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Kansantaloudellinen
aIkakauskirja 1982:1

Teemanumero pitkän aikavälin kehitysnäkymistä

Kansantaloudellinen Yhdistys järjesti viime vuoden alkusyksystä teemailtapäivän aiheesta »Suomen talouden menestymisen mahdollisuudet».
Aikaisempaa käytäntöä noudattaen
Kansantaloudellisen aikakauskirjan
vuoden ensimmäinen numero käsittelee samaa aihetta siten, että rungon
teemanumerolle muodostavat mainitussa kokouksessa pidetyt alustukset
ja kommenttipuheenvuorot. Näitä on
täydennetty toimitukselle saapuneilla
sekä eräillä pyydetyillä aihepiiriin
liittyvillä kirjoituksilla.
Tulevaisuuden tutkimus on Suomessa, kuten muissakin maissa, 1970luvun taloudellisten koettelemusten
jälkeen selvästi lisääntynyt. Osittain
tämä selittynee sillä, että monet taloudelliseen toimintaan liittyvät ongelmat koetaan nykyisin rakenteellisiksi, pitkäaikaisemmiksi, ja siten
myös pidemmän aikavälin tarkasteluja vaativiksi. Suomessa on hHjattain kartoitettu kansantaloutemme
pidemmän aikavälin näkymiä ainakin kolmessa eri laitoksessa. Jo vakiintunutta tutkimustraditiotaan noudattaen julkaisi Taloudellinen Suunnittelukeskus viime vuoden toukokuussa pitkän aikavälin kehitysarvionsa Suomi 1995: Kansantalouden
kehittämisperusta. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto,
SITRA julkaisi kesällä teoksen Suomen talous 2010, joka perustui osit-

tain laajoihin eri alojen asiantuntijoiden laatimiin selvityksiin oman
alansa kehityksestä. Nämä erillisselvitykset SITRA on julkaissut kokonaisuudessaan erillisenä raporttina.
Sekä TASKUn että SITRAn raportteja käsiteltiin Yhdistyksen syksyisessä teemailtapäivässä. Tämän jälkeen
on Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
kantanut kortensa kekoon julkaisemalla helmikuussa samanaikaisesti
kolme pidemmän aikavälin selvitystä. Koska nämä tutkimukset liittyvät
hyvin läheisesti teemailtapäivän aiheeseen, on toimitus pyytänyt niistä
lyhyet· esitykset tähän numeroon.
Toimitus on myös pyytänyt useilta
henkilöiltä arviointeja maassamme
hiljattain julkaistuista pitkän aikavälin tutkimuksista ja ne julkaistaan
yhdessä teemailtapäivän keskustelupuheenvuorojen kanssa.
Huolimatta monista viime aikoina
julkaistuista pitkän aikavälin näkymiä käsittelevistä tutkimuksista, on
keskustelu aihepiiriin liittyvistä kysymyksistä yleisesti, sekä julkaistujen
tutkimusten ongelmanasetteluista ja
talouspolitiikkaimplikaatioista erikoisesti jäänyt yllättävän vähäiseksi.
Kansantaloudellisen aikakauskirjan
toimitus toivoo voivansa tämän numeron avulla omalta osaltaan vauhdittaa tätä tärkeätä ajatustenvaihtoa.

Toimitus

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Kansantaloutemme resurssit ja rajoitteet*
C. E. CARLSON

Taloutemme luontaisten voimavaro- rinteitten ansiosta. Vuosi vuodelta
jen arvioinnissa ei näytä vallitsevan voidaan seurata kasvun ja korjuun
merkittävää erimielisyyttä talous- välistä kilpajuoksua ja arvioida saamiesten tai tutkijoiden keskuudessa. tavissa olevat puumäärät alueittain
Eri asia on sitten, miten näitä voima- ja laaduttain hämmästyttävällä tarkvaroja käytetään ja miHaista tulevai- kuudella. Tästä huolimatta kysymyksuutta niiden varaan voidaan raken- siä riittää. Miten metsien siirtyminen
taa. Seuraavassa käsitellään maamme viljelijöHtä harrastelijametsänomistavoimavaroja klassisen kolmijaon mu- jille vaikuttaa hakkuitten ajoitukseen
kaisesti järjestyksessä maa, työ ja ja kantohintojen muodostukseen? Mipääoma. Pääoman osalta keskitytään ten fossiilisten polttoaineitten hinnat
lähinnä sen aineettomaan puoleen, vaikuttavat metsästä saatavan polttopuun kysyntään ja tarjontaan? Miten
osaamiseen ja tekniikkaan.
kehittyy
metsäteollisuustuotteiden
Maamme pinta-ala on 337.032 nekansainvälinen
kysyntä ja hintataso?
liökilometriä, joista metsää on 59 %,
Tällaisiin
peruskysymyksiin
saatapeltoa 7 % ja vettä 9 %. Pyrittäessä
tämän kansallisomaisuuden mahdol- vien vastausten perusteella voidaan
lisimman taloudelliseen hyväksikäyt- ed~tä muun muassa seuraavanlaisiin
töön vaikuttavat tärkeimpinä tekijöi- ongelmiin. Miten tarkkaan otetaan
nä metsän kasvu, peltojen tuotto se- puu talteen, millaisina lajikkeina ja
kä vielä enimmäkseen tuottamatto- millaisin teknisin menetelmin ja mimina olevien soitten ja vesistöjen kä on vaadittava työmäärä? Houkutkäyttötapa. Kilpailua maasta käy- teleeko puusta saatava tuotto voimadään muun muassa metsän ja pellon peräisiin hoitotoimenpiteisiin vai jäävälillä sekä taloudellisen exploatoin- kö kasvu enemmän luonnon huonin ja luonnontilan säilyttämisen vä- maan? Tarjoaako puun kasvatus talillä. Lopputulokseen vaikuttavat loudellisen vaihtoehdon heikon peltoerittäin monivivahteiset taloudelliset maan viljelylIe? Miten käy metsäja ideologiset voimat, joista huomat- teollisuuden kannattavuuden?
Kysymykset eivät ole retorisia, siltava osa on oman päätäntävaltamme
ulottumattomissa.
lä niihin 'löytyy koko joukko erilaiSuomen metsävarat ja niiden kehi- sia, hyvin perusteltavissa olevia vastykseen vaikuttavat tekijät tunnetaan tauksia. Käsitykseni mukaan ratkaipoikkeuksellisen hyvin alan tutki- sevana tekijänä tulee olemaan enermuksen korkean tason ja pitkien pe- gian ja metsäteollisuustuotteiden
maailmanmarkkinahintojen suhteen
* Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen kehitys, joka on äärimmäisen vaiteemailtapäivänä 15. 9. 1981.
keasti ennustettavissa. Tässä jos mis-
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sään on kysymys optimismista ja pessimismistä. Optimistit viittaavat maailman kuitutuotannon rajallisuuteen
ja jatkuvasti kasvaneeseen kulutukseen. Jos kaikki maailman kansat aikaa myöten lukevat, pakkaavat ja
pyyhkivät yhtä paljon kuin rikkaat
nykyään, kysynnälle ei todellakaan
ole rajoja. Jos lisäksi onnistutaan ratkaisemaan energianhuoltokysymykset pysyvästi tyydyttävällä tavalla ja
pitämään öljyn hinta kurissa, Suomen vihreä kulta on edelleen nimensä arvoinen. Metsänhoitoon sijoitetaan ilomielin niin paljon varoja, että
mahdollisuuksien rajoissa oleva noin
15 %:n lisäkasvu saavutetaan. Suunnitelmat energiametsien perustamiseksi haudataan vähin äänin. Teollisuus ja metsänomistajat kiistelevät
tietysti edelleen hinnoista, mutta
kaikki ovat tyytyväisiä ja puu liikkuu liukkaasti metsästä tehtaalle paremmin konein ja vähemmällä työllä.
Pessimisti näkee vakavampana
vaihto suhteen heikkenemisen vaaran
ja viittaa jo vahingoniloisena muutaman vuoden takaisiin kokemuksiin.
Ilman energiaa on paljon vaikeampi
tulla toimeen kuin ilman paperia. Jos
öljyn hinta jatkaa nousuaan, mikä on
varsin todennäköistä elleivät säästötoimenpiteet ja vaihtoehtoiset energialähteet ala kehittyä huomattavasti
nykyistä nopeammin, paperin tuontiin käytettävissä oleva raha vähenee
ostajamaissamme. Onneksi - heille paperia voidaan nykyisin jo säästää
esimerkiksi elektroniikkaa tehokkaasti soveltamalla. Kolmas maailma
taas saa jättää haaveet pakkaamisesta ja pyyhkimisestä ja yrittää hoitaa
välttämättömimmät paperintarpeensa
paikallisilla raaka-aineillaan. Kun ky-

synnän kasvu pysähtyy, kilpailu kovenee ja hinnat kääntyvät laskuun.
Entistä suurempi osa meidän metsistämme joutaa täUöin energian tuotantoon. Puun korjuussa määrän
merkitys korostuu laadun kustannuksella. Uutta tekniikkaa ja osittain
uusia hoitoperiaatteitakin otetaan
käytäntöön. Metsänomistajat myyvät
mielellään, jos kukaan vain ostaa.
Metsäteollisuudelle tulee varsinainen
totuuden hetki, josta vain selvänäköisimmät ja nok'kelimmat selviävät
ehjin nahoin.
Näiden kärjistettyjen vaihtoehtojen pohjalta voi jokainen muodostaa
oman henkilökohtaisen kantansa.
Kirjoittajan arvio on, että lähimmän
kolmenkymmenen vuoden tähtäyksellä päädytään johonkin keskimaille
niin, että alkuvaiheessa menee paremmin, mutta jo tämän vuosisadan
puolella alkaa ilmetä negatiivisia kehityksen piirteitä.
Peltojemme nykyinen, korkeaksi
arvioitava tuotto on saatu paljolti aikaan viljelyn voimaperäisyyttä lisäämällä. Samalla kun ulkoisten panosten, muun muassa energian käyttö on
kasvanut, ihmistyön määrä on alentunut. Viljelyn voimaperäisyyttä ja
energian käyttöä voitaisiin vähentää
vain peltoalaa lisäämällä, mihin on
rajalliset mahdollisuudet. Jos hallittaisiin keinot paljon energiaa sisältävien typpilannoitteitten korvaamiseksi biologisin menetelmin tHanne paranisi, mutta tarvittavaa tekniikkaa
ei vielä ole.
Koska maatalous meillä niin kuin
enimmäkseen muuallakaan ei täysin
toimi kilpailutalouden ehdoin, peltojemme tuleva käyttö riippuu mitä
suurimmassa määrIn poliittisista rat-
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kaisuista, joitten ennustaminen on
erityisen vaikeaa. Lisäksi asiaan vaikuttavat sellaiset inhimilliset tekijät
kuin vHjelijäväestön ikärakenne ja
jälkikasvu sekä varsin suuret alueelliset erot ja väestön pysyvyyden ongelmat. Erilaiset kehityksen vaihtoehdot kytkeytyvät myös metsätalouden näkymiin. Jos puun hinta pysyy
korkeana ja taloudellinen kasvu jatkuu suotuisana, saatetaan osa heikommasta peltoalasta metsittää. Jos
energian hinta on korkea ja metsäteollisuuden menekki huono, laajaperäinen viljely tarvitsee suuremman
peltoalan, minkä Hsäksi mahdollisimman paljon joutomaata pyritään
käyttämään energiakasvien viljelyyn.
Kummassakin vaihtoehdossa lienee jo
turvallisuussyistä pyrittävä tärkeimmän ravinnon osalta omavaraisuuteen, mutta jälkimmäisessä lisäksi
nykyistä paljon suurempaan panosomavaraisuuteen. Myös erikoisviljelyn, kuten vihannesten ja marjojen
tuotannon merkitys tulee tällöin kasvamaan, mikä lisää maaseudulla asuvan väestön tarvetta.
Suomen pellot ja metsät ovat jo ~ä
pikäyneet muutoksen luonnontilasta
kulttuurimaisemaksi, suojelualueita
tietenkin lukuunottamatta. Tosin
avohakkuun jälkiä on vaikea kulttuurimaisemaksi tunnustaa, mutta nekin
lienee pakko hyväksyä viljelykierron
yhden vaiheen väliaikaisena vitsauksena. Huomattava osa joistamme on
myös valjastettu tuotannon palvelukseen. Eräitä räikeimpiä saastumistapauksia lukuunottamatta ainakin
suurimmat järvemme ja merialueemme ovat selvinneet toistaiseksi melko
pienin vahingoin. Saastumisen lisääntymistä voidaan toivottavasti pa-

remmin teknisin ratkaisuin ja tarkemman valvonnan avulla torjua ja
saastumistasoakin ehkä jossain määrin lievittää. Vesivoiman osalta resurssit ovat jo lähes viimeistä piirtoa
myöten käytössä, joten mainittavaa
lisätuottoa enempää kuin luontoon
kohdistuvaa uhkaakaan ei siitä ole
enää odotettavissa. Mikäli vesistöjä
aiotaan käyttää lisääntyvässä määrin
kalan viljelyyn, mikä ravintotaloutemme kannalta voi tulla tarpeelliseksi, voi siitä aiheutua matalille sisävesillemme huomattavaakin haittaa. Tähän tatkoitukseen kenties rannikkomeri tarjoaa vaarattomamman
ratkaisumahdollisuuden.
Sen jälkeen kun enimmät ojituskelpoiset suot on otettu viljelykseen
tai metsänkasvatukseen on turvetuotanto luonnontilaisten soittemme pahin uhka. Turvevarat ovat maallemme huomattava aineellinen voimavara, jonka käyttöön otto nykyistä
huomattavasti laaj'emmin voi joskus
osoittautua taloudellisesti välttämättömäksi. Nyt riittää, että hankitaan
riittävästi käytännön kokemusta turpeen talteenotosta ja käytöstä sekä
kehitetään ja kokeillaan parhaat
mahdolliset tekniikat. Ehdottomasti
säilyttämisen arvoiset suoalueet on
myös hyvissä ajoin valittava ja saatava pysyvään suojeluun.
Turve, toisin kuin puu, on kertaalleen käytettynä ainiaaksi mennyttä.
Milloin turvetta todella tarvitaan suuressa mitassa energiahuoltomme ongelmien ratkaisemiseen riippuu maailman energiatilanteen kehityksestä.
Se hetki ei ole mielestäni vielä käsillä.
Maan antimiin kuuluvat vielä malmit ja muut mineraaliesiintymät. Ra-
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kentamiseen tarvittavia raaka-aineita, kuten kalkkikiveä, hiekkaa, soraa
ja savea Suomessa on riittämiin pitkäksi aikaa. Metallien valmistukseen
kelpaavien ma:lmien osalta tilanne on
sitävastoin huolestuttava. Nykyisin
toimivien kaivostemme malmivarat
ehtyvät tällä tietoa jo vuosisadan loppuun mennessä, kromimalmia lukuunottamatta. Metallien perusteollisuus, kuten teräksen valmistus voi
tietenkin edelleen jatkua tuontimalmien varassa. Oman kuparin, nikkelin tai sinkin loppuminen ~yö kuitenkin tuntuvan loven vientituloihimme,
ellei uusia malmeja löydy. Ei ole tietenkään mitään aihetta uskoa, että
juuri nyt olisi saavutettu piste, jolloin tieto Suomen malmivaroista olisi
lopullinen ja täydellinen. Tunnetut
malmivaramme ovat aiemmin säilyneetennallaan tai jopa lisääntyneet
kasvavasta louhinnasta huolimatta.
Etsintä kuitenkin vaikeutuu parhaitten ja helpoimmin louhittavien malmien tultua käytetyiksi. Ainoa tapa
välttää vastoinkäymisiä on tehostaa
malminetsintää sekä kehittää rikastus- ja metallurgisten prosessien tekniikkaa siten, että heikompienkin
malmivarojen käyttö on taloudelli.
sesti mahdollista. Toinen, joskin taloudellisesti
kannattamattomampi
keino on siirtää toimintaa maihin,
joissa on vielä luonnonvaroja mutta
ei tarvittavaa pääomaa eikä teknistä
taitoa. Tämä kaivos- ja metalliteollisuutemme kansainvälistyminen on jo
alullaan.
Väestön ja työvoiman kehitys on
ennustettu useaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin niin tarkoin kuin ny~
kyaikaiset demografian keinot sallivat. Paljolti taloudellisesta kehityk-

sestä riippuva muuttoliike on tosin
epävarmuutta aiheuttava tekijä. Kansainväliseen tilanteeseen verrattuna
lähitulevaisuutemme ei näytä kovin
h uolestuttavalta. Työvoiman määrässä tapahtuu oleellisia muutoksia vasta 2010-luvulla suurten ikäluokkien
siirtyessä eläkkeelle. Pitkällä aikavälillä nykyinen syntyvyys ei kuitenkaan riitä väkiluvun ylläpitämiseen,
mikä aiheuttaa huolta ja keskustelua
lähiaikojen perhepolitiikasta.
Työvoiman laatu on myös ennakoitavissa. Ilahduttavana kehityspiirteenä voidaan panna merkille, että työmarkkinoille tulevat nuoret ovat yhä
paremmin koulutettuja. Kolmenkymmenen vuoden kuluttua vain ammatillisesti eriytymättömän peruskoulutuksen saaneita on enää 30 % kansalaisista, kun niitä nyt on 70 %. Korkean asteen koulutusta saaneitten
määrä nousee 14 %:sta 23 %:iin.
Ongelmallisempi on kysymys, mihin suuntaan työikäisen väestön työpanoksen kokonaismäärä on kehittymässä. Työllisyysasteen sekä elinikäisen työajan muutoksia on vaikea ennakoida, koska kumpikin riippuu
suuresti taloudellisen kehityksen
suunnasta. Automaation edistyminen
viittaa siihen, ettei työllisyysongelmia
voida pitkän päälle hoitaa muutoin
kuin työaikaa lyhentämällä. Toisaalta
heikko taloudellinen kasvu ja eräitten oleellisten luonnonresurssien, kuten energian puute, voivat aiheuttaa
lisätyötä ja suunnata automaatiota
pikemmin ainetta kuin työtä säästäv:iin sovellutuksiin jopa siinä määrin,
että työaika pysyy entisellään. Enempää ei liene viisasta tästä aiheesta sanoa, koska sitä selvittämässä parhaillaan istuu valtion komitea.

8

Epävarmaa on myös, säilyykö »ahneus työlle» nuoressa sukupolvessa ja
myös suurissa vuosiluokissa aina eläkeikään saakka. Pyrkimyksestä rajoittaa kulutusta ja hankkia toimeentulo järjestyneitten työmarkkinoitten
ulkopuolelta on havaittavissa merkkejä eri puolilla teollistunutta maailmaa, mutta on vaikea ennakoida,
muodostuuko siitä talouteen toden
teolla vaikuttava voima. Yhtä vaikeaa on tässä vaiheessa arvioida, mikä merkitys osallistumisjärjestelmillä
tulee olemaan työpanoksen määrään
ja tehokkuuteen. Työn osalta voitaneen katsaus päättää toteamukseen,
että resurssit ovat hyvin hallinnassa,
mutta rajoitteista on epävarmuutta.
Kolmas resurssitekijä on pääoma.
Suomen aineellisen pääoman määrän
ja laadun tarkka arviointi on ylivoimainen tehtävä. Yleisesti voitaneen
sanoa, että esimerkiksi rakennuskantamme ja liikenteen infrastruktuuri
ovat tulevaa tuotannollista toimintaa
ajatellen kohtuullisen hyvässä kunnossa. Energiainvestointeja on tehty
takavuosina kunnioitettavan paljon,
mutta energiahuoltojärjestelmän rakentaminen osittain uudelle pohjalle
tulee vielä vaatimaan suuria ponnistuksia. Teollisuuden tämän hetkinen
kone- ja varustetaso on vielä usealla
alalla korkeata kansainvälistä luokkaa, mutta viime vuosien hidas investointitahti herättää huolestumista,
semminkin kuin koneitten tekninen
käyttöikä on jatkuvasti lyhenemään
päin. On varsin todennäköistä, että
investointien jakaumassa tulee hiljalleen tapahtumaan siirtymistä rakennussektoreilta koneitten ja laitteitten
suuntaan.
Aineeton pääoma, tieto ja taito, lie-

nee kuitenkin se, joka kansainvälisessä kilpailussa tulee olemaan valttia ja
erottaa rikkaat maat köyhistä. Suomi
kuuluu tässä suhteessa epäilemättä
eliittiin, mutta ei edelläkävijöihin.
Tuskinpa mikään muu kansa pohjoismaisia lukuunottamatta, tulisi yhtä
hyvin toimeen kuin suomalaiset tässä karussa ja kylmässä maassa. Toisaalta on turha odottaa, että juuri
täällä syntyisi kovin paljon uusia teknisiä oivalluksia, joilla olisi laajaa
kansainvälistä merkitystä.
Suomalaisen tekniikan vahvoja
puolia on sen monipuolisuus. Vaikka
meitä on vähän, on kuitenkin välttämätöntä seurata lähes kaikkia tieteen
ja tekniikan aloja. Juuri eri alojen
yhteistoiminnasta saattaa syntyä
uusia hedelmällisiä ideoita. Kansainvälisesti katsoen pienet yliopistomme
ja korkeakoulumme edustavat yllättävän monien eri alojen asiantuntemusta. Tutkijoiden yhteydet yritysmaailmaan ovat usein läheiset, kuten
myös eri alojen yritysten välillä.
Vaikka perustieto· on pakostakin
enimmäkseen ulkomaista perua,
uudet kombinaatiot voivat olla hyvinkin edistyksellisiä. Maailmalla
menestystä saavuttaneet suomalaisen
tekniikan tulokset ovatkin miltei
poikkeuksetta juuri tämäntapaisen
yhteistyön hedelmiä, kuparin liekkisulatosta metsäteollisuuden elektronisiin säätöj ärj estelmiin.
Teknisen tiedon resursseja Suomessa voitaisiin luonnehtia siten, että
ne ovat ala- ja keskitasolla laajat ja
melko monipuoliset, kun taas ylin
taso on kohtuullisen korkea ja monipuolinen, mutta erittäin kapea. Lisääntyvä koulutus tulee huolehtimaan siitä, että tilanne alemmalla ja
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keskitasolla tulee edelleen parane-·
maan. Suurin huoli on kärjen pitämisessä terävänä ja sen laajentamisessa. Kyse ei ole pelkästään koulutuksesta, vaan paljolti myös tutkimuksesta. Useaan otteeseen on kiinnitetty huomio siihen, että maamme
tutkimuspanos suhteessa kokonaistuotantoon on pieni verrattaessa eturivin teollistuneisiin maihin ja kaiken
kaikkiaankin melko vaatimatonta
keskitasoa. Vaikka tutkimusmenot,
joiden tilastointi on poikkeuksellisen
vaikeaa, eivät yksin määrää tutkimuksen tasoa ja tuloksia ja vaikka
voidaan esittää eräitä hyväksyttäviä
selityksiä Suomen tutkimuspanoksen
pienuudelle, kaikki ponnistelut tutkimusmäärärahojen lisäämiseksi ansaitsevat huomiota ja tukea. On pantava ilolla merkille, että kehitys on
jo kääntymässä parempaan suuntaan.
Erittäin suuri paino olisi mielestäni
asetettava sille, että kosketus kansainvälisen tutkimuksen huipulle säilyy mahdollisimman tiiviinä, vaikka
omintakeinen luova panos taloudellisista syistä jäisikin vaatimattomaksi.
Suomalaisia tiedemiehiä ja tutkijoita
toivoisi näkevänsä nykyistä useammin kansainvälisten kokousten aktiivisina osanottajina.
Kansantalouteen teknisen tiedon
taso vaikuttaa aineettoman tuotantopanoksen tavoin. Selitettäessä taloudellisen kasvun syitä tekninen kehitys nousee entistä selvemmin ja voimakkaammin etualalle. Esimerkiksi
sähkötekniikka on tämän vuosisadan
aikana muuttanut maailmaa enemmän kuin mikään muu aineellinen
tai henkinen panos. Nyt tietoliikenne
on muuttamassa luonnettaan puolijohdetekniikan ansiosta ja tieto'ko-

neet tekevät automaation mahdolliseksi. Talousmiehet odottavat tietenkin innokkaina vihjeitä siitä, mitä
tekniikalla on tarjottavana tulevaisuudessa.
Valitettavasti minulla ei ole tarvittavia ennustajan kykyjä, niin teknikko kuin olenkin. Melko ilmeiseltä
tuntuu, että suuria edistysaskeleita
tullaan edelleen tekemään informaatiotekniikan, energiatekniikan ja kemian, varsinkin biokemian aloilla,
yksinkertaisesti näitten alojen vilkkaasta tutkimustoiminnasta päätellen. Kaikki lähimpinä vuosikymmeninä toteutettavat merkittävät tekniset uudistukset on periaatteessa jo
nyt tunnistettavissa ainakin tiedemiesten ja tutkimuslaitosten laborator:ioissa. Millaisiin sovellutuksiin
päädytään ja mikä tulee olemaan niiden vaikutus taloudellisiin muutoksiin ei riipu yksin tekniikasta, vaan
myös taloudellisen tilanteen luomista
tarpeista. Jos bensiinille kaivataan
korviketta, tekniikka pystyy sen kyllä saamaan aikaan kivihiilestä tai orgaanisista raaka-aineista. Jos energiatekniikka kehittää käyttökelpoisen
fuusioreaktorin, bensiinin korviketta
ei kuitenkaan tarvita. Molekyylibio~ogian keinoin voidaan kenties lisätä
kasvien luontaista typensaantia ja
vähentää energiaa vaativan typpilannoitteen käyttöä. Jos energiaongelmat
saadaan muilla keinoin ratkaistuiksi,
tällainen tutkimustyö saattaa raueta
tarpeettomana. Automaatio pystyy
periaatteessa, joskin usein suurin
kustannuksin, vähentämään inhimillisen työpanoksen määrää useimmilla
tuotannonaloilla. Jos puutetta ei tulekaan ensi sijassa työntekijöistä
vaan energiasta ja raaka-aineista, tek-
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niikan kehitys voi kuitenkin saada
toisen suunnan ja keskittyä ainetta
säästäviin ratkaisuihin. Jokainen ennustaja, joka uskaltaa kertoa, mitkä
ovat tulevaisuuden tekniset ratkaisut,
ottaa samana myös kantaa hyvin monista seikoista johtuvaan taloudelliseen kehitykseen. Tekniikka vaikuttaa talouteen, mutta yhtä lailla myös
talous ohjaa tekniikkaa.
Tietenkin on sellaista tekniikkaa,
joka tulee käyttöön joka tapauksessa, mutta sen taloudellinen paino on
jo vähäisempää. On esimerkiksi il-

meistä,että kotien informaatiokana:
vat lisääntyvät. Asuntoihin tulee oleskelutilojen oheen audiovisuaaliset
huoneet, jotka tarjoavat monipuolista
viihdettä ja hyödyllistä ajanvietettä.
Lehdet ja kirjat tuskin häviävät,
mutta muuttavat varmaan luonnettaan. Tämäntapaisissa ennustuksissa
voitaisiin tietysti viipyä pitempäänkin mutta iäisyysperspektiivistä katsoen niissä ei ole kyse juuri sen ihmeellisemmistä ihmiskunnan siunauksista kuin digitaalikello tai sähköhammasharj a.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

PUHEENVUOROT

Työvoimaresurssit ja niihin liittyvät rajoitteet
ANTTI ROMPPANEN

1. Demograjiset tekijät

Tällä vuosituhannella kansantalouden käytettävissä olevat työvoimaresurssit ovat
periaatteessa jo olemassa. Syntyvyyden
kehitys tästä eteenpäin näkyy työikäisessä
väestössä vasta ensi vuosituhannella.
Myöskään työikäisen väestön kuolevuudessa ei normaalioloissa tapahdu niin suuria muutoksia, että ne veisivät pohjan pois
työvoimaennusteilta. Sen sijaan maiden
välisissä muuttovirroissa tapahtuvilla heilahduksilla voi olla huomattavakin vaikutus työvoiman muutoksiin.·
Suomi on tähän asti jäänyt lähes täysin
syrJaan kansainvälisen muuttoliikkeen
kohdemaana. Maastamuuttotaseeseemme
on viime vuosikymmeninä vaikuttanut ennen kaikkea Suomesta Ruotsiin suuntautuva muuttoliike. Tämä virta, joka yleensä on ollut Suomelle hyvinkin tappiollinen, on kääntymässä muuttovoittoiseksi.
Ruotsissa asuvien vaj aan 200 000 Suomen
kansalaisen tai - kun otetaan mukaan
kaikki Suomessa syntyneet ja heidän lapsensa - lähes 400 000 ensimmäisen ja toisen polven siirtolaisen paluumuuttohalukkuus tai -haluttomuus merkitsee kieltämättä huomattavaa epävarmuustekijää
työvoima-arvioissa. Kun lisäksi otetaan
huomioon aikaisemmat kokemukset maastamuuton aaltoliikkeestä, voi omavaraiskehitykseen perustuva työvoimaennuste
tuntua varsin mielikuvituksettomalta.
Ainakin lähivuosia ajatellen sellainen
arvio siirtolaisuustaseen kehityksestä, että

se on joinakin vuosina positiivinen, joinakin negatiivinen, mutta keskimäärin tasapainossa, voi kuitenkin olla yhtä hyvä kuin
mikä muu tahansa. Sen riittämättömyys
ilmenee lähinnä silloin, jos lähtö- ja paluumuuttovirrat ovat suuria ja rakenteeltaan erilaiset.
Jos muuttotase olisi kutakuinkin tasapainossa, kasvaa työikäinen väestö vielä
1980-luvun alkupuolella noin 70 000 henkilöllä. Vuosikymmenen loppupuolella työikäisen väestön määrässä ei tapahtuisi
muutoksia, 1990-luvulla tapahtuisi taas
pientä kasvua, kunnes 2000-luvun alussa
alkaisi kiihtyvä väheneminen. Näin, jos
syntyvyys ei nykytasoltaan kohoaisi.

2. Muita työvoiman tarjontaan
vaikuttavia tekijöitä
Kun tarkastellaan suhteellisen tuorettakin
lähihistoriaa, voidaan todeta, ettei työikäisen väestön määrän kehitys siirtolaisuuskin huomioon ottaen kuitenkaan anna riittävää pohjaa työvoiman tarjonnan kehityksen arvioimiseen. Useiden muiden tekijöiden vaikutus työvoiman tarjontaan on
ollut huomattavan suuri. Vaikka nämä tekijät liittyvät väestön ikärakenteen muutoksiin, ne ovat yhteydessä myös yhteiskunnan eri lohkojen kehitykseen. Useissa
tekijöissä on nähtävissä tai odotettavissa
entisten trendien taittuminen.
Työikäisen väestön kasvu selittyi aikaisemmin pääasiassa työikään tulevien nuo-
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risoikäluokkien suuruudella. Samanaikai- hoamisen ohella selittää työkyvyttömyysesti, kun nuorten ikäluokkien osuus kas- den alen evaa suuntaa, jonka on mm. elävoi, kuitenkin jatkokoulutus yleistyi ja ke-ennusteissa arvioitu jatkuvan.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikkeskimääräiset koulussaoloajat pitenivät.
Nämä tekijät merkitsivät sitä, että suuri ka tähän asti työvoiman tarjonnan kehiosa työikäisen väestön määrän kasvusta tykseen ovat vaikuttaneet myös monet
hukkui opiskelijoiden määrän kasvuun. muut tekijät kuin työikäisen väestön
Vaikka opiskeluaikojen piteneminen jat- määrän ja ikärakenteen kehitys, tulevaikuukin, nuorisoikäluokkien koon supistu- suudessa tarjonta kehittyisi entistä enemminen aiheuttaa sen, ettei opiskelijoiden män demografisten tekijöiden mukaisesti.
On kuitenkin huomattava, että erilaisilla
määrä kasva enää mainittavasti.
Ammatillisen jatko-opiskel un y leistymi- järjestelyillä, kuten aikuiskoulutuksen voinen merkitsee paitsi sitä, että se lykkää makkaalla laajentamisella, varhaiseläketyömarkkinoille tuloa, myös sitä, että en- järjestelmien käyttöönotolla tai lasten kotistä suurempi osa ikäluokasta pyrkii kou- tihoidon tuen voimakkaalla lisäämisellä,
lunsa päätettyään työmarkkinoille. Tämä nykyisiin kehityssuuntiin voidaan vaikuton heijastunut ennen kaikkea naisten työ- taa.
hönosallistumisasteiden kohoamisena. Tämä prosessi jatkuu vielä jonkin aikaa. Kun
3. Työmarkkinoiden joustosta
koko ikäluokka alkaa kohta olla työmarkkinoille koulutettua ja lasten hoitomahdol- Paitsi työvoiman tarjonnan pitemmän
lisuudet paranevat päivähoitopaikkojen. ajan kehityssuuntia, ylläkuvatut tekijät
määrän lisääntyessä ja lasten määrän vä- selittävät myös suuren osan työvoiman
hetessä, ei mainittavaa kotitaloustyötä te- tarjonnan lyhytaikaisemmista vaihteluista.
kevää reserviä enää ole muuta kuin van- Opiskelijoiden sivutoimisen tai lomien aihemmissa ikäluokissa. Heidän työhön osal- kaisen työpanoksen vaihtelut, naisten siirlistumiseensa vaikuttanee ennen kaikkea tyminen kotiin tai työmarkkinoille sen
sopivien työpaikkojen saantimahdollisuus. mukaan, miten paikkakunnalta on töitä
Joka tapauksessa tämän tekijän merkitys saatavissa tai erilaiset varhaiseläkejärjesjää tulevaisuudessa vähäiseksi verrattuna telyt, joilla voidaan nopeuttaa tai hidastaa
siihen, mitä se oli vielä 1970-luvulla.
työ markkinoilta poistumaa, selittävät työOpiskelun yleistymisen ja maastamuu- voiman tarjonnan suhdanneluontoisia vaihton rinnalla oli työkyvyttömien ja muiden teluita. Sekä ikärakenteen muutokset, kouennenaikaiseläkkeelle siirtyneiden määrän lutustason nousu, kodin ulkopuolisten laskasvu selitys sille, että työvoiman tarjonta tenhoitomahdollisuuksien paraneminen eton kasvanut vain vähän verrattuna siihen tä muut tekijät, kuten työttömyydenaikaipotentiaaliin, minkä työikäisen väestön sen toimeentuloturvan paraneminen, vaikasvu ja naisten hakeutuminen avoimille kuttavat kuitenkin siihen, että työvoiman
työmarkkinoille olisi mahdollistanut. Myös tarjonta tullee entistä jäykemmäksi alastämän tekijän osalta aikaisemmat trendit päin. Toisaalta ns. piilotyöttömyyden laaovat taittuneet. Ikärakenteen muutos, elin- juutta kuvaavat selvitykset osoittavat,
keinorakenteen muutoksen hidastuminen että myös tarjonnan lyhytaikaiset joustoja yleensä yhteiskunnallisen kehityksen mahdollisuudet ylöspäin näyttävät vähenevakiintuminen voivat terveydentilan ko- vän.
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Työvoiman tarjonnan kasvun hidastuessa myös työvoiman luontainen uusiutuminen hidastuu. Työmarkkinoille tullaan lähinnä supistuvista nuorista ikäluokista ja
myös työmarkkinoilta poistuma säilyy
varsin pienenä. Näin ollen työmarkkinoiden rakennemuutosten toteutuminen edellyttää työmarkkinoilla jo olevien siirtymistä tehtävistä ja yrityksistä tai toimialoilta ja paikkakunnilta toisille. Mikäli
tällaiset siirtymät koetaan turvattomiksi,
niihin ei ole tiedollisia tai muita valmiuksia tai niitä hidastavat muut tekijät, työmarkkinoiden rakenteellinen jäykkyys lisääntyy. Kun toisaalta rakennemuutosten
tarve arvioidaan mm. teknisen kehityksen
ja kansainvälisen kaupan kehityksen seurauksena jatkuvasti suureksi, voi seurauksena olla työmarkkinoiden rakenneongelmien kasvu.

4. Työvoimaresurssien hyväksikäytöstä
Työmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien kasvu näyttää tapahtuvan olosuhteissa, missä on vaikeuksia ylläpitää työvoiman riittävää kokonaiskysyntää. Osittain ongelmat ovat yhteydessä toisiinsa,
mutta pääasiallisena syynä yleismaailmalliseen työttömyysongelmaan lienee kuitenkin hidas kansainvälisen talouden kasvu ja tuotannon kasvun työllisyysvaikutuksen väheneminen. Sekä Suomessa että
useissa muissa maissa ollaan 1980-luvulla
sen ongelman edessä, ettei edelleen kas. vavan työvoiman tarjonnan ja nykyisten
työttömien työllistämiseksi tarvittavien
työtilaisuuksien syntyminen ole hdennäköistä yksinomaan tuotannon kasvun kautta. Arviot uusien työpaikkojen tarpeesta
ja tuottavuuden kasvunäkymistä johtavat
sellaisiin kokonaistuotannon kasvuvaatimuksiin, ettei niitä ole viime vuosina enää

tohdittu julkisuudessa juuri esittää. Helpotusta työttömyysongelman ratkaisuun
näytetäänkin haettavan entistä enemmän
työn uudelleenjaon suunnalta.
Teoriassa työaikajärjestelyillä voi olla
huomattavia henkilömääräistä työllisyyttä
lisääviä vaikutuksia. Keskimääräinen vuotuinen työtuntimäärä työllistä kohti on viimeisen 15 vuoden aikana lyhentynyt siinä
määrin, että se vastaa yli 250 000 henkilön
vuotuista työpanosta. Olisiko nyt työttömien määrä tämän verran suurempi, työvoiman tarjonta pienempi, kansantulo korkeampi vai tuntipalkka alhaisempi, jos
työajoissa ei olisi tapahtunut muutoksia,
on asia josta voidaan kiistellä. Oleellista
on, että yhteiskunta on suhteellisen hyvin
sopeutunut tapahtuneeseen kehitykseen.
Työajan lyhentäminen tarjoaakin periaatteessa mahdollisuudet hallita sellainen tilanne, missä tuotannon kasvu näyttää pitkäaikaisesti jäävän pienemmäksi kuin työllistämistavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi. Jos työaikajärjestelyillä samalla
voidaan parantaa työmarkkinoiden joustoja sopeutumismahdollisuuksia ja kohottaa
pääomakapasiteetin käyttöastetta, voi se
osoittautua ainakin osatekijäksi teollisuusmaiden työttömyysongelman ratkaisuun.
Vaikka pienentynyt yksilökohtainen työpanos supistaakin kansantalouden potentiaalisia tuotantomahdollisuuksia, pitää se
laajemman työvoiman työmarkkinoiden
käytettävissä kuin, jos työvoimaa siirrettäisiin pysyvästi työmarkkinoiden ulk"",puolelle tai riittämättömän työvoiman kysynnän annettaisiin heijastua massatyöttömyytenä. Jos tulevaisuudessa työllä jouduttaisiin todella korvaamaan entistä
enemmän muita tuotantopanoksia, olisi
tämä sitä helpompaa mitä suurempi osa
väestöstä on säilyttänyt tuntuman työntekoon.
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Energiapolitiikan vaihtoehdot
KYÖSTI PULLIAINEN

Nykyinen vuotuinen energiankäyttö Suomessa on noin 0.9 EJ (exajoule). Havainnollisemmin, Eero Paloheimon (1981, s. 95)
vertauksen mukaan; se vastaa työmäärää,
mikä tarvittaisiin puolentoista metrin paksuisen maakerroksen lapioimiseen sadan
metrin korkeuteen - koko Suomen alueella! Tulevasta energiankäytöstä on viime
aikoina esitetty yhä pieneneviä arvioita,

virallisesti ei kuitenkaan vielä nykyistä
kulutusta vähäisempiä. Energiankäytön ja
tuotannon volyymin riippuvuus on murtunut, jos se näennäiskorrelaatiota vahvempi
on koskaan ollutkaan.
Talouden ja yhteiskunnan eri toimintojen apujärjestelmänä tarkasteltavan energiajärjestelmän peruspiirteet käyvät ilmi
asetelmasta 1.

Energian käyttäjien toimintojen volyymit

ENERGIAN
OMINAISTARPEET

ENERGIAN TARVE ENERGIALAATUINA
(lämpönä,mekaanisena energiana,
sähkönä, ••• )

ENERGIAN KÄYTTÖTEKNIIK-

ENERGIANIKYtNTÄIENERGIANKAN-

KA JA KÄYTTöPOLITIIKKA

TAJINA (nestemäisinä ja kiinteinä polttoaineina,kaasuina,
kaukolömpönä, ••• )

ENERGIAN TUOTANTOTEK-

ENERGIANIHlINTAIPRlMAARIENER-

NIIKKA JA TUOTANTOPO-

GIANA (öljynä,hiilenä,ydinpolttoaineina,vesiv6imana,puuna,
turpeena, ••• )

LITIIKKA

Energiankäytön (-tuotannon)
kokonaisvolyymi

Asetelma 1: Energiajärjestelmän peruspiirteistä.

Energiaa tarkastellaan kolmessa eri »muodossa»: eri primäärienergianWhteet (öljy, hiili, vesivoima jne.) muunnetaan - sekä erityisessä energiantuotantosektorissa että suoraan käyttäjien
toimesta - eri energiankantajiksi (nestemäiseksi ja kiinteiksi polttoaineiksi, sähköksi jne.), joita
käytetään tyydyttämään energiankäyttäjien energiantarvetta eri energialaatuina (lämpönä, sähkönä, mekaanisena energiana jne.). Energian tarpeen määrääjinä ovat energian käyttäjien toimintojen volyymit ja energian ominaistarpeet (ominaistarve on tietyn energialaadun tarve tietyn toiminnan fyysistä/tai laskennallista/volyymiyksikköä kohti). Energian kysyntä määräytyy
energian tarpeen ja käyttötekniika7l, ja -politiikan mukaan. Kysynnän tyydyttävä energian hankinta puolestaan määräytyy energian tuotantotekniikan ja -politiikan mukaaJn. Niin ominaistarpeet kuin käyttö-, ja tuotantotekniikat ja -politiikat ovat muuttuvia ja muutettavissa olevia;
energiapolitiikkaan kuuluu näiden lisäksi vielä energianhankintapolitiikka (mistä, miten, milloin).
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Vaikka energiajärjestelmä on vain apuj ärj estelmä, sillä on keskeisen asemansa ja
nykyisten mittasuhteidensa johdosta merkittäviä kansantaloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Otetaan konkreettinen tuore esimerkki:
Kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksen Energiatalous 1995, energian kulutuksen ja tuotannon kehitysnäkymät (KTM
B: 20, 1981) tavoitteena on antaa taustatietoa erikoisesti voimalaitoskapasiteetin rakentamispäätöksiä varten (s. 2). Raportissa
päädytään siihen, että seuraava suurvoimalaitos tarvitaan viimeistään vuonna 1992
(s. 17). Selvittäjät ovat olettaneet, että
talouskasvu on tarkastelukaudella rivakkaa, 3 Olo vuodessa, ja että
energiapolitiikassa suosittaisiin sähkön
käytön lisäämistä, mm. niin, ettei sähkön reaalihinta nousisi laisinkaan koko
tarkastelukautena, vaikka esim. kivihiilen reaalihinta nousisi 50 Olo, raskaan
polttoöljyn 75 Olo ja jyrsinturpeen 30 Olo
tar kasteluka u tena.
Näin sähkön käyttö lisääntyisi energian
kokonaiskulutusta selvästi nopeammin, jopa talous kasvua nopeammin; niin, että
sähkön kokonaiskulutus vuonna 1995 olisi
kaikkiaan 64 TWh (kun se vuonna 1980 oli
40 TWh).
Taulukossa 2 esitetään karkea laskelma
siitä, miten suuri sähkönkulutus enintään
voisi olla kansantulon kasvaessa 3 Olo vuodessa, ellei energiapolitiikassa erityisesti
pyrittäisi sähkönkäytön lisäämiseen vaan
kohdeltaisiin sähköä energiankantajana
muiden joukossa. Havaitaan, että sähkön
kokonaiskulutus vuonna 1995 olisi korkeintaan 50 TWh, ja tuolloin sähköntuotannon ylikapasiteettia olisi n. 1800 MW
eli parin suurvoimalan verran (kts. kuvio

Sähkön kulutus TWh
1995

1980

KTM

Oma
arvio

Teollisuus
Kiinteistöj en
lämmitys
Liikenne
Muut

22,7

36,1

30,0 *

3,1
0,2
11,5

6,5
0,5
17,2

2,8 *
0,5 **
14,2 **

Häviöt

37,5
2,5

60,3
3,3

47,5
2,9

Kokonaiskulutus

40,0

63,6

50,4

* Oletetaan, että sähköä ei suosita ja sen
osuus ei kasva.

** Oletetaan, että sähkön kulutuksen kasvu on
yhtä suuri kuin koko energian kulutuksen
kasvu, eli 1,4 Olo/vuosi.
Asetelma 2: Sähkön kulutuksen vaihtoehdoista.

1). Jos energiapolitiikassa sensijaan nykyiseen tapaan edelleen suosittaisiin sähkönkäyttöä, lisäkapasiteettia sähköntuotantoon tarvittaisiin 1990-luvun alussa (mikäli
3 Olo talouskasvuodotus ja muut edellytykset toteutuvat). Lähinnä energian käyttöja tuotantopolitiikassa tehtävien ratkaisujen aiheuttama ero olisi kolmen (tuhannen
megawatin) voimalan luokkaa. Suurvoimalat ovat yleensä ulkomaista polttoainetta
käyttäviä lauhdevoimaloita. Polttoaine ostetaan valuutalla, valuutta hankitaan laivoja myymällä, laivat tehdään teräksestä,
onnimannista matikka, matikasta maitopyörä ... kaikkihan olemme Forssellimme
lukeneet: kerrannaisvaikutuksia syntyy
paitsi voimalaitosten käytössä myös niiden
rakentamisen vaatimista investoinneista
(kts. esim. Tamminen - Kangas, 1981) monien toimialojen tuotantoon, työllisyyteen,
tuontiin ja tätä kautta vientiin niin, että
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Kuvio 1: Sähkön tuotantokapasiteetista KTM:n arvion mukaan sekä voimalaitos kapasiteetin tarpeesta KTM:n ja oman arvion mukaan; lähivuosina.

KTM:n arvio käytettävissä olevasta voimalaitoskapasiteetista sisältää olemassaolevat ja rakenteilla olevat laitokset (käytöstä tarkasteluaikana poistettavat laitokset on huomioitu kapasiteetin vähennyksinä) sekä KTM:n olettamukset vesivoiman, kaukolämpölaitosten ja teollisuuden
prosessivoimalaitosten rakentamissuunnitelmien toteutumisesta kaudella. Voimalaitoskapasiteetin
kummassakin arviossa on käytetty seuraavia perusteita: huipunkäyttöaika 5800 h/a ja varavoimateho 17 %.

taloudellinen toimeliaisuus valtakunnassa
olisi rahassa nykyhinnoin arvotettuna arvattavasti suurempaa ja osittain toisen

laatuista kuin jos suurvoimalat jätettäisiin
rakentamatta ja lämmitystarve hoidettaisiin haloilla tai suokaasulla. 1

1. Koska suokaasun mainitseminen tässä yhteydessä herätti kokouksessa hilpeyttä ja vertauksia virvatuliin ja suolikaasuun, sallittaneen'
muutama teknisluontoinen kommentti. Suokaasu on metaanin (CH4) ja hiilidioksidin (C02)
seos, joka kehittyy suon kasviaineksen maatuessa suon hapettomissa kerrostumissa. Keskeistä roolia metaanisynteesissä esittävät ns.
metaaninmuodostajabakteerit. Luonnon oloissa suokaasua kehittyy suon pinta-alayksikköä
kohti hyvin hitaasti, joten kaasun kerääminen
esim. kaasukelloja käyttämällä ei ole kovin
mielekästä. Metaaninmuodostumisen teoreettiseksi ylärajaksi voidaan laskea keskimäärin
kolmen
metrin
syvyisellä
suohehtaarilla
6.25 GWh, kun vastaavan suoalueen sisältämän

polttoturpeen polttoarvo on 7.35 GWh. Käynnissä on paraikaa kokeita, joissa pyritään kehittämään taloudellisesti mielekkäitä kaasunerotuslaitteita. Samoin tehdään suossa tapahtuvaa metaaninmuodostusta ja sen mahdollista
nopeuttamista koskevaa biokemiallista perustutkimusta. Mikäli alustavat tutkimustulokset
osoittavat myös jatkotutkimusten tulosten
suuntaa, suokaasu tulee muodostamaan merkittävän potentiaalisen primäärienergialähteen
jo ympäristöllisistä syistä: kaasunerotus ei ole
ristiriidassa soiden muiden käyttöjen kanssa
(aikaisempaa ja samanaikaista jyrsinturvetuotantoa lukuunottamatta) ja kaasunkäyiön ympäristöhaitat ovat varsin vähäisiä, toisin kuin
turpeenpolton.
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Vaikka oma arvio yllä johtaa KTM:n
arviota pienempään sähkönkäyttöön, ei
olettamusta pienemmästä energian kokonaiskulutuksesta tarvitse tehdä. Vain osa
sähkön kulutuksesta on »sähköspesifistä»
(ts. välttämättä vaatii sähkön energiankantajaksi). Suuri osa nykyisestä sähkönkäytöstä voidaan korvata tarkoitukseen hyvin
ja jopa paremmin sopivilla energiankantajilla, esim. polttoaineilla, aluelämmöllä,
kokonaisenergiajärjestelmillä (eli yhdistetyllä sähkön ja lämmön tuotannolla) myös
pienissä puitteissa. Kiinteistöjen lämmitys sähköllä on käyttäjän kannalta varsin
vaivatonta ja lämpötilan säätely on helppoa. Koko energiajärjestelmän kannalta
tarkasteltuna tämä ratkaisu on kuitenkin
esimerkki tarvittavan energialaadun ja
käytettävän energiankantajan huonosta
toisiinsa sovittamisesta. Tarvittavien energialaatujen ja käytettävien energiankantajien yhteensovittamisen periaatteen on
mm. Amory Lovins (1977, s. 40) kuvannut
elegantisti: »Where we want only to create
temperature differences of tens of degrees,
we should meet the need with sources
whose potential is tens or hundreds of
degrees, not with a flame temperature of
thousands or a nucIear reaction temperature equivalentto trillions - like cutting
butter with a chainsaw». Seikan voisi kuitata »kauneusvirheenä» olankohautuksella
ellei se usein käytännössä johtaisi myös
energian tuhlaukseen koko energiajärjestelmän tasolla; tuotetaanhan valtaosa sähköenergiasta erillisissä lauhdevoimaloissa,
JOIssa luonnonlain välttämättömyydellä
käy niin, että kolme yksikköä polttoainetta muunnetaan kahdeksi yksiköksi hukkalämpöä ja yhdeksi yksiköksi sähköä.
Energiapolitiikan perusratkaisut 'ovat
ulkomainen. tai kotimainen' energia jossain
sekoitussuhteessa. Energiapoliittisessa oh 7
2

jelmassa (Energiapolitiikan neuvosto 1979)
on selkeästi asetettu tavoite energian säästämisestä ja kotimaisen energian käytön
lisäämisestä.
Ymmärrettävästi tätä on
alettu vastustaa eräiden ulkomaisen energian varassa toimivien energian suurtuottajien taholta - IVO ajaa edelleen tarmokkaasti ydinvoimalaa ja NESTEen mielestä esim. henkilöautokantaa on lisättävä
öljyalan kehityksen turvaamiseksi! Sen sijaan on vaikea ymmärtää, miksi esim. Taloudellinen suunnittelukeskus on ryhtynyt
sekoittamaan käsitteitä: »Clearing-maksujärjestelmän puitteissa tuotiin energiaa
bilateraalimaista noin 50 olo energian kokonaiskulutuksestamme. Tämä tuonti maksetaan suomalaisten tuotteiden viennillä,
jolloin tuotannon ja työllisyyden kannalta
clearingmaksujärjestelmän puitteissa saatu energia on verrattavissa kotimaiseen
energiaan» (Taloudellinen suunnittelukes~
kus, 1981, s. 128). Näissä pyrinnöissä energia oudosti nähdään itsetarkoituksena ei talouden ja yhteiskunnan apujärjestelmänä, joka aiheuttaa kansantaloudelle ja
yhteiskunnalle reaalikustannuksia, joiden
minimointi (yhteiskunnan toimintojen volyymin ollessa annettuna) olisi selkeä ja
mielekäs tavoite.
Energiapolitiikan peruslinjoja vedettäessä kysymykseen kotimaisesta ja ulkomaisesta energiasta liittyy valinta kovan ja
pehmeän energiaratkaisun välillä. Näitä
termejä käytetään varsin yleisesti kuvailevina, 'tiukkaa määritelmää kovalle ja
pehmeälle energiapolitiikalle ei ole tehty.2
2. Lovinsin (1977, s. 38-39) luettelo pehmeän

.tuntomerkeistä kuvaa" perusidean varsin hyvin.; ja samana kääntäen
määrittelee ,kovaaenergiapoUti~kkaa:
en~rgiateknologian

1. They rely on renewable energy flows' that

are always there whether we use them or
not, such as sun and wind ann' vegetation:
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Virallinen energiapolitiikkamme on hyvin
lähellä näin käsitettyä kovaa vaihtoehtoa.
Keskustelua energiapolitiikan pehmeämmistä vaihtoehdoista ei valtakunnassa ole
sanottavasti käyty. Näin olemme Suomessa auttamattomasti jäljessä monista teollisuusmaista ja hämmästyttävästi tietämättömiä jopa pohjoismaissa tehtävästä tutkimuksesta ja siellä käytävästä vilkkaastakin keskustelusta (kts. esim. S0rensen
1981). Ruotsissa lienee tehty ensimmäinen
sodanjälkeinen
kokonaan
uusiutuville
energialähteille perustuva energiapoliittinen vaihtoehtosuunnitelma (Centrum för
tvärvetenskap, 1974) ja monta muuta sen
jälkeen (esim. Malte 1990, 1977; Lönnroth
ym., 1978). Myös Tanskan (Blegaa ym.,
1976) ja Norjan (Atterkvist - Johansson,
1980) energiavaihtoehdot on selvitetty ja
tehty pohjoismaista yhteistyötä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä,
esim. »Aurinko-Pohjolaa» koskeva esitutkimus (Nordiska energisystem, 1981). Myös
Saksan Liittotasavaltaa (Krause ym., 1980),
Englantia (Leach ym., 1979) ja Yhdysvaltoja (esim. S0rensen, 1980) koskevia vaihto-

2.

3.

4.

5.

on energy income, not on depletable energy
capital.
They are diverse, so that as a national
treasury runs on many smaU tax contributions, so national energy supply is an
aggregate of very many individually modest
'contributions, each designed for maximum
effectiveness in particular circumstances.
They are flexible and relatively low technology - which does not mean unsophisticated, but rather, easy to understand and
use without esoteric skills, accessible rather
than arcane.
They are matched in scale and in geographic
distribution to end use needs, taking advantage of the free distribution of most natural
energy flows.
They are matched in energy quality to enduse needs.

ehtoskenaarioita on tehty. Näissä vaihtoehtosuunnitelmissa on monia yhteisiä piirteitä, joista tärkeimmät lyhyesti
-

tutkimusten aikaperspektiivi on pitkä,
40-50 vuotta

-

useimmissa tutkimuksissa talouskasvun
oletetaan jatkuvan suunnilleen nykyisten näkymien mukaisena ja kasvattavan kansantulon, teollisuustuotannon ja
aineellisen elintason noin kaksinkertaiseksi nykyisestä. Talouden kasvu oletetaan totuttua hitaammaksi mutta kuitenkin rivakaksi - kysymys näissä
energiavaihtoehtotutkimuksissa ei siis
ole mistään talouden tai hyvinvoinnin
»nollakasvu»-skenaarioista.
tutkimuksissa on kiinnitetty erityinen
huomio energian säästöön, mutta näissä
toimissa on oletettu otettavaksi käyttöön vain sellaisia tekniikoita ja ratkaisuja, jotka tänä päivänä ovat olemassa
sekä teknisesti että taloudellisesti mielekkäinä ja toteutuskelpoisina. Minkäänlaista ratkaisevaa muutosta ihmisten enemmistön elämäntavoissa ei
myöskään olet eta tapahtuvan, eikä mitään joukkomittaista paluuta ruohonjuurelle tarvita, vaikka uudistuvat
energialähteet, hajautettu energiantuotanto ja pehmeä teknologia ovatkin
eräitä elementtejä vaihtoehtoisen energiapolitiikan käytännön toteutuksissa.

Tutkimukset päätyvät siihen, että kaksinkertainen tuotanto ja elintaso voidaan
saavuttaa ja ylläpitää nykyistä vain hieman suuremmalla (Pohjoismaat), nykyistä
alhaisemmalla (Englanti) tai nykyistä jopa
huomattavasti alhaisemmalle (USA, Liittotasavalta) energiankäytöllä. Kaikissa tutkimuksissa päädytään siihen, että energiantarve voidaan tyydyttää ilman ydinvoimaa ja öljyä, perustamalla energiahuol-
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to kotimaisiin ja paaasiassa uudistuviin
energialähteisiin (Englannin ja Liittotasavallan ratkaisussa käytetään kivihiiltä
suunnilleen saman verran kuin nykyisinkin). Vaihtoehtoisen energiapolitiikan rahalliset kustannukset ovat samaa luokkaa
tai halvemmat kuin vastaavien maiden virallisen energiapolitiikan. Vaihtoehtojen
luontoympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sen sijaan näyttävät sisältävän selviä eroja. Ratkaisu energiajärjestelmän päälinjoista olisikin mielekästä tehdä niiden seikkojen
perusteella, minkä vaikutuksissa ovat suurimmat ja merkittävimmät erot.
Myös energiapolitiikassa Suomi voisi
pyrkiä käyttämään hyväksi pienuuden
ekonomiaa ainakin kahdella tavalla:
1) Eri energianlähteiden suhteelliset hinnat määräytyvät niiden markkinoilla, jotka
useimpien kohdalla ovat maapallonlaajuiset. Substituutio maailmanmitassa vaikuttaa näihin hintoihin. Paraikaa uraanin ja
kivihiilen kysyntä primäärienergianlähteenä maailmalla kiihtyy ja öljyn kysyntä
vastaavasti vaimenee: nämä trendit tulevat arvattavasti aiheuttamaan suhteellisten hintojen muutoksia. Suomessa voitaisiin kylmäverisesti odottaa, pyrkimättä itse omalla substituutiopanoksella aikaansaamaan parhaimmillaankin vain marginaalista vaikutusta maailmanmarkkinahintoihin. Tällaisessa tilanteessa tulisi pidättyä lyhytnäköisesti rakentamasta öljyriippuvuutta mahdollisesti raskaampaa riippuvuutta jostain muusta uusiutumattomasta
energianlähteestä (olipa se ydinpolttoaine,
hiili tai vaikka turve). Niinpä öljylämmityksen korvaaminen kiireesti sähkölämmityksellä, johon tarvitaan uusia ydin- tai
hiilivoimaloita, tai turvelämmitysvoima1an
kaukolämmöllä voi osoittautua hätiköinniksi, josta vain jälkimmäisessä tapaukses-

sa koituisi positiivisia ulkoisvaikutuksia
(kotimaisuusasteen kohoaminen ja kaukolämpöverkon rakentaminen).
2) Muualla tehtyjen pitkän aikavälin
energiatutkimusten tulosten peruslinjoja
voitaisiin käyttää hyväksi energiapolitiikkaa muodostettaessa; myös pehmeää energiapolitiikkaa tarkastelevien ns. vaihtoehtotutkimusten siinä missä vain kovaan ratkaisuun yksinomaisesti pitäytyvien. Yksityiskohdin toki muiden maiden kokemukset eivät ole aina suoraan hyödynnettävissä, tätä varten tarvitaan omaa tutkimusta.
Erityisesti omien uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä ja niihin perustuvien energiajärjestelmien kehittämisessä
voisivat löytyä paitsi tutkimus- ja sovellutuskohteet, myös ne kaivatut markkinaraotkin - kotimaisen tarpeen tyydytyksen
lisäksi - joista teollisuutemme ja muu talouselämämme saisi kipeästi kaipaamaansa ulkomaista kysyntää turvatulla ja suojaisan kapealla sektorilla.
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Puuvaroista ja puun energiakäytöstä
MATTI SEPPO PALO

Suomen taloudellinen kasvu ja yhteiskunnallinen kehitys ovat kuluneen sadan vuoden aikana merkittävästi perustuneet metsään ja sen tuottamiin tavaroihin ja palveluksiin, etenkin puun laajamittaiseen
hyödyntämiseen. Muuttuvassa kansainvälisessä tilanteessa voimme perustellusti kysyä, mikä tulee olemaan metsätalouden ja
metsäteollisuuden rooli arvioidessamme
Suomen talouden lähivuosikymmenien menestymisen mahdollisuuksia.
Suomen metsistä on kestävästi mahdollista hakata suurenevia puumääriä, joskin
hakkuumahdollisuuksien kasvu jää olennaisesti esitettyä kokonaistalouden kasvutavoitetta alemmaksi. Jos nämä hakkuumahdollisuudet saadaan realisoiduksi metsäteollisuuden pitkäjänteistä kannattavuutta tukevilla kantohinnoilla, voi hitaastikin kasvava puumateriaalin tarjonta

mahdollistaa metsäteollisuutemme tuotannon merkittävää kasvua. Keskeiseksi tulee
tällöin teknologinen osaaminen ja markkinointitaito.
Suomen metsäteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta muodostaa
energia puun ohella erään avaintekijän.
Metsäteollisuutemme nykyisin käyttämistä
polttoaineista noin puolet ovat kotimaisia
ja valtaosin puuperäisiä. Metsäteollisuus
on maamme suurin puuperäisen energian
tuottaja ja käyttäjä, jonka tuotanto vuonna 1979 oli noin 2,3 milj. ekvivalenttista
öljy tonnia energiaa. Metsäteollisuuden
polttoainehuollon kotimaisuusastetta suunnitellaan edelleen kohotettavaksi 1980-luvulla.
Puun energiakäyttöä on suunniteltu
yleensäkin lisättäväksi sekä nykyisin metsään jäävän tähdepuun tarkemmalla tal-
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teenotolla että vesametsien ja erityisten
energiaviljelmien (pajut) avulla. Jos yksityismetsänomistajat pyrkivät tiettynä aikavälinä määrättyyn tulotavoitteeseen
puueriensä myynnissä, saattavat kasvavat
energiapuun myyntitulot vähentää puun

tarjontaa metsäteollisuudelle. Tällaisen
mekanismin kautta saattaa puun energiakäytön lisääntymisestä tulla ongelmia
metsäteollisuudelle jo ennen kuin energiakäyttö tulee kilpailemaan samoista kuitupuueristä metsäteollisuuden kanssa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Suomen pitkän ajan kehitysnäkymät*
EERO TUOMAINEN

Kehitysnäkymien
muodostamisen
kannalta ovat keskeisiä maailmantalouden kehitysennusteet, niistä tehtävät päätelmät Suomen kannalta,
Suomen omat resurssit sekä otaksumat talous- ja muun yhteiskuntapolitiikan linjasta. Taloudellisen suunnittelukeskuksen Suomi 1995 - kansantalouden kehittämisperusta on
pyrkinyt yhdistämään nämä erilaiset
ainekset ja päätynyt kvantitatiivisiin
arvioihin Suomen pitkän ajan kehityksestä.

Maailmantalouden kehitysennusteet
Viime vuosina maailmalla on j ulkaistu joukko eri tyyppisiä pitkän ajan
arvioita. Näistä voidaan mainita
OECD:n Interfutures-projekti, jonka
valmisteluun Suomi osallistui ja jossa oli mahdollista hyödyntää eri puolilla maailmaa laadittuja tulevaisuudentutkimuksen alaan kuuluvia perusselvityksiä. Amerikasta on saatavilla sekä yksityisten tutkimuslaitosten, hallitusten sekä kansainvälisten
järjestöjen tuottamaa materiaalia.
Näistä kannattaa mainita Herman
Kahnin ja Lawrence Kleinin johdolla tehdyt tutkimukset, Yhdysvaltain
hallituksen toimeksiannosta syntynyt
Global 2000 -raportti sekä Maailmanpankin vuosittaiset kasvuarviot.
* Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen
teemailtapäivänä 15. 9. 1981.

YKm panoksesta todettakoon Euroopan Talouskomission Overall Economic Perspectives -projektin antamat tulokset, joita viime vuosina on
jatkuvasti tarkisteltu ja täsmennetty.
Lisäksi on todettava, että yksittäisten
maiden keskipitkän ajan arvioiden
taustaksi on muutamissa tapauksissa
rakennettu myös pitkän aikavälin ennusteita. Suomi 1995 -raportin jälkeen julkaistuista arvioista voidaan
mainita UNCTAD-järjestön ,laaja pitkän ajan selvitys.
Mainituista selvityksistä voidaan
todeta, että ne ovat taloudellisen kasvun kannalta yleensä varsin tavoitteellisia. Usko siihen, että muutaman
vuoden takaiset tavoitearviot voisivat
toteutua, ei kansainvälisissä yhteyksissä käytyj en keskustelujen valossa
ole kovin vahva. Sekä maapallon
käytettävissä olevista resursseista että 80-luvun sopeutumisproblematiikasta on vedettävissä johtopäätös,
jonka mukaan teollisuusmaiden tuotannonkeskimääräinen kasvu rauhanomaisella 15 vuoden tähtäyksellä
asettuu pikemminkin 2-3 prosentin
kuin 4-5 prosentin haarukkaan.

Ulkoiset ja sisäiset tekijät
Muodostaessaan käsitystä Suomen
kehitykseen vaikuttavista ulkoisista
ja sisäisistä tekijöistä Taloudellinen
suunnittelukeskus on päätynyt seuraavaan eri tekijöiden ryhmittelyyn:
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Ulkoiset kasvutekijät:
1. Taloudellinen kasvu pysyy eri
maiden hallitusten virallisen politirkan tavoitteena, joskin sen
asema muiden tavoitteiden rinnalla saattaa heikentyä.
2. Teollistuvat maat ja kansainväliset järjestöt pyrkivät jatkuvasti
kansainvälisen työnjaon laajentamiseen ja syventämiseen.
3. Neuvostoliiton taloudellisen kasvun jatkuminen, sen vankka raaka-aineperusta ja markkinoiden
läheisyys tarjoavat Suomelle kilpailuetuja.
4. Pohjoismainen yhteistyö ja varsinkin Norjan kasvavat markkinat antavat mahdollisuuksia hyödyntää kilpailuasemaamme ja
melko ripeästi uudistunutta teollisuuden rakennetta.
5. EC-maissa ja maailmassa laajemmalti vallitseva puuraaka-aineen
niukkuus turvaa pitkällä tähtäyksellä metsäteollisuutemme kehittymisedellytykset.
6. OPEC- ja uudet teollisuusmaat
ovat kasvavan kysynnän alueita.
7. Uusi teknologia avaa mahdollisuuksia sekä tuotannossa että
muussa yhteiskunnallisten toimintajärjestelmien kehittämisessä.

Ulkoiset rakennemuutostekijät:
1. Kehitysmaiden poliittinen voima
_
lisääntyy.
2. Uusien tuottajamaiden aikaansaama paine ns. positiiviseen sopeutumiseen ja teollisuusmaiden teollisuuden ra:kennemuutokseen kasvaa.
3. Automaatio aiheuttaa muutoksia

teollisuuden ja palvelualojen tuottavuudessa ja työllisyydessä.
4. Hintasuhteiden muutokset saavat
aikaan rakennemuutoksia tuotannossa ja tulonkäytössä.
5. Uhkaavan joukkotyöttömyyden
aikaansaamat järjestelyt töiden
jakamisessa ja ajankäytössä voivat olla merkittäviä myös kysynnän rakenteen kannalta.
6. Arvojen muutoksia heijastavat
protestiliikkeet
nykym uotoista
kasvu-, työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa kohtaan voimistuvat.

Ulkoiset uhkatekijät:
1. Suurvaltojen varustelukilpa ja
monien maiden keskinäiset ristiriidat aiheuttavat kansainvälispoliittisia häiriöitä.
2. Öljyn saanti vaikeutuu ja sysä~k
sittäin voimakkaasti kohoava hmtataso saa aikaan häiriöitä teollisuusmaiden tuotannossa.
3. Etelän ja Pohjoisen väliset suhteet
kärjistyvät aiheuttaen häiriöit.ä
kansainvälisten järjestöjen tOIminnassa sekä haittoja kansainvälisessä kaupassa.
4. Inflaation torjuntapolitirkan tulokset jäävät heikoiksi, jolloin kysynnän kasvu on hidasta, työttömyys pysyy korkeana ja tyytymättömyys vallitseviin oloihin
kasvaa.
5. Protektionismi ja blokkiutuminen
yleistyvät siitä huolimatta, että
vapaakaupan periaatteet ja laajat
tullinalennusohjelmat on vahvistettu kansainvälisin sopimuksin.
6. Valuuttakurssien vaihtelu aiheuttaaepävarmuutta, mikä alentaa
investointeja ja kasvua.
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Sisäiset kasvu tekijät:
1. Voimakas kansallinen yhteenkuuluvuus.
2. Korkea ja toistaiseksi kasvava
työikäisten väestöosuus.
3. Hyvän peruskoulutuksen saanut
työvoima.
4. Riittävän korkea investointiaste.
5. Verrattain vankka perusstruktuuri ja uudenaikainen liikenneverkko, energiahuoltojärjestelmä, perusteollisuus ja asuntokanta.
6. Runsaat uudistuvat luonnonvarat.
7. Siedettävä julkisen sektorin aiheuttama rahoitusrasitus.

Sisäiset rakennemuutostekijät:
1. Vanhusten ja keski-ikäisten osuuden kasvu ja lasten osuuden väheneminen.
2. Kotitalouksien määrän kasvun hidastuminen ja niiden keskikoon
pieneneminen.
3. Yrityssektorin ulkomaisten kytkentöjen vahvistuminen ja samanaikainen kansantalouden häiriöalttiuden kasvu.
4. Energiahuollon rakenteen muutos
ja öljyriippuvuuden väheneminen.

Sisäiset uhkatekijät:
1. Inflaatio-ongelman pysyvyys.
2. Vaihtotaseongelman kärjistyminen siitä johtuvine ankarine kysynnän säätelyn vaatimuksineen.
3. Jälkeenjääminen teknologian kehityksestä.
4. Rakennetyöttömyyden
kasvu,
suurtyöttömyyden
mahdollisen
aiheuttama lamaannus sekä nuoren polven vieraantuminen yhteiskunnallisesta toiminnasta.

Eräitä keskeisiä oletuksia ja
kannanmäärittelyjä
Öljyn suhteellisen tuontihinnan on
niin sanotussa kasvuvaihtoehdossa
otaksuttu nousevan keskimäärin 3 %
vuodessa. V aih tosuh teen heikennys,
joka pääasiallisesti aiheutuu energian
hinnan noususta, on arvioitu 0,5 prosentiksi vuodessa. Niin sanotussa häiriövaihtoehdossa heikennys olisi tätä
suurempi.
Muut perustekijät ja kehitysolettamukset, jotka keskeisesti ovat vaikuttaneet talouspoliittisen yleislinjan valintaan kaikissa Taloudellisen suunnittelukeskuksen tutkimissa vaihtoehdoissa, ovat seuraavat:
1. Jo lähtötilanteessa kansantalouden riippuvuus ulkomaisista rahoituslähteistä on verrattain suuri. Maan ulkomainen nettovelka
oli vuoden 1980 lopussa 15 %
bruttokansantuotteesta.
2. Julkisen talouden osuus bruttokansantuotteesta on 1960- ja
1970-luvulla kohonnut. Veroasteen ja julkisten maksujen nosto
muotoutuneen tulonkäytön tasolle ei toistaiseksi ole saavuttanut
poliittista hyväksyntää,. vaan valtionvelkaa on korkeasuhdanteessa lisätty.
3. Kansainvälisen talouden kehitys
on muodostunut tavoitteita hitaammaksi eivätkä energia- ja
raaka-ainetalouden näkymät viittaa uuden pitkäaikaisen kasvukauden käynnistymiseen tarkasteluaikavälillä. Päinvastoin kasvua
heikentävien erilaisten häiriöiden
esiintymistiheys saattaa kasvaa.
4. Jatkuvasti muuttuvan kansainvä-
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valossa voidaan muutama toteamus
esittää. Kuuden maan pääomakannan
pitoaikoja koskevan vertailun perusteella on todettava, etteivät esimerkiksi teollisuuden koneiden ja laitteiden
osalta tehdyt Suomen arviot millään
toimialaIla ylitä vertaHuaineiston mediaania. Sitä, että Suomessa on menty hieman keskimääräistä lyhyempää
pitoaikaa merkitseviin oletuksiin, perustuu käsitykseen, jonka mukaan
teknisellä kehityksellä on tämänsuuntainen vaikutus.
Toiselta puolen voidaan kysyä, miten ulkomaisissakin tutkimuksissa
usein esiintyvä oletus pitoaikojen lyhenemisestä on sopusoinnussa teollisuusmaiden alen tune en investointiasteen kanssa. Eikö alentunut investointiaste merkitse sitä, että tuotannontekijämarkkinoiden tasapainoon
päästään vain hidastamalla tuottavuuden kehitystä tai ettei tasapainoa
täystyöllisyysmielessä lainkaan löyInvestoinnit ja kasvu
detä, vaan seurauksena on mm. työRaporttia valmisteltaessa on kiinni- tulojen jäykkyydestä johtuva työttötetty melkoisesti huomiota tarjonta- myysasteen kasvu. Lähihistoria osoittekijöihin yleensä ja nimenomaan taa liukumista molempiin suuntiin:
pääomanmuodostukseen. Silti voi- sekä heikentyvään työllisyyteen että
daan kysyä, onko investointien tasoa hidastuvaan tuottavuuden kasvuun.
sittenkään mitoitettu niin suureksi, Tulemme siihen johtopäätökseen, että
että kansainvälisen talouden muutos- työttömyys tulee pitkään säilymään
paineisiin kyetään vastaamaan ja nii- yleisenä kansainvälisenä ilmiönä ja
hin joustavasti sopeutumaan.
että oman taloutemme kehityskuvaan
Vastausta tähän kysymykseen ei kuuluu hahmotellulla investointiaställä hetkellä tietenkään voi antaa. teella hyvä työllisyys vain suhteessa
Voidaan vain todeta ne perusteet, Euroopan keskiarvolukuihin, ei sen
joilla arviot on tehty. Eri toimialojen sijaan omaan kasvuhistoriaamme.
investoinnit on mitoitettu arvioidun
Kasvun perustekijöistä työvoima,
tuotannon kasvun ja pääomakannan koulutus, pääomanmuodostus ja kanpoistumislaskelmien perusteella. Pää- sainväliS'essä työnjaossa aikaansaadut
omatavaroiden pitoaikoja koskeva järjestelyt antaisivat Suomelle potenkansallinen ja kansainvälinen aineis- tiaalisia mahdollisuuksia päästä noto on melko puutteellista, mutta sen peaan kasvuun. Vastakkaiseen suunlisen työnjaon edellyttämät rakeimemuutokset on mahdollista
toteuttaa lähinnä yrityssektorin
uudistumiskyvyn turvin, jolloin
yksityisten investointien priorisointi yksityisen kulutuksen kasvun ja julkisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen kustannuksella on perusteltua.
5. Kansantalouden ja julkisen velan
lisääminen samalla kun kulutuksen ja tulonsiirtojen kasvuun on
voimakkaita paineita kasaisi sopeutumisongelmia ja taloudellisia
rasituksia mahdollisesti sellaisiin
vuosikymmenen päässä oleviin
ajankohtiin, joHoin kasvunäkymät ovat nykyistä heikommat,
työttömyysaste korkea ja väestörakenne kokonaisuudessaan epäedullisempi kuin lähtötilanteessa.
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taan vaikuttavat tekijät, kuten kasvuongelmat Ruotsissa, Englannissa,
Saksan liittotasavallassa ja muissakin
markkinatalousmaissa, uusprotektionistiset virtaukset, energiahuoUon
epävarmuus, valuutta- ja maksujärjestelmien häiriöt sekä pitkään jatkunut stagflaatio 'eivät kuitenkaan luo
otollista ympäristöä tulokselliselle
kasvupolitiikalle.

InflaatiO'
Menemättä pitemmälle SuO'mi 1995
-raportissa esitettyjen arvioiden yksityiskohtiin haluaisin ottaa käsiteltäväksi pari kysymystä, jotka Hittyvät
läheisesti lähivuosien talouspolitiikkaan ja joiden osalta tehtävät ratkaisut eivät voi olla vaikuttamatta pitkän ajan kehitykseen.
Ennustekauden alkuvuosien ja samalla koko kauden kehitykseen vaikuttaa olennaisella tavalla, pystytäänkö inflaation torjunnassa saavuttamaan tuloksia ilman, että kasvusta
joudutaan merkittävästi tinkimään.
HintakHpailukyvyn
turvaamiseen
tähtäävästä talouspolitiikasta voidaan
saada nimenomaan täystyöllisyyden
kannalta epätyydyttäviä tuloksia millä tahansa Suomessa aikaisemmin
koetelluilla tai viime aikoina julkisuudessa käsitellyillä vaihtoehtoisiHa
toimintamalleilla. On mahdollista,
että a) eri yhteyksissä suositeltua
vahvan markan politiikkaa joudutaan
harj oi ttamaan y likireään kysynnän
säätelyyn turvautuen, ilman tulopolitiikasta saatavaa riittävää tukea tai,
että b) nopeutettuun teollistamiseen
tähtäävien devalvaatioiden antamat
kilpailuedut hukataan lyhyisiin yri-

tyssektorin ylikuumennuksiin ja pitkään j äähdyttelyyn tai, että c) tulopolitiikassa yritetään toteuttaa johtavia aloja ja ryhmiä koskevaa tuottavuussidonnaisuutta samanaikaisesti
kun solidaarisen tulopolitiikan yleiset
periaatteet ja siitä johdetut sidonnaisuudet pidetään voimassa.
Miksi sitten inflaation torjunnan
tulokset saattavat tulevaisuudessakin
jäädä riittämättömiksi? Vastausta
joudutaan ilmeisesti hakemaan inflaation perustekijöistä ja niitä koskevista arvioista. En ota perustekijänä käsiteltäväksi kysymystä kultakannan erinomaisuudesta tai paperirahakannan heikkoudesta, sillä ne
epäilemättä vaatisivat omat pitkät
tarkastelunsa tai paneutumisen supply side-ekonomistien maailmankuvaan, josta kuulemme tässä yhdistyksessä ehkä myöhemmin.
Mielessäni olevat inflaation perustekijät lähihistoriasta ovat lähinnä
tulonjakotaistelu, muu poliittinen valtataistelu, kilpailurajoitukset, monopolistinen kilpailu, resurssirajoitukset, odotusten rakenne, suojautumismekanismit ja hyötymismekanismit.
Näen hyvin vähän mahdollisuuksia
siihen, että näissä perustekijöissä tapahtuisi tuntuvia muutoksia inflaation torjunnan kannalta myönteiseen
suuntaan.
Inflaatiota ylläpitävien suojautumismekanismien osasia ovat mm.palkan tarkistusindeksi t, täyskustannushinnoitteluun liittyvät menettelyt,
veroasteikkoj en indeksitarkistukset
sekä eräät muut hinta-paIkka-hinta
-kytkennät. Viime aikoina on kansainvälisessäkin keskustelussa ollut
esillä myös poistojen indeksisidonnaisuuskysymys, joka - toteuttamista-
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vasta tosin riippuen - saattaisi muodostua pikemminkin inflaatio.ta ylläpitäväksi kuin sitä torjuvaksi käytännöksi.
Hyötymismekanismit rakentuvat
yrityssektoria ajatellen lähinnä sille
käytännölle, että korkotaso. monista
syistä pyritään Suomessa ja muuallakin pitämään keskimääräisen inflaation alapuolella, josta seuraa negatiivinen reaalikorko o.mine rakennepoliittisine heijastusvaikutuksineen. Kotitalouksien saamat inflaatiohyödyt muodostuvat toisaalta negatiivisesta reaalikoro.sta ja toisaalta
korkojen vähennysoikeudesta verotuksessa. Näitä luonnollisesti vastaa
toisten kotitalouksien kokemat inflaatiotappio. Mekanismin lopullinen
vaikutus inflaatiota nopeuttavana tai
hidastavana tekijänä riippuu paljo.lti
vastakkaisten eturyhmien painostusvoimasta. Kokemusten mukaan hyötyjien poliittinen painostusvoima on
vahvempi kuin tappiota kärsivien.

Tulonjako
Yhteiskuntapoliittisesti keskeisiin pitemmän ajan kysymyksiin kuuluu
epäilemättä myös tulonjako. Eri väestöryhmien tulojen tasaamistarpeet eivät aiheudu yksistään ansaintatulojen erilaisuudesta vaan myös siitä,
millaiseen elinvaiheeseen tulonsaaja
on ehtinyt. Vanhusväestön toimeentulo-ongelmat voidaan katsoa pääpiirteissään ratkaistuiksi jo toteutetuilla
ansiotuloon perustuvilla eläkkeillä ja
kansaneläkej ärj estelmällä.
Meneillään oleva eläketurvan kehittämisvaihe taannee tulonjakopoliittisesti
riittävän hyvän lopputuloksen ilman

merkittäviä uusia eläkepoliittisia päätöksiä.
Sen sijaan kysymys eri elämänvaiheessa olevien pääasiassa ansaintatulojen varassa elävien kotitalouksien
keskinäisestä tulojen tasoittamisesta
säilyy jatkuvasti ajankohtaisena. Pääosa väestöstä kuuluu ns. vahvoihin
talouksiin, joiden työnsaannin jatkuvuus on turvattu, kulutustaso. korkea
ja kestokulutushyödykkeiden varanto
suuri. Varantoon kuuluvista hyödykkeistä ylivoimaisesti tärkein on asunto.
Nuoret lapsiperheet ovat edellä
mainittujen ominaisuuksien o.salta
usein heikossa asemassa, koska jo
työn saanti saattaa olla epävarmaa.
Lähivuosien veropoliittisia päätöksiä
ja palvelutoimintojen laajentamista
harkittaessa vahvojen ja heikkojen
kotitalouksien tulojen tasaamistarpeeseen o.n kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota.
Vakiintuneessa taloudellisessa asemassa o.levan väestön etujen ja oikeuksien lisääminen samassa tahdissa kuin takavuosina johtaa hidastuvan kasvun ja lyhytaikaistenkin taloudellisten häiriöiden esiintyessä eri
väestöryhmien välisen eriarvo.isuuden korostumiseen. Tällaista toimintalinjaa ylläpidettäessä lapsiperheiden elinolosuhteiden kohentaminen
on vaikeata. Heikentyvän taloudellisen kasvun vallitessa nuorten ikäluokkien työnsaanti ja yhteiskunnallinen asema on heikompi kuin järjestäytyneen, jo työmarkkinoilla toimivan työvoiman asema.
Kunnianhimoisia tavoitteita ajavat,
rajoittuneita väestöryhmiä palvelevat
voimaryhmittymät muodostavat o.san
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yhteiskunnan valtakoneistoa. Yhteiskunta ei pysty toimimaan häiriöittä,
ellei se integroi näitä asiallisiin suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiinsä. Niiden kasvava vaikutus päätöksenteossa ei kuitenkaan aina poista yhteiskuntapolitiikan vinoutumia,
eikä vähennä sopeutumisongelmia,
vaan siirtää niitä mahdollisesti kertautuvina tulevaisuuteen. »Yhteiskuntasopimus» näyttää sallivan monenlaisia tulkintoja.

Kehitysvaihtoehtojen haarukka \
Käsitykseni mukaan olisi ylioptimistista olettaa, että taloudelliseen kehitykseen positiivisesti vaikuttavat tekijät voisivat toimia häiriöttömästi ja
että kehitys etenisi pääasiassa niiden
varassa. Päinvastoin on luultavaa,
että kasvua hidastavat ja yhteiskunnallisia pulmia lisäävät tekijät tulevat 1980-luvun aikana vahvistumaan.

Se kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen kehitys, joka Suomi 1995
-raportin valmistelun jälkeen on
koettu, ei ole rohkaiseva. Ajatukset
palautuvat helposti niihin erilaisiin
hypoteettisiin reaalitulojen kehitysuriin, joista tarkastelu lähti liikkeelle. Sodanjälkeisen kasvutrendin jatkeeksi sopisi parhaiten 4-5 prosentin keskimääräinen vuosittainen kasvu. Varustelumenojen kasvattamisen
ja maailmanpoliittisen tilanteen kärjistymisen luontevaksi jatkoksi taas
saattaisi sopia kriisivaihtoehto, jossa
reaalitulot vuosisadan lopulla ovat
alemmat kuin nykyiset niidenkin
osalta, jotka silloin vielä ovat hengissä. Käsitykseni mukaan Suomen taloutta tulee kuitenkin suunnitella ja
rakentaa siinä uskossa, että reaalitulot voivat 15 vuoden kuluttua olla
50 % nykyistä korkeammat, muistaen kuitenkin, ettei sekään vielä ole
kriisi jos reaalitulojen taso pysyy
muuttumattomana.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

PUHEENVUORO

Punaisesta auringosta sinisiin palloihin
KAUKO MANNERMAA

Taloudellinen suunnittelukeskus julkaisi
kolmannen pitkän ajan Suomen kansantalouden kehitys arvion Suomi 1995: KansantaLouden kehittämisperusta vuoden 1981
keväällä. Ensimmäinen, vuoteen 1980 ulottuva arvio julkaistiin vuonna 1972 ja toinen, vuoteen 1990 ulottuva arvio vuonna
1977. Ensimmäinen julkaisu, kantensa mukaisesti »aurinkokirjaksi» nimitetty, povaili varsin ruusuista tulevaisuutta Suomen
taloudelle kasvulla mitattuna. Tämän jälkeen näkemykset ovat tulleet asteittain
pessimistisemmiksi maailmantalouden kehitysnäkymien tultua epävarmemmiksi.
Kahden viimeisen kirjan kanteen onkin
kuvattu hyppelehtiviä palloja, joiden väri
on kuitenkin vaihtunut vuoden 1977 mustasta siniseksi vuonna 1981 ehkä kansantalouden viime aikojen suotuisaa kehitystä
heij astaen.
Julkaisujen lähestymistavoissa voidaan
muutenkin. havaita eroja, vaikkakin ne
pääpiirteissään ovat samankaltaisia. Kahden ensimmäisen alaotsikkona oli »kansantalouden kehitysmahdollisuudet», joka
kuvaa sitä, että kyseessä olivat eräänlaiset tavoitteelliset arviot siitä, miten kansantalous voisi kehittyä, jostalouspolitiikan hoidossa onnistuttaisiin hyvin ja, ulkoiset olosuhteet olisivat suotuisat .. Viimeisimmän julkaisun alaotsikkona on
»kansantalouden kehittämisperusta», mikä
osoittaa sen lähtökohtien olevan aikaisempaa enemmän kiinni nykyhetkessä ja hei-

jastanee epävarmuuden kasvua tulevaisuutta arvioitaessa.
Arvioiden perussävyt ovat kuluneen
kymmenen vuoden aikana melkoisesti
muuttuneet. Paitsi että kasvuarviot ovat
jatkuvasti alentuneet, tällä kertaa suhtaudutaan varsin vakavasti hyvin heikon kehityksen mahdollisuuteen. Vuonna 1977
tätä käsiteltiin vain ohimennen eikä ensimmäisessä julkaisussa juuri lainkaan.
Merkittävä viimeisimpään arvioon liittyvä tähänkin kirjoitukseen aiheen antanut
piirre on, että keskustelu siitä on jäänyt
varsin laimeaksi. Aikaisemmista arvioista
käyty keskustelu oli huomattavasti laajempaa, joskin se jäi verrattain kapeaalaiseksi. Vuoteen 1980 ulottuvassa arviossa käsiteltiin melko paljon rakennepolitiikkaa. Tämä synnytti keskustelun eri
teollisuus alojen jakamisesta vuohiin ja
lampaisiin. Vuoteen 1990 ulottuvassa arviossa katsottiin julkisen sektorin säästöjen kasvattaminen tarpeelliseksi, mikä
merkitsisi veroasteen selvää nousua . Tämä
johti keskusteluun julkisen talouden mitoituksesta ja tarkoituksenmukaisesta veroasteesta. Tällä kertaa vastaavia keskusteluun ärsyttäviä teemoja ei ole arvioon sisältynyt. Tämä saattaa olla merkkinä siitä, että TASKU on muodostunut yhä selvemmin osaksi hallintokoneistoa, .mikä on
merkinnyt kes~ustelua, herättävien . persoonallistenäänenpainojen vähenemistä
(ainakin virallisissa julkaisuissa),
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Keskustelemattomuus osoittanee siten,
että uusin julkaisu heijastaa suhteellisen
tasapainoisesti yhteiskunnassa yleisesti
hyväksyttyä ajattelutapaa kansantaloutemme pitemmän ajan ongelmien luonteesta. Ratkaisuja nähtävissä oleviin vaikeisiin ongelmiin on etsitty lähinnä totunnaisten keinojen alueelta. Talouspoliittisia
vaihtoehtomalleja ei julkaisuun juuri sisälly.
On syytä korostaa, että vähäinen keskustelu ei osoita sitä, että arviot olisivat
mer ki ty ksettömiä.
Yh teiskun tapoli tiikan
lukuisilla osalohkoilla tehdään paljon pitkän ajan suunnittelua, jonka lähtökohdaksi tarvitaan näkemys kansantalouden pitemmän ajan kehityksestä. Suunnitelmien
lähtökohtana lienee nykyisin yleensä
TASKU:n esittämä perusvaihtoehto, mikä
merkitsee BKT:n 3 prosentin kasvua vuoteen 1995. Tällaisiin tarkoituksiin käytettävien arvioiden onkin syytä olla tavanomaisia siinä mielessä, että ne kirjaavat
odotettavissa olevat todennäköiset kehitystrendit ja perustuvat lähtökohtiin, jotka
ovat mahdollisimman yleisesti hyväksyttävissä. Kuitenkin muunkinlaiset kasvurakenteet kuin TASKU:n hahmottelema
olisivat täysin mahdollisia.
Julkaisuun sisältyy monia mielenkiintoisia aineksia. Kirjan alussa esitetään hyvin
jäsennelty kuvaus kansantalouden ulkoisista ja sisäisistä kasvu-, rakennemuutosja uhkatekijöistä. Niin kuin pitkän ajan
arviolle kuuluukin, tarkastellaan kansantalouden eri voimavaroja laajasti. On erittäin hyödyllistä, että eri tahoilla tehtyjen
selvitysten tulokset on saatu koordinoidusti yksien kansien väliin. Kansantalouden kasvutekijöiden tarkastelu nykyhetkestä ja tarjontapuolelta katsoen onkin
ehkä julkaisun parasta antia.
Vaikka kansantalouden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan laajasti, on

lähestymistapa toiselta puolen kapea, sillä
sosiaalisten ja muiden ei-taloudellisten tekijöiden kehitystä tarkastellaan verrattain
suppeasti. Tässä julkaisu merkitsee askelta
taaksepäin, sillä vuoden 1977 arviossa lähtökohdat olivat tässä suhteessa nykyistä
avarampia.
TASKU tarkastelee julkaisussa kolmea
vaihtoehtoa, kasvuvaihtoehtoa (kasvu 3010/
v), häiriövaihtoehtoa (kolmas öljykriisi ennen 1980-luvun puoltaväliä, kasvu lOlo/v)
sekä sopeutusvaihtoehtoa (mainitun öljy'kriisin vaikutukset voidaan vähitellen eliminoida siirtämällä resursseja yksityisestä
ja julkisesta kulutuksesta investointeihin,
kasvu 1 1/2 Olo/v). Arvioitaessa eri osasektoreiden kehitysnäkymiä oletettaneen implisiittisesti kasvuvaihtoehdon toteutuvan.
Sopeutusvaihtoehtoa tuodaan koko kansantalouden ongelmia käsittelevissä jaksoissa jonkin verran häiriövaihtoehtoa
enemmän esille.
Vaihtoehtojen valinnasta voidaan keskustella paljonkin eikä tehty valinta ole
mielestäni onnistunein. Kun arvioitavana
olevanlaiseen julkaisuun voidaan sisällyttää vain rajoitetusti vaihtoehtoja, vaihtoehtojen ei tulisi olla niin samankaltaisia
kuin kaksi viimemainittua, etenkin kun
talouspoliittiset vaihtoehdot puuttuvat.
Valinnan mielekkyyden voi nähdä arvioiden laatimishetkellä vallinnutta tilannetta vasten, jolloin energiaongelmat olivat
korostuneesti esillä. Pitkän ajan arviotkin
usein merkitsevät lähtötilanteen ongelmien projisointia tulevaisuuteen.
Kaikkien vaihtoehtojen perusolettamuksina mainitaan teollisuustuotteiden vapaakaupan jatkuminen, investointi asteen pysyminen Suomessa melko korkeana sekä
julkisen sektorin osuuden verrattain hidas
kasvu. Vaikka olettamukset tämän hetken
näkökulmasta voivat vaikuttaa luontevilta, ei silti ole selvää, että ne olisivat oikei-
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ta etenkin epäsuotuisampien vaihtoehtojen
toteutuessa, jotka arvion mukaan voisivat
johtaa 15-20 prosentin työttömyysasteeseen vuonna 1995. Tuntuu, että nykyhetken ongelmat, niiden ratkaisuesitykset sekä toimintamekanismit ovat liian pitkälle
sanelleet käytetyt tarkastelutavat. Reippaampi mielikuvituksen käyttö ja uusien
ratkaisujen etsiminen olisi ollut paikallaan, vaikkakin on myönnettävä, /ettei tehtävä suinkaan ole helppo.
Uusia ratkaisuja haettaessa joudutaan
helposti poliittisesti kiistanalaisille alueille, jolloin koko dokumentti voisi helposti
leimautua epäluotettavaksi. Tämän vuoksi voi puolustaa TASKU:n menettelyä, jossa tiettyä varovaisuutta noudattaen arvioidaan pitkän ajan kehityssuuntia tavalla,
joka voidaan melko yleisesti hyväksyä.
Näin on hallinnossa eri tahoilla tapahtuvalIe arviointityölle saatu yhtenäiset lähtökohdat. Toinen asia on, tulisiko erikseen
suorittaa ennakkoluulottomampaa, erilaisista sidonnaisuuksista vapaampaa pohdintaa.
Yrityksiä tähänkin arviossa kyllä on.
Loppuluvullekin on annettu otsikoksi
»kriittiset kysymykset», joina TASKU
esittää seuraavat: Osataanko nopeaan tuotannon kasvuun viritetyssä kansantaloudessa ja reaalitulojen nousuun totuttautuneissa etujärjestöissä sopeutua hidastuvaan kasvuun? pys,tytäänkö yrityssektorin kehittämistoimenpiteillä vastaamaan
maailmantalouden jatkuviin muutoksiin?
Ovatko lähtötilanteen tasapainottomuudet
kohtuullisessa ajassa korjattavissa? Voidaanko joistakin uudistuksista pidättymällä turvata jo päätettyjen ohjelmien toteutuksen jatkuvuus? Miten keskenään kilpailevia tavoitteita tulee painottaa?

Toiminnan tavoitteina TASKU taas näkee tehokkaan tuotannon, täystyöllisyyden, oikeudenmukaisen tulonjaon, kansantalouden huoltovarmuuden, vakaan hintatason ja ulkomaisen velan hallinnan.
Tavoitteiden saavuttamiseksi esitettävät
suositukset ovat lähinnä periaatteellisia.
Aivan konkreettisia esityksiä ei tarkastellunlaiselta dokumentilta voi odottaakaan.
TASKU:n suositukset kohdistuvat erityisesti joustavuuden lisäämiseen kansantaloudessa.
Erityisesti tuodaan yhteiskunnallisen
toiminnan jäykistymiseen ja lisääntyvään
byrokratisoitumiseen liittyvinä viimeajan
kehitysilmiöinä esille palvelutoiminnan
laitostuminen, elinkeinotoiminnan tukipolitiikan laajentuminen sekä vakiintuneessa taloudellisessa asemassa olevan väestön
etujen yksipuolinen lisääminen. Mainitut
ilmiöt saattavat TASKU:n mukaan vahvistua ja syventää kasvukriisiä. Nämä kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä, joita koskevalle keskustelulle TASKU:n selvitys tarjoaa hyviä lähtökohtia, vaikkakin tarkastelu jää melko pintapuoliseksi.
Yhteenvetona voi todeta, että TASKU:n
arvio verrattain hyvin täyttää eräät sille
asetetut tarpeet. Se antaa ilmeisesti laajasti hyväksytyn taloudellisen taustan eri
tahoilla tapahtuvalIe sektorisuunnittelulle.
Samoin se kokoaa hyvin yhteen eri puolilla tehdyt pitkän ajan selvitysten tulokset. Sitävastoin se ei anna riittävän monipuolista pohjaa pitkän ajan talouspolitiikan suuntalinjoista käytävälle keskustelulle. Vaihtoehtojen puuttumista lieventää toisaalta se, että TASKU:n selvitys ei
ole jäänyt ainoaksi kansantalouden pitkän
ajan kehitystä koskevaksi selvitykseksi.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Suomen kehitysmaatuonti ja tullipreferenssikohtelu
KIMMO KILJUNEN

Yleisen tullietuusjärjestelmän (Generalized System of Preferences)
käyttöönotto eri teollisuusmaissa
1970-luvun alussa on ollut ensimmäisiä konkreettisesti toteutettuja kansainvälisiä järjestelyjä, joilla on pyritty vahvistamaan kehitysmaiden
asemia maailmantaloudessa. Kukin
edunantajamaa loi oman järjestelmänsä UNCTAD:n puitteissa neuvotel tuj en yleisperiaatteiden pohj alta.
Suomessa GSP-järjestelmää alettiin
soveltaa vuonna 1972. Sen lähtökohtana on ollut myöntää kehitysmaista
tuotaville teollisuustuotteille, puolivalmisteiUe ja eräille maataloustuotteille vastavuoroton ja yleinen (eri
tuotteita ja maita syrjimätön) tullietuuskohtelu. Perinteisen kehitysrahoituksen lisäksi pyrittiin näin myös
kauppapoliittisilla ratkaisuilla luomaan parempia kehitysedellytyksiä
maailman köyhemmille maine.

1960-luvun alussa Suomen kauppatase kehitysmaiden kanssa oli pääsääntöisesti tasapainossa tai hieman
ylijäämävoittoinen. 1970-1uvulle tultaessa kauppatase on kuitenkin kääntynyt alijäämäiseksi, mitä selittää
tuonnin rakenteen voimakas muutos.
Raakaöljyn osuus tuonnin arvosta on
kohonnut vuosikymmenen aikana
25 %:sta 61 %:iin. Vastaavasti aiemmin kehitysmaa tuontia hallinneiden
elintarvikkeiden osuus on voimakkaasti laskenut. Suomen kehitysmaatuonnin rakenne noudattaa yhä
edelleenkin perinteistä kansainvälistä
työnjakoa koostuen valtaosaltaan
(85 %) muutamista perushyödykkeistä.
~ehitysmaatuonnin nykyinen rakenne onkin eräs peruslähtökohdista

1970

Suomen kehitysmaatuonti
Suomessa kehitysmaakauppa on ollut suhteellisen vähämerkityksellistä
kattaen vain noin kymmenesosan koKuitenkin
konaiskauppavaihdosta.
vuosien mittaan sen osuus on asteittain 'kohorinut. 1960.,;luvun alussa
kehitysmaakaupan osuus oli noin
6 % kokonaiskauppavaihdosta nousten vuoteen 1980 mennessä 12 %:iin.

1974

1979

1980

RaakaOljy (333)

Kahvi (071)

Muut elintarvikkeet (0)
Muut tavarat

Kuvio 1: Tavararyhmien osuudet Suomen kehitysmaatuonnista vuosina 1970, 74, 79 ja 80
(°lo).
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arvioitaessa Suomen myöntämien
tullipreferenssien suhteellista merkitystä. GSP-järjestelmän tehtävänähän on ollut nimenomaisesti helpottaa kehitysmaiden teollisuustuotteiden vientiä ja siten monipuolistaa
kaupan rakennetta. Kuri kuitenkin
suurin osa (65 %) Suomen kehitysmaatuonnista koostuu raaka-aineista,
jotka jo MFN-tullienkin (Most Favoured Nation Tariffs) puitteissa tuodaan tulleitta, jää se automaattisesti
GSP-järjestelyjen ulkopuolelle. Maataloussektorin erityisaseman vuoksi
on vielä valtaosa (90 %) tullinalaisista kehitysmaamaataloustuotteista suljettu GSP-järjestelyjen ulkopuolelle.
Tämän lisäksi on teollisuusvalmisteistakin monet sellaiset tuotteet, joita
juuri kehitysmaat valmistavat, suljettu poikkeuslistoille. Kun vielä neljäsosa GSP-kohteluun oikeutetusta
tuonnista ei alkuperäsäädöksiin liittyvien
hallinnollisten
tekijöiden
vuoksi pääse siitä lopulta osalliseksi,
jää tullipreferenssijärjestelyjen suhteellinen merkitys kokonaiskauppalukujen valossa melko vähäiseksi.
Suomen kehitysmaatuonnista vain
5 % on saanut GSP-kohtelun, mikä
vastaa noin 0.5 % kokonaistuo~nista
(Kiljunen, 1981 ja TALKE, 1981).

Tullipreferenssin rajoitukset
Kun eri edunantajamaiden GSp.,järjestelmiä vertaillaan toisiinsa, on ensimmäiseksi. tarkasteltava tulliinyönnytysten syvyyttä. Kehitysmaat ovat
esittäneet, että tullimyönnytysten tulisi olla täydelliset kaikille tavarakattee'seen kuuluville tuotteille. Kuitenkin .vain Pohjoismaat ja Yhdysvallat
3

soveltavat täyttä tullittomuutta GSPjärj estelmissään.
'.
Useimmissa järjestelmissä on preferenssikohteluun oikeutettu tuonti
lisäksi vielä tariffikiintiöin määrällisesti rajoitettu. Kutakin hyödykettä
voidaan tuoda vain tietty määrä tullinalennuksin, minkä jälkeen sovelletaan normaalia MFN-tullia. Pohjoismaiset järjestelmät ovat myös tältä
osin liberaaleimpia. Niihin ei sisälly
lainkaan tariffikiintiöitä tai tuontikattoja.
Jyrkin muoto rajata GSP-kohteluun oikeutettua tuontia on sulkea
tietyt tuotteet kokonaan järjestelmän
ulkopuolelle. Tällaisia ovat ns. ar:kojen alojen teollisuustuotteet sekä
pääsääntöisesti maatalouden ja elintarviketeollisuuden tuotteet. Olennaista on:kin tarkastella juuri tätä
tuotekatteen laajuutta eri järjestelmissä.
Suomen GSP-järjestelmä on tässä
suhteessa läntisistä teollisuusmaista
kaikkein rajoittunein.
Suomessa
GSP-kohteluun oikeutettujen tuotteiden määrä edunsaajamaista tapahtu,..
neesta tullinalaisesta tuonnista jää
vain 38 %:iin. Seuraavaksi rajoittuneimmassa, Yhdysvaltain järjestelmässä vastaava luku on 61 %, ja esimerkiksi Ruotsissa 77 % (UNCTAD,
1979).
Suomen GSP-järjestelmän tuotekatteen jälkeenjääneisyydellä on taloudellisetja kauppapoliittiset perusteensa. Suomen järjestelmän vahvana puolena edunsaajamaiden kannalta on sen selkeys ja yksinkertaisuus.
Tuotekattee~een kuuluvat
tavarat
nauttivat täyttä tullivapauttaja ovat
vailla tariffikiintiöitä tai tuontikatto.ja. Tämä lfberaalisuus onennenkaik-
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kea seurausta Suomen osallisuudesta
y h teispohj oismaiseen ratkaisuehd'Otukse,en GSP-järjestelmien perusteita laadittaessa. Suomen rakenteellinen asema kansainvälisessä työnjaossa ei kuitenkaan ole ollut verrannollinen muihin Pohjoismaihin. Pitkälle tehdyt myönnytykset eliminoivat
tuotekohtaisen säätelyvaran, mikä on
kompensoitu turvautumalla laajaan
poikkeuslistaan arkoja tuotannon
aloja suoJattaessa.

Tuotekatteesta
Ne maatalouden ja elintarviketeollisuuden tuotteet, joille on Suomessa
myönnetty tullipreferenssi 'Ovat erikseen lueteltu erityisessä ns. positiivilistassa.
Siihen sisältyy lähinnä
trooppisia hedelmiä, pähkinöitä, rusinoita, eräitä kala- ja äyriäissäilykkeitä, kaakaotuotteita, eräitä mausteita
sekä raakatupakka. Nämä eivät kuitenkaan muodosta enempää kuin 9 %
kehitysmaista tulevien maataloustuotteiden kokonaistuonnista. Ehdottomasti tärkein P'Oissuljettu tuote
on kahvi. Se yksin kattaa noin 60 %
kehitysmaamaataloustuotteiden k'Okonaistuonnista. Kahvin poissulkeminen ei perustu suojatoimiin, vaan
se on mitä tyypillisin finanssitullituote.
GSP-järjestelmän tav'Oitteena 'On
ollut lisätä kehitysmaiden vientituloja ja yleisiä kehitysedellytyksiä, kuitenkaan haittaamatta kotimaista tuotantotoimintaa. Onkin perusteltua
kysyä, eivätkö silloin juuri ne tuotteet - yhtälailla sekä maatal'Ous- että teollisuustuotteet - joista pelkästään fiskaalisin perustein kannetaan

tullia ja tuontimaksua tulisi ensimmäisenä saattaa GSP-kohtelun piiriin. Kahvin lisäksi esimerkiksi riisin mahdollisen tullittomuuden ei voi
katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa kotimaiselle maataloudelle ja
elintarviketeollisuudelle.
Kehitettäessä eri GSP-järjestelmiä
on jo alunperin pidetty maatalouden
merkitystä toissijaisena. Kyse on
ennenkaikkea 'Ollut edellytysten luomisesta kehitysmaiden teollistumisprosessille. Osa teollisuustuotteista
'On kuitenkin suljettu GSP-järjestelmien ulkopuolelle ns. poikkeuslistoille.
Suomen GSP-järjestelmässä ovat
poikkeuslistalla finanssitullitu'Otteiden (henkilöautot, mo'Ottoripyörät,
moottoribensiini) lisäksi muutamat
maatalouspohjaiset teollisuustuotteet,
eräät muoviteokset, kumirenkaat,
nahkat ja jalkineet, kankaita, vaatteita, keraamiset pöytäesineet, ruokailuvälineet, naulat, eräitä elektroniikkateollisuuden tuotteita ja komponentteja sekä leluja ja urheHuvälineitä. Suomen myöntämistä tullieduista eivät siis pääse nauttimaan
juuri sellaiset teollisuustuotteet, jotka ovat tyypillisimpiä teollistumisen
alkuvaiheessa ja joissa kehitysmailla
on kansainvälisen kaupan komparatiiviset edut puolellaan. GSP-kohtelussa rohkaistaa:rlkin etupäässä sellaisten tuotteiden tuontia, joita kehitysmaat eivät nykyisellään vie, kun
taas valta'Osa kilpailukykyisimmistä
tuotteista 'On suljettu järjestelmän ulkopuolelle.
Tarkasteltaessa GSP-kohtelun saaneita tuotteit~ Suomessa havaitaan,
että suuri 'Osa etuuksista kohdistuu
vain muutamille yksittäisille tavaroil-
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leo Kymmenen tärkeintä tuotetta
kattavat yli 60 % Suomen koko GSPtuonnista. Maataloustuotteiden (banaanit, raakatupakka, säilötty ananas) lisäksi tärkeimpi.ä GSP-edun
saaneita teollisuustavaroita olivat
eräät tekstiilituotteet (puuvillakankaat, nukka- ja hetulakankaat sekä
tekokuitulanka) ja eräät metallituotteet (alumiinilevy, teräsputket sekä
muotorauta ja -teräs) (Tullihallitus,
1980). Tyypillisesti nämä kaikki
tuotteet ovat joko puolivalmisteita
tai alhaisen jalostusasteen tavaroita
ilmentäen vallitsevaa kansainvälistä
työnjakoa.
Monasti vielä saman tuotantoketjun korkeampijalosteinen tuote on
suljettu GSP-kohtelun ulkopuolelle.
Kumi- ja muoviraaka-aineet saadaan
Suomeen tuoda tulleitta, mutta kumirenkaat ja muoviteokset ovat GSPjärjestelmän negatiivilistalla. Vastaavasti tekokuitulanka ja puuvillakankaat ovat merkittävämpi.ä GSPedun saaneita teollisuustuotteita,
mutta tekokuitukankaat sekä neulokset ja erilaiset vaatteet ovat suljetut
poikkeuslistaUe. Maataloustuotteista
esimerkiksi raakatupakka ja jalostamaton kaakao ovat hyväksytyt GSPkohtelun piiriin, mutta niiden jalosteet savukkeet ja suklaa eivät ole.
Sillä, että tullimaksut kohoavat asteittain jalostusasteen kohoamisen
myötä - eli ns. tariffieskalaatiolla pyritään suojaamaan kotimaista tuotantoa ja ikäänkuin »rangaistaan» ulkomaista jalostusta. GATT:ssa tehdyn tilasto selvityksen mukaan Suomessa teollisuustuotannon tullisuoja
on . kaikkeIn voimakkainta läntisten
teollisuusmaiden joukossa. Sen lisäksi, että keskimäärin MFN-tullitaso

on Suomessa länsimaiden korkein
(13.2 %), on myös tariffieskalaatio kaikkein jyrkintä. Kun teollisuusraaka-aineiden keskimääräinen
MFN-tulli on Suomessa 0.8 % - eli
Ruotsia lukuunottamatta länsimaiden alhaisin - niin puolijalosteista
kannetaan keskimäärin 13.0 %:n tullia ja -teollisuuden lopputuotteista
14.3 %:n tullia, jotka molemmat ovat
korkeimmat keskimääräisluvut länsimaissa (GATT, 1980). Tämä tullisuojan korkeus ilmentää osaltaan
Suomen kansantalouden rakenteellista reunavaltioasemaa kansainvälisessä työnjaossa, jolloin maan tuotantorakenne on suhteellisesti haavoittuvaisempi kansainvälisille kilpailupaineille, mitä sitten mm. tullipolitiikalla on pyritty suojaamaan.
Uskaltaisin kuitenkin väittää, että
Suomen GSP-järjestelmän rajoittuneisuus ja poikkeus listan laajuus
saattaa olla tarpeettoman voimakasta.
Suomen kokonaiskauppavaihdossa on
kehitysmaakaupan osuus hieman yli
10 %. Tästä on tullivapaata tuontia
lähes kaksi kolmasosaa. Näin ollen
kehitysmaatuonti, josta vielä kannetaan tullia muodostaa vajaat 4 %
Suomen kokonaiskauppavaihdosta.
Tästä noin 95 % on maatalouspohjaisia tuotteita, joten tullinalainen kehitysmaateollisuustuotteiden tuonti
kattaa vain 0.2 % kokonalskauppavaihdosta. Samanaikaisesti 1980-luvulla tultaessa on Suomen kauppa
Euroopassa, tärkeimmällä kaupankäyntisuunnalla miltei kokonaan tullitonta (EEC-, EFTA-, SNTL~ ja
KEVSOS-sopimukset) . Uskottavalta
tuntuu, että Suomessa olisi edellytyksiä vähentää edelleen myös kehitysmaakaupan kaupanesteitä, semmin-
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kin kun maan teolliseen rakenteeseen
kohdistuvat vaikeimmat sopeutumispaineet .ovat seurausta muista teollisuusmaista tulevasta kilpailusta.

Maakate
Periaatteellisena lähtökohtana tullipreferenssijärjestelmää luotaessa oli,
että se olisi yleinen alueelliselta kattavuudeltaan. Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin myöntänyt johdonmukaisesti kaikilleUNCTAD:n kehitysmaaryhmän eli Ryhmä 77:n jäsenil1e tullipreferenssikohtelun. Alunperin edunsaajamaita oli 92, mutta
lista on laajentunut asteittain kattaen
tänään 130 kehitysmaata.
Tullietuuksista hyötyvät jo määritelmän mukaisesti suhteessa eniten
sellaiset maat, joiden vienti on laajinta ja ennen kaikkea, joiden vientituotteista kannetaan tullia. GSPjärjestelyillä on nimenomaan vähennetty teollisuustulleja, joten suurimman hyödyn saavat sellaiset roehitysmaat, jotka ovat tuotannollisilta voimavaroiltaan edistyneimpiä.
Valtaosa GSP-tuonnista tapahtuukin vain muutaman harvan kehitysmaan toimesta. Suomessa GSP-kohtelusta ovat eniten hyötyneet EteläKorea, Romania, Jugoslavia, CostaRica, Thaimaa, Filippiinit, Brasilia,
Kölumbia ja Israel, eli maat, jotka
eivät välttämättä ole suurimman
avun tarpeessa. Vuonna 1979 ne vastasivat 73 %:sta GSP-kohtelua saaneesta
tuonnista.
(Tullihallitus,
1980).
Vähiten kehittyneet maat ovat sen
sijaan pystyneet hyötymään erittäin
rajoitetusti etuuksista.

Suomen GSP-järjestelmässä lueteltujen 30 vähiten kehittyneen ,maan
osuus oli vuonna. 1979 vain 2,7 %
GSP-kohtelun saaneesta tuonnista
(Tullihallitus, 1980).
Tullipreferenssij ärj estelmän luomisen lähtökohtana oli sen seikan tunnustaminen, että epätasa-arvoisessa
maailmassa ei eri toimijoita voida käsit'ellä tasavertaisina, vaan heikompien eduksi tuli tehdä erityismyönnytyksiä.
Edunsaajamaat kuitenkin
poikkeavat suuresti toisistaan sekä
voimavaroiltaan että kehitysedellytyksiltään. Niinpä eräissä tapauksissa edunantajamaat eivät enää pidä
yleisten tullihelpotusten myöntämistä perusteltuna.
Kehitysmaat ovat puolestaan jyrkästi vastustaneet toimia, joilla valikoidusti eräiltä edunsaajamailta evättäisiin tullietuuksia. Sen on katsottu
olevan GSP-järjestelmän perusperiaatteiden, yleisyyden ja syrjimättömyyden vastaista.
Lisäksi etuuskohtelun eriyttämistä
on pidetty perinteisenä hajoitaja hallitse -taktiikkana, jolla vaikeutettaisiin kehitysmaiden yhteisesiintymistä.
On kuitenkin sekä loogista että
väistämätöntä, että yhtälailla kun
globaalissa mittakaavassa on GSPjärjestelmän puitteissa myönnetty kehitysmaille preferenssiasema, niin
myös kehitysmaaryhmän sisällä joudutaan etuuskohtelua eriyttämään
heikompien hyväksi. Tämän vaatimuksen ns. differentiaatiostaei välttämättä tarvitse olla negatiivinen,
jolloin voimavaroiltaan voimakkaampien maiden nauttimia etuuksia kavennettaisiin, vaan sitä voitaisiin toteuttaa positiivisesti, ts. käänteisesti
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lisäämällä köyhimpien maiden etuuksia. On arvioitu, että vähiten kehittyneiden maiden ,tuonnissa Suomeen
jo tässä vaiheessa 95-99 % on tullitonta. Kaikkien tulliesteiden poistaminen niiltä Norjan tapaan ei siis taloudellisesti olisi suuri muutos, mutta
kauppa- ja kehityspoliittisesti sillä
olisi huomattava periaatteellinen
merkitys.

Monikansallisten yritysten merkitys
Kehitysmaiden vientisuuntautunut
teollistuminen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on pitkälle heijastanut teollisen tuotannon kansainvälistymistä ja monikansallisten yritysten operaatioiden laajentumista.
On arvioitu että jo vuonna 1973 monikansallisten yritysten liikevaihto
ylitti arvoltaan maailmankaupan arvon ja että kolmannes kaikesta kansainvälisestä kaupasta olisi monikansallisten yritysten sisäistä vaihdantaa
(Vaitsos, 1978). Pääosin yritykset
operoivat toisissa teollisuusmaissa,
mutta 'erityisesti tietyt kehitysmaat
ovat tulleet kansainvälisten yhtiöiden
investointien kohdealueiksi. Ovathan työvoimakustannukset kehitysmaissa keskimäärin vain noin 1020 % vastaavista kuluista teollisuusmaissa ja useimmiten työntekijöiltä
puuttuvat perustavat ammatilliset
j ärj estäytymisoikeudet.
Yleisen
tullipreferenssijärjestelmän perustaminen on osaltaan luonut
edellytyksiä monikansallisten yritysten globaalille investointipolitiikalle
ja alihankintojen suuntaamiselle kehitysmaihin. Monikansalliset yhtiöt
ovatkin tukeneet kehitysmaakaupan

vapauttamista ja GSP-järjestelmien
kehittämistä. Useiden läntisten teollisuusmaiden preferenssij ärj estelmissä on aivan erityisesti pyritty tukemaan kotimaisten yritysten kansainvälisiä operaatioita ja vertikaalista
tuotannollista integraatiota edunantaja ja -saajamaan välillä.
Suomalaisten yritysten kansainvälistymisen aste on muihin länsimaihin verrattuna poikkeuksellisen alhainen ilmentäen osaltaan maan reunavaltioasemaa. Tämä näkyy erityisen selvästi esimerkiksi suorien kehitysmaainvestointien määrässä. Kun
vuosina 1975-76 yksityiset nettoinvestoinnit Suomesta kehitysmaihin
olivat yhteensä 23 miljoonaa dollaria,
oli vastaava luku Ruotsista 60'8 miljoonaa dollaria, Norjasta 303 miljoonaa dollaria ja Tanskasta 249 miljoonaa dollaria. Suhteutettuna kunkin
maan kokonaisinvestointeihin kyseisinä vuosina oli kehitysmaainvestointien osuus Suomessa 0.17 %, Ruotsissa 1.92 %, Norjassa 1.68 % ja Tanskassa 1.50 % (Nylund, Rosberg,
1979). Nämä luvut osoittavat, että
suomalaisyritysten kehitysmaaoperaatiot ovat siksi vähämerkityksisiä,
etteivät niiden intressit ole vaikuttaneet Suomen GSP-järjestelmän muotoutumiseen, vaan Suomen myöntämien tukipreferenssien liikkumavara
on ensisijaisesti määräytynyt kotimaisen tuotannon suojautumistarpeesta.
Tässä suojautumisessa saattaa kuitenkin olla kyse hätävarjelun liioittelusta. Onhan Suomella ollut varaa
reunavaltioasemastaan
huolimatta
avata taloutensa vapaakaupparatkaisujen myötä Euroopasta tuleville
teollisuustuotteiden kilpailupaineille.
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Tuntuukin uskottavalta, että myös
kehitysmaiden
teollisuustuotteiden
osalta olisi mahdollisuuksia lieventää
vallitsevaa suhteellisen voimakasta
tuontisuoj aa.
Suomessa ei liene kuitenkaan syytä suosia monikansallisten yhtiöiden
etujen pohjalta muovautuvaa kansainvälistä työnjakoa. Investoinneillaan kehitysmaihin pyrkivät suuryhtiöt usein välttämään teollisuusmaiden korkeampia työvoima- ja sosiaalisia kustannuksia ja järjestäytyneestä työvoimasta aiheutuvia toiminnallisia rajoituksia. Toisin sanoen kun
työelämän tiettyjä perusnormeja on
alettu soveltaa teollisuusmaissa alkavatkin eräät kehitysmaat kilpailla investointien sijoitusalueena vajavaisilla työstandardeillaan ja oikeudettomalla työvoimallaan. Onkin ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa
teollisuusmaiden ammattiyhdistysliike on haluton tukemaan kehitysmaakaupan yleistä vapauttamista. Onhan itseasiassa kyse työväenliikkeen
vuosikymmenten työn tuloksena saavuttamien yhteiskunnallisten oikeuksien epäsuorasta murentamisesta.
Erityisesti kansainvälinen ammattiyhdistysliike on painottanut sitä, että kansainvälisiin kauppasopimuksiin
tulisi liittää ns. sosiaaliklausuuli. Tämä, vastaavalla tavoin kuin markkinahäiriötilanteissa sovellettava turvalauseke, mahdollistaisi tuontia rajoittavat toimet tilanteessa, jossa tuonti
perustuu tietyt työelämän minimistandardit alittavissa olosuhteissa tapahtuvaan tuotantoon.
Sosiaaliklausuulintapaisten rajoittavien toimenpiteiden kytkeminen
kauppasopimuksiin tai esimerkiksi
osaksi tullipreferenssijärjestelmää ei

ole saanut kannatusta kehitysmaiden
taholta. Ne katsovat, että ensinnäkin
tämän tapaisilla ehdoilla puututaan
maiden sisäiseen kehitykseen ja itsenäisen päätäntävallan piiriin kuuluviin asioihin. Toiseksi näin tosiasiassa pyritään diskriminoivaan uusprotektionismiin ja tämä vielä perustellaan näennäisen myönteisesti työelämän oikeuksien kunnioittamisella.
Kolmanneksi on kysytty, missä määrin sosiaalipoliittisia kysymyksiä voidaan ylipäätään kytkeä kauppapolitiikkaan.
Jos kansainvälisen kaupan vapauttamisen lähtökohtana on ollut luoda
ehdoitta edellytykset markkinavoimien mahdollisimman vapaalle toiminnalle, ei sosiaalisilla premisseillä
ole sijaa järjestelmän pelisääntöjä,
kauppapoliittisia sopimusjärj estelyj ä
tehtäessä.
Tullipreferenssij ärj estelmän lähtökohtana on kuitenkin ollut
säädellä kansainvälistä markkinavoimaista kehitystä kohtelemalla eriarvoisessa asemassa olevia toimijoita
eri ehdoilla. On kyse toimenpiteistä
- vaikka vajavaisistakin - joilla pyritään tasoittamaan niitä vinoutumia,
joita markkinoiden vapaa toiminta on
eri yhteiskuntien välillä synnyttänyt.
Tällöin ymmärrettävästi sen lisäksi,
että tullipreferenssit ovat eräänä keinona kansainvälisesti tasaavassa politiikassa, niiden luomien hyötyjen
tulisi jakautua tasaisesti myös kehitysmaissa ja niiden sisällä. Näistä
lähtökohdista on löydettävissä perusteet, joilla teollisuusmaissa, mm. ammattiyhdistysliikkeen piirissä, voitaisiin saada voimakkaampaa tukea
GSP-järjestelmän
laajentamiselle.
Sosiaaliklausuuli ei siten toimisi protektionismin välineenä, vaan päin-
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simmatedellytykset, on suljettu GSPkohtelun ulkopuolelle. Niinpä se teollistuminen, mikä kehitysmaissa on
1970-luvun kuluessa tapahtunut, on
pitkälle tapahtunut tullipreferenssijärjestelmästä riippumatta.
On ehkä liian varhaista väittää
GSP-järjestelmän täydellisesti epäonnistuneen. Sen sijaan on selvää, että
nykymuodossaan se vastaa heikosti
siihen asetettuihin taloudellisiin odotuksiin. Sen lisäksi, että GSP-edut
ovat suhteellisen vähämerkityksisiä
kokonaiskauppalukujen valossa, ne
ovat myös jakautuneet erittäin epätaGSP-järjestelmän merkityksestä
saisesti edunsaajamaiden kesken.
Tullipreferenssij ärj estelmän tavoit- Muutama vaurain maa - joiden keteena on ollut tukea vientiä edistä- hitysmaastatuskin saattaa olla kyovat pääasiallisia
mällä kehitysmaiden tuotannollista seenalainen kasvua, erityisesti teollistumista. Tul- GSP-etujen hyödyntäjiä. Maakohtailitasojen muutosten merkitystä ei sen keskittymisen lisäksi GSP-edut
luonnollisesti pidä yliarvioida, mutta ovat myös tuotekohtaisesti keskittyne ovat kuitenkin yhtenä tekijänä neet eräisiin trooppisiin elintarvikvaikuttamassa kansainvälisen kaupan keisiin, maatalouspohjaisiin raakarakenteiden muotoutumiseen. GSP- aineisiin sekä alhaisen jalostusasteen
kohtelu onkin tarjonnut eräitä mah- omaaviin teollisuusvalmisteisiin.
dollisuuksia kehitysmaakaupan lisääKauppa- ja kehityspoliittisesti
miseen. Sen merkitystä arvioitaessa GSP-järjestelmän luomisella on kuiedunsaajan taloudellisen kehityksen tenkin ollut huomattava merkitys.
kannalta on kuitenkin syytä kiinnit- Ensinnäkin sen toteuttamisella on
tää huomio kaupan määrällisen kas- tunnustettu kehitysmaiden erityisvun ohella sen koostumukseen ja sii- asema maailman taloudessa. Kaupnä tapahtuneisiin muutoksiin. Täs- pasopimuksia tehtäessä on niille voisä suhteessa ei olennaisia muutoksia tu myöntää erityissuosituimmuuskohole tapahtunut. GSP-järjestelyt ei- telu eikä niiltä vaadita vastavuoroivät luonteeltaan ole pystyneet mer- suutta tehtyjen myönnytysten suhkittävästi muovaamaan kansainvälis- teen, kuten kansainvälistä kauppaa
tä työnjakoa ja edistämään kehitys- perinteisesti säädellyt GATT:n yleismaiden tuotantorakenteen monipuo- sopimus edellyttää. Toiseksi GSPlistumista. Kehitysmaat ovat edel- järjestelmän perustaminen ilmensi
leen raaka-aineiden ja puolivalmistei- ensimmäistä konkreettista siirtymää
den tuottajia, ja nimenomaan sellai- perinteisestä, kansainvälisten varainset teollisuushyödykkeet, joiden tuot- siirtotavoitteiden varaan rakentuvastamiseen edunsaajilla olisi luontai- ta kehitysyhteistyöpolitiikasta maail-

vastoin, keinona edesauttaa kehitysmaakaupan liberalisointia, mutta ei
vapaiden markkinavoimien ehdoilla
vaan säätelemällä niiden kansainvälistä kehitystä. Tällöin myös GSPjärjestelmän luonne muuttuisi nykyisestä, pitkälle monikansallisten yhtiöiden tarpeisiin mukautuneesta kauppapoliittisesta järjestelystä, enemmän
alkuperäisen
ideansa
suuntaan,
erääksi tehokkaaksi kansainvälisen
kehi tyspolitiikan instrumentiksi.
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man talouden toimintamekanismeihin
vaikuttavan kehityspolitiikan suuntaan. Kehitysmaat ovat alkaneet korostaa kehitysyhteistyön rinnalla ja
sijaan rakennemuutosten välttämättömyyttä maailmantaloudessa. On
alettu puhua uuden kansainvälisen
talousj ärj estyksen
toteuttamisesta.
Tullietujärjestelmän luominen kehitysmaille on ollut ensimmamen
uuden kansainvälisen talousjärjestyksen hengessä konkreettisesti toteutettu uudistus, vaikka käytännössä sen toimeenpano onkin tapahtunut
vanhan talousjärjestyksen ehdoilla
siitä aiheutuvine rajoitteineen.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

KATSAUKSIA

Pitkien syklien tutkimuksesta*
PEKKA KORPINEN

1

on liittynyt aina kriisin omainen rahataloudellinen vakauttaminen.

1970-luvun taloudelliset häiriöt - inflaatio, työttömyys, lama ja kasvupessimismi
- ovat saaneet taloustieteen jälleen kerran käymistilaan. Pitkään vallalla ollut
keynesiläisyys on joutunut luopumaan asemistaan uuden monetarismin tieltä nyt jo
myös käytännön talouspolitiikassa.
Keynes kirjoitti pääteoksensa 1930-luvulla korkean työttömyyden ja laskevan
hintatason olosuhteissa. Kuitenkin hänen
teorioitaan sovellettiin käytäntöön lähes
täystyöllisyyden ja kiihtyvän. inflaation
olosuhteissa. Vastaavasti inflaation torjuntaan suuntautunutta monetaristista politiikkaa on alettu harjoittaa laajemmin vasta työttömyys ongelmien kärjistyttyä 1970luvun loppupuolella. Viiveistä johtuen on
mahdollista, että työttömyyteen tai inflaatioon yksipuolisesti reagoiva taloustieteellinen oikeaoppisuus suosittaa aina »väärää politiikkaa».
Viimeisten 200 vuoden aikana kapitalistiset maat ovat kokeneet neljä suurta inflaatioaaltoa. 20-30 vuoden mittaista hintatason nousun kautta on tähän asti seurannut säännöllisesti lähes saman pituinen
hintatason laskun, deflaation, kausi. Inflaatio- ja deflaatiokausien taitekohtaan

Viidenkymmenen-kuudenkymmenen
vuoden välein on palattu kultakantaan
monetarismin hengessä reaalitaloudellisista kustannuksista piittaamatta. Näin on
käynyt Napoleonin sotien jälkeen l800-luvun alussa, l870-luvulla hopean demonetarisoinnin yhteydessä ja jälleen ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920-luvulla.
Tähän yllättävään säännönmukaisuuteen
sopii hyvin se, että Yhdysvalloissa on alettu valmistella uutta paluuta kultakantaan.
Voimakkaita inflaatiokausia seurannut
kiinnostus kultakantaa kohtaan ei ilmennä
yksistään rahanarvon vakauttamispyrkimyksiä. Kultakantaan ruumiillistuu myös
monetarismille ominainen ajatus asioihin
puuttumattomuuden politiikan siunauksellisuudesta. Automaattisesti toimivan kultakan taj ärj estelmän puitteissa hallitusten
ja parlamenttien mahdollisuudet talouspoliittisiin väliin tuloihin vähenevät, mistä on
seurauksena, että työllisyys ja muut kokonaistaloudelliset tavoitteet on jätettävä itsestään tasapainottuvien vapaiden markkinavoimien hoidettavaksi.

* Lectio praecursoria 24. 10. 1981 Helsingin
yliopistossa. Veikko Reinikaisen arvio Pekka
Korpisen väitöskirjasta on tämän niteen »KirjaIlisuutta»-osastossa.

II

l800-luvun loppupuolella mm. Jevons ja
Wicksell kiinnittivät huomiota hintatason
pitkän ajan heilahduksiin. Jevons yhdisti
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inflaatiokaudet jalometallien liialliseen
tarjontaan, Wicksell puolestaan luonnollisen tason alittavaan korko kantaan. Vastaavasti deflaatiokaudet liittyivät joko kullan ja hopean tarjonnan supistumiseen tai
liian korkeaan korkotasoon.
Myös tällä vuosisadalla taloustieteilijät
ovat voittopuolisesti pitäneet hintatason
pitkän ajan liikkeitä ensisijassa rahataloudellisina ilmiöinä, joilla ei ole pitkällä aikavälillä mainittavia reaalitaloudellisia
seuraamuksia. Suhteellisen vähälle huomiolle ovat jääneet ne, alunperin marxilaiset tutkijat, jotka ovat väittäneet inflaatio- ja deflaatiokausien vaihtelun olevan
vain yksi ilmentymä taloudellisen kokonaiskehityksen puolivuosisataisista pitkistä sykleistä.
Merkittävin pitkien syklien tutkija, neuvostoliittolainen N. D. Kondratjev, jonka
mukaan ilmiö on saanut nimensä kirjallisuudessa, arvelee kehityksen jaksoittaisuuden koskevan hinta- ja reaalitaloudellisen
kehityksen lisäksi myös yhteiskunnallista
kehitystä laajemminkin.
Juuri Kondratjev toi pitkien syklien ilmiön laajempaan tietoisuuteen, mutta
deskriptiivisellä tasolla. Hän itse toteaa:
»Qsoittaessamme pitkien syklien olemassaolon ja kiistäessämme niiden johtuvan satunnaisista syistä olemme samalla sitä
mieltä, että pitkät syklit kumpuavat syistä,
jotka periytyvät kapitalistisen talouden perusluonteesta. Tämä luonnollisesti johtaa
kysymykseen, millaisia nämä syyt ovat.
Olemme täysin tietoisia tämän kysymyksen vaikeudesta ja suuresta merkityksestä;
mutta edellä olevassa luonnoksessa emme
ole aikoneetkaan laskea perustaa erityiselle pitkien syklien teorialle». (Kondratieff,
1935, s. 115).
Tämä Kondratjevin asettama haaste on
tänään lähes yhtä ajankohtainen kuin run-

sas viisikymmentä vuotta sitten. Asiaa
koskeva tieteellinen keskustelu ei ole
päässyt irti ilmiön olemassaoloa koskevasta kiistasta. Havaintojen lisääntymisen
verkkaisuus pitääkin pitkien syklien olemassaolon kiistanalaisena vielä kauan.
Empiiristä näyttöä voidaan kuitenkin
mielestäni pitää riittävänä motivoimaan
teoreettista työtä kapitalistisen kehityksen
pitkän ajan vaihteluiden dynamiikasta pitkien syklien hypoteesin pohjalta.
Pitkien syklien tähänastisia teoretisointiyrityksiä voidaan hahmottaa tarkastelemalla asiaa »kasvun rajojen» näkökulmasta. Klassisen poliittisen taloustieteen piirissä erityisesti Ricardo väitti luonnon
asettavan rajat loputtomalla taloudelliselle
kasvulle. Marx kritikoi tätä ajatussuuntaa esittäen, että kapitalistinen tuotantotapa kohtaa siitä itsestään johtuvan rajan,
joka on »todistuksena kapitalistisen tuotantotavan rajoittuneisuudesta ja vain historiallisesta, ohimenevästä luonteesta».
(Marx, 1976, s. 245).
Vaikka poliittisen taloustieteen klassikkojen kysymyksenasettelu koskikin kasvun
lopullista pysähtymistä, on vain aste-ero
siirryttäessä käsittelemään syitä kasvun
hidastumiselle pitkien syklien mielessä.
Enemmistö pitkien syklien tutkijoista on
Ricardon tapaan taipuvainen selittämään
taitetta noususta laskuun talouden ulkopuolisilla, paljolti yhteiskuntajärjestelmistä riippumattomilla syillä kuten raakaaineiden ja energian riittävyydellä tai teknisten kehitysmahdollisuuksien tilapäisellä
ehtymisellä. (Eklund, 1980 ja Delbeke,
1981).
Marxilaisen tutkimuksen piirissä Mandel
(1980) on tuonut pitkien syklien teoriaansa mukaan myös sisäisiä syitä kuten tulonjakotaistelun.
Kuitenkin hänelläkin
teorian ulkopuolinen, eksogeeninen tekninen muutos selittää pääoman elimellisen
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kokoonpanon vaihtelut, joista puolestaan
keskeisen muuttujan voittoasteen heilahtelut ensisijassa riippuvat.

III

Käsiteltävänä
olevassa
tutkimuksessa
(Korpinen, 1981) lähestytään pitkien syklien teorian ongelmaa toisesta näkökulmasta. Kehiteltävän pitkien syklien teorian ydinajatus on, että taloudellisen kasvun ja työllisyyden pitkän ajan vaihtelut
johtuvat kansantalouden sisäisistä, endogeenisista, syistä. Teoria perustuu näkemykseen taloudellisen perustan epävakaisuudesta: tasapainoista kasvua vaanii alituisesti vaara suistua joko itseään ruokkivan lamaantumisen tai kiihtyvän inflaation kierteeseen. Kun luontaiseen epävakaisuuteen liitetään ympäristötekijöihin
hitaasti reagoiva talouspoliittinen väliintulo rahan tarjontasäännön muodossa, saadaan kumulatiivisen deflaation tai inflaation sijasta syklisiä pitkän ajan vaihteluita.
Inflaatio muodostaa tutkimuksessa esitettävissä malleissa sisäiset kasvun rajat
eli esteen pysyvälle kukoistukselle ja täystyöllisyydelle.
Inflaation perimmäisenä
syynä on hyviin aikoihin liittyvä taipumus
investoida liikaa, mikä kasvattaa voittomarginaaleja investointien rahoituksen
turvaamiseksi, kärjistää tulonjakotaistelua,
ja voimistaa hinta-palkkakierrettä.
Inflaation ollessa lievää rahan tarjonta
antaa periksi kasvun rahataloudellisille
tarpeille. Sitä mukaa kun järjestelmän
toimintakyky alkaa vaarantua inflaation
kiihtyessä vähentyy rahapolitiikan mukautumisen aste. Monetaristiseksi luonnehdittava kova rahapolitiikka katkaisee lopulta inflatorisen nousun. Kriisin kautta
siirrytään deflatoriseen pitkään laskukauteen.

Kireän rahapolitiikan välitysmekanismina on monimutkaisemmassa mallissa korko, joka vaikuttaa investointien kautta koko kansantalouteen. Vasta riittävän korkea reaalikorko kääntää tässä mallissa kehityksen noususta pitkäaikaiseen investointipessimismin ja lamaantuneisuuden
tilaan. Reaalikoron vaihteluiden merkityksen korostuminen selitettäessä pitkiä
syklejä on sopusoinnussa reaalikorosta
saatavien historiallisten havaintojen kanssa: Esimerkiksi Ison-Britannian pitkäaikaisten obligaatioiden reaalikorkotaso on
vaihdellut 1700-luvun loppupuolelta asti
pitkien syklien rytmin mukaisesti. Erityisen jyrkiksi reaalikoron heilahtelut ovat
tulleet tällä vuosisadalla. Ensimmäistä
maailmansotaa edeltäneen ja toista maailmansotaa seuranneen inflatorisen pitkän
nousukauden aikana reaalikorko pysytteli
lähellä nollaa. 1920-luvulla ja 1930-luvun
alussa eli edellisen pitkän laskukauden aikana reaalikorko vaihteli 4-6 prosentin
tasolla (Shiller ja Siegel, 1977, s. 898). Tätä taustaa vasten viimeaikainen USA:n
reaalikoron kohoaminen ajoittuu »oikein»
pitkien syklien teorian näkökulmasta.
Voittopuolisesti teoreettisen työn perusteella on luonnollisesti uskallettua tehdä
pitkälle meneviä, tulevaisuutta koskevia
johtopäätöksiä. Tästä huolimatta rohkenen aikaisempien pitkien syklien tutkimusten ja nyt käsiteltävänä olevan työn perusteella arvella, että maailmantaloudella on
edessään pitkäaikainen hitaan taloudellisen kasvun ja korkean työttömyyden kausi, joka voi ulottua aina 1990-luvun puoliväliin asti. Tämän ennusteen todennäköisyyttä on omiaan lisäämään USA:ssa ja
Isossa-Britanniassa vallalla oleva yksipuolinen talouspoliittinen suuntaus, joka pahimmassa tapauksessa voi jo lähivuosina
johtaa samanlaiseen romahdukseen kuin
52 vuotta sitten: nyt tarkastettavana ole-
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van väitöskirjan aiheen kannalta on sopiva yhteensattuma, että New Yorkin pörssi
romahti tänä samana päivänä eli 24. 10.
vuonna 1929, mistä suuren pulakauden
yleisesti katsotaan alkaneen.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa on
hiljattain julkaistu kolme pitkän ajan tulevaisuudennäkymiä kartoittavaa tutkimusta, Heikki Hämäläisen ja Sami Tuurnan »Kansantalous 2000», Tuomo Kässin
»Teollisuus 1990» ja Jorma Vannisen »Sähköntuotannon vaihtoehdoista 1990-luvul-

la». Nämä tutkimukset liittyvät läheisesti
Kansantaloudellisen yhdistyksen .teemailtapäivän ja siten myös tämän teemanumeron aihepiiriin. Toimitus on pyytänyt tutkimuksista lyhyet yhteenvedot, jotka julkaistaan seuraavassa.

Kansantalous 2000*
H. HÄMÄLÄINEN & S. TUURNA

Tulevaisuus on avoin, eikä ole olemassa
yksioikoista tieteellistä menetelmää sen
kartoittamiseksi. Mitä etäämmälle katsotaan sitä epävarmempaa tietoa saadaan.
Vaikka tulevaisuutta ei voi täsmällisesti
ennakoida, sitä voidaan joiltakin osin selvitellä taloudellisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimus on luotettavin - ehkä ainoa ~ teleskooppi tulevaisuuteen.
Tutkimuksessa Kansantalous 2000 on
hahmotettu Suomen kansantalouden tulevaisuutta ennusteista, arvioinneista, suunnitelmista, näkemyksistä, laskelmista ja
toimintaohjeista käsin. Siinä on pyritty
tarkastelemaan Suomen kansantalouden
kehitykseen liittyviä muutostapahtumia
seuraavaan vuosisadan vaihteeseen mennessä. Tutkimuksessa esitetään taloudelliseen kasvuun perustuva vaihtoehto maas-

*

Kirjoitus perustuu julkaisuun ·Kansanta2000, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
B: 33, Helsinki 1982.
Zous

samme laadituille pitkän aikavälin kehitysarvioille. Se on samalla lisä suomalaisen yhteiskunnankehityspiirteiden hahmottamiseksi käytävässä keskustelussa.

Talouskasvun tulkinta
Talouskasvulla on aina ollut rajansa, nyt
niistä vain ollaan tietoisempia kuin ennen.
Vaikka talouskasvulla on aineelliset rajat,
sillä ei kuitenkaan ole aineettomia rajoja.
Tätä näkemysten muutosta osoittavat mm.
Rooman klubille tehtyjen tutkimusten nimet. Ensimmäisen 1970-luvun alussa ilmestyneen tutkimuksen nimenä on Kasvun rajat ja vuonna 1979 ilmestyneen tutkimuksen nimen voi suomentaa Oppimisen rajattomuus.
Talouskehitys nojaa moniin voimavaroihin, jotka voidaan jaotella mm. sen mukaan, miten nopeasti niiden kehitykseen
saatetaan vaikuttaa. Luonnonvarat, ympä-
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ristö, energia ja yhteiskunnallis-taloudelliset instituutiot ovat sellaisia talouskasvun
osatekijöitä, jotka säätelevät kansantalouden kasvumahdollisuuksia, mutta joita ei
kovin paljon pystytä neljännesvuosisadan
aikana muuttamaan. Monet kansainväliset
tutkimukset päätyvät siihen, että tärkeiden aineellisten voimavarojen varannot
riittävät pitämään yllä talouskasvua ainakin kuluvan vuosisadan loppuun. Kansantaloutemme kehittymisen mahdollisuuksia,
talouskasvua on tutkimuksessamme tarkasteltu neljästä eri näkökulmasta. Näitä
ovat kansainvälinen kehitys, voimavarat,
ympäristö ja ohjanta.

Vientijohtoinen kehitys ja
maailmantalouden pulmat

Kasvuhakuisen talouden ylläpito on olennaisesti riippuvaista maailmantalouden kehityksestä. Suomen kansantalous on avoin,
ja sen ulkomaankaupan on mukauduttava
kansainvälisessä työnjaossa tapahtuviin
muutoksiin. Ulkomaankaupan kehitystä
koskevat tiedot ovatkin keskeisenä lähtökohtana tulevaisuudennäkymiämme hahmoteltaessa. Kuviossa 1 on havainnollistettu Suomen tavaranviennin rakenteessa
tapahtuneita muutoksia.
»The Global 2000 Report»l esittelee
maailman tulevaisuuden pulman kolmijakoisena; väestö lisääntyy lukumäärältään
nopeimmin alueilla, joilla on pienimmät
ravitsemusmahdollisuudet, raaka-aineiden
rajallisuus edellyttää joustavaa tietotaidollista sopeutumiskykyä sekä ympäristön
hoito ja sen kehittäminen ottavat osansa
1. The GlobaJl 2000 Report to the President,
A Report Prepared by the Council of Environmental Quality and the Department of state,
US Government Printing Office, 1980.
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Kuvio 1: Suomen tavaravienti toimialoittain,
olo-osuudet tavaraviennin arvosta.

taloudellisista voimavaroistamme. Tässä
ekologisia näkökohtia korostavassa tutkimuksessa esitetään ajatus kuluvan vuosisadan lopun siirtymäkaudesta, jolloin ihmiskunnan on valmentauduttava mittaviin
muutoksiin energian, raaka-aineiden, elinympäristön pulmien ja maailman yhdentymisen suhteen.
Kansainväliset kehitys arviot päätyvät
lähes poikkeuksetta siihen, että nopean talouskasvun tavoitetta ei enää tulevaisuudessa ole yhtä helppo saavuttaa kuin menneisyydessä. Tähän löytyvät syyt energian
ja muiden raaka-aineiden rajallisuudesta, kansantalouksien tuotantorakenteiden
jäykkyydestä ja kansantalouksien rakenteiden muuttumisesta nykyistä enemmän
palveluksia tuottaviksi. Taulukon 1 A kansainvälistä taloudellista kehitystä koskevat
luvut perustuvat vuonna 1980 julkaistuun
The Global 2000-tutkimukseen ja Maailmanpankin vuoden 1981 julkaisemiin talouskasvuarvioihin.
Taulukossa 1 B on esitetty Suomen kansantaloudelle Keskeisten kokonaistaloudellisten suureiden keskimääräiset vuosittaiset muutokset hitaassa (bruttokansantuot-
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Taulukko 1 A. Maailman talouska'svun vaihtoehdot * vuosina 1980-2000, muutos vuodessa, 0/0.

Bruttokansantuote

Hidas
kasvu

Nopea
kasvu

Koko maailma
Kehittyneet maat
Kehitysmaat

3
2
4

4
4
5

* Pyöristetyt kasvuluvut: pohjana käytetty
äärivaihtoehtoja.
Lähteet: The Global 2000 ja The World Development Report 1981.

Kansainvälisten arvioiden nojalla näyttävät vientijohtoisen talouskasvun edellytykset säilyvän Suomenkin kansantaloudessa ainakin vuoteen 2000 saakka. Näin
pitkällä aikavälillä on kuitenkin käsiteltävä myös tuotannontekijöiden tarjontaa
ja niiden taloudellista käyttöä. Yksityiskohtainen työvoiman ja pääoman kehitykseen vaikuttavien tekijöiden selvittely
muodostaakin olennaisen perustan pitkän
aikavälin tarkastelulle. Kuviossa 2 on
havainnollistettu kotimaisen työvoiman,
osaamisen ja pääomakannan kehitystä
Suomen kansantaloudessa vuodesta 1960
lähtien.

Taulukko 1 B. Suomen talouskasvun vaihtoehdot vuonna 1980-2000, muutos vuodessa, 0/0.
9

IneI.
9

8

8

7

7

IneI

Vienti
Teollisuustuotanto
Bruttokansantuote
Yksityiset investoinnit
Työvoima

3,0
3,0
2,0
1,4
0,0

6,0
5,5
4,0
4,0
0,3

6

6

Piäomakanta
6

~

4

teen kasvu 2 % vuodessa) ja nopeassa (4 Olo
vuodessa) vaihtoehdossa. Kummassakin tapauksessa on edellytetty että Suomessa
noudatetaan viime vuosikymmeniltä tuttua, taloudellista kasvua vahvistavaa talouspoliittista linjaa.
Hitaamman talouskasvun vaihtoehdossa
vienti kasvaisi Suomen kansantaloudessa
kolmen prosentin keskimääräistä vuosivauhtia. Neljän prosentin keskimääräisen
vuosittaisen bru ttokansan tuotteen kasvun
vaihtoehto edellyttää varsin suotuisaa
vientikehitystä. Se edellyttää lisäksi ny-,
kyistä joustavampaa tuotannon rakennetta
ja aikaisempaa tehokkaampia investointeja. Molemmissa vaihtoehdoissa vientihintojen ja tuontihintojen suhde eli vaihtosuhde on heikkenevä. Tämä perustuu energian ja raaka-aineiden reaalihintojen kohoamista koskeviin ennusteisiin.
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Kuvio 2: Tuotannon resurssit 1960-2000.

Lähteet: Pääomakanta: Kansantalouden tilinpito, Vihavainen - Valppu - Suokko - Björk,
Pääomakanta vuosina 1965-1977, tutkimuksia
n:o 58, Tilastokeskus 1980 sekä Tilastokeskuksen antamat luvut vuosiksi 1960-1964 ja oma
arvio vuosiksi 1977-2000 (bruttopääomakannan
kasvuvauhti keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa 1980-2000).
Osaaminen: Tilastokeskuksen koulutustilastot
1980. Tulevaisuusarvion pohjana Tilastokeskuksen ikäryhmittäiset ja sukupuolen mukaiset lu-
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vut korkean asteen koulutuksen saaneista vuosilta 1971-78, (korkean asteen koulutus, vähintään 13 vuotta koulutusta. Ks. Koulutusluokitus 1977, Tilastokeskus, 'Käsikirjoja n:o 1, 3.
Uusittu laitos.).
Työvoima: Työvoimakatsaus 1972 ja 1980,
työvoimaministeriö, Helsinki 1972 ja 1980. Tulevaisuusarvion pohjana kiinteät työvoimaosuudet iän ja sukupuolen mukaan (1978) ja Tilastokeskuksen väestölaskelma 1. Väestöennusteet
1978-2020, tilastollisia tiedonantoja n:o 64, Tilastokeskus 1979.

Mahdollisuudet ja pulmat
On selvää, että tulevaisuus ei ole yhtä
mutkaton kuin edellä kokonaistaloudellisin muuttujin piirretty kuva. Tulevaisuus
on vähintäänkin yhtä pulmallinen kuin
menneisyys.
Tärkein raaka-ainelähteemme on metsä.
Se on uusiutuva raaka-ainelähde, joka ei
tulevaisuudessa takaa raaka-aineen riittävää saantia, jollei sen hoitoon ja myös ilmansuojeluun kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Perinteinen metsäteollisuus ei ehkä ole
tulevaisuudessa ainoa puun suurkäyttäjä;

puuta tulisikin raaka-aineena tarkastella
yhä monipuolistuvan kokonaiskäytön kannalta. Luonnonsuojelun ja metsätalouden
järkevät tavoitteet eivät tähän mennessä
ole olleet keskenään ristiriitaisia. Sopivaa
onkin odottaa, että niitä voidaan tulevaisuudessa kehittää rinnakkain.
Elinkeinoelämän
kansainvälistyminen
merkitsee kilpailun kiristymistä. Markkinavoimat jouduttaneen ottamaan entistä
tiukemmin huomioon tuotannollisten voimavarojen kohdentamisessa. Taloudellisten periaatteiden vahvistuminen vähentää
mahdollisuuksia pitää yllä vähemmän
tuottavia toimintoja. Hintakilpailukyvyn
säilyttäminen edellyttää nimellisten valuuttakurssien säilyessä keskimäärin ennallaan, ettei kotimainen inflaatio kiihdy
kansainvälistä keskimäärää nopeammaksi.
Investoinnit tuotantokoneistoon ja panostus tutkimukseen ja koulutukseen tukevat
suotuisaa kansainvälisen hintakilpailukyvyn kehitystä.
Työvoiman jakautuminen elinkeinoittain
vuosina 1880-2000 on esitetty kuviossa 3.
Työvoiman kehityksessä talouskasvuha-
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Kuvio 3: Työvoima! * elinkeinoittain 1880-1970 ja laskelma vuosiksi 1980-2000, Olo.

* Ammatissa toimiva väestö.
Lähde: (1880-1970) Väestön elinkeino 1880-1975, Tilastollisia tiedonantoja n:o 63, Tilastokesku~ 1979 .. arviot v. 1980-2000, Hämäläinen--,-Tuurna (1982), Kansantalous 2000.

kuisuus edellyttää 'tuot~lIitorakenteideii
muutoksiin joustavastisope\ituvaa kouhi::'
tusjätjestelniää~Totetitetuil" köulu'::'uudistuksen jäljlltä maasSamfuE!'ohrlittäväpe':'
ruskoulujärjestelmä j jonkit" yhfetiä tav6it':'
teert'irolisi juuri olta:vR joustavutiS/,Ty6vol:'
manliikkti.vuud~m lisään(yminen tulevai'suudessailmenee mm;:köuhltuksen laajenemisenR,köko elämän käsittäväksi:Arrimatin vaihtamisen edellytyksenä on uusien
tietojen ja taitojen hankkiminen. On tärkeää, että osataan oikeita asioita oikeaan
aikaan.
Palveluelinkeinojen mekanisoituminen ja
automatisointi on vasta alullaan. Työvoimaa siirtyisi työvoimaennusteiden mukaan
palveluista toisiin. Alkutuotannossa ja jalostuksessa työvoiman lukumäärä lisääntyy vain vähän. Palveluyhteiskunta on siten järkevästi teknistä edistystä hyödyntävä, joten sitä voitaisiin sattuvasti nimittää järkiteolliseksi yhteiskunnaksi.
Perinteinen tulonjakopoliittinen asetelma säilynee kasvuhakuisessa kansantaloudessa työelämän suhteita hallitsevana vielä pitkään tulevaisuudessa. Työvoimasta
on ajan mittaan tulossa entistä niukempi
tuotannontekijä. Tässä yhteydessä niukkuus tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämää
tehokkaasti palvelevia työsuorituksia ei
tulevaisuudessa enää ole perinteisin keinoin helposti saatavilla.
On myös nähtävissä, että työ eräillä työelämän aloilla saattaa tulevaisuudessa hallita kansalaisten ajankäyttöä nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Työntekoon käytetyn
ajan ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy
useissa tehtävissä. Yhä suurempi osa väestöstä voi tehdä omasta mielestään mielekästä ja kehittävää työtä. Tälle vastakohtana eräillä työelämän alueilla ajankäytön
jaottelu työ- ja vapaa-aikaan korostuu.
Pääomakantaa muuttamalla elinkeinoelämä sopeutetaan välttämättömiin raken4

nemtiutokslin. Tuotaritoelärriäpälveluvaltåistuu 'ede1'leeri.,SähkoisehViestintläti hiajeneminen ja ' tuotahhön'läajamittalnen
automatisoitumfnen ovat' vasta" edessä.
KaIkki täIriä edellyttää jatkLrvaa pääoinavälinelstönmUkatittamistä." Kiinteän' pääoman rihnalla; on " koi'ostettava',Werikisen
pääoman merkitystä; Osaaininen· Ja tekriölogiaeivattöteudu itsestään. 'Ne 'vaativat
tuekseen koulutusjärjestelmää'sekä tekriologian sIirtoon liittyvien pulmien ratkaisemista. Tutkimus- ja kehitystyön keskeinen sija tulevaisuuden talouskasvun toteuttamisessa edellyttää entistä määrätietoisempaa tutkimuspolitiikan yhdistämistä
elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin.
Maaseudun asutus muodostaa maa- ja
metsätalouden tuotantorakenteen muutosten vuoksi aluepoliittisen pulman. Elintarvikkeiden omavaraisuuden ylläpito on
haaste maataloudelle. Myös maatalouden
tuotantopanosten omavaraisuuden kehittämistä tulee jatkaa.
Kansainvälisistä vertailuista nähdään,
että julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on viime vuosikymmeninä
laajentunut miltei kaikissa läntisissä teollisuusmaissa. Julkisen sektorin laajeneminen nykyisin havaittavine seurauksineen
muodostaa taloudellista kasvua hidastavan
tulevaisuudenpulman. Julkisten palvelusten tehostamisen olisi perustuttava työvoiman lisäämisen sijasta tuottavuuden nostamiseen. Verotuksen rakennetta muuttamalla on mahdollista lisätä työmotivaatiota ja tätä kautta tukea talouskasvua.
Vaikka erlIaisiin kriiseihin on varauduttava, ei tulevaisuutta kuitenkaan voi rakentaa sellaisen mallin varaan, joka ratkaisevilta osiltaan perustuu uuteen ja
outoon. Yhteiskuntatalouden järkevä kehitysmalli on aina perinteinen. Sen avulla
voidaan varmemmin suuntautua tulevaisuuteen, joka vain vähitellen uudistuu.
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Tästä syystä tulevaisuuden yhteiskuntataloudellista ohjantaa koskevissa ratkaisuissa tulisi välttää liian keskitettyjä ja herkästi haavoittuvia järjestelmiä. Taloudellisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, minkälaisiksi pitkän aikavälin talouskasvuodotukset muodostuvat ja minkälaisena talouskasvu aikanaan toteutuu.
Koska tiede ja tekniikka ovat tulevaisuudessa yhä ratkaisevassa asemassa kuin

ennen, niiden kehittäminen on välttämätöntä. Nykyisin ollaan lähes yksimielisiä
siitä, että edistys tällä alueella antaa ratkaisun niin raaka-aineiden rajallisuuteen
kuin muihinkin tulevaisuudenpulmiin.
Elinkeinoelämää välittömästi palvelevan
tutkimustoiminnan tehostamisen rinnalla
tulisi lisätä soveltavaa yhteiskuntataloudellista tulevaisuudentutkimusta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Teollisuus 1990
TUOMO KÄSSI

Teollisuus 1990 on skenariotutkimus Suomen teollisuuden kehitysmahdollisuuksista
1980-luvulla. Se rakentuu vaihtoehtoisten
kehitysurien tarkasteluun, joiden avulla
pyritään tekemään joitain yleistäviä johtopäätöksiä. Nopean kasvun vaihtoehdossa
tehdasteollisuuden tuotanto kasvaisi keskimäärin 5,5 % vuodessa ja hitaan kasvun
vaihtoehdossa keskimäärin 3 Olo. Molempiin kasvuvaihtoehtoihin liittyy kuuden
keskeisen teollisuuden toimialan toimialakohtainen kehityskuvaus.

Vaihtoehtojen tarkastelussa käsitellään
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti
teollisuuden kehitykseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Työvoima- ja investointitarpeiden ohella tarkastellaan toimialoittain mm. kokonaistuottavuuden kehitystä,
teknologiaa, tuotteita sekä kilpailustrategioita.
Tarkastellut vaihtoehdot on laadittu siten, että nopean kasvun vaihtoehtoon liittyy nopea kokonaistuottavuuden kehitys ja
päinvastoin hitaan kasvun vaihtoehtoon
hidas kokonaistuottavuuden kehitys. Kokonaistuottavuuden kehitys ei sinänsä ole
sidoksissa tuotannon kasvuun, mutta tuottavuutta kohottavat toimenpiteet on ilmeisesti monilta osin helpompi toteuttaa nopean kasvun tilanteessa.
Teollisuuden työvoimatarve ei poikkeaisi kovin paljon eri vaihtoehdoissa toisistaan. Nopeassa kasvussa teollisuuden koko
henkilökunta vuonna 1990 olisi 611 000 ja
hitaassa kasvussa vastaavasti 602 000 henkeä. Tämä aiheutuu siitä, että työn tuottavuuden kasvu hitaan kasvun vaihtoehdossa

hidastuisi merkittävästi. Kun vuosityöaika
ilmeisesti lyhenee jonkin verran hitaankin
kasvun tilanteessa, tuloksena on tässäkin
tapauksessa verraten korkea työvoiman
määrä. Sellaista kehitystä, jossa tuotannon
kasvu hidastuu, mutta työn tuottavuuden
kasvu on edelleen nopeata, ei ole tarkasteltu. Tällainen vaihtoehto johtaisi, jos
muita muutoksia ei tapahtuisi, työvoiman
selvään alenemiseen teollisuudessa.
Suomen teollisuudessa raskaan prosessiteollisuuden osuus on merkittävä. Koska
investointipäätöksen ja tuotantolaitosten
käyttöön ottamisen väli on usein vuosia,
syntyy tuotannon kasvun yllättäen taittuessa helposti väliaikaista liikakapasiteettia. Tällaisessa tilanteessa yritykset saattavat edelleen investoida asemiensa puolustamiseksi perinteisiin tuotteisiin, joista
osa kuitenkin osoittautuisi hitaassa kasvussa ylikypsiksi.1 Tällaisen tilanteen välttämiseksi tulisi hakea uusia tuoteryhmiä
ja kehittää olemassa olevia liiketoimintoja
niiden tilalle, jotka ovat väistymässä. Tällä tavoin kyllin suuri osa teollisuusinvestoinneista voisi kohdentua nopeasti kasvaville aloille.
Suomen metalliteollisuus kasvaisi 1980luvulla nopeimmin keskeisistä toimialoista
molemmissa vaihtoehdoissa. Metalliteollisuuden kehityksestä riippuu teollisuuden
kilpailukyky ja sovellettava teknologia
laajemminkin. Siellä tuotetaan ne investointitavarat, joita käytetään paitsi metal1. Ks. Kässi T., Kilpailusta kasvavilla ja
taantuvilla toimialoilla, ETLA, C 20, 1980, luvut 4 ja 5.

liteollisuudessa myös muilla aloilla poisluettuna tietysti investointitavaroiden
tuonti. Metalliteollisuudessa kehitettävät
ja toteutettavat innovaatiot heijastuvat
siten tuotanto koneiden ja -laitosten parannuksina myös muille aloille.
Toimialojen välinen . rakennemuutos jää
tutkimuksen mukaan 1980-luvulla hitaammaksi kuin sitä edeltäneinä vuosikymmeninä. Toimialoj en .. sisäiset ra,kennemuutokset sitä vastoin voivat olla hyvinkin nopeita; Hitaan kasvun vaihtoehtoon liittyvät

monet sopeutl\Il).~ö!tgelzttlf!· i!?\r~.~ "o~it~a\P
vältettävissä ryhtymällä ajoissa sellaisiin
tuottavuutta edistäviin toimenpiteisiin,
jotka »kriisitilanteessa» ~~iitiavc&t: Olla
merkittävästi vaikeammin toteutettavissa.
Reaalisen ja hintakilpailukyvyn ylläpitäminen on ilmeisesti vältt~IT).ätönehtosi11e,
että Suomen teollisuus voisi. sOp'eutua 1980luvulla yllättäviinkin muutostilanteisiin ja
edelleen kasvattaa tuotantoaan nopeammin
kuin keskeiset kilpailij amaat.
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Sähköntuotannon vaihtoehdoista 1990...;luvulla*
JORMA VANNINEN

Suomessa joudutaan lähiaikoina tekemään
päätös siitä, minkälaista uutta pohjakuorman tuotantoon soveltuvaa sähkönhankintakapasiteettia rakennetaan tulevaisuuden
yhä kasvavan sähkön kulutuksen tyydyttämiseksi. Uutta kapasiteettia koskevat
ratkaisut tulevat olemaan sekä liiketaloudellisestiettä kansantaloudellisesti merkittäviä. Päätöksenteossa tarvitaan liiketaloudellisen tarkastelun lisäksi myös tietoa
ratkaisujen energiataloudellisista ja kansantaloudellisista vaikutuksista.
Vuosituhannen vaihtees'een ulottuvalla
tarkasteluperiodilla tulevat erillisen sähköntuotannon kapasiteettilisäyksinä kysymykseen ensi sijassa ydin- ja/tai hiililauhdutusvoimalaitokset. Vaikka kotimaisuusasteen lisääminen onkin energiahuollon
päätavoitteita, kotimaiset energialähteet
tuskin muodostuvat pysyväksi vaihtoehdoksi perussähkön tuotannossa ydin- ja/
tai hiili voimalle. Tämän vuoksi viimeksi
mainittuja sähköntuotantomuotoja sisältynee joka tapauksessa 1990-luvulla toteutettavaan rakennusohj elmaan.
Uuden sähkönhankintakapasiteetin mitoituksen lähtökohtana on arvio kulutuksen kehityksestä. Sähkön kokonaiskulutus
on Suomessa kysyntäennusteen mukaan 57
TWh vuonna 1990 ja 70 TWh vuonna 2000.
Vuonna 1980 kokonaiskulutus oli 40 TWh.
Sähkön kulutuksen kasvu hidastuu oleellisesti aikaisemmasta, sillä 1980-luvulla ar-
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vioidaan kasvun olevan keskimäärin 3,5
Ofo/a ja 1990-luvulla 2 Ofo/a. Sähkön kulutuksen odotetaan kuitenkin kasvavan nopeammin kuin energian kokonaiskulutuksen.
Kulutussektoreittain tarkasteltuna teollisuuden osuus kulutetusta sähköstä pysyy
ennusteen mukaan' suurihpiirtein nykyisellään vuosituhannen vaihteeseen asti
(noin 55 Olo kokonaiskulutuksesta). Teollisuuden ulkopuolinen sähkön kulutus kasvanee voimakkaimmin sähkölämmityksen
osalta, kun sensijaan muilla kulutusaloilla kasvu on keskimääräistä kokonaiskulutusta hitaampaa.
Sähkön kysyntäennusteesta voidaan johtaa tuotantokapasiteetin mitoitus. Optimaalisen mitoitusohjelman
laatiminen
edellyttää kuitenkin tietoja kysynnän pysyvyyskäyrästä ja tähän liittyvistä erilaisista epävarmuustekijöistä kuten kysynnän vaihteluista, kapasiteetin käytettävyydestä ja luotettavuudesta, tarvittavasta
varakapasiteetista sekä myös tuotantomenetelmien kustannustekijöistä. Kun otetaan huomioon olemassa oleva kapasiteetti
ja siihen 1980-luvulla tuleva lisäys (vesi-,
teollisuuden vastapaine- ja kaukolämpövoima), voidaan todeta, että ennakoitu kysyntä pystytään kattamaan 1990-luvun al..,
kuun asti. Tällöin on taloudellisinta ottaa
käyttöön pohjakuorman tuotantoon soveltuva voimalaitos.
Tutkimuksessani on tiettyihin lähtökoh.,
taoletuksiin perustuen vertailtu ydin- ja
hiilivoimaan perustuvia laitosratkaisuja
tuotetun sähkön hinnan selville saamisek-
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si. 1970-luvun lopulla tehtyjen selvitysten
jälkeen on hiilen hintakehitys muuttanut
tilannetta ydinvoiman eduksi, kun tarkastelu koskee täydellä teholla käyviä laitoksia. Yksittäisten laitosten tuottaman sähkön keskihinnan laskemiseksi tehtyyn kustannusvertailuun ei ole sisällytetty siirtoja jakelukustannuksia eikä varavoimakustannuksia. Syksyn 1981 hintatason mukaan
on sähkön keskihinta ko. laitosratkaisuissa käyttötuntimäärällä 6000 h/a ja pääoman 5 Ofo:n reaalisella korkokannalla seuraava: ydinvoima (1000 MW) 131 mk/MWh
ja hiilivoima (500 MW) 165 mk/MWh. Ydinvoiman osalta kustannuksiin ei sisälly radioaktiivisten jätteiden varastointi- tai jälleenkäsittelykustannuksia kaikilta osin ja
hiilivoiman osalta ei laskelmiin ole otettu
rikinpoistolaitteiston kustannuksia. Jos
nämä kustannuserot otetaan mukaan, nousee ydinvoimalla tuotetun sähkön hinta
noin 5 Ofo ja hiilivoimalla noin 20 Olo. Koska ydinvoimalla pääomakustannukset ovat
hallitsevin komponentti, muuttuu sähkön
hinta eniten, jos käyttötunneissa tapahtuu
muutoksia oletetuista. Hiilivoimalla puolestaan polttoainekustannukset ovat suurin erä, joten sähkön hinta on herkin niissä tapahtuville muutoksille.
Ydin- ja/tai hiilivoimaan perustuvien
rakennusohjelmien vertailussa ja kansantaloudellisten vaikutusten selvittämisessä
on sähkönhankintakapasiteettia tarkasteltava yksittäisten laitosten sijasta kokonaisuutena. Tällöin tarkastellaan tuotantokapasiteetin erilaisten rakennusohjelmien
kansantaloudellisia vaikutuksia siten, että
huomioon otetaan myös uusien voimalaitosten käyttöönoton vaikutukset olemassa
olevan kapasiteetin käytettävyyteen ja varavoiman tarpeeseen. Käytetystä sähkön
kysyntäennusteesta vuoteen 2000 on johdettu vaadittava pohjakuormaa (lauhdutusvoimaa) ajava tehonlisäystarve, joksi on

saatu 2500 MW. Esimerkinomaisina rakennusohjelmina olen tarkastellut kolmea tapausta: ns. ydinohjelma (2 X 1000 MW
ydinvoimaa ja 1 X 500 MW hiilivoimaa);
hiiliohjelma (5 X 500 MW) sekä kolmantena ns. sekaohjelma (1 X 1000 MW ydin- ja
3 X 500 MW hiilivoimaa).
Jonkinlaisen kuvan vaadittavien investointien suuruusluokasta antaa se, että
kaikkien emo ohjelmien kiinteähintaiset
investointikustannukset ovat pienemmät
kuin 1970-luvun investointikustannukset
ydin- ja hiilivoimalaitoksiin. Pienimpiä ne
ovat hiiliohjelmassa ja suurimpia ydinohjelmassa.
Työllisyysvaikutukset on laskettu investointien osalta ensin 1000 MW:n ydinvoimalaitosta ja 500 MW:n hiilivoimalaitosta
kohti. Kokonaistyöllisyysvaikutuksiksi on
kerrannaisvaikutuksineen saatu 23 000 työvuotta ydinvoimalle ja vastaavasti 4200
työvuotta hiilivoimalle. Sijoitettua rahamäärää kohti ovat kokonaistyöllisyysvaikutukset ydinvoimalla noin 3,8 työvuotta/
milj. mk ja hiilivoimalla noin 3,4 työvuotta/milj. mk. Eri ohjelmien kokonaistyöllisyysvaikutuksiksi on saatu seuraavat:
ydinohjelma 50200 työvuotta, hiiliohjelma 21 000 työvuotta sekä sekaohjelma
35600 työvuotta. Työllisyysvaikutukset jakaantuvat koko rakennusajalle.
Voimalaitosinvestoinneista johtuva tuontitarve kerrannaisvaikutuksineen on ydinvoimalla noin 3300 milj. mk ja hiilivoimalla noin 700 milj. mk vuoden 1981 hintatason mukaan. Täten kokonaistuontitarve investoinneista muodostuu eri ohjelmissa seuraavaksi: Ydinohjelma 7200 milj.
mk, hiiliohjelma 3500 milj. mk sekä sekaohjelma 5360 milj. mk. Nämä kustannukset jakaantuvat koko rakennusajalle eli
ohjelmasta riippuen 11-13 vuodelle.
Vastaavasti polttoaineista johtuva tuontitarve on syksyn 1981 hintatason mukaan
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ydinvoimalla (1000 MW) noin 30 mk/MWh
ja hiili voimalla (500 MW) noin 117 mk/
MWh. Jos polttoaineiden hinnoissa tapahtuu vuosittain noin 2 Ofo:n reaalinen nousu, on polttoaineista johtuva tuontikustannus v. 1990-2000 koko erilliselle sähköntuotannolle (pl. sidottu sähköntuotanto)
ydinohjelmalla noin 26000 milj. mk, hiiliohjelmalla noin 34000 milj. mk ja sekaohjelmalla noin 28500 milj. mk. Pitkällä
tähtäimellä on .vaikuttamassa monia tekijöitä polttoaineen reaalihinnan nousuun,
joten vuosittainen 2 0/0:n reaalinousu on
suhteellisen varovainen arvio.
Eri ohjelmien kokonaisvertailukustannuksien laskelmassa on otettu huomioon
vaikutukset koko erilliseen sähköntuotantoon. Näin laskelmaan sisältyy uusien laitosten lisäksi myös vanhat lauhdutusvoimalaitokset sekä huippu- ja varavoimalaitokset muuttuvien kustannusten osalta.
Ohjelmien vertailukustannuksiin on laskettu kiinteinä kustannuksina investointi-

kustannukset ja kiinteät käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä muuttuvina kustannuksina polttoainekustannukset ja muut
muuttuvat kustannukset. Uuden vara- ja
huippuvoiman tarve on otettu huomioon.
Jos laskentakorkona käytetään 5 Olo ja
polttoaineiden oletetaan nousevan reaalihinnoiltaan 2 Olo vuosittain, saadaan eri ohjelmien vertailukustannuksiksi seuraavat
vuoden 1981 rahassa lasketut nykyarvot:
ydinohjelma 31,4 mrd. mk, hiiliohjelma
34,0 mrd. mk ja sekaohjelma 32,0 mrd. mk.
Tehtäessä johtopäätöksiä saatujen tulosten perusteella on syytä pitää mielessä,
että tulokset on laskettu käyttäen tiettyjä
oletuksia ja lähtötietoja useista muuttujista. Tulokset ovat varsin herkkiä näiden
lähtötietojen muutoksille. Rakennuspäätöksiä tehtäessä on sen vuoksi otettava
huomioon paitsi sähköntuotannon edullisuusnäkökohdat myös niihin mahdollisesti
sisältyvät riskit.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Suomen energian käytön rakenteet
ILMO MÄENPÄÄ

Oulun yliopiston kansantaloustieteen lai...,
toksella on jo pitkään tutkittu Suomen
kansantalouden pitkänaikaväliri kehitysmahdollisuuksia. Tätä tutkimussuuntausta
edustaa myös laitoksen tutkimusprojekti
Hyödykkeiden energiasisältö.1
Tämä tutkimus on ensimmäinen systemaattisesti kattava pertiskartoitus ja -analyysi energian käytöstä Suomen tuötantotoimialoilla sekä bruttokansantuotteen
käytön eri ryhmien energiasisällöistä. Tällaisenatutkimus muodostaa hyvän lähtökohdan energiatalouden ja muun kansantalouden vuol'ovaikutusten jatkotutkimukseen.

Menetelmä
Tutkimuksessa on kartoitettu 30 toimialan
jaolla (ks. liite I) hyödykkeisiin tuotannossa käytetty energia myös väli tuotteisiin sitoutuneen välillisen energian osalta.
Keskeisenä analyysivälineenä on panostuotosmenetelmä.
Toimialojen energiapanokset on mitattu
tehollisen lämpöarvonsa mukaisesti jou1. Tutkimusprojekti on Kauppa- ja Teollisuusministeriön rahoittama ja sen aloitteentekijänä on ollut Energetiikkaseura r.y. Tutkimuksen tulokset on raportoitu tarkemmin
teoksessa Ilmo Mäenpää - Tero Karinen Mikko Viitanen, Hyödykkeiden energiasisältö,
Panostuotostutkimus Suomen talouden energiankäytöstä vuosina 1970 ja 1978, Kauppa- ja

Teollisuusministeriö, Energiaosasto l Sarja B: 21,
Helsinki 1981.

leina. Välittömästi' mitattavissa olevia
energiapanoslajeja on erotettu 9 kappaletta, joihin sisältyy myös teollisuusjätteiden
energiakäyttö, . Toimialojen välittömästi
mitattavista energiapanoksista sähkö ja
kaukolämpö on palautettu primärisiin
energialähteisiinsä, jolloin sähkön ja kaukolämmön valmistuksen muunnoshäviöt
sisältyvät myös näitä energialajeja käyttävien toirhialojen energiapanoksiin.
Primäärienergialajien luokitus on muodostettu siten,. että energia voidaan jaotella yksikäsitteisesti ulkomaisiin ja kotimaisiin energialähteisiin. 2
Panos-tuotosmallin. kehikossa j oulemää,..
räiset energiapanokset voidaan tulkita peruspanoksiksi. Energiapanokset sisältyvät
myös panos-tuotosmallin sisäisiin markkamääräisiin suhteisiin. Oleellista harhaa ei
kuitenkaan synny, kun energiaa jalostavien toimialojen joulemääräisiksi energiapanoksiksi lasketaan vain jalostusprosessin ylläpitoon käytetty energia.
Tutkimuksessa on arvioitu laskennallisesti tuontivälituotteisiin sisältyvä tuonnin
välillinen energia olettaen, että ulkomaiden toimialoj en energiankäyttö on sama
kuin vastaavien toimialojen Suomessa. Näkökulmana on, kuinka paljon energiaa kuluisi, jos tuontivälituotteet korvattaisiin
vastaavilla kotimaisilla tuotteilla.
2. Tutkimuksen peruslaskelmissa käytetyt
primäärienergialajit: 1) öljy, 2) hiili, 3) maakaasu, 4) ydinvoima, 5) tuontisähkö, 6) vesivoima, 7) turve, 8) halot ja jätepuu, 9) teollisuuden jäte. Ulkomaiset energialähteet: (1)-(5),
kotimaiset energialähteet: (6)-(9).
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1. Maatalous & kaI.
2. Metsätalous
3. Kaiv.toiminta
4. Elintarv.valm.
5. Juom. & tup. valm.
6. TEVANAKE
7. Puun sahaus
8 .. Muu puutav, valm.
9. Massan valm. :'
10. P~~~~i ~ ~~l'm" :';,
11. Graaf.tuot. & k.
12. Kemikaalien 'valm.,
13. Kem.tuott. valm.
14. öljyn jalostus
15. Savi, lasi, ki;,.r
16. Meta 11 ien ,va im ..
17. Met.tuot. '& Kon. "valin;I!IfI-A'-,-~
18. Sähkötekn. valm.
19. Kulkuneuv. valm.
20. Muu valm.istus
21. Säh. & läm.huolto'
22. Tal.rak.toiminta
23. Maa- ja vesirak.
24. Kauppa
25. Rav. & maj. toiminta
26. Kuljetusliikenne
27. Tietoliikenne
28. Asuntojen omi,s~us.
29. Rah •.& vak.tot'mirita
30. Yht. & henk.palv.

j".;,

,/,1

1970'

= välitön
J ~, .".

energia
,.: ;' , .. ~ '"-

E:l = välillinen

o

~:.

energia kotimaassa

= tuonnin välillinen energia

Kuvio 1: Toimialojen pnmaanenergian välittömät
1978, GJ /1000 mk (1978 hinnoin).

Toimialojen energiankäyttö

Toimialan tuotosyksikköön kokonaisuudessaan käytettyenergiamäärä, energian kokonaispanoskerroin, jakautuu, toimialan
välittömään energiaan, kotimaisten välituotteiden välilliseen energiaan ja tuontivälituotteisiin ulkomailla käytettyyn ener-

Ja

välilliset panos kertoimet vuosina 1970 ja

giaan. Toimialoittaiset energian kokonaispanos kertoimet ja niiden rakenne vuosina
1970 ja 1978 käyvät ilmi kuviosta l.
Kuvassa erottuu selkeästi asuntojen
omistuksen toimialan lisäksi raskaan prosessiteollisuuden: massan ja paperin valmistuksen, kemikaalien valmistuksen sekä
metallien valmistuksen korkeat energia-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Maatalous & kaI.
Metsätalous
Kaiv.toimlnta
Elintarv.valm.
Juom. & tup. valm.
TEVANAKE
Puun sahaus
Muu puutav. valm.
Massan valm.
Paperin valm.
Graaf.tuot. ~ k.
Kemikaalien valm.
Kem.tuott. valm.
öljyn jalostus
Savi, lasi, kivi
Metallien valm.
Met.tuot. & kone
Sähkötekn. valm.
Kulkuneuv. valm.
Muu valmistus
Säh. & läm.huolto
Tal.rak.toiminta
Haa- ja veslrak.
Kauppa
Rav. & maj.tolminta
Kuljetusliikenne
Tietoliikenne
Asuntojen omistus
Rah. & vak.toimlnta
Yht. & henk.palv.

o

5

10

15

1970

= ulkomaiset

o

o

5

10

15

20

1978
energia lähteet

- kotimaiset energialähteet

Kuvio 2: Toimialojen primäärienergian kotimaahan kohdistuvat panos kertoimet energialähteittäin vuosina 1970 ja 1978, CJ /1000 mk (1978 hinnoin).

panoskertoimet. Myös maatalouden energiapanoskerroin on verrattain korkea. Sen
sij aan metallien j atkoj alostustoimialoj en
energiapanoskertoimet ovat ehkä yllättävänkin alhaiset.
Energiapanoskertoimet ovat keskimäärin hieman kohonneet vuoden 1973 lopun
energiakriisistä huolimatta. Asuntojen
omistuksessa ja maataloudessa riippuvuus

energiasta on supistunut energiataloudellisesti ehkä merkittävimmin.
Kotimaahan kohdistuva energiankäyttö
voidaan primäärienergian tasolla jakaa
myös ulkomaisiin ja kotimaisiin energialähteisiin. Kuviossa 2 toimialojen kotimaahan kohdistuvat energian kokonaispanoskertoimet on esitetty tällä tavoin.
Riippuvuus ulkomaisista energialähteis-
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tä on kasvanut keskimäärin 65 %:sta vuonna 1970 noin 71 %:iin vuonna 1978. Varsin voimakas siirtymä on ollut maataloudessa: 42 %:sta 61 %:iin. Vaikka maatalouden energian kokonaispanoskerroin on
supistunut, ulkomaisten energialähteiden
panoskerroin on kasvanut. Muutokset
maataloudessa välittyvät myös elintarvikkeiden valmistuksen kokonaisenergian sisältöön. Asuntojen omistuksessa energian
kokonaispanoskertoimen supistuminen on
kohdistunut niinikään ensisijaisesti kotimaisiin energialähteisiin.
Merkittävästi kotimaisten energialähteiden käyttö tuotosyksikköä kohti on lisääntynyt vain kolmella toimialalla: puun sahauksessa, massan valmistuksessa sekä

12

D
I.):).~:I
..........

10

a

sähkö-, lämpö- ja vesihuollossa. Näilläkin
toimialoilla ulkomaisten energialähteiden
käyttö on kasvanut kotimaisia nopeammin.
Ainoa toimiala, jossa kotimaisten energialähteiden osuus energiankäytöstä on
kasvanut, on - ironista kyllä - öljyn jalostus.

Hyödykkeiden lopputuotekäytön
energiasisällöt
Panos-tuotosmenetelmällä hyödykkeiden
lopputuotekäytön energiasisällöt voidaan
laskea myös bruttokansantuotteen käytön
ryhmien mukaan. Koska tällöin siirrytään
hyödykkeiden arvostuksessa toimialatason

tuonnin välillinen
energia

= kotimaiset energla-

lähteet

l1li = ulkomaiset
IIIIIIIIIIIII

energia-

lähteet

8

6

2

Kuvio 3: Hyödykkeiden lopputuotekäytönryhmien energiaintensiteetit
energialähteittäin
vuosina 1970 ja 1978, GJ /1000
mk (1978 hinnoin).
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Ki Inteän Vienti
pääoman
brutto-
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Bruttokansantuote

muodostu·s
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tuottajahintaisista laskelmista. ostajahin..,
taisiinlaskelmiin, käytämme lopputuoteyksikönenergiasisällöstä nimikettä ener.,.
giain tensiteetti.
Kuvio 3 esittää hyödykkeiden lopputuo~ekäytön energfaintensiteetit käyttöryhmittäin.
Lopputuotekäytön
ryhmistä viennin
energiaintensiteetti on selvästi suurin.
Tuonnin välillinen energiaintensiteetti, joka on laskennallisesti arvioitu vastaavien
kotimaan
toimialojen
energiankäytön
avulla, ol). vain 60-70 Olo viennin energiaintensiteetfstä. Tulos heijastaa Suomen
viennin painottumista :energiavaltaiseen
kemialliseen puunjalostusteollisuuteen ja
tuonnin keskittymistä vähäenergisen metallien . jatkojalostusteollisuuden tuotteisiin.
Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen
alhainen energiaintensiteetti johtuu niin-··
ikään metallien jatkojalostuksen mutta
myös rakennustoiminnan alhaisista energiapanoskertoimista.
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EnE?rgiateknologia: toimialoj~I)c välittö..,
mien energiapanoskerrointen muutosten vaikutus.

Energiankäytön muutoksen erottelemme
seuraavien osatekt;jöiden vaikutukseen: 3

Rajoitumme seuraavassa vain kotimaahan ~ohdistuvaan energiankäyttöön.
Bruttokansantuotteessa sekä hyödykkeiden lopputuotekäytön kahdessa suurimmassa ryhmässä, yksityisissä kulutusme..,
noissa ja viennissä, osatekijöiden vaikutus
käy ilmi kuviossa 4.
Bruttokansantuotteen tasolla energian.,.
käytön kasvusta lähes kolmasosa on johtunut kysynnän rakenemuutoksesta, kysynnän suuntautumisesta energiaintensiivisiin hyödykkeisiin. Tuotantotoiminnan
väiituotekäytön muutokset ovat myös lisänneet energian käyttöä. Energiateknologian muutokset ovat sinänsä supistaneet
energiankäyttöä noin 5 Olo.
Yksityisissä kulutusmenoissa kysynnän
rakenteen muutokset ovat lisänneet energiankäyttöä lähes puolella, mutta energiateknologia on vähentänyt sitä 29 Olo. Energiateknologian vaikutus johtunee lähinnä
asuntojen omistuksen ja maatalouden
energiapanoskerrointen
supistumisesta.
Kysynnän rakenteen ja energiateknologian
vaikutukset
viennin
energiankäyttöön
ovat lähes päinvastaiset yksityisiin kulu-

Kasvu: hyödykkeiden lopputuotekäy-

tusmerioihin verrattuna. Viennissä kysyn-

Energiankäytön muutoksen tekijät

10

20

3

0

tön kasvun vaikutus energiankäyttöön
olettaen, että Jopputuotekäytön hyö-·
dykerakenne on pysynyt muuttumattomana.
Kysynnän rakenne: hyödykkeiden lopputuotekäytön
sisäisen
rakenteen
muutoksen vaikutus energiankäyttöön,
Panos-tuotosteknologia:
tuotantotoi..,
minnan välituotekäytön rakennemuutosten vaikutus.

3. Vaikutusten mittauksen matemaattinen
menettely ,käy ilmi liitteessä II.

+
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Kasvu
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24 %
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Kuvio 4: Osatekijöiden vaikutus energiankäy~
tön muutokseen bruttokansantuotteessa, yksityisissä kulutusmenoissa sekä viennissä vuodesta 1970 vuoteen 1978, % (+ = lisäys,
vähennys).
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Kuvio 5: Suomen energiatalouden kokonaiskuva vuonna 1970.

Kuvio 6: Sy,omen energiatalouden kokonaiskuva vuonna 1978.

nän rakennemuutoksen energiankäyttöä
supistava vaikutus johtuu' puunjalostusteollisuuden osuuden vähenemisestä viennissä.

Lopuksi

Energian kokonaiskäyttö

Hyödykkeiden lopputuotekäytön energiasisältöjen laskelmien pohjalta voidaan
muodostaa taseet Suomen talouden energian kokonaiskäytöstä. Taseet havainnollistuvat kuvioiden 5 ja 6 muotoon .

Tutkimuksessa on pidättäyd'ytty .energiatalouden tosiseikkojen toteav'aahkartoitukseen .. Arvioita tulevasta kehityksestä
tai politiikkasuosituks~a ei tutkimuksessa
ole.
Oulun yliopiston 'kansantaloustiete~illai
toksen kannalta tutkimus. on ollut peruskartoitusta energiasektqrin. liittämiseksi
valmistumassa olevaan Suomen talouden
pitkän ajan mallisysteemiin (FMS) hieman
tuonnempana. Vasta sitten on arviointien
ja suositusten aika.
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LIITE 1

Toimialaluokitus

TOL-koodi 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

11, 13
12
2
311, 312
313, 314
32
3311
33112, 33119, 3312, 3319, 332
34111
34112, 34113, 3412, 3419
342
351

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Maatalous, kalatalous ja metsästys
Metsätalous
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Elintarvikkeiden valmistus
Juomien ja tupakan valmistus
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus
Puunsahaus, -höyläys ja -kyllästys
Muu puutavaran valmistus
Massan valmistus
Paperin ja paperituotteiden valmistus
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta
Kemikaalien valmistus
Kemiallisten tuotteiden, kumi- ja muovituotteiden
valmistus
Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivihiilituotteiden
valmistus
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
Metallien valmistus
Metallituotteiden ja koneiden valmistus
Sähköteknisten tuotteiden, instrumenttien ym.
hienomekaanisten tuotteiden valmistus
Kulkuneuvojen valmistus
Muu valmistus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Talonrakennustoiminta
Maa- ja vesirakennustoiminta
Kauppa
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Kuljetus ja varastointi
Tietoliikenne
Asuntojen omistus
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää
palveleva toiminta
Yksityiset, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
palvelukset

352, 355, 356
353, 354
36
37
381,382
383, 385
384
39
4

51
52
61, 62
63
71
72
8311
8312, 8313, 832, 833
92, 93, 94, 95

1. Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 4, Toimialaluokitus (TOL) , Helsinki 1972.
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LIITE II

Vuosina

ja t talouden energiankäyttö määräytyy seuraavasti:

0

1)
jO = EOBofo
2)
jt = EtBtft ,
missä jO, jt
EJO, Et
BO, Bt
fO, ft

energiankäytön energialajittaiset m-vektorit vuosina 0 ja t;
energian välittömien panoskertoimien mxn-matriisit vuosina
Leontiefin käänteismatriisit vuosina 0 ja t;
hyödykkeiden lopputuotekäytön n-vektorit vuosina 0 ja t.

0

ja t;

Vuoden t energiankäytön rakennekomponentit yhtälössä (2) voimme ilmaista lähtövuo.
den 0 rakennekomponenttien ja niiden muutosten summina seuraavasti:
3)
4)
5)

ft = J.f0 + Llf, missä J.f
Bt = BO + LlB,
Et = EO + LIE

= .2ifV.2ifOi

Yhtälössä (3) tulkitsemme skalaarin J. lopputuotekäytön kasvukertoimeksi.
Tarkastelemme energiankäytön muutosta rakennekomponenttien vaiheittaisilla muutoksilla seuraavasti:
6)
7)
8)
9)
10)

jO
jt (1)
jt (II)
jt (III)
jt

EOBOfO
EJOB°J.fO
EOBoft
EOBtft
EtBtft

Energiankäytön muutoksen

voimme osittaa seuraaviin osatekijöihin:
12)
13)
14)
15)

LI j(1) = jt (1) - jO = EJOBO(J. - 1)fO
Llj(II) = jt (II) - jt (1) = EOBoLlf
Llj(III) = jt (III) - jt (II) = EoLlBft
Llj(IV) = jt - jt (III) = LlEBtft

Seuraava yhtälyys on voimassa:
16)

Llj(I)

+ Llj(II) + Llj(III) + Llj(IV) =

Llj

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

KESKUSTELUA

Vastamäkeen vai 'tasamaata?
KYÖSTIPpr,LIAINE;N ,

SITRA:>S·iwrrten talous,201O, kirjoittanut
professori C. E. Carlson, S:i.fra; Sarja' B
N:o 65, Helsinki 1981, 156 sivua
SITRA: Suomen talous 2010, erillisselvitykset, Sitra, Sarja B N:o 66, Helsinki
1981, 367 sivua
TALOUDELLINEN SUUNNITTELUKESKUS: Suomi 1995; kansantaloutfen ke-'
hittämisperusta. Helsinki 1981, 248 sivua.

Tarkastelen tässä katsauksessa kahta viime vuonna ilmestynyttä kansantalouden
pitkän aikavälin pohdiskelua. TASKU päiväsi esipuheen Suomi 1995 -kirjaan toukokuussa ja SITRA Suomen talous 2010 -raporttiin kesäkuussa. Tiettävästi ETLA on
tätä kirjoitettaessa viimeistelemässä kansantaloutta vuonna 2000 koskevaa esitystä.
Kun vielä muistetaan TTT:n Pekka Korpisen huhtikuulle päivätty väitöskirja Kriisit ja pitkät syklit, voidaan sanoa, että
suurissa taloudellisissa tutkimuslaitoksissamme on viime aikoina, toisin kuin ennen, käytetty resursseja myös hyvin pitkän aikavälin perspektiivien hahmottamiseen. Asiain tämä tila on oire tavanomaisen taloudellisen ajattelutavan meillekin
ulottumassa olevasta muutoksesta.
Samaan aikaan tehtyinä TASKUn ja
SITRAn raportit heijastelevat tekoaikansa
yleisiä käsityksiä kansantaloutemme näkymistä ns. asiantuntijapiireissä (jotka pie-

nessä maassa ovat varsin suppeat ja toistensa ,kanssa' tekemisissä.):· varsinaiselle
tätä varten tehdylle tutkimukselle kumpikaan ei pohjaudu. Näin ei tarkash~lujen
erilaisen aikaskaalan tuomien erojenlisäksi suuria eroja löydy kuin painotuksissa ja
esitystavassa.
Seuraava kuvio. qsqittaa, että BK.!:n volyymiarvioissa SITRAn »vanhalla vauhdilla»-vaihtoehto sopii hyvin TASKUn »kasvu»-vaihtoehdon ,: jatkeeksi, ja '.TASKUn
»sopeutus/häiriö»-vaihtoehdot voisivat hyvin olla alkusoittoa SITRAn »vastamäkeen»-vaihtoehtoon.
Menetelmällisesti projektit poikkeavat
toisistaan. TASKU pitäytyy keskipitkän
aikatähtäyksen kehikoissaan: koska 15 =
3 X5 niin 15 vuoden ennuste saadaan pistämällä kolme 5 vuoden ennustetta peräkkäin!TASKlr' ei k~itenkaan enää pidä »varatulevaisuuksien» suunnittelua niin suurena ylellisyytenä kuin aikaisemmin vaan
on alkanut esittää myös vaihtoehtoja, haarukoida tulevaisuutta toivoen; että todellisuus aikanaan JalSl 'piikkien .väliin.
SITRAn selvitys ei samalla tavoin kuin
TASKUn perustu kansantalouden tilinpitokehikkoihin ja makrotalouden keskeisimpiin kuvauskategorioihin: asiantuntijoiden
laatimat erillisselvitykset ja katsaukset
omien alojensa näkymiin ovat sen pohjana. Mielenkiintoista metodisesti olisi ollut
jos asiantuntijoille olisi annettu lähtökohdiksi vaikka karkeatkin skenaariot koko-
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Kuvio 1: Äskeisiä pitkän aikavälin ennusteita: 1 TASKU 1972; 2 TASKU 1977; 3 TASKU 1981
»kasvu»-vaihtoehto (ylempi); sekä »sopeutus»- ja »häiriö»-vaihtoehtojen keskiarvo (alempi); 4
SITRA 1981 »vanhaUa vauhdilla» -vaihtoehto (ylempi) sekä »vastamäkeen»-va~htoehto (alempi);
5 ETLA (julkaisematon, Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivässä 15. 9. 1981 esitetty,
tieto).

naistalouden vaihtoehdoista ja pyydetty
yksityiskohtaisesti oman sektorin näkymiä
näissä puitteissa! Nyt useimmat asiantuntijat näyttävät rakentavan reippaan kasvun varaan ja näin SITRAn »vastamäkeen» vaihtoehto ei pohjaudu sektorikohtaisiin asiantuntij a tar kastel uihin.
Miksi muuten hitaan kasvun vaihtoehtoa nimitetään vastamäeksi? Mitä kovempi kasvu sitä jyrkempi nousu ja vastamäki
(graafisia kuvaajia ajatellen) - hidas tai
olematon kasvu olisi pikemminkin tasamaata?
Pääpaino SITRAn ja TASKUn raporteissa on kasvuvaihtoehdolla. TASKU painottaa tarkastelussaan SITRAa enemmän
5

julkista sektoria ja koulutuskysymyksiä,
SITRA TASKUa enemmän teva-teollisuutta (jonka se on valinnut esimerkiksi
ulkomaisen raaka-aineen varassa toimivasta vaikeuksissa olevasta tuotannosta),
asumista ja terveydenhuoltoa. SITRA pyrkii esittämään skenaariot kokonaisuuksina.
TASKUn tarkastelu tapahtuu sektoreittain
ja kuvauskategorioittain. TASKU muistaa
ympäristöongelmat muutamin ontoin fraasein, SITRA ei edes näin.
TASKU näkee »häiriö»- ja »sopeutus»vaihtoehtonsa lähinnä katastrofina, ne toimivat TASKUn raportissa »inhoskenaariona», mörköinä joilla tottelematonta uneentuuditeltavaa on hyvä pelotella. SITRAn
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analyysissa hitaan kasvun skenaarioon on
suhtauduttu ja paneuduttu vakavammin.
Tämän pohdinnan tuloksena on päädytty
samaan kuin muuallakin missä hitaan kasvun vaihtoehtoa on vakavasti pohdittu:
»vastamäkeen»-vaihtoehto ei ole mikään
katastrofi vaan hieman toisenlaisen taloudellisen toiminnan aikaa. Itse asiassa,
SITRAn skenaariossa (erityisesti s. 141148) on yllättävän vähän suuria muutoksia nykyiseen tai kasvuskenaarioon verrattuna ja valtaosa muutoksista on ihmisten
elinolosuhteiden kannalta hyvään suuntaan ja loputkin siedettäviä.
Suurin ero TASKUn ja SITRAn raporteissa on työttömyys arvioissa. »Kasvu»vaihtoehdossaan TASKU povaa 110000
työtöntä, »sopeutus»-vaihtoehdossa 350 000
ja »häiriö»-vaihtoehdossa peräti 500 000
työtöntä! SITRA ennustaa »vanhalla vauhdilla» työttömiksi 140000 mutta »vastamäkeen» mentäessä vain 40 000 työtöntä! Ero
selittyy osittain jo edellä mainitulla pelottelulla, osittain sillä, että SITRAn tarkastelun pitemmällä ajanjaksolla on oletettu
ehdityn jo sopeutua ja sopeuttaa.
TASKU tuo työttömyysongelman ratkaisuna esille duaalitalouden idean, ja aivan
oikein kiinnittää huomiota koko yhteiskunnan polarisoitumisen vaaraan. Juuri tämä duaalitalouden takana vaaniva duaaliyhteiskunta on jäänyt monilta duaalitaloutta ratkaisuna esittäneiltä huomiotta
(esim. Lampisen ja Soininvaaran »Suomi
BO-luvulla» ja Paloheimon »Suomi, mah-

dollinen maa»). Duaaliyhteiskuntaa on tuskin missään niin perusteellisesti analysoitu kuin viime joulumarkkinoille suomennetussa Kurt Vonnegutin esikoisromaanissa »Sähköpiano» (»Player Piano» vuodelta
1952).
TASKU käsittää duaalitalouden hyvin
kapeana, vaatiessaan että perustoimeentulo tulisi turvata tehokkaassa, kovassa
sektorissa ja pehmeä sektori olisi vain itsensätoteuttamista, yhdessäoloa ja hyvänolon tuntemista' varten. TASKU ei huomaa, että juuri näin tulkittu ja toteutettu
»duaalitalous» johtaa polarisoitumiseen ja
duaaliyhteiskuntaan helpommin kuin sellainen duaalitalous, jonka pehmeässä sektorissa myös tehtäisiin kovaa, perustoimeentuloa turvaavaa työtä, jonka avulla
valmistetaan tuotteita ei maailmanmarkkinoille vaan omaan ja lähiympäristön
käyttöön. Näin myös tulonjako-ongelmat
helpottuisivat joskin niiden poistaminen
kokonaan edellyttäisi myös sektorien välisen vaihtuvuuden takaamista niin, ettei
tuotantosektorista muodostuisi kokoikäisen
yhteiskunnallisen aseman määrääjää.
Kaikenkaikkiaan raportit ovat valaisevaa luettavaa ja SITRAn raportti jopa hyvin ja sujuvasti kirjoitettu. Kun TASKU
muutaman vuoden kuluttua kurottaa vuosituhannen vaihteeseen (?), sen toivoisi ottavan oppia SITRAn otteesta ja menetelmistä, jotka puutteellisinakin ovat pitkän
aikavälin tarkasteluun kansantalouden tilinpitokehikkoja paremmin sopivaisia.

Kansantaloudellinen
aikakauskIrJa 1982:1

Uudella vauhdilla
-

ajatuksia SITRAn julkaisun »Suomen talous 2010» johdosta

LASSE NEVANLINNA

On syytä onnitella lämpimästi SITRAa ja
professori Carlsonia tämän ajankohtaisen
ja ajatuksia herättävän teoksen aikaansaamisesta. Elämmehän murrosaikaa. Juuri nyt tilanteen tarkastelu 30 vuoden täh·
täyksellä niin eteen- kuin taaksepäinkir.
on paikallaan.
Myös teoksessa esitetyt näkemykset ja
ajatukset ovat hyvin kypsytettyjä. Vaihtoehdot »vanhalla vauhdilla» ja »vastamäkeen» ovat taitavasti ja tasapuolisesti laaditut. Vaikea on ottaa kantaa enempää niiden todennäköisyyden kuin paremmuuden
tai toivottavuudenkaan puolesta niin kuin
ei teoksessakaan tehty. Juuri tästä asenteesta arvostelija saakin lähtökohdan kommenteilleen, samoin kuin teoksen lopussa
esitetystä ajatuksesta, että Suomi on ollut
ja tulee olemaan ajopuu maailman talouden mahtavassa virrassa. Jos osaamme oikein arvioida virran suunnan ja nopeuden, voimme välttää pahimmat kolhut.

Tämä asenne ei kovin hyvin soinnu yhteen kokemuksiemme kanssa eikä sitä
myöskään viisaat ihmiset yleensä ole suositelleet. Sanoihan jo Augustin Ehrensvärd
aikanaan: »Jälkimaailma, seiso täällä
omalla kamarallasi äläkä luota vieraan
apuun.» Yhdysvaltojen presidentti Gerald
Ford puolestaan korosti avatessaan Maail:man Energiakonferenssin Detroitissa 1974
sen seikan merkitystä, että kaikki kansakunnat pyrkisivät mahdollisimman korkeaan omavaraisuusasteeseen sekä energia- että myös poliittisten kriisien välttä-

miseksi. l\I,Iyös Suomen energiapolitiikan
neuvoston laatima ja eduskunnan hyväksymä energiapoliittinen ohjelma on hyvin
tavoitteellinen säästön ja omavaraisuuden
ollessa keskeisiä tavoitteita.
Tavoitteet ovat toteutuneet odotettua
paremmin. Öljykriisin jälkeinen pessimismi heijastui aluksi myös energiansäästöön.
Säästöpotentiaali arvioitiin suhteellisen
pieneksi. Mielipiteet olivat kahlEihdittuina
siihen ajatukseen, että talouskasvun edellytyksenä tulee edelleen olemaan jatkuvasti kasvava ja kallistuva energian käyttö. Se näkökohta, että talous kasvua parhaiten edistetään nimenomaan vähentämällä tietyn tuotanto- tai palvelupanoksen
aikaansaamiseksi tarvittavaa energiapanosta, jäi vähäisemmälle huomiolle.
Pyrittäessä energiansäästöön on seuraavalla kolmella seikalla merkitystä. Ensiksi
prosessien uusiminen: Öljyn käytyä kalliiksi on edullista uusia prosessi halvemmille energialähteille ja samalla parantaa
sen hyötysuhdetta. Halvan öljyn aikaan
suunnitellut prosessit olivat usein tuhlaavaisia.
Toiseksi huolehtiminen siitä, että energiaa käytetään sekä. ajallisesti että paikallisesti vain silloin, kun sitä todella tarvitaan. Tämä säästökeino ei useinkaan vaadi juuri mitään investointeja. Esim. virastotaloissa ja kauppahuoneissa, joissa energiaa pääasiassa tarvitaan vain virka-aikana, on täten päästy 30-40 % säästöihin.
Kolmas energiansäästökeino on hukka-

68

ja jätelämmön talteenotto sekä yleensä
raaka-aineiden jälleenkierrätys. Perusraaka-aineiden, kuten mineraalien ja puun
muokkaaminen käyttökelpoiseksi raakaaineeksi jatkojalostusta varten sitoo itse
asiassa paaosan globaalisesta energian
käytöstä. Säästöpotentiaali on vastaavasti
hyvin suuri.
Esimerkkinä hyvistä energiansäästötuloksista mainittakoon asuntojen lämmitys.
Halvan öljyn vuosina kulutettiin asuntojen lämmitykseen varsin yleisesti 100 kilowattituntia (kWh) lämmitettävää kuutiota
kohden vuodessa. Viimeaikaiset säästötoimenpiteet ovat johtaneet siihen, että keskimääräinen lämmitysenergiankulutus lämpimän veden valmistus mukaanluettuna
on enää 60 kWh/m 3 • Imatran Voimalla on
käynnissä koetaloprojekti, johon kuuluu
1000 taloa, pääasiassa sähkölämmitettyjä
omakotitaloja. Näissä taloissa on keskimääräinen lämmitys energiankulutus vain
35 kWh/m3 • Energiansäästöön kytkeytyy
näissä taloissa hyvä asumismukavuus ja
tietysti asukkaiden voimakas säästömotivaatio, joka onkin energiansäästön yksi
perustekij ä.
Liikenteen ja teollisuuden energiankäytön puolella voidaan todeta vastaavanlaista
ominaiskulutusten laskua. Tuloksena öljynkulutuksemme, joka öljykriisivuonna
1973 saavutti tähänastisen huippuarvonsa
12,7 miljoonaa tonnia, on Laskenut noin
10,3 miljoonaan tonniin vuonna 1981, kun
kansantulomme puolestaan on noussut noin
neljänneksellä. Tällainen kehitys on johtanut energiamarkkinoilla samoin kuin
yleensäkin raaka-ainemarkkinoilla ylitarjontatilanteeseen.
Energian ja yleensä raaka-aineiden tarve ei kasvakaan niin kuin aikaisemmin
ennustettiin eli »vanhalla vauhdilla». Sääs-

tö ja kehittyneempi käyttö, mm. nopeasti
kehittyvä automaatio, ovat aikaansaaneet
sen, että kasvavakin hyödykkeiden ja palveluiden tuotanto pystytään ylläpitämään
entisellä tai jopa pienemmällä raaka-aineiden käytöllä. Kasvun rajat eivät tulekaan
vastaan raaka-aineiden ehtymisenä vaan
pikemminkin kysynnän kyllästymisen aiheuttamana.
Kun tuottavuus jatkuvasti paranee ja
toisaalta aineelliset tarpeet vähitellen tulevat tyydytetyiksi, liikenee resursseja,
niin fyysisiä kuin henkisiäkin, ihmisten
tarpeiden entistä monipuolisempaan tyydyttämiseen ja sitä kautta elämisen laadun ja mielekkyyden parantamiseen.
Resurssien uudelleen allokointi on haasteellinen mutta erittäin vaativa ja vaikea
tehtävä. Parhaassakin tapauksessa ylimenokaudella syntyy pahoja pulmia: »Vanhan vauhdin» yritykset joutuvat vaikeuksiin ja työttömyys kasvaa. Joudutaan aluksi »vastamäkeen», mutta se olisi voitettava
nopeasti, jotta päästäisiin jatkamaan
»uudella vauhdilla.»
»Vanhan vauhdin» kasvua on karakterisoitu nimellä ekstensiivinen (1. volyymi-)
kasvu, »uuden vauhdin» laatuun ja toimintatapojen kehittämiseen kohdistuvaa
kasvua nimellä intensiivinen kasvu. Teollistuneen yhteiskuntamme kasvua voitaisiin verrata ihmisen kasvuun. Se on nyt
saavuttanut murrosikänsä, jolloin fyysinen
kasvu päättyy. Edessä on aikuistuminen ja
aikuisen elämä. Ongelmat ovat toisenlaiset
kuin ennen murrosikää.
»Vanhan vauhdin» kasvuajattelu keskittyy aineellisen tuotannon ja tarjonnan
kasvattamiseen. »Uuden vauhdin» kasvuajattelu edellyttää keskittymistä ihmisten
todellisiin tarpeisiin ja mielekkäiden päämäärien edistämiseen.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Teknologiakomitean selvitysvaiheen
jaostoraporteista
JUSSI KARKO

1. Yleistä

Useissa huomattavissa teollisuusmaissa on
viime vuosina kiinnitetty yhä enenevässä
määrin huomiota nopean teknisen kehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uuden
teknologian hyväksikäytön on katsottu
osaltaan vaikuttavan kilpailukykyyn ja
tukevan taloudellista kasvua, mutta aiheuttavan myös haittavaikutuksia.
Näitä asioita selvittämään asetti valtioneuvosto vuoden 1979 keväällä Teknologiakomitean. Komitean työskentelyaika
oli tehtävän laajuuteen nähden ennätysmäisen lyhyt. Komitean tuli saattaa työnsä päätökseen vuoden 1980 loppuun mennessä.
Komitea oli kokoonpanoltaan asiantuntijapainotteinen. Siinä olivat edustettuina
myös erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset ja etupiirit.
Komitean asiantuntijaluonteesta ilmeisesti seurasi, että sen työtä tukemaan asetettiin erityinen poliittinen tukiryhmä,
jossa olivat edustettuina tärkeimmät poliittiset puolueemme. Lisäksi komitean
työhön osallistui lukuisia asiantuntijaryhmiä ja yksittäisiä eksperttejä. Se onkin
ehkä eräs laajimmista komiteatöistä Suomessa.
Itse komiteatyön valmistelu tapahtui
komitean asettamissa jaostoissa, joita oli
aluksi selvitystyövaiheessa 5 eri painopistealojen mukaan nimettyinä. Komiteatyön
loppupuolella näistä muodostettiin ns. toimenpidejaostot suurin piirtein samassa ko-

koonpanossa kuin selvitysvaiheessakin.
Nämä jaostot valmistelivat komitealle yksityiskohtaiset suositukset alaltaan. Ne on
julkaistu selvitysraporttien ohella komiteamietinnön (55/80) liitteenä.
Vaikka komitean suositukset saivatkin
aikaan jonkin verran julkista keskustelua,
itse selvitysraportteja ei ole juuri julkisuudessa käsitelty, eikä komitean lukuisten
suositusten toteutumisen systemaattista
seurantaa ole liioin järjestetty, huolimatta
komiteat yöhön käytetystä sangen mittavasta työpanoksesta.
Komitean muiden jaostojen työn edistymisen kannalta keskeiseksi muodostui sen
teknisen kehityksen jaoston työ. Tämän
tuli selvittää kansainvälisen teknisen kehityksen päälinjoja ja teknistä kehityksen
tarjoamia potentiaalisia mahdollisuuksia
Suomessa erityisesti automaation osalta,
mutta tarkastella myös kehitystä muilla
tärkeillä tekniikan osa-alueilla.
Eri toimialojen teknisen kehityksen näkymistä Suomessa 1980-luvulla jaosto laati yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa laajan selvityksen, joka on myös ilmestynyt komiteamietinnön liitteenä (liite 6).
Arviot on laadittu aidolla talkoohengellä,
mm. tästä syystä niiden taso on vaihteleva. Liite on kuitenkin myös ekonomistille
potentiaalisesti hyödyllinen.
Komitean kansainvälisen työnjaon ja
teknologian siirron jaoston selvityksen
pääsisällön muodostavat tarkastelut siitä,
miten kansainvälinen työnjako ja yhteistyö teknologian siirtymisessä sen tuotta-
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jien ja käyttäjien välillä tapahtuu. Selvityksen kohteena ovat olleet kansainvälisen yhteistyön ja työnjaon muodot, kohteet ja laajuus.
Koulutuksen ja tutkimus- sekä tuotekehitystoiminnan jaosto tarkasteli teknisen
kehityksen vaikutuksia koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, henkisen
pääoman kehittämiseen, teknologian vaikutusten tutkimiseen ja tiedotustoimintaan. Jaoston toiminta oli komitean toimenpidesuositusvaiheessa
keskeisempiä,
sillä sen työn pohjalta muodostettiin monia konkreettisia ja tärkeitä suosituksia.
Komitean sosiaalisten vaikutusten jaosto
pyrki selvittämään teknologisen kehityksen vaikutuksia työelämään, elinympäristöön ja yksityisten kansalaisten toimintamahdollisuuksiin sekä elinoloihin.
Koska näiden jaostojen toimesta laadittujen selvitysten sivumäärä yltää pitkälti
toiselle tuhannelle, esitellään jatkossa vain
komitean taloudellisten vaikutusten jaoston selvitystä.

2.

Automaation vaikutukset
työllisyyteen ja talouskehitykseen

2.1. Automaation vaikutuskanavat
Teknologiakomitean taloudellisten vaikutusten jaoston tehtävänä oli selvittää, mitä taloudellisia seuraamuksia nähtävissä
olevalla teknisellä kehityksellä ja erityisesti automaatiolla on Suomen taloudelliseen kehitykseen ja työllisyyteen 1980-luvulla.
Selvityksessä on pyritty kvantitatiiviseen otteeseen, päinvastoin kuin monissa
ulkomaisissa vastaavissa julkaisuissa. Analyysissa automaation katsotaan vaikuttavan kahta kautta: välittöminä, pääosin
mikrotasolla tuntuvina vaikutuksina ja

välillisinä, kansantalouden kiertokulun
kautta heijastuvina vaikutuksina. Näiden
osin simultaanisten ja erilaisten viiveiden
kautta näkyvien vaikutusten erottaminen
toisistaan on luonnollisesti käytännössä
erittäin vaikeaa.
Automaation välittömien vaikutusten
katsotaan periaatteessa näkyvän pääoman
käytön tehostumisena, energian ja raakaaineiden tuottavuuden nousuna, uusien ja
uudistettujen tuotteiden ja tuotantotapojen syntymisenä sekä tuotteiden tasaisen
ja korkean laadun saavuttamisena. Edelleen katsotaan näiden seurauksena työn
fyysisen tuottavuuden nousevan ja siten
yksikkötyökustannusten laskevan sekä
työvoiman rakenteen ja ammattien sisällön muuttuvan. Pääoman käytön tehostuminen nähdään selvityksessä pääomakannan käyttöasteen kohoamisena ja kuormituksen tasoittumisena, varastojen kierron
nopeutumisena ja niiden tarpeen pienenemisenä sekä koneiden ja laitteiden tilatarpeen vähenemisenä. Tämä voisi pienentää
pääomakustannuksia tuoteyksikköä kohden laskettuna.
Automaatiosta käydyssä - meillä tosin
vaimeassa - keskustelussa suurinta huomiota lienee kiinnitetty juuri työn tuottavuuden nousuun sekä tästä seuraaviin välittömiin työllisyysvaikutuksiin. Tämä lähestymistapa on ollut päämenetelmä useissa ulkomaisissa laskelmissa ja välillisiä
vaikutuksia ei useinkaan ole pyritty ottamaan huomioon. Tällaisten laskelmien
useinkin dramaattiselta näyttäviä työttömyyslukuja on sitten tehokkaasti markkinoitu tiedotusvälineisiin.
Ilmeisesti odotukset Suomessakin olivat
samansuuntaisia komiteaa asetettaessa.
Kun komitean kanta julkituotiin, ei siitä
juuri julkista keskustelua syntynyt, sillä
komitean mukaan automaatio ei juuri vai-
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kuta työllisyyden kokonaistasoon, jos automaation kasvua tukevia piirteitä osataan
talous- ja muulla yhteiskunta-, erityisesti
koulutus- ja tutkimuspolitiikalla hyödyntää.
Jotta voitaisiin jonkinmoiselta realistiselta pohjalta yrittää hahmottaa automaation kokonaisvaikutuksia talouskehitykseen ja työllisyyteen, on laskelmissa pyritty ottamaan huomioon lähtökohtatilanne ja
välilliset vaikutukset. Välilliset vaikutukset realisoituvat työn, pääoman ja raakaaineiden säästöjen välillisten kustannuksia
säästävien ja tuottavuutta nostavien vaikutusten, yleismaailmallisen kilpailutilanteen ja mahdollisesti noudatettavan talouspolitiikan kautta. Automaation kokonaisvaikutusten suunta voi periaatteessa olla
joko positiivinen tai negatiivinen.
Selvityksen mukaan tuottavuuden nousun kerrannaisvaikutukset välittyvät yritysten tulonmuodostuksen kautta kotimaiseen kysyntään ja edelleen tuotantoon ja
työllisyyteen. Toiseksi välillisten vaikutusten kanaviksi katsotaan vaikutusketju
tuottavuuden kohoamisesta inflaatiovauhdin hidastumiseen ja edelleen kansainväliseen kilpailukykyyn sekä sen kautta
vientiin ja tuonnin kanssa kilpailevaan kotimaiseen tuotantoon ja työllisyyteen. Lisäksi automaation katsotaan vaikuttavan
energian ja raaka-aineiden säästöön ja niiden suhteellisen tuontitarpeen pienenemiseen. Tämän nähdään edelleen tekevän tilaa vaihtotaseeseen ja luovan tätä kautta
mahdollisuuksia kotimaisen kysynnän ja
työllisyyden lisäykselle. Automaatio voi
välillisesti vaikuttaa julkisen sektorin
tuottavuuden nousun kautta verojen nousupaineen vähenemiseen ja julkisten palvelujen määrään sekä laatuun.
Mikäli kansantalous ei omaa ns. rakenteellista kilpailukykyä, suotuj.sat. rakenne-

muutokset voivat jäädä toteutumatta, ja
taloudellinen tasapaino järkkyä. Jos automaatiosta saatavien hyötyjen lisäys ylittää
sen seurauksena häviävien tulojen määrän,
seurauksena saattaa olla positiivinen vaikutus talouskehitykseen ja myös yleiseen
hyvinvointiin, edellyttäen että kansantaloudella on käyttämättömiä resursseja ja
ne saadaan käyttöön tulojen lisäyksen turvin.

2.2. Käytetystä menetelmästä
Automaation monimutkaisten ja osin vastakkaissuuntaisten vaikutusten nettomääräisessä kvantitatiivisessa arvioinnissa täytyy siis pyrkiä ottamaan huomioon myös
välittömien vaikutusten seurauksena syntyvät välilliset vaikutukset ja tehdä joitain
olettamuksia kilpailijamaiden kehityksestä
tarkastelujaksolla. Jotta saataisiin sisäisesti ristiriidattomia tuloksia, automaation
välillisten vaikutusten arvioiminen voisi
tapahtua simuloimalla niitä kokonaistaloudellisella mallilla. Tarkoitukseen tarvittaisiin malli, jossa olisi kuvattu tuotannon
tulonmuodostuksen ja eri kysyntäerien: investointien, kulutuksen ja viennin sekä
hinnanmuodostuksen
riippuvuussuhteita
sekä eri tarjontatekijöitä riittävän hienojakoisesti. Maassamme ekonometrinen tutkimustraditio on kuitenkin pääpiirteissään
keskittynyt suhdannekysymysten ympärille. Näin ollen meillä ei ole käytettävissä
sellaista mallia, joka sopisi hyvin teknisen
kehityksen pitkäaikaisten taloudellisten
vaikutusten analyysiin. Mainittakoon, että
komitean työn kuluessa esitettiin toiveita
laskelmien suorittamiseksi toimialoittain,
ammateittain ja vielä sukupuolenkin mukaan, mikä kuvastanee joidenkin tutkimuksenkin parissa työskentelevien käsi-
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tyksiä taloustieteellisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen ja datapohjan suomista
operationaalisista valmiuksista maassamme. Lienee kutakuinkin selvää, ettei jonkin komitean lyhytaikaisen jaoston toimesta ole mahdollisuuksia ruveta rakentamaan esim. uutta tieteen viimeisen sanan
ja eri intressipiirien toiveet tutkimuskohteista fattavaa kokonaismallia, vaan tehtävä on rajattava.
Komitean toiminta-aikana ei ollut mahdollista lähteä laajoihin empiirisiin perusselvityksiin. Tästä syystä pyrittiin hyödyntämään saatavissa olevaa tietoa. Sitä täydennettiin suppealla eri toimialojen asiantuntijoille kohdistetulla kyselyllä, jonka
tulokset on myös esitetty jaostoraportin
liitteessä, haastatteluilla ja lisäselvityksillä
automaation vaikutuksista energian- ja
raaka-aineiden käyttöön, pääoman käytön tehokkuuteen, investointitarpeisiin ja
alueellisiin näkökohtiin.
Eri mallivaihtoehtojen tarkastelun jälkeen jaosto päätyi teettämään laskelmat
valtiovarainministeriön Kessu-mallilla. Tämä on tarkoitettu keskipitkän ajan ongelmien tarkasteluun lähinnä julkisen sektorin kannalta, mutta sillä on katsottu voitavan tutkia paremman puutteessa ainakin suuntaa antavasti suurta osaa automaation välillisistä vaikutuksista oloissamme disaggregoiduimmalla toimialatasolla.
Eksplisiittisen tarkastelun ulkopuolelle
jäivät juuri pääoman tuottavuuden muutosten kautta syntyvät vaikutukset. Tekemällä lisäolettamuksia mallin ulkopuolelle
jäävien muiden tekijöiden vaikutustavasta,
niitä on kuitenkin voitu likimäärin ottaa
huomioon simuloinneissa.
Käytetty malli on luonteeltaan ns. tasapainomalli ja tällaisella mallilla ei voida
relevantisti ennustaa sitä, mitä teknologisen kehityksen myötä tulee kokonaisuu-

dessaan tapahtumaan. Sen sijaan sillä voidaan simuloida kansantalouden mahdollista tilaa mallin suomissa puitteissa, jos tehdään joitakin olettamuksia ympäröivien
tekijöiden vaikutuksista ja uskalletaan
konstruoida eräitä tarpeellisia syöttösuureiden arvoja.
Tarkastelu rajoittui automaation erillisvaikutusten arvioimiseen. Näillä tarkoitetaan sitä, että arvioidaan automaation
aiheuttamaa muutosta talouskehitykseen
eikä monista muista syistä johtuvia muutoksia kokonaisuudessaan. Komitean mukaan erillisvaikutuksiin rajoittumisella on
ollut kaksi syytä. Yleisen taloudellisen kehityksen määrällisiä, sisäisesti ristiriidattornia ennusteita ei ole komitean puitteissa
ollut mahdollista tehdä lyhyen työskentelyaj an kestäessä noin parillakymmenellä
mielenkiinnon kohteena olleella eri toimialalla. Samasta syystä ei ole myöskään voitu arvioida sitä vaikutusta, mikä kaikella
teknologisella kehityksellä voisi olla, ja se
ei ole tarpeenkaan mallin luonteesta johtuen.
Lähinnä näistä käytännön syistä teknisenä perusvaihtoehtona on käytetty vuoden 1980 valtion tulo- ja menoarvion ns.
II-liitteen perusvaihtoehtoa, jota on jatkettu kulloisessakin simuloinnissa tarvittavien
eksogeenisten muuttujien osalta trendinomaisesti aina 1990 asti. Vaihtoehtoa katsottiin voitavan käyttää vertailupohjana
siksi, että käytettävän mallin ominaisuuksien perusteella voidaan päätellä, etteivät
teknisen kehityksen erillisvaikutukset tässä mallissa - johon jouduttiin sopivampien puutteessa turvautumaan riipu
kovin paljon perusvaihtoehdon sisällöstä,
eivätkä siitä miltä ajanjaksolta laskelmat
tehdään. Siten tulokset olisivat olleet suhteellisesti ottaen suunnilleen samat, vaikka analyysiä varten olisikin tehty jokin
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uusi koko 1980-lukua koskeva perusvaihtoehto. Tämä ei edes nykynäkymien mukaan olisi kuitenkaan poikennut paljon
käytetystä. Voidaan siis todeta, että mallin suomat eväät eivät vaikuta erityisen
tukevilta.
Perusvaihtoehdossa OECD-maiden kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan Suomen vientiosuuksilla painotettuna suunnilleen 3.5 Olo vuodessa. Kansantuote kasvaisi
Suomessa ko. perusvaihtoehdon mukaan
verrattain hitaasti eli keskimäärin hieman
alle 3 Olo vuodessa. Työllisyys pysyisi edelleen heikkona, mutta vaihtotase muodostuisi ylijäämäiseksi. Perusvaihtoehtoa ei
tulekaan selvityksen mukaan tulkita luonteeltaan ennusteeksi, ja automaation erillisvaikutusten simuloinnin tarkoituksena
onkin ollut hahmottaa suuntaa siitä, pystyvätkö automaation välilliset vaikutukset
ylipäätänsä kumoamaan sen välittömät
vaikutukset. Edelleen pyrittiin selvittämään mitä suuruusluokkaa muutokset voisivat olla, kun talouspolitiikkaa myös sopeutetaan teknisen kehityksen vaatimusten myönteisten piirteiden hyväksikäyttämisen suuntaan ja sen luomien uhkien torjumiseksi.
Automaation erillisvaikutusten simulointitulokset esitetään selvityksessä vertailuna ns. perusvaihtoehtoon. Raportoinnissa ei ole esitetty perusvaihtoehdon mukaisia tasoja, joka tietysti vaikeuttaa tulosten suhteuttamista ja tulkintaa sekä
vertailua muihin laskelmiin, esimerkiksi
TASKUn uuteen pitkän aikavälin kehitysarvioon.

2.3. Laskelmien tulokset
Laskelmien pohjana selvityksessä on
käytetty toimialatarkastelujen ja asiantun-

tija-arvioiden pohjalta tehtyjä karkeita arvioita tuottavuuden kasvunopeutta kiihdyttävästä erillisvaikutuksesta eri toimialoilla. Lähtökohta voidaan tulkita tarjontahakuiseksi lisätyn automaation vaikutusten osalta, kun taas perusvaihtoehdon vire
on kysyntähakuisuus. Automaation erillisvaikutus tuottavuuden nousuun vuoteen
1990 mennessä vaihtelee selvitysten mukaan voimakkaasti sektorista toiseen, yli
10 prosentista nollaan. Toimialoittaisista
automaation erillisvaikutuksista seuraa
noin puolen prosenttiyksikön suuruinen
koko kansantalouden välitön työn tuottavuuden kasvu. Muihin lähtökohtaoletuksiin kuului se, että ulkomailla tapahtuvan
teknologisen kehityksen vuoksi kilpailukykymme ei huono ne ja että vastaava tuottavuuden kasvun nopeutuminen ulkomailla lisää Suomen vientikysyntää puoli prosenttiyksikköä vuodessa. Tämä merkitsee.
että automaation oletetaan etenevän ulkomailla yhtä nopeasti kuin meillä ja että
Suomi kykenee hyödyntämään automaation luoman tulojen kasvun synnyttämät
kasvavat markkinat. Nämä yhdessä merkitsevät edellä esitetyn hintakilpailukyvyn
säilymisen ohella myös reaalisen kilpailukyvyn pitämistä korkealla tasolla, vaikkakaan tätä tietysti ei kyetä mittaamaan.
Tulopolitiikan osalta oletettiin, että tulonjako säilyy stabiilina. Näin käy mallin
mukaan esimerkiksi silloin, kun yritykset
käyttävät tuottavuuden noususta syntyvät
kustannussäästöt puoliksi palkkojen kohottamiseen ja puoliksi investointeihin ja ulkoista kustannuspainetta lievitetään valuuttakurssipolitiikalla. Edelleen oletettiin,
että valtio ja kunnat käyttävät kustannussäästöistä syntyvän varan budjeteissaan
palvelusten ja työllisyyden lisäämiseen ja
että mahdollisesti syntyvä vaihtotaseen
paraneminen käytetään tuotannon ja työl-
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lisyyden vilkastuttamiseen. Samoin on oletettu meneteltävän automaation soveltamisen seurauksena syntyvän suhteellisen pienen energiansäästön maksutaseeseen luoman tilan kohdalla.
Automaatio ei selvityksen laskelmien
mukaan vaikuttaisi oleellisesti työllisyyden
kokonaistasoon, mikäli talouspolitiikka tukee teknologisen kehityksen myönteisiä
piirteitä esimerkiksi edellä kuvatulla tavalla. Automaation lisäyksestä aiheutuva
tuottavuuden välitön kasvu vähentäisi työvoiman tarvetta laskennallisesti lähes
100000 henkilöllä, mutta samanaikaisesti
tämän tuottavuuden kasvun mahdollistama
tulojen ja tuotannon kasvu lisäisi työvoiman kysyntää yli 70 000 hengellä. Työllisyys pienenisi 20000 hengellä ja työttömyys kasvaisi 14 000 ihmisellä.
Suurimmat muutokset sekä absoluuttisesti että suhteellisesti tapahtuisivat metalliteollisuudessa, »muu teollisuus» ryhmässä, sekä kulutustavarateollisuudessa.
Pääomavaltainen teollisuus on jo varsin
pitkälle automatisoitu. Näin ollen suurimmat muutokset tapahtuisivat työvaltaisessa teollisuudessa ja todennäköisesti tuotantoketjujen alku- ja loppupäissä, joissa
työvaltaisuutta ja toisaalta tehottomuutta
on myös pääomavaltaisessa tuotannossa.
Palvelusektorilla suurimmat kokonaismuutokset tapahtuisivat liikenteessä ja
kaupassa sekä vielä pankki- sekä vakuutussektorilla. Voidaan todeta, että automaatioon liittyvät työllisyysongelmat ylipäätänsäkin tulevat 1980-luvun loppupuoliskolla liittymään lähinnä palvelu- ja hallintosektoriin. Niinpä laskelmien mukaan
julkisella sektorilla tapahtuisi huomattavan suuri työpaikkojen rakenteen muutos,
sillä yli 10000 työpaikkaa häiviäisi. Tämä
tulos on kuitenkin vahvasti selvityksen

mukaan riippuvainen siitä, oletetaanko
niin kuin tässä esimerkkilaskelmassa tehtiin, että rationalisointisäästö julkisessa
sektorissa käytetään uusien ja parempien
palvelusten tuottamiseen, jolloin syntyisi
tilalle 12 000 työpaikkaa. Toinen vaihtoehto olisi ollut selvityksen mukaan verojen suhteellisen nousupaineen alentaminen, jolloin työpaikkojen lisäys ehkä tapahtuisi yksityisessä sektorissa.
Laskelmissa ei ole voitu ottaa huomioon
pääoman käytön tehostumisen kautta tulevia automaation erillisvaikutuksia. Raakaaineiden säästöt, pääomakustannusten aleneminen tuoteyksikköä kohti - jos lisäkapasiteetti saadaan markkinoiduksi - ja
automaation avulla saatavat muut reaaliset kilpailuedut, kuten toimitusvalmius ja
tuotannon tasaisempi laatu, todennäköisesti tukevat vientiponnisteluja ja tätä kautta
niiden välilliset vaikutukset saattavat voimistaa työvoiman kysyntää laskelmassa
esitettyä enemmän.
Vaikka automaatio ei laskelmien mukaan vaikuta oleellisesti työllisyyden kokonaistasoon, sillä on huomattavan suuri
vaikutus tuotannon ja työllisyyden rakenteeseen ja todennäköisesti myös ammattirakenteeseen. Suuntaus olisi teollisuudesta
ja kaupasta muihin, lähinnä palveluelinkeinoihin. Ensin mainituilla aloilla työvoiman tarve vähenisi yli 40 000 työpaikkaa
verrattuna perusvaihtoehtoon ja jälkimmäisillä aloilla syntyisi nettomääräisesti
yli 20 000 työpaikkaa.
Kokonaistuotanto olisi 5 0/0, tuottavuus
välillisten tuotantovaikutusten jälkeen 60/0
ja kulutus runsaat 3 Olo sekä investoinnit
10 % korkeammalla tasolla. Vaihtotase olisi tasapainossa ja vienti sekä tuonti nousisivat 7.5 Olo perusvaihtoehdosta.
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3. Automaatiokehityksen vaikutusten
herkkyys muutaman vaihtoehtoislaskelman valossa
Taloudellisten vaikutusten jaosto pyrki
myös selvittämään kotimaisen ja ulkomaisen teknologisen kehityksen eron vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen. Mikäli
tuottavuuden kasvua olisi mahdollista nopeuttaa suhteellisesti kilpailijoihin nähden
edellisen laskelman muiden oletusten säilyessä ennallaan, se lisäisi vientiä kilpailukyvyn paranemisen johdosta. Tämän
kerrannaisvaikutukset puolestaan lisäisivät tuotantoa, parantaisivat työllisyyttä ja
vahvistaisivat vaihtotasetta. Mikäli tuottavuus Suomessa nousisi 0.5 Olo-yksikköä ulkomaista tuottavuuden kasvuvauhtia nopeammin, tuotanto olisi 1980-luvun lopulla
2.5 Olo korkeammalla tasolla kuin edellä ja
työvoiman kysyntä 20 000 henkeä suurempi sekä työttömyys 19 000 henkeä pienempi
ja vaihtotaseen ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden prosenttiyksikön
parempi. Jos taas tuottavuus kasvaisi Suomessa 0.5 Olo kilpailijoitamme hitaammin
työpaikkojen menetys lisääntyisi edellä
esitetystä 22 OOO:sta reiluun 30000 vuoteen
1990 mennessä ja kokonaistuotanto jäisi
perusvaihtoehdon tuotantoa 2.5 Olo alhaisemmalIe tasolle.
Jos taas ulkomailla tuottavuuden lisäys
ei saisi aikaan kysynnän kasvua edellisessä
kappaleessa selostetussa laskelmassa käytetyin oletuksin, ja samanaikaisesti tuottavuuden kasvun aikaansaama kustannussäästö käytettäisiin täysmääräisesti palkkakompensaatioon, vienti jäisi perusvaihtoehdon tasolle ja inflaatio kiihtyisi sekä
työllisyys huononisi. Vastaavasti ulkomaista tuottavuuskehitystä hitaampi kotimainen tuottavuuskehitys täydellä palkka-

kompensaatiolla huonon taisi taloudellista
kehitystä ja työllisyyttä runsaasti.
Oletetaan, että tuottavuus kasvaisi sekä
meillä että muualla yhtä paljon, mutta
kysyntä ulkomailla kasvaisi perusvaihtoehdon mukaisesti ja automaatiosta seuraava tuottavuuden lisäys ei näkyisi paIkoissa, vaan tulonjako muuttuisi pääomatulojen suuntaan ja lisäksi vaihtotaseen parantumista ei hyödynnettäisi. Kun lisäksi oletetaan, että julkisen sektorin työvoiman
kasvu hidastuisi sen tuottavuuden kasvua
vastaavan määrän, niin tällöin työvoiman
kokonaiskysyntä laskisi reilut 110 000 henkeä ja työttömyys kasvaisi yli 70000 henkeä. Kokonaistuotanto olisi 1.5 Olo alhaisemmalla tasolla ja yksityinen kulutus
4.5 Olo, investoinnit 1.5 Olo ja vienti 0.5 Olo
pienempiä kuin perusvaihtoehdossa. Voimakkaimmin työvoiman kysyntä heikkenisi niissä elinkeinoissa, joissa tuottavuus
kasvaisi eniten: yritysten kannattavuus parantuisi ja niiden rahoitusrakenne todennäköisesti paranisi. Samalla kuitenkin kotimaisen kysynnän kasvun hidastuminen
heijastuisi sangen voimakkaasti varsinkin
kaupan ja rahoituslaitosten sekä liikenteen
työvoiman tarpeeseen. Jos tässä tilanteessa
julkinen sektori ei pienentäisi työvoimaansa, inflaatio kiihtyisi ja kulutus laskisi
edelleenkin perusvaihtoehdosta ja veroaste
nousisi, vaikka työllisyys hieman kohenisikin. Vaihtoehto voitaisiin tulkita siten,
että tuotteittemme reaalinen kilpailukyky
ei paranisi, ja tuoterakenne ei uudistuisi,
vaikka tuotantokoneistot automatisoituisivatkin. Näin ollen kukaan ei kysyisi kovin
aktiivisesti tuotteittemme, eikä investointeja kohdennettaisi tehokkaasti, vaikka hintakilpailukyky suhteessa perusvaihtoehtoon pysyisikin suunnilleen ennallaan. Talouskehitys johtaisi todennäköisemmin
1990-luvulla kestämättömään tilaan.
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4. Johtopäätöksiä

Johtopäätöksinä suoritetuista laskelmista
jaosto päättelee, että pienten ulkomaankaupasta voimakkaasti riippuvien maiden
taloudellinen kehitys on varsin tiukasti sidoksissa kansainväliseen kehitykseen ja
niiden kykyyn huolehtia kilpailukyvystään. Tällöin ne eivät niinkään voi valita
suhtautumistaan automaatiokehitykseen,
mikäli mielivät kasvuun, ottamatta huomioon muiden maiden politiikkavaihtoehtoja. Näin ollen jos Suomi aikoo pysyä
edelleenkin avoimena taloutena ja nostaa
kansalaistensa aineellista elintasoa ja
muuta hyvinvointia, olisi tuotannon kilpailukyky voitava säilyttää ja mieluummin sitä nostaa. Olosuhteissa, joissa kilpai-

kustannuksia, jos oletetaan - kuten menneisyyden perusteella näyttäisi olevan aihetta - että ansiotaso kehittyisi kummallakin sektorilla pidemmällä aikavälillä
suurin piirtein samalla tavalla ja sektoreiden välisistä tuottavuuseroista riippumatta. Tällöin kuitenkin suljetun sektorin
tuottavuuskehityksen jälkeenjääminen vaikuttaisi avoimen sektorin kilpailukykyyn,
mikäli kilpailijamaissa ei automaation
käyttöönottoa vastaavasti hidasteta, sillä
avoin sektori hankkii tuotantopanoksia
suljetulta sektorilta. Lisäksi suljetun sektorin kustannustason nousu suhteessa avoimeen sektoriin, pienentäisi väestön kulutusmahdollisuuksien kasvua kohoavien
hintojen vuoksi ja saattaisi voimistaa tuontipaineita.

lijat parantavat kilpailukykyään automaTärkeä avoimen sektorin kehitykseen
tisoimalla, joudutaan meilläkin tuotantoa vaikuttava tekijä on luonnollisesti verotus
tehostamaan. Mikäli automaatioinvestoinjoko suoraan tai epäsuorasti. Jos erityisesti
teja ei suoritettaisi, vaikuttaisi tämä ajan
julkisen sektorin automaatiokehitystä hi-:
mittaan kilpailukykymme huonontumisen
dastettaisiin, mutta palvelutaso pyrittäikautta elintasoomme ja sen tulevaisuudessiin säilyttämään ennallaan, seuraisi tästä
sa yhä tärkeämmäksi katsottavan aineetilmiselvästi julkisen sektorin osuuden kastoman osan kehittämisedellytyksiin. Jos
vu ja veroasteen nousu. Tämä heijastuisi
jäämme jälkeen teknologisesta kehityksesedelleen takaisin avoimen sektorin kilpaitä, eikä tuotanto rakenteemme pysty sopeulukykyyn kustannustason nousun kautta.
tumaan muuttuvaan kansainväliseen kehiLisäksi yksityinen sektori tarvitsee toitykseen, vaikutukset työttömyyteen olisimiakseen julkisen sektorin palveluita. Jos
vat todennäköisesti huomattavasti suuremjulkisen sektorin palveluvalmius jää jälmat kuin automaatiosta seuraavat työllikeen yleisesti hyväksytystä tasosta, vaisyysvaikutukset, joiden helpottamiseen kuttaa tämä avoimen sektorin kilpailuasetuottavuuden nosto luo myös voimavaroja. . maan ja kansalaisten tyytyväisyyteen.
Automaatiosta käydyssä julkisessa kes- Näin ollen mitään yleistä sektorikohtaista
kustelussa on usein viitattu sellaisen poli- automaatiopolitiikkaa tuskin voidaan pitiikkamahdollisuuden noudattamiseen, jos- demmän päälle harjoittaa, mutta julkiselsa automaatiokehitystä jarrutettaisiin työl- la sektorilla työtehtäviä voidaan tuottalisyyssyistä suljetulla sektorilla. Selvityk- vuuden kohotessa allokoida uudelleen
sessä on tähän otettu selvä kanta. Avoin esim. nyt puutteellisesti järjestettyihin
ja suljettu sektori eivät ole toisistaan riip- palvelu- ja huoltotehtäviin. Miten tämä
pumattomia. Automaation hidastaminen käytännössä suoritettaisiin, siihen selvitys
suljetussa sektorissa kohottaa sen yksikkö- ei anna osviittaa.
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Jaoston mallilaskelmissa oletetaan niiden luonteen vuoksi implisiittisesti, että
automaatiosta seuraavien rakennemuutosten toteutumiseksi välttämätön työvoima
on tarvittavin kvalifikaatioin aina saatavilla. Näinhän reaalimaailmassa ei välttämättä tapahdu.
Automaatiokysymys olisikin nähtävä pikemminkin laaj ana yhteiskunnallisena
koulutus- ja asennekysymyksenä kuin pelkästään työllisyyskysymyksenä. Mikäli
työvoiman ammatillinen, koulutuksellinen
ja alueellinen liikkuvuus eivät vastaa tuotantorakenteen ja työtehtävien muutosta,
eivät teknisen kehityksen tuotannon kasvua lisäävät vaikutuksetkaan voi toteutua.
Suosimalla myös pääoman liikkuvuutta
työvoiman liikkuvuuden
elvyttämisen
ohella, voidaan myös teknologisen kehityksen alueellisia vaikutuksia lievittää.
Teknisen kehityksen aluepolitiikalle asettamia haasteita ei tässä selvityksessä samoin kuin ei koko komiteankaan piirissä
ole juuri käsitelty.
Tekninen kehitys muuttaa työvoiman
kysynnän rakennetta, koska tuotannon ja
tuottavuuden kasvu vaikutukset eivät kohdistu samalla tavoin kaikkiin elinkeinoihin.
Työvoiman ammattirakenteella on tarve
muuttua myös kunkin toimialan sisällä.
Vaikka tehokkailla toimenpiteillä voidaan
pysyvää rakennetyöttömyyden uhkaa suurelta osin torjua, on todennäköistä, että
työmarkkinoille syntyy ryhmiä, joiden
uudelleen työllistäminen on vaikeaa, vaikka makrotason positiiviset vaikutukset toteutuisivatkin. Tämä on teknologisen kehityksen tärkeätä inhimillistä puolta. Tämä aspekti kuului komitean koulutus- ja
sosiaalisia kysymyksiä selvittävien jaostojen tehtäviin.
On ilmeistä, että parasta automaatiopolitiikkaa on kilpailukykyä tukeva talous-

ja työllisyyspolitiikka. Tuottavuuden noustessa syntyy myös voimavaroja, joilla epäkohtia voidaan lieventää. Komitean suositukset yleistä talous- ja elinkeino- sekä
työllisyyspolitiikkaa koskevin osin pyrkivätkin tehostamaan työllisyys- ja tähän
liittyvää koulutuspolitiikkaa sekä luomaan
uuden teknologian hyväksikäytön edistämiseksi suotuisia yritysedellytyksiä. Erityistä painoa olisi lisäksi suunnattava tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kannustamiseen ja kansainvälisten yhteyksien
laajentamiseen ja syventämiseen.
Yhteiskunnallisten toimenpiteiden ja
vaikutusten kannalta erääksi keskeiseksi kysymykseksi muodostuu, minkälaisia
muutoksia tekninen kehitys aiheuttaa työvoiman laadulliseen ja määrälliseen tarpeeseen. Sekä työvoima- että koulutuspoliittisissa ja yleissivistyksen laajentamiseen tähtäävissä toimenpiteissä tulee ottaa
huomioon tuleva kehitys. Muutoin on olemassa vaara, että työvoiman kysyntä ja
tarjonta eivät ole tasapainossa ja nykyisen kaltainen tilanne pahenee. Toimenpiteiden tueksi tarvitaan tutkimuksen lisäämistä, jotta koulutus voitaisiin järjestää
oikein. Komitean puitteissa ei esim. kyetty
tarkastelemaan teknologisen kehityksen
aiheuttamaa ammattirakenteen ja ammattien sekä työn sisällön muutosta. Näin ollen useat sen koulutustarvetta koskettelevat kannanotot jäivät varsin yleisluontoisiksi, vaikkakin komitea erityisesti painotti
nopeimmin vaikuttavana toimenpiteenä
täydennys- ja uudelleenkoulutuksen kehittämisen tarpeellisuutta.
Voidaan todeta, että muissa maissa sekä
OECD:ssä tehdyt teknisen kehityksen taloudellisten vaikutusten analyysit ovat
päätyneet samoihin johtopäätöksiin kuin
Suomen teknologiakomitea. Päätuloksena
on, että teknisen kehityksen, erityisesti
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automaation kehitys ei lisää työttömyyttä
pitkänä aikavälillä, mikäli tarpeelliset rakennemuutokset kyetään toteuttamaan.
Automaatio ei tässä suhteessa poikkea teknisestä kehityksestä yleensä.
Teknisen kehityksen pääasiallinen tulos
on taloudellinen kasvu ja elintason nousu.
Taloudellisen kehityksen mekanismit toimivat mikroelektroniikan kehittymisestä
huolimatta edelleen periaatteessa samoin

kuin tähänkin asti; ajallinen tempo ehkä
nopeutuu. Mikroelektroniikka vaikuttaa
kuitenkin siinä määrin kehitykseen, että
tarvitaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä
ja erityistä panostusta koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystyöhön sekä kansainvälisen kehityksen ennakointiin. Suuremmat uhat tasapainoiselle talous-yhteiskunnalliselle kehitykselle tulevat 1980-luvulla
pääosin muista lähteistä kuin piisiruista.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Suomen asema uudessa taloudellis-poliittisessa
maailmantilanteessa *
ERKKI TUOMIOJA

Toiveet ja tosiasiat on hyvä erottaa toisistaan. Tämä ohje pätee myös silloin.
kun käsittelemme kansainvälisen talouden
kehitysnäkymiä ja Suomen asemaa tässä
kansainvälisessä talouskehityksessä. Kuitenkaan meillä ei ole aihetta eikä varaa
tyytyä pelkästään sellaiseen alistuvaan
»realismiin», jonka mukaan me olemme
kansainvälisen talouden kehityksessä pelkästään kohde,ja sopeutuja. On tärkeätä,
että meillä on myös oma tahtomme, jonka
mukaisesti voimme myös pyrkiä muuttamaan tosiasioita pitkällä aikavälillä toiveitamme vastaaviksi.
Suomen mahdollisuudet vaikuttaa kansainväliseen talouskehitykseen ovat ymmärrettävästi hyvin rajalliset. Näin varsinkin silloin, jos kansainvälinen talous
nähdään pelkästään ns. markkinavoimien
ohjaamattomana temmellyskenttänä. Tähän ei kuitenkaan tule tyytyä. Yksi ilmeinen kehityspiirre kansainvälisen talouden kehityksessä tulee olemaan kansainvälisen poliittisen päätöksenteon merkityksen ja vaikutuksen lisääntyminen. Tässä
päätöksenteossa pienilläkin mailla voi olla tärkeäkin roolinsa esitettävänään. Politiikassa olemme jo oppineet olemaan väheksymättä pienten valtioiden mahdollisuuksia toimia rauhanpolitiikassa ja ainakin ymmärrämme yhä laajemmin toiminnan tärkeyden silloinkin, kun vaikutus-

* Puheenvuoro Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivässä 15.9. 1981 »8uomen
talouden menestymisen mahdollisuudet».

mahdollisuudet ovat vähäiset. Yhtä tärkeä tavoitteellinen toiminta on myös kansainvälisen talouden kysymyksissä; ei vähiten sen vuoksi, että nämä talouskysymykset yhä selvemmin nähtävä siksi
reaalipohjaksi, joka ohjaa myös kansainvälisten poliittisten suhteiden kehitystä ja
siten säätelee rauhan mahdollisuuksia.
Tämän mukaisesti yhtä selvää kuin todeta, ettei liennytyksellä ole vaihtoehtoa,
on myös todeta, ettei uudelle kansainväliselle talousjärjestykselle ole hyväksyttävää vaihtoehtoa. Pitkällä aikavälillä juuri voimavarojen täysin vinoutunut jakaantuminen hyvinvoivan teollistuneen maailmanosan ja kolmannen maailman alikehittyneiden kansojen välillä muodostaa myös
vakavimman uhan maailmanrauhan säilymiselle. Jo jonkin aikaa ovat vakavimmat suurvaltajännityksen aiheet löytyneet
juuri kolmannesta maailmasta. Yhä useammin nämä ristiriidat koskevat tavalla
tai toisella luonnonvarojen saatavuuden
varmistamista.
Toiminta UKTJ:n puolesta on tahdon
asia, mutta tämän tahdon tueksi on osoitettavissa jo tosiasioita siitä, että vanha
maailmanjärjestys on väist;ymässä.
On ilmeistä, että 1970-luku tullaan jälkikäteen tunnustamaan tärkeäksi käännekohdaksi koko kansainvälisen talouden kehityksessä. Ihmiskunta on aloittanut. kehityksen pois enenevästäkapitalististen
markkinavoimien hallitsemasta taloudesta
kohden uutta talousjärjestystä. Vuosisa-
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tojen ajan on kansainvälisen talouden ja
kaupan liikkeellepanevana voimana toiminut kapitalismi ja sen kansainvälinen laajentuminen. Se alkoi teollisesta vallankumouksesta Englannista ja muista nykyisistä teollisuusmaista ja on eri vaiheiden,
mm. siirtomaaimperialismin kautta, saavuttanut nykyisen kehitysvaiheensa, jota
leimaa vapaakaupan pohjalla tapahtuva
taloudellinen yhdentymiskehitys. Tämä
yhdentymiskehityshän ei ole koskenut pelkästään Länsi-Eurooppaa ja teollisuusmaita, vaan se on laajimmillaan onnistunut
yhtenäistämään käytännöllisesti katsoen
kaikki sosialistisen leirin ulkopuolella olevat maat määrättyjen pelisääntöjen mukaan toimivaksi markkina-alueeksi.
On kuitenkin nähtävä, että tänään on
kansainvälisessä taloudessa olemassa monia sellaisia tekijöitä, jotka kaikki tavalla
tai toisella toimivat tätä liberalistisen vapaakauppamallin mukaista kehitystä vastaan. Näitä tekijöitä ovat mm. uuteen
ajatteluun pakottava kapitalismin oma
kriisi alttius, vapaakaupan pelisääntöihin
huonosti sopeutuva monikansallisten yhtiöiden vallankasvu, markkinatalousmailtakin sopeutumiskykyä ja uusia kauppatapoja vaativa sosialististen maiden osuuden
kasvu kansainvälisessä taloudessa ja kehitysmaiden pyrkimys UKTJ:n toteuttamiseen. UKTJ:han voidaan tulkita monella
tavalla, mutta keskeistä siinä nähdäkseni
on pyrkimys soveltaa suunnitelmatalouden
periaatteita kansainväliseen kauppaan tavoitteena kansainvälisen tulontasauksen
edistäminen.
Tämän arvion jatkoksi on syytä painottaa, ettei vapaakaupan väistyminen ja kaventuminen suinkaan välttämättä tarkoita
autarkia-pyrkimysten voimistumista. Keskinäinen riippuvuus on maailmantaloudes-

sa tullut jäädäkseen. Kansainvälinen vaihto ja yhteistyö ovat välttämättömyyksiä,
mutta tämä ei vielä rajoita vaihtoehtoja
sen suhteen kenen valvonnassa ja millä
ehdoilla tämä tapahtuu.
Talouselämää ja taloudellista päätöksentekoa hallitseva viisaus Suomessakin pitää
yhä edelleen mahdollisimman avointa taloutta oikeana tavoitteena, joka edesauttaa oman kansantaloutemme nopeinta
mahdollista kasvua. Olen 10 vuotta sitten EEC-vapaakauppasopimusta koskeneen
keskustelun aikoihin asettanut kyseenalaiseksi sen, onko vapaakaupan lisääminen
Suomen olosuhteissa keino, jolla taloudellista kasvuamme voitaisiin nopeuttaa. Olen
edelleenkin sitä mieltä, että kielteinen vastaus oli oikea; sensijaan tänään katson,
että itse kysymyksenasettelu oli virheellinen. Meillähän ei 'Ole mitään erityistä
tarvetta pyrkiä BKT:n kasvulla mitattavan ns. hyvinvoinnin maksimoimiseen,
vaan on nähtävä, että tällainen pyrkimys
johtaa sekä kansainvälis-poliittisten ja sotilaallisten ristiriitojen kärjistymiseen ja
ekologisen tasapainon järkkymiseen ja alkaa onneksi olla ristiriidassa myös yhä
useampien ihmisten subjektiivisten tuntemusten ja odotusten kanssa.
Niin riippuvainen kuin Suomi on ja tulee olemaan kansainvälisestä kaupasta, ei
tästä kuitenkaan seuraa, että meillä olisi
aina kulloisessakin tilanteessa vain yksi
vaihtoehtoinen talouspoliittinen linja ja
menettelytapa sen mukaisesti, mitä ns.
kilpailukyvyn edistämisen kulloinkin katsotaan vaativan. Sellainen fatalismi, joka
näin väittää on torjuttava.
Suomi on pieni maa kansainvälisessä taloudessa. Juuri siksi me olemme myös
mahdollisuuksien maa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

Tarkkuudesta, käyttökelpoisuudesta ja
sovjetologiasta; vastinetta Erosen mietteisiin
MATTI KAJE -

ANTERO POHJOLA

J armo Eronen punnitsi KA:n numerossa
2: 1981 Suomen ja Neuvostoliiton välisen
yhteistyön metodologiaa koskevaa raporttia ja totesi sen ensimmäisen osan' erinomaiseksi ja käyttökelpoiseksi ja toisestakin osasta arvioi, että projektilogiikkaa,
juridiikkaa ja Suomen talouselämää käsittelevät jaksot »on tehty ilmeisen asiantuntevasti».
Mutta sitten, Neuvostoliittoa kuvaavat
jaksot ja sanasto ovat Erosen mielestä heppoista ja harhaanjohtavaa tavaraa, jossa
lisäksi on esitetty SNTL:n järjestelmästä
»rohkeita tulkintoja».
Aloitetaan noista »rohkeista tulkinnoista». Jokainen, joka on käytännön yhteistyössä neuvostoliittolaisten kanssa, tietää,
että yhteistyössä tehdyssä raportissa ei ole
mitään syytä ruveta »tulkitsemaan» neuvostoliittolaisten käsityksiä omasta maastaan. Aivan samoin neuvostoliittolaiset
kunnioittavat suomalaista osapuolta, eivätkä kommentoi suomalaisten käsityksiä
omasta yhteiskuntajärjestelmästään. Mikäli Eronen ts. haluaa julkaista oman käsityksensä neuvostotasavaltojen asemasta
SNTL:ssa, ei tällaisen käsityksen paikka
ole suomalais-neuvostoliittolainen yhteisraportti, vaan esim. jokin sopiva sovjetologinen kirjanen, joista ei liene puutetta.
Entä sitten sanasto ja termien määritelmät. Eronen ottaa ohjenuoraksi »neuvostolaisen» kielitieteilijä T. J. Pankon neuvon: »yksi käsite - yksi merkki, yksi
merkki - yksi käsite» ... Eroselta on ehkä jäänyt huomaamatta, että suomenkieli
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ei ole itä-slaavilainen kieli ja Pankon neuvo tietysti koskee vain kieliryhmän sisäistä taloustieteen terminologiaa ja samantyyppisiä talousjärjestelmiä.

Käytetystä käsitteistästä
On olemassa koko joukko niin poliittisen
taloustieteen kuin käytännön talouselämän
käsitteitä, jotka kertakaikkiaan eivät vastaa toisiaan suunnitelma- ja markkinatalousmaissa.
Periaatteessa on kaksi tapaa kääntää sosialistista taloutta kuvaavat termit suomeksi:
1) Käytetään termien suomalaisina vastineina länsimaisia taloustermejä, jotka
varsinaisesti kuvaavat markkinatalouden käsitteitä. Tällöin kyseeseen tulevat käsitteet, jotka eniten muistuttavat
sosialistista vastinetta. Kuvaus antaa
. tällöin sosialistiseen termistöön perehtymättömälle lukijalle nopeasti käsityksen, mistä osapuilleen on kysymys.
Tarkkaa kuvaa hän ei saa (ainahan se
ei ole edes tarpeellista). Erityisen ongelmalliseksi asia käy, kun kuvataan
ilmiöitä, jotka rakentuvat muiden käsitteiden ja niiden yhdistelmien varaan.
Tällöin käsitteiden epätarkkuudet usein
kumuloituvat ja tuloksena saattaa olla
jotain aivan järjetöntä.
2) Käytetään yksikäsitteisiä vastineita.
Tällöin lukija, joka ei ole tutustunut
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sosialistiseen talouteen törmää väkisinkin sanoihin, jotka hänen mielestään
ovat outoja. Hankalaksi asian saa vielä
sekin, että suomenkielinen termistö ei
vielä ole vakiintunut. Suomalaiselle
lukijalle täytyykin käytetyt termit vielä nykyään määritellä joko samassa yhteydessä kun ne esiintyvät tai sitten eri
liitteessä (sanasto). Tuloksena on kuitenkin
y ksiseli tteinen
täsmällinen,
käännös.
Metodologiaraportin peruslinja noudattaa jälkimmäistä periaatetta. Teksti ei ole
helppolukuista, mutta sille ei voi mitään,
jos halutaan pitää neuvostotalouden kohtuullisen tarkasta kuvauksesta kiinni.
Erosen termikritiikistä joitakin esimerkkejä:
Erosen mielestä pitäisi Neuvostoliiton taloutta kuvaavan termin osoitin sijasta
käyttää termiä tunnusluku. Näin ei voi
menetellä mm. siksi, että neuvostoliittolaiset asiantuntijat ehdottomasti kielsivät ko.
käännöksen. Tämä onkin ymmärrettävää,
sillä osoitin (pokazatel) on laajempi käsite
kuin tunnusluku. Lisäksi osoitin voi olla
matemaattisesti myös vektori.
Erosen mielestä raportissa käytetty neuvostoliittolaisen toimialan suomenkielinen
nimi metsä- ja puunjalostusteollisuus on
väärä ja oikea olisi metsätalous ja mekaaninen puunjalostus. Kuitenkaan monien
neuvostoliittolaisten ja suomalaisten käyttämien toimialaluokitusten välisiä yhteyksiä ei vielä tarkasti tunneta, joten toistaiseksi täsmällisin tapa suorittaa käännös on

tehdä se sanatarkasti. Tällöin lukija ainakin pääsee helposti alkukielisen termin jäljille. Sitäpaitsi mekaaninen puunjalostus
- nimistä toimialaa ei Suomenkaan toimialaluokitus tunne.
Eronen moittii termiä »kiinteät varannot». Käsite kuuluu kuitenkin samaan
kategoriaan liikkuvien ja kiertävien varantojen kanssa, eikä siksi liene aiheellista käyttää siitä erityyppistä nimitystä,
vaikka tämä nimenomainen käsite sattuukin olemaan sisällöltään melko tarkkaan
sama kuin suomalaiset käyttö omaisuus
(mikrotaso) ja kiinteä pääoma (makrotaso).
Yhtäläisyys on raportissa kyllä mainittu.
Erojakin on: mm. maa-alueet kuuluvat
käyttö omaisuuteen, mutta ei kiinteisiin varantoihin.
Erosen mukaan kiinteiden varantojen
uusintaminen »selväkielisenä» tarkoittaa
kiinteän reaalipääoman lisäämistä. Näin
ei aina ole.
Tehty tutkimus on monessa suhteessa
vain alkua Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyön yksityiskohtaisempaan menettelytapojen ymmärtämiseen ja niinpä
työryhmä suositteli, että mm. terminologisia ja muita yhteistyön metodologiakysymyksiä tulisi perusteellisesti selvitellä jatkossa. Tutkimuksen käyttökelpoisuus jo
sinälläänkin on varmennettu varteenotettaviksi katsottavissakin piireissä. Tutkimusten tulosten hyödyntämistä Suomen ja
Neuvostoliiton välisessä yhteistyössä suositeltiin siinä pöytäkirjassa, jonka U. Kekkonen ja L. J. Breznev allekirjoittivat tavatessaan v. 1980.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1982:1

KI'RJALLlSUUTTA

Tutkimus taloudellisen kehityksen pitkistä
sykleistä*
VEIKKO REINIKAINEN

1. Aikakauskirjan toimitus on pitänyt
suotavana, että Pekka Korpisen tuore väitöskirjatutkimus esitellään juuri aikakauskirjan niteessä 111982, jossa pitkän ajan
ongelmat ovat muutenkin esillä. Lähden
seuraavassa siitä, että »pitkistä sykleistä»
puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti ottaen
vain käsitystä, että taloudellisessa kehityksessä esiintyy ajallisesti selvästi yli suhdannevaihtelujen menevää »hyvien» ja
»huonojen» aikojen vuorottelua. Siitä
kuinka väistämätöntä »historian toistuminen» on, voidaan sitten varautua keskustelemaan erikseen. Kysymystä on siis lähestyttävä avoimesti, ilman jäykkiä ennakkoasenteita ja tiukkoja käsitteellisiä rajauksia. Pitkien syklien olemassaolosta ja
luonteesta keskusteltiin melko laajastikin
1. ja 2. ma.ailmansodan välisenä aikana.
Sittemmin aihe oli lähes unohduksissa
mutta viime vuosina on harrastus sitä kohtaan ollut selvästi lisääntymässä. Aikaisemmassa vaiheessa jäätiin itse ilmiön olemassaolonkin suhteen epäilevälle kannalle.
Viimeistään 1970-luvun vaikeuksien jälkeen on kysymystä pitkien stagnaatio- ja
kasvuvaiheiden vuorottelusta syytä taas
pitää ajankohtaisena ja 1970-luvun takaiskujen luonteen tulkinnasta lähtee myös

*

Korpinen, Pekka: Kriisit ja pitkät syklit.

Väitöskirja - Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Helsinki 1981. 196 sivua.

Pekka Korpine~ omassa tutkimuksessaan
liikkeelle. Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on pitkien syklien teoreettinen
»mallintaminen», mutta sekä siihen liittyen että siitä riippumatta tekijä myös
esittelee ja arvioi pitkistä sykleistä käytyä
keskustelua varsin monipuolisesti. Otsikossa mainituilla »kriiseillä» ei ole työssä itsenäistä asemaa vaan nimi viittaa siihen
erityiseen tapaan, jolla pitkien syklien ongelmaa on käsitelty.
Johdantoa ja loppupäätelmiä lukuunottamatta työ on tosiasiassa kolmivaiheinen.
Työn alkuosa (luvut II, III ja IV) on hyvin läheisesti lyhyen ajan kehityksen makroteoriaan liittyvä. Pitkien syklien asia tulee niissä tosin esille myöhemmän mallitarkastelun perusteiden selvittelyn mielessä. Tämän jälkeen seuraa pitkien syklien
ongelmasta käydyn keskustelun arviointi
(luku V), minkä jälkeen esitetään. mallianalyyttinen loppuhuipennus (luku VI),
jota sitten perustellaan myös poliittisten
pitkien syklien hypoteesin avulla. Tarkastelen jäljempänä työn eri osia lähemmin.
On syytä korostaa, että todetulla tavalla
hahmotettuna työ. muodostaa periaatteessa
varsin jäntevän kokonaisuuden, tietyn
»teeman» kehittelyn erottuessa kaiken aikaa sisäistä kiinteyttä luovana tekijänä.
Työn toteutusta on sitten kyllä arvioitava
erikseen.

Vakaa käsitykseni on, että tällainen tutkimus muodostaa tervetulleen vastapainon
sille »lyhytnäköisyyden» lisääntymiselle ja
säätelypoliittiselle yli,optimismille mikä on
toisen maailmansodan jälkeen ollut ominaista sekä talouspolitiikalle että kansantaloustieteelle. Aihevalinnallaan väittelijä
on näin osoittanut hyvää tieteellistä arvostelukykyä ja kaukonäköisyyttä, erityisesti
jos asiaa ajatellaan työn aloitusajankohdan
kannalta. Viedessään hankkeensa päätökseen kaikista alan valtavirtauksesta syrjemmälle jääneeseen aiheeseensa liittyvistä erityisvaikeuksista huolimatta tekijä on
myös osoittanut tunnustuksen ansaitsevaa
rohkeutta, itsenäisyyttä ja kokeilumieltä.
2. Toisaalta on kiistatonta, että kaikkeen pitkien syklien tutkimukseen liittyy
eräitä varsin perustavia ongelmia, joiden
kanssa Pekka Korpinenkin on joutunut tekemisiin. Kiinnitän seuraavassa ensin huomiota eräisiin näistä peruskysymyksistä,
joiden suhteen aika erilaisetkin kannanotot
ovat mahdollisia.
(a) Pitkien syklien tutkimusalue on hyvin ongelmallinen jo sikäli, että siinä voidaan käyttää varsin erilaisia tutkimusotteita, jotka samalla ilmentävät erilaisia
käsityksiä tutkittavan ilmiön luonteesta.
Korpinen käyttää nyt ns. nomoteettista
tutkimusotetta, pysähtymättä kuitenkaan
todella perustelemaan sitä tai arvioimaan
vaihtoehtoisten lähestymistapojen käyttökelpoisuutta. Tosiasiassa on esim. näkemys, että pitkissä aalloissa on kysymys
erillisistä »aikakausista» (era) sangen kiinnostava. Tämän ei tarvitse johtaa kaiken
lainalaisuuden kiistävään historiallisiin
sattumiin vetoamiseen. Katsoisinkin, että
esim. nykyinen stagnaatiovaihe ei johdu
1970-luvun shokeista, vaan nämä shokit
olivat päinvastoin väistämättömiä siksi

että tiettyä aikakautta ylläpitäneiden voimien teho oli ehtynyt. Aikakausiajattelu
muodostaa siis kolmannen vaihtoehdon
sykliseen lainalaisuuteen luottavan ja puhtaasti historiallisen selittämisen välialueella. Jäin kaipaamaan näiden kolmen näkemyksen selvää tiedostamista ja keskenäistä vertailua.
(b) Alkuperäinen
keskustelukysymys
pitkien syklien olemassaolosta on edelleen
ajankohtainen. Korpinen pitää ilmiön olemassaoloa hintatason liikkeiden osalta varmennettuna mutta katsoo että reaalitaloudellisessa aktiviteetissa pitkä sykli on havaittavissa vasta viimeisten 70-80 vuoden
aikana. Tämä kannanotto on toisaalta liian
varovainen, toisaalta taas varomaton. Jo
kaudella 1790-1914 on monissa maissa
havaittavissa pitkien lamakausi- ja korkeasuhdannevoittoisten vaiheiden vuorottelua muutenkin kuin hintojen osalta.
Stagnaatiovaiheetkaan eivät kyllä olleet
yhtämittaista lamaa, eikä asiassa ole syytä
luottaa kovin mekanistisiin tarkastelutapoihin. On muistettava edellä a-kohdassa
mainittu kolmijako. Varo maton Pekka
Korpisen kanta on sikäli, että viime vuosikymmenien reaalitaloudellinen kehitys
vaatii erityisen selvästi realistista historiallista tulkintaa.
(c) Pitkien syklien ja kriisien rinnakkaistarkastelu voi olla hyvinkin hyödyllistä, mutta »kriisin» käsite jää Korpisella
kuitenkin hieman epäselväksi. Tosiasiassa
käsitettä käytetään useammassa eri merkityksessä (vrt. esim. s. 11 ja s. 96). Pitkien syklien kiinnekohdista ei sitäpaitsi
juuri näytä olevan löydettävissä sellaisia
yhdistäviä piirteitä, että »kriisien» määräaikaisen esiintymisen voisi väittää »tukevan pitkien syklien käännekohtien sisä~yntyisen määraytymisen hy!,oteesia» (s.
11). Pitkiä boomivaiheita on sitten 1790-

luvun lopun koettu peljä ja. ne ovat päättyneet kukin pitkälti omalla tavallaan.
(d) Sekä empiirisen että teoreettisen
tarkastelun kannalta on olennaista, tarkastellaanko pitkiä aaltoja yhtenä ainoana
globaaliongelmana vaiko erikseen yksittäisten maiden kannalta. Korpisella on selvä viehtymys globaalitarkasteluun. Se on
mielestäni jo tilastollista todentamista ajatellen herkästi harhaanjohtavaa. Tarpeeton agregointi peittää tosiasiat. Jos teoreettisessa selittämisessä taas operoidaan yhdellä globaalimallilla, ei kansainvälisten
taloussuhteiden tilaan kiinnitetä huomiota
enempää rahatalouden, kauppapolitiikan,
suorien sijoitusten kuin kaupan kasvunkaan osalta. Näkemys, että globaalikehitystä voidaan selittää sulkeistaloudenmalIin avulla, kansainvälisten suhteiden kriisi- ja kukoistusvaiheet unohtaen, on mielestäni ·puutteellinen.

luonnetta koskevasta. olettamuksesta, siis
käsityksestä, että se voidaan saada hallintaan sopivan »yleisen lain» avulla.

(e) Pitkien syklien tutkimuksen yhteydessä herää luonnostaan kysymys siitä
missä määrin pitkä lamavaihe on todella
väistämätön ja miten on syytä suhtautua
mahdolliseen fatalismiin. Taloustieteellisten selitysten odotetaan yleensä tarjoavan
vastauksia myös »mitä pitäisi tehdä jotta ... » kysymyksiin. Kirjoittaja ei juuri
koskettele oman teoriansa implikaatioita
tässä suhteessa eikä tähän kysymykseen
saatu selvyyttä myöskään väitöstilaisuudessa. Myöhemmin Korpinen on kyllä halunnut sanoutua irti »talous elpyy vasta
1990-luvulla» tyylisistä lehtiotsikoista.

3. Teoksen ·sisältöä tarkasteltaessa on
lukuja II, III ja IV syytä tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Niissä on kysymys
yrityksestä ymmärtää pitkien syklien ongelmaa työttömyyttä, inflaatiota ja krii.,.
sejä koskevan lyhyep tähtäyksen teorian
avulla sekä luoda siten perustaa myöhem-:
män malli tarkastelun ratkaisuille. Luvuissa II ja III osoitetaan mm., että nykyisillä
näkemyseroilla on takana~n pitkä historia
sekä tutkimuksessa että talouspolitiikassa.
Lukija jää kuitenkin kaipaamaan inflaation, työttömyyden ja kasvun yhteyksien
käsittelyä. Voi myös kysyä onko syytä antaa Iso-Britannian makrotaloudellisten
(1900-luvun) kokemusten hallita näinkin
vahvasti ajattelua (m.t.s. 40~2). Luvussa
IV käsitellään kriisiteorioita. Kriiseillä
tarkoitetaan tässä nyt melko johdonmukaisesti hyödykkeiden yleistä liikatuotantoa.
Voikin kysyä, ovatko käsitellyt ilmiöt ja
selitykset sittenkään erillisiä ja· eikö olisi
ollut syytä hahmottaa kuvaa kriisiin ajautumisesta kokonaisuutena. Luvun sisältöön
tässä .tarkemmin puuttumatta mainitsen,
että sen lopussa päädytään käsitykseen
että suuriin kriiseihin liittyy yleensä rahapolitiikasta tulevia shokkivaikutuksia (s.
78), jotka kirjoittajan mukaan voivat hyvin olla historiallisia välttämättömyyksi~.
Kirjoittajan malliin tällaisia shokkeja ei
kuitenkaan sisäistetä.

(f) Väittelijä on omaksunut tavoitteekseen endogeenisen pitkien syklien selityksen kehittämisen, katsoessaan tämän
»haastavammaksi» tehtäväksi kuin eri syklien konkreettisten syiden »luettelemisen».
Tällaisessa valinnassa on kuitenkin tosi-:asiassa kysymys lähinnä tutkittavan ilmiön

Luvuista II-IV kokonaisuutena voidaan sanoa, että niillä on epäilemättä.merkitystä pitkien syklien qngelman aiotun.
käsittelytavan perusteluna. Luvun V yleisempää käsittelyä ajatellen vaikutus on
valitettavasti ideoita torjuva. Vaille perusteluja jää mm~ myöhemmässä mallissa kes-:-
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keistä osaa näyttelevä palkkakäyttäytyminen. Samaa voidaan sanoa pääomatulojen/
palkkojen osuuksien normaalin syklisen
vaihtelun liittämisestä nimenomaan pitkiin
sykleihin.
4. Korpisen työn päätavoitteen kannalta on lukua V, »Kapitalistisen kehityksen
pitkät syklit», pidettävä varsin keskeisenä.
Se on pitkän (47 s.) katsaus artikkelin tyyppinen selvitys pitkistä sykleistä käydystä
keskustelusta, samalla kun se on työn ainoa osa, johon sisältyy pitkien syklien olemassaoloa koskevaa empiiristä evidenssiä.
Tämä luku tulee varmasti saamaan lukijoita ja ansaitseekin sen. Käsittelylle on
mielestäni ominaista Kondratjevin panoksen yliarviointi mutta muidenkin pioneerityötä tehneiden käsityksiä kyllä kosketellaan vaikkakin niukasti,! Myöhemmistä
pitkien syklien tutkijoista saa Schumpeter
osakseen ansaitsemansa erityishuomion.
Voikin kysyä, miksi Schumpeter-argumenttia ei sen todetusta (s. 94) merkityksestä huolimatta enempää hyödynnetä. Tähänastisia pitkiä syklejä ja niiden konkreettisia syitä Korpinen käsittelee Schumpeterin aikoinaan esittämän tulkinnan
avulla (s. 95-). Sen heikkouksia ei juuri
kosketella. Väitöstilaisuudessa totesin, että
pitkille nousuvaiheille näyttää varsin selvästi olevan ominaista kansainvälisen
työnjaon laajeneminen ja hyvä kansainvälinen rahajärjestelmä. Toisen maailmansodan jälkeisen nousun osalta tämä on tietysti kiistatonta. Vastaava yhteys on kui1. Katsoisin, että esim. Arthur Spiethoffin
Krisen-artikkeli julkaisussa Handwörterbuch
der staatswissenschaften 6. Band. 4. Auflage
1925, on edelleen eräs alan klassikoista. Keskustelun uusinta vaihetta edustavat Futuresaikakauskirjan erikoisnumerot elokuussa ja lokakuussa 1981.

tenkin havaittavissa jo aikaisemmistakin.
1. pitkä nousu (n. 1790-1821) ei tosin niinkään ollut vapaakaupan kuin kansan talouksien sisäisen työnjaon kehittämisen
aikaa. Sen sijaan 2. pitkä nousuvaihe (1843
-73) oli ensimmäinen merkittävä vapaakauppavaihe maailmantaloudessa ja myös
kansainvälinen likviditeetti oli riittävä.
Kausi päättyi protektionismiin, joka liittyi
mm. halvan viljan liian kovaksi koettuun
haasteeseen. Ennen 1. maailmansotaa koettuun 3. nousuvaiheeseen ei liity kehittyneiden maiden välistä vapaakauppaa, mutta silloin kauppasuhteet tulivat todella globaalisiksi ja elettiin suorien sijoitusten kulta-aikaa. Siirtomaajärjestelmä luotiin juuri tällä kaudella. Kansainvälisten suhteiden tilan merkitys on siis kiistaton. Kauppa ei kuitenkaan selitä kaikkea vaan on
tiedostettava myös kehityksen reaalisten
perusvoimien, varsinkin teknisen kehityksen merkitys. Viittaus Schumpeterin innovaatioteorian perinnettä jatkavan G.
Menschin työhön tuokin Korpiselle ohimennen esille varsin mielenkiintoisen toteamuksen: Jotkin ... tekijät suuntaavat
innovaatioiden painopisteen toisinaan rationalisointi-investointeihin ja toisinaan
laajennusinvestointeihin (s. 99). Tätä ei
hyödynnetä mutta se olisi voitu kytkeä talouden transformaation tarkasteluun. Pitkille nousuvaiheille on ilmeisestikin ollut
ominaista laajennusinvestointien dominanssi urbaanissa sektorissa. Sen kasvu ja
siihen liittyvä työn kysynnän vahvistuminen on silloin nopeuttanut urbaanin ja primaarin sektorin välistä transformaatiota.
Silloin on tuotanto myös maataloussektorissa voinut kasvaa ja maataloustuotteiden
hintakehitys on silti voinut olla kohtuullisen edullinen. Tämä onkin historiallisesti
ominaista pitkille nousuvaiheille ja vastaavasti on lamavaiheille ollut ominaista
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maatalouden vaikeudet mm. hintojen laskun vuoksi (mikä on taas heikentänyt teollisuuden markkinoita) sekä rationalisointiinvestointien dominanssi teollisessa sektorissa. Nykytilanteessa ei siis ole riittävää
puhua yleensä teknisestä kehityksestä ja
tyytyä makrotuotantofunktioiden avulla
suoritettavaan analyysiin. On tehtävä ero
laajennusinvestoinneille edellytyksiä luovan ja entisen tuotannon rationalisointia
merkitsevän teknisen kehityksen välillä.
Tilanne on nyt huolestuttava kun juuri
mitään »uutta» ei synny vaan rationalisointi-investoinnit hallitsevat kehitystä. Ei
ole syytä ajatella, että tällaisissakin oloissa tekninen »edistys» lopulta kuitenkin
turvaa työllisyyden. Olikohan meillä toimineen teknologiakomitean lähestymistapa lopulta kovinkaan hedelmällinen, puhumattakaan komitean johtopäätöksistä?
5. Luvussa VI on tavoitteena pitkien
syklien selittäminen syklit endogenisoivan
. mallin avulla. Käytetty teoreettinen malli
on ongelman mittavuutta ajatellen yksinkertainen. Peruskysymys siis on, että onko
malliin silti saatu mukaan tarkasteltavan
ongelman kannalta relevantit todellisuuden piirteet. Tämän arvioimiseksi on syytä
todeta mallin rajaukset: 1) on kysymys
sulkeistaloudesta, 2) mukana ei ole julkista
sektoria, 3) teknisessä kehityksessä ei tapahdu aaltoilua, 4) talouden institutionaaliset ominaisuudet ovat ennallaan, 5) ta,loudessa ei tapahdu rakenteellista transformaatiota, 6) säästämistä ja investointeja ei eroteta ja investointiaste vastaa voittoastetta, 7) työvoiman määrä on vakio, 8)
työn tuottavuus kasvaa vakionopeudella, 9)
talouspolitiikka on rahapolitiikkaa, jossa
sovelletaan koko ajan tiettyä reagointisääntöä, 10) tarkasteltava systeemi ei opi
kokemuksesta.

- On siis ilmeistä, että monet pitkien
ekspansio- ja stagnaatiovaiheiden selittämisen kannalta olennaiset asiat eivät ole
mukana.
Teoksessa esitetään tosiasiassa kaksi
mallia. Edellä sanottu sopii parhaiten mallin a)-versioon, jonka kannalta asiaa tässä
lähinnä tarkastelen. Mallin muodostavat
rahan kysynnän yhtälö, rahapolitiikan reagointia ilmentävä rahan tarjonnan yhtälö,
palkankorotuskäyttäytymisen yhtälö ja
yritysten hinnoittelukäyttäytymisen yhtälö. Talouden heilahtelutaipumuksen analyysissä ovat huomion kohteena investointiaste (samalla voittojen tulo-osuus) työttömyys, hintatason muutosvauhti, rahapolitiikan kireys sekä välillisesti reaalitulon
kehitys. Tutkimukselle asetettu pitkien
syklien endogenisoinnin tavoite saavutetaan mallin edellytyksin: lamavaihe luo
siinä sisäsyntyisesti edellytykset uudelle
nousulle, joka taas väistämättä päättyy
laskukäänteeseen ja lamaan. Selitys on
vahvasti rahataloudellinen ja tulonjakoteoreettinen. Se sisältyy tietysti asiallisesti
ottaen mallin alkuedellytyksiin, nimenomaan näkemykseen että kapitalismi on
epävakaa. Kun väittelijän näkemystä on
tältä osin jo esitelty eri yhteyksissä, en
toista sitä tilasyiden vuoksi. Mainitsen
vain, että hintatason vakavuuden kannalta
»luonnolliseksi» työttömyysasteeksi Pekka
Korpinen arvioi 8 0/0. Avainasemassa mallissa ovat työttömyysaste ja voittojen kansantulo-osuus, joiden suhteeseen syklisen
kehityksen eri vaiheissa liittyy outojakin
piirteitä (kuvio 6, s. 143). Mahdollinen kiertoliikkeen suunnan muutoskaan ei auttaisi, vaan nelivaiheisen kiertoliikkeen kahdessa vaiheessa näyttää kiertoliikkeen
suunta työttömyysasteen ja voittojen osuuden suhdetta ajatellen aina vähemmän
luontevalta. Tästä syystä en niinkään hy-
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väksy käsitystä, että malli tuottaa nimenomaan pitkää sykliä (s. 141), vaan ainoastaan johtopäätöksen, että jos tasapaino
syystä tai toisesta järkkyy, joutuu malli a)
loputtomaan. .. kiertoliikkeeseen. Tämän
kiertoliikkeen voi hyvällä tahdolla katsoa
ilmentävän talouden taipumusta pitkiä
syklejä muutettavat muuttaen vastaavaan
kehitykseen.
Mallin ratkaisuja on perusteltu teoksen
eri kohdissa, mutta ei riittävästi. Missä
mielessä esim. olettamus »annetusta» työn
tuottavuuden kasvusta on mukana mallissa? Se tulee mukaan ratkaisuun palkankorotusyhtälön kautta (s. 137, yhtälö 3).
Palkkojen muutosvauhti riippuu mm. talouden tosiasiallisen investointiasteen suhteesta ns. »luonnolliseen riistoasteeseen»,
joka määräytyy Harrod-Domar analyysin
hengessä. Tasapainoisen kasvun analyysissa on taas esillä yhden yhtälön ja kolmen
»tuntemattoman» asetelma, joka voidaan
»ratkaista» vain yhden tuntemattoman
suhteen. Akkumulaatioasteen tasapainoarvoa määritettäessä on siis edellytettävä
sekä pääomakerroin että kasvuvauhti annetuiksi. Annettu kasvuvauhti tulee tässä
mukaan vakioksi oletetun tuottavuuden
kasvun kautta ja tämä olettamus on mallin logiikan kannalta ehdottoman välttämätön. Mallissa muuten uhkaava »yhtälöiden puute» on ts. ollut ratkaiseva tuottavuuden kasvua koskevan numeerisen olettamuksen avulla. Näin mukaan saatua
luonnollista akkumulaatioastetta on sitten
voitu käyttää mallin dynamiikan selittämisen kiinnekohtana. Periaatteessa voi tietysti pitää mahdollisena, että tuottavuuden
kehityskin selitettäisiin. Tosiasia on, että
näin ei kuitenkaan nyt tapahdu.
Mallitarkastel'U on kuitenkin kiinnostava
sikäli, että aina kannattaa selvittää mitä

tietyistä olettamuksista seuraa. Johtopäätökseen pitkien syklien väistämättömyydestä tullaan antamalla avainyhtiöiden parametreille »järkeviä» numeerisia arvoja.
Vai olisiko niin, että olettamukset on valittu tarkoitettua tulosta silmällä pitäen?
Vastaus on että malliin sisältyy joukko siinä määrin spesifisiä parametrej a, että
asiaa on tosiasiassa vaikea arvioida. Tekijä
ansaitseekin joka tapauksessa tunnustuksen päättäväisestä pyrkimyksestään päästä
operationaaliseen ratkaisuun. Koko mallitarkastelun mielekkyyttä har kittaessaolisi
tietysti muutenkin otettava talousteorian
nykyinen käytäntö huomioon. »Realismin»
perään kyseleminen ei ole kovinkaan yleistä. Pekka Korpinen osoittaa, että jo tällai':
sessakin mallissa, josta monet pitkän ajan
vaihtelujen kannalta olennaiset asiat kiis-:
tatta puuttuvat, on talouden heilahtelutaipumus voimakas. Esille tulee varsinkin tulonjakoon liittyvän jännityksen heilahteluja luova vaikutus. Mallin taustanäkemystä on perusteltu VI luvun lopussa poliittisen pitkän syklin idean av~lla seuraavasti: pitkien syklien mekanismi on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että joka
toinen sukupolvi harjoittaa liian ekspansiivista talouspolitiikkaa ja joka toinen
liian kontraktiivista talouspolitiikkaa (s.
158). Väitöstilaisuudessa jo päädyttiin sii";
hen, että tätä täytyy pitää vähintään liioitteluna.
6. Millä perusteella esitetyn mallin pitkille sykleille antama selitys sitten yleensä joko hyväksytään tai torjutaan? Väittelijä katsoo että pitkien syklien mallin .ole~
tukset ovat epäilemättä kiistanalaisia mutta että lopputulos on sopusoinnussa niukkojen empiiristen havaintojen kanssa (s.
132). Perustelu on siis ns. konventionalis,
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min hengen mukainen.2 Tähän kuuluva
ennustuskyvyn koettelu jää siis tulevai.,.
suuden asiaksi ja tämä näyttäisi estävän
välittömän kritiikin. Mutta voitaisiinko
mitä tahansa mallintamista, joka tuottaa
suhdannevaihtelujen tapaisia heilahteluja,
pitää suhdannevaihtelujen selityksenä,
riippumatta siitä vaikuttaako selitys muuten järkevältä? Vastaava mallitarkastelun
lähtökohtien ja rakenteen a priori järkevyyden harkinta olisi myös PK-mallin
osalta ollut tarpeen. Edelleen, vaikka esitettyjä johtopäätöksiä ei varsinaisesti voidakaan verifioida, olisi osoitettava, että
omat olettamukset ja johtopäätökset eivät
falsifioidu. Tältäkin osin olisivat jatkotutkimukset varsin tarpeellisia.
Malli tar kastel un
perustel tavuusongelmassa ei ole kysymys vain valitun mallintamisen käyttökelpoisuudesta sen yksityiskohtia ajatellen, vaan myös siitä kuinka
käyttökelpoinen tämä tutkimusote on. Sehän on vain yksi kolmesta perusvaihtoehdosta. Mallintamisesta luopuminen ei suinkaan johtaisi pelkän kuvailevan historismin linjoille. Juuri tätä laajakantoista valintaongelmaa silmällä pitäen olisi monipuolisempi metodologinen näkemys ollut
tarpeen. Aikakausitulkinnassa hyväksytään käsitys hyvien ja huonojen aikojen
vuorottelutaipumuksesta mutta otetaan
myps.tosiasiat ja talouden evoluution äärisyys huomioon. Aikakausinäkemyksen
omaksuminen on sitä tarpeellisempaa mitä
vahvemmin pitäydytään väittelijän käsitykseen, e~tä reaalitaloudellisessa kehityksessä on havaittavissa vain yksi (1900-luvulla koettu) pitkä sykli. Tältä pohjalta on
arvioitava myös väittelijän peruspyrki2, Vrt. esim. S.J. Latsis, A Research Programme; inE.conomics, teoksessa Method and

Appraisal. in Economics. Cambridge University
Press 1976. Toim. S. J.Latsis.

mystä, jota ilmentää väite, että tutkimuksessa on kehitelty ilmeisesti ensimmäistä.
kertaa puhtaasti sisäsyntyistä pitkien syklien teoriaa (s. 166). Näin voidaan ilmeisesti sanoa nimenomaan Korpisen oman
erityisen mallintamistavan osalta. Endogeenisia selityksiä on sinänsä ollut tarjolla jo aikaisemminkin, esimerkkeinä väittelijän mainitsema Forresterin malli sekä
kultakanta-ajan hintaliikkeiden ja samalla
koko talouskehityksen endogeeniset selitykset. Pidän viimeksimainittuja selityksiä jopa selvästi mielenkiintoisempina endogenisointiyrityksinä kuin nyt esillä olevaa mallia. 3 Viime vuosikymmenien kehityksen tarkasteluun :p.e eivät sinänsä sovel...
lu mutta uusia malliratkaisuja olisi kehi-:
teltävä ilmiön selitysvaihtoehtojen kokonaisuutta unohtamatta.
7. Pekka Korpisen väitöskirjasta joudutaan siis kaiken kaikkiaan esittämään
joukko eri suuntaisia arviointeja. Tutkimusaiheen valinta osoittaa mielestäni hyvää tieteellistä arvostelukykyä sekä aitoa
kiinnostusta tieteen kehittämisen ja todellisen -talouskehityksen selittämisen kannalta relevanttiin työhön. Tutkimusotteel,;,
taan Korpisen väitöskirja on monipuolinen. Hankkeen toteutuksen suhteen on
kuitenkin esitettävä ne huomautukset, joita edellä on käsitelty. Työn alkulukujen
anti ei ole sellainen kuin se kohtuullisena
ponnistuksella olisi voinut olla. Mallinta,;,
misyritykselle tekijä on taas mielestäni antanut liiankin keskeisen aseman. 4 Pitkien
3. Vrt. esim. A: Hansen, Business Cycles and
National Income, New York 1951, Chapter 4:
Secular Trends and Business Cycles. Hansenin
viittaama Warren & Pearsonin teos Gold and
Prices on ainakin eduskunnan kirjastossa.
4. Suomalaisessa kansantaloustieteessä tarvittaisiin ehkä sen tapaista tutkimusotekeskustelua mitä liiketaloustieteessäon nyt havait-
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syklien ongelmaa oltaisiin voitu hedelmällisesti lähestyä varsin erilaisenkin tutkimusotteen avulla. Näin erityisesti, jos tavoitteena todella oli 1970-luvun kokemusten tulkinta ja tulevan kehityksen luonteen pohdiskelu. Toisaalta oli sinänsä paikallaan kokeilla myös ilmiön mallintamismahdollisuuksia. Haluan myös tässä yhteydessä valittaa sitä epäasiallista kritiikkiä mitä Pekka Korpisen väitöskirjaan on
kohdistettu. Pitkien syklien tutkimusta ei
ole meilläkään syytä torjua joidenkin ennakkoasenteiden vaikutuksesta. Tällainen
työ on vaikeata ja se voi lyhyellä tähtäyksellä tuntua tekijästään epäkiitolliselta
mutta ajan mittaan työ luultavasti palkitsee tekijänsä. Voi vain toivoa, että pitkien
aaltojen tutkimus ei Suomessakaan pääty
tähän. Ehkäpä voin itsekin palata asiaan
1990-luvulla, jolloin tätäkin arviointia voi
harkita uudelleen.
8. Jatkoa ajatellen onkin syytä tarkastella asiaa myös nykyisen tilanteen ja tulevan kehityksen selittämisen kannalta.
Talouspoliittisen ajattelun osalta on Korpisen korostamaa muodin vaihtelua havaittavissa. Tämä ei kuitenkaan oikeuta
unohtamaan muita pitkän ajan kehityksen
virikkeitä eikä legitimoi juuri tiettyä malliratkaisua. Paluu esikeynesiläiseen ja monetaristiseen politiikkaan tapahtuu nyt
myös juuri sellaisen hintatason kehityksen
oloissa kuin Korpisen mallissa edellytetäänkin. Eri asia sitten taas on antaako
PK-malli luotettavan kuvan nykyisen inflaation syistä. Mahdollisesti voidaan 1970tavissa. Vrt. esim. Neilimo-Näsi, Nomoteettinen
tutkimusote ja suomalainen yrityksen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta.
Tampere 1980. Kansainvälisesti katsoen tätä
keskustelua on kansantaloustieteen piirissä tietysti käyty jo kauan.

luvun kriisiä myös pitää »pitkän syklin
käännekohtaan väistämättä liittyvänä pitkän ajan ilmiönä». Tällaista profetiaa oli
kuitenkin esitetty jo monelta taholta ja
koetun kaltaiset kriisit jäävätkin PK-malIin ulottumattomiin. Pääomanmuodostuksen osalta on PK-mallin mukaista kehitystä joissakin maissa havaittavissa. Esim.
USA:ssa ja Englannissa se on kuitenkin ollut jo krooninen ongelma. Yleisempi, 1970luvulla alkanut alhaisen investointiasteen
vaihe ei taas seIity PK-mallin edellyttämällä tavalla. Mieluummin on kysymyksessä »exhaustion of real investment opportunities». Kehitys on nyt heikkoa juuri
teknologisen »patin» vaikutuksesta. 5 Nyt ei
tapahdu sellaista työllisyyttä luovaa transformaatiota mitä esim. rautatierakentaminen, autoteollisuus, sähköistäminen, kestokulutushyödyketeollisuuden nopea kasvu
jne. ovat joskus merkinneet. Monilla aloilla ollaan nyt lähellä saturaatiota ja pelkkää rationalisointia merkitsevää teknistä
kehitystä ihannoidaan tarpeettomastikin.
Oma merkityksensä on myös teollisuusmaiden vapaakaupan kasvu vaikutuksen ehtymisellä, kansainvälisen rahajärjestelmän
häiriöillä ja kansainvälisten pääomaliikkeiden luontaisen järjestyksen murtumisella. Tähän voisi lisätä pitkäaikaisen menestyksen luoman kasvuväsymyksen ja talouksien jäykistymisen, unohtamatta myöskään kasvun reaalisia rajoja ja taloudellisen kehityksen ennakoitavuuden vähenemisen vaikutusta. Kun vielä ottaa huomioon työtulojen ja pääomatulojen osuuksien tosiasiallisen kehityksen, ei mielestäni
ole niin yllättävää, että en ole pystynyt
kovin vahvasti innostumaan varsinaisesta
5. Vrt. Mensch, Das technologische Patt,
Frankfurt am Main 1975. Vastaavasti Rothwell
&

Zegveld, Technical Change and Employment,

London 1979, Chapter 2.
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PK-mallista, vaikka pidänkin pitkien syklien tutkimusta hyvin kiinnostavana. Nykyhetken vaikeuksia arvioitaessa voidaan
ajatella, että kehitys toisen maailmansodan
jälkeen muistuttaa kohtalaisesti kehitystä
kaudella 1843-1873. Sen jälkeen koettiin
myös pitkä stagnaatiovaihe ja uusi nousuvaihe alkoi vasta 1890-luvulla. Nousun loivat silloin laajennusinvestointeja synnyttänyt tekninen kehitys, työnjaon globalisoituminen, hyvin toimiva rahaj ärjestelmä
ja kansainväliset tekijäliikkeet. Nytkin
tarvittaisiin juuri teknisen kehityksen
luonteen muuttumista, työnjaon globalisoitumista, parempaa transformaatiokykyä,
vakaampaa valuuttajärjestelmää ja kansainvälisten tekijäliikkeiden huomattavaa
lisäämistä. Mutta kun kaudella 1895-1913
elettiin imperialistista nousuvaihetta tarvittaisiin nyt kansainvälistä altruismia.
Ongelman globaalisuudesta huolimatta
on nytkin toisaalta lopulta kysymys yksittäisten maiden kehityksestä ja samalla niiden kehitys eroista. Tästä syystä ei analyysin kytkeminen tiukasti Englannin kehitykseen ole oikeastaan suotavaa. Siellä
1920- ja 1930-luvulla koetut vaikeudet olivat pitkälti jatkoa sille hitaan kasvun ja

heikon muuntumisen ongelmalle joka oli
olemassa jo ennen 1. maailmansotaa. Varsinkin Marshall tiedosti hyvin tämän ongelman. 6 Edes 2. maailmansodan jälkeen ei
Englanti ole kokenut nopean kasvun vaihetta. Muut maat eivät silti ole olleet sidottuja Englannin kehitykseen. Samaa voidaan yähitellen sanoa USA:n ja muun
maailman suhteesta. Se keskustelu mitä
USA:ssa ennen 1970-lukua käytiin havaitusta sikäläisen tuottavuuden heikosta kasvusta, vastaa luonteeltaan Englannissa
1900-luvun alussa käytyä keskustelua. Jos
mitään erityistä ei tapahdu, USA joutuu
ilmeisesti pian kokemaan yhtä vakavia ongelmia kuin Englanti maailmansotien välisellä kaudella. Pitkien syklien tarkastelussa onkin lähdettävä siitä, että Englanti on
nyt ilmeisesti lopullisesti putoamassa kehittyneiden teollisuusmaiden joukosta ja
että USA:n ongelmakin on enemmän krooninen kuin syklinen edes pitkien syklien
mielessä. Muiden maiden kehitystä on taas
tarkasteltava niiden omien edellytysten
pohjalta.
6. Vrt. esim. T. W. Hutchison, The Polities
and Philosophy of Economics, Oxford 1981, s.
57-62 ja s. 110-114.

92

Vanhat ja uudet öljyntuottajamaat ja
maailmantalous
Katsaus tuoreeseen kirjallisuuteen
JUSSI RAUMOLIN

Kuusikymmenluvun aikana ilmestyi lukuisia teoksia öljyalan kansainvälisten
suuryhtiöiden yksinvallasta, mutta viime
vuosikymmenellä öljypelin kuviot muuttuivat melkoisesti. OPEC-maat saavuttivat merkittävän aseman maailmantaloudessa, Neuvostoliitto vahvisti asemiaan
eräänä suurimpana öljynviejämaana ja
Lännessä nousi uusia öljyntuottajamaitatai alueita kuten Norja ja Albertan maakunta Kanadassa. Kahdeksankymmenluvun alussa on aika uusille yhteenvedoille.
Tarkastelen tässä katsauksessa erityisesti
sitä, millaisia vaikutuksia öljynviennillä
on öljyntuottajamaiden pitkän aikavälin
taloudelliseen kehitykseen. Toisaalta Neuvostoliiton öljynvientipolitiikan näkymät
ovat kiinnostavia Suomen taloudellisen
kehityksen kannalta, vaikkei se varsinainen öljyntuottajamaa olekaan. Katsaukseni lopussa pohdin seuraavan öljykriisin
todennäköisyyttä.

OPEC-maiden vaikeat kehitysongelmat
Kansantaloustiede on ollut pitkään länsimainen teoreettinen monopoli, mutta samalla tavoin kuin Kolmannesta maailmasta tulee yhä enemmän urheilijoita olympialaisille kilpakentille ja »halpatuotteita»
länsimaisille markkinoille, alkaa sieltä
nousta myös uusia kansantaloustieteilijöitä. Algerialainen Abdelkader Sid-Ahmed

on eräs näitä nousevia Kolmannen maailman kansantaloustieteilijöitä. Hän on väitellyt tohtoriksi Pariisissa Latinalaisen
Amerikan kehityksestä, kirjoitti v. 1975
merkittävän tutkIelman arabitalouksista
öljytulojen ylijäämän asettaman haasteen
edessä ja esitti v. 1980 hienon synteesin
OPEC-maiden kehitysnäkymistä UOPEP.·
Passe, present et perspectives (Economica,
Paris 1980).
Sid-Ahmed käsittelee laajassa teoksessaan OPEC-maiden öljyntuotannon historiaa, viime vuosikymmenenöljypolitiikan
muutoksia, öljydollarien takaisinkierrättämistä läntisillä pääomamarkkinoilla, öljytalouksien suunnitelmia varautua öljyn
jälkeiseen kauteen, OPEC-maiden yhteistyötä muiden kehitysmaiden kanssa, öljyntuottajamaissa vallitsevia kehitys esteitä,
OPEC-maiden öljy tulojen kehityksen tulevaisuudennäkymiä ja lopuksi yleensä niiden kehitysnäkymiä.
En puutu OPEC-maiden historiaan enkä
viime vuosikymmenen öljypolitiikan muutoksiin, jotka ovat »yleisesti tunnettuja»
asioita. Sen sijaan Sid-Ahmedin näkökulma öljydollarien takaisinkierrättämisen
ongelmiin on varsin terveellinen länsimaisia informaatiokanavia seuraamaan tottuneille. Sid-Ahmed paljastaa terävästi läntisten teollisuusmaiden monitahoisen hurskastelevan oman edun ajon. Täällä puhutaan taloudellisesta liberalismista, mutta
samalla pyritään estämään tehokkaasti

93

OPEC-maiden suorat investoinnit. Läntisten teollisuusmaiden innokkuus korvata
kallistunutta öljyntuontia kasvavalla investointitavaroiden viennillä on johtanut
täysin
suhteettomiin
investointeihin
OPEC-maissa ja lisäksi läntiset vientikartellit ovat perineet jatkuvasti ylihintoja.
Rahtiliikenne on ollut länsimaisten yhtiöiden hallinnassa ja ne ovat keränneet matkavoitot taskuihinsa.
Sid-Ahmed toteaa OPEC-maiden teollistamissuunnitelmien painottavan raskaan
teollisuuden kuten petrokemiallisen teollisuuden, lannoiteteollisuuden ja terästeollisuuden rakentamisen ensisijaisuutta.
OPEC-maiden yhteistyö muiden Kolmannen maailman maiden kanssa tähtää ennen muuta yhteistyöhön vahvojen maiden
kuten Taiwanin, Etelä-Korean, Intian ja
Brasilian kanssa. Näiden hankkima oma
teknologinen kapasiteetti antaa mahdollisuuksia murtaa läntinen teknologinen hegemonia. Sen sijaan Sid-Ahmedin kuvaamaOPEC:n solidaarisuus ei näytä juuri
ulottuvan korkeiden öljynhintojen kurjistamiin köyhiin kehitysmaihin.
Tekijän kehitysteoreettinen viitekehys
on ennen muuta duaalitalousteoria. Hän
käsittelee teoksen teoreettisessa johdannossa Kolmannen maailman mineraalituottajille tyypillistä talousrakennetta,
jossa uudenaikaiseen teknologiaan nojaavan vientisektorin kytkennät paikalliseen
talouteen ovat hyvin heikot. Öljyntuottajataloudet ovat olleet tyypillisiä duaalitalouksia, mikä selittää niiden nykyään kokemia suuria· kehitysvaikeuksia. 1
Kehitysvaikeuksista ei ole puutetta.
Kerskakulutusmentaliteetti on vallannut
1. Vrt. Gobend Nankani: Development Problems of Mineral-Exporting Countries. World

Bank Staff Working Paper No 354, August
1979.

useissa OPEC-maissa äkkirikastuneiden
eliittien mielet ja se on ulottunut myös
investointeihin. Monille on muodostunut
käsitys, että kaikkea, myös aikaa voi ostaa rahalla. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kärjistynyt useissa maissa ja yksipuolinen riippuvuus öljystä on lisääntynyt. Työmoraali on heikentynyt ja keinottelumoraali on levinnyt laajalle. Sid-Ahmed nostaa varoittavaksi esimerkiksi Espanjan imperiumin, joka »tuhouttii» aikanaan Amerikan kultarikkauksiin. Koroillaaneläjän talouden tulevaisuus ei ole ruusuinen, kun öljy loppuu joka tapauksessa
ajan mittaan.
Öljyyn nojaava kehitys on johtanut maatalouden rappeutumiseen useimmissa öljyntuottajamaissa. Sellaiset maataloustuotteiden perinteiset viejät kuten Iran ja
Nigeria joutuvat nykyään tuomaan valtavat määrät elintarpeita. Lukuisat rakenteelliset pullonkaulat ja runsaat öljy tulot
ovat synnyttäneet voimakkaan inflaatiokierteen. Useimpien öljyntuottajamaiden
on vaikea saada budjettejaan tasapainoon
huolimatta öljy tulojen runsaudesta. Koulutetun työvoiman puute on huutava ja
työvoimaa on jouduttu tuomaan ulkoa.
Väestöpohjaltaan niukkoihin Arabian niemimaan öljyntuottajamaihin on muodostunut vaikea siirto työväen ongelma.
Lähes kaikki seitsemänkymmenluvulla
laaditut teollistamisprojektit ovat ajastaan
jäljessä. Puutteellinen asiantuntemus ja
infrastruktuurien vajavaisuus ovat vaikeuttaneet hankkeiden toteuttamista. Pystyynsaatujen tehtaiden käyttö aste on ollut usein varsin alhainen. Öljyvaroihin nojaavan teollisuuden rakennustyö on törmännyt lisäksi länsimaisten suuryhtiöiden
markkinakontrolliin, länsimaiseen protektionismiin ja Itä-Euroopan maiden kilpailuun. Useilla teollisuudenaloilla kuten petrokemiallisessa teollisuudessa vallitseva
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ylikapasiteetin ongelma on vaikeuttanut
vientimarkkinoille tunkeutumista entises~
tään.
Mitä sitten tehdä tässä synkässä tilan~
teessa? Sid-Ahmed vaatii hyvin perustellusti OPEC-maiden öljyntuotannon supistamista. Näin olisi mahdollista saada
OPEC-maiden vaikeat absorptio-ongelmat
nykyistä helpommin kuriin ja öljyn hinnannousu takaisi toisaalta riittävät tulot
entistä kauemmaksi. Ulkomaisten kytkentöjen yksinvaltaa tulisi supistaa talouksien
sisäistä rakennetta kehittämällä. Lisäksi
kansainvälisissä neuvotteluissa olisi taattava OPEC-maiden teollisuustuotteille
pääsy läntisille markkinoille. Sid-Ahmed
on hyvin maltillinen kannattaessaan neuvotteluratkaisuja. Neuvottelujen onnistumisen eräs vaihtoehto on kaaos maailmantaloudessa.

Albertan öljytty tulevaisuus?
Kanadalaisten tutkijoiden John Richardsin
ja Larry Prattin teos Prairie Capitalism.
Power and lnfluence in the New West
(McClelland and Stewart, Toronto 1979) on
kunnianhimoinen yritys pureutua Kanadan nykykehityksen keskeisiin ongelmiin:
riippuvuuteen amerikkalaisista suuryrityksistä, maakuntien ja keskushallinnon
välisiin ristiriitoihin, Lännen nousuun, tapuliteoriaan, relevanssiin ja öljyntuotantoon perustuvan talouden kehitysvaikutuksiin. He käsittelevät Albertan ja Saskatchewanin taloudellista kehitystä laajasta historiallisesta näkökulmasta.
Kanadan preeria-alueen talous on nojannut viime vuosisadan lopulta lähtien
maanviljelystuotteiden, erityisesti vehnän
vientiin. Radikaaleilla populistisilla liikkeillä on ollut perinteisesti voimakas kannatus farmarien keskuudessa ja ne ovat

pitäneet pitkään maakuntahallituksia hal,lussaan Suuren talouspulan ajoista lähtien.
Osuustoimintaan nojaava populismi sai
viljamarkkinat kontrolliinsa, kun alueella
perustettiin vehnänmyyntipooli. Viime
maailmansodan jälkeen sosialistisia vaikutteita saanut Saskatchewanin maakuntahallitus yritti monipuolistaa alueellista
taloutta perustamalla julkisia teollisuusyrityksiä kokonaan perinteisen talousrakenteen ulkopuolelle, mutta nämä pyrkimykset eivät olleet menestyksekkäitä.
Maanviljelyksen jatkuva mekanisoituminen johti vähitellen maaseudun sosiaalisen rakenteen muuttumiseen suurtilanomistuksen suuntaan ja radikalismin väljähtymiseen. Saskatchewanin maakuntahallituksen teollistamispolitiikan surkea
epäonnistuminen sai aikaan sen, että Albertan ja Saskatchewanin maakuntahallitukset omaksuivat viisikymmenluvulla
varsin passiivisen asennoitumisen luonnonvarojen kehittämiseen. Albertan öljy- ja
kaasulöytöjen hyödyntäminen luovutettiin
amerikkalaisten yhtiöiden huostaan koronmaksua vastaan.
Koska Albertassa oli harjoitettu runsaasti karjanhoitoa viljanviljelyksen ohella, sinne oli syntynyt dynaamista yksityistä yritteliäisyyttä toisin kuin Saskatchewanissa. Sodanj älkeinen koroillaaneläj än
kapitalismi loi uusia tuloja ja samalla
edellytyksiä alueellisen porvariston kasvulle. Uuteen porvaristo on nojaavat Peter
Lougheedin johtamat konservatiivit nousivat valtaan seitsemänkymmentäluvun
alussa. Vuoden 1973 öljykriisin siivittämä
konservatiivihallitus loi sekayhtiöitä ja
pyrki aktiivisesti teollistamaan maakuntaa öljyyn nojaten. Seitsemänkymmentäluvun lopussa näytti siltä, että paikalliset
yrittäjät olivat kyenneet luomaan merkittävästi uusia teollisia työpaikkoja. Työ-
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paikkoja syntyi runsaasti julkisen sektorin ulkopuolelle.
Richards ja Pratt korostavat julkisen
vallan keskeistä roolia luonnonvarojen
hyödyntämispolitiikan määrittäjänä. Poliittisen taloustieteen näkökulma on välttämätön Kanadan kehityksen tutkimukselle. He kritikoivat dogmaattista uusmarxilaista riippuvuusteoretisointia, jonka
mukaan kanadalainen porvaristo on pelkkä passiivinen amerikkalaisen suurpääoman sätkynukke. Albertalaisen porvariston tuore dynaamisuus on osoitus aivan
muusta. Richardsin ja Prattin teos uudistaa luovasti kanadalaista tapuliteoretisointia ja on hyvä esimerkki sellaisesta poliittisesta taloustieteestä, josta vallitsee huutava pula Suomessa.

Välttääkö Norja OPEC-maiden
kehitysloukut?
Skotlantilainen tutkija G. A. Mackay on
selvittänyt seitsemänkymmenluvulla Pohjanmeren
öljyntuotannon
vaikutuksia
Skotlannin talouteen ja norjalainen tutkija T. Lind on pohtinut vastaavia kysymyksiä Norjan osalta. Heidän teoksensa Norwegian Oil Policies (McGill - Queen's
University Press, Montreal 1980) on ensimmäinen kansainväliselle yleisölle tarkoitettu yleiskatsaus Norjan öljypolitiikkaan. Kirjoittajien taustasta johtuen teoksessa peilataan toisiinsa erityisesti brittiläisiä ja norjalaisia kokemuksia.
Teoksessa tarkastellaan Norjan öljyntuotannon tasoa määrääviä tekijöitä, öljynetsinnän suuntautumista yhä pohjoisempaan päin, öljyn ja maakaasun jatkojalostuksen näkymiä Norjassa, öljyteollisuuden vaikutuksia työllisyyteen ja työpaikkojen alueelliseen jakautumiseen, öl-

jy-yhtiöiden roolia ja lopuksi öljy tulojen
käyttöä.
Lindin ja Mackayn mukaan Norja on
hyötynyt suuresti OPEC:n politiikasta,
vaikka se on pysytellyt OPEC:n ulkopuolella. Julkinen valta on harjoittanut esimerkillistä konsessiopolitiikkaa kansainvälisiin suuryrityksiin nähden ja Norjan
tähänastinen öljypolitiikka on huomioinut
kalastusintressit, ympäristönsuoj eI unäkökohdat ja alueellisen kehityksen näkökohdat huomattavasti paremmin kuin Ison
Britannian öljypolitiikka.
Öljy teollisuus on pääomavaltainen tuotannonala ja sen kyky luoda uusia työpaikkoja on vähäinen. Tekijöiden mukaan
Norjassa on käytetty liiallisesti ulkomaista työvoimaa öljysektorilla. Öljynporausta
palvelevat norjalaiset yritykset ovat keskittyneet Stavangerin seudulle. Öljynporaus on suhdanneherkkä ala ja työvoima
öljynporausta palvelevissa yrityksissä supistuu nopeasti, ellei uusia suuria öljykenttiä avata käyttöön säännöllisin väliajoin. Tämä aiheuttaa paineita pohjoisten
öljykenttien hyödyntämisen nopean käynnistämisen suuntaan.
Vaikka Norjan hallituksen politiikka on
pyrkinyt hallittuun ja hillittyyn öljyvarojen hyödyntämiseen, paineet hyödyntämisen nopeuttamiseen ovat yleensäkin kasvamassa. Länsimaiset hallitukset ja suuret
kansainväliset öljy-yhtiöt ovat vaatimassa
»turvallisuussyistä» Norjan öljyvarojen
hyödyntämisen nopeuttamista. Öljysektorin varaan on muodostunut lukuisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita alan nopeasta kehittymisestä. Työllisyyden ylläpitäminen sektorilla edellyttää uusia löytöjä ja niiden hyödyntämistä.
Maailmanmarkkinoilla on selvä ylikapasiteetti petrokemiallisessa teollisuudessa ja
tämä vaikeuttaa norjalaisten pyrkimyksiä
rakentaa kannattavasti putkia Pohjanme-
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ren porauskentiltä Norjan rannikolle ja
norjalaisen öljyteollisuuden kehittämistä.
Voimakkaat intressiryhmät vaativat öljynjalostusteollisuuden hajasijoitusta ja erityisesti pohjoisten öljyvarojen jalostamista
Pohjois-Norjassa. Tekijät epäilevät hajasijoitussuunnitelmien taloudellista järjellisyyttä edessä olevan vaikean markkinatilanteen taustaa vasten. Uusia Pohjois.;.Norjan kehittämistä koskevia ristiriitoja on
odotettavissa
kahdeksankymmenluvulla
entisten jatkeeksi.
Kirjoittajien mukaan Norjan kyky absorboida öljytuloja ilman kehityksen ylikuumenemista on vain kuusikymmentä
prosenttia tälle vuosikymmenelle ennakoiduista öljy tuloista. Niiden ennakoidaan
käsittävän tällä vuosikymmenellä neljäsosan Norjan bruttokansantuotteesta. Norja
on siis melkoisten haasteiden edessä, mikäli kehitys aiotaan jatkuvasti pitää hillinnässä ja hallinnassa.
Runsaat öljytulot luovat periaatteessa
mahdollisuuksia tulevaisuuden avoimeen
suunnitteluun ja tekijät siteeraavat Norjan hallituksen esittämiä pitkän tähtäimen
suunnitelmia, joissa luvataan monen kauniin ja hyvän asian toteuttamista Norjassa. Lindin ja Mackayn mielestä on erityisen kiintoisaa nähdä, miten norjalaiset kykenevät väistämään »Hollannin taudiksi»
kutsutun ilmiön. Hollantilaiset ovat luoneet Pohjanmeren maakaasusta saamiensa
tulojen varassa Länsi-Euroopan runsaskätisimmän sosiaaliturvajärjestelmän, mutta
teolliset investoinnit eivät ole edenneet
toivotulla tavalla ja valuutan voimakkuus
on ehkäissyt vientiä.
Muutamaa »Hollannin taudille» ja Kuwaitille omistettua riviä lukuunottamatta tekijät välttävät tulevaisuuden spekulaatiota; he nojaavat ennen muuta virallisiin raportteihin. He huomauttavat muutamin kohdin, että perinteiset vientisekto-

rit potevat jo suuria kannattavuusongelmia ja että öljyvaroja on käytetty tukemaan olemassaolevaa teollista rakennetta
ja työllisyyttä. Jos näitä asioita pohtii hieman pitemmälle, kriittinen kohta Norjan
tulevassa kehityksessä on se, missä määrin öljysektorin vaikutukset haittaavat ja
suosivat muiden elinkeinojen kehittämistä ja muuttavat tuhlaileviksi perinteisiä
melko puritaanisia kulutustottumuksia.
Liialliseen riippuvuuteen ajautuminen kerran ehtyvistäöljytuloista saattaa olla hyvin kohtalokasta.
Jos Lindin ja Mackayn teosta tarkastelee Sid-Ahmedin ja Richardsin ja Prattin
teoksia vasten siitä jää toisaalta kaipaamaan vertailuja OPEC-maiden kehitysongelmiin ja toisaalta poliittisen taloustieteen
historiallista näkökulmaa. Norjalaisilla on
ollut kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat öljypolitiikkaa
suunnitellessaan: kokemuksia konsessiopolitiikasta jo vuosisadan alusta, vahva pohjoismainen demokratia, kotimaista yritteliäisyyttä ja asiantuntijavoimia sekä aikaisemmin öljyntuotantoon lähteneiden Pohjanmeren maiden kokemuksia käytössä.
Lindin ja Mackayn mukaan Norjan kokemuksista saattaa puolestaan olla hyötyä
muille arktisten merten mannerjalustojen
kätkemien öljy- ja maakaasuvarojen käynnistämistä suunnitteleville maille kuten
Kanadalle. Sanoma on mennyt ainakin siten perille, että kanadalainen kustantaj a
on julkaissut teoksen.

Neuvostoliiton öljyvarat ja
ulkomaankauppa
Yhdysvaltojen
keskustiedustelupalvelu
CIA julkaisi keväällä 1977 arvion, jonka
mukaan Neuvostoliiton .öljyntuotannossa
olisi odotettavissa rajunlainen supistus
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kahdeksankymmentäluvun
puolivälissä.
Tunnettu amerikkalainen sovjetologi Marshall J. Goldman on saanut tästä aiheen
kirjoittaa teoksen The Enigma of Sovi et
Petroleum. Half-empty or Half-fulI? (AIlen & Unwin, London 1980). Hän pyrkii
asettamaan Neuvostoliiton öljyntuotannon
kehityksen laajaan historialliseen ja kansainväliseen näkökulmaan.
Öljyntuotanto käynnistyi tsaarin Venäjällä ulkomaisen pääoman ja teknologian
turvin. Norjalaiset Nobelin insinööriveljekset kunnostautuivat erityisesti Kaukaasian öljykenttien hyödyntämisen aloittajina. Venäjällä käytetty teknologia oli jo
alunperin
jälkeenjäänyttä
verrattuna
Amerikan öljykentillä käytettyyn teknologiaan. Suurin osa Venäjän tuotannosta vietiin maasta ja tämä vienti muodosti aluksi
uhkatekijän suurten länsimaisten öljy-yhtiöiden markkinakontrollille. Venäjä oli
vuosisadan vaihteessa ajoittain maailman
johtava öljynvientimaa.
Neuvostoliiton öljy teollisuus nojasi pitkälti länsimaiseen pääomaan ja teknologiaan Stalinin viisivuotissuunnitelmiin asti.
Stalinin teollistamispolitiikasta huolimatta
Neuvostoliitto jatkoi kolmikymmenluvulla
öljynvientiään länteen ja oli mm. Mussolinin Italian tärkein öljynhankkija. Suuren talouspulan vuosina Neuvostoliitto oli
mahdollisesti maailman johtava öljynviejämaa ja käytti lähes kolmanneksen kokonaistuotannostaan vientiin. Öljynvienti oli
keskeisessä asemassa tarpeellista länsimaista valuuttaa hankittaessa.
Viime maailmansodan jälkeen Neuvostoliitossa avattiin uusia laajoja öljykenttiä
Volgan-Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa. Voimakkaasti kasvanut öljyntuotanto
riitti sekä lisääntyviin sisäisiin tarpeisiin
että vientiin. Tyypillistä öljyntuotannolle
oli kuitenkin jatkuvasti vanhentunut teknologia ja öljyvarojen haaskaus.
7

Neuvostoliittolainen öljyntuottaja ei
tunne maankorkoa läntiseen tapaan, eikä
hänen ole tarvinnut kustantaa kalliita etsintäkuluja, mutta tuotantomäärien nopeaa kasvattamista vaativa viisivuotissuunnittelu on hengittänyt jatkuvasti niskaan. Monimutkainen ja sekava hallintojärjestelmä on vaikeuttanut tuotannon
koordinaatiota. Sisäisen öljynhinnan pitäminen hyvin alhaisena on johtanut raakaaineen tuhlailevaan käyttöön, eikä lähteitä
ole vaivauduttu aina pumppaamaan pohjiin asti. Tehokkaisiin öljyputkiin vaadittava jaloteräs on täytynyt tuoda ulkomailta, kun kotimaiset tuottajat eivät ole saaneet aikaan vaadittua tuotteen laatua.
Viime maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto otti huolehtiakseen Itä-Euroopan
satelliittivaltioiden öljynhankinnasta ja se
käytti öljyasetta Jugoslavian riippumattomuuspyrkimyksiä vastaan. Venäläiset rakensivat itse suuria öljy johtoja Neuvostoliitosta Itä-Eurooppaan, mutta kuusikymmenluvun alussa he alkoivat vaatia myös
Itä-Euroopan maita osallistumaan öljyntuotanto- ja kuljetuskustannuksiin.
Neuvostoliitto käynnisti pian sodan jälkeen myös perinteisen viennin Länsi-Eurooppaan, aluksi Suomeen, Ruotsiin, Islantiin ja Italiaan. Italian valtiollinen öljyyhtiö käytti taitavasti hyväkseen öljyntuontia Neuvostoliitosta pyrkiessään riippumattomuuteen läntisistä öljyalan jättiläisyhtiöistä. Neuvostoliiton voimakas tunkeutuminen läntisille markkinoille kuusikymmenluvun alussa vaikutti osaltaan öljynhinnan laskuun maailmanmarkkinoilla
ja vaikeutti öljyä vievien kehitysmaiden
asemaa.
Neuvostoliitto loi omia kansainvälisiä
öljyalan suuryhtiöitään kuten Nafta GB:n
ja Nafta Belgiumin. Viimeksimainitusta
tuli todellinen öljyalan jättiläinen omine
tankkereineen, jalostamoineen ja monine
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haaraliikkeineen. Nämä neuvostoliittolaiset yhtiöt ovat toimineet yhteistyössä
myös länsimaisten alan suuryhtiöiden
kanssa.
Goldmanin mukaan on mahdollista, että
Neuvostoliitto olisi hyötynyt eniten OPECmaiden politiikasta seitsemänkymmentäluvulla. Se yllytti OPEC-maita öljyboikottiin v. 1973 Lähi-Idän sodan aikana, mutta
käytti häikäilemättä hyväkseen saartotoimia. Raakaöljyn hinnannousu on sittemmin kohottanut Neuvostoliiton vientitulot
moninkertaiseksi ja siitä on tullut SaudiArabian jälkeen maailman toiseksi suurin
öljynviejämaa. Puolet Neuvostoliiton kovan valuutan vientituloista tuli öljystä
seitsemänkymmentäluvun puolivälissä.
Öljynvientitulot ovat olleet elintärkeitä
Neuvostoliitolle, sillä se on voinut niiden
avulla rahoittaa teknologian ja viljan
tuontia lännestä joutumatta ylenmääräisiin
maksuvaikeuksiin. Neuvostoliitto nosti
vastoin pitkän aikavälin sopimuksia ItäEurooppaan viemänsä öljyn hintaa heti öljyn ensimmäisen suuren hinnannousun
jälkeen. Tämä on aiheuttanut tuntuviasopeutumisvaikeuksia useimmille Itä-Euroopan kansantalouksille.
Goldmanin mielestä CIA:n ennuste ei
ottanut huomioon sitä, että Neuvostoliitossa on lukuisia mahdollisuuksia tuotannon
tehostamiseen. Öljynetsintäteknologiaa ja
porausteknologiaa parantamalla voidaan
päästä nykyistä huomattavasti korkeampaan tuotantoon. Neuvostoliitossa on lukuisia mahdollisuuksia energian säästöön.
Hintamekanismin toimivuutta lisäämällä
voidaan huomattavasti tehostaa tuotantoa
ja kulutust(l. Neuvostoliiton on pakko nostaa sisäisiä energian hintoja, sillä ulkomaankauppaan sitoutunutta öljysektoria ei
voida ikuisesti eristää muusta kansantaloudesta.
Neuvostoliiton energiantuotannon koko-

naisrakenne on huomattavasti edullisempi
kuin Yhdysvaltojen, koska siellä siirtyminen hiilen käytöstä öljyyn on ollut paljon
hitaampi. Yksityis auton käyttö ei ole ehtinyt laajentua merkittävästi ja kaupunkirakenne on säilynyt ehjänä toisin kuin Yhdysvalloissa. Neuvostoliitossa ovat maailman runsaimmat maakaasuvarat ja hallitus voi lisäksi toimeenpanna ydinvoiman
rakentamisohjelmansa ilman kansalaisten
vastustusta toisin kuin Yhdysvalloissa.
Neuvostoliitossa on suotuisia mahdollisuuksia öljynkäytön korvaamiseen ja tämä auttaa pitämään öljyntarjontaa kor...;
kealla myös tulevaisuudessa.
Goldman kysyy, mitä olisi tapahtunut,
jos CIA olisikin ollut oikeassa. Neuvostotalouden kehitys joutuisi suuriin ongelmiin
länsituonnin vaikeutuessa ja siitä tulisi
ennen pitkää lännen kilpailija raakaöljyn
tuontimarkkinoilla. Lähi-Idän kriisipesäke
tulisi entistä räjähdysalttiimmaksi. Goldmanin mukaan on Yhdysvaltojen intresseissä, että Neuvostoliitto pystyy jatkuvasti lisäämään öljyntuotantoaan. Näin siitä
ja Itä-Euroopan maista ei tule lännen kilpailijoita öljyn tuontimarkkinoilla. Yhdysvalloissa esitetyt vaatimukset teknologian
viennin rajoituksesta ovat tehottomia, sillä Yhdysvalloilla ei ole monopolia alalla.
Lisäksi ei ole syytä tukea niitä uusstalinistisia ja traditionalistisia piirejä Neuvostoliitossa, jotka vaativat siirtymistä isolationismiin liiallisen ulkomaisen riippuvuuden johdosta.
Goldman esittää lopuksi väitteen, jonka
mukaan CIA:n pessimistinen ennuste olisi
vaikuttanut ratkaisevasti siihen, että Neuvostoliiton öljyalan teknokraatit onnistuivat vihdoin ajamaan läpi vaatimuksensa
tuotannon tehostamisesta seitsemänkymmentäluvun lopulla. Neuvostoliiton uusi
öljypolitiikka tekee entistä epätodennäköisemmäksi CIA:n ennusteen toteutumisen.
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Hän ironisoi sitä, että CIA tuli ilmeisesti
tahtomattaan toimineeksi neuvostojohdon
ilmaisemana konsulttina. Lisäironia lienee
se, ettei Suomessa ole ilmeisesti ymmärretty CIA:n tehneen ennusteellaan suuria
palveluksia myös Suomen kansantaloudelle.

Geoekonomia ja uuden öljykriisin
mahdollisuus
Goldman käsittelee Suomen taloudellisen
kehityksen strategisia reunaehtoja. Suomen on onnistunut tähän asti maksaa kasvavat neuvostoöljyn tuonnista aiheutuvat
laskut työllisyyttä turvaavalla viennillä.
Neuvostohallituksen pyrkimys energiankäytön tehostamiseen avaa uusia markkinoita säätölaitteille ja energiansäästön
asiantuntemukselle. Neuvostoliiton öljypolitiikan järkiperäistyminen lisännee mahdollisuuksia saada tuontiöljyä sieltä myös
tulevaisuudessa.
Sid-Ahmerin kritiikki länsimaisten suuryhtiöiden toimintaa vastaan selittää sen,
että pienen Suomen vaarattomiksi koetuilla yrityksillä on mm. intialaisten kanssa
tietty etulyöntiasema Lähi-Idän öljyntuottajamaiden markkinoilla. Suomen kansantalouden nykyistä suurta riippuvuutta öljyntuottajamaista lisää myös suomalaisten
yritysten toiminta Norjan öljysektorilla.
Mutta missä viipyy suomalainen geoekonominen tutkimus, joka tarkastelee geopolitiikan, kansainvälisen talouden, luonnonvarojen ja kansantalouksien sisäisten
kehitysdynamiikkojen
vuorovaikutusta
maailmankartalla? Eikö juuri pienen Suomen kaltaisen maan pitäisi olla hyvin kiinnostunut sen kansantalouden kehityksen
kansainvälisten reunaehtojen tutkimuksesta? Suomalaista tulevaisuudentutkimusta
tulisi kiireesti suunnata tähän suuntaan

sen sijaan että jatkuvasti rakennetaan
vuoteen 2000 kurkottavia vallitsevan kehityksen mekanistisia jakoputkia.
Sid-Ahmedin teoksessaan käsittelemät
OPEC-maiden vaikeat sisäiset kehitys ongelmat ja länsimaiden jatkuvat hegemoniapyrkimykset maailmantaloudessa tulevat suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan uusia yhteentörmäyksiä ja talouskriisejä tällä vuosikymmenellä. Tunnettu
amerikkalainen öljyalan asiantuntija Walter J. Levy pitää lähes varmana uuden öljykriisin puhkeamista Lähi-Idässä lähivuosina. Palestiinalaiskysymyksen ratkaisemattomuus, Libanonin kaoottinen tilanne, Israelin tinkimätön politiikka, Iranin
vallankumous, Egyptin eristyneisyys, rajasodat ja äärimuslimien nousu kaikkialla
ovat kaikkea muuta kuin omiaan vakaannuttamaan alueen oloja. Länsimaat ovat
lyhytnäköisyydessään tunkeneet Arabian
niemimaan öljyntuottajamaihin yhdellä
kertaa niin paljon uutta teknologiaa, ettei
mikään perinteinen poliittinen ja kulttuurijärjestelmä kykene hallitsemaan muutosprosessia. 2
Kaikista korvaamispyrkimyksistä huolimatta läntisen maailman riippuvuus öljystä säilyy kahdeksankymmenluvulla varsin
suurena. Maailman finanssij ärjestelmän
nykyinen haavoittuvuus tekee epätodennäköiseksi seitsemänkymmenluvulla onnistuneen öljydollarien kierrätyksen kaltaisen suorituksen onnistumisen uudelleen.
Poliittiset mullistukset Lähi-Idässä, öljyntuottajamaiden väliset sodat, finanssikriisi
länsimailla ja suur- ja supervaltojen taistelu öljyvarojen kontrollista ovat uuden
öljykriisin ilmenemismuotoja. Levy on
täysin samaa mieltä Sid-Ahmedin kanssa
siitä, että todellisiin muutoksiin tähtäävien
2. Walter J. Levy: Gil and the Decline of
the West

Foreign Affairs 58, 1980: 995-1015.
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neuvottelujen onnistumisen ja maailmantalouden kaaoksen välillä on vähän vaihtoehtoja.
Seuraavassa eräs pikkuskenaario 1980luvun öljy kriisistä: Lähi-Idän öljynviennin äkkinäinen supistuminen ja öljynhinnan raju nousu syöksevät maailmantalouden lamaan. Kurjimmin käy jo ennestään
nälänhädän partaalla eläville köyhille kehitysmaille, jotko kurjistuvat entisestään.
Länsi-Eurooppa ja Japani menettävät asemiaan maailmantaloudessa. Neuvostoliitto
ja Kiina vahvistuvat suhteellisesti ja Yhdysvallat vakiinnuttaa asemansa lännen
johtajana. Norjassa ja Albertassa eletään
loisto aikaa. Machiavellisti saattaisi sanoa,
että pieni öljykriisi palvelee Yhdysvaltojen intressejä.

Olen esitellyt toisessa yhteydessä öljyn
äkillisen loppumisen vaikutuksia länsimaiseen talouteen, enkä puutu siihen tässä.
Totean vain, että valtionhallinnon ja yrityksien olisi Suomessakin syytä hahmotella vaihtoehtoisia toimintastrategioita
uusien öljykriisien varalta. Mihin suunnata investoinnit? Missä ovat tulevaisuuden
markkinat? Saattaa nimittäin olla niin, ettei Levyn pessimistiselle ennusteelle käy
yhtä huonosti kuin CIA:n pessimistiselle
ennusteelle Neuvostoliiton öljyntuotannon
tulevaisuudesta. 3
3. »Vallankumous öljymaissa». Mitä tapahtuu länsimaisessa taloudessa, jos öljyntuonti
yllättäen tyrehtyy? Helsingin Sanomat, alaker-

ta 27.1.1980. Vrt. Henri Aujac et Jacqueline
de Rouville: La France sans petrole, Paris 1979.

Siperiaan vai Eurooppaan?
JUUSO SALOKOSKI

Jarmo Eronen: Neuvostoliiton massa- ja
paperiteollisuuden alueellinen ekspansio,
Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja
B 50, Helsinki 1981.
Erosen pyrkimyksenä on selvittää, kuinka massa- ja paperiteollisuuden alueellinen laajeneminen tapahtuu Neuvostoliiton
taloussysteemissä, mitkä ovat tämän laajenemisen taustavoimat ja mikä on sen todennäköinen suunta tulevaisuudessa. Tavoitteena on teoria, jonka avulla pystyttäisiin ennakoimaan massa- ja paperiteollisuuden sijaintiratkaisuja tulevaisuudessa.

Kaupallisesti yksinkertaistettuna tutkimuksessa on kysymys siitä, missä päin
Neuvostoliittoa todennäköisimmin avautuvat seuraavat massa- ja paperiteollisuuden
uudisrakennuskohteet tai ehkä myös siitä,
millä alalla neuvostoliittolainen suomalaisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä
supistuu tai vastaava neuvostoliittolainen
kilpailu maailmanmarkkinoilla kasvaa.
Samoin kuin energia- ja kaivannaisteollisuudessa myös metsäteollisuudessa tilanne Neuvostoliitossa on sellainen, että suurimmat hyödyntämättömät raaka-ainevarat ovat Siperiassa, mutta kulutus valta-
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osaltaan Euroopassa. Tuotantolaitosten sijoittelussa sekä markkinoiden että raakaaineiden sijainti on otettava huomioon.
Metsäteollisuuden kohdalla ja etenkin
massateollisuudessa raaka-aineiden läheisyys painaa näistä enemmän. Neuvostoliiton oloissa investoinnit Siperiaan ovat kuitenkin osoittautuneet tavallista kalliimmiksi ja niiden toteuttamisessa on ilmennyt melkoisia vaikeuksia. Nämä seikat
Eronen pyrkii ottamaan huomioon sijaintiteoriassaan sisällyttämällä siihen markkinoiden ja raaka-aineiden sijainnin ohella suhteelliset investointikustannukset. Tämä ratkaisu on yhdenmukainen Neuvostoliitossa nykyään kasvavaa merkitystä saavan kustannuksia minimoimaan pyrkivän
suuntauksen kanssa.
On luonnollista, että suhteellisten investointikustannusten huomioon ottaminen
muuttaa investointien sijaintivaihtoehtojen
edullisuusjärjestystä. Ennen kaikkea se
panee etsimään vaihtoehtoja- Siperiaan
tehtäville investoinneille, ja tällöin luonnollisesti entistä tarkemmin arvioimaan
Neuvostoliiton Euroopan puoleisten osien
metsäreservej ä.
Näin on myös Eronen menetellyt, ja samalla päätynyt eräisiin tuloksiin, jotka itsessään ovat paljon mielenkiintoisempia
kuin hänen sinänsä yksinkertainen sijaintiteoriansa.
Ensinnäkin Eronen on malliaan varten
laatinut laskelman Neuvostoliiton metsävaroista talousalueittain. Laskelman keskeiset tulokset ovat seuraavat:
Siperiassa ja Kauko-Idässä ei esiinny
puuraaka-aineen niukkuutta aluetta kokonaisuutena tarkasteltaessa. Hakkuupoistuma jää huomattavasti alle hakkuusuunnitteen sekä metsän kasvun ja toisaalta
sahateollisuus tuottaa huomattavia jätepuumääriä. Siperiasta ja Kauko-Idästä
viedään runsaasti raakapuuta muille ta-

lousalueille ja Japaniin. Raaka-ainepohja
ei siis ole esteenä massa- ja paperiteollisuuden laajennuksiin.
Toisaalta myös Siperian suuret integraatit, varsinkin Bratsk, toimivat jatkuvasti
vajaateholla raaka-ainepulan vuoksi. Myös
Ust-Ilimskin kohdalla on samantapainen
tilanne uhkaamassa. Länsi-Siperiassa on
syntynyt samanlainen tilanne useilla sahoilla.
Pääsyynä tähän on hakkuualueitten huono suunnittelu. Integraatin puunhankintaalueille on annettu muillekin organisaatioiHe oikeus hakkuisiin paikallissahojen
tarpeisiin ja· vietäväksi muihin osiin maata. Tämän takia hakkuukelpoinen puusto
on huomattavasti vähentynyt pääkuljetusväylien ympäriltä. Massa- ja paperiteollisuuden laajeneminen Siperiassa ja Kauko-Idässä edellyttää. siis huomattavia investointeja kuljetusverkkoon ja muuhun
infrastruktuuriin uusien raaka-ainelähteiden avaamiseksi.
Koko eurooppalais-uralilaisella alueella
saadaan havupuiden hakkuusäästöksi Ero'sen laskelmien mukaan yhteensä 2-7 mil'joonaam3 ja lehtipuille yli 50 miljoonaa
m 3 vuodessa. Tällä alueella puun tuotantoa voitaisiin selvästi tehostaa, varsinkin
vähämetsäisellä vyöhykkeellä. Nykyään
hakkuut muodostavat kokonaispuustosta
1,5 0/0, mikä on selvästi vähemmän kuin
esimerkiksi Suomessa, missä biologiset
edellytykset eivät ole ainakaan paremmat.
Puun tuotannon lisäämisen kannalta lupaavimmat altieetovat Erosen mukaan
Keskialue, Valko-Venäjä, Ukrainan pohjoisosat, Baltia ja Volgan alueen pohjois_osat.
Hakkuumahdollisuudet ovat parhaat
nuorehkoissa, harvennusta vaativissa metSlssa, joista kertyisi pieniläpimittaista,
massa teollisuudelle sopivaa puuta. Nämji
harvennusta kaipaavat metsät ovat usein
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syntyneet alueille, joilta sodan jälkeen
jouduttiin runsaasti hakkaamaan jälleenrakentamisen ja kotitalouskäytön takia.
Mm. Valko-Venäj ällä tällaisten metsien
osuus on suuri.
Näinkin huomattavien puureservien olemassaolo - ja lisäksi lähellä Neuvostoliiton Euroopan puoleisten osien kulutusalueita - vaatii oman selityksensä. Se
on - Erosta tulkiten - seuraava.
Neuvostoliiton metsät jaetaan puun tuotannon mukaan kolmeen ryhmään:
1) suojelu- ja virkistysmetsiin, joissa saa
suorittaa vain harvennushakkuita, mutta ei avohakkuita,
2) monikäyttömetsiin, joissa voidaan suorittaa harvennushakkuita, mutta ei laajoja avohakkuita,
3) pelkästään puun tuotantoa palveleviin
metsiin, joissa avohakkuut ovat vallitsevia.
Tärkeimmät hakkuutavat Neuvostoliitossa ovat avohakkuut ja päätehakkuut.
Näiden osuus puunkorjuun pinta-alasta
vuonna 1976 oli 820/0. Avo- ja päätehakkuiden yleisyyteen ovat olleet vaikuttamassa monet syyt kuten metsätöiden koneistuminen, hakkuutoiminnan painopisteen siirtyminen runsasmetsäisille seuduille, joilla päätehakkuukypsien metsien
osuus on suuri, harvennushakkuita halvemmat korjuukustannukset, harvennushakkuisiin tarvittavan kevyen kaluston
puute jne ja ehkä ennen kaikkea se, että
metsää on ollut hakata vaikka paljaaksikino
Avo- ja päätehakkuiden suosimisesta
johtuen suojelu-, virkistys- ja monikäyttömetsien puuntuoton talteenotto on ollut
vähäistä, ja juuri näissä metsissä valtaosa
käyttämäUömistä reserveistä onkin kehittynyt.

Näin siis Erosen mukaan Neuvostoliiton
metsäteollisuuden ekspansio voi jatkua
edelleen Siperian laajojen metsävarojen
laajenevan hyväksikäytön suuntaan tai rakentua ,Euroopan puoleisten osien käyttämättömiin reserveihin, joihin pääsee käsiksi harvennushakkuin suojelu-, virkistysja monikäyttömetsissä lähellä kulutusalueita. Viimeksi mainittu vaihtoehto on
hyvinkin mahdollinen edellyttäen, että
Neuvostoliiton luonnonsuojeluväki ei sitä
voimakkaasti vastusta.
Erosen työ on samalla sekä mielenkiintoinen että ajankohtainen. Mielenkiintoinen sen takia, että Neuvostoliitto on metsäteollisuutemme ja' puunjalostusteollisuutemme koneenrakentajien kannalta eräs
päämarkkina-alueista ja toisaalta Neuvostoliiton metsäteollisuus on eräs vakavin
kilpailijamme maailmanmarkkinoilla. Tietoa Neuvostoliiton metsäteollisuuden ja
-talouden tilasta meillä tuskin on liiaksi.
Toisaalta se on ajankohtainen sen takia,
että Neuvostoliiton metsätalous ja metsäteollisuus on parasta aikaa käymistilassa.
Vastikään selluloosa- ja paperiteollisuusministeriö sekä metsätalousministeriö yhdistettiin yhdeksi ministeriöksi organisatoristen taloudellista toimintaa haittaavien
esteiden vähentämiseksi. Niinikään kesällä 1981 suurin piirtein Erosen tutkimuksen valmistumisajankohtana - Neuvostoliiton päälehdissä käytiin suhteellisen vilkasta keskustelua Neuvostoliiton metsätalouden tilasta. Erosen tutkimustulosten
oikeaan osuvuutta kuvastaa se, että neuvostoliittolaisessa lehdistössä käyty keskustelu keskittyi suurin piirtein samoihin
asioihin kuin Erosen tutkimus. Neuvostoliittolaisen debatin Izvestija-lehdessä 31. 7.
1981 käynnistynyt artikkeli formuloi ongelman seuraavasti: miksi Neuvostoliiton
metsäteollisuudelle ei. riitä raakapuuta,
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vaikka maassa .on puuta enemmän kuin
missään muualla. Vaikka ongelmaan tuntuu käydyn keskustelun pohjalta olevan
lukemattomia syitä, on keskeisiä kysymyksiä se, kenellä on oikeus metsien käyttöön.
Kysymys on siis paljolti hallinnollinen ja
hallinnollisen ongelman takaa paljastuvat
erilaiset intressiristiriidat. Hakkuuorganisaatiot pyrkivät kustannussäästöihin railakkailla avohakkauksilla, paikalliset organisaatiot taas pyrkivät suojelemaan lähiseutujensa metsiä tällaisilta otteilta. Kaiken lisäksi muillakin organisaatioilla kuin
metsäteollisuuden hakkuuprikaateilla on
puuntarvetta, jota he pyrkivät tyydyttä~
mään ikäänkuin ohi virkatien.
Suomalaiselta kannalta asiassa on kiinnostavaa se, että Euroopan puoleisten hakkuureservien käyttöönotto edellyttää pienkorjuukaluston lisäämistä Neuvostoliitossa
lähivuosina. Avo- ja päätehakkuisiin soveltuvaa raskasta korjauskalustoa tuskin
tullaan päästämään varjeltuihin Neuvostoliiton Euroopan puoleisiin metsiin. Pientä
korjuukalustoa sen sijaan ei vielä riittä-

västi ole. Eiköhän vaan tässäkin ole suomalaistoimittajille markkina-aukko?
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Neuvostoliittolainen tutkimus Suomen
teollistumisen historiasta
TIMO MYLLYNTAUS -

ARI HÄLL

A. P. Laidinen: Razvitie kapitalizma v
promyslennosti Finljandii (pervaja polovina XIX v.). Nauka, Leningrad 1979, 163 s.

Suomen taloushistorian tutkimus on ymmärrettävistä syistä vähäistä maan ulkopuolella. Viime vuosina aktiivisimpia tällä alalla on ollut joukko neuvostoliittolai-

sia tutkijoita kuten L. Suni, A. S. Zerbin
ja J. Bobovits. Heihin kuuluu myös itäkarjalainen A. P. Laidinen, joka on aiemmin julkaissut Suomen poliittista ja taloushistoriaa 1700-luvun jälkipuoliskolla käsitelleen tutkimuksen. Uusimmassa kirjassaan hän on keskittynyt tarkastelemaan
Suomen teollistumisprosessia kolmella
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merkittävimmällä toimialalla: metalli-,
tekstiili- ja sahateollisuudessa.
Hänen päämääränään on analysoida
Suomen hallituksen teollisuuspolitiikan
luonnetta 1800-1uvun alkupuoliskolla sekä
seurata teollisuustuotannon kasvua ja kapitalististen tuotan tosuh teiden kehitystä.
Hän on pyrkinyt myös luomaan katsauksen niin teollisuuden harjoittajien kuin
tehdastyöväestön sosiaaliseen taustaan ja
asemaan.
Vaikka rautateollisuus oli keskeisellä sijalla hallituksen teollisuuspolitiikassa, perusmetalliteollisuuden kehitys oli verraten
hidasta. Poikkeuksena olivat viime vuosisadan toisella neljänneksellä syntyneet
konepajat, joista muodostui dynaamisesti
laaj eneva tuotannon ala. Yleisesti ottaen
metallialan yritykset eivät Laidisen mukaan kehittyneet 1800-luvun alkupuoliskolla tuotannon manufaktuuri- ja tehdasmuodon välillä olevaa ns. sekamuotoa pitemmälle. Useat, laajojen maatilojen yhteydessä toimineet rautaruukit olivat kartanotalouden jäänteitä. Ruukin patruunoilla oli merkittävä määrä vuokraviljelijöitä, joiden he vaativat tekemään vuokranmaksuna eri tehtäviä, kuten polttopuun
hankintaa, sysien polttoa ja rahdinajoa.
Kaikissa metallialan yrityksissä oli myös
palkkatyöyoimaa, joka, varsinkin rautatehtaissa, sai suuren osan palkastaan luontaistuotteina. Teoksen tekijä katsoo, että
riistäessään tällä tavoin talonpoikaisia
vuokraviljelij öitään maanomistaj a-tehtailijat ansaitsivat feodaalista korkoa samaan
aikaan, kun he nauttivat myös kapitalistista lisäarvoa palkollistensa työstä.
Tekstiiliteollisuuden Laidinen toteaa
varttuneen tarkastelujaksona pientavara"ja manufaktuurituotannosta eräin osin tehdasteollisuudeksi.
Puuvillateollisuudessa
teollistumis- ja koneellistumisprosessi eteni nopeimmin. Tällä alalla maan johtavan

yrityksen, Finlaysonin puuvillatehtaan,
mainitaan vetäneen tekniseltä varustukseltaan vertojaan parhaille englantilaisille
puuvillatehtaille.
Laidisen näkemys on, että sahateollisuuden tuotannon kasvua rajoittavaa politiikkaa harjoitettiin Suomessa ensisijaisesti
maan senaatin, ei niinkään tsaarin vaatimuksesta, sillä suuriruhtinas katsoi kaiken teollisen toiminnan, myös sahateollisuuden ja sen viennin kasvun olevan
omiaan irrottamaan maan riippuvuudesta
Ruotsista. Senaatti ei tekijän mukaan kuitenkaan tähdännyt sahateollisuuden tukahduttamiseen, vaan salli sen toimivan
tiettyjen
sahauskiintiöiden
puitteissa.
Vientitulleja joustavasti alentaen senaatti
pyrki vaimentamaan puutavaran laivausten voimakkaita laskuja matalasuhdanteiden aikana, sillä puutavaran vientimaksut
olivat merkittävä valtion tulonlähde. Alueja työvoimapoliittisista syistä valtiovalta
jopa tuki luotoin Itä-Suomen sahanomistajia, jotta tämän alueen elinkeinoelämä vilkastuisi jo tilaton väestö saisi työtilaisuuksia.
Kapitalististen tuotantosuhteiden Laidinen katsoo tutkimusperiodinaan muotoutuneen pisimmälle puuvilla- ja verkateollisuudessa. Työnsä luonteen ja muiden tunnuspiirteiden perusteella t~kstiilityöläiset
olivat lähes verrattavissa tehdasproletariaattiin. Erotuksena esim. saha-, masuuni- ja takomotyöläisten enemmistöstä tekstiilityöläiset olivat täysin erossa maanviljelyksestä ja saivat palkkansa pääasiassa
rahana.
Kaikilla teollisuuden aloilla tekijä toteaa kapitalististen tuotantosuhteiden kehittyneen järkkymättömästi, vaikkakin
teollisuus eteni etupäässä manufaktuurimuodon perustalla. Tällä kehitys asteella
teollisuustyöväestö muodostui esiproletariaatista, joka oli koostumukseltaan ja so-
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siaaliselta asemaltaan heterogeenista ja eri
tavoin pääomasta riippuvaa.
Vaikka Laidinen on runsaasti käyttänyt
vanhoja venäläisiä arkistolähteitä ja tilastoja, hänen tutkimuksensa pohjautuu pääosin suomalaisiin tutkimuksiin. Hänen
teoksensa ei siten tuo esiin kovinkaan kosolti uusia faktoja, vaan sen omintakeisimpana piirteenä on suomalaisista tutkimuksista jonkin verran poikkeavat näkökulmat ja painotukset. Laidinen ei esimerkiksi esitä pääoman niukkuutta Suomen
kansantalouden hitaan kasvun eräänlaisena causa finalisina, kuten useissa kotimaisissa tutkimuksissa on ollut tapana. Suomen pitkän aikavälin kehitykseen pitäneekin paikkansa Nicholas Kaldorin näkökanta, että pääomapula on pikemminkin vitkan taloudellisen kasvun seuraus kuin syy.
Laidinen viittaa vain tekstiiliteollisuuden konehankintojen yhteydessä yrittäjien
pääomaresurssien riittämättömyyteen. Metalli- ja sahateollisuutta käsitellessään hän
tarkastelee sitä vastoin niitä tekijöitä, jotka hillitsivät pääomanomistajien halukkuutta sijoittaa näille aloille. Toisaalta hän
toteaa, että rautatehtailijoiden pääomaresurssit ja taloudellinen menestys perustuivat ensi sijassa heidän laajoihin maaomaisuuksiin ja valtion virkoihin kuin teollisuudella kasattuun pääomaan. Sahan perustamiseen ei taas tarvittu suurtakaan
pääomaa ja monet sahanomistajat harjoittivat liiketoimintaansa vieraalla pääomalla.
Valtion rooli teollistumisen kannustajana tuodaan tässä tutkimuksessa selvästi

esiin. Laidinen antaa hallituksen merkantilistiselle talouspolitiikalle hieman suuremman ja myönteisemmän merkityksen
kuin yleensä suomalainen taloushistoriantutkimus, joka on suhtautunut hallituksen
toimintaan etupäässä kriittisesti ja painottanut sen kokemia takaiskuja.
Tarkasteltava teos on eräs vakavimpia
yrityksiä tutkia Suomen autonomian ajan
alkupuoliskon taloushistoriaa marxilaisista
lähtökohdista. Omaleimaisin piirre tässä
tutkimuksessa on teollisuuden kasvun ja
tuotantomuotojen kehityksen tarkastelun
yhdistäminen suomalaisen yhteiskunnan
luokka-analyysiin, joka on kuitenkin jäänyt paljolti muiden aihepiirien varjoon.
Tekijä viittaa neljään luokkarakenteissa
tapahtuneeseen muutosprosessiin:. aateliston porvaristumiseen, porvariston lukumäärän ja vaikutusvallan kasvuun, maanviljelijäväestön jakaantumiseen ja hajaantumiseen sekä heterogeenisen palkkatyöväestön, teollisuuden esiproletariaatin syntyyn. Hahmotellun luokka-analyysin luonnosmaisuutta kuvaavat jossain määrin epämääräiset käsitteet. Tekijä ei muun muassa määrittele eikä erittele käsitettään »hallitsevat piirit».
Laidisen tutkimus on asiatiedoiltaan
runsas ja lähdeaineistoonsa tukeutuva.
Teoksessa ei tyydytä luetteloimaan tapahtumia eikä pelkästään taulukoimaan tilastotietoja. Kirjoittajan laajahko nakökul~
ma, synteettinen tutkimusote ja sujuva
esitystapa tekee kirjasta kiintoisan. Laidisen asiantuntemus on sangen vankka ja
hänen teoksensa on kieltämättä m'onien
suomalaisten tutkimusten veroinen.
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Rudiger Dornbusch: Open Economy Macroeconomics.
Basic Books, New York 1980 (293 sivua)

Rudiger Dornbusch (MIT) itse toteaa teoksestaan Open Economy Macroeconomics,
että se ei ole puhtaasti oppikirja eikä
myöskään varsinainen tutkimusjulkaisu
vaan hiukan molempia.
Teos koostuu johdanto-osan lisäksi yhdestätoista luvusta, joista monet perustuvat tekijän omiin, aikaisemmin muualla
julkaistuihin artikkeleihin. Jokainen luku
muodostaa ikäänkuin oman erillisen artikkelinsa, jossa kysymyksenasettelu pelkistetään ja oletukset tehdään vain kulloinkin käsiteltävänä olevaa probleemaa varten. Pelkistäminen viedään mahdollisimman pitkälle, ja varsinkin sellainen lukija,
joka ei ennestään ole hyvin perehtynyt
avoimen talouden kysymyksiin, joutuu tekemään tavattomasti töitä pysyäkseen mukana.
Pelkistämisestä on se etu, että asetettuun
probleemaan saadaan tarkka vastaus. Toisaalta kokonaiskuvan saaminen tulee hankalaksi, koska asetelma vaihtuu luvusta
toiseen. Toki teos, kun sen jaksaa kokonaan käydä läpi, antaa myös kokonaiskuvan kahdessakin mielessä. Ensinnäkin se
antaa erinomaisen teoreettisen pohjan ja
saattaa tässä suhteessa lukijan aivan viimeaikaisimman tutkimuksen rintamaan.
Toiseksi se osoittaa, miten tavattoman monimutkaisesta asiakokonaisuudesta on kysymys.
Kirjan ensimmäinen osa sisältää kaksi
käsitteitä määrittelevää johdantolukua.
Toinen osa käsittelee työllisyyden, kauppataseen ja suhteellisten hintojen välisiä
yhteyksiä. Yhteistä toisen osan eri luvuille
on se, että rahataloudellisia tekijöitä ei
missään ole otettu huomioon ja että va-

luuttakurssi on kiinteä joskin eksogeenisesti muutettavissa. Muilta osin asetelma
muuttuu koko ajan. Esimerkiksi kun tarkastellaan avoimen talouden kerroinvaikutuksia, suhteellisista hinnoista ei tehdä mitään oletusta, ja kun tarkastellaan/ devalvaation ja kauppapolitiikan vaikutuksia,
silloin oletetaan, että kotimaa on täysin
erikoistunut tuottamaan yhtä hyödykettä,
jota muualla ei tuoteta. Näin saadaan kotimaan tuotannon ja ulkomaisten tuotteiden suhteellinen hinta korostetusti esiin.
Myös tuonti esiintyy probleemasta riippuen kolmessa eri merkityksessä. Kahdessa luvussa kysymys on lopputuotteiden
tuonnista, ja tuonnille määritellään oma
kysyntäfunktio. Yhdessä luvussa tuonti
taas on korvaamattomien raaka-aineiden
tuontia, mikä oletus asettaa valuuttakurssimuutosten vaikutukset uuteen valoon ja
edellyttää oletusten tekemistä myös eri
sektoreiden tuotannon raaka-aineintensiivisyydestä. Lopulta ensimmäisen osan viimeisessä luvussa tuontia sen paremmin
kuin vientiäkään ei määritellä erikseen
vaan ainoastaan nettovienti. Tällöin kiinnostuksen kohteena on avoimen ja suljetun sektorin tuotteiden suhteellisen hinnan käyttäytyminen.
Kolmannessa osassa näkökulmaa siirretään rahataloudellisten tekijöiden puolelle
kuitenkin ilman korkoa tuottavia, kansainvälisesti vaihdettavia rahoitusvaateita. Kysymyksessä on toisin sanoen ns. monetaarinen
lähestymistapa
maksutaseeseen.
Useimmissa tapauksissa nimellinen valuuttakurssi oletetaan kiinteäksi. Kotimainen
rahan tarjonta tällöin muuttuu endogeenisesti valuuttavarannon muutosten kautta.
Tässäkin yksinkertaisessa perusasetelmassa törmätään moniin hankaliin kysymyksiin, joita tavanomaisissa oppikirjaesityksissä ei yleensä käsitellä. Tällainen on pe-
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rinteisestä poikkeava tulkinta ns. Marshall-Lerner-ehdosta tapauksessa, jossa
vientituotanto on tarpeeksi erikoistunutta
niin, että vaihtosuhde on endogeeninen.
Tällöin viennin ja tuonnin hintajoustojen
ohella myös ns. jakaumavaikutukset, joita
syntyy eri maiden kysynnän rakenteessa
ja rahan kiertonopeudessa ilmenevien erojen vuoksi, vaikuttavat maksutaseen kehitykseen. Suhteellisen edun periaate, joka
on tärkeä ulkomaankauppateoriassa, on
avoimen talouden makroteoriassa aina jätetty taka-alalle. Dornbuschin kirjan kahdeksannessa luvussa tämäkin aspekti otetaan mukaan ja integroidaan muihin makrotaloudellisiin käsitteisiin. Siinä osoitetaan miten maksutaseen tai valuuttakurssien muutosten kautta tapahtuvaan monetaariseen sopeutumiseen liittyy myös muutoksia suhteellisten etujen rakenteessa.
Neljännessä osassa pääomaliikkeet ovat
kiinnostuksen kohteena. Tässä osassa käsitellään raha- ja finanssipolitiikan suhteellista tehokkuutta kiinteiden ja vapaasti
muuttuvien valuuttakurssien järjestelmässä ja osoitetaan, että kiinteiden kurssien
vallitessa finanssipolitiikka on tehokasta
mutta rahapolitiikka tehotonta kun taas
kelluvien kurssien järjestelmässä tilanne
on päinvastainen. Nämä ovat jo 1960-luvun
kirjallisuudesta tuttuja ns. Mundell-Fleming-mallin tuloksia. Valuuttakurssiodotusten korostaminen vapaasti muuttuvien
kurssien tapauksessa on sensijaan 1970-luvun perua. Odotukset vaikuttavat ratkaisevasti valuuttakurssien sopeutumisuraan.
Jos esimerkiksi kotimaan rahan tarjontaa
lisätään, yleisön välittömän portfolioreaktion vuoksi valuuttakurssit nousevat heti
melko runsaasti, tapahtuu ns. ylilyöntiä,
minkä jälkeen valuuttakurssit asteittain
laskevat. Uudessa tasapainossa valuuttakurssit ovat nousseet alkutilanteesta yhtä

monta prosenttia kuin rahan tarjonta on
kasvanut. Yleisön portfolio pysyy koko
ajan tasapainossa. Tällaista ylilyönti-ilmiötä on tarjottu selitykseksi valuuttakurssien:
suurille ja äkkinäisille muutoksille, mistä
viimeisten kymmenen vuoden aikana on
saatu kokemusta.
Teoksen viidennessä ja viimeisessä osassa portfoliolähestymistapaan perustuvaa
teoriaa valuuttakurssien määräytymisestä
laajennetaan siten, että vaihtotaseen mahdollinen epätasapaino otetaan huomioon.
Vaihtotaseen epätasapaino merkitsee toisaalta säästämisen ja investointien epätasapainoa ja toisaalta ulkomaisten nettosaamisten muutosta. Tämä jälkimmäinen
seikka merkitsee samalla sitä, että yleisön
portfolion koko ja myös sen rakenne muuttuu, mikä voi edellyttää tietynlaisia muutoksia valuuttakursseissa, jotta portfolion
koostumus säilyisi haluttuna.
Makroteoria käsittelee tuttuja asioita,
tuotantoa, työllisyyttä ja inflaatiota. Avoimen talouden makroteoria tuo mukanaan
kansainvälisen riippuvuuden paitsi kauppavirtojen myös rahoitusvirtojen ja valuuttakurssien kautta. Monet makroteorian
tutut tulokset näyttäytyvät uudessa valossa, kun nämä aspektit otetaan huomioon.
Valuuttakurssien merkitys on paljon muutakin kuin antaa laskuyksikkö oman maan
ja muiden maiden tuottamien tavaroiden
hintojen vertailuun. Jos palkat ja hinnat
ovat annettuja, valuuttakurssi määrää
omien tuotteiden suhteellisen hinnan ja
vaikuttaa sitä kautta kysyntään ja tuotantoon. Jos palkat ovat jäykät, valuuttakurssi määrää reaalipalkan, ja vaikuttaa
sitä kautta tarjontaan ja työllisyyteen.
Mutta valuuttakurssi määrää myös varallisuuden arvon ja vaikuttaa eri varallisuuskohteiden tuottoihin ja siten säästämis- ja investointi päätöksiin, mikä on toi-
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nen asia kuin valinta kotimaisten ja ulkomailla tuotettujen hyödykkeiden välillä.
Kaikkia aspekteja ei ole mahdollista tarkastella analyyttisesti yhden mallin avulla.
Tästä syystä on turvauduttava ankaraankin pelkistämiseen. Dornbuschin teos opettaa pelkistämään, mikä on sen arvokas
lisäanti.

Dornbuschin kirja on otettu lisensiaattitutkinnon vaatimuksiin ainakin Helsingin
yliopistossa. Kun rima on asetettu näinkin
korkealle, on oleellista, että avoimen talouden kysymyksistä annetaan hyvää opetusta jo peruskoulutusvaiheessa.

Antti Suvanto
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English Summary
EERO TUOMAINEN: Finland 1995 - Economic Prospects

In 1981 the Economic Planning Centre
published a long term economic assessment »Finland 1995 - Economic Prospects». Its purpose is to stimulate discussion of growth, structural and social policies. To this end, it assesses the most fundamental determinants of growth, the
scope for increasing real income, the
trends in the use of resources, and the implications of different patterns of growth
for production, consumption, capital formation and finance. Moreover it considers
some alternative scenarios, the adjustment
to structural changes and external shocks
and the ways to resolve critical problems.
The prospects for the Finnish economy
over the next fifteen years are satisfactory. The educational level of the labour
force has risen fast and capital formation
has been adequate during the recent past.

Moreover, a number of measures which
have only exacerbated the economic crisis
in some of the older industrial countries
have not been implemented in Finland.
Finland's ability to renew and restructure
her pattern of production in conditions of
increasing international interaction has
been relatively good.
It would, however, be overly optimistic
to assume that only favourable trends will
continue in the 1980s. On the contrary,
it would seem justified to assume that
growth will slow down and that social
problems will grow more serious even
though Finland's society is more homogenous than that in many other European
countries. The slow growth alternatives
are based upon the view that disturbances
will make it difficult for the international
economic system to operate. Such disturbances may take the form of rapid changes
in relative prices or international political
crises.
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Tieteellisiä kokouksia
THE FIFTH BIENNIAL ARNE RYDE
SYMPOSIUM ON THE ECONOMICS
OF SOCIAL INSURANCE
Järjestyksessään neljäs Arne Ryde symposiumi pidettiin 27.-28. 8. 1981 Frostavallenissa Etelä-Ruotsissa. Arne Ryde oli
poikkeuksellisen lahjakas, varakkaasta
perheestä lähtöisin ollut, ruotsalainen väitöskirjavaiheen ekonomisti, joka menehtyi
auto-onnettomuudessa vuonna 1968. Hänen nimeään kantavan säätiön puitteissa
Lundin yliopiston kansantaloustieteen laitos järjestää joka toinen vuosi (v:sta 1973)
eri aihepiireistä varsin mittavia kansainvälisiä kokouksia. Aikaisemmista symposiumeista mainittakoon v:n 1977 kokous
aiheesta THE THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF KNUT WICKSELL (keskeisimmät esitelmät julkaistu Scandinavian
Journai of Economicsissa 1/1978) sekä vuoden 1979 kokous aiheesta THE ECONOMIC
THEORY OF INSTITUTIONS (Statsvetenskapliga tidskrift 5/1980).

Suurta huomiota osakseen saanut Jameg
Mirrleesin esitys käsitteli epärationaalista
käyttäytymistä sosiaalivakuutusmalleissa
erityisesti olosuhteissa, joissa olisi toivottavaa toteuttaa pakollisiin sosiaalivakuutuksiin perustuva järjestelmä. Tavanomaistahan on tällaisissa päätöstilanteissa
olettaa käyttäytyminen rationaaliseksi.
Mirrleesin mukaan epärationaalisen käyttäytymisen vaikutukset korostuvat etenkin
sosiaali vakuu tusj ärj estelmän suunni ttelussao

Tämänkertaisen kokouksen aiheena oli
THE ECONOMICS OF SOCIAL INSURANCE. Kokoukseen osallistui 11 :stä eri
maasta noin 70 tutkijaa (26 isäntämaan ulkopuolelta). Kahden päivän aikana kuultiin 24 esitelmää, joista seuraavassa keskitymme vain muutamiin.

Toinen keskeisistä alustuksista oli Eytan
Sheshinskin esitys Notes on Individual and.
Macro Risks with Social Security, joka
keskittyi R. Barron esittämän 'ricardolaisen ekvivalenssiteoreeman' epävarmuustekijöiden analysointiin. Yksilötasolla vallitsee epävarmuus omasta eliniästä ja terveydentilasta, kun taas makrotasolla riskejä aiheutuu syntyvyyden vaihteluiden ja
keskimääräisen palkkatason muutosten
vuoksi. Näiden epävarmuustekijöiden aiheuttama käyttäytyminen ei voi olla rationaalista, joten aivan ilmeisesti julkisen
velan neutraalisuusoletuksen toteutuminen
vaarantuu.

Avajaisistunnossa Per Gunnar Edebalk
ja Ake Elmer esittelivät Ruotsin sosiaalivakuutus- ja eläkejärjestelmiä. Ruotsi,
jonka kokemuksista Suomi on saanut vaikutteita, näyttää omine en paljon kehittämiskelpoisia ajatuksia ja malliratkaisuja
USA:n ja Kanadan vastaavista järjestelmistä.

Poikkeuksellisen suuri kiinnostus kokouksen aihepiiriin näyttää virinneen Hollannissa. Hollantilaisten pitämissä esitelmissä (mm. van Praag, van den Bosch ja
Walschots) käsiteltiin hyvin yksityiskohtaiseen ja kattavaan tilastoaineistoon perustuen 1. piilotyöttömyyden merkitystä
vammaisten ja työkyvyttömien edunsaa-
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jien keskuudessa, 2. työttömäksi, sairaaksi
tai työkyvyttömäksi joutumisen ehkäisemiseksi luodun sosiaaliturvajärjestelmän
vaikutuksia taloudelliseen stabiliteettiin
(rahoitusmuotona joko verot tai erityiset
palkkatuloverot tai näiden yhdistelmä) sekä 3. työttömyysavustusten taloudellisia ja
,sosiaalisia vaikutuksia.
Pohjoismaisista esiintyjistä mainittakoon
Bengt-Arne Wickström (Norja), joka tarkasteli tulojen uudelleenjakoon ja sosiaalivakuutusten kysyntään liittyvää problematiikkaa. Hyödyn maksimointia kuvaavassa mallissaan Wickström oletti sosiaalivakuutusten kysynnän veroasteen funktioksi. Tällöin voitiin osoittaa, että mitä
korkeampi on veroaste, sitä vähemmän yk:silöt haluavat verotuloista kulutettavan
sosiaalivakuutuksiin.
Sosiaaliturvaa käsitelleen väitöskirjan
vuonna 1977 tehnyt Ann-Charlotte Ståhlberg Ruotsista esitteli eläkejärjestelmän
vaikutuksia
yksityiseen
säästämiseen.
Alustusta seuranneessa keskustelussa kohdistettiin kritiikki erityisesti elinkaarimal1in sopivuuteen teoreettisena lähtökohtana (Mirrlees) sekä säästämisfunktion spe.sifiointiin (mm. Robert G. Evans).
Mielenkiintoisen sovellutusalueen tarjosi toinen ruotsalainen ekonomisti Mats
Lundahl, joka esitelmässään Insuring
against Risk in Primitive Economies: the
Role of Prestige Goods pyrki todentamaan
primitiivisille talouksille ominaisten erilaisten toimeentuloa ja hengissä säilymistä uhkaavien riskien merkitystä. Esityksessä tarkasteltiin tilanteita, joissa ns.
prestige goodsit ja niiden käyttö sosiaalivakuutuksina edesauttavat tällaisten riskien minimointia. Eri asia on sitten kokonaan se, ovatko mainitut vakuutusmekanismit tarkoituksellisen toiminnan tuloksia.

Tanskalaisen Peder J. Pedersenin alustus oli työttömyysvakuutuksen inflaatiovaikutusten kansainvälinen survey, jossa
käytettiin hyväksi teoreettisena kehikkona
Spindlerin ja Makin mallia sekä R. G.
Lipseyn klassista Phillips-käyrä analyysia.
Toki voidaan kysyä onko tällaisen teorialähtökohdan valinta paras mahdollinen
kun työttömyydessä tapahtuu rakennemuutoksia. Käydyssä keskustelussa mm.
Ingemar Ståhl näytti preferoivan yrityssektorin mukaanottavaa etsintä- tai sopimusteoreettista lähestymistapaa. Oli miten oli, Pedersen päätyi siihen, ettei työttömyysvakuutuksen laajentamisella näytä
olevan suurtakaan vaikutusta inflaatioon.
Samaa osa-aluetta käsitteli myös Felix
FitzRoy esitelmässään Work -sharing and
Insurance Policy: A Cure for Stagflation
(ks. Kyklos 1981: 3).
Yksi istunto oli omistettu terveyden taloustieteelle. Robert G. Evans Kanadasta
esitelmöi aiheesta The Welfare Economics
of Public Health Insurance ja Peter
Zweifel aiheesta Inflation in the Health
Care Sector and the Demand for Insurance: a Micro Study. Esityksissä korostettiin toisaalta sairausvakuutuksen ja
erilaisten terveydenhuoltoon liittyvien
avustusten vaikutuksia uudelleenjakoon
mm. riskiaversio/moral hazard -kehikossa
sekä toisaalta kustannusinflaatiopaineita
terveydenhuoltosektorissa.
Päätösalustuksissa saimme tutustua alan
viimeaikaiseen amerikkalaiseen tutkimukseen. Michael Hurd esitteli Michael Boskinin kanssa tekemäänsä tutkImusta The
Effect of Social Security on Retirement in
the Early 1970's, Richard Burkhauser ja
Joseph Quinn alustivat aiheesta Social
Security and Pension Incentives on Labor
Supply ja Robert Haveman sekä Barbara
Wolfe aiheesta Disability Transfers and
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Work Effort: An Analysis of the Labo')'
Supply Behavior of Older Workers. Otsi~
koiden samankaltaisuudesta huolimatta
esitysten aineistot, käsittely tapa ja tulok~
set poikkesivat mielenkiintoisella tavalla
toisistaan (ks. Danzigerin, Havemanin ja
Plotnickin kriittinen katsaus Journal of
Economic Literature 1981: 3).
Kaiken kaikkiaan tiiviin ohjelman ohes~
sa tarjoutui mahdollisuus käydä antoisia

keskusteluja alan asiantuntijoiden kanssa.
Keskustelut olivat erittäin hyödyllisiä,
vallankin kun Suomessa näyttää alan harrastus toistaiseksi olleen miltei yksinomaan sosiaalipoliitikkojen ja juristien
harteilla (muita suomalaisia taloustieteilijöitä kokoukseen ei osallistunut).

Tero Kuitunen ja Jarmo Väisänen
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Tulevia tieteellisiä kokouksia
-

Viides suomalais-neuvostoliittolainen taloustieteen symposiumi,
aihepiiriltään Equilibrium and Disequilibrium Models in Eeonomies, pidetään Turussa 24.-26. 5. 1982. Tarkempia tietoja antavat
proI. Aarni Nyberg (Helsingin kauppakorkeakoulu), apul.prof.
Urpo Kivikari (Turun yliopisto) sekä VTL Pekka Sutela (Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos. Aleksanterinkatu 7,00100
Helsinki 10, puh. 1912079).

-

Pohjoismaiden kansantaloustieteilijöiden Marstrand-kokous
aika: 29.-31. 5. 1982
paikka: Maarianhamina
lisätietoja antaa Pentti Vartia, ETLA, Lönnrotinkatu 4 B 00120
Helsinki 12; puh. 601322

-

The European Produetion Study Group perustettiin heinäkuussa
1976. Ryhmän tarkoituksena on rohkaista yhteistyötä ja tiedonvälittymistä eurooppalaisten ekonomistien kesken, jotka ovat kiinnostuneet tuotantoprosessien panoksiin ja tuotoksiin liittyvistä
teoreettisista, tilastollisista ja ekonometrisista ongelmista. Ryhmä
on pitänyt kolme kokousta aiheista: The Measurement of Capital,
Teehnologieal Progress ja Teehnologieal Unemployment. Seuraavat kokoukset ovat suunnitteilla:
Elokuu 1982:

Oslo Conferenee on Engineering Produetion Funetions
Järjestäjä: Finn Fprsund

Elokuu 1983:

Louvain Conferenee on Investment
Järjestäjä: Daniel Weiserbs

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

Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta
Ficzere, Lajos - Sarközy, Tomas: Grundlegende Rechtsfragen der IWO der
RGW-Länder, Akedemiai Kiado, Budapest 1981, 169 s.
Hämäläinen, Heikki - Tuurna, Sami: Kansantalous 2000, ETLA B 33, Helsinki
1982, 130 s.
Iltanen, Kaarina: Mainonta, myynnin edistäminen ja suhdetoiminta. WSOY, Porvoo 1982, 219 s.
Mantsinen, Jari: Alueiden väliset panostuotostaulut vuonna 1970. Helsingin yliopiston . Kansantaloustieteen laitoksen

tutkimuksia N:o 45, Helsinki 1982. 31 s.
Mantsinen, Jari: Regional population in
Finland 1880-1975. Helsingin yliopiston
Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, N:o 44. Helsinki 1982. 10 s.
Nygård, Fredrik - Sandström, Arne: Measuring Income Inequality. Almqvist &
Wiksell International, Hangö 1981, 422 s.
Proceeding of the 3rd Finnish-Soviet Symposium in Economics. Toim. Pekka Sutela. Publications of the Finnish-Soviet
Commitee on Sci:ntific-Technological
Cooperation, Helsinki 1981, 155 s.
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