaihtosuhde paranee, yleinen tuontituki ei ehkä ole tarpeen. Perustellumpaa
voisi olla vaikkapa vientimaksujen
käyttö - suhdannetilanteen finanssipolitiikaUe asettamien raami en puitteissa - joihinkin yleisiil). tulonsiirtoihin. Joissakin tilanteissa taas juuri
tuontihintojen nousu voi olla inflatorinen tekijä. Edelleen: aloittaisen kehityksen epäyhtenäisyys voi edellyttää
vientimaksujen porrastamista. Ei myöskään ole sanottu, että juuri proportionaalinen vientimaksu on aina paikallaan. Osittain voidaan käyttää myös
kiinteää maksua, joka vaikuttaa vientitarjontaan eri tavalla.
Ainakin periaatteessa maksuj ärj estelyissä on siis valikoinnin varaa. Niihin
ei myöskään liity ainakaan sellaisen automaattisen rahoitusmarkkinavaikutuksen uhkaa, j osta edellisessä jaksossa oli
puhetta kansainvälisten pääoxnaliikkeiden y,hteydessä. Toisaalta vientimaksuja vastaavien järjestelyjen toteuttaminen käytännössä voi olla hankalaa. Valikointi edellyttää aina tarkempaa informaatiota. Valikoivat toimet voivat
ol:la myös poliittisesti hankalasti toteutettavissa. Mutta toisaalta Iisähankaluudet aiheutuvat suureksi osaksi siitä,
että valikoivat toimet pyrkivät puuttumaan juuri niihin alakohtaislin eroihin,
jotka yleinen valuuttakurssien muutos
tyystin sivuuttaa. Jos näillä eroilla on
merkitystä, ei toimenpiteiden käytännöllinen hankaluus ole alati pätevä iPerustelu valikoivien toimien syrjäyttämiseksi.
Valuuttakurssipo1itiikkaa ja valikoivia toimia ei myöskään ta.rvitse pitää
toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina
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vaan pikemminkin toistensa täydentäJma. Niiden keskinäinen painotus riippuu tilanteesta. UlkomaHla jäytävän
tasaisen nopean inflaation pysäyttämiseksi rajalle voi yksin valuuttakurssipolitiikka olla riittävää. Voimakas raaka-aineiden hintashokki, joka tapahtui
Korean suhdanteessa sekä myös vuonna 1974, taas voi edellyttää valikoivia
toimia. Mutta tällaisissakin tilanteissa,
JOIssa kansainvälinen inf,laatiovyöry
tyypillisesti on uhkaavin, on tavallisesti tilaa myös valuuttakurssienmuuttamiselle. 8

Suhteelliset hinnat pitkällä ajalla
Tähän asti olen käsitellyt suhteelJisten hintojen, kysynnän ja inflaatioOn yhteisvaihtelua lyhyen ajan näkökuJmasta. Mutta ong.elmaa voi. lähestyä myös
pitkän ajan rakenteellisesta näkökulmasta. Tässä inflaationormin voi asettaa sitä suuremmassa määrin kyseenalaise;ksi, mitä puutteellise,mmin hintajärjestelmä toimii ja mitä jäykempiä
keskeiset hintasuhteet, kuten palkkarakenteet ja funktionaalinen .tulonjako,
pitkällä ajalla ovat.
Pitkän ajan rakenteellisia ongelmia
voi lyhyesti valottaa esi.merkin avulla.
8. Suoma'lai,sessa keslkuste'lu>Slsa va;luulttamahJdolJUsuulksia in:flaat'ilOn
torjunna'ssa on plohdf.tlJu a'iemmin -'- ei niin!k;ään yilllättä.en - Korean suhdanlteen jälkimaining.eissa 1'9!~O-iluvun pUlollivä:l'i1S1Sä. TäJlöin ajal~sene .oSlo~ttiva,t suopeutta esimerkilksi Reino Rossi (Rossi _(19'55), (19156» sekä
~UirS'sip.0Il1tHlkan

Matti Leppo (11915:8).

'Mi1elenlldin'bois'ta on, että ROSlsi pä:ätyi juuri ulikomaankauppahinbojen kehiltyklsen epäyhtenä'ilsyylden IlIojaHa painlottamaan vi'enltimarosU!j~en mell'iki1;iys.tä. Leppo taas torjui niiden käy:tön.

Viime aikojen keskustelussa maailmantalouden näkymistä .on usein esitetty
hypoteesi, jonka mukaan raaka-aineiden hinta suhteessa teollisuustavaroihin
tulee vastaisuudessa nousemaan enemmän tai vähemmän pysyvästi (suhdannevaihteluita lukuunottamatta). Suomen kannalta tämä ,merkitsisi ulkomaankauppahintojen nousuvauhdin nopeutumista.Kotimaisen inflaation kiihtymisen estäminen edellyttäisi tällöin
inf.laationormin mukaan pitkällä ajalla
jatkuvaa revalvointia.
Raaka-aineiden ja teollisuustavaroiden suhteellisen hinnan muutos kuitenkin jatkuisi tässä tapauksessa revalvaatiosta riippumatta. Revalvaatio saattaisi !hidastaa inflaatiovaU'htia, mutta tähän liittyen se olisi omiaan johtamaan
kannattavuuskriisiin niillä tuotannonaloilla, joiden hinnanmuodostus noudattaa teollisuustavaroita. Resursseja siirtyisi ;pois näiltä aloilta palveluksiin sekä raaka-aineiden hintakehitystä seuraaville teollisuudenaloiHe.
On kyseenalaista, onko tällainen rakennekehitys toivottavaa. Teollisen perustan mureneminen olisi omiaan kärjistämään työllisyys ongelmaa. Suljetun
sektorin työIlisyyden kasvu ei ratkaisisi
tätä ongel,maa pysyvästi. Tämän sektorin Ilaajeneminen näet kiristäisi maksutaserajoitusta: taloudellisesta kasvusta tulisi vaihtotaseen pitkän ajan tasapainovaatimuksen rajoittamaa - sitä
ahtaammin mitä korkeampi tuonnin tulojousto on.
TämänkaI taisista ongelmista on j.oskus puhuttu »petrotalouksina» tai »Hollannin tautina».9 Ymmärrettäköön nii9. Nimityls »HoIl1annin taUlt'i» viittaa Hol[annin taJIoUlden Ikeh~ses.tä esi'te'tJtyilhin
tullkinltoilhin. Kalsvaneild·en· maalkaasuJtuiloden
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hin viittaaminen tässä vain ajatuskokeeksi osoittamaan, ettei inflaationormi
välttämättä muodosta otollista perustaa
pitkän ajan rakenteellisten ongelmien,
kuten pysyvään hintasuhteitten muutokseen sopeutumisen, ratkaise,miseksi.
Etenkin siEoin" kun talouden sisäiset
hintasuhteet ovat jäykkiä, voi suhteellisten hintojen muutokseen liittyvän
ulkomaankauppahintojen nousun »hyväksyminen» tiettyyn mittaan kotimaisena inflaationa olla kustannuksiltaan
inflaationormia alhaisempi sopeu tumistapa. Tämä loisi edellytykset sille, että
valuuttakurssit voitaisiin sovittaa teollisu usta varoiden
,hinnanmuodostusta
seuraavien aiojen kilpailukykyä silmällä pitäen ja estää näin näiden alojen
»surkastuminen».

Inflaationormi vastaan kilpailukyky
Äskeisessä esimerkissä jo vilahti kilpailukyky inflaationormille vaihtoehtoisena valuuttakurssipolitiikan kriteerinä. Lopuksi vertai,leneräil tä osin
näitä kahta kriteeriä. Lähinnä kysyn
niitä perusteita, joiden nojalla inflaationormi on asetettu kilpailukyvyn vakauttavan kilpailukykynormin edelle
valuuttakurssipolitiikan ohjenuorana.
Ulkomaisen inflaation torjujana kumpikin normi johtaisi jota kuinkin saon v,ältetty tlJostaneen gu]denin rurssin niin
Jkjortkeallil'e, että teo][~SluuS on j1outunu't menei~~vai~euksiin ja sen ]Y'oliliisltämä osuus
v.äestösltå on laSkenut. Pdhljaumeren ölålYstä
sititemmin hyöty:ne~S!sä ma'issa on val"oirtltavasti v:iitattu HoLlannin ktolkemulksiin. 'TIoisa.a:1ta teollisuuden rappeutumiseen voi'Vart
jlohtaa mone.t muultlkin sY'Ylt - ehlkä väli'ttörn:ämmin'ld.n - kuin monnJonvarr'O'i1[a tapa:htuva »ä'kikirrilkalsl1mminen». (Ks. Blackaby
(1979), Pekkarinen-Tuomala (1980».

7

mankal taiseen
valuuttakurssipolitiikkaan. Itse asiassa inflaationormin esittäjät ovat tässä tehneet myönnytyksen
kilpailukykynormin suuntaan ehdottamalla vaihtosuhteen muutoksen huomioonottamista sekä kotimaisia su(bstituutteja vailla olevien raaka-aineiden
poistamista vakautettavasta ulkomaankauppatavaroiden hintaindeksistä. 1()
Olennaisesti inflaatio- ja kilpailukykynormi eroavat toisistaan, kun on kysymys muista inflaatiotekijöistä. Etenkin ne johtavat erilaiseen suhtautumiseen talouden sisäisistä jäykkyyksistä
a1heutuviin inflaatiopaineisiin.
Tätä
voi valottaa esimerkillä, jonka inflaationormin esittäjät Jukevat haitaksi
juuri ki1pailukykynormiHe. 1l
Tulonjaosta on ristiriitaa - esiintyy »reaalipalkkavastustusta». Työntekijöiden tavoitteena oleva reaalipalkka on korkeampi kuin mihin valuuttakurssipolitiikassa tähdätään. Tällöin kilIPailukykynormi on omiaan j oih tamaan jatkuvaan
deval vaa tio-inflaa tiokierteeseen.
On,gelma ai,heutuu siitä, että tietty
keskeinen hintasuhde - tulonj ako on jäykkä eikä sopeudu valuuttakurssipolitiikassa esimerkiksi kasvu- tai maksutasenäkökohtien nojalla asetettuun
tulonjako-tavoitteeseen. Sama jäykkä
!hintasuhde olisi ongelma myös inflaationormia noudatettaessa. Sen seuraukset vain olisivat toiset. Kun inflaationormia noudattava valuuttakurssipolitiikka ei reagoi kotimaista perua oleviin
inflaatiotekijöihin, reaalipalkkavastustus johtaisi inflaatio-devalvaatiokierteen asemasta profit squeeze-ilmiön
kautta työttömyyteen. Sopeutuminen ja
10. ~s. esim. Korkman (WSO a), 83.
11. Korkman (1980 a), s. 84, s,ekä Halttunen-Korkman (19,8'1), 26.
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siihen liittyvät kustannukset olisivat
toiset, ki1pailukykynormin tapauksessa
inf,laatiosta, inflaationormin tapauksessa työttömyydestä johtuvia. Olen taipuvainen näkemään tässä valinnassa
analogiaa sille vastakkainasettelulIe,
mikä maailmalla on eräs osa »keynesiläisten» ja »monetaristien» välistä kiistaa: edelliset pitävät inflaation. kustannuksia työttömyyden haittoja pienempinä ja talouspolitiikan keinoin helpommin J.ievennettävissä olevina.
Eri asia taas on, missä määrin nämä
vaihtoehdot olisivat omiaan edesauttamaan - tai estämään 12 talouden
pitkän ajan sopeutumis- ja mukautumiskykyä. Inflaationormiin lienee heLppo päätyä, jos luottaa suhteellisten hintojen mekanismin ja markkinasopeutumisen nopeuteen ja pitää työttömyyttä
joka tapauksessa lyhytaikaisena sopeutumisvaiheena.
Tästä näkökulmasta
iIllflaationor.min voi sanoa myös lähestyvän vanhaa kultakannan ja »kovan'
valuutan» filoso.fiaa. Viime kädessä
kiinteä - vain inflaatioharhasta puhdistettu - valuuttakurssi sanelee uI koisena pidikkeenä talouspolitiikan ja sisäisten ristiriitojen puitteet ja luo vakaatedellytykset markkinasopeutumiselle. Myös nykyiset monetaristit ovat
monessa yhteydessä puhuneet talouspolitiikkaa ankkuroivien pysyvien sääntöjen - kuten vakaan rahamäärän kasvuvauhdin - tarpeellisuudesta.
Asia muuttuu hankalam,maksi, jos
epäilee sopeutumisen nopeutta. Monet
Hlhtevätkin siitä, että esimerkin kaltai12. Vrt. Korkman (1980 a), s. 84: »The
problem is that any policy of delibarately
maintaining competitiveness at a particular
level will inhibit desirable adjustment if
underlying conditions are subject to change.»

sessa reaaltpalkkavastustuksessa on kysymys yhteiskunnallisesta konfIiktista
jota, työttömyyteen ajautuminen ei korkeista kustannuksistaan huolimatta ratkaise. Toisaalta ei ratkaisuun johda
hallitsematon inflaatio-devalvaatiokierrekään. Eräänä ulospääsytienä on nähty -, kokemusten ristiriitaisuudesta
huolimatta - tulopolitiikka tai vastaavat sovittelumenettelyt. Näiden tehtäväksi jää sisäisten inflaatiopaineiden
kontrolli. (On myös kansantaloustieteilijöitä, joiden mielestä konflikti on osoitus talousj ärj estelmämme ristiriidoista
- ja on nykyisten instituutioiden puitteissa ratkaisematon).
Avoimissa talouksissa tulopoli tiikan
tai vastaavien menetelmien tehtäväksi
on tätä ajattelua seuraten nähty myös
kilpailukyvystä huolehtiminen. Esimerkiksi EFO-malli edusti kiinteiden valuuttakurssien järjestelmän aikaan tätä näkemystä. Sen luonteva yleistys
muutettavissa olevien valuuttakurssien
järjestelmään on sellainen talouspolitiikan välineiden välinen työnjako, jossa
valuuttakurssipolitiikan tehtäväksi jää
ulkoisten inflaatiopaineiden torjuminen
työmarkkinaosapuolten
huolehtiessa
kilpailukyvystä.
Mikäli tällaisessa työnj aossa onnistutaan, ei ristiriitaa tai valinnan ongelmaa valuuttakurssipolitiikan kilpailukyky- ja inflaationormien välillä Hmene. Kumpikin johtaa jotakuinkin samankal taiseen
vaI uuttakurssipoli tiikkaan. Erot ilmenevät - ja inflaatiosekä kilpailukykynormin välillä on tehtävä valinta - kun tässä syystä tai toisesta epäorinistutaan ja sisäisiä paineita syntyy. {Suomessa tällainen tilanne
on muodostunut ehkä tyypillisesti »devalvaatiosyklin» siinä vaiheessa, jossa
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vientihintojen ja -tulojen nousu on jo
taittunut mutta kotimainen kustannuskier.re vielä jatkuu ja kilpai,lukyky
heikkenee nopeasti. Tilanne johtuu siis
siitä,
että. ulkomaankauppahintojen
nousun inflatorisia vaikutuksia ei ajoissa eliminoitu). Keskustelussa ei nähdäkseni ole esitetty vakuuttavia perusteluja, joiden nojalla tällaisessa tilanteessa olisi syytä !pitää jäykästi kiinni inflaationormista.13
Voikin kysyä, onko j äykka vashlkkainasettelu in:Dlaatio- ja kilpaiJukykynormie,n välillä lainkaan tarpeen. Kenties siinä on kysymys vanhan »kytkentäsääntö»- (assignment Tule) ajattelun
turhan kaavamaisesta ja tyylipuhtaasta
soveltamisesta. Kilpailukykynormi on
pyritty tulkitsemaan ikään' kuin valuuttakurssipolitiikassa ja tuloneuvotteluissa pyrittäisiin kummassakin tiettyihin tulonjakotavoitteisiin toisistaan
riippumatta. Tätä ei edellä »tulopolitiikka-ajatteluksi» tulkittu kilpailukykynormi edellytä.·
Ehkä inflaationormilla loppujen lopuksi on haluttu korostaa vain sitä, että eräs valuuttakurss~politiikan keskeinen' tehtävä on ulkoisen inflaation torjuminen. Tältä osin ei mitään vastakkainasettelua kHpailukykynormin kanssa tarvita. Ristiriidan merkitystä tässä asiassa saattaa Suomen oJoissa vielä
vähentää sekin" että meikäläisen devalvaatiosyklin myötä laukannut inflaatio
on tyypillisesti lähtenyt liikkeelle_ u1komaankauppahintojen noususta, johon
13. MYlös indllaatilonO!I'!min esitttä:jat ovat
pitäneet deva'lvaatLo'ta »pienemp-änä pahana» ti!lantees'sa, jlos,sa llo'isaa:JJta se ja toi'saa[ta defla1Jorifllen ,ta]ouspolliltiilklka ja pttikäalikainen työlttömyys ovalt tJoiSltensa vaihtoehtoja.

ei ole puututtu. Mutta ei tarvitse mennä Englantia. kauemmaksi hakiessaan
talouspoliittista keskusteIua, jossa mie1ijpiteitä näyttää joJ,lakin lailla jakavan
juuri inflaatio- ja kilpailukykynormien
välinen ero. Yleisyyttä tavoittelevissa
käsitejärjestelmissä siihen ei minusta
ole syytä suhtautua kevytkenkäisesti.

Yhteenveto

Esitykseni on ollut hajanainen. Sellaiseksihan epäilyjä esittävät kirjoitukset Jlelposti tulevat. Olen kysynyt inflaationormin mielekkyyttä lähinnä
suhteellisten hintojen ja inflaation yhteisvaihtelun aiheuttaman ongelman
näkökulmasta. Erikseen olen tarkastellut lyhyen ajan suhdanneaspektia yhtäältä ja IPysyviin hintasuhteitten muutoksiin liittyviä pitkän ajan rakenteelHsia ongelmia toisaalta.
Olen etsinyt inflaationormin heikkouksia. Vaihtoehdon esittäminen ei
oJe ollut välittömiä tavoitteitani. Ehkä
kuitenkin suuri osa siitä, mitä olen sanonut, sopii yhteen seuraavankaltaisen
valuuttakurssipoliittisen
näkemyksen
kanssa. Ulkomaankauppahinnoista aiheutuvien suhdanneluonteisten inflaatioimpulssien torjumiseen valuuttakurssipolitiikkaa ei aina ole riittävä keino.
Usein näet ulkomaankauppahintojen
nousuvauhdin heilahteluihin liittyy
reaalisia shokkeja, kuten suhteellisten
hintojen muutoksia, jotka edelJyttävät
valuuttakurssipolitiikkaa
täydentäviä
valikoivia toimia. Näin on etenkin
voimakkaiden kansainvälisten inflaatiohyökyj en aikaan, jolloin toisaal ta
tarve kansainvälisen inflaation maahantulon estämiseksi on suurin.

368

Pitkän ajan näkökulmasta puolestaan
olen pitänyt askelta kilpailukykynormista inflaationormiin - tai ylipäänsä
näiden välille tehtyä eroa - kyseenalaisena.
Ulkomaankauppahinnoista
johtuvan inflaation torjumisessa kumpikin valuuttakurssipolitiikan normi
johtaa jotakuinkin samaan tulokseen.
Erot ilmenevät, kun otetaan esille talouden sisäiset jäykkyydet ja inflaatiopaineet.
Näihin suhtautumisessaan
jäykkä inflaationormissa lPitäytyminen
lähenee vanhaa »kovan rahan» filosofiaa: yhteiskunnaUisten tulonjakokonfliktien ratkaisukeinona. Tätä keinoa
voi epäillä, vaikka samalla myöntääkin,
ettei kansantaloustieteellä ole tarjottavana juuri muitakaan ratkaisuja. Ehkä ,ratkaisua ei ole syytä hakeakaan sen
suppeasta piiristä?
YJltä kaikki olen ensimmäinen myöntämään, että valuuttakurssipolitiikassa
riittää keskustelemista.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Kaksi kommenttia pääomaverotusta
koskeneen tutkimuksen kritiikistä
EERO ARTTO

KOMMENTTI 1

Kansantaloudellisen aikakauskirj an numerossa 2: 1981 esittivät tohtorit Vesa
Kanniainen ja Jouko Ylä-Liedenpohja
arvostelun LTT:n pääomaverotusta koskeneesta tutkimuksesta »Yrityksen verojärjestelmän uudistaminen ja tuloverotuksen kohdentuminen», Helsinki
1979.
Kritiikin esittäjät mainitsevat allekirjoittaneen olleen vastuunalaisen tutkijan ja antavat tekstissään muutenkin
ymmärtää käyttämällä sanontaa
»Artto ja Leppiniemi» - minun olleen
sekä tutkimuksen että raportin laadinnassa kokoaikaisesti ja tiiviisti mukana.
Jotta en saisi aikakauskirjan lukijoiden silmissä ansiotonta arvonnousua
(laskua), totean etten ole ollut ko. tutkimusprojektissa vastuullisena tutkijana, vaan vastuullisena johtajana, joka
kuuluu LTT:n johtajan »luontaisetuihin». Kritiikin esittäjät olisivat voineet
lukaista alkusanat, jossa vastuullisen
johtajan asemani on sanottu. Myös tohtori Ylä-Liedenpohjan
entisenä
LTT:n tutkijana - olisi pitänyt tämä
muutenkin tietää. Myös KTL Jarmo

Leppiniemen asema ja tehtävät olisivat
alkusanoja selaillen selvinneet.
Edellä esittämäni ei tarkoita, että haluaisin luistaa »päätoimittajan» vastuustani. Päinvastoin, kun kritiikin
esittäjät näyttävät lukeneen tutkimuksen alkusanat kursoorisesti; lienee paikallaan ottaa tähän palanen alkusanoissa esitetystä:
»Tutkimuksen tarkoituksena on luonnostella pääoman tuottovaatimukseen
perustuva, tuloverotuksen korvaava verojärjestelmä. Tätä verrataan nykyjärjestelmään sekä käsitellään sen soveltuvuutta ja kehitellään syntyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia.»
Tietysti tutkimuksen ongelmaa, näkökulmaa ja rajauksia voidaan kritisoida, mutta henkisen siisteyden nimissä
kritiikin pääpaino pitäisi kohdistaa tutkittuun ongelmaan ja jättää vähäisemmälle huomiolle ongelman asettelu (toi...;
meksian totutkimus) ja tutkimusresurssien vajavaisuus.
Tätä periaatetta noudattaen, jos tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Vesaa, tutkimusta kritisoitaisiin sillä perusteella, ettei Jouko ole ollut tutki...;
muksen kohteena.
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JARMO LEPPINIEMI

KOMMENTTI II

Yleiskritiikki koskee asioita, joita tekemässäni LTT:n tutkimuksessa en käsitellyt ja joita tohtori Ylä-Liedenpohja
on käsitellyt tekemässään (vastuulliseJohtajana Aatto Prihti) LTT:n tutkimuksessa (LTT:n monisteita 23) sekä
Vaasan Kauppakorkeakoulun. tutkimuksessa »Verojärjestelmämme uudistamistarpeista». 'Menoverotusta, verotuksen
neutraliteettia yms. ongelmia en käsitellyt, koska tutkimusongelmana oli
Liikesivistysrahaston
toimeksiannon
mukaan luonnostella pääomapohjainen
tuloverotuksen korvaava verojärjestelmä. Voidaan tietysti esittää erilaisia
näkemyksiä hyväksyttävistä tutkimusongelmista. Jos hyväksytään pääomapohjainen verotus sallituksi tutkimusongelmaksi, ei siinä yhteydessä ole relevanttia tutkia muita kritiikissä luet eltuja ehkä hyvinkin tutkimisen arvoisia
ongelmia.
Valitun tutkimusongelman ratkaisu
tapahtui liiketaloustieteellistä 'tutkimustraditiota noudattaen: tutkittiin,
miten verojärjestelmä ja sen avulla tavoitellut päämäärät suodattuvat yrityk'sen päätöksentekojärjestelmässä, jolloin
lähtökohtana pidettiin nykyisin toimivia yrityksiä ja näiden päätöksentekötilanteita. 'Tämän tavoitteen ja lähestymistavan' kannalta kritiikissä mainitut yleisesti tunnetut veroteoreettiset
lähestymistavat eivät ole tarkoituksenmukaisia.
Liiketaloustieteen
veroekonominen,
rahoitusteoreettinen ja osakkeenarvokirjallisuus näyttää kritiikin kirjoitta-

na

jille olevan pääosin tuntematonta. Tähän paneutuminen selvittäisi nyt käytetyn tutkimustavan sekä poistaisi kritiikissä esitetyt esim. pidätettyjä
voittovaroja ja kuluvarastoajattelua
koskevat - väärinkäsitykset. Samoin
laajempi kirjallisuuteen paneutuminen
osoittaisi »oikean pääomakustannuksen»
tulkinnat eri päätöksentekotilanteissa.
Omalta osaltani selostan tätä lähesty- ,
mistapaa tarkemmin lokakuussa ilmestyvässä kirjassani vero suunnittelu (WG
1981). Liiketaloustieteen näkökulman
omaksuminen auttaa helposti huomaamaan, että keskustelu yritysverotuksen
todellisesta kohdentumisesta on vain
näennäisongelma, koska kaikki verot
tulevat lopulta kuluttajien maksettaviksi. Niinpä esim. yleensä palkkoihin si.;.
säIlytetty »työntekijöiden tulovero»
(vrt. vaikkapa tuotannontekijävalinto~a
koskeva tutkimus) ja liikevaihtovero
(vrt. hinnoittelumahdollisuudet huomioon ottava tutkimus) saattaisi tietyis'sä olosuhteissa olla tarkoituksenmukaista tulkita yrityksen veroksi; näistä esimerkeistä käy ilmi, että yritysverotusperusteiden tutkiminen on kuitenkin
mielekästä, koska yhteiskunta on asettanut verotukselle fiskaalisen tarkoituk.;.
sen ohella muitakin talouspoliittisia tavoitteita, joiden toteutuminen riippuu
yksittäisten yritysten toimenpiteistä.
Liiketaloustieteelliselle tutkimukselle
on ominaista tutkia päätöksentekoa tietyissä laskentatilanteissa. Näissä tapauksissa tutkimuksen kohteeksi voidaan ottaa olemassa olevat yritykset
vallitsevassa ympäristössä. Koska verotus kohdistuu olemassaoleviin yrityk-
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siin, lienee ymmärrettävää, että poliittiset päätöksentekijätkin käyttävät tämän alueen tutkimustuloksia hyväkseen. Tämä »syötti» lienee houkuttelevampi kuin muuttaa ensin yritykset ja

niiden ympäristö jotain teoreettista verotusmallia vastaaviksi 'ja kohdentaa
näihin joidenkin lähtökohtaoletusten
mukaan teoreettisesti oikea verojärjestelmä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

Kirjallisuutta

EVA:

Raportti kolmannesta tasavallasta: Kansakunnan menestymisen ehdot, Kirjapaino R. Lunkka Ky, 1980, 59 sivua.
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on
vuodesta 1976 lähtien julkaissut pamfletteja tarkoituksella herättää keskustelua niistä kysymyksistä, jotka EVAn
mielestä ovat tärkeitä Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden tulevan kehityksen kannalta.
Tämänkertainen julkaisu, joka ilmestyi joulukuussa 1980 pidetyn EVA-päivän merkeissä, sisältää EVAn ja sen
taustajärjestöjen keskeisiä poliittisia tavoitteita ja linjanvetoja. Pamflettia voidaan hyvinkin luonnehtia EVAn ohjelmaksi. Se ei kuitenkaan ole siinä mielessä kokonaisuus, että se olisi johdonmukainen analyysi yhteiskuntamme tilasta ja kehitysnäkymistä, vaan se on
koonnos eri alojen asiantuntijoiden
kanssa käydyistä keskusteluista ja heiltä saadusta aineistosta, kuten EVAn toimitusjohtaja Max Jakobson kirjasen
esipuheessa toteaa.
EVAa perustettaessa sen tarpeellisuutta epäiltiin. Sen tehtäviä ei perustamisen yhteydessä täsmällisesti määritelty, vaan niiden sanottiin muotoutuvan toiminnan kuluessa. Näin ollen ei
ole ihme, että EVAlla näyttää j atkuvasti olevan tarve todistaa tarpeellisuuttaan. Tämäkin julkaisu ilmentää pyrkimyksiä näyttöihin siitä, mitä järjestö
on saanut aikaan. Julkaisussa pyritään

korostamaan EVAn ansioita talousja yhteiskuntapoliittisen keskustelun
käynnistäjänä Suomessa viittaamalla
mm. Korpilammen seminaariin, talouspolitiikan johtamiskursseihin ja yhteiskuntasopimuksesta käytyyn keskusteluun.
Iskevyyden puutteesta ei Raporttia
kolmannesta tasavallasta ainakaan voida syyttää. Lyhyeen iskulauseenomaiseen ilmaisuun pyrkiminen käy ilmi jo
sisällysluettelosta, jossa Kansakunta
vaihtaa puheenaihetta Epävarmuuden
aikana, jolloin Verisuonten kalkkeutumiseen eivät auta Vanhanaikaiset lääkkeet, vaan pahimman varalta on omaksuttava Hengissä pysymisen strategia,
jotta Kansakunta voisi jatkossakin omata edellytykset Menestykseen Kansainvälistymällä.
Raportin iskulauseenomaisuus, joka
ilmenee vaikeasti määriteltävinä käsitteinä kuten »kansallinen menestystahto» tai julkisessa keskustelussa arvolatauksia sisältävinä sanoina kuten »puoluevalta», herättää kysymyksen kaipaavatko nykyajan kiireiset yritysjohtajat
ja muut vaikuttajat tällaista tekstiä, joka aikaisemmin yhdistettiin lähinnä
puolueiden tekemään poliittiseen propagandaan. Vastaus tähän lienee, että
EVA on omaksunut nykyaikaisen viestinnän menettelytavat ja muodot. Niiden avulla se uskoo voivansa toimintaajatuksensa mukaisesti parhaiten vaikuttaa vapaan suomalaisen yhteiskunnan myönteiseen kehittämiseen.
EVAn raportti sisältää oivalluksia,
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joihin voi yhtyä. Mutta se sisältää
myös kärjistyksiä ja tavoitteita, joista
ei ainakaan yhteiskuntamme vasemmalla laidalla löytyne sitä yhteisymmärrystä, jota myös raportissa perään-:kuulutetaan.
Raportin yleisenä heikkoutena voitaneenkin pitää sitä, ettei siinä - kuten
ei poliittisissa ohjelmissa yleensäkään
- kerrota miten tavoitteiden toteuttaminen on mahdollista; mitä esimerkiksi maatalouden täydellisen panosomavaraisuuden aikaansaaminen tai
varmuusvarastoinnin lisääminen maksaisi. Olisiko näiden tavoitteiden toteuttaminen yleensä rahoitettavissa?
Tai onko se kansainvälisen työnjaon
maailmassa järkevää? Ilmeistä on, että ilman julkisen vallan voimakasta panosta ei EVAn ehdottama kriisi aikoihin
varautumisen strategia ole toteutetta.:.
vissa. Se edellyttäisi todennäköisesti
myös veroasteen nostamista.
Mutta EVAn mukaan taas menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttäisi jatkossakin huomion kiinnittämistä julkisen talouden kurissapitoon.
Kriisiaikoihin varautuminen edellyttäisi uhrauksia jo nyt. Olisiko jostakin
tingittävä? Sitä EVA ei sano. Mutta
johtopäätöksenä voitaneen väittää, että

se tasa-arvo- ja hyvinvointipolitiikka,
jota parin viime vuosikymmenen aikana on harjoitettu ja joka on ilmennyt
erityisesti koulutus- ja sosiaalipolitiikassa, saattaisi joutua uhanalaiseksi
mikäli EVAn ohjelma toteutettaisiin.
EVAn raportti kolmannesta tasavallasta herättää viljalti kysymyksiä ja
keskustelua. Se kannattaa lukea jo siitä syystä, että se ikäänkuin pähkinänkuoressa kuvaa myös EVAn roolia. EVA
näyttää omaksuneen juuri ne tehtävät,
joita sitä perustettaessa ei osattu tai ei
ehkä vielä haluttu määritellä; elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöelimenä,
joka keskittyy jäsenjärjestöjensä yhteisiin, yhteiskunnan kehity ksen kannalta
merkityksellisiin kysymyksiin. Nämä
kysymykset näyttävät olevan pääasiassa sellaisia, joiden toteuttamisessa
asianomaiset järjestöt eivät itse ole onnistuneet tavoitteitaan saavuttamaan.
Onnistuuko EVA siinä taustayhteisöjänsä paremmin jää nähtäväksi. Ainakin se pyrkii saattamaan strategiset tavoitteensa julkiseen tietoisuuteen, jota
päivänkohtaisten talouspoliittisten kysymysten parissa painiskelevat elinkeinoelämän järjestöt eivät aina suinkaan
tee.

Hannu Halttunen:

change rate determination using empirical estimates obtained from other studies. The second part develops and
estimates a small-scale econometric
model of the Finnish economy and
applies this model to study the dynamic
effects of exchange rate as well as other
macroeconomic policies.

Exchange Rate Flexibility and Macroeconomic Policy in Finland. Suomen

Pankki B, 1980, Helsinki.
The dissertation of Hannu Halttunen
consists of two parts. The first part
develops a simulation model of ex-

Pekka Morri
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The first part of Halttunen's dissertation draws on his work with Brarison
and it integrates the old 'balance af
payments view' with the new 'asset
market view' in the framework of a
multi-currency
partial
equilibrium
model of exchange rate determination.
The' world is divided into a group of
23 member countries af the OECD, each
individually included; a group of oilimparting developing countries; the
Centrally Planned Economies; and the
OPEC countries. There are four entries
in the balance of payments accounts:
goods excluding oil, oil, services, and
capital movements.
The explanation of trade flows
follows the standard practice of largescale macroeconomic models, such as
those of the LINK project, the OECD,
the IMF or Japan Planning Agency.
The basic building blocks of the model
are (i) import functions for each
country, except for the Centrally Planned Economies whose imports are explained by foreign exchange availability; (ii) trade share matrices, with shares
depending on relative prices; and (iii)
equations for import and export prices
as well as for the price deflators of
domestic autput in each country. Most
of the empirical estimates of the parameters of the model are taken from the
well-known econometric studies of
Houthakker-Magee, Basevi, Branson,
Samuelson, and Taplin. For parameters
for which estimates are not available
in the literature, Halttunen uses 'guesses' or 'reasonable estimates'.
The trade part of his model works
as follows: The level of output in each
country is given exagenously, as is the
nominal wage rate. The price of
domestic output is determined' by a

markup on wage costs, the cost of oil,
and the cost of other imported raw
materials. The price of exports depends
on the price of domestic output and the
price of competing goods. Given these
assumptians, a currency devaluation in
one country has the following effects
on prices, ceteris paribus: it increases
the cost of imported oil and other raw
materials in domestic currency. These
cost increases are passed on to domestic
prices. The price of imports, however,
increases proportionately more than the
price of domestic output: thus, there is
an increase in the relative price of imports and therefore, a decline in the
volume af imports, ceteris paribus. On
the export side a devaluation leads to
a reduction in the price af domestic
exports relative to the prices charged
by competitors, although the relative
price effect is not one toone. The improved 'price competitiveness' increases
the volume af domestic exports, ceteris
paribus.
Given relative prices (determined in
the way described above) ,arid the 'leveI
of domestic ouiput, the volume arid the
value of imports is determined by the
import function in each country. .The
level of exports of a country depends
on the relative price of its exports and
the level of world demand for its exports, which in turn is derived with
the aid of the trade share matrix from
the import demands of all the other
countries.
At given exchange rates the model
determines, roughly the way described
above, the trade balances of each
country and group of countries, except
for the CPE's, whose current account
is treated as exogenous. The' key
variables, apart from exchange' rates,
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that explain the trade balances are the
levels of output and nominal wage costs
in each country. The dollar price of
oil is treated as exogenous. The determination of the prices of other raw
rrtaterials is not clearly specified in the
model. Current account balances are
obtained by adding the interest service
balance to the trade balance. The
interest service balance is explained by
the cumulative current account surplus
(or deficit asthe case may be), and 'the
world interest rate', which is assumed
to be exogenous.
So far the model that 1 have described is one of a current account determinatiön under fixed exchange rates.
To make it into a model of exchange
ra:te determination, Halttunen introduces the 'acceleration hypothesis' implied
by the 'asset market'models of exchange rate determination. Drawing
on his previous work with Branson,
Halttunen puts aside most of the difficult problems that arise in the integration af the current account and the
capital account. Thus, expectations are
assumed to be stationary and distribution effects resulting from capital gains
and losses are ignored. Halttunen transIorms the asset' market model into a
reduced form equation which explains
the rate of change of the dollar price
of each' of the six major floating currencies by the current account balance
of the home country, on the one hand,
and of the United States or Germany,
on theother. A surplus in the domestic
current account causes the domestic
cur'rency to appreciate vis-a-vis the
dollar, while a surplus in the U.S. (or
Gertnän) current account causes it to
depreciate. The explanation of this
relationship is that a current account

surplus increases the stock of foreign
assets held by domestic residents relative to their total wealth and thus leads
to a de cline in the relative price of
foreign assets. Such a relationship between the rate of change of the exchange rate and the current account
holds in a multicountry-multicurrency
framework if there are systematic differences in asset demands across countries. This is implicitly assumed in
Halttunen's analysis.
To explain the exchange rates of
currencies that do not float freely,
Halttunen assumes that they are
pegged ,in terms of currency. baskets.
The peg is assumed to be changed as
a function of the current account: a
surplus causing a revaluation and a
deficit a devaluation. The currency
values of the OPEC countries and the
CPE countries are not explained. It
is assumed that their trade is conducted
in· dollars.
From these building blocks Halttunen
obtains a dynamic model of exchange
rate determination and balance of payments adjustment. In any given period
the model determines the exchange rate
and the current account of each
,country. Over time, exchange rates
adjust to eliminate surpluses or deficits
in the current account balances. Long
run equilibrium obtains whenthe current account of each country is equal
to zero.
In this model in order for the adjustment process to be stable the Marshall..
Lerner condition must hold for each
country. This condition alone, however, is not sufficient because themodel
is one of many currencies. Furthermöre, exchange rates interact with
domestic prices. Problems of instabi-
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lity that arise from slow adjustment of
trade flows to relative price changes
(the J-curve effect) or from the dynamics of expectations formation are assumed away in the mode!.

valence of credit rationing. The structure of the model is as follows:
A key building block is the expenditure equation which, in accordance
with the monetary approach to the
Halttunen uses his model to study balance of payments, explains private
the effects of differences in the growth expenditure as the difference between
rates of output on exchange rates. In total 'real disposable resources' of the
one example he simulates the effects private sector, on the one hand, and
of a one percent per year increase in the flow demand for money, on the
the German growth rate in 1980-1985 other. 'Real disposable resources' equal
and finds that the DM will depreciate the sum of disposable income and total
by 16 percent in real effective terms, credit extended to the private sector
while the current account deficit will by the banking system,the governrrient
Using the
increase by the cumulative amount of and the foreign sector.
government's
balance
sheet
constraint,
$ 30 billion. Italy, France and the
total
domestic
expenditure
can
then be
United Kingdom benefit from German
written
as
the
difference
between
expansion and experience an appreciation of their currencies. In another domestic disposable income and the
experiment Finland's growth rate is excess of total credit expansion by the
increases by one percent per annum in banking system and the foreign sector
the period 1980-85. The result is a to the private sector and the governcumulative current account deficit of ment, over the flow demand for money.
$ 10 billion and an effective deprecia- Because the current account surplus is
tion of the FM of 4 percent in real simplyequal to the excess of domestic
disposable income over domestic abterms.
sorption, ex post, Halttunen's model
These simulation exercises are the
leads to an equation that explains the
main contribution of Halttunen's work
current account balance as the diffein the first part. He does have a model
rence between total credit expansion,
that works and yields sensible results.
on the one. hand, and the flow demand
There are maJ;ly problems with the
for money,on the other. Using the
model, but it is a good beginning for
balance sheet constraints of the bankfuture work.
ing system, the current account can be
The second, and quite separate, part further written as the sum of net borof Halttunen's dissertation develops a
rowing by the commercial banks from
small-scale econometric model of the the central bank, adjusted for the
Finnish economy. The model is applied change in currency holdings, on the
to study the effects of exchange rate one hand, and net foreign borrowing
and other macroeconomic policies. It (by everyone except for the central
adapts the familiar monetary small bank), on the other. Because changes
open economy models with a recogni- in currency demand are small and quite
tion of peculiarities of the Finnish predictable, this identity brings out the
financial system, in particular the pre- importance of monetary control in
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explaining the behaviour of the current
account. In the Finnish context this
identity can be interpreted as a 'financing constraint' on the current account
because private foreign borrowing is
controlled by the central bank and the
government. In a situation of excess
demand for credit this financing constraint is operative, so that monetary
policy - which in Finland means control of access to central bank credit has a powerful effect on the balance
of payments. (It would have been
useful if Halttunen had elaborated this
relationship more carefully in his dissertation. As it is, one has to draw
these implications from the various
equations of his model).
As a close approximation then, the
current account is determined by net
credit expansion in Halttunen's model.
The level of output is then determined
implicitly by the condition that import
demand, minus export earnings, is
equal to the current account so determined.
The volume of exports is
assumed to be a function of weighted
import demand of Finland's major
trading partners and the relative price
of Finnish exports. The demand for
imports is a funct!on of domestic expenditure and the level of exports, on
the one hand, and the relative price of
imports, on the other. The import propensities of differentexpenditure components are assumed to be different.
The distribution of domestic expenditure between consumption and investment is assumed to depend on the rate
of capacity utilization and the price of
exports relative to the effect of profitability on investment. From these building blocks the level of domestic output
can be solved as a function of world

demand, government expenditure, relative prices and the current account
balance. The model is completed by
equations that determine domestic
wages and prices. These equations are
quite standard. Prices depend on costs
and the rate of wage inflation is explained by an expectations augmented
Phillip's curve.
The model is estimated in terms of
percentage changes by means of OLS.
The econometric work does not aspire
to very high standards of rigour and
purity, but the dynamic simulations of
the model come out surprisingly well.
It should be pointed out, however, that
the current account is explained so
accurately because the current account
equation of the model is very close to
an identity.
Hal ttunen uses his model to study
the effects of exchange rate policies
and different types of disturbances.
Consider first the effects of a devaluation. Halttunen distinguishes between
two cases: Case A, in which the central
bank holds net credit expansion constant (non-accomodating monetary policy); and Case B, in which the real value
of total credit expansion is held constant (accomodating monetary policy).
In Case A the current account remains
(almost) constant for the reason explained above - a point not adequately
explained in the dissertation. The main
effect of devaluation is to change the
composition of demand from consumption to investment. The effect of output is contractionary and the effect on
prices inflationary. The latter effect is
very strong mainly because of the
dependence of wage inflation on past
price inflation. The output effect is
contractionary because devaluation
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tends to worsen the trade balance since
it shifts demand from consumption to
import intensive investment: total output has to decline to keep the current
account unchanged.
The negative effect of a devaluation
on the current account is evident from
the simulation of Case B. With accomodating monetary poliey, devaluation has an expansionary effect on
aggregate demand. This occurs mainly
because of the induced increase in
exports. The expenditure shift effect
on the import side appears to be perverse because devaluation increases
investment relative to consumption,
and investment has a higher import
propensity than consumption.
The message of Halttunen's model
appears to be that exchange rate policy
has a powerful effect on infla tion w hile
monetary policy has a strong effect on
the balance of payments. It should be
emphasized that the strong effect of
exchange rate policy on inflation does
not happen because ofspeedy adjustment to full employment. Rather, it
comes about because of the wage-price

Pirkko Hemmilä:
Sukupuolten väliset palkkaerot Suomen
teollisuudessa vuosina 1936-1978, Työväen 'Taloudellinen Tutkimuslaitos, tut~imuksia 7/19'81, 5'5 + 25 S., 15 mk.
Pirkko Hemmilän tutkimusraportin
ensimmäiset kolme lukua käsittelevät
teoreettisella tasolla naisten asemaa
työvoimamarkkinoilla.
Tässä yhtey-

process: wages tend to catch up with
prices at every level of unemployment.
Unemployment does have some effect
on inflation, but that appears to be
quite weak.
There are. very few policy options to
deal with unemployment in Halttunen's
model at given levels of the current
account and of world demand. Fiscal
policy appears to be the only option
and it works only because the import
content of government expenditure is
less than that of private expenditure.
Hannu Halttunen's dissertation is an
ambitious and well-motivated undertaking. It sheds light on some important
issues of economic poliey, particularly
exchange rate poliey. It contains many
fruitful and imaginative ideas. Halttunen, however, tries to do too much and
this had led hirn to compromise on
theoretical and econometric rigour.
Either part of his dissertation would,
with some further work, be more than
enough. The second part, in particular,
has the potential of developing into a
significant contribution.

Pentti J. K. Kouri

dessä esiteHään, joskin hyvin pinnallisesti, palkkadiskriminaatioon liittyvää
teorianmuodostusta s,ekä naisten aseman muutoksia yleensä yhteiskunnassa
ja erityisesti työvoimamarkkinoilla.
Palkkadiskriminaation osalta Hemmilä
viittaa heckeriläiseen diskriminaatiohypoteesiin, jossa rotuun, sukupuoleen
jne. liittyvät mieltymykset (taste faetor)
näyttelevät keskeistä roolia. Lienee
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syytä todeta, että tämä hypoteesi ei
suinkaan ole ainoa laatuaan; esimerkiksi voidaan mainita Edmund Phelpsin
/3/ esittämä »tilastollisen» diskriminaation hypoteesi, jossa lähtökohtana
on työvoimamarkkinoilla vallitseva
epätäydellinen tietämys työn tekij öiden
ominaisuuksista. Tällöin on mahdollista, että työn!hakijoiden sukUiPuolta käytetään »informaationlähteenä» arvioitaessa, ,miten luotettavan kuvan eri
henkilöiden tuottavuudesta erilaiset
testitulokset ja koulutodistukset antavat. Vaikka palkkadiskriminaatiosta
kärsimään joutuvien kannalta onkin lähes yhdentekevää, mitkä tekijät aiheuttavat palkkadiskdminaatiota, on yhteiskuntapolitiikan kannalta syytä ottaa vakavasti eri diskriminaatiohypoteesit ja pyrkiä selvittämään, mikä tai
mitkä tekijät kulloinkin ovat syynä
mahdollisesti ilmenevään pa,lkkadiskriminaatioon.

tia korkeampaa palkkaa kuin naimisissa olevat. Vastaavasti miesten osalta
naImISIssa olevat saivat n. 15 prosenttia korkeampaa palkkaa kuin naimattomat. On vaikea väittää, että nämä
erot selittyisivät kokonaan tai pääosin
diskriminaatiotekijöillä. Niinpä tässä
tapauksessa teollisuuden mies- ja naistyöntekijöiden suhteellisen palkan vaihtelu1den yhdistäminen palkkadiskriminaatioon ja sen voimakkuuden vaihteluilhin .on vähemmän vakuuttavaa. Jos
palkkadiskriminaatiosta todella aiotaan
tuoda esiin jotain .riidatonta ,evidenssiä,
on eri työntekijöiden tuottavuuden kannalta olennaisten taustatekijöiden vaikutus pystyttävä eliminoimaan. On
vaikea nähdä, että tämä olisi mahdollistamuutoin kuin suorittamaHa joukko poikkileikkaustutkimuksia (edellä
mainittu Greenhalgh'in tutkimus /1/
tarjoaa hyvän esimerkin tällaisesta analyysistä).

Hemmiläei tosin empiirisessä työssään testaa mitään hypoteesia, vaan
asianomaiset tutkimus raportin luvut 5
ja6 sisältävät lähinnä vain taustatietoja ja: niihin liittyviä spekulointeja.
HemmHä esittelee tällöin teollisuuden
työntekijöiden osalta miesten ja naisten
suhteellisia palkkoja. Vaikkakin He.mmHä toteaa, että .palkkaerot eivät välttämättä johdu diskriminaatiosta, hän
käsittelee kuitenkin näitä miesten ja
naisten välisiä palkkaeroj a ikäänkuin
ne olisivat pelkästään diskriminaatiosta aiheutuvia. Ei ole mitenkään itsestäänsel vää, että diskriminaa tio olisi
edes tärkein palkkaeroihin vaikuttava
tekijä. Esimerkiksi Christine Greenhalgh'in tutkimuksessa /1/ kävi ilmi,
että naimattomat naiset saivåt Englannissa '(197 O-luvun alussa) n.45 prosent-

Mitä sitten tulee Hemmilän suorittamiin laskelmiin, on syytä tuoda esiin
se, että kysymys on pelkästään teollisuuden työntekijö1denpalkoista ja lukumääristä. Lukuihin ei siis sisälly
teollisuuden toim~henkilöi tä. Toisaal ta
Hemmiläei mitenkään ulota tarkasteluaan koko työvoimamarkkinoille. On
kuitenkin vaikea nähdä, ,miten palkkaeroja teoHisuudessa voitaisiin tarkastella ilman, että huomioitaisiin työvoiman
kysynnän ja tarjonnan muutoksia koko
kansantaloudessa. Jos nimittäin tarkastellaan työvoiman rakennetta, todetaan, että eräs suurimpia mU4toksia
1960- ja 19'70-luvuilla .on ollut naisten
osuuden voimakas kasvu: esimerkiksi
vuosina 19:61-197 9 miesten osaHa työvoima kasvoi vain 11'00.0 kun taas naisten osalta vastaava kasvu oli 115 000,

I
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naisten osuus työvoimasta kasvoi 44
prosentista 47 prosenttiin (nämä osuudet ovat sitä paitsi suurimpia OECDmaissa). Mitä taas tulee teollisuuden
naistyöntekijöihin, heidän osuutensa on
pikemminkin ·ollut Jaskussa, etenkin jos
tarkastellaan koko sotien jälkeistä
ajanjaksoa.
Hemmilän mielestä teollisuuden naisja miestyöntekijöiden välisiä palkkaeroja ei kuitenkaan kyetä selittämään
työvoiman kysyntään ja tarjontaan tai
suhdannekehity kseen liittyvillä tekij öillä, (tosin s. 43 Hemmilä esittää varauksen, jonka mukaan »voimakas noususuhdanne ja pitkään jatkunut laskusuhdanne, mikäli näihin liittyy suhteellisen
voimakas hintojen nousu, näyttävät
muuttavan naisten ja miesten palkkaeroja) vaan lähinnä ammattiyhdistysliikkeen järjestöllisellä voimalla. Toisin
sanoen ammattiyhdistysliikkeen oletetaan (ohjelmiensa mukaisesti) pyrkivän
samapalkkaisuuteen. Hemmilän mielestä se, että hänen laskelmiensa mukaan
palkkaerot kaventuivat v. 1945 ja vastaavasti kasvoivat 1950- ja 1960-lukujen
vaihteessa, tukee hänen !hypoteesiaan.
On tunnetusti hankalaa selvittää mikä on ammattiyhdistysliikkeen vaikutus palkkakehitykseen tai palkkaeroihin. EIlljpiirinen evidenssi ainakin Suomen osalta puuttuu lähes täysin (pl. tietenkin Timo. Helelän väitöskirja /2/),
ulko.maisen evidenssin ollessa varsin
kirjavaa - amerikkalaiset tutkimukset
ovat sitä paitsi yleensä päätyneet siihen, että ammattiyhdistysliike on
omiaan
kasvattamaan
palkkaeroja.
Niinpä Hemmilän ammattiyhdistysliikkeen voimaan liittyvä hypoteesi ei tunnu .mitenkään itsestäänselväUä: yhtä
vähän itsestääns·elvää on se, että Hem-

milä kirj aa ammattiyhdistysliikkeen
ansioksi v. 1,945 palkkasäätelypäätöksen
ja ILOn samapalkkaisuussopimuksen
ratifioinnin v. 1962. Väite, että naisten
järjestäytymisasteen kasvu olisi perusedellytys naisten palkkauksellisen aseman parantamiselle, edellyttäisi kohtuudella voimakasta näyttöä empiirisestä aineistosta.
Muutamaan tutkimuksen yksityiskohtaan lienee vielä syytä kiinnittää
huomiota. Ensinnäkin Hemmilän huomio siitä, että palkkaerot käyttäytyvät
vastasyklisesti (hänen aineistonsa mukaan) on varsin hyvin sopusoinnussa
ulkomaisenkin evidenssin kanssa 'Cks.
esim. Michael Wachter /4/), päinvastoin
kuin .mitä Hemmilä itse väittää ('s. 52).
Toiseksi voidaan kysyä, mikä konkreettinen taloudellinen tulkinta liittyy
Hemmilänesittämiin naisten palkanmääräytymisen kriteereihin: vaativuus-,
tarve- ja samapalkkaisuusjärjestelmät.
Edelleen, mitä evtdenssiä voidaan esi ttää siLle väitteelle, että ennen toisen
maailmansodan päättymistä naisten
palkkakriteereinä olivat juuri tarve ja
vaativuus?
Kuten jo edellä on käynyt ilmi, Hemmilän tutkimuksen suurimpana heikkoutena on se, että tarkastelu lähes yksinomaan perustuu palkka- ja työllisyys kehitystä esittelevään kuviomateriaaliin. Kun esitetyissä aikasarjoissa
ilmenee selviä muutoksia vain vähän,
voi tätä visuaalista evidenssiä kuka tahansa tulkita mielensä mukaan. Niinpä
Hemmilän oma toteamus siitä, että »naisiin kohdistuneen palkkadiskriminaation olemassaolosta ja sen laajuudesta
voi tämän tutkimuksen pohjalta esittää
vain o.lettamuksia» tuntuu varsin hyvin
perustellulta.
To.ivottavasti jatkossa
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päästään formaalisempaan analyysiin,
joka mahdollistaa mm. näiden olettamusten testauksen.
Matti Viren

/1/ Greenhalgh,
Christine:
Male-Female
Wage Differentials in Great Britain: Is
M,arriage an Equal Opportunity, EClono-

mk J.ournal, 751-771, 1981.
/2/ Helelä, Timo: Tutkimus teollisuustyön-

Kommentteja Matti Virenin tutkimusesittelyn johdosta

Tutkimukseni tarkoituksena on »kuvata nais- ja miestyöntekijöiden välisiä
palkkaeroja Suomen teollisuudessa vuosina 1936-1978 ja selittää palkkaeroihin vaikuttaneita tekijöitä tänä aikana».
Tutkimuksen tarkoitus ei ole testata hypoteesej a - harvemmin historiallisessa
tarkastelussa niin tehdään - vaan esittää mahdollisia selityksiä.
Sukupuolten välisiin palkkaeroihin
vaikuttavista tekijöistä esitetään tutkimuksen
taustaosassa,
teoreettisessa
osassa, seuraavat: perheinstituutio, sukupuoliroolit ja työnjako - »naisille
ominaiset esteet» - , historialliset syyt
(mm. maaseutuyhteiskunnassa kodeissa
vallinneen työnjaon vaikutus työnjakoon myös työelämässä), ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja naisten ammatillinen järjestäytyminen, suhdannevaihtelut, teollisuusrakenteen muutos
sekä naisiin kohdistuva palkkadiskriminaatio.
Tutkimuksen empiirisessä osassa sukupuolten välisten palkkaerojen vuosina 1936-1978 tapahtuneen kehityksen
selittämisessä painopiste oli emo tekijöistä neljässä viimeisessä selittäjässä,
8

tekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, Suomen

Panlkin ,ta'loustieteeUisen tbUlfkimuslaitloksen d,ulJkabsuj,a, Sa['ja B: 24, 1963.
/3/ Phelps, Edmund: The Statistioal Theory
of Racism and Sexism, American EClo-

nomic Rwi'ew, 65,9-66'1, 1972.
/4/ Wachter, Michael: The Wage Process:
An Analysis of the Early 1970's, B[,lQolkings PaJpers on EClonomic Actidrby, 50'7-

524, 1974.

kuten tutkimuksen tavoiteosassa mainitaan.
Viren kommentoi tutkimuksen teoreettisessa osassa esittämistäni vain yhtä teollisuuden mies- ja naistyöntekijöiden välisiin palkkaeroihin mahdollisesti
vaikuttavaa tekijää - palkkadiskriminaatiota.
Viren esittelee Edmund Phelpsin hypoteesin
sukupuoleen
kohdistuvan
palkkadiskriminaation syistä.
Tutkimukseni kysymyksenasettelun kannalta
ei kuitenkaan ole juuri merkitystä sillä, onko mahdollisen palkkadiskriminaation syynä »mieltymykset» vai »tilastollinen diskriminaatio». Olennaista
diskriminaatioteoriassa ovat tutkimukseni kannalta sen pitkän tähtäyksen
implikaatiot, joita mm. Arrow kehitti
beckeriläisen diskriminaatiohypoteesin
pohjalta. Tältä pohjalta myös kuvaan
tutkimuksessani diskriminaatioteoriaa.
En voi nähdä järkevästi sitä, että tutkimuksessa olisi pitänyt selostaa diskriminaatioteoria koko laajuudessaan ja
kiistanalaisuudessaan - onhan kyseessä kokonainen tutkimuslohko, josta irtoaa muitakin kysymyksenasetteluja
kuin joita Viren esittää.
Virenin mukaan käsittelen »miesten
ja naisten välisiä palkkaeroja ikään-
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kuin ne olisivat pelkästään diskriminaatiosta aiheutuvia», ja pidän diskriminaatiota tärkeimpänä palkkaeroihin
vaikuttavana tekijänä. Virenin tulkinta on täysin päinvastainen siihen nähden, mitä olen halunnut tutkimuksessani esittää. En ole missään vaiheessa
pitänyt diskriminaatiota keskeisimpänä
palkkaeroihin vaikuttavana tekijänä.
Pääasiassa käsittelen diskriminaation
merkitystä siten, että luettelen eräitä
seikkoja, jota ovat voineet vähentää mahdollisen palkkadiskriminaation
merkitystä sukupuolten välisissä palkkaeroissa.
Virenin esittämä esimerkki viittaa
avioliittoisuuden vaikutukseen palkkaeroihin.
Käsittelen kappaleessa 3.2.
avioliittoisuuden ja lasten lukumäärän
vaikutusta naisten osallistum.iseen työelämään sekä kappaleessa 3.1. »naisille ominaisten esteiden» vaikutusta naisten alhaisiin palkkoihin. Tätä palkkaeroihin vaikuttavaa tekijää en tutkimukseni puitteissa ole voinut enempää
käsitellä.
Palkkadiskriminaation määrän tutkiminen esim. eliminoimalla eri työn tekijöiden tuottavuuden kannalta olennaisten taustatekijöiden vaikutus ei
suinkaan tuo »riidatonta evidenssiä»
palkkadiskriminaation olemassaolosta,
kuten Viren väittää. Tämä käy varsin
selvästi ilmi diskriminaatiota käsittelevästä kirj allisuudesta.
Kyseessä on
erittäin vaikeasti mitattava selittäjä.
Tuskin edes haastattelututkimuksella
saataisiin esiin täyttä totuutta.
Tutkimukseni haitaksi Viren lukee
sen, että laskelmat sisältävät vain teollisuuden työntekijöiden palkat ja lukumäärät. Jos tutkimuksen tavoitteena
on tarkastella sukupuolten välisiä palk-

kaeroja teollisuuden työntekijöillä, niin
miksi laskelmien tulisi sisältää myös
muita palkansaajaryhmiä koskevia tietoja? Tutkijalla on oikeus rajata tutkimuksensa ja olen sen rajannut teollisuuden työntekij öihin.
Viren esittelee naisten koko työvoimaosuutta koskevia tietoja ja katsoo
naisten työvoimaosuuden kasvun 1960ja 1970-luvulla vaikuttaneen palkkaeroihin teollisuudessa. Minkälainen on
taustalla oleva ajatusrakennelma, ei ole
tiedossa, Viren ei myöskään sitä esitä.
Olennaista tutkimukseni kannalta on
kuitenkin se, kuinka emo kehitys saattoi
vaikuttaa teollisuuden nais- ja miestyöntekijöiden välisten palkkaerojen
muutoksiin.
Viren väittää, että mielestäni suhdannekehitykseen liittyvillä tekijöillä ei
voida selittää sukupuolten välisiä palkkaeroja, vaan ammattiyhdistysliikkeen
j ärj estöllisellä voimalla. Mitään tällaista en ole kuitenkaan väittänyt. Pidän
kumpaakin edelleen täysin tasavertaisena selittäj änä. Myönnettäköön, että
en esimerkiksi saattanut korostaa suhdannevaihteluje:g merkitystä sukupuolten välisten palkkaerojen kehityksessä
koko teollisuudessa mies- ja naistyöntekijöiden välillä 1962 lähtien, kun naisten palkkojen osuus miesten palkoista
tuolloin lähes suoraviivaisesti kasvoi.
Mitä tulee ammattiyhdistysliikkeen
järjestölliseen voimaan tarkastelin sitä,
paitsi SAK:n ohjelmien mukaisista tavoitteista, myös mm. tehdyistä valtakunnallisista työehtosopimuksista ja
naisten järjestäytymiskehityksestä käsin. Kun esimerkiksi tarkastelin vuoden 1945 palkkaerojen hyppäyksenomaista kaventumista teollisuuden naisja miestyöntekijöiden välillä, kirjoitin,
että II maailmansodan päättymisen jäl-
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keen ay-liikkeen asema tunnustettiin ja
että vuodelle 1945 tehtiin ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus
SAK:n ja STK:n välillä ja että sopimus
sisälsi alimmaispalkkasopimuksen. On
varsin vaikea sanoa, ettei tämä olisi
osaltaan kaventanut palkkaeroja tuona
vuonna.
Tutkimukseni kysymyksenasettelu huomioon ottaen olisi ollut varmasti väärin, jos tätä seikkaa ei olisi
tuotu lainkaan esille.
Empiirinen evidenssi ammattiyhdistysliikkeen vaikutuksesta palkkakehitykseen ei siis puutu lähes täysin, koska on olemassa Helelän väitöskirja.
Amerikkalaisella ja suomalaisella ayliikkeellä ja ay-liikkeen käytännön toiminnalla ja tavoitteilla on ollut varsin
vähän yhteistä. Suomessa järjestäytyminen on lähes täydellistä, lisäksi
tehdyt työehtosopimukset koskevat
myös järjestäytymättömiä työntekijöitä.
Amerikassa järjestäytymisaste on tälläkin hetkellä hyvin alhainen.
En kirjaa ay-liikkeen ansioksi vuoden
1945 palkkasäätelypäätöstä enkä ILO:n
samapalkkaisuussopimuksen ratifiointia
vuonna 1962, kuten Viren väittää. Totesin vain, että vuodesta 1945 lähtien
hinta- ja palkkaneuvostossa olivat myös
työmarkkinajärjestöt edustettuina ja että ILO:n samapalkkaisuussopimuksen
ratifioinnin jälkeen SAK:n ja STK:n
käymissä neuvotteluissa sovittiin erillisten naisten ja miesten palkkaryhmittelyj en poistamisesta.
En väitä, ettei palkkaerojen käyttäytyminen vastasyklisesti ole sopusoinnussa ulkomaisen evidenssin kanssa,
vaan etteivät ne ole sopusoinnussa suomalaisen S. Leppäsen tutkimus tuloksen
kanssa. Valitettavasti on niin, etteivät
kaksi päinvastaista palkkaerojen suh-

dannekäyttäytymistä selittävää tutkimussuuntaa kumpikaan selitä sukupuolten välisten palkkaerojen muutoksia. Oli luonnollista tarkastella sukupuolten välisten palkkaerojen mahdollista suhdannekäyttäytymistä nimenomaan suomalaisen empiirisen tutkimuksen pohjalta. Täysin eri asia on,
onko tämä rajaus omiaan harhauttamaan lukijoita.
Viren peräänkuuluttaa taloudellista
tulkintaa vaativuus-, tarve- ja samapalkkaisuuskriteereiltä.
Harvemmin
käyttäytymistieteiden kriteereiltä vaaditaan samanaikaisesti tulkintaa. Onko ymmärrettävä niin, että sellaisilla
selittäjillä (kuten asenteilla), joita ei
voida taloudellisin arvoin mitata, ei voi
mitään selittääkään? Sanottakoon vielä, että tarve- ja vaativuuskriteereiden
kohdalla
tutkimuksessani
viitattiin
Ruotsissa tehtyyn tutkimukseen. En
ymmärrä Virenin havaitsemia »ilmeisen ristiriitaisia väitteitä». Ennen toista maailmansotaa markkinamekanismi
salli varsin hyvin naisten syrjinnän tarve- ja vaativuuskriteerien pohjalta.
On makuasia, halutaanko sanoa, että
tutkimukseni »perustuu palkkakehitystä esittelevään kuviomateriaaliin» vai,
että kuviot havainnollistavat esitystä.
Toisaalta, onko tutkimuksen »heikkoutta» se, että tutkimus sisältää »palkkakehitystä esittelevää kuviomateriaalia»
siis ansiotasokehityksen kuvausta aikasarjoilla, joita ei ole muualla aikaisemmin julkaistu. Tutkija ei voi sille mitään, jos lukija tulkitsee »visuaalista
evidenssiä» »mielensä mukaan». Olennaista historiallisessa tarkastelussa on
se, minkälainen tutkijan tulkinta on
ollut - oikea vai väärä.
Pirkko Hemmilä
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Jouko Lind:
Työvoiman rakennemuutokset: Tutkimus työvoiman tarjonnan vaihteluista
Suomessa ajanjaksona 1962-1978 (II).
Turku 1980.
Seuraava esitys tukeutuu paljolti Jouko Lindin vast'ikään ilmestyneeseen
väitöskirjaan »Työvoiman rakennemuu-

tokset: Tutkimus työvoiman tarjonnan
vaihteluista
Suomessa
ajanjaksona
1962-1978 (II)>>. Tähän teokseen sisältyy katsaus työvoimamarkkinoita käsittelevään kirjallisuuteen, Suomen työvoimamarkkinoiden toiminnan tar kastelu ajanjaksolta 1962-1978 sekä laaja
empiirinen analyysi, jossa selvitetään
suhdannevaihteluiden heij astumista eri
työvoimaryhmien
työvoimaosuuksiin.
Vaikka väitöskirja kuuluukin sosiaalipolitiikan alueelle, se ei sisältönsä ja
analyysimenetelmiensä
osalta juuri
poikkea vastaavista kansantaloustieteen
tutkimuksista. Voi silti tietysti olla, että ekonomistit eivät kovinkaan »objektiivis esti» pysty arvioimaan teoksen
analyysej a, etenkin kun sekä ekonomistit että sosiaalipoliitikot ovat olleet varsin näppäriä oman terminologiansa kehi ttämisessä.
Lindin tutkimusraportti on sivumäärältään (357 s.) varsin vakuuttavan tuntuinen, muun muassa kirjallisuusluettelo on peräti 20 sivun pituinen. Lukija
ei kuitenkaan ole täysin vakuuttunut
kaiken tämän materiaalin »tarpeellisuudesta», esimerkiksi voidaan väittää,
että lähes sadan sivun liitteet eivät ole
aivan kaikelta osin välttämättömiä.
Samoin voidaan asettaa kyseenalaiseksi
eräiden raportin teoreettiseen osaan
liittyvien jaksojen tarpeellisuus. Esimerkiksi luku 3, jossa käsitellään työ-

voiman kysyntää, ei ainakaan tutkimuksen empiirisen sovellutuksen kannalta puolusta paikkaansa. Edelleen
työvoiman tarjonnasta kertova luku 4
sisältää paljon sellaisia aineksia, joita
ei empiirisessä analyysissa mitenkään
hyödynnetä: edellä mainitussa luvussa
keskeistä roolia näyttelevät nimittäin
palkkoihin (ja tuloihin) liittyvät muuttujat, joiden merkitystä ei kuitenkaan
pyritä testaamaan empiirisessä analyysissa. Nämä Lindin teoreettiset tarkastelut olisivat ymmärrettäviä, jos hän
pyrkisi rakentamaan jonkin työvoimamarkkinoiden toimintaa kuvaavan »kokonaismallin». Kuitenkin empiirinen
työ pitää sisällään pelkästään yhden
työvoiman tarjontaa kuvaavan rakenneyhtälön. Tutkimusraportti on hieman hajanainen - empiirisessä analyysissa käytettävä työvoimaosuuksien selitysmalli täsmennetään jo luvussa 2,
s. 63, tämän jälkeen seuraa kuitenkin
lähes sadan sivun enemmän tai vähemmän teoreettinen esitys työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta ennen varsinaista empiiristä analyysia luvussa 5.
Samoin regressiomallien ominaisuuksia
esitellään eri puolilla tutkimusraporttia, jopa teoksen viimeisessä »Tulosten
tarkastelua» -luvussa usean sivun verran.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan
tarkastelut (luvuissa 3 ja 4) kaipaavat
muutamia kriittisiä huomautuksia. Ensinnäkin työvoiman kysynnän osalta on
syytä todeta, että Lindin esittämät kolme teoriaa: palkkavarantoteoria, rajatuottoteoria ja painostusvoimateoria,
eivät kohtuudella ole »yhteismitallisia».
Palkkavarantoteoria ja painostusvoimateoria ovat enemmänkin historiallisia jäänteitä kuin vakavasti otettavia
teorioita. Sitä paitsi mainitut teoriat
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ovat pikemminkin palkkateorioita kuin
varsinaisia työvoiman kysyntään liittyviä teorioita.
Myös työvoiman tarj onnan osalta
Lind esittelee kolme teoriaa: väestötieteelliset teoriat, keynesiläisen teorian ja
ajan allokaatioteoriat. Tämä jaottelu ei
vaikuta mielekkäältä. Ensinnäkin ero
niin sanottuj en väestötieteellisten ja
ajan allokaatioteorioiden välillä jää
Lindin esityksen perusteella enemmän
tai vähemmän epäselväksi. Tämä siksi, että väestö tieteellisten teorioiden
osalta Lind aloittaa esittelynsä Malhuslaisella digressiolla väestödynamiikasta,
mutta siirtyy sitten (samassa jak~ossa)
esittelemään klassikkojen (ajan allokaatiomalliin liittyvää) työvoiman tarjontakäyrää ja klassisen mallin koko kansantalouden sopeutumisprosessia. Keynesiläisen teorian osalta Lind esittää
rahailluusiohypoteesiin ja palkkojen
alaspäin jäykkyyteen vedoten seuraavan tarjontarelaation:' W = W o + W(N),
jossa W' > 0, kun N> N. Näinhän asiaa
joissakin oppikirjoissa yritetään valaista. Mielekkäämpää olisi kuitenkin ollut
pelkästään todeta, että keynesiläisessä
mallissa ei ole lainkaan tarjontafunktioita palkkoj en ollessa eksogeenisia ja
työllisyyden määräytyessä (pelkästään)
kysyntäkäyrällä. Toisaalta lienee syytä tässä yhteydessä huomauttaa, että
Keynesin Yleisessä teoriassa ei ole oletusta sen paremmin rahailluusiosta kuin
palkkojen jäykkyydestä alaspäin (ks.
Axel Leijohufvud (1969), s. 21). Ajan
allokaatioteorioista -Lind käy läpi tavanomaisen työ tulot vs. vapaa-aikavalintaongelman ratkaisun. Tällainen
tarkastelu on tuskin tarpeen, samat
asiat löytyvät kaikista (alkeis)oppikirjoista. Sitä paitsi tekstiin jää tältä osin
useita kohtia, joiden merkityksestä ei

lukija tahdo päästä selville. Epäselväksi jää mm. sivulla 117 toteamus" että
korkeampi palkkataso siirtää indifferenssikäyrästöä oikealle, sivulla 118
maininta, että tavallisesti budjettisuorat leikkaavat toisensa, samalla sivulla
esitetty Kuhn-Tucker-teorian tulkinta
ja sivulla 128 esitetty keskustelu siitä,
mitä tapahtuu, kun budjettisuora ja indifferenssikäyrä eivät sivua toisiaan.
Pikkuhuomautuksena vielä todettakoon,
että hyötyfunktion osittaisderivaatioista käytetään, termiä rajahyöty, ei rajatyydytys. Olennaisinta on kuitenkin
se, että tämä (samoin kuin kaikki muutkin) ajan allokaatiomallien tarkastelut
kertoo sen, että palkat ja tulot (tulonsiirrot) ovat vähintäänkin olennaisia
työvoiman tarjonnan kannalta (lukuisissa poikkileikkaustutkimuksissa saatu
empiirinen evidenssi tukee tätä havaintoa: viitattakoon tässä yhteydessä Michael Abbott'in, Orley Ashenfelterin ja
James Heckmanin tutkimuksiin, esim.
Ashenfelter, O. ja Heckman, J. (1974».
Empiirisessä analyysissaan Lind ei kuitenkaan millään tavoin huomioi palkka- ja/tai tulomuuttujia. Tämä menettely merkitsee tietenkin sitä, että Lindin analyysit eivät auta diskriminoimaan työvoimamarkkinoiden toimintaa
kuvaavien eri hypoteesien välillä. Tämä koskee esimerkiksi market equilibrium ja market disequilibrium -hypoteesej a. Samalla kun Lind »pudottaa» palkkamuuttujat analyysistaan,.
hän itse asiassa sivuuttaa ne ongelmat,.
jotka liittyvät työvoiman kysyntä- ja
tarjontakäsitteiden määrittelyyn. J 08:
esimerkiksi tarkastellaan työvoiman
tarjontaa työvoimatiedustelun, tai muiden vastaavanlaisten selvitysten mukaan, kysymys on niistä henkilöistä,.
jotka ovat joko töissä tai sitten etsivät
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aktiivisesti työpaikkaa. Palkasta ei tässä yhteydessä puhuta mitään. Implisiittisesti voidaan olettaa, että kysymys
on halukkuudesta hyväksyä kaikki työpaikkatarjoukset vallitsevalla palkkatasolla. Mutta, jos työvoimamarkkinat
ovat epätasapainossa, mikä on tämä
palkkataso? Tämä kysymys on tietenkin työvoimamarkkinoiden toimintaa
ajatellen ratkaisevan tärkeä. Esimerkiksi keynesiläisessä analyysissa ns. eivapaaehtoinen työttömyys määritellään
juuri viittaamalla niihin ei-työssäoleviin, jotka olisivat valmiit työhön tällä »vallitsevalla» palkkatasolla (tämän
keynesiläisen määritelmän tulkinnasta
ks. esim. Robert Lucas Jr. (1978), s. 354).
Keynesiläiselle työvoimamarkkinoiden
epätasapainomallille muodostaa täydellisen vastakohdan Robert Lucasin ja
Leonard Rappingin analyysi, johon
muun muassa uuden klassisen makroteorian mallit paljolti tukeutuvat (ks.
Lucas, R. ja Rapping. L. (1970), mainittakoon, että Lind ei tutkimusraportissaan viittaa tähän sen paremmin kuin
muihinkaan »monetaristien» malleihin).
Lucasin ja Rappingin mallissa lähtökohtana on se, että työvoiman tarjontapäätökset liittyvät (kotitalouksien intertemporaalisen optimointikäyttäytymisen kautta) eräänlaiseen odotettuun
»normaalipalkkatasoon» (vrt. ns. pysyväistulokäsite). Niinpä työvoiman tarjontafunktio on seuraavaa muotoa:
(1) In(Nt/Mt)

=

bo

+

+ b3(rt -ln(Pi IPt» -

blln(Wt) -

b2ln(Wt)

b4In(at/Mt),

jossa N on työvoiman tarjonta, M työikäinen väestö, w reaalipalkka, w* (odotettu) normaali reaalipalkka, P hintataso, r (nimellinen) korkotaso ja a assettinen reaalinen arvo, ks. Lucas, R. ja
Rapping, L. (1970), s. 266. Tässä mal-

lissa on olennaista juuri työvoiman tarjonnan riippuvuus palkkoja (ja hintoja)
koskevista »ennustusvirheistä»: Wt Vastaavasti työttömyys koostuu
kitkatyöttömyydestä ja näihin ennustusvirheisiin liittyvästä työttömyydestä
(huomattakoon, että nämä erät eivät
ole toisistaan riippumattomia). Vaikka
Lucasin ja Rappingin mallissa siis esiintyy työttömyyttä, tämä ei ole ristiriidassa edellä mainitun market equilibrium-hypoteesin kanssa, sillä tässä mallissa työvoiman kysyntä ja tarjonta
ovat aina (karkeasti ottaen) tasapainossa.
Tämä Lucasin ja Rappingin mallin
(tai yleisesti ottaen kaikkien market
equilibrium-mallien) perusominaisuus
tarjoaa itse asiassa mahdollisuuden
konstruoida voimakas testi sille, ovatko työvoimamarkkinat tyypillisesti tasapainossa vaiko ei. Nimittäin market
equilibrium-hypoteesi olettaessaan, että
työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, merkitsee sitä, että työllisyys määräytyy (myös) työvoiman tarjontakäyrällä. Tällöin työllisyys ja työttömyys (niiden henkilöiden lukumäärä,
jotka ilmoittautuvat halukkaiksi tekemään työtä, mutta joilla ei ole työpaikkaa), annettuna kulloisetkin todelliset
ja odotetut hinnat sekä palkat, ovat
riippumattomia toisistaan. Sen sijaan
taas market disequilibrium-hypoteesin
mukaan mainitut työllisyys- ja työttömyyskäsitteet ovat kääntäen riippuvaisia; tämä siksi, että työvoiman tarjonta
ja työllisyys tyypillisesti poikkeavat (tämän hypoteesin mukaisesti) toisistaan
samoin kuin työttömyys ja vastaava
»luonnollinen» työttömyystaso - poikkeaminen ollessa vielä eri merkkisiä.
Nämä tosiasiat ovat periaatteessa testattavissa; Joseph Altonjin ja Orley

w;.
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Ashenjelterin testeissä USAn datalla
market disequilibrium-hypoteesi on menestynyt market equilibrium-hypoteesia
paremmin (ks. esim. J. Altonji (1978) ja
Altonji, J. ja Ashenjelter, O. (1980».
Edellä on varsin pitkään viivytty
uuden klassisen makroteorian eräiden
työvoimamarkkinasovellutusten kanssa.
Lindin työn kannalta on vahinko, että
tähän teorianmuodostukseen ei ole otettu kantaa eikä ylipäätäänkään pyritty
mallitäsmennykseen, jolla olisi mielenkiintoa kansantaloustieteen teorianmuodostuksen kannalta. Lind ei sitä paitsi
johda malliaan mistään analyysista,
vaan ainoastaan toteaa (s. 63), että
»teoreettisen tarkastelun ja alustavan
korrelaatioanalyysin jälkeen päädyttiin
seuraavaan kokonaismalliin»:
(2) Lf (Li/Pit) = a + bLf (E/Lh - s + eLf (Em!
Eh-s + dLf(Ue/U)t-s + e(T) + f(D),

jossa Li viittaa ikä-, tms. ryhmän työvoiman lukumäärään, P i vastaavaan
työikäisten lukumäärään, E työllisten
kokonaislukumäärään, Em teollisuuden
(lSlC 2-4) työllisiin, U e työttömiin
työnhakijoihin, U vastaavaan työvoimatiedustelun lukuun, e(T) trendiin ja f(D)
vuoteen 1972 liittyvään dummy-muuttujaan. Jäännöstermistä Lind ei varsinaisesti oleta mitään, arvattavasti kysymys' on kuitenkin NlD (0,s2)-tapauksesta. Yllättävintä tälle mallin täsmennykselle on se, että Lind ei esitä mitään (yksikäsitteisiä) a priori etumerkkejä kerroinestimaateilleen: etumerkit
voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia riippuen lähinnä siitä, dominoiko työvoiman tarjonnan muutoksia 1.
tai 2. vaiheen discouraged worker- vaiko added worker- vaikutus. Koska näiden käsitteiden tulkinta on hyvin väljä, lienee syytä tässä keskustella vain

mallin (2) muuttujien mielekkyydestä.
Erityisesti on syytä arvioida Lf(Em/
E)t_s:n ja Lf(U/Uh_s:n roolia. Ensin
mainittu kuvaa Lindin mukaan sitä,
miten työvoiman laadulliset muutokset
vaikuttavat työvoiman eri osaryhmien
osalta työvoiman tarjontaan. Tällaista
muuttujaa on kieltämättä käytetty
eräissä amerikkalaisissa tutkimuksissa.
Suomen olosuhteita ajatellen sen sisällyttäminen malliin ei tunnu kovin perustellulta. Jälkimmäiseltä muuttujalta, (U/U)t_s, josta Lind käyttää nimitystä »työttömien työnhakijoiden osuus
kaikista työnhakijoista», puuttuvat siltäkin mielekkäät perustelut. Ongelmallisempaa on kuitenkin se, että tälle muuttujalle voidaan esittää lukemattomia erilaisia tulkintoja. Ue/U:n vaihtelut voivat johtua esimerkiksi työvoimatiedustelun otantaan liittyvistä tekij öistä, työttömien toimeentuloturvaj ärjestelmän muutoksista, työnvälityksen
palvelusten saatavuudesta jne. Tässä
yhteydessä olisi varmasti ollut mielenkiintoista ja hyödyllistä testata esimerkiksi juuri työttömien toimeentuloturvaan liittyvien muuttujien merkitsevyyttä työvoiman tarjonnan kannalta
- valitettavasti tällainen analyysi jää
suorittamatta.
Lindin empiiriset analyysit koostuvat,
paitsi mallin (2) estimoinnista, ristikorrelogrammitarkasteluista BKT:n muutosten ja ikäryhmittäisten työvoimaosuuksien muutosten välillä. Viimeksi
mainittujen analyysien osalta on syytä
huomauttaa siitä, että Lind ei lainkaan
selvitä, ilmeneekö mainituissa aikasarjoissa autokorrelaatiota - ymmärrettävästikään Lind ei sitten mitenkään
suodata sarjojaan. Näin ollen tämän
analyysin tuloksiin on suhtauduttava
tietyin varauksin. Pääpaino empiiri-
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sessä työssä on kuitenkin mallin (2) estimoinnissa.
Estimoinnit suoritetaan
(oletettavasti PNS:llä) erikseen ikäryhmi ttäin, miesten ja naisten osalta, periodittain (1960- ja 1970-luvut) sekä
kaupunkien jamaalaiskuntien osalta.
Estimoitavat mallit ovat siinä mielessä
erilaisia, että kunkin työvoimaryhmän
ja muuttujan osalta määritetään muuttujille Lf(E/L)t-s1' Lf(Em/E)t-s2 ja Lf(Ue/
U)t-s3 omat viive et siten, että 0 ::::; Si::::;
8. Epäselväksi jää, miten nämä viiveet
S17 S2 ja ~ on määritetty onko kunkin työvoima ryhmän osalta estimoitu
729 yhtälöä? Herää kysymys, miksei
estimoinnissa käytetä jakautuneita viiveitä, varsinkin kun koko tutkimuksen
ongelman asettelu liittyy työvoiman tarjonnan dynamiikan selvittämiseen. Lindin menettely, jossa kunkin työvoimaryhmän yhtaJöön poimitaan yksitfäisiä
viivästettyjä arvoja, tekee sitä paitsi lähes mahdottomaksi kerroinestimaattien
vertailun.
Tarkasteltavana olevien työvoimaryhmien suuresta lukumäärästä johtuu,
että estimointituloksia kertyy todella
paljon - jopa niin paljon, että yhteenvedon tekeminen niistä tuottaa vaikeuksia. Toisaalta Lindin kirj ari viimeisessä »tulosten tarkastelua»"'::luvussa ei
kovin voimallisesti pyritä johtopäätöksiä tekemäänkään ----'- mainittuun lukuun
sisältyy nimittäin melko väljää keskustelua tulo eroista, koulutuksesta, tilastoma teriaalin hyvyydestä ja ekonometriasta. Jos sivuutetaan nämä varaukset, voidaan tutkimuksen johtopäätöksenä pitää sitä, ns. sekundaarinen työvoima (jonka suuruudeksi Lind arvioi
3/5 koko työvoimasta) vastaa pääosin
työvoiman tarjonnan· vaihteluista; kyseiset työntekijät siirtyvät esimerkiksi
laskusuhdanteessa työvoiman· ulkopuo-

lelle. Tähän tulkintaan liittyy eräitä
ilmeisiä ongelmia. Paitsi, että sekundaarisen työvoiman käsite on vähemmän operationaalinen, Lindin tilastollisen analyysin perusteella ei voida väittää, että jotkut työntekijät olisivat siirtyneet pois työvoimasta. Työvoimaryhmittäiset osallistumisasteiden muutokset ovat täysin mahdollisia ilman »vapaaehtoista» työvoimasta poistumista
työvoiman »luonnollisen poistuman»
seurauksena (vuosina 1961-1980 työvoima supistui vuositasolla sitä paitsi
vain kahteen otteeseen, 1967-68 ja
1976-77). Mitä tässä yhteydessä tarvittaisiin, olisi työvoiman virtasuureista kertova tilasto aineisto. Toisaalta on
pidettävä mielessä se, että mikäli jonkin työvoimaryhmän osalta »paras» viive sl on erilainen kuin jonkin toisen
työvoimaryhmän osalta, tämä tulos on
ratkaisevasti riippuvainen käytetyn
mallitäsmennyksen
oikeellisuudesta.
Niin kauan kun mallin (2) paremmuus
muihin täsmennyksiin verrattuna on
auki, viimeksi mainittua oletusta tohtii epäillä.
Puuttumatta näihin estimointituloksiin sen enempää, on syytä kommentoida Lindin estimointimenettelyä eräiltä
osin: Ensinnäkin on syytä todeta, että
lähes kaikissa Lindin estimoimissa
malleissa j äännöstermi on voimåkkaasti autokorreloitunut D-W-testisuureiden ollessa tyypillisesti luokkaa 0.51.5 (korkeamman asteen autokorrelaatiota ei tutkimuksessa testata lainkaan).
Lind tyytyy tutkimuksensa lopussa vain
toteamaan tämän pyrkimättä tietenkään enää täsmentämään uudelleen
malliaan. Toiseksi, kun Lind suorittaa
esimerkiksi ikäryhmittäisiä estimointeja, hän ei testaa, ovatko eri mallien
jäännöstermit keskenään korreloitunei-
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ta. Koska kuitenkin kaikissa malleissa
on käytännöllisesti katsoen eri selittävät muuttujat, olisi ZeLZnerin »seemingly unrelated regression (SUR)>>-estimointimenettely ollut tässä yhteydessä
tehokkaampi kuin PNS. Pienenä yksityiskohtana voitaneen vielä huomauttaa F-testin osalta, että F 1,k = t~, niinpä t-suhteiden käyttö olisi riittänyt yksittäisten muuttujien merkitsevyyttä
arvioitaessa. Tosin voimakkaasta autokorrelaatiosta johtuen molemmat testisuureet ovat vain suuntaa antavia, mikä sekin olisi ollut syytä ,todeta.
Kaiken kaikkiaan voidaan Lindin
väitöskirjasta todeta, että se edustaa
melkoista tietomäärää sekä työvoimamarkkinoita koskevan teorianmuodostuksen että Suomen työvoimamarkkinoita koskevan empiirisen tiedon osalta.
Tutkimusraportti on laadittu huolella
- voi vain arvailla siihen liittyneen
valtaisan työmäärän. Kuitenkin, kuten
edellä on todettu, lähinnä empiirisessä
analyysissä käytetyn mallin täsmennyksen osalta löytyy kohtia, joista ei voi
olla yhtä mieltä kirjoittajan kanssa.
Kenties perusteellisempi esitarkastustyö
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tossovellutuksella Tuomo Nenosen julkaistua väitöskirjansa, joka käsittelee
yksipuolisen tuotantorakenteen kehittämisen ongelmaa.
Työn tavoitteenasettelu on kolmivaiheinen. Aluksi tarkastellaan aluetalouden kehittämistavoitteita alueellisen kehityksen teorian valossa. Sitten rakennetaan. panos-tuotosmalli, jolla simuloidaan erilaisten kasvustrategioiden vai-
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kutuksia aluetaloudessa. Lopuksi vertaillaan eri kehittämisohjelmia tavoitteiden kannalta ja luonnostellaan kehittämisstrategioita. Tutkimus painottuu mallin rakentamiseen ja soveltamiseen.
Muodostettu malli on tavanomainen
yhden alueen avoin staattinen panostuotosmalli. Koska \ tarkoituksena on
vertailla kehittämisstrategioita, malliin
on liitetty alueen tulotavoitetta ja vaadittavaa pääomapanosta (suhteessa syntyviin työpaikkoihin) heijastava tavoitefunktiopari. Näin simulointituloksia
voidaan kehittää edelleen ja päästään
askel eteenpäin tavanomaisesta panostuotosanalyysista.
Alue kerrallaan
-tyyppinen tarkastelu on sinänsä puutteellinen tapa alueellisen tuotantojärjestelmän tutkimisessa. Nyt esillä olevassa voittopuolisesti yhden alueen näkökulmasta lähtevässä tarkastelussa
puutteet eivät tulle kuitenkaan pahimmalla tavalla esiin. Mallin rakentamisen vaiheet kuvataan työssä tarpeettomankin yksityiskohtaisesti ottaen huomioon, että metodi on hyvin tunnettu.
Mallin estimoinnin kohdalla törmätään tähän lähestymistapaan liittyvään
keskeiseen pulmaan: voidaanko kansallisesta panos-tuotostaulusta johdettuihin alueen panoskertoimiin luottaa.
Tutkija on tehnyt tässä ratkaisun, jota
voidaan puolustaa sillä, että niin on
tehty aikaisemminkin. Alueellistamismenetelmänä on käytetty iteraatiomenetelmää. Samalla kuitenkin esitetään
muilla menete~millä (sijaintiosamääräja ristikkäissij aintiosamäärämenetelmä)
saadut tulokset sekä suoritetaan käytettyjen non survey -menetelmien vertailu empiirisiin tuloksiin Pohjois-Karjalan läänin aineistossa. Pohjois-Karjala
edustaa kuitenkin erityisesti sellaista

tapausta, jossa primääriaineistoon perustuvat tiedot poikkeavat huomattavasti ja epäsystemaattisesti alueellistamismenetelmillä saaduista tuloksista,
kuten Heikki Eskelinen ja Martti Suorsa ovat jo aikaisemmin osoittaneet
(J ournal of Regional Science, May 1980).
Tämän takia vertailun tulosta ei ole
otettu sellaisenaan huomioon, vaan N enonen luottaa siihen, että tutkimuksen
kohteena olevissa tapauksissa non survey -menetelmät kuitenkin toimivat
välttävästi. Näin jäädään empiirisen
perustan suhteen sinänsä· epätyydyttävään tilaan. Puolustukseksi menettelylle esitetään mallin vertaileva käyttötarkoitus ja se, että monen alueen panos-tuotostaulun kokoaminen on normaalin väitöskirjaprojektin mahdollisuuksien ulkopuolella. Valitettavasti
meillä käytettävissä olevat kansalliset
panos-tuotostiedot ovat lisäksi vanhoja.
Panos-tuotosmalli estimoidaan kolmelle läänille: Lapin, Oulun sekä Turun ja Porin läänille. Viimeksi mainittu toimii teollistunutta aluetta edustavana referenssinä. Näille lääneille muodostetaan kuusi (Turun ja Porin läänille neljä) kehittämisvaihtoehtoa, jotka
spesifioidaan teollisuuden toimialoittaisiksi »kasvuohjelmiksi». Läänien tuotantorakenne-erot ovat huomattavat.
Näin saadaan esille rakenteen dominoiva vaikutus kehittämisstrategian valintaan. Eri vaihtoehtojen vaikutuksia
arvioidaan välittömien ja välillisten sekä ns. indusoitujen vaikutusten osalta.
Tuotanto-, tulo- ja työllisyysvaikutus
sekä pääomatarve ovat keskeisimmät
mielenkiinnon kohteet. Systemaattisessa tavoitefunktion avulla tapahtuvassa
vertailussa pitäydytään kuitenkin tulonmuodostukseen ja investointien työpaikkavaikutukseen.
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Simuloinnit osoittavat havainnollisesti eri vaihtoehtojen ja vallitsevan rakenteen yhdessä määräävän kulloisetkin lopputulokset, jotka ovat hyvin
vaihtelevia. Lyhyen tähtäyksen tuotanto- ja työllisyysvaikutusten sekä pitemmän tähtäyksen rakenteellisten kehittämisstrategioiden välille näyttää syntyvän myös ristiriitaisuuksia. Yksipuolisessa rakenteessa saadaan parhaat vaikutukset aikaan silloin, kun välittömät
vaikutukset ovat suuret, mutta tällainen strategia ei välttämättä merkitse
sisäisen integraation lujittumista vaan
»monokulttuurim»> jatkamista. Tarkastelujen pohjalta pyritään luonnostelema,ln myös alueittaisia kehittämissuosituksia. Yleisvaikutelmaksi jää kuitenkin, ettei simulointituloksista päästä sittenkään kovin helposti juuri rakenteen
kehittämisstrategian formulointiin. Panos-tuotosanalyysi kyllä eksplikoi rakenteen merkityksen, mutta se ei yhtä
välittömästi palvele enää rakenteita
murtavan kehitysprosessin suunnittelussa. Useampaa aluetta koskevina ja

monia vaihtoehtoja esittelevinä simulointitulokset ja niiden punnitseminen
tavoitteiden kannalta tarjoavat kuitenkin ilmeisen hyödyllistä uutta tutkittua
tietoa myös alueellisen suunnittelun
pohjaksi.
Työhön jääneisiin epätarkkuuksiin
ym. yksityiskohtiin ei liene tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista puuttua.
Yleisluonnehdintana voidaan Tuomo
Nenosen tutkimuksesta todeta, että se
osuu meilläkin jo suhteellisen paljon
harrastettuun panos-tuotostutkimuksen
kenttään, jossa tutkimus etenee jo itsekin vähenevän rajatuottavuuden lain
alaisuudessa. Väitöskirjahankkeena se
on näin ollen ollut tutkijalle itselleen
epäkiitollinen, koska tällaiselle työlle ei
tahdo nykyisin saada raikuvia suosionosoituksia. Toisaalta on ilmeistä, että
Juuri tällaista tutkimusta yhteiskunta
odottaa kansantaloustieteeltä, koska se
tarjoaa. välittömästi soveltamismahdollisuuksia.
Paavo Okka

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1981:3

English Summary

KARI HOLOPAINEN

OPERATING PRINCIPLES IN THE
TRADE BETWEEN FINLAND AND
THE SOVIET UNION AND THE
DEVELOPMENT OF THE TRADE
The trade between Finland and the
Soviet Union is bilaterally balanced
and since 1951 has been regulated by
means of five-year trade exchange protocols and their supplementary annual
counterparts. Payments between the
countries have been effected within the
framework of a bilateral clearing payments system.
The development of the trade is also
regulated by a multitude of other agreements and programmes. They include,
for instance, the Long-Term Programme
for economic co-operation, the validity
of which extends until 1995, and the
1960 agreement on the duty-free treatment of Soviet products. A central role
in the development of trade and other
economic co-operation is played by the
Intergovernmental Commission for Economic Co-operation set up in 1967.
Finland is at present the only industrialized market economy that trades
with the Soviet Union within the framework of a bilateral trading system. The
bilateral nature of the trade between
Finland and the Soviet Union has not
hindered the development of trade.
From 1951 to 1975, trade between Finland and the Soviet Union expanded at
generally the same rate as Finland's

total foreign trade. During this period,
the Soviet Union's share of Finland's
foreign trade remained fairly constant
at about 15 0/0. In 1976-1980, trade
with the Soviet Union grew more rapidly than Finland's other foreign trade,
its share of total foreign trade rising to
nearly 19 % during this time.
A central feature of the FinnishSoviet system of trade is the setting of
fairly concrete, long-term targets for
the developmen t of the trade between
the two countries. Experience so far
shows that the delivery targets set, for
example, in the five-year trade exchange protocols have usually been
attained or exceeded.
Typical of the trade exchange protocols is that Finland's import quotas
have generally been determined in
volume terms and the export quotas in
value terms. Finland's imports have
consisted primarily of energy products
and her exports of manufactured goods.
Since the five-year trade exchange protocols are generally balanced in value
terms according to the price level prevailing at the moment of the conclusion
of the agreement, the actual development of trade is also essentially influenced by subsequent price movements. For example, in 1976-80, the
volumes of Soviet deliveries of crude
oil and other energy products to Finland were somewhat more than had
been provided for in the five-year
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agreement. As world-market prices of
crude oil and other energy sources rose
sharply in 1979-80, the value of Finnish imports from the Soviet Union of which energy products accounted for
more than three quarters - increased
vigorously. In line with the basic principles of the bilateraI trade system, the
imbalance in trade thus created was

rectified by additionaI deliveries from
Finland to the Soviet Union. As a result, the value of Finland's exports to
the Soviet Union during the five-year
period 1976-80 was, for most product
groups, substantially higher than had
been provided for in the five-year trade
exchange agreement.
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Tieteellisiä kokouksia

VIIlth INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED ECONOMETRICS

Association d'Econometrie Appliquee
(AEA) on ranskalaisten ekonometrikkojen kymmenisen vuotta sitten perustama järjestö, joka nimensä mukaisesti
on keskittynyt edistämään empiiristä
ekonometrista tutkimusta ja tekemään
tunnetuksi ekonometristen menetelmien
sovellutusmahdollisuuksia. Se järjestää vuosittain muutamia pienimuotoisia
seminaareja kansallisella tasolla. Vuodesta 1974 lähtien se on järjestänyt yhdessä jonkun paikallisen yhteisön kanssa kansainvälisiä sovelletun ekonometrian konferensseja, joista nyt puheenaoleva oli järjestyksessä kahdeksas. Viimevuotinen konferenssi käsitteli kysyntätutkimusta, ja vuonna 1979 Roomassa
järjestetyn kokouksen aiheena oli rahataloudelliset mallit.
Ensi vuonna
vastaava konferenssi järjestetään Budapestissa, ja silloin aiheena on epätasapainomallien ekonometria. Vuoden 1983
kokouksen. teemaksi on valittu terveyden taloustiede.
AEA:n järjestämille konferensseille
onkin ollut tyypillistä keskittyminen
yhteen teemaan. Tässä suhteessa ne
poikkeavat esim. Econometric Societyn
kokouksista. Tämänvuotisen kokouksen yleisteemana oli ekonometria ja
ennustaminen. Tätä aihepiiriä käsiteltiin hyvinkin monesta eri näkökulmasta:

1) Sekä ekonometrisesta että ei-ekonometrisesta ennustamisesta on jo saatu verrattain paljon kokemusta. Erityisesti 1970-luvun kokemus tarjoaa
mielenkiintoisen aineiston ennustevirheiden systemaattiselle analyysiIle ja
vertailulIe. Niistä esitelmistä, joissa
tällaista vertailua oli pyritty suorittamaan, kävi ilmi ensinnäkin se, että tapahtuneista suuristakin yllätyksistä
huolimatta ennustamistyössä on sentään kohtuullisesti onnistuttu ja toiseksi se, että ennustevirheet ja ennusterevisioinnit ovat eri maissa olleet kovasti samankaltaisia.
2) Kokonaistaloudellisten ekonometristen mallien kohdalla käytäntö näyttää kaikkialla olevan sellainen, että
malleihin ei sellaisenaan luoteta vaan
ulkopuolista informaatiota ja arviointia käytetään ratkaisevassa määrin hyväksi myös endogeenisten muuttujien
ennustamisessa. Lisäksi suuntaus näyttää olevan käyttää mallej a entistä
enemmän keskipitkän aikavälin skenaa~
rioiden rakentamiseen ja erilaisten
vaihtoehtoisten kehityskuvien hahmottamiseen. Paljon resursseja uhrataan
myös kansallisten mallien linkkaamiseksi. 1970-luvun kokemus on myös lisännyt tarjontatekijöiden roolin korostumista malleissa.
3) Yksi istunto oli omistettu ennusteille yritysten päätöksenteon apuna ja
yritysten itsensä käyttämille ennustejärjestelmille. Systemaattinen, tieteel-
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lisiin menetelmiin perustuva ennustaminen näyttää käytettyjen puheenvuorojen perusteella edelleen olevan melko vähäistä.
4) Valuuttakurssien ennustamista ja
pääomaliikkeiden mallittamista käsiteltiin useissa esiielmissä. Tällä lohkolla
on edelleen silmiinpistävää lähestymistapojen runsaus, joskin portfolioteoria
näyttää saaneen vankan sijan myös eurooppalaisessa empiirisessä tutkimuksessa. Myös rahapolitiikan ja valuuttakurssipolitiikan keskinäinen riippuvuus tuli joissakin esitelmissä keskeisesti esille.

sa mielessä innovoivia papereita. Näistä kannattaa ehkä mainita E. Rossierin
(Geneven yliopisto) esittelemä geometrinen lähestymistapa ennustamiseen,
millä menetelmällä on läheinen yhteys
kvalitatiiviseen ennustamiseen ja päätöksentekoteoriaan mutta myös ekonometristen mallien herkkyys analyysiin.
Kokouksen osanottajamäärä oli noin
150 henkilöä, joista pääosa tuli ranskaa
puhuvista maista ja loputkin miltei kokonaan muista Manner-Euroopan maista. Suomesta oli läsnä kaksi edustajaa,
ja kokousohjelmaan sisältyi yksi suomalainen esitelmä.

5) Koko konferensissa esitettiin verraten vähän teknisessä tai teoreettises-

Antti Suvanto
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Tulevia tieteellisiä kokouksia

-

The European Production Study Group perustettiin heinäkuussa
1976. Ryhmän tarkoituksena on r'Ohkaista yhteistyötä ja ti'edonvälittymistä ,eurooppalaisten ekonomistien kesken, jotka ovat kiinnostuneet tuotaIlitop~osessi'en panoksiin ja tuotoksiin Hittyvistä
teor,eettisista, tilastollisista ja ekonometrisista 'Ongelmista. Ryhmä on pitänyt kolme kokousta aiheista: The Measurement of
Capital, Technological Progress ja Technological Unemployment.
Seuraavat kokoukset ovat suunnitteilla:
Elokuu 1982:

Oslo Conference on Engineering Production Functions
Järjestäjä: Finn Ff'Jrsund

Elokuu 1983:

Louvain Conference on Investment
Järjestäjä: Daniel Weiserbs

Ryhmän toiminnasta kiinnostuneita ja lisätietoa haluavien pyydetään
ottamaan yhteyttä ryhmän suomalaiseen jäseneen profess'Ori Osmo
Forsselliin, PL 191, Kansantaloustieteen laitos, Oulun yliopisto,
p. 981-333 222.

-

IXth International Conference of Applied Econometrics & Vlth
International Conference on the Econometric Modelling of the
Socialist Economies
aika: March 1982
paikka: Budapest, Unkari

-

Pohjoismaiden kansantaloustieteilijöiden Marstrand-kokous
aika: 29.-31. 5. 1982
paikka: Marianhamina
lisätietoja antaa Pentti Vartia, ETLA, Lönnrotinkatu 4 B 00120
Helsinki 12; puh. 601322
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Avdelningshef Heikki Koskenkylä, Forskningsavdelningen, Finlands Bank,
PB 60, 00101 Helsingfors 10. Tel. (90) 17-01-40
S0knadsfristen er 1. oktober 1981. S0knaden skal sendes til forskningsrådets
sekretrer:
Sigbj0rn Atle Berg
Sosial0konomisk institutt
Boks 1095, Blindern
Oslo 3
Sekretreren treffes på telefon +47-2-455159.

Kansantaloudellinen
Yhdistys
.(perustettu 1884)

Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella
kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä varojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia». Yhdistys
julkaisee Kansantaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä niteenä
vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. Tilaushinta on
60 mk/v (opiskelijat 30 mk/v). Kansantaloudellinen Yhdistys järjestää kokouksia, joihin jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun. Kokouksissa pidettyjen esitelmien ja puheenvuorojen ohella aikakauskirjassa julkaistaan talouspolitiikkaa
ja taloudellista tutkimusta käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi Yhdistys julkaisee
Kansan taloudellisia tutkimuksia -nimistä julkaisusarj aa.
Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa kirjallisesti Yhdistyksen sihteeriltä. Yhdistyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet johtokunnan esityksestä.

Johtokunta:

esimies

Pertti Kukkonen

varaesimies

Pekka Lahikainen

jäsenet

Osmo Forssell
Gösta Mickwitz
Timo Relander
Eero Tuomainen

Sihteerinä toimii Sinikka Salo, osoite: ETLA, Lönnrotinkatu 4 B 00120 HELSINKI 12

Vammala 1981, Vammalan Kirjapaino Oy

