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Tutkimustoiminnasta ja opinnäytteistä
tiedottaminen

Tehostaakseen Suomessa tehtävästä
kansantaloudellisesta tutikim uksesta
tiedottamista Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitus on päättänyt
aloittaa kahden uuden palstan julkaisemisen. Niillä annetaan lyhyesti tietojaeri laitosten julkaisemista tutkimusraporteista sekä yliopistoissa ja
korkeakouluissa hyväksytyistä opinnäytteistä. Tutkimusraportilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleensä monistettua, suppealevikkistä keskustelupaperia tai vastaavaa, joka on usein
luonteeltaan alustava tai väliraportti.
»Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta» -palsta :säilyy aikakauskirjas.sa ,entisenlaisena. Tällä palstalla
mainittuja kirjoja voi pyytää ,toimitukselta arvostelua varten. Sen sijaan keskustelupaperi- ja opinnäyteluetteloissa 'esiintyvistä tutkimuksista
lähemmin kiinnostuneita kehotetaan

ottamaan yhteys ko. tutkimuksen tekijään.
Tiedotuksen kattavuuden takaamiseksi toimitus toivoo, että keskustelupapereita julkaisevat laitokset lähettäisivät kaikista julkaisemistaan raporteista yhden kappaleen toimitukselle. Samoin yliopistojen ja korkeakoulujen taloustieteiden laitosten toivotaan lähettävän keskeiset tiedot hyväksytyistä opinnäytteistä.
Tässä yhteydessä toimitus haluaa
kiittää Jorma Ahvenaista, Timo Airaksista, Tapani Erlingiä, Juhani Hirvosta, Kaarlo Jännäriä, Erkki Koskelaa, Heikki A. Loikkasta, Pentti
Malaskaa, U skali Mäkeä, Tuire Santamäkeä, Pekka Sutelaa, Juha Tarkkaa, Sami Tuurnaa, Laura Vajannetta, Jorma Vannista ja Matti Vireniä
aikakauskirjalIe tarjottujen kirjoitusten arvioinnissa saamastaan asiantuntija-avusta.
Toimitus

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
KOKOUKSISSA PIDETTYJÄ ESITELMIÄ

Unkarin talouspolitiikka ja taloudenohjaus:
vaatimuksia, periaatteita ja tehtäviä*
FERENC KOZMA

Ne muutokset, jotka toteutuivat via häiriöitä. Lyhyen ajan voi tuontia
1970-luvulla meidän maailmantalou- pienemmän viennin ongelman ratdellisessa tilanteessamme - ja joita kaista ostamalla luotolla: mutta jos
viime vuosina maailmanpolitiikan emme puutu perusongelmaan eli
tilassa koettu »viileneminen» myös vientikelpoisuuteemme ja vientitaloupahensi - ovat vakavia ja varoitta- temme kannattavuuteen liittyviin vavia merkkejä talouspolitiikaUemme. javaisuuksiin, luotot kasaantuvat, niiNe korostavat sitä, että kehityksem- den lyhennykset ja korkorasitteet
me saavutukset, taloudenhoitomme asettavat taloudelle entistä raskaamtavoissa muokkaantuneet menetel- pia vaikeuksia.
mämme ja käy:töksemme joutuvat
Esiin nousevia vaikeuksia vastaan
alati ankarasti punnituiksi maailman- ei voi puolustautua Unkarin taloumarkkinoilla.
dessa vuosikymmenien kuluessa keUnkarin talous on lopullisesti ja hittyneellä refleksillä eli »tuotannon
peruuttamattomasti avoin. Yhteis- määrällisellä lisäämisellä». Kasvakunnallisen tuotannon arvosta lähes tammepa miten nopeasti hyvänsä nyneljä kymmenystä tuotetaan ulko- kyisin tuotantomenetelmin valmistetmaankauppavaihtoon. Jos tätä vaih- tavien tuotteittemme määrää, yhtäältoa ei synny, tai jos ulkomaille tarjot- tä meidän on lisättävä lisätuotantoyktua tavaramäärää vastaan emme pys- siklköä kohti vähintäänkin samassa
ty hankkimaan meille tärkeitä tuot- määrin tuntuvasti kallistuvaa tuonteita tai saamme hankittua näitä entiamme, toisaalta taas törmäämme
tistä vähäisempiä määriä, saattaa koviennissämme rajoituksiin yrittäestimaisessa jalostuksessa syntyä vakasämme sijoittaa tuotteitamme mark* Kansantaloudellisen Yhdistymsen kokouk- kinoille, sekä viimeiseksi vientitulojemme lisääntyminen ei pysy tuontisessa 13. 9. 1983 pidetty esitelmä.
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menojemme tahdissa. Näin ollen pelkkä tuotannon määrällinen lisääminen
ei vedä talouttamme velkaantumisesta kuiville vaan päinvastoin sysää siihen. Lisätäkseen tuotantoaan yksikön
verran Unkarin talous tarvitsee nykyisellään yksikköä enemmän tuontia ja samoin yksikköä enemmän investointeja, eli juuri niiden kahden
tuotannontekijän, joita meillä on vähiten, tuotos on vähenevä. Tätä ongelmaa emme voi ratkaista nykyisen rakenteen puitteissa laajenneiulla tuotannolla. Päinvastoin, mitä laajempi
on nykyinen tuotanto sitä v.oimakkaammin kärjistyvät kyseisen, nykyisen ulkomaankaupan ehtoihin vastaamaitoman rakenteen ristiriidat. Kasvuvauhtimme viime vuosina tapahtunut jarruttaminen johtuu siis sisäisten tuotantoedelly;tystemme uudelleenarvioinnista.
Sosialistiset maat, joiden kanssa
käymme kauppaa, ovat myös tulleet
enemmän tai vähemmän meidän kaltaisemme
talouden kehittämisen
muutoksen kynnykselle ja kamppailevatenemmän tai vähemmän samankaltaisten kehitysonge1mien kanssa.
Niiden vientimahdollisuuksien lisääminen on rajallinen juuri niissä talouden sektoreissa, joissa Unkarin kansantalous on pakotettu turvautumaan tuontiin eli energian, perusraaka-aineiden ja välituotteidenvaraosien tuotannossa. Tästä syystä
sosialististen maiden taloudellisen
yhteistyön kehittämis- ja laajentamismahdollisuudet tulevat olemaan lähivuosina rajalliset. Tämä meidän ulkomaankauppamme kannalta perustavan tärkeä sektori ei tuontimme
kannalta johda Unkarin talouskasvun

dynamisoimiseen. Kehittyneiden kapitalististen maiden markkinat taas,
jo kymmenettä vuotta jatkuvan kriisin seurauksena, suovat vientidynamiikan kannalta melkoisen rajoitettuja mahdollisuuksia, ottaen huomioon
eritoten tuotteittemme val;taosan keskimääräisen tason ja teknisen laadun
sekä teol1listuvien kehitysmaiden lisääntyvän kilpailutarjonnan ja niiden suosituimmuusaseman läntisillä
markkinoilla. Maksukelpoisen kehitysmaaryhmän markkinoilla on mahdollisuuksia dynaamiseen viennin
kasvattamiseen, joskin näiden maiden
.osuus ulkomaankaupassamme on
vain muutama prosentti. Maksuvaikeuksissa olevat ke:hitysmaat tarjoavat lähes rajattomia vienti näkymiä, mutta luotonantokykymme asettaa vahvoja rajoituksia tämän SUUlltaisiHe pyrkimyksillemme.
Mikäli - vastoin sosialististen maiden kaikkia pyrkimyksiä - kansainvälinen poliittinen tilanne huononee
pysyvästi, se heijastuu myös taloudellisiin suhteisiin ja ulkomaankaupan
dynamisoiva vaikutus pienenee entisestäänkin. Tämän ehkäiseminen on
tosin yhteinen etu niin Länsi-Euroopan liikemiespiireille kuin sosialistisille maHle, mutta tätäkään mahdollisuutta ei voida sulkea pois laskuista.
Nykyiset ulkoiset edellytykset eivät
tue voimakasta määrällistä kasvua.
Meidän on totuttava ajatukseen,
että siirrymme yhteiskunnallisessa ja
taloudellisessa arvojärjestelmässämme painottamaan laatua ja alistamme
määrällisiin tuloksiin tähtäävät pyrkimyks~t sille. Tämä on edessä olevan talouspoliittisen tyylinmuutoksen
ydin.
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Muutoksista keskeisimpinä pidän
seuraavia:

yksittäiset yritykset valitsevat itse
tulevien toimiensa pääsuuntaviivat ja
päättävät itse myös tehtävän suorittamiseen tarvittavasta realistisesta aikatavoitteestaan.

1. Tavaran laadun eli sen käyttöarv'On parantaminen; mukaan lukien
'Osittain tuoterakenteen muuttamiUudentyylisen taloudenhoidon olensen sekä tuotteiden markkinoitanaisin
piirre on se, että se yhdisvuutta suuresti lisäävän toimitustää
suunnitelmatalouden
ja yritystoitäsmällisyyden ja myös asiakaspalminnan; tämä ei onnistu ilman yritysvelun.
ten
ja valtion taloudellisen johdon
2. Yritysten sisäisen ja yritysten väläheistä
ja partnerimaista yhteistyötä.
lisen yhteistyön kurinalaisuuden
Tämä
vaatii
huomattavaa muutosta
ja organisOImIsen huomattava
niin
yritysten
taloudellisessa toiminlisääminen.
nassa
kuin
keskitetyssä
talouden oh3. Ihmisten luovuuden kannustaminen, toisin sanoen sellaisen talou- jaamisessa. S'Osialistisen yrityksendellisen asennoitumisen synnyttä- yhtä hyvin valtiollisen kuin osuustoiminen, joka reagoi herkästi ja no- minnallisen, pienen ja suuren, vientipeasti tuotteiden, tuotantomenetel- ja kotimarkkinoille tuottavan - on
mien ja hallinnollisen ja taloudel- kehityttävä itselleen ja maalle hyödyllisiä, erikoisesti innovoivia projeklisen tyylin uudistumiseen.
4. Teknologisissa vertikaaleissa ole- teja aloittaviksi ja ,toteuttaviksi kolmassa olevien tarpeettomien jän- lektiiveiiksi. Rakenteellisten ja oikeunitteiden, epäsymmetrioiden pois- dellisten puitteiden niin kuin myös
taminen, tämän myötä jalostuspro- normatiivisten säätelijäin tai Tahoisessin sisäisille ja ulkoisille teki- tusmuotojen on tehtävä mahdollisekjöille haavoittuvuuden vähentämi- si, pakotettava ja palkittava tällainen
yrityshenki. Mutta nämä projektit on
nen.
5. Kotimaisen talouden kokonaisra- välttämätöntä koordinoida yhteiskunikenteen asteittainen muuttaminen nallisella tasolla toisaalta siksi, etteisillä tavalla, että se pystyisi mah- vät tarpeettomat eturistiriidat nielisi
dollisimman hyvin hyödyntämään suurta osaa aineellisista ja henkisistä
käytössä olevia tuotannontekijöitä voimavaroista, ja toisaalta siksi, että
suurempien ja menestyksellisempien
k'Orkealla tasolla ja teh'Okkaas:ti.
projektien onnistumisen edellyttämän
Koko talouden toimintaan vaikut- yritysten välisen yhteistoiminnan
tavaa säätelyjärjestelmääkään ei saa mahdollisuudet moninkertaistuisivat.
yksiselitteisesti ja -puolisesti »kärjis- Toisaalta on välttämätöntä »niputtaa»
tää» vain yhteen tai t'Oiseen tehtävään yritysten toiminta koko maan pitkän
vaan 'On turvattava sellainen yleinen aikavälin kehitystavoitteiden mukaitila, jossa niin säätelijäin yhteinen vai- sesti. Kaikki nämä tehtävät lisäävät
kutus kuin maahan muodostunut P'O- meI1kittävästi sosialistisen valtioOn taliittinen ilmapiiri - »yleinen mieli- loudellista roolia. Ei kuitenkaan
pide» - myös yksin tein mahdollista- hierarkisessa mielessä, sillä valtion
vat ja tekevät tarpeelliseksi sen, että ohjauksen asettaminen jäykästi yri-
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tyshankkeiden yläpuolelle tappaa
ilman muuta kollektiivien yritysmahdollisuuden. Mutta olisi myös lapsellista käsittää yritystoiminnan olevan
vastakoihtana valtion aktiiviselle koordinoivalle, organisoivalle ja aloitetoiminnalle: anarkia ei ole yhtään
hierarkiaa parempi talousorganisaattori. Muotoutumassa oleva taloudenhoidon tyyli ei ole näistä tämä tai tuo,
ei edes näiden kahden jonkinmoinen
sekoitus vaan rationaalinen työnjako
yrityksen ja keskitetyn talousjohdon
välillä. Se perustuu toisistaan riippuvuuteen ja jatkuvasti yhteensovitetuille eduille. Tämä vaatii luonnollisesti nykyisestä huomattavasti poikkeavia suunnittelu-, säätely- ja rakenneratkaisuja.
Tämän jo olemassa tai muotoutumassa olevat tärkeimmät tekijät ovat
seuraavat:
1. Sosialististen yritysten organisatorisen monitasoisuuden vahvistaminen, mukaan lukien yritysten väliset erilaiset integraatiot, pienosuuskunnat ja lähinnä palvelualoilla yksi,tyiset pienyritykset.
2. Yritysten itsenäisyyden rakenteellisten, 01keudellisten ja rahoitus'ehtojen laajentaminen, joka vaatii
merkittäviä muutoksia niin rahaasiain- kuin ra!hoitusjärjestelmässä.
3. Strategisen tekijän vahvistaminen
yritysten kehittämisessä ja liikepolitiikassa.
4. Keskussuunnitteluelimen ja yritysten sekä yritysten ja yhteiskunnallisten etujärjestöjen välisen yhteistyön syventäminen kansantalouden suunnitelmia sekä säätelyjärjestelmiä laadittaessa.

5. Hintajärjestelmän ja muiden saatelykeinojen (valuuttaikurssi1t, korot, verot jne.) kehittäminen sellaiseen suuntaan, että yritykset
tulevat -erittäin kustannusherkiksi.
6. Tulosperiaatteen johdonmukainen
soveltaminen yritysten sekä työntekijöiden tulonmuodostuksessa.
7. Yritysten sisäisten kannustin- ja
rakennemallien
kehittäminen
työntekijöiden aktiivisuuden ja
yrityksen asioista päättämiseen
osallistumisen lisäämiseksi.
Kailcld nämä muutokset toteutetaan taloutemme ja yhteiskuntamme
sosialistisen luonteen vahvistamisen
merkeissä. Suurin osa uusista yritysmuodoista perustuu yhteisomistukseen, loput integroituvat siihen tiiviisti; markkinamekanismit ovat kansantalouden suunnitelmallisen kehittymisen indikaattori ja korjaaja: ne
eivät korvaa suunnittelua vaan täydentävät sitä; tulonjaossa pidämme
tiukasti kiinni yhteiskunnallisesti
hyödyllisen työn mukaisista suhteista
ja samalla huolehdimrne sosiaalisen
tasa-arvon ja toimeentuloturvan vahvistamisesta, mm. varmistamme oikeuden sivistyrniseen, opiskeluun,
terveydenhoHoon ja täystyöllisyyteen.
Päämääränä on, että taloudelliset ja
yhteiskunnalliset mekanismit toimisivat rii:ttävänä kannustimena ja pakotteena kansantalouden suorituskyvyn nopeutettuun lisäämiseen.
Myös kansantalouden rakenteen on
asteittain uudistuttava. Päämääränä
on maan tuotantovoimien mahdollisimman suurella tehokkuudella pyörittäminen sekä nopein mahdollinen
kehittäminen, jotta asemamme kan-
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sainvälisessä kaupassa vahvistuisi ja
väestön hyvinvointi lisääntyisi. Koska
kasautunutta pääomaa meillä on niukasti, luonnonrikkauksia vähän tai
keskinkertaisesti ja lisäksi y;ksipuolisesti, niin varmin pohja, jolle voimme
rakentaa tulevaisuuden talousrakennetta on väestön ahkeruus, järjestäytyneisyys ja ammatilliset taidot. Tämä
on ehtona myös sille, että osaamme
hyödyntää nykyistä intensiivisemmin
ja järkiperäisemmin luonnonvarojamme ja käytössämme olevia inves,tointeja. Etusijalle on asetettava niiden tuotantosektorien muita nopeampi kehittäminen, joiden hoitamiseen
inhimilliset mahdollisuudet ovat parhaimmat. Mainitsen esimerkkinä
vain kaksi tällaista. Unkarin maanvi:ljelyn luonnonedellytykset sekä
sosialistinen tuotantorakenne ja maatalousväestön ammatillinen valmius
mahdollistavat tuotannon liki puolitoistakertaistamisen. Tähän voidaan
lisätä, että tuotettujen kasvi- ja eläintuotteiden monipuolinen ja kattava
jalostus voi elintarvikepohjan lisäksi
kasvattaa merkittävästi teollisuutemme raaka-ainepohjaa. On kannalttavaa siis suunnitella ja toteuttaa kokonaisjärjestelmänä myönteisten luonnon-, rakenne- ja henkisten edellytysten varassa toimivan, laajassa mielessä käsitetyn elintarviketuotannon
vertikaalin pitkän aikavälin suunnitelma, joka samalla suo kone-, elektroniikka-, kemian- ja rakennusteollisuudelle samoin kuin perus- ja sovel1etulle tutkimuksellekin valtavia
näkymiä. Toinen esimerkki: on tunnettua, että Unkarin kehityspolitiikka
jauhaa kahden myllynkiven välissä.
Toisaalta suuri määrällinen tuotan-

non pakko ajaa sitä yhä suppeamman
tuotevalikoiman suuntaan, kun taas
suuren suhdanneherkkyyden vähentäminen tuntuisi puoltavan monipuolista tuotantorakennetta. Nämä kaksi
näennäisesti vastakkaista vaatimusta
saamme sopimaan yhteen vain, jos
tuotantorakenteessamme asetamme
etusijalle ne tuotteet (puolivalmisteet
ja lopputuotteet yhtä lailla) joiden
kansainvälisen kilpailukyvyn turvaavat tuotantomäärät suurtalouksissa
(Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Japani,
Saksan Liittotasavalta jne.) myöskään eivät ylitä mittaa, jonka voimme saada aikaan Unkarissa ilman,
että erilkoistaisimme liikaa kansantalouttamme eli tekisimme sen y liherkäksi suhdanneheilahduksille. Näiden
kahden tekijän - eli edullisten kotimaisten tuotanto edellytysten löytyminen ja Unkarin oloissa optimaalisen tuotantomäärän - yhtäaikainen
läsnäolo on jo erittäin hyvä »todistus»
jollekin tuotantokulttuurille, että voisimme pitää sitä strategisena sektorina: näissä piireissä on meidän edelleen valikoitava lyhyen ja keskipitkän
aikavälin
markkinamahdollisuuksiamme. Ensisijaisesti näihin kohteisiin on meidän kanavoitava tutkimus-, kehittämis- ja investointikapasiteettiamme, näissä on meidän pysyttävä kärkimaiden joukossa tai näille
tun:keuduttava ammattikoulutuksen
alalla jne. Muiden alojen on toimittava näiden vievien sektorien yleisesti käsitettynä ,taustavoimana, itsekin tiiviisti mukana kansainvälisen
työnjaon virrassa. Tällä tavalla laskien mahdollisuuksiamme valinnan
ääriviivat hahmottuvat selvemmin,
korostuvat sellaiset tuotantokulttuu-
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rit kuten esim. lääkkeet-kasvinsuojeluaineet, sairaalatekniikka, elintarviketekniikka, vesikoneteknii~a, tiedonvälitystekniikka, raskaiden julkisten ja rautatieliikennetarvikkeiden
tuotanto, eräät bioteknologian alat,
korkealaatuisten vaatteiden ja huonekalujen valmistaminen jne. (Tämä
luettelo en vain esimerkinomainen
eikä pyri tyhjentävään vastaukseen.)
Yllä esrtettyyn strategiseen tavoitteeseen on meidän pyrittävä lisäämällä talouden voitontuottokykyä.
Arkikielellä tämä tarkoittaa sitä, että
koko talouden on toimittava siten, että
samalla kun me pyrimme pitämään
tuotantokustannukset alhaisina, kannattaisi koti- ja ulkomaisten ostajien
maksaa nykyistä enemmän rahaa
tuotteistamme ja palveluistamme, sillä ne todella ovat arvokkaampia. Työtätekevien määrää emme pysty nostamaan, kansantalouden käyttämien
raaka-aineiden ja energian määrää
emme myöskään voi lisätä (tuontiraaka-aineiden ja -energian määrää
erityisesti emme voi kasvattaa!); eikä
Unkarilla ole varaa lähitulevaisuudessa suorittaa merkittäviä investointeja. Meidän on siis huolehdittava paremmin, viisaammin ja kekseliäämmin siitä mitä meillä on eli
olemassa 'Olevista raaka-aineista ja
energiasta, olemassa 'Olevasta konekapasirteetista ja olemassa olevasta inhimillisestä energiasta. Paremman, viisaamman ja keikseliäämmän taloudenihoidon en johdettava suurempaan
hintatuottoon markkinoilla.
Mitkä siis ovat tämän paremman,
viisaamman ja kekseliäämmän taloudenhoidon nykyiset, välittömät päämäärät?

a. Tuotettujen tuotteiden laadun parantaminen:
Tiedämme, että vielä tänään emme pysty tuottamaan kaikilla aloilla teknis-taloudellisessa kärkijoukossa tai sitä lähellä olevia Ituotteita. Maailmanlaajuisesti tämänhetkinen tasomme on keskinkertainen. Myös tässä kategoriassa on
mahdollista ,tuottaa erinomaista ja
luotettavaa laatua.

b. Raaka-aineiden ja energian säästeliäs käyttäminen:
Olemme viime vuosina tehneet
paljon tämän hyväksi, mutta olemme yhä kaukana siitä, että käsittelisimme raaka-aineita ja energiaa
kuin hyvän isännän tulee tehdä.
Eräiden laskelmien mukaan kansantaloutemme veisi saada järkevällä tavalla nykyisin 10-15 %
enemmän hyödyllisiä tuotteita
aikaan samoista raaka-aineista ja
energiasta.
Hallitus on valmistanut ohjelman energia- ja raaka-ainesäästeliäisyyden, sLvutuotteiden ja jätteiden hyödyntämisen tehostamiseksi. Meillä on merkittäviä, 10
miljardin suuruusluokkaa olevia
varantoja tässä suhteessa, meidän
on käytettävä niitä hyväksi.
c. Markkinoiden eli ostajien tarpeisiin tapahtuva taitava ja kekseliäs
sopeutuminen, joka edellyttää, että
tuotamme sitä mitä kysyntä hakee,
sitoudumme sellaisiin toimitusaikoihin jatka vastaavat ostajan tarpeita, varustamme tuotteemme
sellaisin täydentävin lisäpalveluin
(huolto, varaosien saanti jne.),
jotka lisäävät ostajan mukavuutta
jne.

400

d. Parannamme ja kehitämme tuotantomenetelmiä:
Tekninen kehitys ei lopu suuriin
keksintöihin tai teknologian juurta
jaksaen uusimiseen, eikä kehittämisen ainoa mahdollisuus piile
suurissa investoinneissa. Kun on
rahaa, myös näitä on käytettävä,
mutta kun kansantalous ei ole sellaisissa kantimissa että saattaisi
runsaskätisesti investoida, sil1oinkaanei teknistä kehittämistä saa
pysäyttää. Tällöin nousevat etusijalle nuo »tuhannet pienet, hyödylliset ideat», jotka yhdessä saattavat tuottaa valtavan suuren kansantaloudellisen hyödyn.

on löydettävä sellaisia palkka- ja
muita kannustinmenetelmiä, jotka
riittävästi palkitsevat huolellisen ja
laadukkaan työnteon eivätkä siedä
tuhlausta raaka-aineilla, koneilla tai
kaikista kalleimmalla tuotarrtovoimallamme: ihmisen voimalla ja lahjakkuudella. Yritysten velvollisuus
on myös liikkua tarkkakatseisina
koti- ja uJikomaan markkinoilla eli
valmistaa sitä mikä käy kaupaksi,
tuottaa sellaisilla kuluilla että pysyvät kilpailukykyisinä ja huolehtia
raaka-aineistaan, koneistaan ja inhimillisestäenergiastaan niin, ettei siitä hitunenkaan joudu hukkaan. Valtion taloudellisen johdon velvollisuus
taas on kannustaa ja pakottaa yritykLuettelostakin - joka ei pyri täy- set tarpeellisella tavalla toimimaan
dellisyyteen - näkee että elämme älyklkäästi ja kekseliäästi: tätä palvesitkeän osayrittämisen aikaa. Kan- lemaan se valmistelee kansantaloussantalouden tuloksia voi näillä kei- suunnitelmia, säätelee hintoja, veronoin nostaa yhteensä 20-30 %, jol- ja, luottopolitiikkaa ja ulkomaanloin oikeastaan saatamme luoda suu- kauppasuhteiden puitteita.
remmin, näyttävämmin askelin taTällä hetkellä on tärkeintä turvata,
pahtuvan kehityksen aineelliset edel- että
lytykset.
Tässä sitkeässä osayriittämisessä on - säilytämme edelleenkin maan
maksu kyvyn eli pystymme tuottatyötätekevien, yritysten ja kansantamaan tarpeeksi paljon vientikellouden johto- ja hallintoelinten työspoisia tuotteita ja taloudellisesti,
kennehävä yhteensointuvasti. Kullasaada ne ulkomailla myydyiksi,
kin heistä on oma hyödyllinen tehtäniin että maa
vänsä ja kukin heistä on korvaama(a) turvaa häiriöttömän tuotanton omassa asemassaan.
non edellyttämän tuonnin; ja
Varsinaisissa tuotantopaikoissa (b)
hoitaa luotto- ja koronmakkuten 'on tapana sanoa »koneiden
susitoumuksensa;
äärellä», työskentelevät voivat tehdä
hyvin paljon yksilöinäkin, mutta - samaan ailkaan nopeutamme äsmyös pienemmissä työpaikkakollekken mainitulla »sitkeällä osatyöllä» rtaloudessa piilevien suoritustiiveissa huolellisen ja tarkan työn,
laadun turvaamisen, raaka-aineiden
varantojen käyttöönottoa, jotta
ja energian säästön ja »tuhansien
tällä ikään kuin »starttimoottorilla» saisimme käyntiin taloudelpienten uudistusten» puolesta. Yrilisen kehityksen ja loisimme suutysten on organisoitava tätä. Niiden
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ka päämääränä on otollisten kanremmilla askeleilla tapahtuvan
nustavien ja rakenteellisten ehtokehityksen aineelliset edellytykjen luominen edelleenkehitykselset;
lemme.
:samanaikaisesti rinnakkain näiden kanssa otamme asteittain
Vaikeutuneet maailmantaloudellikäyttöön talouden kehittämisen setehdot ovat saattaneet Unkarin
:strategisen ohjelman, joka määrää pakkotilanteen eteen. Voimme järkepitkällä aikavälillä uusiin, lisään- vällä . talouspolitiikalla,
yritysten
tyneisiin vaatimuksiin sopivan älYikkäällä taloudenhoidolla ja työtäkehittämisen tien, ja lopuksi
tekevien ahkeralla, huolellisella ja
'parannamme asteittain taloudelli- kekseliäällä panoksella kääntää nysen johtamisen järjestelmää, jon- kyisen vaikean tilanteen eduksemme.

PUHEENVUOR0 1

SEPPO LEPPÄNEN

Profesori Kozman ansiokkaan ja mielenkiintoisen esitelmän pohjalta saa selkeän
kuvan Unkarin talousuudistuksen tavoitteista. Inhimillisen pääoman sekä talouden
joustavuuden ja strategisten tekijöiden korostaminen oli mielestäni varteenotettavaa.
Talousuudistus on Unkarille välttämättömyys. Uudistusta on valmisteltu huolellisesti korkeatasoisen unkarilaisen ekono1. Unkarin talousuudistusta koskevat tietoni
perustuvat pääosin kahteen vuonna 1982 Unkariin tekemääni tutustumismatkaan, joiden aikana keskustelin Karl Marx -yliopistossa ja eri
tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden
sekä maan Keskussuunnitteluvirastossa ja Keskuspankissa
työskentelevien
ekonomistien
kanssa. Kirjallisena lähteenä ovat olleet ennen
kaikkea Bela Balassan ja Janos Kornain lukuisat artikkelit.

mistikunnan keskuudessa. Uudistusta koskeva tiedotus on ollut avointa ja laajaa.
Kansa on näin ymmärtänyt ongelmat, joita
vanhalla tiellä olisi kohdattu sekä näyttää
hyväksyvän tehdyt ratkaisut.
Esityksessä olisin halunnut kuulla myös
näkökohtia siitä, mitkä ovat uudistuksen
tiellä odotettavat vaikeimmat uhkatekijät.
Näiden kysymysten käsittely jäi professori Kozman esitelmästä valitettavasti
syrjään. Toisaalta näinkin mittavan uudistuksen alkuvaiheessa pyritään korostamaan julkisuudessa ennen kaikkea sen
hyödyllisyyttä ja jätetään uudistuksen
edessä olevat karikot mielellään syrjään.
Mitä aikaisemmassa vaiheessa riskitekijöiden analyysiin tartutaan, sitä paremmin kuitenkin uhkia voidaan välttää. Seu-
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raavat kommenttini ja kysymykseni pyrkivät hieman kiinnittämään huomiota
uudistuksen mahdolisiin karikoihin.
1. Unkarin talousuudistus perustuu ratkaisevasti ns. vientivetoisen talousstrategian toteuttamiselle. Erityisesti pyritään
laajentamaan vientiä kapitalistisiin maihin. Kansainvälisen laman ja jännittyneiden itä-länsi poliittisten ja taloudellisten
suhteiden aikana strategia sisältää useita
riskejä. Jos SEV-maat sulkeutuvat kapitalistimaiden mahdollisten talouspakotteiden edessä entistä enemmän kuoreensa,
joutuu Unkari SEV-maana muuttamaan
omaksumaansa talousstrategiaa.

Myös muut viennin esteet voivat vaikuttaa talousuudistuksen onnistumiseen. Esimerkiksi maatalousvienti on Unkarille
elintärkeä. Muodostaahan se lähes neljäsosan Unkarin koko tavaraviennistä. Maataloustuotteet ovat Unkarin ulkomaankaupassa niin sanottu »kova» tuote. 2 Valtaosa
Unkarin maatalousviennistä länteen menee
talousyhteisömaihin. Nämä maat kamppailevat kuitenkin vaikeiden ylituotantoongelmien kanssa. Jos Unkarin maataloustuotteet eivät mene entisessä määrin kaupaksi länteen, sosialistimaiden osuus lisääntyy. Vaarana saattaa olla, että maataloustuotteet muuttuvat tällöin lisääntyvässä määrin niin sanotuiksi »pehmeiksi»
tuotteiksi.
2. »Kovalla» tuotteella SEV-maiden välisessä
ulkomaankaupassa tarkoitetaan hyödykettä,
joka voidaan myydä myös länsimarkkinoille.
SEV-maiden sisäisessä ulkomaankaupassa kovaa tuotetta vastaan saadaan joko kovaa tuotetta toisesta sosialistimaasta tai toinen maa
joutuu maksamaan siitä vaihdettavilla valuutoilla. »Pehmeä» tuote taas on hyödyke, jota
ei pystytä viemään kapitalistimaiden markkinoille. Pehmeä tuote esimerkiksi ei sosialistimaiden sisäisessä bilateraalisessa ulkomaankaupassa sovellu kovan tuotteen maksuksi.

2. Unkarin talousuudistuksen yhteydessä korostetaan voimakkaasti voiton ja kannattavuuden merkitystä talouden insentiivinä. Tämä onkin luonnollista pyrittäessä
tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Jos
kuitenkin tuijotetaan liikaa yrityksen lyhyen ajan voittoon tai kassavirtaan, korostuvat kansantalouden spekulatiiviset
tekijät. Näin on tapahtunut muun muassa
useissa länsimaissa. Kun voHtoa pyritään
lisäämään eikä nähdä kannattavia reaaliinvestointikohteita, on seurauksena yritysten likviditeetin, spekulatiivisten finanssisijoitusten ja inflaatiopaineiden lisääntyminen. Vastaavanlainen finanssisijoitusten lisäysilmiö saattaa voimistua
myös Unkarin yritystoiminnassa.
Toinen huomionarvoinen tekijä on se,
että voitto on kaikissa kansantalouksissa
erittäin heilahteleva erä. Bela Balassan
mukaan 3 Unkarin talous on jo nyt erittäin suhdanneherkkä. Epävakaisuus saattaa entisestään lisääntyä, mikäli voiton
rooli taloudessa lisääntyy. Stabiliteettiongelman ratkaisuun joudutaan kiinnittämään huomiota Unkarissa.
3. Pienen avoimen talouden menestymiseen vaikuttaa ratkaisevasti vaihtosuhdekehitys. 1970-luvun alusta lähtien vaihtosuhde on Unkarissa heikentynyt voimakkaasti, esimerkiksi vuodesta 1970 vuoteen
1980 noin 20 Olo. Vaihtosuhteen heikkenemisen aiheuttamat sopeutumisongelmat
jäivät esityksessä tyystin vaille huomiota.
4. Edelliseen kohtaan liittyen keskeisinä tekijöinä myös Unkarissa näkisin työmarkkinoiden
ja
palkanmuodostuksen
roolin. Missä määrin ollaan valmiita »nielemään»
vaihto suhteen heikkenemisen
luoma tulotason kasvun hidastuminen tai
aleneminen? Syntyykö paineita sopeutua
3. Bela Balassa: The Hungarian Economic
Reform, 1968-1982, Banca Nazionale del

Lavoro 1983: 2.
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monen pienen länsimaan tavoin vaihtosuhteen heikkenemiseen inflaation muodossa?
Unkarin talousuudistuksen yhteydessä
olen nähnyt erittäin vähän käsiteltävän
työmarkkinoiden ja palkkamarkkinoiden
ongelmia. Lisääntyykö markkinamekanismin toiminta myös palkkamarkkinoilla?
Miten näitä markkinoita säädellään? Mikä
on
ammattiyhdistysliikkeen
muuttuva
rooli?
Toinen työmarkkinoille kytkeytyvä kysymys on hitaan ulkomaisen kysynnän ja
kokonaistuotannon kasvun vallitessa tapahtuva tuottavuuden kohottamiseen tähtäävä talousstrategia. Työpanoksen tulisi
tällöin kasvaa vähän tai jopa supistua. Unkarissakin työvoiman tarjonta jatkaa jonkinasteista nousuaan myös 1980-luvulla.
Vaihtoehtoina ovat tällöin joko hyväksyä
avoimen työttömyyden olemassaolo, kompensoida yrityksille subventioiden tms.
avulla tehottomassa käytössä olevan työvoiman aiheuttamat kustannukset tai työllistää tehokkaasta sektorista vapautuva
työvoima julkisissa tahi yksityisissä palveluissa. Tätä Suomessakin keskusteltua
duaaliongelmaa ei Unkarissakaan voida
välttää.
PalkkamarkkinoiUe liittyvänä yksityiskohtana mainitsisin myös yksityisen pienyritystoiminnan voimakkaan suosinnan
seurauksena tapahtuva tulo rakenteiden
muutos. Unkarissakin suhteellisten ansiotasojen välinen kytkentä saattaa kasvaa ja
inflaatiopaineet lisääntyä.
5. Professori Kozma esitti alustuksessaan, että olemassa olevaa ainetta, energiaa, konekapasiteettia ja inhimillistä
pääomaa on allokoitava uudestaan. Lähtökohtana on ajatus, että substituutio esimerkiksi olemassa olevan pääomakannan
puitteissa on huomattava. Pääomakantaan
sitoutunut tuotantotekniikka on kuitenkin
tällä hetkellä eri maissa sellainen, että

esimerkiksi koneet soveltuvat usein yksinomaan tiettyyn käyttöön. Tuotannontekijöiden käyttösuhteet ovat myös vain
uusien investointien myötä muutettavissa.
Substituutio olemassa olevan pääomakannan puitteissa on siten käytännössä varsin
vähäistä.
Myös työvoiman allokointi
uudelleen on ainakin lyhyellä aikavälillä
verrattain rajoitettu. Koulutus- ja harjaantumisviiveet ovat melkoisia. Kärjistäen voitaisiin sanoa, että voimistettu rakennemuutos edellyttää aina voimistettuja
investointeja. Allokointikeskustelu on liitettävä tuotantotekniikasta ja teknologiasta käytävään keskusteluun.
6. Unkarissa pyritään voimaperäises1i
elvyttämään yksityistä pienyritystoimintaa
muun muassa sallimalla työntekijöiden perustaa tietyn suuremman yrityksen sisälle
yksityisiä yksiköitä, palkata yksiköille
työntekijöitä sekä käyttää korvausta vastaan pääyritysten tuotantokoneistoa. Tällä
halutaan lisätä innovaatiota. Onko tällaisessa toiminnassa kuitenkin vaarana, etteivät työntekijät tunne enää kiinnostusta
pääyrityksen toiminnan kehittämiseen?
Toinen kysymys on edellä viittaamani tulosuhteiden muutos ja vaikutukset työntekijöiden palkanmuodostukseen.
7. Hintajärjestelmän uudistuksen yhteydessä syntyy aina ongelmia erottaa toisistaan suhteellisten hintojen muutos sekä
yleinen hintojen nousu. Vapaammasta hinnoittelusta on tietämäni mukaan ollut seurauksena inflaation voimistuminen Unkarissa, jolloin maailmanmarkkinahintojen
tehokkaampaan 1uotantojärjestelmään ohjaava vaikutus ei ole päässyt riittävästi
esille. Samoin kuluttajahintojen nousun
avulla on pyritty supistamaan kansalaisten reaalista ostovoimaa, koska palkat on
pidetty pääosin jäädytettyinä. Kokemukseni mukaan inflaatio-ongelmasta keskus-
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tellaan unkarilaisten ekonomistien piirissä
varsin vilkkaasti. Esimerkiksi vuoden 1982
puolivälissä ei ollut viranomaisilla tiedossa, mikä on yritysten hallussa oleva lyhytaikainen rahoituspääoma, jota on kertynyt
muun muassa vapaamman hinnoittelun
seurauksena. Jos inflaatiota pyritään patoamaan esimerkiksi hintasäännöstelyn avulla, ollaan talousuudistuksen tavoitteista tinkimässä ratkaisevastikin. Jos inflaatiota
taas hidastetaan kireällä kysynnän säätelyllä, vaikeutetaan samalla välttämätöntä
rakennemuutosta.

8. Verotusta käytetään myös eräänä talousuudistuksen välineenä. Verotuskysymyksissä lienee kuitenkin vallalla tiettyä
käymistilaa. Yksityiset yritykset ovat saaneet verohelpotuksia toimintansa käynnistysvaiheessa. Toisaalta useat valtionyritykset ovat vaatineet myös itselleen yksityisille yrityksille myönnettyjä veroetuuksia. Kun pienyritysten toiminnan
suosimisen seurauksena tuloerot tulevat
maassa välttämättä kasvamaan, olisi verotuksen painopistettä siirrettävä hyödykeverosta tuloveron suuntaan.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitys*
AHTI PEKKALA

Eduskunta on jälleen kerran saanut
käsit~ltäväkseen erään taloudenpitomme kannalta tärkeän asiakirjan
- vuoden 1984 valtion tulo- ja meno arvio esityksen. Keskustelut budjetin sisällöstä alkoivat eduskunnassa
parisen viikkoa sitten. Tavan mukaan tämä!kin budjetti on saanut
osakseen runsaasti kritiikkiä sekä
eduskunnassa 'että eduskunnan ulkopuolella. Syytettyjen penkiJle on tälläkin kertaa - kuten aina ennenkin
- haluttu istuttaa valtiovaraiministeriö.
Ennen kuin ryhdyn selostamaan
talouskehityksen näkymiä ja tämänkertaisen budjettiesityksen talouspoliittisia tavoitteita, lienee paikallaan ensin kerrata lyhyesti mitä taloudessa on viime vuosina tapahtunut. En käytä tähän paljoakaan
aikaa, koska nähdäkseni nämä asiat
ovat lukijoille jo suurelta osin entuudestaan tuttuja. Toisaalta, voisi olla
vaikea perustella talouspolitiikkaa
ellei samalla kerro jotakin niistä
asioista, joihin talouspolitiikalla halutaan vaikuttaa.
* KansantaloudelHsen Yhdistyksen kokouksessa 10. 10. 1983 pidetty esitelmä.

1. Kansainvälisten suhdanteiden
elpyminen verkkaista
Läntisissä teollisuusmaissa lkokonaistuotanto on toisen öljykriisin jälkeen
vuodesta 1979 lähtien kasvanut hitaasti, keskimäärin vain noin prosentin vuodessa. Taloudellisen taantuman vuoksi öljykriisin aiheuttama
inflaatio on vuoden 1980 jälkeen
useissa maissa hidastunut tuntuvasti.
Toisaalta hidas tuotannon kasvu on
heikentänyt työllisyyttä. Tänä vuonna lähes 10 % läntisten teollisuusmaiden työvoimasta on työttömänä,
ja Länsi-Euroopassa tilanteen odotetaan tältä osin edelleen pahenevan.
Tämän vuoden aikana kansainvälisen talouden näkymät ovat jossain
määrin parantuneet. Inflaatio on
hidastunut odotettuakin enemmän, ja
kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan läntisissä teollisuusmaissa sekä
tänä että ensi vuonna ·enintään 6 %.
Yhdysvalloissa kokonaistuotanto on
kuluvan vuoden alusta lähtien kasvanut selvästi. Sen sijaan nousukauden
leviäminen Länsi-Eurooppaan on
ollut vielä verkkaista. Nykyisten arvioiden mukaan kokonaistuotanto
kasvaa OECD-maissa tänä vuonna
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2 % ja ensi vuonna 3 %. Suomen
viennin kannalta tär keissä maissa
kasvun arvioidaan jäävän kumpanakin vuonna pr'Osenttiyksikön verran
kaikkien OECD-maiden kasvua hitaammaksi. Tärkeimpien vientituotteidemme osalta näkymät ovat tosin
jonkin verran suotuisammat kuin
mihin mainitut kasvuluvut sinänsä
vii:ttaisivat. Muun muassa metsäteolhsuustuotteiden vientinäkymät ovat
parantuneet, koska Pohjois-Amerikan
tuottajien tarjonta Länsi-Eurooppaan
on vähentynyt.
On syytä korostaa, että maailmantalouden elpymisen voimakkuuden
ja keston arviointi lepää nytkin vähintään yhtä epävarmalla pohjalla
kuin se on yleensä ollut ensimmäisen
öljykriisin jälkeen. Historiallisesti
korkea reaalinen korkotaso ja kehitysmaiden kärjistynyt ve}katilanne
voivat nopeastikin taittaa noususuhdanteen niskan. Lisäksi useimmissa
Euroopan maissa talouspolitiikan keskeisinä tavoitteina ovat julkisen talouden tasapainottaminen ja inflaation hillintä, joten kysynnän elvytystoimet jäävät tällä kertaa vähäisiksi.
Näistä syistä budjettikirjan laatimisen lähtökohtana on ollut arvio, että
alkanut kansainvälinen noususuhdanne jää varsin loivaksi ja ehkä
lyhytaitkaiseksi.

teensä 6 1/2 %, investointien kasvuksi
7 % ja kulutuksen kasvuksi lähes
8 %. Työpaikat ovat lisääntyneet lähes 50 OOO:lla ja työvoiman tarjonnan
runsaasta kasvusta huolimatta työttömyysaste on kansainvälisesti vertaillen alhainen.
Suotuisa kehitys on perustunut
lähes kokonaan harjoitetulla talouspolitiikalla aikaansaatuun kotimaisen
kysynnän kasvuun. Talouspolitiikassa onkin viime vuosina nähdäkseni
varsin hyvin otettu huomioon taloudellisen kehityksen asettamat vaatimukset. Tuotantoedellytyksiä tukeviin toimiin ryhdyttiin pian taantuman alettua. FinanssipoHtiikka on
sekä viime että tänä vuonna tukenut
taloudellista kasvua. Sen lisäksi, että
kustannuspaineita on kevennetty ja
kysyntää on tuettu huomattavilla sosiaalisilla tulonsiirroi1la, myös julkisten palvelujen tarjonta on sekä viime
että tänä vuonna merkittävästi kasvanut. Kun lisäksi rahapolitiikka on
ollut löysää, kansainvälisen taantuman haitat on saatu pidetyksi pi.enempinä kuin monissa muissa
maiss,a.

3. Talouspolitiikan ongelmia

Kansainvälisten suhdanteiden paranemisen myötä länsivientimme arvioidaan elpyvän tämän vuoden aika2. Viime vuosien talouskehitys
na ja kasvavan ensi vuonna arviolta
kymmeneksen. Kun kotimainen kySuomessa suotuisaa
syntä alkaa laimentua mm. talouspoliOmassa maassamme päättymässä 'Ole- tiikan kiristämisen vuoksi, vuoden
va suhdannetaantuma jäi verraten 1984 kehItys olisi siten taloudellemme
lieväksi. Kolmen vuoden aikana, tyypillinen viennin kasvusta alkunsa
vuosina 1981, 1982 ja 1983 kokonais- saava noususuhdanne. Kansainvälisuhdannenousun
loivuuden,
tuotannon kasvuksi arvioidaan yh- sen
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Neuvostoliiton-viennin selvän supistumisen ja kotimaisen talouspolitiikan kiristämisen vuoksi se ei kuitenkaan muodostu läheskään niin voimakkaaksi kuin aiemmissa vastaavissa tilanteissa. Kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan v. 1984 noin 3 %.
Samanaikaisesti työttömyysaste en arvioidaan alenevan siten, että se olisi
ensi vuoden lopulla noin 5 %.
Kuinka pysyvää kasvu tulee olemaan, riippuu kansainvälisen suhdannekehityksen ohella myös siitä,
millaista talouspolitiikkaa maassamme harjoitetaan. Ensi sijassa on kysymys siitä, kuinka hyvin tuotteidemme kilpailukyky - sekä hintakilpailukykyettä reaalinen kilpailukyky onnistutaan kansainvälisillä markkinoilla säilyttämään ja toisaalta missä
määrin on mahdollisuuksia elvyttävän talouspolitiikan harjoittamiseen
sen jä1keen kun käänne noususta laskuun viimeistään v. 1986 alkaa.
Kuten edellä totesin, viime vuosina harjoitettu suhdannepolitiikka
on selvästi tukenut kotimaista kysyntää ja ylläpitänyt tuotannon kasvua.
On kuitenkin itsestään selvää, että
suhdannepolitiikalla aikaansaatu tuotantotoiminnan vilkastuminen Jaa
vain väliaikaiseksi, eikä johda varsinaiseen taloudelliseen nousuun. Siihentarvitaan viennin voimistumista.
Kotimaista kysyntää tukeva talouspolitiikka 'On toisaalta myös tuonut
mukanaan ongelmia, jonIa on taipumus vahvistaa toinen toistaan ja jotka - ellei niitä ajoissa hoideta ennen pitkää j'Ohtaisivat talouspolitiikan jyrkkään kiristämiseen, tuotannon supistumiseen sekä työttömyyden voimakkaaseen lisääntymiseen.
2

Elvyttävä \ finanssipolitiikka on
heikentänyt valtiontalouden asemaa,
kun valtion lainanoton turvin on
lisätty kotitalouksien ostovoimaa ja
hillitty tuotantokustannusten nousua.
Vuonna 1982 valtiontalouden bruttorahoitustarve lähes kaksinkertaistui
ja kohosi noin 8 miljardiin markkaan.
Tänä vuonna bruttorahoitustarpeen
arvioidaan kohoavan noin 11,5 miljardiin markkaan, joka on 14,5 %
bruttokansantuotteesta.
Velka-aste
on silti kansainvälisessä vertailussa
edelleen hyvin kohtuullinen.
Toiseksi keveä finanssi- ja rahapolitiikka on lisännyt inflaatiopaineita, ja nimellistuioja on korotettu
enemmän kuin inflaatiotavoitteet olisivat sallineet. Inflaatio on tosin
vuodenvaihteen 1980/81 jälkeen hidastunut, mutta se on kuitenkin vuoden 1980 syksystä lähtien ylittänyt
OECD-maiden keskiarvon. Kun kuluttajahintaindeksin 12 kuukauden
nousuvauhti oli joulukuussa 1982
meillä 9,0 %, se oli OECD-maissa
keskimäärin vain 6,5 %. Vaikka inflaatio ei vuoden 1982 lokakuun devalvaatioista huolimatta olekaan kiihtynyt, ero OECD-maiden inflaatiovauhtiin nähden 'On kuitenkin edelleen kasvanut. Heinäkuussa 1983
kuluttajahintaindeksin 12 kuukauden nousuvauhti oli Suomessa 8,5 %,
kun se OECD-maissa oli hidastunut
5,0 prosenttiin.
Teollisuutemme hintakilpailukyky
heikentyi vuodesta 1978 lähtien viime
lokakuun devalvaatioihin asti tuntuvasti. Devalvaatioiden ansiosta hintakilpailukykymme parani viime
vuonna keskimäärin prosentin ja kohentunee tänä vuonna edelleen noin
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5 %, jolloin se on suunnilleen pitkän
aikavälin keskiarvon tuntumassa. On
kuitenkin syytä korostaa,että mainitut luvut kuvaavat vuosikeskiarvoja,
ja että heikkenevä suunta on devalvaatioiden jälkeen jatkunut. Lisäksi
on syytä mainita, että tärkeimpään
kilpakumppaniimme Ruotsiin nähden
teollisuus on menettänyt hintakilpailukykyään yhtäjaksoisesti vuoden
1978 jälkeen. Tänä vuonna sen arvioidaan olevan viidenneksen pitkän
aikavälin keskiarvoa heikompi.
Kolmantena elvytyspolitiikan haittaseurauksena haluaisin mainita odottamattoman suureksi kohonneen
vaihtotaseen alijäämäisyyden, joka
viime ja tänä vuonna yhteensä kohonnee 10 mrd markkaan. Kansantalouden
ulkomainen
nettove1ka
bruttokansantuotteeseen suhteutettuna on noin 17 1f2 prosenttia.

4. Budjetin linja muuttunut
kiristävään suuntaan
Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitystä laadittaessa pidettiin tavoitteena, että valtiontalouden vaikutus kokonaistuotantoon keskimäärin v.
1984 olisi .selvästi tämänvuotista
kiristävämpi. Koska ,työllisyystilan:teen arvioidaan vuoden kuluessa paranevan, ikiristävä vaikutus ajoitettiin pääasiassa vuoden jälkipuoliskoon.
Finanssipolitiikan tiukentaminen
oli välttämätöntä, jotta valtiontalouden alijäämää voidaan pienentää ja
valtion velanoton kasvua hidastaa.
Alkamassa oleva noususuhdanne on
tavoitteen onnistumisen kannalta soveliain ajankohta. Jos valtiontalou-

den tasapainottamistoimia olisi ny.t
lykätty, olisi oHut vaarana, että ne
ajoittuisivat seuraavaan laskusuhdanteeseen ja siten osaltaan syventäisivät taantumaa.
Budjettiesityksessä on hallitusohjelman mukaisesti otettu tavoitteeksi,
että valion bruttolainanotto jää ensi
vuonna pienemmäksi kuin tänä
vuonna. Kun samanaikaisesti on tavoitteeksi asetettu veroasteen nousun
rajoittaminen, jäi ainoaksi mahdollisuudeksi valtiontalouden tasapainottamiselle menojen karsiminen. Jotta
olisi pysytty asetettujen lainanottoja veroastetavoitteiden rajoissa, ministeriöiden sinänsä hyväksyttäviäikin
menoehdotuksia jouduttiin jälleen
karsimaan miljardeja markkoja.
Talouspoliittisen linjan ikiristäminen oli välttämätöntä myös inflaation
hidastamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen tavoitteena on
yhteistyössä tyämarkkina- ja muiden
etujärjestöjen kanssa rajoittaa kuluttajahintojen nousu vuoden 1984 aikana enintään 6 prosenttiin eli suunnilleen OECD-maiden keskimääräistä
inflaatiovauhtia vastaavaksi. Vai~ka
valtion hintojen ja maksujen korotuksilla on sinänsä melko vähäinen
inflaatiota lisäävä vaikutus, niillä on
kuitenkin ilmei1sesti varsin merkittävä inflaatio-odotuksia ohjaava vaikutus. Menojen kasvua hillitsemällä
onkin ollut mahdollista rajoittaa valtion hintojen ja maksujen korotuksia
siten, etteivät ne ylitä tavoitteellista
inflaatiotasoa. Myös kunnille on annettu suositus, joka edellyttää keskimaarm enintään 5-6 prosentin
suuruisia hintojen ja maksujen korotuksia.
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5. Kotitalouksien ostovoima
lisääntyy edelleen
Inflaation painaminen kansainväliselle tasolle edellyttää, että myöskään
tulonkorotuksissa ei y litetä kansainvälis:tä yleislinjaa. Jos budjettiesit~k
sessa kaavailtu hintakehitys mUIlta
osin toteutuu, tavoitteeHisen inflaatiotason saavuttaminen merkitsee,
että palkankorotukset saisivat v~o
den 1984 maaliskuun alusta olla emntään 3 %. Tällöinkin palkansaajien
ansiotasoindeksi kohoaisi v. 1984
tämänvuotisesta nimellisesti noin 8 %
ja pysyisi reaalisestikin vähintään
ennallaan. Hyvän sadon mukanaan
tuomaa maatalouden ostovoiman kasvua on vähentänyt se, että myös maatalouden osuus markkinointiJkustannuksista on samanaikaisesti noussut.
Vuonna 1984 kotitalouksien maataloudesta
saama yrittäjätulojen
lisäys jäänee selvästi aikaisemp~.a
pienemmäksi; sen sijaan tulot metsataloudesta saattavat hakkuiden vilka:stumisen myötä kasvaa tämänvuotista enemmän. Talletuskorkojen
nousun takia myös omaisuustulot
lisääntynevät selvästi. Vaikka kotitalouksien nettoverotus tuloverotuksen kiristymisen ja sosiaalietuuksien
kasvun hidastumisen vuoksi hieman
kiristyy, kotitalouksien ostovoima
kasvaisi v. 1984 kuitenkin noin prosentin. Kun samanaikaisesti kotitalouksien säästämisasteen ennustetaan hieman alenevan, yksityinen kulutus ka'Svanee lähes pari prosenttia.

on noususuhdanteenkin aikana edelleenkin syytä kiinnittää huomiota
eräisiin kannattavan tuotantotoiminnan edellytyksiä pitkällä aikavälillä
parantaviin seikkoihin. Reaalisen
kilpailukyvyn kohentaI?ine~. ~:
tutkimus- ja tuotekehl,uelya seka
koulutusta edistämällä on yhä tarpeen.
Budjettiesityksen mukaan
,teollisuuden ja muiden elinkeinojen
tehtäväalueen menot kasvavat noin
3 %. Teollisuuspolitiikan painopistealueita ovat juuri tutkimus ja tuotekehitys sekä markkinointi ja koulutus. Tutkimustoimintaan myönnettävät määrärahat kasvavat noin 20 %.
Lisäksi verotuksessa otetaan käyttöön
erityinen tutkimusvähennys, jonka
tavoitteena on lisätä teollisuuden tutkimuksen osuutta kehittyneempien
teollisuusmaiden tasolle.

7. Verotusaste nousee lievästi,
mutta valtionvelan kasvu
hidastuu

Tulo- ja menoarvioesityksen loppusumma on 84,5 miljardia markkaa.
Kun tulot ilman lainanottoa ovat
73 8 miljardia markkaa, bruttorahoitu~:tarve v. 1984 alenee 10,7 miljardiin markkaan. Vastaavasti nettorahoitustarve alenee tämän vuoden
3 prosentista 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mikä selvästi osoittaa
valtiontalouden lainarahoituksen vähentymistä.
Kuten edellä totesin, on valtion
hintojen ja maiksujen korotukset mitoitettu siten, etteivät ne ylitä tavoit6. Yritysten toimintaedellytyksiä
teellista
6 prosentin inflaatiovauhtia.
parannetaan
Myös tuloverotuksessa toteutetaan
Vaikka yritys:toiminnan tukeminen vakiintuneet inflaatiotarkistukset tälei nyt yleisesti olekaan ajankohtaista, lä kertaa 6 prosentin suuruisina.
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Kuluvan vuoden varsinaiseen tuloja menoarvioon verrattuna valtion
menot kasvavat reaalisesti yhteensä
5 1/2 %. Velanhoitomenot kasvavat
yli kolmanneksen ja muut menot
2 1/2 %. Tämän vuoden todellisiin
menoihin verrattuna, kun mm. lisäbudjetit otetaan huomioon, budjettiesityksen menot pl. velanhoitomenot
eivät kuitenkaan kasva reaalisesti
lainkaan. Valtion kulutusmenot lisääntyvät tämän vuoden varsinaiseen
tulo- ja menoarvioon verrattuna vain
puoli prosenttia ja sijoitusmenot supistuvat selvästi. Sen sijaan siirtomenot, joihin sisältyvät myös tulonsiirrot kunnille, kasvavat 5 1/2 %.
Mainittakoon tässäkin yhteydessä,
että siirrot kunnille ja kuntainliitoille
kasvavat kuluvan vuoden varsinaisesta budjetista 19 %. Vuoden 1983
kassa-arvioon verrattuna reaalinen
kasvukin on 8 %. Huomattava osa
kasvusta aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusj ärj estelmän
(VALTAVA) uudistamisesta. Kasvua
lisää se, että osa aiemmin yksityisille
laitoksille maksetuista valtionavuista
myönnetään nyt kunnille.
Kuntien valtionapujen kasvua on
pyritty rajoittamaan mm. alentamalla
valtionosuusasteikkoj a, korottamalla
palveluiden käyttäjiltä perittäviä
maksuja ja lykkäämällä valtionosuuksien loppuerien maksamista.
J 08 näin ei olisi menetelty, kuntien
rahoitusasema olisi keventynyt, mikä
olisi saattanut houkutella kunnat
lisäämään valtionapuun oikeuttavia
menojaan. Tämä puolestaan olisi
lisännyt kunnille maksettavia valtionosuuksia ja siten osaltaan heikentänyt
valtiontalouden rahoitusasemaa. On
syytä korostaa, että tarkoituksena ei

ole ollut heikentää kuntien rahoitusasemaa nykyisestä, vaan estää rahoitusaseman liiallinen keveneminen.
Menojen kasvun tiukasta rajoittamisesta huolimatta ei bruttoveroasteen nousua ole voitu kokonaan välttää. Arvioiden mukaan bruttoveroaste kohoaa ;tämänhetkisestä 36 prosentista ensi vuonna noin 1/2 prosenttiyksikköä. Nousu aiheutuu pääosin välillisistä veroista, joita suurentaa liikevaih toveron ;tämänvuotinen
korottaminen ja veropohjan laajentaminen. Veroastetta nostaa lievästi
myös sosiaalivakuutusmaksujen kohoaminen. Välittömien verojen suhde kokonaistuotantoon ei sen sijaan
juuri muutu, vaikka tuloveroasteikkojen inflaatiotarkistukset onkin mitoitettu j onkin verran tämän vuoden
inflaatiota pienemmIksi. Nettoveroaste nousee v. 1984 noin 1 prosenttiyksikön.
Jos valtiontalouden bruttorahoitustarve onnistutaan tavoitteen mukaisesti supistamaan v. 1984 alle 11
miljardin markan, valtionvelan kasvu
hidastuu olennaisesti ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna velan
kasvu lähestyy pysähtyy. On kuitenkin syytä korostaa, että rahoitusaseman kohenemisesta huolimatta valtiontalous ja koko julkinen sektori
pysyy rahoitusalijäämäisenä, ja valtiontalouden mahdollisuudet tuotantoa ja työllisyyttä tukevan talouspolitiikan harjoittamiseen ovat edelleen
varsin rajoi;tetut. Jotta valtiontalouden tasapainoa koskevat tavoitteet
voidaan saavuttaa, onkin välttämätöntä, että ensi vuoden budjettiesityksen tapaan valtion menojen kasvua pyritään tehokkaasti rajoittamaan myös keskipitkällä aikavälillä.
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8. Talouspolitiikan yhteensovittaminen välttämätöntä
Harjoitettavan talouspol1tiikan perimmäinen tavoite on tietysti työllisyyden parantaminen ja ylläpitäminen. Nyt asetetut tavoitteet valtiontalouden tasapainottamisesta ja inflaation hidastamisesta on nähtävä
osana tämän tavoitteen toteuttamista.
Pysyvästi hyvä työllisyys on mahdollista saavuttaa vain kilpailukykyisellä tuotannolla, ei ylivelkaisella julkisella sektorilla. Jotta riittävään
kilpailukykyyn päästään, tuleekin ensisijaisena tavoitteena olla tämän jälkeen inflaation tuntuva hidastami-

nen. Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksellä on pyritty luomaan edellytykset Kokonaisvaltaisen inflaationtorjuntapolitiikan
harjoittamiselle.
Onnistuminen inflaationtorjunnassa
edellyttää kuitenkin,että kaikilla talouspolitiikan lohkoilla toimitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä suhteessa on erityisesti tulopolitiikka keskeisessä asemassa. Onkin
välttämätöntä, että myös työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt asettavat inflaation hidastamisen ensisijaiseksi tavoitteekseen, ja että ne
omaa toimintaansa ja tavoitteitaan
suunnitellessaan toimivat tältä pohjalta.

PUHEENVUOROT

RAIMO ILASKIVI

Kun tarkastelemme hallituksen esitystä
vuoden 1984 tulo- ja meno arvioksi, haluan kiinnittää erityistä huomiota kahteen seikkaan. Ensimmäinen näistä on
julkisen talouden yleistila ja toinen kysymys korjauksen päälinjoista. Viimeksi mainittu liittyy oleellisesti valtion ja kuntien
välillä viime viikkoina käytyyn keskusteluun.
Valtion talous ja kunnallistalous edustavat tällä hetkellä samaa suuruusluokkaa
olevia tekijöitä koko julkisessa taloudessa.
Julkisen sektorin laajuus sinänsä on arvostuskysymys, j'ohon voi saada erilaisia
vastauksia riippuen siitä, mistä näkökul-

masta asiaa tarkastelee. Henkilökohtaisesti
näen, että elämme, ottaen huomioon reaalisen tulotasomme ja veronmaksukyvyn,
varsin lähellä julkisten toimintojen ylärajaa. Kansalaiset ja elinkeinoelämä tuntevat verorasituksen liian selvänä. Toisaalta
on edelleen ryhmiä, jotka haluavat eräitä
palveluaukkoja täytettävän. Vanhusten
ongelma, terveydenhuollon osaongelmat ja
lasten päivähoito ovat esimerkkejä viimeksi mainituista.
Valtion taloutta ja kuntien taloutta on
viime vuosina hoidettu jossakin määrin eri
tavoin. Kunnat ovat koettaneet pysyttäytyä vuonna 1975 solmitun ja sen jälkeen
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uusin asiakirjoin täydennetyn ns. järjestelyasiakirjan hengen mukaisissa puitteissa.
Kunnallisvero on pysynyt suhteellisen hyvin kurissa, maksuja on korotettu ensisijaisesti kustannustason nousun mukaan ja
kuntien lainanoiJto suhteessa bruttokansantuotteeseen on edelleen sama 3 % kuin
vuonna 1975. Kunnat ovat toisin sanoen
eläneet suu säkkiä myöten. Niitten toimintoja ovat laajentaneet ensisijaisesti hallituksen esitysten perusteella eduskunnassa
hyväksytyt lainsäädännölliset toimenpiteet, jotka ovat merkittävästi tuntuneet
nimenomaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen aloilla. Henkilöstön kasvuun ovat
vaikuttaneet lainsäädännön ohessa eräiden
keskusvirastojen määräykset sekä työaikaa koskevat säännökset. Kiistaton tosiasia on myös, että sellaiset alhaisen kantokykyluokan kunnat, joiden valtionapuun
oikeuttavista kustannuksista valtio maksaa huomattavan osan, ovat investoineet ja
laajentaneet toimintojaan pitäen taustana
ajatusta »kyllä valtio kyydin maksaa».
Korkean kantokykyluokan kunnissa ja
mm. pääkaupunkiseudulla näin ei ole tapahtunut.
Julkisen sektorin toinen osatekijä, valtio, on turvautunut rahoituslähteenä voimakkaasti kasvavaan lainanottoon. Vuonna 1975 valtion velkaantuminen oli samaa
suuruusluokkaa kuin kuntien, 3 Olo bruttokansantuotteeseen suhteutettuna. Tällä
hetkellä ollaan lähestymässä 15 Ofo:n velkaisu usas-tetta.
Mainitsen tämän, koska velkaan turvautuminen oli menneinä vuosina ikäänkuin se taikatemppu, jonka avulla valtiontalouden tilasta annettiin ruusunhohteisempi kuva kuin mihin olisi ollut syytä.
Tekivätkö valtionhallinnon päättäjät näin
tietoisesti vai tiedottomasti, on asia, johon
vain he itse voivat antaa vastauksen.
Nyt olemme joka tapauksessa totuuden

edessä. Jo keväällä alkoi valtiovarainministeriö korostaa saneerauksen tarvetta,
mikä tietysti on aivan oikein. Mutta kun
budjettisuunnitelmat ovat nyt nähtävissä,
on paljastunut myös se, että saneeraustyö
tietyiltä osin on ollut vain keinotekoista.
Järjestelyasiakirjojen henkeä, jonka mukaan kuntien ja valtion välinen kustannusjako säilytetään ennallaan, ei ole kunnioitettu. Tämän hetken laskelmat osoittavat, että budjettiratkaisut merkitsevät,
laskentaperusteista riippuen, noin 800900 miljoonan markan suuruista nettorasitesiirtoa kunnille. Tämän siirron ainesosina ovat seuraavat tekijät:
-

-

-

-

sosiaali- ja terveydenhuollon valtionapuasteikkojen alentaminen, menetys
kaupunkien osalta 110 miljoonaa markkaa
sivistys toimen vaI tionosuusasteikkoj en
alentaminen, menetys 46 miljoonaa
markkaa
palo- ja pelastustoimen valtionosuusasteikkojen alentaminen, menetys 10
miljoonaa markkaa
valtionosuuksien maksatuksen viivästäminen, vaikutus 260 miljoonaa markkaa
veroperusteiden muutokset, mm. invalidivähennys, sairauskulu- ja korkomenovähennykset jne., vaikutus 121 miljoonaa markkaa

Kokonaisvaikutus pelkästään kaupunkien osalta on näin ollen Kaupunkiliiton
laskelmien mukaan 547 miljoonaa markkaa. Kunnallisliitto on arvioinut vastaavaksi vaikutukseksi kaikkien kuntien osalta 680 miljoonaa markkaa. Tästä samoin
kuin kaupunkienkin summasta puuttuvat
kuitenkin ns. VALTAVA-uudistuksen merkitsemät menot, mikä nostaa summan
mainitsemalleni lähes 1 miljardin markan tasolle.
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Valtiovarainministeriössä on torjuttu
ajatus kustannussiirroista. Eri yhteyksissä on heitetty esiin maaginen prosenttiluku, 19 % eli 2,9 miljardia markkaa,
jolla valtion kunnille maksamat osuudet
kasvavat. Luku on oikea ja kasvuprosentti
oikein laskettu. Valitettavasti kysymyksessä on vain yksi luku, kokonaistotuuden
yksi osatekijä. Jotta nettoon päästäisiin,
on bruttoa tarkistettava. On muistettava,
että koko järjestelmä on muuttumassa.
Kunnat tulevat hoitamaan joukon sellaisia
tehtäviä, jotka aiemmin ovat olleet muitten kustannusvastuulla ja joille valtionavut ovat menneet suoraan. Tästä syystä
mainittua 19 Olo kasvattavat aivan ratkaisevasti tällaiset uudet läpimaksatukset,
joilla on vastaava menoeränsä kuntien menopuolella ja joilla ei näin ollen ole, jos
rehelliseen tulokseen pyritään, mitään tekemistä koko totuuden kanssa. Prosenttija miljardiluvut on näin ollen puhdistettava. Niistä on vähennettävä entisten yksityisten la~tosten saamat ja nyt kuntien
maksamat
valtionavut
0,6
miljardia
markkaa, VALTAVA:n vaikutus, 0,25 miljardia markkaa, VALTAVA:n valtionosuuksien maksuaikataulujen vaikutus, 0,5
miljardia markkaa sekä terveydenhuoltoalan palkkaratkaisun aiheuttamat tekijät,
0,35 miljardia markkaa. Näiden tekijöiden
loppusumma on 1,7 miljardia markkaa,
joka jättää valtionosuuksien normaalikasvuksi 1,2 miljardia markkaa eli 7,8 Olo. Kun
budjetin loppusumman kasvu on toistakymmentä prosenttia, kertoo tämä 7,8 Ofo:n
suuruinen kuntien valtionosuuksien puhdistettu kasvu omaa kieltään su,tä, mikä
todellinen tilanne on. Valtionosuudet
kasvavat vähemmän ja tämä selittää myös
mainitsemani nettovaikutuksen eli järj-estelyasiakirj an vastaisen kustann usperusteiden muutoksen.

Edellä olevat detaljit ovat detaljeja,
olen niillä ehkä turhaa rasittanut lukijakuntaani. Olen tehnyt näin kuitenkin sen
johdosta, että haluan palata kysymykseen
koko julkisen sektorin saneerauksesta. Se
voi olla todellista ainoastaan silloin, jos
menotaloutta ja tehtäviä todella punnitaan uudelleen sekä tarpeetonta karsitaan.
Se on näennäistä, jos turvaudutaan rasitesiirtoihin yhdestä sektorista toiseen. Tällaisen näennäisen elementin ensi vuoden
budjettiesitys sisältää, ja pidän sitä valitettavana. Ei ole oikein, että yhden sektorin huolettoman lainapolitiikan seurausten
paljastuttua toinen, paremmin asioitaan
hoitanut eli kunnallissektori ehdoin tahdoin koetetaan ajaa samaan kierteeseen.
Budjettiratkaisut näyttävät merkitsevän
kunnille keskimäärin 0,5 pennin suuruista
äyrin hinnan korotuspainetta. Jos tätä ei
suoriteta, on edessä joko lainarahoituksen
lisääminen taikka tinkiminen palvelujen
kasvattamisesta, jota kasvattamista lainsäädäntö kuitenkin edellyttää. Koska äyrin
hinnan korotus on poliittisesti vastenmielinen ja johtaisi vain verotaakan kasvuun
sekä kun lainarahoitustakaan ei haluta lisätä, joudutaan siis valtiontalouden budjettiratkaisujen seurauksena palvelujen
rakentamisesta tinkimään.
Edellä esitetty koskee valtion budjetin
ja kuntien budjettien keskinäistä kohtalonyhteyttä valtakunnallisesta näkökulmasta. Haluan käyttää muutaman sanan
myös Helsingin osalta. Teen näin sen johdosta, että valtiovallan toimenpiteet näyttävät aivan erityisesti kohdistuvan korkean
kantokykyluokan eli valtiolta vähän saavan ryhmittymän kaupunkeihin, mutta lupaavat yhä edelleen tukea alhatsen kantokykyluokan kunnille huolimatta siitä, että
juuri ne ovat automaattisimmin käyWlneet
valtiontalouden porsaanreikiä hyväkseen.
Siksi muutama tilasto tieto taustaksi.
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Maan kaikissa kunnissa kerättävä valtionvero asukasta kohti oli viimeisten tilastotietojen mukaan 3182 mk. Helsinkiläiset maksoivat vastaavasti veroa 7 005
mk, yli kaksinkertaisen summan, tarkkaan sanoen 3 823 mk enemmän kuin
maan asukkaat keskimäärin. Maan kaikki
kunnat saivat keskimäärin valtionavustuksia asukasta kohti 1781 mk, Helsinki
1208 mk, eli 573 mk vähemmän kuin maan
kunnat keskimäärin. Maksettavien verojen
ja saaatujen valtion avustusten välinen ero
on eräänlainen kunnallistalouden panos tai
tuotos valtakuntaan päin.
Helsingin osalta panos on negatiivinen,
veroja maksetaan nettona, valtionavustuksilla vähennettynä 5797 mk asukasta kohti. Koko maassa vastaava luku on 1 401
mk. Jos valtiovalta pyrkisi Helsingin asukkaiden saattamiseen samaan asemaan keskiv,ertosuomalaisen kanssa, tulisi sen ilmeisesti tähdätä eedllä jo mainitsemani veroeron, 3 823 mk, eliminoimiseen. Eliminointi
on kuitenkin suurempi 4396 mk. Kutsun
tätä riistoksi ja pääkaupungin asukkaiden
vääräksi kohteluksi. Pidän näin ollen täysin epäoikeudenmukaisena sitä, että valtiontalouden budjettiratkaisujen ja VALTA VA-lainsäädännön nettovaikutus Helsingin osalta edelleen on kaksinkertainen
maan keskiarvoihin verrattuna. Paine Helsingin veroäyriä kohtaan on puolen pennin

sijasta kutakuinkin ,tarkkaan 1 penni. Sama
trendi näyttää pitävän paikkansa monissa
muissakin kaupungeissa.
Saanen näin ollen esittää valtiovarainministeriöön päin sen kainon toivomuksen, että helsinkiläisten kovakätinen kohtelu otettaisiin uudelleen tarkasteltavaksi.
Hallituksen piirissä olisi hyvä keskustella
esim. asuntolainojen alueellisista jakoperusteista. Asuntopula on suurin Helsingissä, jako-osuudet vähäisimmät. Valtakukunnallisetkin kulttuurihankkeet, oopperatalo ja Pasilan projekti, tuntuvat helpoimmin joutuvan karsintalistoille. Korkean kantokykyluokan johdosta saamme
minimaalista tukea vanhusten ja kroonikkosairaiden ongelmiin, vaikka Helsingin
suuri eläkeläisosuus, vanhojen ikäluokkien
osuus, ratkaisevasti selittyy muualta maasta vanhuuden päiviään tänne viettämään
siirtyvistä suomalaisista.
Toivon näin ollen budjetin tekijältä keskustelua omantunnon kanssa sekä sanojen
oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus omakohtaista harkintaa. Samalla ilmoitan, että
kuntasektori antaa julkisen talouden saneeraustyölle kaiken tukensa edellyttäen,
että diagnoosi tehdään oikein ja lääkkeet
määrätään sen mukaan. Diagnoosissa ollaan kyllä jo onnistumassa, mutta reseptiä
kirjoitetaan ensi vuoden budjetissakin
vielä monelta osin väärin perustein.

PEKKA MORRI

Valtion tulo- ja meno arvio esityksen talouspoliittisesta linjasta vastaa koko hallitus. Hallituksen budjettikäsittelyn pohjana on kurtenkin valtiovarainministerin

esitys, joten on luonnollista, että »syytettyjen penkillä» on tälläkin kertaa valtiovarainministeri.
Kysymyksessä on ministeri Pekkalan

415

viides budjettiesitelmä, mikä jo sinänsä on
saavutus myös Kansantaloudellisen Yhdis,tyksen historiassa. Se antaa mahdollisuuden arvioida harjoitettua talouspolitiikkaa myös pidemmältä ajanjaksolta kuin
vain yhden budjettivuoden ajalta. Viidessä
vuodessa finanssipolitiikankin hedelmät
alkavat kypsyä.
Esitelmänsä aluksi ministeri Pekkala
tarkasteli vuoden 1984 tulo- ja meno arvioesityksen lähtökohtia: kansainvälistä suhdannekehitystä, Suomen talouskehitystä
viime vuosina sekä talouspolitiikkamme
ongelmia. Hän mainitsi mm., että kotimaista kysyntää tukevan talouspolitiikan
ansiosta suhdannetaantuma jäi maassamme varsin lieväksi, elvyttävä finanssipolitiikka on heikentänyt valtiontalouden asemaa ja yhdessä keveän rahapolitiikan
kanssa lisännyt inflaatiopaineita. NimellistuIoja on korotettu enemmän kuin inflaatiotavoitteet olisivat sallineet. Kansainvälisen inflaation hidastuessa Suomen inflaatiovauhdin ero OECD-maiden inflaatiovauhtiin on edelleen kasvanut johtaen hintakilpailukykymme heikkenemiseen. Seurauksena on myös ollut odottamattoman
suureksi kohonnut vaihtotaseen alijäämä.
Arvioidessaan j ohtamansa talouspolitiikan tuloksellisuutta ministeri Pekkala kuitenkin päätyi siihen, että talouspolitiikassa
on viime vuosina varsin hyvin otettu huomioon taloudellisen kehityksen asettamat
vaatimukset. Mielestäni tähän arvioon voidaan vuotta 1983 lukuun ottamatta pääosin
yhtyä. Sen sijaan kuluvana vuonna sekä
finanssi- että rahapolitiikka on ollut aivan
liian löysää, mikä on ollut omiaan lisäämään inflaatio- ja tuontipaineita. Todettakoon tässä yhteydessä, että vaihtotaseen
alijäämä länsikaupan osalta on suhteessa
bruttokansantuotteeseen nyt samalla tasolla kuin vuonna 1974.

Ministeri Pekkala totesi mielestäni
myös liian varovaisesti, että elvyttävä talouspolitiikka on heikentänyt valtiontalouden asemaa, mutta valtion velka-aste
on kansainvälisissä vertailuissa edelleen
hyvin kohtuullinen. Budjetin liitteenä olevassa taloudellisessa katsauksessa asia todetaan lähihistorian valossa kuitenkin siten, että kokonaistuotantoon verrattuna
valtionvelka on kuluvana vuonna samalla
tasolla kuin 1960-luvun lopulla, jolloin se
oli edellisen kerran korkeimmillaan ja että
pariin vuosikymmeneen valtiontalouden
tasapaino ei ole 'Ollut niin heikko kuin se
oli vuonna 1982.
Budjettiesitys perustuu arvioon, että
alkanut kansainvälinen nousukausi Jalsl
varsin loivaksi ja ehkä lyhytaikaiseksi kuten ministeri Pekkala asian ilmaisi. Tämä
on eräänlainen varovaisen miehen arvio,
joka sinänsä sopii budjettiesityksen perusolettamukseksi, mutta on ilmeisesti liian
pessimistinen. Kansainvälisen inflaation
merkittävä hidastuminen on selvasti parantanut kasvuedellytyksiä ja siten kansainvälinen talous saattaakin elpyä odotettua nopeammin. Se merkitsisi myös Suomen osalta budjettiesityksessä arvioitua
kolmea prosenttia nopeampaa kasvua.
Ainakin 4-5 prosentin suuruinen kokonaistuotannon kasvu lienee ensi vuonna
mahdollinen ja myös todennäköinen, edellyttäen että inflaation hidastamisessa ja
kilpailukyvyn ylläpitämisessä kohtuullisesti onnistutaan. Jos inflaation hidastamisessa ei onnistuta, on vaarana päätyminen todella kireän talouspolitiikan harjoittamiseen. Inflaation torjunnan lähtökohdat ovat nyt heikommat kuin edellisessä noususuhdanteessa, jolloin inflaatiovauhtimme oli OECD-maiden inflaatiovauhtia hitaampi. Toisaalta viime lokakuun devalvaation sekä viime kesäkuun
liikevaihtoveron kOl'otuksen hintoja korot-
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tava vaikutus rajoittunee tähän vuoteen
ja antanee siten liian pessimistisen kuvan
mahdollisuuksistamme ensi vuonna.
Budjettiesityksellään hallitus kiristää
finanssipolitiikkaa rajoittamalla lainanottoa, korottamalla veroja sekä hillitsemällä
menojen kasvua. Valtiovarainministeriön
omien laskelmien mukaan budjettiesityksen kysyntää supistava vaikutus olisi 0,8
prosenttia bruttokansantuotteesta. Finanssipoliittisesti budjettiesitys olisi kuitenkin
voinut olla kireämpikin. Tiukempaa suhtautumista menojen kasvuun sekä pienempiä maksujen ja tariffien korotuksia olisi
voitu perustella nimenomaan inflaatiotavoitteella. Budjettiesitykseen sisältyvät
maksujen ja tariffien korotuksetkin nostavat hintatasoa noin yhdellä prosentilla.
Hallitus sekä erityisesti ministeri Pekkala ovat korostaneet tulopolitiikan keskeistä
asemaa inflaation torjunnassa. Nyt kuten
aikaisemminkin ministeri Pekkala on kohdistanut sanansa lähinnä palkansaajille
kehottaen heitä pidättyvyyteen. Tulopolitiikalla ei kuitenkaan voi korvata raha- ja
finanssipolitiikan heikkouksia; ei ainakaan silloin jos tulopolitiikalla tark'oitetaan yksinomaan palkkapolitiikkaa.
Ministeri Pekkala arvioi, että kotrtalouksien ostovoima kasvaisi ensi vuonna
noin prosentin. Viime ja tänä vuonna kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen
reaalinen lisäys on perustunut ennen kaikkea yrittäjä- ja eläkeläistalouksien tulojen
kasvuun. Ministeri Pekkalan suosittelema
3 prosentin palkkalinja, joka on laskennallinen seuraus 6 prosentin inflaatiotavoitteesta kun siitä vähennetään muiden tekijöiden arvioitu vaikutus, johtaisi ensi
vuonna todennäköisesti palkansaajakotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen alenemiseen noin yhdellä p:t'Osentilla.
Kun työn tuottavuus todennäköisesti kasvaa ainakin 3 prosenttia, tämä merkitsisi

työtulojen kansantulo-osuuden supistumista edelleen ensi vuonna. Näin voimakas
funktionaalisen tulonjaon muutos kahtena
vuonna peräkkäin on tuskin perusteltu,
kun tulonjako devalvaation seurauksena jo
tänä vuonna muuttuu pääoma- ja yrittäjätulojen eduksi ja kun vaihtosuhde ensi
vuonna todennäköisesti paranee.
Ministeri Pekkala on valitettavasti korostaessaan pidättyvän palkkapolitiikan
tarvetta unohtanut liian usein omansa eli
maataloustuottajat ja metsänomistajat,
joiden kovistelu myös valtiovarainministerin toimesta voisi joskus olla paikallaan.
Valtiovarainministeriö on lisäksi itse
avainasemassa valtion työnantajapolitiikassa. Rahoittaessaan lähes puolet kuntien menoista valtio voi vaikuttaa myös
kuntien harjoittamaan työnantajapolitiikkaan. Kun ministeri Pekkala lopuksi kohdisti sanansa nimenomaan työmarkkinaja elinkeinoelämän järjestöille, on tähän
vielä syytä todeta, että asennemuutoksia
saatetaan tarvita ainakin yhtä paljon ellei
enemmän yritysjohdon ja korkeiden virkamiesten piirissä. Nämä tahothan tekevät
päätöksiä siitä, minkälaisia perusolettamuksia käytetään seuraavan vuoden budjetteja rakennettaessa. Viime vuosina inflaatio-olettamuksena on käytetty yleensä
kymmentä prosenttia. Kysymyksessä on ilmeisesti numero, josta monet budjettien
laatijat jäivät paitsi koulutodistuksissaan,
muutoin sen yleisyyttä laskentatoimesta ja
budjetoinnista vastaavien johtohenkilöiden käytössä tuskin voi selittää.
Lopuksi haluan kiinnittää arvo isien kuulijoiden huomion seikkaan, johon ministeri
Pekkala ei esitelmässään viitannut. Viime
vuosien elvytyspolitiikka on merkittävässä määrin perustunut sosiaaliturvarahastojen supistamiseen. Sosiaaliturvan rahoitusrakennetta on muutettu alentamalla
työnantajien ja vakuutettujen maksuja
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sekä rahoitusta on suunnattu tapahtuvaksi
valtion budjetin kautta. Viimeksi sosiaaliturvan rahoitusta pohti Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1982, jonka mukaan edelleen
tulisi pyrkiä alentamaan työnantajamaksuja sekä siirtämään sosiaaliturvan rahoitusta liikevaihtoverolla ja muulla yleisellä
verorahoituksella rahoitettavaksi.
Hallituksen budjettiesityksessä poiketaan lievästi, mutta toivottavasti vain väliaikaisesti, tältä hallituksen jo aikaisemmin omaksumalta linjalta. Poikkeama on
merkittävin vakuutettujen kansaneläkemaksun korottamisen osalta. Kun Koiviston hallitus hyväksyi kansaneläkeuudistuksen, se periaatepäätöksessään asetti tavoitteeksi vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun alentamisen. Kun eduskun-

ta hyväksyi kansaneläkeuudistuksen, se
edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että
kansaneläkeuudistuksen rahoitus ei missään vaiheessa johda vakuuteiltujen kansaneläkevakuutusmaksun korottamiseen.
Maksua alennettiinkin viime vuoden toukokuun alussa neljännespennillä. Nyt hallitus budjettiesityksessään ehdottaa maksun korottamista 0,20 pennillä vero äyriltä.
Kansaneläkeuudistuksen II B -vaiheen rahoituksen sekä kansaneläkerahaston maksuvalmiuden turvaaminen olisi ollut mahdollista myös nostamalla kansaneläkelain
mukaista valtion osuutta eläkkeiden rahoituksessa. Nyt vakuutetun kansaneläkemaksun korotus saattaa merkittäväs,ti vaikeuttaa seuraavaa tulopoliittista neuvottebakierrosta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

ARTIKKELEITA

Terveydenhuollon menot, rakenne ja rahoitus
PEKKA SIREN

1. Johdanto
1.1. Terveydenhuoltojärjestelmä
ja -politiikka
Julkinen valta on pyrkinyt määrätietoisesti lisäämään terveydenhuollon
resursseja. Tässä toiminnassa on havaittavissa kaksi toisiaan seuraavaa
kehitysvaihetta. Ajallisesti ensimmäisenä 50- ja 60-luvulla toteutui sairaalajärjestelmän kehittäminen, jota
seurasi 60- ja 70-1uvulla pyrkimys
resurssien ohjaamiseen avoterveydenhuoltoon. Pyrkimys avoterveydenhuollon kehittämiseen kiteytyi
ensin sairausvakuutuslaissa.
Sairausvakuutusjärjestelmän luomisella toivottiin voitavan ensisijaisesti poistaa avoterveydenhuollon
käytön taloudelliset esteet korvaamalla vuodesta 1964 lähtien 'Osa lääk!ekustannuksista ja lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidosta sekä
sairaudesta johtuvista matkakustannuksista. Vuodesta 1967 lähtien on
järjestelmä korvannut osan yksityislääkäripalveluista. Myöhemmin sairausvakuutuksen avulla on myös ra-

hoitettu eräitä terveyskeskusten avohuollon kustannuksia.
Vakuutusjärjestelmä ei kuitenkaan
pystynyt takaamaan avoterveyspalvelujen saatavuutta maan eri osissa.
Vuonna 1972 v'Oimaantulleen kansanterveyslain ensisijaisena tavoitteena
'Oli saattaa kansalaiset terveyspalvelujen tarjonnan suhteen samanarvoiseen asemaan eri 'Osissa maata, sillä
yksityissektorin avoterveydenhuoltopalvelujen tarjonta oli yksipuoHsesti
keskittynyt kaupunkeihin. Toisena
tavoitteena oli pyrkimys poistaa vara:ttomuudesta johtuvat terveydenhuoltopalvelujen käytön esteet. Tavoitteeksi asetettiin terveyskeskusten
avoterveydenhuollon palvelujen täydellinen maksuttomuus. Tavoitteiden
toteuttamiseen pyrittiin alueellisesti
keskitetyllä hallinto-organisaatiolla ja
suunnittelujärjestelmällä, joka priorisoi hank!keiden tärkeysjärjestyksen.
Keskeisintä resurssien ohjautumisen
kannalta oli ennen muuta valtion tukipalkkioj ärj estehnä.
Alueellisesti
valtion osuus terveyskeskuksien kustannuksista vaihtelee 40-70 %:iin
riippuen alueen väestön varallisuu-
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desta. Valtion tuki muodostaa verrattoman insentiivin kunnille käyttää
verovarojaan terveydenhuollon kehittämiseen, mutta samalla se jättää
keskushallinnolle mahdollisuuden ohj ata resurssien kohdentumista sekä
käytännössä päättää resurssien kokonaismäärästä.
Terveyskeskuksien tuottama avoterveydenhuolto sisältää lääkäripalvelut
nimellisin
potilasmaksuin
(maksutonta vuodesta 1981 lähtien),
ilmaisen koulu- ja äitiysterveydenhuollon, vuodesta 1976 lähtien maksuttoman laboratorio- ja röntgentutkimuksen ja kuntoutuksen sekä potilaskuljetukset nimelliseen hintaan.
Maksuton koululaisiin kohdistettu
hammashuolto on vähitellen laajennettu koskemaan kaikkia 18 vuotta
nuorempia sekä odottavia äitejä. Lisäksi terveyskeskukset tarjoavat
hammaslääkäripalveluj a aikuispotilaille noin puoleen hintaan yksityishammaslääkärin taksoihin verrattuna.
Vaikka kansanterveyslain ensisijaisena tavoitteena oli avoterveydenhuollon kehittäminen, mikä sinänsä
edellytti julkisten terveydenhuoltomenojen kasvua, oli toissijaisena tavoäteena
terveydenh uoltomenojen
kasvun hidastaminen. Arveltiin, että
avoterveydenh uoltopalvel uj a kehittämällä voitaisiin vähentää sairaalapalvelujen käyttöä ja itse asiassa avorterveydenhuollon lisääntyneet kustannukset voitaisiin rahoittaa sairaalalaiioksen säästöillä.
Kansanterveyslain
toimeenpano
merkitsi myös selvästi kaksijakoisen
.avoterveydenhuoltoj ärjestelmän syntyä. Yksityistä avoterveydenhuoItojärjestelmää täydennettiin julkisen

sektorin tuottamilla avoterveydenhuoltopalveluilla.
Asiakasmaksut
uudessa rinnaJkkaisessa järjestelmässä
olivat tuntuvasti halvemmat kuin
yksityissektorissa. Tämä tietenkin
aiheutti jonoja julkisessa sektorissa
ja ,todennäköisesti resurssien vajaakäyttöä yksityisessä sektorissa. Avoterveydenhuollon palvelujen hinnoitteluongelmaa mutkistaa vielä se, että
sairaaloiden poliklinika't tarjoavat
erikoislääkäripalveluja omaan subventoituun hintaansa. Lisäksi nopeasti kasvava työterveyderuhuolto tarjoaa
yleislääkäripalveluja työterveyshuollon piiriin kuuluville työntekijöille
ilmaiseksi. Sairausvakuurtus korvaa
periaatteessa 60 % työnantajalle koituneista kustannuksista. Siten käyttäjämaksurt ja myös julkiset subventiot vaihtelevat järjestelmästä toiseen.

1.2. Aineisto ja käsitteet
Aineista, johon tämä tarkastelu
perustuu, kaottiin varsin kireän aikataulun pui,tteiissa keväällä 1982
OECD:n vuaden 1982 terveydenhuoltomenotutkimusta varten. 1 Tavaitteena oli kansantalauden tilinpidon käsirttein muadostaa terveydenhuollon hallinnollis-toiminnallisesta
näkökulmasta kokanaiskuva terveydenh uollan kustannusten, resurssien,
rahaituksen ja eräiden suaritteiden
kehityksestä mahdollisimman yhdenmukaisin itilastallisin perustein vuasille 1960-1980.
Terveydenhuallan kakonaismenat
käsittävät lääkkeistä ja farmasiatuot1. Edeltänyt vastaava tutkimus oli: Studies
in Resouree Alloeation No 4, Pub lie Expenditure on Health, OECD 1977.
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teista, terapeuttisista laitteista ja välineistä, avoterveydenhuollosta, sairaalahoidosta, julkisesta ympäris'töterveydenhuollosta, julkisi:s,ta sairaaloiden ja terveyskeskusten investoinneista sekä sairausvakuutuksen matkakorvauksista aiheutuneet kustannukset. Käytetty terveydenhuollon
rajaus vastaa pitkälle lääkintöhallituksen terveydenh uollon kokonaismenojen arvio1ssa 2 käyttämää määrittelyä, joskin luokitteluperusteet
ovat erilaiset. Lisäksi tähän arvioon
eivät sisälly terveydenhuollon hallinnon menot, jotka ovat mukana lääkintöhallituksen
terveydenhuollon
kokonaismenojen arvioinnissa. Sen
sijaan tähän arvioon sisältyvät kokonaisuudessaan laitossairaaloiden menot, jotka ovat lääkintöhallituksen
arviOissa vain osittain mukana.
2. Suomen viraLlinen tilasto
veYdenhuolto, Helsinki 1981.
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Aikasarjat on kerätty useista eri
tilastojulkaisuista, joista tärkeimmät
ovat: Suomen sairaalataloustilasto,
lääkintöhallituksen vuosikirja, terveyskeskusten ja huoLtolaitosten taloustilastot ja Kansaneläkelaitoksen
tilastollinen vuosikirja. Alikuperäisen
tilastoaineiston laadintaperuS'teiden
epäyhtenäisyyden johdosta laskelmissa on jouduttu jossain määrin turvautumaan arvio laskelmiin va:r~sinkin
1960-luvun alkua koskevissa tiedoissa. Selvitystyötä jatketaan Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan tutkimuslaitoksella mm. käsitteiden määrittelyn ja tietopohjan tarkennuksen
osalta.

2. Terveydenhuoltomenojen kasvu
T,erveydenh uollon
koikonaismenot
olivat vuonna 1980 noin 12 miljardia
markkaa. Ennakkotietojen perus-
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VUOSI
Kuvio 1. Terveydenhuoltomenojen osuus BKT:sta,
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teella terveydenhuoltomenot olivat jotta veroasteen lmhoaminen kohlähes 14 miljardia markkaa vuonna tuuttomasti olisi voitu estää taloudel1981 ja yli 16 miljardia markkaa lisen kasvun rtuntuvasti hidastuessa
vuonna 1982 eli 6,6 % ja 6,8 % brut- 70.:1u'Vun 10puJ.la.
tokansantuotteesta.
Kun tarkastellaan terveydenhuollon kokonaismenojen kehitystä suh- 2.1. Terveydenhuollon
työvoimakustannukset
teessa bruttokansantuotteeseen (kuvio 1), ei voida tehdä johtopäätöksiä
siitä, missä määrin suuntaus avoter- Terveydenhuoltopalvelut eivät poikveydenhuoltoon on vaikuttanut KO- kea kustannusrakenteeltaan muista
lmnaismenojen kehityks.een. Voidaan palveluista. Työvoimakustannukset
vain havaita rtaloudellisen noususuh- muodostavat suurimman osan käyttödanteen vuoden 1972 jälkeen laske- kustannuksista. Suomessa työvoimaneen, laskusuhdanteen vuoden 1974 kustannusten osuus on ollut yleisjälkeen nostaneen ja elpymisen jäl- suunnaltaan laskeva noin 80 % :sta
leen vuoden 1978 jälkeen taas laske- vuonna 1965 75 %:iin vuonna 1980
neen terveydenhuohomenojen kan- (kuvio 2). Kehityksen eräänä syynä
santuoteosuutta.
Terveydenh uolrto- voi olla terveydenhuoltoalan teknomenojren kansantuoteosuuden kasvu logian pääomavaltaistuminen. Toion kuitenkin hidastunut 70-luvulla, saalta syynä voivat olla terveydenmutta se lienee ensisij aisesti seu- huoltohenrkilöstön rakenteessa tai
rausta yleisestä pyrkimyksestä julkis- palkkauksessa tapahtuneet muutokten menojen kasvun hillitsemiseen, set. Lisäksi kustannusten kirjaamis-
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Kuvio 2. Työvoimakustannusten osuus terveydenhuoLlon käyttökustannuksista,
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perusteet ovat saattaneet muuttua.
Kehityssuunnasta huolimatta ovat
työvoimakustannukset
kes'l~eisessä
asemassa pyrittäessä terveydenhuollon kustannusten kasvun hilbtsemiseen.

2.2. Terveydenhuoltoalan
työllisyys
Terveydenh uollon
henkilöresurssit
ovat lisääntyneet Suomessa erittäin
nopeasti (kuvio 3). Vuonna 1960
terveydenhuollossa toimi apteekit
mukaan lukien 50 000 henkilöä
(2,4 % työssäkäyvistä). Vuonna
1970 lukumäärä oli noussut jo
83000:een (3,9 %) ja vuonna 1980
131 OOO:een (6,1 %). Terveydenhuoltoalan työvoimaosuuden kasvu
ylittää selvästi sen kansantuoteosuuden kasvun. Siten rterveydenhuoltoalalla on täytynyt tapahtua erittäin
suuria muutoksia joko työvoiman rakenteessa tai suhteellisissa työvoimakustannuksissa.

2.3. Työllisyyden rakenne
Terveydenhuoltosektorin työvoimassa tapahtuneet rakennemuutokset
ovat kuitenkin verraten vähäiset (kuvio 4). Kaikkien lääkäreiden osuus
on pysynyt vakiona. Tarkempi erittelyosoittaa) että hammaslääkärien
osuus on hieman pienentynyt muiden
lääkärien osuuden vastaavas1ti lisääntyessä. Toi:saalta hammashoitajien
määrä on varsinkin 7'0-luvulla lisääntynyt, joten hammashuollon osuus
terveydenh uollon työvoimaresursseista on kokonaisuutena lisääntynY't.
Apuhoitajien osuus on tuntuvastikin
lisääntynyt eri tasoisten sairaanhoitajien ja kätilöiden osuuden lievästi supistue:ssa. Yleisesti voidaan todeta
suhteellisen kapea-alaisesti koulutetun muun hoitohenkilöstön kuten
la!boratorio- ja röntgennoitajien sekä
lääkintävoimistelijoiden osuuden lisääntyneen, kun yleis1tehtäviä suorittavan henkilöstön suhteellinen osuus
on vähentynyt. Koikonaiskustannuksiin hoitohenkilökunnan rakenne-
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Kuvio 3. Terveydenhuollon työvoimaosuus, 0/0.
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Kuvio 4. Terveydenhuollon työvoiman rakenne, 0/0.

muutoksella, tehtävien siirtymisellä
alempipaikkaisille ryhmille, on kuitenkin erittäin vähäinen vaikutus,
sillä hoitahenkilökunnan palkkaerot
'Ovat melka vähäiset.

2.4. Terveydenhualtaalan
ansia tasa
T'ervey,denhuol tohenkilöstön ansiotasossa on tapahtunut erittäin suuria
muutoksia veNattaessa s1tä koko ikansantalauden keskimääräiseen paLkkatasoon. Suhteellinen ansiotasa 'On
laskenut sekä terveydenhuoltopalvelu- että apteekkisektorilla, kummassakin noin 25 % vuodesta 1965 vuoteen 1980. Vuanna 1965 oli ansiotas'O
terveyspalvelusektorissa yli 40 % ja
apteekkisektorissa 10 % karkeampi
kuin koko maan keskimääräinen
palkkatasa. Vuonna 1980 oli ansiotaso terveyspalveluseldorissa enaa
7 % korkeampi ja apteekeissa 17 %
3

matalampi kuin koko maan keskipalkka (kuvio 5). Siten ansiotasokehitys on mahdollistanut reaalisten resurssien suuntaamisen terveydenhualtaalalle ilman, että terveydenhualtamenajen kansantuateasuus olisi vastaavasti paisunut. Syynä tähän
terveydenhuallan rahaituksen kannalta myönteiseen ja työntekijöiden
kannalta kielteiseen kehirtykseen on
vuodesta 19'68 lähtien haTjoitettu »S'Olidaarinen» palkikapolitiikka. Tämän
palkkapolitiikan keskeisenä tavoit,teena on 'Ollut tulaerojen kaventaminen kokio kansantalouden kattavin
keskitetyin tulasopimuksin, joiden
keskeisenä osana ovat olleet markkamääräisesti yhtä suuret palkankorotukset. Tällaisten palkkaratkaisujen
vaikutukset olivat jossain määrin erilaiset yksityisellä ja julkisella sektorilla. Yksityrsellä sektorilla solidaarisen palkkapolititkan tulantasausvaikutuksia on voitu kompensoida palk-
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Kuvio 5. Terveydenhuoltohenkilöstön ansiotaso suhteessa kansantalouden keskiansiotasoon.

kaliukumin ylemmissä tuloluokissa.
Ammattiyhdistysten tavoitteena olikin neuvotella ma:hdollisimman korkeat palkankorotukset pienituloisimmille maksimoidakseen ansiotason
nousun kaikille yksityissektorissa.
Julkisen sektorin palkkausjärjestelmä oli huomattavasti jäykempi ja
palkat kohosivat vain tulo sopimusten
mukai:sesti. Julkinen sektori on terveydenhuoltoalan suurin työnantaja
ja sen maksamat palka:t muodostuivat
normeiksi myös yksityissektorille.
Tapahtunut k::ehitys ei tietenkään
voinut tyydyttää julkisen sektorin
palkansaajia, ja 70-luvun loppupuoliskolla sovellettiin erilaisia ansiokehitystakuujärjestelmiä, joilla vinoutuman edelleen kehittyminen on voitu jossain määrin estää. Yleispiirteenä ansiokehityksessä on terveydenhuoltoalalla tulonjaon voimakas tasautuminen. Korkeimmat tulot ovat
laskeneet suhteellisesti eniten, ja koko kansantalouden ansiotasokehitykseen verrattuna ainoastaan matalim-

mat palkat ovat pysyneet kehityksessä mukana.
Kuvaa terveydenhuoltoalan suhteellisesta ansiokehityksestä voidaan
tarkentaa eräiden kuntainliittojen
palveluksessa olleiden terveydenhuoltoalan henkilöstöryhmien palkkarkehityksen avulla, sillä ansiok::ehitystä kuntaryhmissä on tilastoitu varsin yhdenmukaisin perustein jo 50luvun puolivälistä asti. 1 Tällöin vertailuperusteeksi on valittu yksityisen
sektorin kuukausipalkka1sten toimihenkilöiden keskimääräinen ansiotaso. Terveydenhuoltoalan henkilöstöryhmien suhteellinen ansiotaso parani 60~luvulla aina vuoteen 1968, jonka jälkeen se erityisesti korkeimmissa
palkkaryhmissä varsin nopeasti heikkeni (kuvio 6). Mikäli terveydenhuoltoalan ansiot suhteessa toisiinsa
ja suhteessa yksityisen sektorin toi1 Tilastotiedotus, Palkkatilasto, 1968-1982,
Tilastokeskus. Tilastokatsauksia, Kuntayhtymien viranhaltijain ja työntekijäin palkat,
1960-1964, Tilastollinen päätoimisto.
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Kuvio 6 a. Kuntainliittojen lääkäreiden ja ylihoitajien palkat suhteessa yksityissektorin toimihenkilöiden keskimääräiseen ansiotasoon vuosina 1960-1981.
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Kuvio 6 b. Kuntainliittojen hoitohenkilöstön palkat suhteessa yksityissektorin toimihenkilöiden
keskimääräiseen ansiotasoon vuosina 1960-1981.
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kaikista terveydenhuollon menoista
investoinnit mukaanlukien ohjautuu
vuodeosastohoitoon.

teh täviä, jotka eivät suoranaisesti
liity terveydenhoitoon, esimerkiksi
terveydentilan arvioinnit tyokyvyttömyyseläke- ja sairauspoissaolotapauksissa.
3.2. Käyttäjän kustannukset
Terveydenhuoltomenojen osuuden
Kotitalouksien kulutusbudjetista ter- lievä supistuminen kotitalouksien kuveydenhuoltomenojen osuus on pie- lutusbudjetissa voi 'Olla osoituksena
siitä, että ainakin terveydenhuollon
nentynyt 3,1 %:sta 2,6 %:iin vuosina
perustarpeet tulevat tyydytetyiksi,
1960-1980. Lisääntynyt terveydensi:llä terveyspalvelujen tarjontapuohoidon käyttö ei siten ole heikentänyt
leila, erityisesti suurempien kaupunväestön ,toimeentulomahdollisuuksia. kien yksityissektorissa on käyttämätLisä:ksi terveydenhuoltokulut ovat tömiä resursseja, tosin julkisen sektovähennyskelpoisia verotuksessa per- rin tuottamia palveluja korkeampaan
heen koosta riippuvaan ylärajaan hintaan.
saakka. Noin puolet kotitalouksien
terveydenhuoltomenoista tulee ote3.3. Julkiset terveydenhuoltomenot
tuksi huomioon verotuksessa.
Terveydenhuollon kokonaismenojen kasvua on luonnehdittu vääjää- Julkisen terveydenhuolLon ja mahdollisimman suuressa määrin myös
mättömäksi. Toisaalta on määrätietoisairausvakuutuksen
menojen kohdissesti pyritty parantamaan väestön
tumisen
tulisi
heijastaa
yhteiskunnan
terveydentilaa tasaamalIa palvelusterveydenlhuoltopoliittisia
tavoitteita.
ten alueellista tarjontaa sekä pyrkimällä pitämään lääkkeiden ja palve- Tällaisia tavoitteita ovat mm.:
lusten reaalihinnatennallaan ,tai las- - Terveydenhuollosta ei saa aiheukemaan niitä sairausvakuutuksen tai
tua käyttäjille kohtuuttomia kusjulkisten taksojen avulla. Toteutunut
tannuksia.
reaalihintojen lasku ei varmastikaan - Käyttäjien tulee olla terveydenyksin riitä selittämään terveydenhuollon tarjonnan suhteen samanhuollon kysynnän kasvua. Eläke- ja
arvoisessa asemassa.
sairausvakuutuksen päivärahajärjes- - Subventioiden tulee ohjata retelmien kehittäminen on merkinnyt
surssien käyttöä tarkoituksenmuhyvin suurta tulonsiirtoa väestöryhkaisemmaksi.
mille, joiden osuus terveydenhuoltomenojen käytöstä on suuri. PerheiJulkiset subventiot ovat suhteelliden pienentyminen ja naisten lisään- sesti korkeimmat sairaalapalvelujen
tynyt työssäkäynti kodin ulkopuo- osalta (kuvio 9). Tavoitteena on sellella on myös ratkaisevasti heikentä- västikin estää potilaiden maksamien
nyt mahdollisuuksia kotihoitoon. Yh- kustannusten nouseminen kohtuuttoteiskunta on myös sälyttänyt tervey- miksi. Sairaalapalvelujen hinnoittedenh uoltoj ärjestelmälle lisääntyvässä lussa siirryttiin 70-luvun lopulla pitmäärin luonteeltaan hallinnollisia käaikaispotilaiden osalta joustavam-
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Kuvio 9. Julkinen rahoitusosuus terveydenhuollossa, 0/0.

paan hinnoittelujärjestelmään, jossa
p'Otilaan maksukyky otetaan myös
huomioon. Näin on voitu jossain
määrin vähentää julkisen rahoituksen
osuutta, ku1tenkaan ratkaisevasti luopumatta perusperiaatteesta.
Sairausvakuutusjär-jestelmä merkitsi julkisen subventioasteen kohoamista avoterveydenhuollossa. Sen sijaan terveyskeskusjärjestelmä ei sitä
suurestikaan lisännyt, sillä sen tarjoamat palvelut osittain myös syrjäyttivät sairausvakuutuksen korvaamia
sekä sairaal'Oiden subventoituja poliklinikkapalveluja.
Hammashuollon
osalta kansanterveyslain vaikutuikset
olivat suuremmat, sillä sairausvakuutus ei korvaa yksityissektorin hamma:shoitoa (kuvio 9). Hammasproteesien ja silmälasien hankintaa ei tueta
julkisin varoin ollenkaan, lukuunottamatta kulujen vähennysoikeutta
verotuksessa.
Terveydenhuoltomenot 'Ovat jo pitkään olleet julkisen sektorin prefe-

rensseissä varsin korkealla. Julkisten
terveydenh uoltomenojen
lisäyksiin
li1ttyy tietenkin poliittisten ohjelmien
toteuttamisen ohella myös äänien ostoa vaaleissa. Terveydenhuollon julkisten kulutusmenojen osuus kaikista
julkisista kulutusmenoista on lisääntynyt vuodesta 1960 vuoteen 1980
mennessä 16 %:sta lähes 23 %:iin.
Julkisten terveydenhuollon investointimenojen osuus kaikista julkisista
investointimenoista on laskemassa
aikaisemmalle tasolleen sairaaloiden
ja terveyskeskusten rakentamisvaiheen jälikeen. Terveydenhuollon investointienosuus oli korkeimmillaan
vuosina 1971 ja 1975--1976, jonoin
noin 12,5 % jul!kisista investoinneista
kohdistui terveydenhuoltoon.

4. Terveydenhuoltoalan
suoritteet
Lääkärinvastaanotolla käynnit ja
sairaalapäivät suhteutettuna väes-
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kuin yleissairaal'Oissa. Toistaiseksi
tavallisten terveyskeskusten keskimääräinen kustannustaso on ollut
15-20 % matalampi kuin siirrettyjen sairaaloiden 'Osuuksilla painotettu
yleis- ja laitossairaaloiden keskimääräinen kustannustaso. Koko sairaalasektorin kannalta on saavutettu kustannussäästö merlkitykseltään vielä
sangen vähäinen. Tulevaisuuden kannalta ratkaisevaksi muodostuukin se,
missä määrin terveyskeskussairaaloiden osuutta voidaan lisätä muiden
kalliimpien h'Oitomuotojen kustannuksella ja miten kustannustaso pystytään säilyttämään tai sitä jopa alentamaan. Sairaalajärjestelmän ulkopuolisissa vanhainkodeissa on hoit'O
vielä puolet halvempaa kuin terveyskeskuksien sairaaloissa.
Yleisesti
kustannuskehitys varrhainlkodeissa ja
sairaaloissa 'On hoitopaikkaa kohti kehittynyt yhdenmuk:aisesti.

5.2. Taloudelliset kiihokkeet
Hoidon ja kustannustasoltaan eriytyneen sairaala- ja avoh'Oitojärjestelroän
olemassaolo ei vielä välttämättä takaa, että potilaat ohjautuvat järjestelmässä tarkoituksenmukaisesti. Potilaiden ohjautumiseen terveydenhuoltojärjestelmään v'Oidaan vaikuttaa
potilas- ja asiakasmaksuin. Tämä
edellyttää kuitenkin, että potilas- ja
asiakasmaksut tai omavastuuosuudet
muodostavat suunnitelmallisen kokonaisuuden, joka myös heijastaa palveluiden todellisia tuotantokustannuksia.· Keskeisessä asemassa hoitomuotojen valinnasta päätettäessä on
kuitenkin terveydenhuoltoalan henkilöstö, ennen muuta lääkärit. Siten

henkilöstön kustannustietoisuutta tulisi pyrkiä huomattavasti lisäämään.
Tervey,derrhuoltohenkilöstön palkkauksen muuttuminen myös avohoidossa toimenpi:depalkkioista kuukaus1palkkaukseen aiheuttaa muutoksia
henkilöstön insentiiveissä. Henkilöstön määrän lisääntyessä on voitu havaita tiettyä »tuottavuuden» laskua.
Toisaalta kuukausipalkkaj ärjestelmä
on saattanut myös vähentää tarpeetonta terveyspalveluj'en käyttöä, koska ansiotaso ei ole riippuvainen hoitotoimenpiteistä.
Ju1kisen sektorin sisäinen insentiivijäTjestelmä ei myöskään ole ongelmaton. Muutkin kuin väestön terveyden- ja sairaanhoidon tarpeet
mm. aluepoliittiset, ennen kaikkea
työllisyysnäkökohdat saattavat olennaisesti vaikuttaa päätöksentekoon.

5.3. Tulopolitiikka ja hintavalvonta
Vakuutusj ärjestelmien laaj eneminen
ja julkisen vallan lisääntynyt merkitys terveydenhuoltopalvelujen tuottajana ja rahoittajana on nostanut esiin
[kysymyksen siitä, mikä on erilaisten
tai yleensä subventiojärjestelmien
vaikutus terveydenhuollon tuotantokustannuksiin ja volyymiin. Mikäli
ei ole mahdollista suoranaisesti puuttua joko terveydenhuoltoalan palkkoihin ja muihin tuotantokustannuksiin tai palvelusten ja tuotteiden hintoihin, on varmaa, että subventiojärjestelmät johtavat hint'Ojen nousuun.
Julkinen sektori terveydenhuoltoalan suurimpana työnantajana on
merkittävästi voinut vaikuttaa terveydenhuoltoalan yleiseen ansiotasoon tulopolitiikallaan. Sen merkitys
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Dn Dllut tavattDman suuri mahdDllistaen reaalisten resurssien siirrDn terveydenhuoltoalalle siten, ettei terveydenhuDllDn kustannusrasitus DIe
nDussut kDhtuuttDman suureksi. TulDpDlitiikan mahdDllisuudet Dvat kuitenkin usein rajalliset, sillä se synnyttää ansiDtasDvääristymiä, jDtka
tavalla tai tDisella pyritään kDrjaamaan. HarjDitetun tulopDlitiikan Dn
Dsaltaan mahdDllistanut terveydenhUDltDalan kDulutuksen nDpea kasvu,
mikä vDi myös aiheuttaa uusia Dngelmia tulevaisuudessa.
Vakuutusjärjestehnän
mahdDllisuudet vaikuttaa SUDraan yksityissektDrin tDimenpidepalkkDihin Dvat
usein rajalliset. Kustannuksia Dn pyritty leikkaamaan määräämällä tDimenpiteiUe DhjepalkkiDt, jDiden ylittävältä o:salta ei sUDriteta vakuutuskDrvauksia. Järjestelmän perusheikkDudet ovat siinä, ettei potilas ennakDlta tiedä pyydettävää palkkiDta.
Lisäksi inflaatiDn seurauksena DhjepalkkiDt jäävät usein paljonkin jälkeen palkkiDkehityiksestä.
Vuodesta 1969 lähtien Dn lääkkeiden myyntilupajärjestelmään sisältynyt myös vaatimus sittä, että lääkkeen hinnan 'Dn Dltava kDhtuullinen.
Näin yleisesti muotDiltu vaatimus jättää sitä ,tulkitseville viranDmaisille
varsin laajat valtuudet määritellä
tuotteen kDhtuullinen hinta.

6. YhteenvetO' ja kehitysnäkymät
TerveydenhuDltDmenDjen kasvu SUDmessa on ollut seurausta julkisen sektDrin osuuden laajenemisesta. Julkisten terveydenh uDltDmenDjen DSUUS
julkisesta kulutuksesta on viimeisten

20 vUDden aikana kasvanut 6 %.
Lääkkeiden ja terveydenhuDltDpalvelujen käyttäjähinnat, suhteessa elinkustannusindeksin kehitykseen, ovat
sairausvakuutuksen ja kansanterveyslain seurauksena yleisesti laskeneet. Myös kotitalDuksien kulutusmenDista Dn käyttäjä- ja potilasmaksujen DSUUS lievästi supistunut.
TerveydenhuDltDmenDjen kasvun
painDpiste Dli 60-luvulla sairaalahDidDssa ja 70-1uvulla aVDterveydenhUDllossa. SairaalDiden osuus terveydenh uollDn kDkDnaiskustannuksista
Dn investDinnit mukaanluettuna kuitenkin yhä vielä yli 50 %.
Kaikista terveydenh uDl tDmenDista
Dn julkisen sektDrin rahDi,tusDSUUS
nDussut vUDden 1960 55 %:n tasosta
lälhes 80 %:iin VUDnna 1980. Julkisen
sektDrin rahoitus osuudet vaihtelevat
hUDmattavasti hDitDmuDdDittain. Julkinen rahDitusDSUUS Dli v. 1980 suurin sairaalahD1dDssa (90 %) ja aVDterveydenh uDllossa (82 %), kun taas
hammashDitDpalveluissa ja lääkkeissä
Dli julkinen rahDitusosuus tuntuvasti
pienempi (41 ja 45 %).
Käyttäjä- ja potilasmaksuihin liittyvä maksupDlitiikka Dn selvästi aktivoitumassa. Ensimmäisenä merkkinä oli pitkäaikaissairaalahDidDn pDtilasmaksujen määrääminen pDtilaan
tulDjen mukaan. Julkisen sektDrin
rahoitusvaikeudet lisäävät edelleen
painetta pDtilas- ja käy ttäj ämaksuj en
kDrDtuksiin. On kuitenikin ilmeistä,
ettei tasasuurilla potilasmaksuilla vDida suurestikaan lisätä terveydenhuDltDsektorin tuloja, sillä kaikista terveydenhuDllDn ikustannuksista yli kDlmannes kDhdistuu vanhusväestöön.
Vaikka eläketurvan taso jatkuvasti
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kohoaakin, tapahtuu eläketurvan parantuminen etupäässä työeläketurvan
muodossa. Toteutuva kansaneläkeuudistus ei kovinkaan suuresti lisää
eläkkeensaaj ien
pienituloisimpien
käytettävissä olevia tuloja. Siten
ainoastaan siirtymällä suuremmassa
määrin tulosidonnaisiin käyttäjä- ja
potilasmaksuihin voitaisiin lisätä terveydenhuollon ,tuloja ilman, että samanaikaisesti ratkaisevasti heikennettäisiin vähävaraisimpien toimeentulomahdollisuuksia ja terveydenhuoltopalvelusten käyttöä. Tulosidonnaisuuteen perustuvan maksupolitiikan laajentamiseen ei terveydenhuoltOIsektorilla liene hallinnollisia
valmiuksia.
Maksupolitiikkaan liittyy keskeisesti julkisen ja yksityisen sektorin
kilpailutilanne. Tehokkuuden kannalta lienee pitkällä tähtäyksellä tärkeätä, että julkisen ja Jnksityisen sektorin välillä vallitsee selkeä ja tasapuolinen kilpailutilanne. Kehittämällä yksipuolisesti julkista terveydenhuoltojärjestelmää menetetään yksityissektorin myötä myös siihen sisältyvä joustavuus ja kustannusten sekä
tehokkuuden vertailumahdollisuudet.
Työvoimakustannukset muodostavat 75-80 % kaikista terveydenhuollon kustannuksista. Työvoimakustannusten nsuus on ollut yleissuunnaltaan laskeva. Kehityssuunta
on pääosin seurausta suhteellisten
palkkojen kehityksestä. Harjoitetun
yleisen tulopolitiikan seurauksena on
terveydenhuoltoalan henkilöstön tulokehitys ollut huomattavasti hitaampaa kuin palkansaajien keskimäärin.
Edtyisen selvästi on suhteellinen ansiotaso laskenut korkeimmissa tuloluokissa. Ainoastaan pienituloisim-

missa työntekijäryhmissä ja tuntipalkkaukseen perustuvissa työsuhrteissa on ansiokehitys vastannut
yleistä ansiokehitystä. On itsestään
selvää, ettei terveydenhuoltoalan suhteellinen ansiotaso voi jatkuvasti heikentyä. Toisaalta ei myöskään ole
oletettavaa,että terveydenhuoltoala
voisi saada pikaista ja täysimääräistä
korjausta ansiotason jälkeenjääneisyyteen, sillä suhteellisen ansiotason
jälkeenjääneisyys koskee koko julkista palkansaajasektoria, jonka osuus
lmko kansantalouden palkkasummasta on lähes kolmannes. Siten yksityisen seMorin palkankorotukset
ylittävät sopimUlkset julkisella sektorilla vakavasti vaarantavat edellytykset julkisen seMorin tulo- ja menotasapainon saavuttamiseksi ilman verojen ja maksujen korotuksia.
Ansiotasokehityksen on nsaltaan
mahdollistanut koul utusj ärjestelmä,
mikä on pystynyt tuottamaan riittävästi erityiskoulutettua työvoimaa ja
siten estänyt työvoimakapeikkojen
syntymisen.
Koulutusjärjestelmä
näyttää kuitenkin verraten Mtaasti
reagoivan oireisiin koulutetun työvoiman ylitarjonnasta. Ansiokehityksen
seurauksena on myös voitu ohjata
vastaavasti enemmän reaalisia resurssejaerityisesti julkiseen terveydenhuoltoon ilman, että veroastetta vielä
tältä osin olisi pitänyt nostaa.
Terveydenhuollon tuleva keh1tys
on muodostumassa ennalta arvaamattomaksi. Toisaalta terveydenhuoltojärjestelmää ollaan suuntaamassa avohuoltopainotteiseksi, mutta
toisaalta väestön ikärakenteen muuttuminen johtaa laitoshoidon tarpeen
lisäämiseen. Kun yli 85-vuotiaita oli
vuonna 1980 noin 28 000, arvioidaan
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heitä vuonna 1990 olevan jo yli kaksinkertainen määrä eli 62 000 henkeä. Vastaavasti arvioidaan 7584-vuotiaiden maaran lisääntyvän
171 OOO:sta vuonna 1980 240000:een
vuoteen 1990 mennessä. Valtavauudistuksella, joka merkitsee valtionapuperusteiden yhdenmukaistamista
terveys- ja sosiaalihuollossa tähdätään erityisesti vanhusväestön hoitamiseen joko avo- tai laitospalvelujen
avulla. Käytännössä ainoastaan lisäresurssit ovat ohjattavissa sosiaali-

huollon puolelle. Valtiontaloudellisista syistä resurssien lisäykset jäänevät
varsin vaatimattomiksi.
Mahdollisuudet ,toiminnan tehostamiseen ja kustannussäästöön terveydenhuoltosektorin sisällä ovat olemassa, mutta nitden merkitys kokonaiskustannusten kannalta on jäänyt
ja jäänee vähäiseksi. Terveydenhuollon rakenteet ovat jo pelkästään koulutuks,en ja hankitun ammattitaidon
vuoksi varsin jäykkiä ja muutoksen
aikaansaaminen on erittäin hidasta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

Työttömyyden kohdistuminen
eri työntekijäryhmiin
HEIKKI SOLTTILA

Tässä selvityksessä keskitytään työyhden
osavoimamarkkino1den
alueen kartoittamiseen, työttömänä
olemiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Teema on ollut julkisuudessa paljolti esillä, mutta kvantitatiivista tietoa on vain vähän käytettävissä. Tämä käy esille mm. seuraavista puheenvuoroista: Korpelainen (1979), Pekkarinen (1981), Ristimäki (1981) ja Sääski (1981b). Tavallisesti kä~tetty menetelmä työttömyyden yhteydessä on ollut yksinkertaisesti taulukointi yhden tai kahden
muuttujan (ikä, sukupuoli, alue jne.)
suhteen. Tämän lähestymistavan rajoitukset ovat ilmeiset, koska työttömänä olemiseen vaikuttavat samanaikaisesti monet tekijät.
Käytetty havainto aineisto on Tilastokeskuksen
työvoimatutkimus
vuodelta 1980. Tarkoituksena on
määritellä yksilöiden ominaisuudet,
jotka vaikuttavat työttömäksi joutumiseen, työttömänä olemiseen ja j'Oiden mukaan valikoidutaan pitkäaikaistyö'ttömiksi. Siinä mielessä lähestymistapamme poikkeaa konventionaalisesta dikotomisesta valintamallista, että »selittäjinä» eivät ole
niinkään valinnan tekijän ja vaihto-

ehtojen ominaispiir,teet, vaan yksinomaan valinnan kohteiksi joutuneiden (työttömien) ominaisuudet.
Valintamallin estimoinnissa käytettiin logistista mallispesifikaatiota.
Vaihtoehtoisiin spesifikaatioihin tai
valintaan vaikuttaneisiin syihin ei ole
syytä puuttua tässä yhteydessä.

1. Logit-mallin estimoinnista 1
Maximum likelihood-estimointi
Kun selitettävä muuttuja on dikotominen, niin pns-menetelmä ei ole tehokas, koska se ei ota huomioon, että
havaintoarvot 'On rajoitettu kahteen.
Tällaisissa tapauksissa maximum likelihood-estimaattori sitä vastoin ottaa huomioon mallin koko rakenteen.
Logit malli vo1daan esittää muodossa:
P (yi = 1) = F (x1fJ) = (1

+ exp -

{xi fJ))-l,

jossa yi on yksilön i dikotominen
muuttuja siten, että yi = 1, kun yksilö on työtön, yi = 0, kun yksilö on
1. Vaihtoehtoisista todennäköisyysmalleista ja
niiden soveltuvuudesta dikotomisen mallin
estimoinnissa ks. tarkemmin Cox (1970), Amemiya (1981) lähteineen ja Harvey (1981).
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työllinen. Xi (i = 1, ... , n) on i. yk- ja tämän takia alkuarvoihin ei tarsilön ominaisuuksien vektori, x i s on i. vitse kiinnittää niin paljon huomiota
yksilön s. (s = 1, ... , S) ominaisuus kuin tavanomaisilla menetelmillä esja (3 onestimoitava parametrivektori. timoi,taessa parametreja, jotka maksiTällöin uskottavuusfunktio on yk- moivat uskottavuusfunktion (sen
logaritmin) .
sinkertaisesti:
L «(3)

=

.!!.

.

II F {x »(3)
]=1

yl

.

[1 - F (x ](3)]

1-

1

y.

2. Havaintoaineisto

~oska tutkimusta tehtäessä käytettävissä ei ollut ohjelmaa, jolla olisi Havaintoaineistona käytettiin Tilastovoitu ratkaista logit-mallin paramet- keskuksen vuoden 1980 työvoimatutrit maksimoimalla suoraan uskotta- kimusta, joka suoritettiin haastatteluvuusfunktio, niin estimoinnit suori- tutkimuksena. Vuonna 1980 kokotettiin Walker-Duncan -menetelmällä. naisotos oli 10 000 ja kato hieman
runsas 5 %. Haastattelut suoritettiin
syys-joulukuussa. Osittain tiedot
kerätään ns. kantanäytealueita hyWalker-Duncan -menetelmä 2
väksi käyttäen. Vuonna 1980 kantaWalker-Duncan -menetelmässä käy- näytealueita käytettiin Uudenmaan,
tetään rekursiivista lähestymistapaa Turun ja Porin, Oulun ja Lapin lääestimoitaessa tietyn dikotomisen ta- neissä. Mui;ssa lääneissä käytettiin
pahtuman esiintymistodennäköisyyt- tavanomaista yksiasteista otantaa.
tä. Käytetty algoritmi on ns. iteratiiAnalyysissa olivat mukana kaiJkki
vinen NLWLS (nonlinear weighted työlliset (6508 henkilöä) ja ne työttöleast squares), joten parametrit ovat mät, jotka olivat olleet töissä välittösamat kuin ML-menetelmällä saadut, mästi ennen työttömäksi joutumista
kun ML-yhtälö ratkaistaan Fisherin (236 henkilöä). Työttömyysaste otokpisteytysmenetelmällä. Poikkeuksel- sessa oli siis 3.5 %. Työvoiman ulkolista W-D-menetelmässä on sen re- puolelta työttömiksi Itulleet olisivat
kursiivisuus. Parametrienestimaat- oman selvityksensä arvoiset (työvoitien arvot lasketaan korjaamalla k:lla man tarjonta). Työttömänä olemiensimmäisellä havainnolla saatuja es- nen on määritelty haastateltavan nätimaatteja (k + l):n tuomalla lisäin- kökulmasta, sillä kysymykseen »olitformaatiolla jne. Täten olkoon ha- teko viime viikolla työtön, pakkovaintoja n kpl, Pn on Pn:n estimaatti, lomalla tai työttömyyseläkkeellä»
niin tällöin
myöntävästi vastanneet on analyyseissa määritelty työttömäksi riippumatta siitä onko hän työvoimamarkW-D -menetelmän etu on siinä, kinoiden käYltettävissä. Selittävät
että saavutetaan nopea konvergenssi muuttujat ovat kaikki ominaispiirteitä, dummy-muuttujia, jotka eivät
2. Tyhjentävä esitys: Walker Duncan muutu lyhyellä aikavälillä ikä,
(1967).
työkokemus jne. Tutkimuksen ta-
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voitteena on selvittää millaisiin populaation osajoukkoihin työttömyys
kohdistuu voimakkaimmin (työttömänä olemisen riskit) . »Yleinen»
työttömyyden taso, työttömyysaste,
ei ollut tarkastelun kohteena.

3. Estimointitulokset
Tarkastellaan aluksi hieman tulosten
tulkintaa. Olkoon q prosentuaalinen
todennäköisyys (työttömyysaste) tietyn yksilön olla työttömänä. Tällöin
riskisuhde on suoraan (ql X s = 1) /
(ql X s = 0). Logit-malleisa e,ss:t eivät ole riskisuhteita, vaan niillä on
suhteellisen riskin tulkinta (vedonlyöntikertoimen suhde), ts.
efJ , =

(ql X s = 1)
l-(ql X s = 1)

l-(ql
(ql

Xs =

Xs =

0)

0)

Estimoitu vakio, 1/(1 + e-{Jo), on
työttömyysaste, kun X s = 0 kaikilla s.
Lisäksi relaatioita voidaan valaista
työttömyys asteiden
osittaisderivaatoilla muuttujien X s suhteen, jotka
kuvaavat työttömyysasteen muuttumista siirryttäessä tilanteesta, jossa
yksilöllä on O-luokan ominaisuus
tilanteeseen, jossa yksilöllä on tarkasteltava ominaisuus Xs, ts.
oq/8x s = [q(100 -

q)/100] • f3s

Työttömäksi joutuminen
Kun tutkitaan miksi jollakin tietyllä ryhmällä työttömyysaste on moninkertainen keskimääräiseen verrattuna, ta:vkoituksenmukaisinta olisi
jakaa työttömyys kahteen osaan:
työttömyyden kestoon ja virtaan työt-

tömäksi. Tämä siksi, että komponentit määräytyvät llmeisesti eri tavoin
ja niihin vaikuttavat eri tekijät.
Mitkä tekijät määräävät työttömä:ksi joutumisen ja työttömänä pysymisen? Tyypillisen työttömän tuottavuus on pieni suhteessa hänen odotettavissa 'Olevaan palkkatasoonsa (tai
paremminkin edellisestä työpaikastaan saamaansa palkkaan). Tällaisia
ovat henkilöt, joiden kapasiteetti on
alhainen, tavallisesti vähäisen työkokemuksen omaavat nuoret tai/ja
ammattitaidottomat tai yksinkertaisesti henkilöt, joiden tuottavuus on
vähentynyt, mutta palkkataso ei ole
sopeutunut siihen. Tällaisia työttömiä ovat iäkkäät tai huonosta terveydentilasta kärsivät. Edellä mainituilla ryhmillä työttömäksi joutuminen on todennäköisempää kuin keskimäärin, sillä heidän erottamisensa
on työnantajalle edullisinta. Toisaalta työnantajien käyttäytymistä rajoittavat institutionaalisesti määräytyneet kriteerit säilyttää ensi sijassa
niiden työpa1kat, joille työpaikan menetys olisi vailkeinta. 3
Kun yksilö on joutunut työttömäksi, niin miten pitkään työttömyys
kestää. Tämä riippuu siitä, saako hän
työtarjouksia ja hyväksyykö hän tarjotun paikan. Sääsken tutkimuksesta
(1981a) kävi selvästi ilmi, että työttömyyden kesto pitenee iän myötä.
Ilmeisesti iäkkäiden työttömien on
vaikeampi löytää uutta työpaikkaa
kuin nuorten, sillä työnantajien kannattaa investoida nuoriin rekrytoides3. Viime vuosina näiden kriteereiden merkitys on osittain vähentynyt, koska työnantajat
ja ikääntyneet työntekijät ovat sopineet keskenään työntekijän 'siirtymisestä työttömyyseläkkeelle.
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Taulukko 1. Työttllmänä olemisen estimointitulokset 1

selittäjät

työttömiä

vakio

(1)

(2)

(3)

-3.080

-7.17

4.39

(4)
2

ikä

alle 25 v.
25-34 v.
35-44 v.
45-54 v.
55 v.-

63
62
30
38
43

-.826
.054
0
.299
1.043

-2.21
.19

.44
1.06

-3.47
.23

1.14
3.93

1.35
2.84

1.25
4.38

siviilisääty

52

.444

2.06

1.56

1.86

19
28
33
27
43
86

1.767
1.414
.836
0
-.712
-.782

4.44
3.96
2.83

5.85
4.11
2.31

7.42
5.93
3.51

-2.67
-2.43

.49
.46

-2.99
-3.28

126
6
104

-.810
1.081
0

-1.40
2.62

.45
2.95

-3.40
4.54

12
51
173

-.897
0
.243

-2.61

.41

-3.76

1.22

1.28

1.02

18
51
30
40
65
32

-1.51
-.580
-.551
-.445
-.011
0

-2.00
-1.09
-1.01
- .83
-1.91

.32
.56
.58
.64
.36

-4.83
-2.43
-2.31
-1.87
-4.24

52
3
15
21
23
20
16
58
28

.440
-.710
1.144
.923
.928
.532
2.855
1.354
0

.79
.89
1.85
1.57
1.59
.93
4.70
2.42

1.55
.49
3.14
2.52
2.53
1.70
17.37
3.87

1.85
-2.98
4.80
3.87
3.89
2.23
11.98
5.68

(eronnut tai leski)
työkokemus
alle 1 v.
1- 2 v.
3- 5 v.
6- 9 v.
10-20 v.
yli 20 v.
puoliso

työllinen
työtön
työvoiman ulkop.
koulutus

ylioppiIa's
keskikoulu
k;ansakoulu
toimiala

metalliteollisuus
muu teollisuus
rakennustoiminta
kauppa
palvelukset
alku tuotanto
ammatti

hallinnollinen
kuljetus
tekstiili
metalli
puu- ja rak.työ
muu teollisuus
teoll. isekatyö
palvelutyö
maa- ja metsätalo
LRS

=

264.3

> X~7 (.

01)

=

47.0 (uskottavuusosamäärätesti)

1. Logit-estimaatit (1), asymptoottiset t-arvot (2), suhteelliset riskit (3) ja osittai'sderivaatat (4).
2. Estimoitu työttömyysaste, kun Xs = 0 kaikilla S.
4
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saan lisää työvoimaa. Toisaalta selek- t-arvot (itseisarvot) on esitetty yht.tiivisyys lisääntynee iän myötä ja so- sarakikeen (rivin) yhteydessä.
pivan (hyväksyttävän) työtarjoukOikeanpuoleisesta sarakkeesta nähsen on täytettävä tiukemmat ehdot dään, että iän ja työttömyyden ikohkuin nuorilla.
taannon välinen relaatio on U:n muoTämän lyhyen teoreettisen tarkas- toinen. Nuorten työttömyysaste on
telun valossa voidaan edetä analysoi- suuri ilmeisesti siksi, että heidän tomaan tiettyjen väestöryhmien työttö- dennäköisyytensä joutua työttömäksi
myyttä. Vaikka työvoimatutkimuk- on suurempi kuin muilla ryhmillä.
seen kuuluva havaintoaineisto on Tämä johtunee nuorten ikäryhmien
verrattain pieni ja sen takia tulokset alttiudesta vaihtaa työpaikkaa, sekä
hieman epäselvät, kannattaa kuiten- työmarkkinakäytännöstä, jonka mukin yrittää kuvata työttömyyspl'oble- kaan viimeksi l1ekrytoidut lomautematiikkaa myös tästä lähtökohdasta, taan tai irtisanotaan ensimmäisinä.
sillä vaihtoehtoisia tai vertailukelpoi- Vanhemmilla ikäryhmillä vuorostaan
sia tuloksia, eikä aineistoakaan, ole työttömänä olemisen todennäköisyys
Jatkossa voitaneen kasvaa, koska heidän on vaikea löytää
käytettävissä.
esillä olevassa tutkimuksessa olevat uutta työpaikkaa työttömäksi jouduttilastolliset analyysit suorittaa aina tuaan. Vanhempien ryhmien työttöuudelleen. Taulukossa 1 on esitetty mäksi joutuminen on pääsääntöisesti
työttömyyden kohtaannon estimaatit »ei-vapaaehtoista», joten mahdollifJ, suhteelliset riskit efJ ja osittaisderi- sesti tuottavuus vähenee iän myötä,
vaatat 8qf8xs sekä estimaattien ja tällaisten henkilöiden siirtäminen
asymptoottiset t-arvot. Jäljempänä toisiin työtehtäviin (ja alemmalla
tarkastellaan aluksi muuttujia pareit- palkkatasona) ei ole kovinikaan helptain: ikä - työkokemus ja toimiala poa. Kun työnantajalle ilmaantuu
- ammatti. Muut selittäjät ovat yk- mahdollisuus vähentää työvoimaansa, ensimmäiseksi työttömiksi joutusittäisen tarkastelun kohteena.
vatkin ne, joiden tuottavuus suhteessa palkkatasoon on alhaisin. PalkatesIkä ja työkokemus
saan uutta työvoimaa yritykset etsivät tuottavinta työntekijää, joka hyTarkastellaan aluksi ikää ja työkoike- väksyy palkkatarjouksen. Alhaisen
musta. Iän vaikutushan työttömyys- tuottavuuden omaaville työntekijöille
asteeseen on tunnettua, mutta miten on tarjolla vain rajallinen, vähäinen
kuva muuttuu, kun samanaikaisesti määrä uusia työpaikkoja. Kuva totarkasteluissa on myös työkokemus. dennäköisestä työttömyydestä muutTaulukossa 2 on esitetty suhteelliset tuu varsin selvästi, kun otetaan sariskit iälle ja työkokemukselle yhdes- manaikaisesti huomioon työkokemus.
sä ja erikseen.
Estimointituloksista nähdään (tauJos ikä tai vastaavasti työikokemus lukko 2), että allle 25-vuotiaan, jolla
on jätetty estimoinneista pois, niin on työkokemusta 3-5 vuotta, suhriskit ja estimaattien asymptoottiset teellinen riski olla työttömänä on saÅ

"

441
Taulukko 2. Suhteelliset riskit iän ja työkokemuksen mukaan.

työkokemus, vuotta, LRS = 43.1

ikä,
LRS=

28.2> X!
= 9.49

X;

= 11.07

alle 1

1-2

3-5

6-9

10-20

yli 20

alle 25
25-34
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Taulukko 3. Työttömyysasteet iän ja työkokemuksen mukaan. Työvoimatiedustelun luvut 1980: 4
estimoidut työttömyysaste et työkokemuksen
mukaan (3).
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Taulukossa 3 esitetään työttömyysasteet iän ja työkokemuksen mukaan.
Tällöinestimoinneissa muuttujat eivät ole olleet samanaikaisesti mukana. Mainitusta taulukosta 3 havaitaan selvästi työkokemuksen korostunut merkitys työttömänä olemisen
kannalta. Henkilöiden, joilla on alle
vuosi työkokemusta, todennäköisyys
olla työttömänä on lähes kaksi kertaa
niin suuri kuin alle 25-vuotiailla keskimäärin. Työvoimatiedustelun ja
estimoitujen työttömyysasteiden ero
alle 25;.vuotiailla johtuu siitä, että
estimoinneissa eivät ole mukana työ-
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voiman ulkopuolelta työttömiksi tulleet. 4
Ammatti ja toimiala
Suurempia vaihteluita kuin ikä ja
työkokemus työttömyysasteissa aiheuttaa työttömän ammatti.
Taulukosta 1 havaitaan, että työttömyys kasvaa voimakkaasti, kun
siirrytään vähiten ammattitaitoa
vaativiin ammatteihin.
Estimoitu
ceteris paribus työttömyysaste esim.
sekatyöntekijöillä 'On 28.5 % (otok4. Esim. marraskuussa 1981 noin 21 Olo alle
25-vuotiaista työttömistä työnhakijoista oli tullut työvoiman ulkopuolelta.
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Taulukko 4.

Suhteelliset riskit ammatin ja toimialan mukaan.
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sessa todellinen 30 %). Tämä johtunee keskimääräistä suuremmasta todennäköisyydestä joutua työttömäksi,
sillä estimoitaessa valikoitumista pitkäaikaistyöttömäksi, ei ammatilla
näyttänyt olevan suoraa merkitystä
selittävän ilmiön kannalta (tulokset
esitellään myöhemmin). Vähiten
koulutettujen suhteellisen suuri työttömyysaste johtuu taloudessa tapahtuvista muutoksista. Yritykset laajentavat ja pienentävät toimintaansa
suhteessa toisiinsa. Toiminnan laajentuessa tekninen kehitys ja rationalisointi syrjäyttävät vähiten koulutetun
työvoiman tarpeen, ja toiminnan supistuessa työvoiman tarve vähenee ja
vähiten koulutetut ovat ensimmäisinä erottamisuhan alaisina. Talouden
muutokset heijastuvat siis vähiten
koulutetun työvoiman työttömyytenä. Osoituksena työvoiman kysynnän
riittämättömyyden ja työttömyysasteen välisestä yhteydestä voidaan
käyttää esim. avoimien työpaikkojen
ja työttömien työnhakijoiden suh-detta. Lokakuussa 1981 tämä suhde
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oli teollisuuden sekatyöntekijöillä
.022 ja metallialan työntekijöillä
.143. 5 Vastaavat otoksesta estimoidut
ceteris paribus työttömyysasteet olivat 28.5 % ja 4.1 %. Toimialan saamaa merkitystä (taulukko 1) on
vaikea mieltää todelliseksi, joten tarkastellaan suhteellisia riskejä erikseen ammatin ja toimialan mukaan
(taulukko 4).
Taulukosta 4 havaitaan, että taulukon 1 omituisuus johtuu ammatin ja
toimialan samanaikaisuudesta »selittäjinä». Kuitenkin uskottavuusosamäärätestin mukaan myös toimiala
on mallissamme merkitsevä tekijä.
Tämä johtunee siitä, että tietyn ammatin omaavien suhteellinen riski
olla ,työttömänä vaihtelee toimialan
mukaan. Näihin tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksellisesti,
sillä havaintojen lukumäärä kutakin
»selliä» kohti on valitettavan vähäinen.
5. Työvoimaministeriön
1981.

tilastoja,

lokakuu
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»Perhesuhteet»
Perhesuhteita kuvaavia muuttujia
mallissa olivat siviilisääty ja puolison
asema työvoimamarkkinoilla. Näiden
muuttujien ja työttömyyden välinen
relaatio on jotenkin yllättävä, koska
ei ole selviä teoreettisia syitä miksi
niillä pitäisi olla mitään yhteyttä.
Kuten taulukosta 1 havaitaan eronneiden ja leskien työttömyys on selvästi suurempi kuin naimattomien ja
naimisissa olevien. Vaikka naimattomien suhteellinen osuus työttömistä
on verrattain suuri, niin estimoinneissa muuttuja ei saanut nollasta poikkeavaa merkitystä. Ilmeisesti muuttujan vaikutus sisältyy iän ja työkokemuksen merkitsevyyteen. Siviilisäädyn merkitys ilmeni jo Sääsken
tutkimuksessa, jonka mukaan työttömyyden kesto on lyhyempi naimisissa olevilla kuin muilla. Tämä näyttää
indikoivan sitä, että työnantajat pitävät naimisissa olevia luotettavampina
kuin muita. Ei ole selvää miksi, mutta
eräs mahdollinen selitys liittyy ns.
»adverse selection»-ilmiöön. 6
Mainittakoon tässä, että Nickell
(1980) sai työttömäksi joutumista
estimoidessaan tuloksen, että työttömyys lisääntyy lasten lukumäärän
kasvaessa. Yhtenä luotettavana selityksenä hän piti työttömän saamien
sosiaalietuisuuksien (tulonsiirtojen,
jotka ovat riippuvaisia ,tulotasosta)
aikaansaamaa työttömyyden pidentymistä. Suomen aineistolla lasten lukumäärällä ei ollut merkitystä.
Muut tekijät
Seuraavat kommentit lienee tässä yhteydessä syy,tä esittää:
6. Ks. esim. Greenwald (1979).

Koulutus. Aineistossa koulutusmuuttuja oli valitettavan puutteellinen, mutta tulokset ovat joka tapauksessa selvästi suuntaa antavia. Mitä
enemmän koulutusta, sitä pienempi
todennäköisyys olla työttömänä. Kansakoulun käyneiden työttömyysaste
on kolminkertainen ylioppilastutkinnon suorittaneiden työttömyysasteeseen verrattuna.
Alue. Varsin yleisesti on omaksuttu käsitys, jonka mukaan alueelliset
erot työttömyysasteissa ovat hyvin
suuret. Esti:moitujen uskottavuusosamäärätestien mukaan käytetyssä
aineistossa aluemuuttujalla ei ollut
merkitystä työttömyyden kohtaannon
kannalta, joten työttömyysasteiden
erojen syy ei liene ensi sijassa alueellinen, vaan muista tekijöistä johtuva. 7
Sukupuoli. Tulosten mukaan naisten ja miesten todennäköisyys olla
työttömänä on yhtä suuri.
Pitkäaikaistyöttömäksi
valikoituminen
Pitkäaikaiseksi työttömyys katsotaan,
kun se on kestänyt yhtämittaisesti yli
vuoden.
Dikotominen selitettävä
muuttuja logit-mallissa sai arvon 1,
jos työttömyys oli haastattelupäivänä
kestänyt vähintään vuoden. Arvon 0
se sai, jos vuoden aikana työttömänä
7. Kantanäytealueiden takia vuoden 1980
työvoimatutkimuksen alueelliset työttömyystiedot eivät ole luotettavat eivätkä vertailukelpoiset muiden tilastojen kanssa. Esim. Helsingissä työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä
oli yli kaksi kertaa enemmän kuin työttömiä
työnhakijoita työnvälityksessä, joten päätelmään, että alueelliset työttömyyserot johtuvat
muiden työttömyyteen vaikuttavien tekijöiden
alueellisesti epätasaisesta jakautumisesta, tulee
suhtautua tietyllä varovaisuudella.
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5 esitetään mallien parametriestimaatit (1), asymptoottiset t-arvot
(2), suhteelliset riskit (3) ja ceteris
paribus pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus ryhmän työttömistä
(prosentuaalinen todennäköisyys olla
pitkäaiikaistyötön ehdolla, että on joutunut työttömäksi) (4).
Taulukoista 5a ja 5b havaitaan selvästi, miten voimakkaasti pitkäaikaistyöttömyys kohdistuu vanhempiin
ikäryhmiin. Esimerkiksi, jos yli 55vuotias eronnut, kansakoulun käynyt
henkilö, jolla on yli 10 vuotta työkokemusta joutuu työttömäksi, niin hänen prosentuaalinen todennäköisyytensä olla edelleen vuoden päästä
työttömänä on yli 80.
Aikaisemmin esitettyihin estimointituloksiin nähden pitkäaikaistyöttömyydessä näyttää olevan yksi mielenkiintoinen piirre, nimittäin alueen
merkitys, joka näyttää olevan sellainen, että Uudellamaalla on suurempi
riski jäädä pitkäarkaistyöttömäksi
kuin muualla Suomessa. Korostettakoon uudelleen, että havaintoaineistossa on myös muita kuin työttömiä
työnhakijoita (kortistoituja työttömiä), ja otantamenetelmään liittyviä
he:iJkkouksia. 10
Yl1'teistä tuloksille on, että nuorten
todennäköisyys jäädä pitkäaikaistyöttömäksi on pieni verrattaessa sitä
vanhempien ikäryhmien todennäköisyyteen, vaikka otoksessa joka kolmas
pitkäaikaistyötön on alle 25-vuotias.
Tämä johtuu suoraan siitä, että suurin osa vuoden aikana työllistyneistä
(568 henk.) oli nuoria.
10. Esim. Uudenmaan läänissä lähes puolet
muista kuin työttömistä työnhakijoista oli
pitkäaikaistyöttömiä.

Perhe suhteiden (tai ,tekijöiden, jotka ilmenevät perhesuhteissa) merkitys näyttää olevan myös varsin keskeinen. Jos työtön on eronnut, leski
tai .työttömän puoliso on myös työtön,
niin ceteris paribus todennäköisyys
olla pitkäaikaistyötön kasvaa noin
kolminkertaiseksi. Tulos on suunnilleen sama kuin estimoitaessa työttömyyden kohtaantoa. Ilmeisesti näiden ryhmien virta työttömyyteen ei
ole suurempi kuin vertailuryhmilläkään. Ongelmana on siis uudelleen
työllistyminen. Työttömyyden kestoon vaikuttavat käytettyjen muuttujien lisäksi monet muut tekijät, joten
saatuihin tuloksiin on suhtauduttava
tietyin varauksin, mutta varmasti ne
ovat suuntaa antavia ja sinänsä jo
mielenkiintoisia.

4. Lopuksi
Edellä suoritetuista logit-mallien estimointituloksista voidaan todeta seuraavaa: työttömyys on ensisijaisesti
riippuvainen iästä, työkokemuksesta
ja ammatista. Työkokemuksen puute, eikä suinkaan pelkästään ikä, vaikuttaa voimakkaasti työttömänä olemisen riskiin. On jossain määrin
kiistanalaista miten työttömyyden
ankaruutta voidaan mitata. Jos kuitenkin lähdetään siitä, että ityöttömyyden kesto kertoo jotain työttömyyden »ei-vapaaehtoisuudesta» ja
tämä puolestaan työttömyyden »ankaruudesta»,ll niin työvoimapoliittinen
ongelma ei ole niinkään nuori työvoi11. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista keskustella työttömyyden »vapaaehtoisuuden» ja
»ankaruuden» käsitteistä. Ks. niistä esim.
Lucas (1978) ja Ashenfelter (1981).
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mamarkkinoille tulija, jonka työttö- Harvey (1981): The Economic Analysis af
Time Series, Southampton.
myys on keskimäärin lyhytaikaista,
ensimmäisen työpaikan löytämiseen Korpelainen (1979): Uudet haasteet työvoimapolitiikaHe, Unitas n:o 4.
tai työpaiikan vaihtamiseen liittyvää.
Sen sijaan ikääntyny,t tai keski- Lahelma - Mannila (1981): Pitkäaikaistyöttömyys Helsingissä, Työvoimapoliitikäinen vähäisen työkokemuksen
tisia tutkimuksia n:o 26, Työvoimamiomaava, vailla ammattitaitoa ja kounisteriö, Helsinki.
lutusta oleva työtön on selvästi
vaikeammin työllistettävissä. Ainoi- Lucas (1978): Unemployment Policy,
American Economic Review, May.
na mahdollisina keinoina lienevät
Nickell
(1980): A Picture af Male Unemjoko joustavat eläkejärjestelyt tai
ployment
in Britain, Economic J ournal,
uudelleenkouluttaminen. ValitettaDecember.
vasti esimerkiiksi uudelleenkouluttamisen vaikutUiksista tiedetään tois- Pekkarinen (1981): Työttömyyden selityksistä, Kansantaloudellinen aikakauskirja
taiseksi siinä määrin vähän, ettei pi1981: 1.
demmälle menevien johtopäätösten
tai suositusten esittäminen tässä yh- Ristimäki (1981): Työttömyyden rakenne, Kansantaloudellinen aikakauskirja
teydessä ole mahdollista.
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KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA

OECD ja kansainvälisten pääomanliikkeiden
vapauttaminen
JUHANI LAURILA

Jo
lähes
neljännesvuosisadan
ajan
OEEC:hen ja sittemmin OECD:hen kuuluneet maat ovat kehittäneet säännöstöjä
kansainvältsten pääomanliikkeiden sekä
palvelujen maksujen esteettömän liikkumisen lisäämiseksi. Seurannan ja edistämisen välineiksi on luotu käyttäytymissäädöstöt eli koodit, joita on kaksi: »Näkymättömien liiketoimien koodi» ja »Pääomanliikkeiden koodi».l OECD:n sihteeristö on julkaissut viime vuosina selvityksiä pääomanliikkeiden säätelystä eri jäsenmaissa. 2
1. »Code of Liberalisation of Current Invisible Operations», OECD, Pariisi April 1980,
tuli voimaan jo OEEC:n aikana 1951 ja »Code
of Liberalisation of Capital Movements»,
OECD, Pariisi 1982, tuli voimaan 1961. Kummastakin koodista on otettu ajantasalle saatettuja painoksia muutaman vuoden väliajoin.
2. Kansainvälisten pääomanliikkeiden säätelyn käytäntöä eri OECD-jäsenmaissa vertailevista selvityksistä on julkaistu:
-

-

Controls on International Capital Movements, Experience with Controls on International Portfolio Operations in Shares and
Bonds, OECD, Pariisi 1980;
Controls and Impediments Affecting Inward
Direct Investment in OECD Member Countries, OECD, Pariisi 1982.

Edellä lueteltuja julkaisuja on tarkoituksena
pitää ajan tasalla noin joka neljäs vuosi uusiu-

1. Koodit

»Näkymättömien liiketoimien koodi» luetlee vapauttamisvelvortteet kansainvälisten
juoksevien maksuj'en osalta sikäli kuin ne
liittyvät maksutaseen näkymättömiin eriin.
»Pääomaliikke~den koodi» on ,tiivis 23
artiklaa käsittävä huolellisesti laadittu
asiakirja, joka määrittelee sitä noudattamaan sitoutuneiden OECD-jäsenmaiden
vapa u ttamisvelvoitte et
kansainvälisten
pääomanliikkeiden osalta. 3

Luettelo vapautettavista kansainvälisiä
pääomanliikkeitä synnyttävistä liike toituvien »horisontaalisten tutkintojen» avulla.
OECD:n toiminnasta tällä alueella on ilmestynyt myös artikkeli, ks. Raymond Bertrand, The
Liberalisation of Capital Movements - an Insight, The Three Banks Review, 1981.
3. Kaikki OECD:n jäsenmaat ovat sitoutuneet koodien velvoitteisiin lukuun ottamatta
Kanadaa, joka on irtisanoutunut pääomanliikkeiden koodista. Lisäksi eräille jäsenmaille on
sallittu tilapäisiä helpotuksia koodien noudattamisesta (Turkille, Kreikalle, Portugalille ja
Islannille). Erityispiirteenä tässä yhteydessä voi
todeta myös sen, että ainoastaan Yhdysvaltain
liittohallitus, mutta eivät osavaltiot, on sitoutunut koodin noudattamiseen (ks. Pääomanliikkeiden koodin Annex C). Suomi allekirjoitti
koodit liittyessään OECD:hen 28.1.1969.
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mista ja maksuista on pääomanliikkeiden
koodin A ja B-listassa. Kukin jäsenmaa voi
sitoutuessaan koodiin tehdä omat varaumansa näihin vapauttamisvelvoitteisiin.
Mikäli ne poistavat varaumansa jonkin
listaan B kuuluvan vapauttamisvelvoitteen kohdalta, ne voivat tehdä uuden
varauman halutessaan ilman etukäteisilmoitusta OECD:lle. Sen sijaan varauman
poistaminen listaan A kuuluvan vapauttamisvelvoitteen kohdalta johtaa loukkuun
(»ratchet effect»): kerran poistettua varaumaa ei tällä kohden voi enää saattaa
uudelleen voimaan. Sen sijaan on turvauduttava poikkeamaan eli derogaatioon,
joita tutkitaan useammin kuin varaumia,
joten paine niiden poistamiseen on suurempi kuin varaumien kohdalla.
Sen lisäksi, että varaumia on poistettu
kokonaan, niiden voimassaoloa on usein
rajoitettu koskemaan vain liiketoimen tai
maksun tiettyjä alue1ta tai muotoja. Näiden ns. rajoitettujen varaumien lukumäärän lisääntyminen heijastaa OECD:ssä
omaksuttua
asteittaista
etenemistapaa
kansainvälisten pääomanliikkeiden liberalisoinnissa. Lyhytaikaisten ulkomaislten
pääomanliikkeiden jättäminen pääomanliikkeiden koodin vapauttamisvelvoitteiden ulkopuolelle perustuu havaintoon, jonka mukaan lyhytaikaiset, varsinkin pankkien, rahoitusliiketoimet saattavat haitata
rahan tarjonnan tai valuuttavarannon hallintaa etenkin kiinteiden tai säädeltyjen
valuuttakurssien vallitessa. Kansainvälisten pääomanliikkeiden rajoittaminen on lisäksi sallittua, milloin kysymys on yleisen
järjestyksen, terveyden, moraalin tai turvallisuuden takaamisesta, kansainvälisestä
rauhasta, liiketoimen aitouden todentamisesta, lakien ja määräysten kiertämisen
estämisestä tai sellaisista sisäisistä valuuttalainsäädäntöön perustumattomista toimista, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei

ole kansainvälisten pääomanliikkeiden estäminen.
Pääomanliikkeiden koodin vapauttamisvelvoitteet koskevat ensisijaisesti kunkin
jäsenmaan valuU!ttalainsäädäntöön perustuvia rajoittavia toimia. Kuitenkin 1970luvun jälkipuoliskolla tulkintaa on tällä
kohden väljennetty siten, että sellaiset verotukselliset, rahapoliittiset, pankkilainsäädännölliset ym. »sisäiset toimet» ovat
mukana keskusteluissa ja seurannassa sikäli kuin niiden on syytä epäillä estävän
kansainvälisiä pääomanliikkeitä.
Ehkä
merkittävin uudistus tällä alueella oli
vuonna 1983 muutos, jonka mukaan pääomanliikkeiden koodi kattaa myös jäsenmaiden viranomaisten ulkomaisen yrityksen maahantuloa eli etablointia koskevat
toimet, sikäli kuin maahantulon estämisen
seurauksena myös kansainvälisten pääomanvirtojen syntyminen estyy.
Syrjimisen kieltämisellä on keskeinen
asema pääomanliikkeiden koodissa. Vapauttamistoimet on ulotettava samanaikaisesti kaikkiin jäsenmaihin (9. artikla). Mikäli jäsenmaa kuuluu tulli- ja rahoitusyhteisliittoon, jossa jäsenyys edellyttää jäsenmaalta niin pitkälle meneviä liberalisointitoimia, ei vaadita niiden ulottamista
kaikkiin OECD-jäsenmaihin (10. artikla),
jos kohta sitä pidetään tässäkin tapauksessa suotavana. Mainittujen artiklojen pohjalta OECD otti kielteisen kannan muun
muassa Pohjoismaiden suunnittelemaan
yhteisten arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen. Syrjivyytensä takia myös kansainvälisessä yhteistyössä usein sovellettava
vastavuoroisuUlsperiaate on tulkittu koodin
vastaiseksi. OECD:n pääomanliikkeiden ja
näkymättömien liiketoimien komitea tulkitsee ja soveltaa koodeja sekä seuraa ja
edistää kansainvälisten pääomanliikkeiden
vapauttamista tältä pohjalta. Komitealla
on työssään apuna OECD:n rahoitus- ja
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yritys asioiden osaston henkilökuntaa, jotka järjestävät kokoukset, pitävät pöytäkirjaa, arkistoja, laativat muistiluonnoksia
ja edistävät tutkintoihin liittyviä asioita.

2

Työn tulosten arviointia

2.1 Yleinen kehitys
Jos kansainväliset pääomanliikkeet ryhmitellään maasta ulos meneviin ja maahan
tuleviin, OECD-maissa ulos menevien pääomanliikkeiden rajoittaminen näyttää olevan tavallisempaa kuin sisään tulevien.
Yleisin syy ulos menevien pääomanliikkeiden rajoittamiseen on yleistaseen heikkenemisen ehkäiseminen. Kuitenkin on
harvinaista rajoittaa ulkomaalaisten suorittamaa pääomanvientiä korkojen, osinkojen, velan takaisin maksun ja repatriointien muodossa. Ilmeisenä seurauksenahan
tästä olisi ulkomaalaisten haluttomuus
tuoda maahan pääomaa eli pääoman tuonnin tyrehtyminen.
Sisääntulevien pääomanliikkeiden rajoittaminen kohdistuu tavallisesti luotonottoon, kun taas ulkomaalaisista sijoituksista syntyvien korkojen ja osinkojen maahan tuonti ja repatriointi sallitaan. Pääomantuonnin rajoittamisen syynä on
yleensä
-

-

se, että suorien sijoitusten osalta halutaan rajoittaa osallistumista päätöksiin
kansallisten tuotantovarojen käytöstä;
rahapolitiikka, jonka tavoitteena on rajoittaa kokonaisluoton tarjontaa ja/tai
mahdollistaa valuuttakurssipoliittisten
tavoitteiden toteuttaminen;
ulkomaisen velan määrän ja laadun
valvonta maan luottomaineen ylläpitämiseksi ja ulkomaisen velan kustannusten minimoimiseksi pitkällä tähtäimellä.

Maksutasevaikeuksissa olevat maat pyrkivät estämään pääomien maasta virtaamista ja edistämään niiden maahan tuloa.
Kireää raha- ja luottopolitiikkaa harjoittavat maat taas yrittävät rajoittaa pääomien maahan virtausta eli pääasiassa
luotonottoa ulkomailta ja suhtautuvat suopeasti pääoman maasta vientiin, lähinnä
luotonantoon ulkomaille.
Näiden yleisten periaatteiden pohjalta
pääoman tuonnin ja -viennin samanaikainen rajoittaminen, jota on toteutettu lähinnä Pohjoismaissa, ei ole saanut osakseen komiteassa kovinkaan suurta ymmärtämystä. Pohjoismaat ovat tosin pyrkineet
todistelemaan, että pääomien tuonnin rajoittamisella on omat syynsä, samoin pääomien viennin rajoittamisella, ilman että
syillä olisi tekemistä toistensa kanssa. Näitä ajatuskulkuja komiteassa on ryhdytty
nimittämään »skandinaaviseksi syndroomaksi».

2.2 Kehitys pääomatyypeittäin
Pääomatyypeittäisessä tarkastelussa kiinnittyy huomio siihen, että suorat sijoitukset ulkomaille ovat yleensä vapautettuja.
Vain eräät maat, mm. Australia ja Ruotsi,
ovat olleet komiteassa huolissaan »työpaikkojen maastaviennistä». Ulkomaalaisille myönnettävien kauppaluottojen osalta
voi havaita pyrkimyksiä hankkia monopolietuisuuksia kotimaisille pankeille ulkomaista pääomantuontia rajoittamalla.
Arvopapereiden ostamista ulkomailta ei
ole yleensä säädelty, koska se ei hallinnollisesti ja teknisesti helposti onnistu. Tämän
vuoksi tällä alueella on turvauduttu joko
täyskieltoon tai ostojen estämiseen hinnoittelun avulla (esim. verottamalla tai
myymällä valuuttaa ostoihin normaalia
korkeampaan kurssiin), mikä ei ole koodin
vastaista.
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Pohjoismaiden lisäksi Belgia, Italia ja
Ranska rajoittavat enemmän tai vähemmän pysyvästi ulkomaisten obligaatioiden
liikkeeseen laskua kotimaisilla rahoitusmarkkinoillaan vedoten niiden kehittymättömyyteen ja pienuuteen suhteessa komaan rahoitustarpeisiin. Vapaata suuntausta edustavat Saksan liittotasavalta,
Sveitsi, Hollanti ja vuodesta 1979 myös
Englanti, jotka ovat avanneet kansalliset
rahoi1usmarkkinansa ulkomaalaisille pyrkien ajoittaisella puuttumisellaan lähinnä
takaamaan markkinoittensa häiriöttömän
toiminnan jatkuvuuden.
Sisääntulevien suorien sijoitusten rajoitusten ja este~den vähentäminen on osoittautunut erityisen ongelmalliseksi. Jäsenmaiden viranomaisten menettelytavoista
on niukalti tilastoja ja muuta tietoa. Tietoja annetaan monissa tapauksissa peitellen ja vastahakoisesti. Yksityiset yritykset
ja hallitukset eivät ole myöskään pitäneet
liiemmin tarkoituksenmukaisena selvittää
vaikeuksiaan
ja
erimielisyyksiään
OECD:ssä, vaikka niille on tähän varattu
mahdollisuudet.
Myös koodit ovat osoittautuneet vaikeatulkintaisiksi suorien sijoitusten osalta.
Pääomanliikkeiden komitea päätti äskettäin ryhtyä soveltamaan koodeja siten, että
ne kattavat ulkomaisten yritysten maahantulon sikäli kuin samalla myös pääomanliikkeet estyvät tai maahantulevalle
yritykselle asetettavat erityisehdot tähän
johtavat. Liittovaltiomuotoisten maiden
paikallishallintoa sitovat tällä alueella lähinnä moraaliset velvoitteet, mikä saattaa vaarantaa yhtäläisen kohtelun periaatteen toteutumista OECD:ssa jäsenmaiden
kesken.
Sisääntulevien suorien sijoitusten rajoittamisen voi havaita perustuvan pyrkimyksiin vakuuttua liiketoimen hyödyllisyydestä vastaanottavalle maalle, varmis-

tua valuuttalainsäädännön säädösten noudattamisesta, estää ulkomaisen monopolin maahantulo tai yleensä rajoittaa ulkomaalaisten päätäntävaltaa kotimaisten
tuotantovarojen käyttämispäätöksistä. Kanada on jättäytynyt kokonaan pääomanliikkeiden koodin ulkopuolelle lähinnä voidakseen ilman koodin vapauttamisvelvoitteiden painetta harjoittaa sisääntulevia
suoria sijoituksia rajoittavaa politiikkaansa.
Suoriin sijoituksiin ja/tai virkistystarkoituksiin liittyvät kiinteän omaisuuden
ostot ulkomailta ovat yleensä raha- ja valuuttapoliittiselta merkitykseltään vähäisiä. Kuitenkin ne ovat osoittautuneet
ongelmallisiksi komitean tavoitteiden kannalta, sillä useimmat jäsenmaat ovat varsin vastahakoisia luopumaan niitä koskevista rajoituksista. Sama koskee myös
ulkomaisten investointiyhtiöiden tarjoamien arvopapereiden ostamisen sallimista.

2.3 Kehitys maittain
Koodien allekirjoittamisesta lähtien Saksan liittotasavalta, Sveitsi ja Yhdysvallat
ovat ylläpitäneet vähiten rajoituksia. Kuitenkin vuosina 1964-1974 Yhdysvallat rajoitti ulkomaisia pääomanliikkeitä korontasausverolla (»the interest equalisation
tax»), nk. vapaaehtoisella pidättymisellä
sijoituksista ulkomaille sekä eräillä muilla
toimilla. Myös Saksan liittotasavalta ja
Sveitsi rajoittivat sisääntulevia pääomanliikkeitä 1974 ja uudestaan 1978.
Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet
Englannin ja Japanin kohdalla. Japanin
allekirjoittaessa pääomanliikkeiden koodin
1964 sillä oli varaumat lähes kaikkiin vapauttamisvelvoitteen alaisiin pääomanliikkeisiin. Tämä johtui talouden suljetusta
luonteesta ja perinteisiin nojautuvasta
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monimutkaisesta ja muodollisen kankeasta
valvon taj ärj estelmästä. U udistaessaan 1980
valuuttalakinsa Japani luopui suurimmasta osasta rajoituksiaan; jäljelle jäivät sisääntulevia suoria sijoituksia, rahoitusluottoja, arvopapereiden liikkeeseen laskua ja kiinteän omafsuuden ostamista Japanista koskevat varaumat. Jos mahdollista vielä dramaattisempi oli Englannin
luopuminen kerralla kaikista varaumistaan lokakuussa 1979 pääministeri Thatcherin virkakauden alkaessa.
Edellä lueteltujen »vapaamielist-en» maiden paimennettavina komiteassa on joukko pienehköjä maita, jotka eivät ole olleet
ainakaan toistaiseksi valmita luopumaan
rajoituksista ja niihin liittyvistä varaumista. Hankalimpia komitean tavoitteiden
kannalta ovat olleet epäilemättä Pohjoismaat Tanskaa lukuun ottamatta sekä
Australia ja Uusi Seelanti. Komitean kannalta vaikeita maita ovat myös Ranska,
Italia, Espanja ja Irlanti. Vapautusta säännöllisistä maatutkinnoista ovat nauttineet
toistaiseksi mm. Islanti, Portugal, Kreikka
ja Turkki.
Pohjoismaat ja eritoten Ruotsi ovat saaneet jatkuvasti komitealta moitteita
»dirigismistään» eli säätelyhalustaan sekä
yleensä että erityisesti rajojen yli tapahtuvien arvopapereiden ostojen ja myynnin
osalta. Ulkomaalaisten oikeuksien rajoittamisen arvopaperiostoissa (obligaatioita
lukuun ottamatta) on nähty täydentävän
lähinnä sisääntulevien suorien sijoitusten
rajoittavaa säätelyä eli ulkomaisen päätäntävallan rajoittamista kotimaisissa yrityksissä. Kuten edellä on todettu, myöskään erisuuntaisten ulkomaisten paaomanliikkeiden samanaikainen rajoittaminen ei ole saanut osakseen pääomanliikkeiden komitean ymmärtämystä. Suomi liittyi
OECD:hen 1968 ja teki liittyessään 23 va-

raumaa, joista 13 osittaista, pääomanliikkeiden koodiin. Suomen maatutkinnassa
maaliskuussa 1983 jäljellä oli 18 varaumaa,
joista 11 oli osittaista. 4
Yleisinä perusteina Suomen varaumien
ylläpidolle on esi!tetty mm. Suomen talouden pienuus ja avoimuus, ensisijassa
pankkiluottojen kokonaistarjonnan säätelylle rakentuva raha- ja rahoituspolitiikka
sekä lähinnä institutionaalisista ja verotuksellisista tekijöistä samoin kuin ullmmaisten sijoittajien mielenkiinnon vähyydestä
johtuva arvopaperimarkkinoiden pienuus
ja kehittymättömyys. Lisäksi 1970-luvun
kehitykseen liittyvät näkökohdat rakennepoliittisten investointien rahoittamisen samoin kuin öljyn ja muiden raaka-aineiden
hintojen nousun synnyttämän alijäämäisen
vaihtotasekehityksen hillitsemisestä ja vajeen kattamisesta.
Suomen kehitystä on pääomaliikkeiden
komiteassa seurattu ja tutkittu mielenkiinnolla ja toisaalta poikkeuksellisen suvaitsevasti, mikä johtunee ainakin osittain toimiemme
suhteellisen vaatimattomasta
ominaispainosta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä suopeudesta, jolla OECD
on yleensä suhtautunut 1970-luvulla Suomen talous- ja rahapoliiHisiin toimiin. Lisäksi pääomaliikkeiden komitea on hyväksynyt sen kansainvälisiin vertailuihin liittyvän lieventävän näkökohdan, että siinä
missä koodien valossa vapaamielisemmät
jäsenmaat joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti estävät kansainvälisiä pääomanliikkeitä koodien ulkopuolelle jäävin »sisäisin toimin» (esim. verot, pankkeja koskevat määräykset), Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin turvautunut valuuttasäädöksiin, joita koodien vapauttamisvelvoitte et nimenomaisesti koskevat.
4. Norjalla on 23, Ruotsilla 21 ja Tanskalla
18 varaumaa.
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3. Johtopäätös
Pääomanliikkeiden komitean työ jatkuu
epäilemättä tuloksellisena myös tällä vuosikymmenellä. Työn painopiste on siirtymässä näkymättömien liiketoimien koodin
päivittämiseen sekä pääomanliikkeiden

koodin osalta suoriin sijoituksiin kohdistuvien rajoitusten poistamiseen. Työn tuloksellisuus johtuu nähdäkseni ehkä enemmänkin komitean kautta tapahtuvan tiedon ja kokemusten vaihdon rohkaisevasta
vaikutuksesta kuin maatutkintoihin liittyvästä painostuksesta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

Työllisyys pienessä avoimessa taloudessa:
kommentti
ERKKI KOSKELA -

MATTI VIREN

1. Professori Antti Tanskanen esitteli
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan tämän
vuoden niteessä 3 näkemyksiään työttömyyden syistä Suomessa. Mainitun artikkelin perusteella tämä toistaiseksi vaikeana pidetty ongelma näyttää yllättävänkin
helpolta. Tanskanen antaa lähes kaikkiin
avoimiin kysymyksiin vastauksen ja yrittää vielä varmistaa sanoman perillemenon
joukolla eksoottisia kuvioita. Ongelmana
on vain se, että meidän on vaikea joko
ymmärtää tai hyväksyä juuri mitään hänen esittämistään argumenteista. Tämä
saattaa johtua siitä, että meillä on hieman
erilainen käsitys taloudellisen analyysin
suoritustavasta ja/tai siitä, että artikkelissa raportoidaan toistaiseksi julkaisemattomia tutkimustuloksia. Niinpä katsommekin olevan paikallaan kiinnittää huomiota
joihinkin artikkelin perusteeseihin.
2. Tanskanen aloittaa väittämällä, että
Suomi on pieni avoin talous, jonka vientihinnat ovat täysin eksogeenisia. Vaikka
onkin vaikea intuitiivisesti hylätä tätä
väittämää, ei toisaalta tiedossamme ole
mitään sellaista empiiristä evidenssiä, jonka mukaan tämä pelkistetty kuva vientihintojen määräytymisestä olisi perusteltu
(esimerkiksi eri toimialoilla). Tässä yhteydessä virttaamme Sukselaisen (1983) huolellisiin empiirisiin analyyseihin teollisuuden vientihintojen määräytymisestä
Suomessa. On ehkä syytä todeta, että Tanskanen ei itse peräänkuuluta mitään empiiristä evidenssiä, vaan turvautuu lähinnä
visuaalisiin teho keinoihin (ks. kuvio 1).

3. Tanskasen mukaan vientihintojen
eksogeenisuudesta seuraa edelleen, että
kokonaiskysynnän riittämättömyys ei voi
Suomen osalta olla ongelma, ts. että työttömyys ei voi olla luonteeltaan 'keynesiläistä'. Argumentin (lisä)perusteluna hän
käyttää väitettä Suomessa jatkuvasti vallinneesta luottojen ylikysynnästä, mistä
hänen mukaansa seuraa, että »Suomessa
kysyntää säätelee keskuspankki eikä palkkataso». Miten luottojen ylikysyntä - mikäli sille sattuisi eviderrssiä löy1;ymään,
jota Tanskanen ei peräänkuuluta - tekee
'keynesiläisen' työttömyyden mahdottomaksi? Tanskasen olisi syytä esitellä tämä
välittymismekanismi hieman tarkemmin,
jotta esimerkiksi Kähkösen (1982) raportoimia tutkimustuloksia voitaisiin uudelleenarvioida. Mainitussa tutkimuksessa
esitetään näet mm., että mikä tahansa lainamarkkinoiden tila on sopusoinnussa sekä
'keynesiläisen' tehokkaan kysynnän
puutteesta johtuvan - että 'klassisen' liian korkeista reaalipalkoista johtuvan työttömyyden kanssa. Empiirisen evidenssin esittelyn sijasta Tanskanen viittaa
vain »testiin», jonka mukaan matalat
reaalipalkat voidaan tulkita ('keynesiläisen') työttömyyden syiksi ainoastaan jos
työttömyys vallitsee yhtäaikaa ulkomaankaupan huomattavan ylijäämän kanssa.
Tanskanen jatkaa »Yhtään tällaista monta
vuotta kestänyttä jaksoa ei Suomessa ole
viime vuosikymmeninä ollut» ja ilmeisesti
katsoo tällä »testillä» hylänneensä 'keynesiläisen' työttömyyden! Haluaisimme tie-
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tää, mistä tämä »testi» johdetaan ja mitä säädellyt kokonaiskysyntää ja »tehnyt tioletuksia eri käyttäytymisrelaatioista täl- laa sekä kansainvälistä nopeammalle inlöin käytetään hyväksi.
flaatiolle että maamme huomattavalle vel4. Myöskään ei olisi pahitteeksi, jos kaantumiselle»? Olisi hyödyllistä mm. tieTanskanen vaivautuisi hieman detaljoi- tää, milloin puhutaan nimellispalkoista,
maan sosiaaliturvamaksuj1en vaikutuksia milloin reaalipalkoista ja mistä inflaa,tionkoskevaa argumentointi aan sekä analyy- määräytymismekanismista pidetään kiinni.
siaan hintojen ja palkkojen määräytymis5. Kaiken kaikkiaan Tanskasen eri arprosesseista. Tanskanen sanoo mm. palk- gumentit eivät tunnu olevan keskenään jäkojen olevan työmarkkinajohtajien päätet- rin konsistentteja. Toisaalta yksittäisten
tävissä spekuloiden seuraavasti: »Viime . argumenttien voimaa tohtii epäillä ainakin
vuosina toteutunut liian korkea palkkataso niin kauan kuin tuloksia tai »testejä» ei
voi johtua esimerkiksi tottumis- ja imitaa- perustella eivätkä ne olemassaolevan kirtioefektistä. Kun työttömyys on kerran jallisuuden perusteella ole ilmeisiä. Näkiluiskahtanut korkealle ja vielä samanai- simme myös mielellämme, että avoinkaisesti kuin muissa maissa ja kun eko- na olevista ongelmista tehtäisiin huolelnomistit viisaudessaan ennustavat, että lista empiiristä tutkimusta erilaisten kukorkea työttömyys on pysyvää, ovat työ- viosommitelmien konstruoinnin sijasta.
markkinajohtajat sopineet sellaisista palkankorotuksista, että ennustajat eivät joudu häpeään». Lukijat voivat arvioida mai- Kirjallisuus
nitun päättelyn voimaa. Mutta ehkä tärJ. Kähkönen: Credit Rationing, Unemployment
keämpää on tässä yhteydessä kysyä, miten
and Economic Policies, HeLsinki 1982.
Tanskasen korostaman pienen avoimen ta- T. Sukselainen: Hinnanmuodostus Suomen teollouden tapaus, kun oletetaan, että vientilisuudessa vuosina 1969-1981: Ekonometrinen tutkimus toimialoittaiseHa neljänneshinnat ovat täysin eksogeeniset ja valuutvuosiaineistoHa, julkaisematon käsikirjoitus,
takurssit kiinteitä, sopii yhteen hänen
syyskuu 1983.
aiemmin artikkelissaan esittämän väitteen
A. Tanskanen: Työllisyys pienessä avoimessa
kanssa, jonka mukaan Suomen Pankin rataloudessa, Kansantaloudellinen Aikakaushapolitiikka luottoekspansion kautta on
kirja, 1983: 3.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

Työllisyys pienessä avoimessa taloudessa:
vastine
ANTTI TANSKANEN

Kuten Kansantaloudellisen yhdistyksen
kokouksessa 18. 4. 1983 totesin, puheenvuoroni (Tanskanen, 1983 a) tarkoituksena
oli suunnata suomalainen talouspoliittinen
keskustelu olennaisiin kysymyksiin. Kansainvälisen kysyntäpulan korostaminen
vuodesta toiseen on hyödytöntä pään pistämistä pensaaseen: työttömät pysyvät
työttöminä.
Olen kiitollinen Koskelalle ja Virenille
siitä, että he eivät ole sallineet puheenvuoroani vaiettavan kuoliaaksi. Ihmettelen
kuitenkin, että he ovat lähteneet liikkeelle
tyhjin käsin. Heillä ei ole esitettävänään
mitään sen kysyntäpula-ajattelun puolesta,
jota puheenvuorossani kritisoin. Kuvioni
ovat heille outoudessaan houkuttelevia
mutta eivät virheellisiä. Koskela ja Viren
sanovat ajatuksiani ristiriitaisiksi mutta
eivät anna yhtään konkreettista esimerkkiä kahdesta sellaisesta väitteestä, jotka
eivärt sovi samaan ajatuksenjuoksuun.
Kommenttinsa kohdassa 4 he ilmeisesti
unohtavat, että myös kiinteiden valuuttakurssien järjestelmässä kursseja muutetaan.
Toivon, että Kansantaloudellisen aikakauskirjan lukijat voisivat katsoa alkuperäistä puheenvuoroani, joka vastaa kaikkeen olennaiseen, mitä kommentoijat peräänkuuluttavat. Olen käsitellyt samaa
aihepiiriä monessa muussakin yhteydessä,
esim. Tanskanen 1976, 1981, 1982 ja 1983 b.
Toistettakoon tässä vain eräitä keskeisiä
kohtia.

Lyhytaikaista sopeutumista lukuunotta matta kansainvälisen kysynnän hintajousto suomalaisille tuotteille on ääretön.
Kuinka 0.7 prosentin markkinaosuudella
voitaisiin
vaikuttaa
markkinahintaan?
Koskelan ja Virenin arvostamassa Kähkösen (1982) vättöskirjassa avoimen talouden
analyysin perusta on seuraava: »Following
standard practice, the economy is defined
to be small in the sense that it takes the
world market price of the traded good as
given» (s. 106). Tälle määritelmälle perustuva tieteellinen kirj allisuus on varsin
laaja. Tällaisia malleja löytyy runsaasti
myös Suomessa yleisesti käytetyistä kansantaloustieteen oppikirjoista. Suosittelen
kommentoijille pel'ehtymistä erityisesti
niihin kohtiin, joissa käsitellään ulkoisen
ja sisäisen tasapainon yhtäaikaista saavuttamista. Mihin pienen avoimen talouden
teoriaa voidaan soveltaa jos ei Suomeen?
Koskela ja Viren viittaavat Sukselaisen
(1983) julkaisemattomaan tutkimukseen,
jota en ole nähnyt. Otsikosta päätellen siinä käsitellään lyhyen aikavälin sopeutumista. Minä puhun siitä työttömyydestä,
joka on jatkunut vuodesta 1976 ja jonka
on ennustettu jatkuvan epämääräiseen tulevaisuuteen. Suomessa on julkaistu useitakin empiirisiä hintamalleja, joiden mukaan Suomi on hinnanottaja; esim. Vartia
ja Salmi (1981).
Työttömyys olisi saattanut olla vuodesta
1976 lähtien toteutunutta pienempi, jos
kotimainen kysyntä olisi ollut toteutunutta korkeampi. Mutta jos maa asettaa ylä-
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rajan velkaantumiselleen, vientitulot asettavat rajan kotimaiselle kysynnälle. Luotonsäännöstely on keino pitää kotimainen
kysyntä asetetuissa rajoissa ja viennin lisääminen on keino siirtää -tätä rajaa. Näin
ollen kotimainen kysyntä voidaan pitää
sitä korkeampana, mitä parempi on kilpailukyky eli mitä alemmat ovat tuotantokustannukset. Kotimaista kysyntää voidaan pitää liian matalana vain, jos maa on
velkaantunut tavoiteltua vähemmän.
Kähkösen puhtaasti teoreettisessa, lyhyen aikavälin ongelmia käsittelevässä
väitöskirjassa ei edes kysytä, miksi Suomessa työttömyys on ollut vuodesta 1976
lähtien aikaisempaa korkeammalla tasolla
ja miten tämä monien mielestä pysyväksi
muodostunut tilanne voitaisiin korjata.
Kähkösen tutkimuksessa ei ole mitään ristiriidassa sen kanssa, että vaihtotaseraj-oitteen vallitessa kotimaisen kysynnän
elvyttäminen edellyttää tuotannon kasvua
avoimella sektorilla, mikä puolestaan edellyttää kilpailukyvyn paranemista. Kähkösen mallissa tarjonta kasvaa reaalipalkkojen laskiessa ja avoimen sektorin tuotanto
määräytyy tarjonnan mukaan. Turvautuminen Kähkösen väitöskirjaan minun puheenvuoroni
falsifioimiseksi
osoittaa,
kuinka totaalisesti Koskela ja Viren ovat
iskeneet kirveensä kiveen.
Jos Koskela ja Viren pitävät puutteena
keynesiläisten näkemysten vähäisyyttä puheenvuorossani, suosittelen heitä katsomaan, mitä Keynes (1925) kirjoitti hintakilpailukyvyn ja työttömyyden välisistä
yhteyksistä.
Myös Malinvaudin (1982)
artikkeli olisi hyödyllistä lukea: »too low
profitability might explain why the development of productive capacities has not
kept pace with the progress of the labour
force. Indeed, we seem to witness such an
outcome in some countries of Western
Europe» (s. 2).

Miten Koskela ja Viren kommentoivat
Drezen ja Modiglianin (1981) artikkelia ja
Wissen (1982) väitöskirjaa, joissa osoitetaan, että Belgiassa ja Ruotsissa työllisyys
on sitä huonompi, mitä korkeampi on
reaalipalkkataso? Wissen kysyy: »Why did
wages increase so drastically that they
created stagnation?» (s. 188). Mitä Koskela
ja Viren vastaavat?
Puheenvuoroni jälkeen ovat sekä ETLA
(1983) että valtiovarainministeriö (1983)
julkaisseet keskipitkän aikavälin katsauksen. Kummassakin korostetaan, että työttömyys jää sitä pienemmäksi mitä parempi
on hintakilpailukyky. VaHtettavasti vain
kummassakaan ei perustella, miksi paras
saavutettavissa oleva kilpailukyky on se,
joka pitää työttömyyden noin kuudessa
prosentissa. Olisiko Koskelalla ja Virenillä
selitys valmiina? Vai kiistävätkö he kokonaan kilpailukyvyn ja työttömyyden välisen yhteyden? Pitävätkö he perusteettomina hallituksen pyrkimyksiä alentaa työvoiman hintaa suhteessa ulkomaisten tuotteiden hintoihin syksyllä 1982 tai ministeri Lindblomin (1983) mielipidettä, että
»piileviin työttömyyspaineisiin verrattuna
meillä vallalla oleva palkkalinja on todella
epärealistinen» ?
Toivon keskustelua, mutta toivon myös,
että keskustelijoilla olisi jotain sanottavaa.
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Vielä työllisyydestä pienessä avoimessa
taloudessa
Erkki Koskela -

Matti Viren

Antti Tanskasen mukaan hänen alkuperäinen puheenvuoronsa (Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1983: 3, 278-283)
»vastaa kaikkeeen olennaiseen mitä kommentoijaJt peräänkuuluttavab>. Tähän emme voi valitettavasti yhtyä.
Tanskanen ei vieläkään ole esittänyt miten seuraavat inflaatioteoreettiset argumentit sopivat riidattomasti
yhteen. 1. »Vientihinnat ovat Suomelle eksogeenisia ja Suomi ratkaisee
itse viemänsä määrän» 2. »Suomessa on
vallinnut jatkuva luottojen ylikysyntä,
mikä osoittaa, että Suomen kysyntää säätelee keskuspankki eikä palkkataso. Ottaen huomioon, että rahapolitiikalla on
tehty tilaa sekä kansainvälistä nopeammalle inflaatiolle että maamme huomattavalle velkaantumiselle, ei harjoitettua rahapolitiikkaa voi pitää liian tiukkana», 3.
»Viime vuosina toteutunut liian korkea
palkkataso voisi johtua esimerkiksi tottumis- ja imitaatioefektistä. Kun työttömyys on kerran luiskahtanut korkealle
ja vielä samanaikaisesti kuin muissa maissa ja kun ekonomistit viisaudessaan ennustavat, että korkea työttömyys on pysyvää,
ovat työmarkkinajohtajat sopineet sellaisista palkankorotuksista, että ennustajat
eivät joudu häpeään».
Yhtä vähän meitä vakuuttaa Tanskasen
esittämä evidenssi väitteelleen, jonka mukaan suomalaisten tuotteiden kysynnän
hintajousto on ääretön. Näin etenkin kun
Tanskanen viittaa aluksi Kähkösen (1982)

väitöskirjaan, joka Tanskasen mukaan on
kuitenkin »puhtaasti teoreettinen» (toisaalta tämän väitöskirjan heikkoudeksi
mainitaan sen kykenemättömyys selittää
työttömyyden kasvua Suomessa vuodesta
1976 lähtien!). Tämän lisäksi hän viittaa
omiin tutkimuksiinsa sekä Vartian ja Salmen artikkeliin (1981).
Pääteoksesaan
Tanskanen (1982) käyttää seuraavaa yhtälöä argumenttinsa testaamiseen:
Qt = AeltLa t KI-at(pft_I/pt_I)P(l
-Wt_2-Wt_3)Y(L/Nt)'l

+ Wt + W t-I

jossa L t = työntekijöiden lukumäärä, K t =
pääomakanta,
pft = ulkomaiset hinnat
Suomen markoissa, Pt = kotimaiset hinnat,
w t = teollisuuden viennin kasvuvauhti,
N t = työllisten trenditaso (N t = 2132 +
3.072 t), ja Qt = bruttokansantuote. Yhtälö
estimoidaan vuosiaineistosta PNS-menetelmällä siten, että parametri a pakotetaan
arvoon .6765. Estimointitulosten mukaan
lähinnä ulkomaiset hinnat selittävät
BKT:n kehitystä. Niinkauan kun on epäselvää, mistä edelläesitetty kummajainen
johdetaan, ei tuloksiin voi suhtautua vakavasti evidenssin tuottajana. Niinpä professori Pekka Ahtialan (1983, s. 265) väite,
jonka mukaan Tanskasen tulokset oikeuttavat heittämään »markkinoiden veto»
-muuttujat historiaan viennin selittäjinä,
vaikuttaa hätiköidyltä.
Vartian ja Salmen tutkimuksen osalta
haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin
seikkoihin: tutkimuksessa käytetään koko
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kansantaloutta koskevaa vuosi aineistoa ja
kilpailevien ulkomaisten hintojen lisäksi
estimoituihin malleihin sisältyy vain
työvoimakustannusmuuttujia. Sukselaisen
(1983) tulosten mukaan tämäntyyppinen
testimenettely on omiaan suosimaan hypoteesia vientikysynnän äärettömästä hintajoustosta. Tässä yhteydessä emme malta
olla vielä kerran korostamatta käsitystämme, jonka mukaan Sukselaisen tutkimus on
toistaiseksi perusteellisin selvitys vientihintojen määräytymisestä Suomessa. Päinvastoin kuin Tanskasen ja Vartian ja Salmen tutkimuksissa estimointiin liittyviin
ekonometrisiin ongelmiin kiinnitetään siinä asianmukaista huomiota.
Kysymys, johon odotamme vieläkin
vastausta, koskee Tanskasen väitettä,
jonka mukaan jatkuva luottojen liikakysyntä tekee 'keynesiläisen' työttömyyden mahdottomaksi. Mihin tämä väite
perustuu? Tanskasen yritykset lukea Kähkösen väitöskirjaa eivä saa meitä tältä osin
vakuuttuneiksi.
Mitä tulee muihin Tanskasen esittämiin
kirjallisuussiteerauksiin,
emme
katso
aiheelliseksi ryhtyä niitä kommentoimaan.
Olemme tietoisia, että kansainvälisessä kirjallisuudessa on runsaasti kirjoja, artikkeleita ja keskustelun aloitteita, joissa käsitellään erilaisia asioita. Tarkoituksemme
on ollut keskittyä Tanskasen puheenvuo-

roon. On syytä vielä korostaa sitä, että
tässä vaiheessa olisi mielestämme olennaista selvittää mitä teoreettisia argumentteja Tanskasella on, kuinka ne perustellaan ja mitä empiiristä evidenssiä niiden
tueksi esitetään. Niinkauan kuin nämä perusasiat ovat epäselviä on ennenaikaista
ryhtyä ratkomaan eri »koulukuntien» paremmuutta. Tanskasen vastineen perusteella näyttää tosin siltä, että vastaukset
näihin peruskysymyksiin jäävät saamatta.
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Työllisyys pienessä avoimessa taloudessa:
jatkovastine
ANTTI TANSKANEN

Kakkoskommentin toisessa kappaleessa
kysytty inflaatioprosessi on pääpiirteissään
seuraava: 1) Kotimaiset kustannukset nousevat suhteessa maailmanmarkkinahintoihin, 2) tarjonta supistuu avoimella sektorilla ja hinnat nousevat suojatuIla sektorilla, 3) keskuspankki tukee työllisyyttä
löysällä rahapolitiikalla, 4) inflaatio etenee
ja vaihtotaseen alijäämä kasvaa, 5) keskuspankki kiristää rahamarkkinoita, 6) työttömyys nousee, 7) markka devalvoidaan eli
avoimen sektorin hintojen jälkeenjääneisyys korjataan, 8) työttömyys vähenee ja
vaihtotase vahvistuu, ja jälleen 1) kotimaiset kustannukset nousevat jne.
Keskeinen kysymys on, miksi tätä piirileikkiä käydään keskimäärin korkeammalla työttömyyden tasolla kuin mitä ekonomistit ovat arvioineet luonnolliseksi
työttömyydeksi. Mihin ihmeen talousteoriaan perustuu sellainen usko, että hinnat
ja kustannukset eivät vaikuttaisi Suomen
vientiin? Miksi Suomen talous olisi ajopuu, jolle suomalaiset eivät voi mitään?
Jos kansainvälinen kysyntä määrää Suomen työttömyyden, miksi se on noin kuusi
prosenttia eikä esimerkiksi kaksi tai kaksikymmentä? Uskottavammalta tuntuu,
että kuusi prosenttia koetaan poliittisesti
hyväksyttävänä ja työmarkkinajärjestöt
ovat sopeutuneet siihen. Kun seuraa tiedotusvälineitä, ei voi välttää ajatusta, että
hyväksyttävyys perustuu menneisiin kokemuksiin ja kansainväliseen vertailupoh-

jaan. Ekonomistit ovat omilla ennusteillaan vahvistaneet tätä hyväksyttävyyttä.
Kähkösen väi<tö'skirjan osalta Koskela ja
Viren yrittävät silmänkääntötemppua. En
ole kirjoittanut Kähkösen väitöskirjan
heikkouksista. Siihen minulla ei ole mitään syytä, jos väitöskirjaa tarkastellaan
sen omilla ehdoilla niin kuin tietysti pitäisi. Olen osoittanut, että Kähkösen väitöskirjan avulla ei voi falsifioida puheenvuoroani siten kuin kommentoijat yrittävät. Heikkous on siis Koskelan ja Virenin
tekstissä.
Toisin kuin kommentoijat antavat ymmärtää, heidän esiinottamansa yhtälö on
perusteltu julkaisussani (1982, s. 2-4).
Yhtälön lähtökohtana on keskimääräistä
kehitystä kuvaava Cobb-Douglas-tuotantofunktio, joten parametri a saa arvon tulonjaon perusteella. Todellisen ja keskimääräisen kehityksen suhdetta selittävät
kilpailukykyä kuvaava hintasuhde, maailmanmarkkinoiden kehitys ja ns. Okunin
lain mukainen työmarkkinatilanteen vaikutus työn tuottavuuteen. Kaikki nämä
ovat kirjalltsuudesta tuttuja asioita. Kummajaisia ne ovat vain lukutaidottomille.
Mitään virhettä Koskela ja Viren eivät
osoita, eivätkä he kommentoi mallin hyvää
empiiristä vastaavuutta kuten eivät myöskään puheenvuorossani esittämiäni empiirisiä havaintoja.
Koskela ja Viren vetoavat edelleen Sukselaisen 'julkaisemattomaan tutkimukseen.
En voi käydä keskustelua tutkimuksesta,
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jota en ole nähnyt. Huomautan kuitenkin,
että kommentoijat eivät esitä mitään teoreettisia perusteita oman mielipiteensä
puolesta, joka siis poikkeaa tieteellisessä
kirjallisuudessa suositusta pienen avoimen
talouden teoriasta. He eivät myöskään kerro, kuinka paljon Suomen viennin kysyntäjousto poikkeaa äärettömästä esimerkiksi muutaman vuoden aikavälillä. Tässä
pitää ymmärtää tehdä ero sen suhteen,
onko poikkeama tilastollisesti merkitsevä
(jollakin mielivaltaisesti valitulla merkitsevyystasolla) vai onko poikkeama niin
suuri, että sillä on talouspoliittista merkitystä.
Kommenttinsa toiseksi viimeisessä kappaleessa Koskela ja Viren v'etoavat taas

Kähkösen väitöskirjaan, mutta eivät muista, että ovat toisaalla kiistäneet yhden sen
keskeisistä oletuksista, eivätkä ymmärrä,
että kotimainen kysyntä voi olla liian matala työllisyyden kannalta ja liian korkea
vaihtotaseen kannalta. Tämä ristiriita on
ratkaistavissa kilpailukykyä parantamalla.
Kaikki Koskelan ja Virenin ihmettely
näyttää pursuavan yhdestä lähteestä. He
eivät ymmärrä vaihtotaserajoitteen merkitystä suomalaisessa talouspolitiikassa.
Asiaan voi perehtyä lukemalla tieteellistä
kirjallisuutta ja seuraamalla talouspolitiikkaa. Koskela ja Viren ovat kohtuuttomia vaatiessaan itselleen etäisopetusta
Kansantaloudellisen aikakauskirjan välityksellä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

Sosiaaliturvan rahoitus ja kokonaistaloudellisten
mallien käyttö
KAUKO MANNERMAA

Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1982:n työssä on herättänyt hämmennystä käytettyjen kahden kokonaistaloudellisen mallin
tuottamat erilaiset tulokset tutkittujen
rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksista. Kuitenkaan se, että eri mallit antavat hyvinkin erilaisia tuloksia, ei ole mitenkään
poikkeuksellista. Jopa samakin malli saattaa eri käyttäjien soveltamana antaa erilaisia vastauksia samaan ongelmaan.
Rahoitusvaihtoehtojen vaikutusten selvittämiseen käytetyt KESSU- ja BOFmallit poikkeavat eräiltä keskeisiltä tavoitteiltaan ja ongelmanasetteluiltaan selvästi
toisistaan, minkä vuoksi tulosten poikkeamat ovat eräiltä osin täysin luonnollisia.
Erojen syitä on selvitelty sekä toimikunnan mietinnössä että eräissä Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 1983: 3
julkaistuissa artikkeleissa. Kummassakin
mallissa on puutteita, joiden merkittävyys
tarkasteltavan ongelman kannalta vaihtelee vaihtoehdosta riippuen.
Jos sosiaaliturvan rahoitusrakennetta
muutetaan, voi kansantalous sopeutua siihen hyvin monella tavalla. Kokonaistaloudellisella mallilla suoritettu laskelma voi
antaa vaikutuksista vain kapean kuvan,
vaikka voikin olla hyvin hyödyllinen. Ottaen huomioon mallien puutteet, erilaiset
mahdolliset kansantalouden sopeutumismekanismit sekä yleiset sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvät näkökohdat voi yhtyä
käsitykseen, että kokonaismallien rooli

toimikunnan työssä on ylikorostunut. Kun
nämä mallit tuottavat selviä kvantitatiivisia suureita, vaihtoehtojen vertailu voi niiden avulla tapahtua konkreettisella tasolla.
Tälöin muut asiaan vaikuttavat tekijät
saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.
Mainittuja näkemyksiä korostaa se, että
mallit on laadittu yleisiä talouspoliittisia
tarkoituksia varten. Yleensä tällainen malli ei ole riittävä tarkoin määritellyn erityisongelman monipuoliseen käsittelyyn.
Kuitenkaan ei ollut aikaa ja mahdollisuuksia esimerkiksi KESSU-mallin muunteluun tarkasteltavaa ongelmaa silmälläpitäen, vaikka eräitä parannuksia olisi ollut tehtävissä. Mallin käyttö tuli esille työn
verrattain myöhäisessä vaiheessa.
Varsin pitkälle voikin yhtyä Matti Tuomalan viime numerossa esittämään kritiikkiin toimikuntatyön organisoinnista.
Selvityksiä tehdään suhteellisen lyhytjänteisesti ja pinnallisesti. Käytettävissä olevien mallien verrattain mekaaninen ja
muusta työstä riippumaton käyttö harkitsematta tarkoin, mitä ne sisältävät ja mitä
eivät, ei myöskään ole parhain etenemistapa sosiaaliturvan rahoitusvaihtoeMojen
vaikutusten selvittämisessä.
Edellä sanotusta huolimatta on todettava, että ottaen huomioon sekä mallitulokset että muut näkökohdat pidän toimikunnan johtopäätöksiä yleisesti ottaen asianmukaisina.

Kansantaloudellinen
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"Water Quality and Property Prices":
Kommentti
MARKKU WALLIN

Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 1983: 3 oli Kyösti Pulliaisen esittely
Caj Falcken väitöskirjasta »Water Quality
and Property Prices: An Econometric
Analysis on Environmental Benefits». Koska esittely toistaa eräitä väitöskirjan keskeisiä erheitä, se ansaitsee lisäkommeniteja.
Väitöskirja koostuu kahdesta osasta: arviointimenettelyn ja sen teoreettisten perusteiden käsittelystä sekä empiirisistä tapa uskohtaisista laskelmista. Arvioin timenetelmä on kaksiosainen siten, että ensin
kiinteistöjen hintamuutoksia selitetään
käyttäen muuttujina kiinteistön etäisyyttä
vedestä sekä tapauksittain vaihtelevaa
joukkoa paikkakohtaisia tekijöitä. Tämän
jälkeen paikkakuntien välillä vallitsevia
eroja etäisyyden vaikutuksessa hintaan
selitetään vesistöjen laatueroilla ja muilla
vesistökohtaisillaeroilla, jolloin hinnan
muutosta etäisyyden funktiona selittäviä
tuloksia voidaan uudelleen käyttää veden
laadusta johtuvien hintaerojen arviointiin.
Veden laadun vaikutuksia rantakiinteistöjen hintoihin on pyritty arvioimaan monimuuttujaisia regressioyhtälöitä käyttäen jo 1960-luvun loppupuolelta (esim.
David (1968». Myös Suomessa menettely
omaksuttiin pian (Kanerva ja Matikainen
(1972», jonka jälkeen sitä on eri muodoissaan käytetty usein vesistökatselmusten
yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin ollut
yksivaiheinen menettely, jossa hintaeroja
on selitetty veden laadun lisäksi muilla va-

likoiduilla muuttujilla. Näissä tapauksissa
nimenomaan perusaineiston luotettavuuteen ja selittävien muuttujien valikointiin
on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota.
Väitöskirjassa esitetty kaksivaiheinen
menettely on epäilemättä näppärä ja perustuu hyvään ymmärrykseen ekonometristen mallien käyttömahdollisuuksista. Se
saattaa varmentaa veden laatuerojen selittävyyttä yksivaiheiseen menettelyyn
verrattuna edellyttäen, että hinta-aineisto
on luotettavaa, veden laadun muutos pystytään tyydyttävästi kuvaamaan sekä kiinteistö- ja paikkakuntakohtaisia eroja voidaan riittävästi ottaa huomioon. Osa kritiikistä voidaankin kohdistaa näiden edellytysten täyttymättömyyteen.
Perusaineisto tonttihinnoista on koottu
kultakin paikkakunnalta varsin pitkiltä,
10 .. ·20 vuoden jaksoilta. Hinnat on deflatoitu tietyn vuoden hinnoiksi käyrttäen
paikkakuntakohtaisia indeksejä. Näiden
muodostamista ei sinänsä selitetä tarkemmin, mitä Pulliainenkin kritisoi. Merkittävää on lisäksi se, että tutkimuksessa ei
selvitetä missä määrin vuosien mittaan
mahdollisesti tapahtuneita muutoksia kiinteistöjen hintoihin vaikuttavissa tekijöissä
on yksittäisten kiinteistöjen kohdalla otettu huomioon. Perusaineistosta, jota Falcke
ei väitöskirjassaan esitä, mutta joka on
nähtävissä alkuperäisteoksessa (kts. jäljempänä), vahvistuu käsitys, että muutoksia ei ole otett'l huomioon. Paikkakuntien

465

eroja selittäviä tekijöitä on yhtälöissä mukana myös kovin vähän. Nämä seikat panevatepäilemään, että arvioihin saattaa
sisältyä virheitä varsinkin, kun usean
alueen aineistoon perustuva menettely on
kriittinen esitettyjen edellytysten täyttymisen suhteen.
Vakavin kritiikki voidaan kuitenkin
kohdistaa käytetyn menettelyn ja sille
esitetyn teoriaperustan ristiriitaan. Falcke
esittää väitöskirjan menetelmän ns. hedonisena menetelmänä, jolla vesien puhdistumisen hyötyjä arvioidaan perustana talousteorian hyötymitta: yksilöiden halukkuus
maksaa veden laadun parantumisesta. Hedonista kaksi vaiheista menettelyä on ympäristönsuojelun hyödynarvioinnissa käytetty ilmeisen tyydyttävällä tuloksellisuudella ilmansuojelussa. Sen sijaan vesiensuojelussa en ole, ilmeisesti tyydY'ttävien
perusaineistojen puuttumisen takia todennut ainoatakaan hedoniseen menetelmään
perustuvaa empiiristä työtä, joka mittaisi
hyötyjä eksplisiittisesti - sitä ei ole myöskään Falcken väitöskirjassaan esittämä
menetelmä. Vesiensuojelussa hyödynarvioinnit ovat perustuneet pääasiassa joko
maksuhalukkuuskyselyiden tai ns. Hotelling-Clawson-Knetsch menetelmän käyttöön (tarkemmin esim. Wallin (1982)).
Hedonisessa hyödynarviointiin pyrkivässä menetelmässä selitetään ensi vaiheessa
kiinteistöjen hintaeroja useilla eri kiinteistö- ja paikkakuntakohtaisilla tekijöillä,
joista yksi on (ympäristönsuojelun hyödynarvioinnissa) ympäristön laatua kuvaava
muuttuja. Näin saadaan ns. implisiittinen
hintafunktio. Tämän jälkeen pydtään
muodostamaan varsinainen kysyntäfunktio
pyrkimällä selittämään rajamaksuhalua
laatutekijän ja kotitalouksien yksilöllisten
erojen avulla. Näin ·toivotaan voitavan mitata,
kotitalouksien
preferenssieI"oihin

mahdollisesti vaikuttavat tekijät huomioonottaen, todellista maksuhalua eli
hyötyä (menetelmästä tarkemmin esim.
Rosen (1974), Freeman (1979) tai Deaton
and Muellbauer (1980)). Falcken väitöskirjassa esitetyssä menettelyssä ei tästä ole
kysymys. Myös vastaväittäjänä ollut professori Ake Andersson keskittyi väitöstilaisuudessa tämän ristiriidan osoittamiseen. Vastaväite kiteytyi toteamukseen,
että väitöskirjan nimen jälkimmäinen osa
»An Econometric Analysis of Environmental Benefits» olisi saanut jäädä pois.
Osa tapahtuneesta erheestä selittynee
sillä, että väitöskirjan oleellinen empiirinen osa ja esitetty menetelmä on sellaisenaan julkaistu jo vuonna 1975 (Dornbusch
and Falcke, Gelb, Kozimor; väitöskirjassa
ei viitettä), jelloin menetelmän teoreettinen perusta oli vanhemmassa kirjallisuudessa. Hedoninen kaksivaiheinen menetelmä kehittyi pääosin vasta vuosikymmenen
puolivälistä lähtien eikä menetelmän jälkikäteinen sovittaminen tähän teoriaan luonnolLisestikaan enää onnistu. Alan kansainvälisessä kirjallisuudessa Falcken väitöskirjassaan esittämä tutkimus ja menetelmä
tunnetaankin mainitun teoksen ja eräiden
muiden paperien perusteella Dornbuschin
menetelmänä ja on kritiikissä todettu osin
edelläkin esitetyin perustein hyötymittaukseen huonosti soveltuvaksi.
Siististä ja osaavasta esityksestä huolimatta Falcken väitöskirjasta jääkin hiukan
paha maku. Pitikö tämä Yhdysvalloissa
tehty työ tuoda väiteltäväksi Suomeen,
jossa tarkastava professorikunta on väkisinkin kiireistä ja vailla näin pitkälle
erikoistuneita henkilöitä. Saattaahan olla,
että väitöskirjan kohtelu Yhdysvalloissa
olisi ollut kriittisempää, koska sen oleellisin anti tunnettiin jo pääasiassa toisen
henkilön (tai työryhmän, johon avustajina
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kuului myös alan erikoistuneita professoreja) nimissä ja jossa ekspertit olisivat
helposti todenneet menetelmän teoriaperustan ja empiirisen toteutuksen ristiriidan.

Dornbuseh D.M. and Falcke C.O., Gelb P.M.,
Kozimor L.W.: Benefits from Water Pollution Abatement. Property Values, Spring-

field, Virginia, 1975. NTIS tunnus PB248805.
Kanerva V. ja Matikainen K.: Tutkimus PienSaimaan veden likaantumisen aiheuttamista
taloudellisista menetyksistä, VTT, Raken-
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Journal of Political Economy, 1974.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

KIRJALLISUUTTA

Ehrenberg, Ronald G. - Paul L. Schumann: Longer Hours or More Jobs? An
lnvestigation af Amending Hours Legislation ta Create Employment. Cornell
Studies in Industrial and Labor Relations,
Cornell University, Ithaca, New York,
1982. 177 s.
Ylitöiden runsas esiintyminen korkean
työttömyyden vallitessa on ajoittain herättänyt keskustelua toimenpiteistä, joilla
ylitöitä voitaisiin vähentää kansantalouden työllisyyden lisäämiseksi. Viime vuosina tätä tarkoittavaa keskustelua ovat
tukeneet havainnot yhtäältä ylityötuntien
lisääntymisestä, toisaalta ns. puolikiinteiden työvoimakustannusten suhteellisen
osuuden noususta, mikä sekä teoreettisesti
että empiirisen evidenssin perusteella suosii ylitöiden käyttöä työllisyyden kustannuksella. Näin ollen vakiona pysyneen ylityökorvauspremion ylitöiden määrää hillitsevä vaikutus on historiallisesti vähentynyt. Ehrenbergin ja Schumannin kirja
esittelee
tutkimuksen
Yhdysvalloissa
vuonna 1979 tehdyn ylityöpremion korottamisesityksen kansantaloudellisista vaikutuksista.
Yhdysvalloissa noin 60 Ofo:a työllisistä
koskevassa työaikalaissa on säädetty maksettavaksi 40 viikkotyötunnin ylittävältä
työajalta 1.5 -kertainen korvaus. Uudessa
esityksessä ehdotettiin ylitöiden teettämistä työntekijöiden suostumuksenvaraiseksi
ja 2-kertaisen korvauksen maksamista 35
viikkotyötunnin ylittävältä työajalta. Päätöksentekijän kannalta ovat relevantteja

toimenpiteen tehokkuuden ja tulonjakovaikutusten selvittäminen sekä niiden vertailu mahdollisiin vaihtoehtoisiin keinoihin
saman tavoitteen saavuttamiseksi. Ehrenberg ja Schumann pitäytyvät ylityöpremion korottamisen tehokkuus- ja .iulonjakovaikutusten tarkasteluun.
Kirjan kiinnostavinta ainesta ovat pakolliseen ylityövelvoitteeseen liittyvän
palkkakompensaation sekä ylityökorvausjärjestelmän tulonjakovaikutusten tutkiminen. Ko. tulonjakovaikutusten selvittäminen on taloustieteellisessä kirjallisuudessa uutta. Tulosten perusteella Yhdysvalloissa sekä vallitseva että ehdotettu ylityökorvausjärjestelmä ovat luonteeltaan
regressiivisiä: Koska todennäköisyys, että
kotitalouteen kuuluu ylitöitä tekevä perheenjäsen, kasvaa siirryttäessä ylempiin
tulo luokkiin, kun taas ylitöitä tekevien
ylityötunntt ovat tuloluokasta riippumattomia, yli työkorvaukset kohdentuvat voimakkaimmin keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin.
Toimenpiteen tehokkuusanalyysissä kirjoittajat etenevät vaiheittain. Aluksi estimoidaan premiokorotuksen vaikutus ylityötunteihin, jotka muunnetaan suoraan voimakkaisiin oletuksiin nojautuen - arvioksi uusista täysipäiväisistä työpaikoista.
Seuraavissa vaiheissa näin saatua maksimaalista työllisyysestimaa ttia tarkennetaan pyrkimällä kvantifioimaan useiden
työllisyyden lisäystä ehkäisevien tekijöiden vaikutusta.
Tutkijat estimoivat noin 600 toimipaikan
poikkileikkausaineistosta premiokorotuk-
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sen vähentävän ylityötunteja sopimuksen
kattamissa yrityksissä 20 Olo ja lisäävän
työllisyyttä enintään 1-2 %. Palkkakustannusten nousuun liittyvien skaalaja substituutiovaikutusten lasketaan pienentävän työllisyyden lisäystä 0.25 %yksikköä
sovellettaessa
Hamermeshin
estimoimaa työvoiman kysynnän palkkajoustoa (-0.3). Ylitöitä tekevien ja
työttömien ammatillisen ja alueellisen
jakautuman eroista johtuen tutkijat
arvioivat vajaan 10 %:n avautuvista
työpaikoista jäävän täyttämättä. Edelle en työlainsäädännön normien noudattamatta jättäminen (10-20 Olo yrityksistä) osoittautuu yllättävän merkitykselliseksi tekijäksi. Näitä kvantifoituja seikkoja kiintoisampia ovat kuitenkin kysymykset tuotantoprosessin luonteeseen tai
tuotantoyksikön kokoon liittyvästä jaottomuudesta sekä muiden kompensaatioerien
muutoksista. Erityisesti, mikäli työsuhde
nähdään osapuolten välisenä implisiittisenä, ylitöiden tekemisen sisältävänä sopimuksena, kokonaispalkan jakautuminen
normaali- ja ylityöajan korvauksiksi on

yhdentekevää. Premiokorotuksen jälkeen
;alkuperäinen tilanne voidaan palauttaa
vähentämällä normaalityöajan palkkaa tai
hidastamalla sen kasvua, samoin sopeuttamalla muita työvoimakustannuksia. Koska
kuitenkin muiden etuuksien kuin palkan
vähentäminen pyrkii vähentämään optimaalista työaikaa ja lisäämään työllisyyttä, kokonaistyövoimakustannusten rakenteen sopeuttamisen vaikutuksia ei voida
edes suunnaltaan a priori päätellä.
Huolellisesti tehdyn tutkimuksen raportti on antoisa paitsi itse teemasta kiinnostuneille myös laajemmalle lukijakunnalle sen vuoksi, että se konkretisoi selvitystutkimuksen tyypillisiä ongelmia ja havainnollistaa kansantaloustieteen näkökulmaa työlainsäädännön normikeskusteluun.
Jälkimmäisestä esimerkkeinä ovat kirjan
kysymykset niistä edellytyksistä, joiden
vallitessa on perusteltua vaatia työntekijöiden suostumus ylitöiden tekemiseen, tai
kysymys siitä, kenelle tuloutetaan ylityöpremion korotuksesta syntyvät maksut.

Business Taxation, Finance and Firm
Behaviour
editors Gunnar Eliasson and Jan Södersten, IUI Conference Repmts 1981: 1,
Almqvist & Wiksell International, Stockholm

yrityksen verotukseen liittyviä kysymyksiä. Seminaarissa esitellyt tutkimusraportit
on melko laajan uudelleenkirjoittamisen
jälkeen julkaistu vuonna 1981 IUI:n Conference Reports sarjassa. Teoksen ovat toimittaneet IUI:n johtaja Gunnar Eliasson
ja dosentti Jan Södersten (Uppsalan yliopisto).
Kokoomateoksessa on julkaistu seuraavat artikkelit:

Viime vuosien aikana tunnettu ruotsalainen tutkimuslaitos IUI (Industriens Utredningsinstitut) on käyttänyt runsaasti
resursseja tutkimuksiin aihepiiristä, joka
kattaa yrityksen käyttäytymisen, verotuksen ja rahoituksen. Vuonna 1978 IUI järjesti seminaarin, jossa käsiteltiin laajalti

Tuire Santamäki

1. George Carlson ja Gary Hufbauer:
Tax Frontiers and National Frontiers
2. Charles McLure: Tax Integration in
the United States
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3. Sven-Olof Lodin: International Enterprises and Taxation
4. Martin Feldstein, Jerry Green ja
Eytan Sheshinski: Corporate Financial
Policy and Taxation in a Growing
Economy
5. Villy Bergström ja Jan Södersten:
and Corporate
Double Taxation
Capital Cost
6. Bengt-Christer Ysander: Taxes and
Market Stability
7. Villy Bergström ja Jan Södersten: Inflation, Taxation and Capital Cost
8. Bertil Holmlund: Employment Subsidies and the Behaviour af the Firm
9. John Bishop ja Robert Haveman:
Targeted Wage Subsides: Their Rationale and Effectiveness
10. Rolf Rundfelt: Capital Gains Taxation
and Effective Rates af Return
11. Gunnar Eliassan ja Thomas Lindberg:
Allocation and Growth Effects af
Corporate Income Taxes
Seuraavassa ei ole tarkoituksena käydä
»ruotimaan» näitä kaikkia artikkeleita,
vaan keskittyä eräisiin mielenkiintoisiin ja
ehkä uusiin piirteisiin yrityksen verotuksessa. Yrityksen verotusta on viime aikoina käsitelty varsin paljon kansainvälisessä
kirjallisuudessa. Yrityksen verotus tulkitaan tässä kokoomate'Oksessa varsin laajalti siten, että se sisältää yritysten tulover'Otuksen, 'Osakkeen'Omistajien osinko- ja
pääomatul'Ojen verotuksen sekä yritysten
palkkamenojen ver'Otuksen ja subvent'Oinnin.
1U1:n seminaarin keskeisenä tav'Oitteena
'Oli tarkastella tärkeimpiä yrityksen verotukseen liittyviä kysymyksiä p'Olitiikan
näkökulmasta. Ydinkysymykseksi mu'Odastuikin yrityksen vel''Osysteemin vaikutukset allokaatioon ja tehokkuuteen. Useissa artikkeleissa analysoidaan olemassa olevien ja mahd'Ollisten verorakenteiden vai-

kutusta pääoman tuottoon (mm. Feldstein,
Green ja Sheshinski sekä Rundfelt).
McLure, Lodin sekä Carlson ja Hufbauer
tutkivat tehokkuutta erilaisten institutionaalisten verojärjestelmien näkökulmasta.
Uusi »kokeellinen» lähestymistapa on esitetty Eliassonin ja Lindbergin artikkelissa.
He analysoivat 1U1:n yhdistetyllä mikromakromallilla (micro ta macro simulation
model) verotuksen aiheuttamia vaikutuksia allokaatioon, stabiilisuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Ysander puolestaan
tarkastelee erilaisten vel'ojärjestelmien
vaikutusta kansantal'Ouden stabiilisuuden
'Ominaisuuksiin. Bishop ja Haveman sekä
Holmlund analys'Oivat te'Oreettisesta ja empiirisestä näkökulmasta viimeaikoina esitettyjä ja eräissä maissa käyttöön'Otettuja
(mm. Ruotsissa) kein'Oja stabiloida ja edistää työllisyyttä subvent'Oimalla yritysten
palkkakustannuksia.
M'Onikansallisten yritysten ja kansainvälisten luottamarkkinoiden merkityksen
lisääntyminen on n'Ostanut esille myös yrityksen ver'Otukseen liittyvät kansainväliset tekijät. Tämä kehitys näkyy myös 1U1:n
seminaarissa pidetyissä esitelmissä (mm.
McLure ja L'Odin). Yksi keskeinen kysymys
on kansainvälisten markkinaiden merkitys
k'Otimaisten invest'Ointien tuott'Ovaatimukselle. Tätä kysymystä tarkastelee Rundfelt
myös empiirisestä näkökulmasta, kun hän
vertailee pää'Oman tuott'Ovaatimusta Ruotsissa ja muualla. Kokoamateoksen artikkeleista saa varsin perusteellisen kuvan
kansainvälisen yrityksen verotuskysymyksistä (institutionaaliset ja hallinnolliset
puitteet), vaikka pääpaino onkin enemmän
analyyttisella puolella, kuten ver'Otuksen
teh'Okkuus- ja allokaatiovaikutusten tutkimisessa.
Mikroteoriassa, j'Oka käsittelee investointipäätöksiä, on keskeinen oletus, että investoinnit su'Oritetaan siten, että pääoman
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marginaalinen tuotto on vaihtoehtoisissa
käy töissä yhtä suuri ja että säästövarojen
tarjonta riippuu säästäjien saamasta tuotosta. Mm. tästä syystä on suuri osa pääomatulojen verotukseen liittyvästä kirjallisuudesta kohdistanut huomion verotuksen tuottovaikutuksiin. Tämä kysymys onkin pääteemana IUI:n kokoomateoksen artikkeleissa. Neljä artikkelia käsittelee verotuksen vaikutusta pääoman kustannuksiin (cost of capitaI) ja sitä, miten tämä vaikutus välittyy edelleen osake- ja velkapääoman omistajiin. Seuraavassa käsitellään näitä kysymyksiä hiukan tarkemmin.
Feldstein, Green ja Sheshinski raj'Oittavat yleisen tasapainon analyysinsa talouteen, joka kasvaa vakionopeudella ja jolla
on vakiosäästämisaste. Velka- ja osakepääoman rahoituksen kustannusten oletetaan
riippuvan positiivisesti velka - oma pääoma suhteesta, jolloin on olemassa yksikäsitteinen velkaantumisaste, joka minimoi pääoman kustannuksen. Malliin sisältyy yrityksen tulovero, henkilöiden marginaalivero tuloille ja pääomavoittojen
veroaste (alhainen). Varsin pelkistetyssä
kehikossaan Feldstein ym. osoittavat, että
yrityksen rahoitusrakenne vinoutuu liian
velkaiseksi ja että yritykset pyrkivät välttämään osinkojen maksua. Näi,tä tuloksia
ei voine pitää kovin uusina, koska ne on
esitetty kirjallisuudessa jo 1970-luvun alkupuolella (mm. M. King). Uutuutta lienee
lähinnä se, että tulokset on johdettu yleisen tasapainon kehikossa ja kasvavalle taloudelle.
Bergström ja Södersten kehittävät kahdessa eri kirjoituksessa jonkin verran
eteenpäin pääoman kustannuksiin liittyvää analyysia, josta peruspiirteet on julkaistu vuosina 1976 ja 1977 mm. kahdessa
Scandinavian Journal of Economics -julkaisun artikkelissa. Keskeinen kysymys
on mm. inflaation vaikutus pääoman reaa-

liseen kustannukseen. He osoittavat, että
inflaatiolla on useita vaikutuksia kuten
historiallisiin arvoihin perustuviin poistoihin, pääomavoittoihin ja lainapääoman
(korko) kustannuksiin. Inflaation nettovaikutus reaalisiin pääomakustannuksiin on
tällöin empiirinen kysymys. Ruotsissa vallitsevilla parametrien arvoilla vaikutus on
ilmeisesti pääomakustannusta laskeva.
Kiihtyvän inflaation vuoksi yritykset saavat velan reaaliarvon pienenemisen kautta
suuremman pääomavoiton kuin on se pääomatappio, joka syntyy poistojen jälkeenjäämisestä. Bergström ja Södersten kehittävät myös sellaisen pääomakustannusten
kaavan, jossa inflaation ja verotuksen resurssien allokaatiota vääristävä vaikutus
olisi eliminoitu. Kehikko, jota Bergström
ja Södersten käyttävät analyysissaan, perustuu varmuuden ja täydellisten markkinoiden kaltaiseen neoklassisen yrityksen
teoriaan. Feldstein ym. sekä Bergström ja
Södersten nostavat esille tehokkuus kysymyksen, joka liittyy osinkojen kaksinkertaiseen verotukseen. McLure esittää kirjoituksessaan sellaisen integroidun verojärjestelmän, jossa verotuksen neutraalisuus
on »täydellinen». Tässä systeemissä yksityisten henkilöiden (tulovero ja pääomavoittojen verotus) ja yritysten (tulovero)
erillinen verotus on sulautettu yhdeksi ainoaksi veromuodoksi, joka kohdistuu yrityksestä ulos lähtevään voiton osaan. Myös
Mervyn King on jo aiemmin (1974) kehitellyt vastaavanlaisia verosysteemejä. McLure
kuitenkin toteaa, että käytännössä tällaisen
ideaalisen verojärjestelmän toteuttaminen
lienee varsin hankalaa.
On mielenkiintoista havai,ta, että RundfeIt tulee inflaation vaikutuksista pääomakustannuksiin vastakkaiseen tulokseen
kuin Bergström ja Södersen eli että pääomakustannus kohoaa inflaation seurauksena. Rundfeltin johtopäätös koskee kui-
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tenkin vain osakepääomalla suoritettua rahoitusta. Rundfelt laskee myös pörssissä
noteerattujen ruotsalaisten teollisuusyritysten tuotto asteita sekä vertaa yrityksen
markkina-arvon kehiJtystä niiden jälleenhankinta-arvoon. Tulokset viittaavat siihen, että 1970-luvulla markkina-arvo on
kasvanut huomattavasti hitaammin, mikä
saattaa olla yksi keskeinen selitys ruotsalaisten yritysten heikolle investointiaktiviteetille.
Y sander teoreettisella tasolla sekä
Eliasson ja Lindberg empiirisellä tasolla
analysoivat kansantalouden stabiilisuutta
verotuksen näkökulmasta. Näitä kirjoituksia voi pitää mielenkiintoisina avauksina
kysymykseen, joka tavanomaisessa makrokirjallisuudessa on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle. Viime vuosikymmenen
puolivälin jälkeen ovat teollistuneet kuten
muutkin maat joutuneet vaikeiden sopeutusongelmien eteen. Tuotantorakenteen sopeuttamiseen kiristyvässä kansainvälisessä
kilpailussa kohdistuu voimakkaita paineita. Useissa maissa on käyty laaj aa keskustelua verotukseen liittyvistä taso- ja rakennekysymyksistä. Tätä taustaa vasten
tuntuisi varsin tärkeältä pyrkiä integroimaan myös makromalleihin nykyistä
enemmän verotustekijöitä, koska niillä
saattaa olla merkittävä vaikutus talouden
yleiseen sopeutumiskykyyn ja resurssien
allokaatioon.
Edellä on käsi;telty eräitä tärkeimpiä ja
mielenkiintoisimpia yrityksen verotukseen
lii:ttyviä kysymyksiä, jotka tulevat esille
IUI:n koko oma teoksen artikkeleissa. Teok-
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sen sivumäärä (noin 450) on niin suuri, että
kaikkia esillä olevia asioita ei tässä ole
mahdollista kommentoida. Osa teoksen kirjoituksista on ilmestynyt 1980-luvun puolella kansainvälisissä aikakauslehdissä.
Teoksessa julkaistut kirjoitukset kattavat
olennaisimmat yrityksen verotukseen ja
osittain myös rahoitukseen liittyvät ongelmat, joista viime aikoina on maailmalla
käyty keskustelua. Teoreettiset kirjoitukset perustuvat valtaosin yrityksen :qeoklassiseen teoriaan varmuuden ja täydellisten markkinoiden vallitessa. Yrityksen
verotus epävarmuuden ja epätäydellisten
markkinoiden olosuhteissa lienee vielä
toistaiseksi niin vähän tutkittua aluetta,
ettei siitä ole löytynyt yhtään kirjoitusta.
Kokoomateoksen empiiriset artikkelit liittyvät lähinnä Ruotsin olosuhteisiin. Tältä
osin esitetään laskelmia mm. oman ja koko
pääoman tuottoasteista, verotuksen nimellisestä ja efektiivisestä tasosta, pääomakustannusten tasosta ennen ja jälkeen verojen sekä inflaation vaikutuksen huomioon ottaen. Koska suomalaisten yritysten verotuksessa on melkoisesti samankaltaisia piirteitä kuin ruotsalaisten yritysten, löytyy teoksesta suomalaisellekin
tutkijalle varsin mielenkiintoisia tuloksia.
Vastaavanlaisia laskelmia voitaisiin meilläkin tehdä. Kaiken kaikkiaan IUI:n julkaisema teos on eräänlainen peruskirja
yrityksen verotukseen liittyvistä kysymyksistä, jotka ovat nousseet laajan keskustelun kohteeksi erityisesti 1970-luvun
energiakriisien jälkeen
Heikki Koskenkylii
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Mitä tästä kaikesta oikein tulee? Juhlakirja Ahti Karjalaisen täyttäessä 60
vuotta 10.2.1983. Toimittaneet Aarne
Aarnio ja Pentti Koivikko. Weilin &
Göös, Espoo 1983. 285 sivua.
Juhlakirjoilla on oma tehtävänsä. Yhtei,skunnan, talouspolitiikan, tieteen, kulttuurin tai muun alan kerma kirjoittaa niihin
asiantuntemuksella artikkeleita alansa tai
näkökulmansa tilasta ja tulevaisuudesta.
Syksyllä 1982 ilmestyi !teos Mika Tiivolan kuuden vuosikymmenen kunniaksi.
Helmikuussa 1983 Ahti Karjalainen juhli
samoissa merkeissä. Syksyllä 1983 on tullut ulos Max Jakobsonin juhlateos.
AK:n kirjan 19 artikkelista puolet käsittelee taloutta, toinen puoli yhteiskuntaa,
politiikkaa ja kulttuuria. Monet jutut ovat
tavanomaisen varovaisia, mutta joukkoon
mahtuu paljon hyviä oivalluksia, hälytyshuutoja ja varoituksia. Kirjoittajat ovat
normaalin korkeata tasoa - Erik Allardt,
Pekka Herlin, Jan-Magnus Jansson, Mauno
Koivisto, Kauko Sipponen, Mika Tiivola,
Reijo Wilenius jne - joten ei ole heidän
vikansa, jos kehitysnäkymistä ja nykytilasta löytyy silloin tällöin huolestuttavia
piirteitä.
Pekka Herlin puhuu kokemuksesta
korostaessaan yritysmaailmaa
kohtaavien muutosten nopeutta ja äkillisyyttä. Mutta samalla kun yritykset
ovat pyrkineet notkeuttamaan toimintojaan ja parantamaan reagointinopeuttaan, yhteiskunta on entisestään jähmettynyt.
Pienten yritysten on erikoistuttava, ja
toisaalta täytyy toimintoja yhdistää. Kaikki tuotannontekijät on integroitava yhteen, ja kokonaisuuden on oltava hyvä.
Teollisuus tarvitsee yhä enemmän luovia yksilöitä, jotka pystyvät joustavasti
muuttamaan tuotteita, tuotantomuotoja ja

markkinoita, Herlin jatkaa. Samalla tarvi:taan yhä enemmän korkeatasoisen koulutuksen saaneita kokeneita puurtajia, jotka toimivat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Perinteinen tavaravienti muuttaa muotoaan, olemme siil'tyneet kohti uutta kansainvälistymistä. Tällä tasolla operoiva
yritys pitää markkina- ja tuotantoalueenaan koko maailmaa, mikä tuo uusia dimensioita sekä mahdollisuuksiin että
ongelmiin. Tähän pitää panostaa: investointiaste on meillä korkea, mutta investoinnit koulutukseen, tutkimuIDseen, kehitystoimintaan sekä kansainvälistymiseen
tunnetaan yritysten kirjanpidossa vain kuluina.
Teknologiset saavutukset ovat aina vähentäneet työvoiman tarvetta: pyörän keksiminen orjatyötä, autojen käyttöönotto
hevoshoitajien tarvetta. Näin johdatellen
pohdiskelee Martti M. Kaila sitä, miten
tekniikan nopea kehitys on sopeutettavissa muuhun yhteiskuntaan, miten tästä
koituvat mahdollisuudet voidaan hyödyntää eikä jäädä vain uhkien lyömäkohteiksi.
Sekä elintason lasku että työttömyys ovat
näet sitäkin varmempia seuraamuksia jos
teknologian edut jätetään käyttämättä.
»Härkävankkureilla on Suomessa vaikea
rikastua».
Kirjan painavia, hyvin perusteltuja vetoomuksia on Reijo Wileniuksen »Talouselämä ja henkinen kasvu». Pian on kulunut
puolitoista vuosisataa siitä, kun J. V. Snellman korosti koulutuksen voimakasta kehittämistä, koska »sivistys ja aineellinen
hyvinvointi ovat toistensa edellytyksiä».
Mihin on päästy? Onko sivistyselämä riittävän tehokas tuottamaan uusia virikkeitä
ja ajatuksia, luovia voimia?
Wileniuksen mukaan elinkeinoelämän
sisäiset toimintaehdot ja aatteellinen ilma-
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piiri - väheksymällä yrittäjen ja elinkeinoelämässä toimivien luovaa työtä - ovat
käyneet ahtaiksi. Yhteiskunta on kehittynyt yhä pitemmälle oma-aloitteista kansalaistoimintaa hylkivään suuntaan. Julkisen vallan harjoittama kaikkinainen säätely, »pykäläsaaste» on tasaisesti kasvanut.
Koulutusjärjestelmä on mukautunut tähän
kasvattamalla aloitteelliseen ja luovaan
työhön kykenemättömiä »tietopankkeja».
Kasvatuksellisen
kokonaisnäkemyksen
puuttuessa peruskoulusta tuli tiedollisesti
siressaava, yksilöllistä luovuutta edistävät
aineet sivuutettiin. Koulusta lähtijät odottavat valmista työpaikkaa ja päätyvät
työttömyyteen. Lahjakkuus- ja kykyreservit jäävät käyttämättä.
Kuvaavaa onkin tässä suhteessa kouluviranomaisten kielteinen suhtautuminen
uusien Steiner-koulujen perustamiseen.
Tämä suhtautuminen on täysin yhteiskunnan edun vastaista: Steiner-kouluthan ovat
tunnetusti luovaa toimintaa korostavia,
mihin toki kuuluu myös uusien työpaikkojen omaehtoinen luominen. Yhteiskunta
rientää eteenpäin, se tarvitsisi kaikkia yksilöllisiä resurssejaan, mutta koulutoimi
pysyy sen poliittisen harhan otteessa, että
tasa-arvoisuus on samaa kuin tasapäisyys.
Inhimillisellä työllä on kolme tasoa:
aineellinen ja sosiaalinen taso sekä työn
henkinen ulottuvuus, ihmisen yksilöllisten
kykyjen hyväksikäyttö. Koulutuksen tehtävänä on ohjata yksilöä monipuoliseen
kykyjensä käyttöön. Tätä varten tarvitaan
vaihtoehtoisia koulutusmuotoja.
Maataloudelle Heikki Haavisto etsii pitkäjänteistä linjaa, mikä hänen mukaansa
merkitsee painopisteen siirtämistä eläintuotteista kasviriviljelyyn. Niin muuttuu
maailma: vuonna 1982 ilmestyneessä Suomen taloushistoriassa onniteltiin Suomen
maataloutta siitä, että se pääsi kasvun ja

vaurauden tielle juuri karjataloutta kehittämällä.
Haavisto toivoo tuotannon ohjaukseen
väljiä, ei turhan pikkumaisia ja byrokraattisia puitteita; enemmän omavaraisuutta tuotantopanoksiin; vähemmän säännöstelyä vientiin (esim. perustamalla itsenäisesti toimiva markkinointirahasto) ;
perheviljelmäin aseman parantamista, mikä merkitsee mm. parempaa sosiaaliturvaa
ja sukupolvenvaihdoksen helpottamista.
Mutta yhtä pohdintaa lukija jää kaipaamaan: olisiko mitään mahdollisuuksia antaa vapaamman, markkinoilla syntyvän
hinnanmuodostuksen ohjata tuotantoa tehokkuuteen? Kaavailuja tähän suuntaan
muistan mm. prof. K. U. Pihkalan esittäneen. Samassa kirjassa näet Mika Tiivola
toteaa pankkien ongelmista, että pankkialalla pitäisi luottaa enemmän markkinavoimiin kuin säännöstelyyn.
Miten puun tarjontaa yksityismetsistä
liisätään, kysyy Seppo Ervasti, ja etsii vastausta tiedon lisäämisestä ja pitkäjänteisyydestä. Metsätaloussuunnitelmia olisi lisättävä, aluesuunnittelua ja metsäyhteistyötä. Sopimukset hintasuosituk,siksi olisivat pitkiä ja tasaisia. Pitkällä aikavälillä
puun tuotannon tehostaminen on silti tarpeen. Niin tai näin, puun saatavuus on elinongelma nykyään - mitähän tässä aikaansaisi hajautetumpi, markkinavoimiin pikemminkin kuin etujärjestövoimiin nojautuva osto- ja myyntitapa?
Kaikkia esseitä on tässä turha selostaa
- asiapuol,en selkeistä selvityksistä mainittakoon vielä Erkki Vaaran katsaus energiatilanteeseen sekä Ake Wihtolin pohdinta ulkomaankaupasta.
Kirjan nimi on lainaus J. K. Paasikiveltä,
joka v. 1950 tähän tapaan ihmetteli maailman menoa. Sen sisältöön Ahti Karjalaisella on täysi syy olla tyytyväinen. Artik-
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kelikokoelmasta välittyy hyvä läpileikkaus
yhteiskuntamme r,esursseista ja haasteista.
Se ei olisi syntynyt ilman arvonantoa kokenutta talouspoliitikkoa, tutkijaa, idän-

kauppamme auktoriteettia, aluepoliitikkoa,
vakavaa uurastajaa kohtaan.

Bruce Caldwell: Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth
Century. George Allen & Unwin 1982.
Lawrence A. Boland: The Foundations of
Economic Method. George Allen &
Unwin 1982.
Daniel M. Hausman: Capital, Profits, and
Prices. An Essay in the Philosophy of
Economics. Columbia University Press
1981.

muotoon - jota hän hieman omavaltaisesti
kutsuu »loogiseksi empidsmiksi». Esiteltyään eräiden positivismin kriitikkojen
(esim. Popper, Scriven) näkemyksiä Caldwell lopuksi käy lävitse tärkeitä tiedon
kasvun teorioita 1960-luvulta alkaen
(Kuhn, Feyerabend, Lakatos). Tuloksena
on kaikkien tuntema johtopäätös: positivismin aika tieteenfilosofiassa on ohi.
Katsaus rajoittuu joihinkin populaareimpiin näkemyksiin eikä sen antama kuva
ti:eteenfilosofian nykytilasta ole aivan viimeistä piirtoa myöten ajan tasalla. Se sisältää myös joitakin pieniä virheitä ja kiistanalaisia tulkintoja. Kuitenkin kyseessä
lienee toistaiseksi paras tämän tyyppinen
katsaus kansantaloustieteilijöiden tarpeisiin.
Se palvelee myös kohtuullisen hyvin
kirjan loppuosien tarpeita. Caldwell keskustelee teoksen toisessa osassa kuuluisista
kiistoista kansantaloustieteen metodologiassa 1930-luvulta 1960-luvulle.
Hän
katsoo olevansa tekemisissä kansantaloustieteen
metodologian
»positivistisen periodin» kanssa. Tarkastelun kiintopisteinä toimivat Robbins, Hutchison,
Machlup, Friedman ja Samuelson. Heidän
näkemyksistään Caldwell esittää tulktntoja ja kriittisiä arvioita nojautuen osittain
tieteenfilosofiseen katsaukseensa. Siinä
ohessa hän keskustelee myös rationaalisuuspostulaatin ja italoustieteellisen selittämisen luonteesta sekä itävaltalaisen ja
institutionalistisen suuntauks'en ei-positivistisesta metodologiasta.

Metodologisen kirjallisuuden hyökyaalto ei osoita tyyntymisen merkkejä. Tuulen
suuntakin näyttää suotuisalta: edistymisen
elkeet ovat ilmeiset. Myötätuuleen ovat
purjehtimassa myös käsillä olevat kolme
esimerkkiä: yksi kelvokas kriittinen katsaus kansantaloustieteilijöiden julistamiin
metodologisiin katsomuksiin, toinen huimapäinen sukellusyritys neoklassisen taloustieteen salattuun ytimeen, kolmas pääoma teoriaa valaiseva metodologisen analyysin mestarinäyte.

*
Caldwellin kirjan ideana on peilata
kansantalousUeteilijöiden oman tieteensä
metodologiasta käymää keskustelua yleisen tieteenfilosofian kehityskulkuihin tällä
vuosisadalla. Kirja alkaa pitkähköllä ja
siedettävästi onnistuneella katsauksella
eräisiin ,tieteenfilosofian suuntauksiin ja
muutoksiin alkaen Wienin piirin positivismista. Caldwell seuraa jyrkän positivismin modifioitumista 1930-luvun lopulta
lähtien myöhemmin metodologian oppikirjoista (esim. Nagel, Hempel) luettavaan

Henri J. Vartiainen
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Toisen osan keskustelut ova:t varsin informatiivisia ja enimmäkseen suhteellisen
moitteettomia. Mutta kHstattomia ne eivät
ole, Caldwellin varovaisenpuoleisesta otteesta huolimatta. Esimerkiksi tämän kirjoittajalla on eräissä suhteissa erilainen
tulkinta sekä Machlupin että Friedmanin
näkemyksistä.
Kirjan kolmannessa osassa Caldwell tarkastelee eräitä kansantaloustieteen metodologiaan liittyviä pulmakysymyksiä yleisemmällä tasolla. Hän pohtii, missä määrin
metodologian tulee kuvailla tai toisaalta
ohjailla taloustieteellistä tutkimuskäytäntöä (vastaus: sopivasti molempia): mikä on
yleisen tieteenfilosofian panos kansantaloustieteen periaatekeskusteluille (vastaus:
käsitteitä ja ajatuskulkuja selventävä); onko monien ekonomistien omaksuma falsifikationistinen retoriikka järkevää metodologiaa (vastaus: ei ole). Caldwell päätyy
kannattamaan näkemystä, jota hän kutsuu
»metodologiseksi pluraHsmiksi», joka ottaa
vakavasti sen tosiasian, että mitään universaalisti pätevää, yksikäsitteisesti velvoittavaa teorioiden arvioinnin metodia ei
ole. Niitä on useita. Metodologian tehtävänä on tehdä ne ymmärrettäviksi ja arvioida niitä kriittisesti.
Caldwellin kirja ei sisällä kovin paljon
tutkimuksellisia uutuuksia, eikä se ole
erityisen vaikea. Se kattaa runsaan joukon
tärkeitä teemoja, joiden suhteen ei varmaankaan oltsi pahi:tteeksi kohen.taa vakioekonomi>stien sivistystä. Pien~stä puutteistaan huolimatta se soveltuu hyvin oppikirjaksi.

*
Saman kustantajan julkaisema Lawrence
Bolandin teos on vaikeampi ja kysymyksenasetteluiltaan erilainen kuin Caldwellin
kirja. Bolandia kiinnostaa neoklassiseen
taloustieteeseen sisäänrakentunut metodologia, ei niinkään neoklassikkojen metodo-

loiset julistukset, joissa taas Caldwellin
painopiste on. Tuota kiinnostuksensa kohdetta Boland nimittää neoklassisen taloustieteen »kätketyksi esitY'slistaksi». Hän pelkistää sen kahteen metodologiseen ongelmaan - induktion ja individualismin ongelmaan - ja väittää, että neoklassikkojen
hääräily yksilöiden utiliteettifunktioiden,
maksimointiratkaisujen jne. parissa ilmentää pyrkimystä näiden ongelmien ratkaisemiseen tai edellyttää ne ratkaistuiksi.
Boland osoittaa, miten induktion ongelma
muuntuu »konventioiden ongelmaksi», todeksi todistamisen ongelma ky,symykseksi
miten valita vaihtoehtoisista teorioista tai
malleista »paras» sopimuksenvaraisten kriteerien nojalla sitoutumatta valitun teorian totuuteen. Tämän kY'symyksen tunnustavaa kantaa hän nimittää konventionalismiksi. Individualismi taas esiintyy
psykologistisessa muodossaan, joka sallii
eksogeenisiksi muuttujiksi luonnonen.titeettien ohella vain yksilöiden psykologisia tiloja.
Boland väittää, että näin luonnehdittu
kätkettyesityslista ei ole välttämätön neoklassiselle talousteorialIe, vaikka onkin
välttämätön haluttaessa selittää neoklassista tutkimuskäytäntöä, ennen kaikkea
tutkimuksen
eturintaman
kohtaamien
ongelmien olemassaolo ja - kuten Boland
ajattelee - ratkeamattomuus. Tästä näkökulmasta hän sitten tarkastelee kätketyn
esitys listan ilmenemistä neoklassisissa tutkimuksissa ja teoreettisissa ongelmissa.
Hän koskettelee epätasapainomalleja, rationaalisia odotuksia, makroteorian mikroperusteita ja ajan ongelmaa sekä erikseen »soveltavan» ja »analyyttisen» tutkimuksen ominaispiirteitä. Kaikkien taustalta hän löytää konventionalismin ja
psykologismin kätketyt periaatteet. Esityslistan ulkopuoleLta hän esittelee instrumentalismin (ä la Friedman) lyhyen aika-
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välin käytännöllisiin ongelmiin orientoituneena konventionalismille vaihtoehtoisena metateoriana: talous teoriat on ymmärrettävä eri tarkoituksiin soveltuvina
ennustusvälineinä.
Kirjan lopuksi Bolandin ote käy kriittisemmäksi. Hän väittää, että neoklassikkojen metodologtset katsomukset eivät erityisen hyvin tavoita neoklassismin sisäänrakentunutta metodologiaa, so. kätkettyä esityslistaa. Varsinaiset harhat kuitenkin löytyvät itse esityslistalta: sekä konventionalismi että psykologismi olisi hylättävä. Tämä ei kuitenkaan merkitsisi neoklasstsmin
hylkäämistä, sillä neoklassismi edellyttää
vain individualismin, näkemyksen että
vain yksilöt tekevät päätöksiä. Ja psykologismin hylkääminen ei edellYltä individualismin hylkäämistä. Konventionalismi
(j a instrumen talismi) voidaan puolestaan
ainakin perusteoriaa rakennettaessa korvata Popperin näkemyksellä tiedonmuodostuksesta kriittisenä oppimisprosessina,
jonka aina tentatiiviset lopputulokset voivat olla tosia tai epätosia, vaikka meillä ei
niiden totuus arvosta takeita olisikaan.
Näin Boland katsoo muotoilevansa neoklassismin esityslistan uuteen kestävämpään asuun. Sen hän tarjoaa lukijoille
neo klassisen taloustieteen ei-psykologistisena ohjelmana, joka korostaa agenttien
reaaliajassa tapahtuvan tiedonhankinnan
endogeenista luonnetta.
Kiinnostava piirre Bolandin kehittelyissä on metodologian etsiminen kahdelta
tasolta, sekä taloustieteestä että sen tutkimuskohteesta. Taloudellisten agenttien
päätöksentekoprosessi noudattaa tiettyä
»praktista metodologiaa». Sen taloustieteellinen selitys taas noudattaa omaa metodologiaansa. Boland on kiinnostunut näiden kahden metodologian välisestä suhteesta. Hän väittää, että tuo ennen häntä
tutkimaton suhde on pääeste neoklassisen

teorian edistymiselle. Tämä tekee hänen
mielestään metodologiasta nykyisin mitä
tärkeimmän tutkimusalueen.
Kannattaa mainita myös erikseen Bolandin metametodologisesta kompromissista: konventionalismi, instrumentalismi ja
Popperin kriitttnen rationalismi tulisi nähdä komplementaarisessa, työnjaollisessa
suhteessa keskenään. Kullekin löytyy oma
ongelma-alueensa, jonka suhteen se toimii
paremmin kuin muut. TMä kompromissia
- »ongelmasidonnaista metodologiaa» voitaneen sellaisenaan pitää jonkinlaisena
metametodologisena instrumentalismina.
Boland on rakentanut nyt yhtenäisenä
julkaistua systeemiään puolisentoista vuosikymmentä. Tästä huolimatta hanke jättää hyvin uhkarohkean ja riskaabelin vaikutelman. Kenties arveluttavinta on niiden
filosofisten välineiden muotoilu ja vähäisyys, joiden varaan hän rakentaa kattavaksi tarkoitetun neo klassismin analyysinsa: induktion ongelma, konventionalismi,
individualismi, psykologismi. Arveluttavaa
on myös hänen lähdepohjansa kapeus:
filosofiset välineensä ja kysymyksenasettelunsa hän on omaksunut vain Karl Popperilta ja tämän oppilaalta, Joseph Agassilta, molemmat hyvin poleemisia ajattelijoita. Seurauksena on Bolandilla monia
yksinkertaistuksia tai jopa karikatyyrejä
kilpailevista näkemyksistä tai niiden täydellinen huomiottajättäminen. Tämä ilmenee myös Bolandin esityksen käsitteellisenä itserHttoisuutena, jopa sulkeutuneisuutena: hän ei juurikaan kytke omia
kehittely jään laajempiin keskusteluyhteyksiin. Niinpä kirjasta löytyvät induktivismin, konventionalismin ja instrumentalismin käsitteet on ainakin osin paras ymmärtää Bolandin omiin tarpeisiinsa veistäminä tarvekaluina.
Nämä huomautukset ovat vain mielessä
pidettäviä muistutuksia, eivät lopullisia
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tuomioita - kirjalla on ilman muuta monia ansioita. Se on harvinaisen koherentti
ja omaperäinen kokonaisanalyysin yritys
neo klassisesta <taloustieteestä, vaikka sen
lähtökohdat saattavatkin osoittautua riittämä ttömiksi.

*
Daniel Hausmanin tutkimus pääomateorian luonteesta on varmaotteisempaa ja
vielä huolellisemmin argumentoivaa työtä
kuin Bolandin ja Caldwellin teokset.
Kun Caldwell keskustelee lähiIliIlä kansantaloustieteilijöiden metodologisista näkemyksistä ja Boland lähinnä koko neoklassisen taloustieteen implisiittisestä metodologiasta, Hausman pyrkii kehittelemään sellaisia metodologisia ajatusvälineitä, joiden avulla voitaisiin paremmin ymmärtää pääomateoriaa ja siihen liittyviä
erimielisyyksiä sekä välillisesti itse pääomaa. Hän on oikeutetusti sitä mieltä, että
uuvuttavan pääomakiistan taustalla on perustavanlaatuisia filosofisia erimielisyyksiä.
Hausman tarkastelee lähinnä kolmea
ehdokasta teoriaksi pääomasta, korosta ja
vaihtoarvosta:
itävaltalaista
teoriaa
(Böhm-Bawerk, Wicksell), intertemporaalista yleisen tasapainon teoriaa ja Sraffan
teoriaa. Hän pyrkii selvittämään niiden ja
niiden yhteenottojen luonteen sekä arvioimaan niiden kelvokkuutta selittävinä teorioina. Metodologinen keskustelu astuu
kuvaan vain kun ilman sitä ei päästä eteen
päin.
Hausman päätyy siihen, että itävaltalaiset teoriat ovat ongelmallisia siksi, että
ekonomisteilla ei ole rationaalisia perusteita uskoa niihin. Sen sijaan cambridgelaiset kriitikot eivät ole onnistuneet osoittamaan niitä virheellisiksi. Vaihtoehdoksi
neoklassikot voivat ehdottaa intertemporaalista yleisen tasapainon teoriaa, joka

implisiittisesti tarjoaa teorian pääomasta
ja korosta. Cambridgelaisen kritiikin iskuvoima ei riitä tämänkään teorian kumoamiseen, mutta sen luonteen ja oikeutuksen perään voidaan kysellä muilla perusteilla. Niinpä selviteltyään selittämisen
luonnetta ja selittäville teorioille asetettavia vaatimuksia - ottaen huomioon erätä
taloustieteellisten teorioiden erikoispiirteitä - Hausman päätyy krittiseen arvioon:
yleisen tasapainon mallit - vaikka niiden
heuristinen arvo onkin kiistaton - eivät
ainakaan nykyisellään selitä pääoman ja
koron ilmiöitä. Myöskään Sraffan teoriasta ei ole selittäjäksi sen lainomaisen
perustan huomattavan kapeuden vuoksi.
Koska kaikki kolme teoriaa epäonnistuvat
selittävinä teorioina, Hausman tekee kirpaisevan johtopäätöksen: »Taloustieteilijät
eivät ymmärrä pääoman ja koron ilmiöitä.»
Matkalla tähän tulokseen Hausman tulee
esittäneeksi lukuisia korkeatasoisia metodologisia kontribuutioita. Ne valaisevat
sellaisia ratkaisevan tärkeitä asioita kuin
teorioita ja malleja, selittämistä ja lakeja,
yksinkertaistuksia ja idealisaatioita kansantaloustieteessä. Niistä kaikista hänellä
on uusia ajatuksia. Näin Hausman auttaa
ymmärtämään kansantaloustieteen luonnetta, erityisesti yleisen tasapainon teoriaa - jossa kansantalous tiede käsitetään
erillisenä tieteenä, joka muodostuu yhden
perusmallin sovellutuksista ja laajennuksista - ja uusricardolaista teoriointia joka vähittäisen ja osittaisen etenemistapansa vuoksi ei suostu lyömään rajojaan
kertakaikkiaan lukkoon.
Hausmanin suoriturosen erityislaatu on
siinä, että hänen metodologiset kontribuutionsa ovat niin sanoakseni liekkejä, jotka
leimahtavat talous teoreettisen keskustelun
kipinöistä. Kriittinen keskustelu pääomateoriasta taivaltaa sellaisten solmukohtien
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kautta, joista ei päästä eteenpäin asettamatta joitakin metodologi:sia kysymyksiä
ja kehittelemättä joitakin filosofisia välineitä niihin vastaamiseksi. Tässä mielessä
Hausmanin metodologiset tulokset kumpuavat itse kansantaloustieteen sisäisestä
luonteesta - sen sijaan että ne olisi omak-

suttu a priori - ja tässä mielessä pääomateoriaa ja sitä koskevaa kiistaa ei voi ymmärtää ilman metodologiaa. Tämän ymmärryksen lisääjänä Hausman yltää huomattavan laadukkaaseen suoritukseen.
Uskali Mäki

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1983:4

ENGLISH SUMMARIES

FERENC KOZMA: The Hungarian
Economic Policy and Economic
Management: Requirements, Principles,
Tasks
Hungary is a small economy greatly open
towards the external world, positioned in
the mid-range of the global order of
technological development. The restructuring that took place in the world economic relations in the past decade brought
it to a particularly difficult situation.
Therefore, the economic policy is concentrated above all on giving preference
to the quality marks of development,
namely on increasing the use-value of the
national production, developing co-operation within the enterprise and between enterprises, exploiting the reserves lying
hidden in human creativity. A goal to be
achieved in the short term is to operate
with great efficiency the available factors
of production. The continuous adjustment
of ,the elements of the economic manage-

AHTI PEKKALA: The Budget for 1984
Economic prospects in the world have to
some extent improved in 1983. The
strength and duration of the recovery are,
however, uncertain. The budget is based
on the assumption of a moderate and
short-lived upswing in the international
economy.

ment system is subordinated to this viewpoint. The enterprise forms based on
publicownership are growing in number,
the independence af enterprises is increasing, the strategic element in enterprise planning and management is gaining significance, co-operation between the
state-Ievel economic planning and the 00terprises is intensifying, the combined
effect of the price system and of the other
regulators increases the cost-consciousness
of enterprises, the enterprises are encouraged to develop their internal mechanisms. The increase in the efficiency of
production - which must above all be
manifest in a growth of exportability and
a rational imports management - should
result in an increase of the faculty of accumulation. This leads over to the strategic
phase, where increased attention is to be
paid to a further specialization, a selective
development of the Hungarian economy now at a higher rate of growth.

The recession that is now coming to an
end was relatively mild in Finland. The
rate of unemployment has been low in
international comparison. The favourable
economic development has been almost
completely based on the growth of domestic demand caused by the economic
policies of the government. On the other
hand the expansionary fiscal policy has
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deteriorated government finances, raised
the inflation rate above the OECD average
and increased the current account deficit.
The recovery of the world economy is
estimated to boost Finnish exports to
market economies and our GDP might
grow by 3 per cent in 1984. Simultaneously
the unemployment rate is expected to
decrease to 5 per cent by the end of 1984.
The budget for 1984 has been designed
to be considerably more restrictive than in
1983. Fiscal policies had to be tightened to
reduce the growth of the public debt. The
upswing which is about to start is the
most suitable time to reach the target.
A postponement of the balancing of
government finances might have caused

PEKKA SIREN: Health care expenditure,
structure and financing in Finland
The growth of health expenditure in
Finland has been largely a consequence of
the increase in the share of the publie
sector in total expenditure. The share of
the publie sector in the total financing of
health expenditure rose from 55 per cent
in 1960 to nearly 80 per cent in 1980. The
share of the publie sector varies substantially from one type of treatment to another. In 1980, the share of public financing
was greatest in hospital care (90 0/0) and
outpatient care (82 0/0) while it was much
smaller in dentaI care (41 %) and medicines (45 %).
The share of health expenditure in
total public consumption has increased
from 16.4 Olo in 1960 to 22.5 Olo in 1980. The
costs to the user of medicines and heaIth
care have fallen relative to the cost of
living index because of sickness insurance

the contractionary effects to be feIt in the
next recession.
Tightening economic policies was also
necessary to reduce inflation. The government aims at a maximum of 6 per cent
inflation rate hy the end of 1984.
The primary goal of economic policy is
to reduce unemployment. The aims set for
the balancing of government finances and
the reduction of inflation must he seen as
instruments to reach this target. A permanent improvement in employment is
possible only if Finnish production is kept
competitive by slowing down inflation.
Success in this respect requires efforts in
all sectors, especially incomes policies.

and the National HeaIth Act. The share of
user and patient charges in household
comsumption has also declined slightly.
In the 1960s hospital care was a major
item accounting for the growth of health
expenditure, while in the 1970s the expansion of out-patient care was a major
reason. The share of hospitals in total
health expenditure (inc1uding investment)
is nonetheless still above 50 per cent.
Labour costs account for between 75
and 80 per cent of the total costs of medical care. There has nonetheless been a
downward trend in the share of labour
costs, largely because of the changes in
relative wages. As a consequence of the
general incomes policy that has been implemented, the earnings of health care
personnel have increased much more
slowly than the national average. The
fall in relative earnings has been most
pronounced in the highest income brackets.
Only low-wage workers and those paid by
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the hour have experienced a rise in
earnings that corresponds to the national
average. Part of the fall in relative
earnings can, however, he attributed to a
reduction in working time.
One factor contributing to this trend in
earnings is an educational system which
has been able to train enough specialist
labour so that labour bottlenecks have not
emerged. The educational system nevertheless seems to react rather slowly to the
symptoms of an excess supply of trained
labour. Thanks to the development of
relative earnings, it has been possible to
channel more real resources into public
health care without raising the tax rate for
this purpose.
The prospects for the future are not
problem-free. The educational system will
continue to produce specialist personnel
but the growth in the demand for health
services is beginning to slow down. This
will inevitably bring a certain de cline in
'productivity' in its wake. It seems unlikely that this can be offset by reducing

relative medical earnings. 1ndeed, there
are pressures to raise their relative
earnings and to correct the biases in compensation which have emerged. Thus it is
to be expected that the services provided
per health worker may not he as great in
the future and relative earnings of medical
personnel will rise or at least not fall. If
user and patient charges are not raised,
the focal point in the structure of the
finance of medical care will shift still
further towards the public sector.
There is scope for increasing efficiency
and cutting costs within the health care
sector, but the significance of such measures for total costs would appear to be
marginal at least in Finland. Because of
the nature of training and occupational
skills, the health care structures are fairly
rigid, and the process of changing them is
slow. Replacing expensive modes of treatment with those where the costs are lower
should thus be given priority when
deciding about new resources used in
health care.

of
of

tion. According to the results it seems to
be dear that the emphasis of employment
policy should not be concentrated solely on
those young people who have recently
entered the labour market, because their
average duration of unemployment is
fairly short and associated with finding
the first job or changing jobs. With the
advance of old age the probability of
finding a new job decreases drastically,
and thus unemployed elderly people
should always be a major concern of
employment policy.

HEIKKI SOLTTILA: The incidence
unemployment among different groups
population in Finland

1n this paper logit-estimation is used for
the analysis of the incidence of unemployment in Finland and for identifying
groups which, having entered unemployment, become long-term unemployed.
The estimation results can be summarized as follows: the incidence of
unemployment is particularly dependent
on age, working experience and occupa-
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TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA

MARSTRANDMÖTET HANK'0SSÄ
18.-21. 8. 1983
Vuoden 1983 Marstrandmötet pidettiin
elokuussa Hank0ssä, joka on noin 90 km
Oslosta etelään sijaitseva pieni saari. Kokouspaikka toimi aikaisemmin kesällä purjehduksen ns. puolitonnariluokan maailmanmestaruuskilpailujen
tukikohtana.
Hank0 on myös melko lähellä alkuperäisenä kokouspaikkana toiminutta Marstrandia, joka jää noin 160 km etelämmäksi.
Kokoukseen osallistui yhteensä 70 tutkijaa. Näistä tanskalaisia oli 11, suomalaisia 10, ruotsalaisia 12 ja isäntämaan eli
Norjan osanottajia 37. Esitelmille oli varattu aikaa kaksi ja puoli päivää, minkä
kuluessa pidettiin yhteensä 16 esitelmää.
Suomalaisia esitelmän pitäjiä oli neljä:
Rita Asplund (Household Electricity
Demand in Finland), Olli-Pekka Lehmussaari (Valutaosäkerheten och reservvalutornas optimala spridning), Juhani
Turkkila (Real Changes in State Income
Tax Rates in Finland 1949-1979) sekä allekirjoittanut (Determination of Finnish
Exports. A Disequilibrium Approach).
Kokouksen esitelmät eivät noudattaneet
mitään erityistä rteemaa, joskin joidenkin
tutkijoiden aihepiirit olivat melko lähellä
toisiaan. Esimerkiksi yhdessä norjalaisessa
ja kahdessa tanskalaisessa esitelmässä
kommentoitiin empiirisiä tuloksia, jotka
perustuivat kokonaan tai osin ekonometristen makromallien käyttöön. Norjalaisten (Cappelen ja Longva) esitelmässä analysoitiin MODAG-mallin avulla tulosopimusten hinta- ja työllisyysvaikutuksia.

MODAG-malli on aggregoiduille muuttujille spesifioitu muunnos MODIS IV -mallista, joka on kehittyneempi versio tunnetusta Aukrustin PRIM-mallista. Kööpenhaminan yliopiston professori Erik G0rtz
selvitteli puolestaan yksinkertaisen mallin
avulla energiainvestointien kerroinvaikutuksia tuontiin ja kotimaiseen kysyntään.
Esitelmässä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, kuinka julkisen vallan suodttaman sijoituksen varjohinta määräytyy.
Toisessa tanskalaisessa makromalliin nojautuvassa esitelmässä (Lauritzsen) selviteltiin eri tulonsaajaryhmien reaalitulojen
kehitystä.
Työvoimaan ja työn valintaan liittyviä
kysymyksiä käsiteltiin myös kolmessa esi,telmässä. Ruotsalainen tutkimus (Jakobsson ja Gustafsson) käsitteli työn tarjonnan
rakenteen muutosta Ruotsissa ja erityisesti naisten työhön osallistumiseen vaikuttavia seikkoja. Tanskalaisessa esitelmässä (Bach) analysoitiin survey-tutkimuksen keinoin ,työttömien työnhakijoiden
motiiveja. Oslon yliopiston tutkimusamanuenssin Vidar Christiansenin teoreettiseen tutkielmaan perustuvassa esitelmässä
selviteltiin puolestaan toimialoja eri tavalla kohtelevan verotuksen vaikutusta toimialan työn tarjontaan.
Energiaongelmia tarkasteltiin lähinnä
sähkön tuotannon ja kulutuksen näkökulmasta. Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Andersson ja Taylor) pyrittiin ratkaisemaan
optimaalinen varavoiman tarve sähkön
tuotannossa. Tutkimus osoitti, että jos hinnoittelulla voidaan edes hiukan vaikuttaa
sähkövoiman käyttöön, ovat esimerkiksi
Ruotsin varavoimareservit tällä hetkellä
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ylimitoitetut. Rita Asplundin tutkimuksesta kävi puolestaan ilmi, että sähkön hinta
voi vaikuttaa melko paljon ainakin kotitalouksien sähköenergian käyttöön.
Muut esitelmät käsittelivät hyvin erilaisia aiheita, jotka vaihtelivat kulutustavaroiden teknologiasta Neuvostoliiton talousongelmiin. Käytännön talouspolitiikan
kannalta monet talouden ongelmat ovat eri
pohjoismaissa melko samankaltaisia. Kun
useimmat kokousesitelmistä perustuivat
empiiriseen tutkimukseen, oli keskuste-

lulle runsaasti aineksia. Pääosin ajatustenvaihto eli vapaamuotoista ja keskustelua
käytiin myös varsinaisten istuntojen ulkopuolella. Tämän luonteinen tapaaminen
pohjoismaisten ekonomistien kesken koettiin edelleen hyvin ,tärkeäksi. Tarkempia
tietoja kokousesitelmistä saa mm. allekirjoittaneelta.
Seuraava Marstrandkokous pidetään
poikkeuksellisesti kahden vuoden kuluttua. Kokousta isännöivät tuolloin tanskalaiset.
Matti Huomo

EUROPEAN MEETING OF THE
ECONOMETRIC SOCIETY, PISA 29. 8.2. 9. 1983
Yleistä

Econometric Societyn ns. Euroopan kokous järjestettiin tänä vuonna Pisassa, Italiassa 29. 8.-2. 9. Kokouksessa pidettiin
esitelmiä talousteorian ja ekonometrian
aloilta. Kokoukseen ilmoittautuneista noin
490 osanottajasta oli suomalaisia 25.

Sisältö

EsiteImien aihepiiri oli tavanomaiseen
tapaan varsin laaja. Tutkimusaiheissa ei
kuitenkaan ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuoteen verrattuna. Tämä
koskee sekä talousteoreetHsia että ekonometrisia aiheita.

Järjestelyt

Talousteorian puolella sai hintajäykkyyden ja työllisyyden välinen suhde ja siihen liittyen työehtosopimuskäytäntö osakseen kasvavaa huomiota. Myös ns. päällekkäisten sukupolvien malleja tutkitaan
entistä laajemmin.

Kokouksen paikallisena organisoijana toimi IBM Scientific Center - Pisa ja kokouspaikkana oli Pisan yliopiston tilat.
Esiteimien lukumäärä, noin 300, oli kasvanut reilusti viime vuodesta. Koska esitelmien pitämiseen oli käytössä vain 3,5
päivää, muodostui aikataulusta varsin tiivis. 1,5 tunnin mittaisissa istunnoissa käsiteltiin usein 4, joskus jopa 6 paperia. Näin
keskustelulle ei jäänyt juuri lainkaan
aikaa.
Suomalaisia esityksiä oli kaikkiaan 9 ja
muista pohjoismaista seuraavasti: Islanti
(0), Ruotsi (7), Norja (10) ja Tanska (5).

Ekonometrisista menetelmistä aikasarjaanalyysista oli viime vuosia vähemmän
esitelmiä. Ekonometrisista sovellutuksista
rationaaliset odotukset sisältävien mallien
estimointi oli edelleen keskeinen aihepiiri.
Mallitäsmennyksiin liittyvät testit tulivat
myös verraten korostetusti esiin heijastellen ekonometrisen tutkimuksen tämänhetkisiä painopisteitä. Sekä ekonometristen
sovellutusten että puhtaan talousteorian
alalla on peliteoriaan ja optimaaliseen
kontrolliteoriaan kohdistuva mielenkiinto
ilmeisesti muodostumassa melko pysyväksi.
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Fisher-Schulz -luennossaan prof. ArnoLd
ZeHner käsitteli bayesiläisen lähestymistavan asemaa ekonometriassa. Vaikka tutkimustyö bayesiläisen ekonometrian kehittämiseksi on ollut melko laajaa, on bayesiläisten menetelmien käyttö empiirisessä

tutkimuksessa jäänyt vähäiseksi. Professori Zellner uskoi kuitenkin bayesiläisten
menetelmien käyttökelpoisuuteen ekonometrisissa sovellutuksissa.

Eero Lehto, Paavo Peisa, Matti Viren
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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA

European Institute for Advanced Studies in Management järjestää
jatkuvasti seminaar,eja eri aiheista. Lähitulevaisuudessa ovat mm.
seuraavat kokoukset:
Seminar on Consumer Satisfaction-Dissatisfaction
kevät 1984
- aika:
Seminar on Productivity for the 1980's
- aika:
13.-16. 5. 1984
Lähempiä tietoja kokouksista ja instituutin toiminna:sta antaa
Heikki Koskenkylä, Suomen Panikki, puh. 90-1831.
The Third International Conference on Cultural Economics and
Planning
- aika:
25.-27.4.1984
- paikka:
Akron, Ohio, USA
- lisätietoja: Dr. William S. Hendon, Association for Cultural Economics, Department of Urban Studies, The University
of kkron, Akron, Ohio 44325, USA.
The First International Conference on Quality of Economic Research
and Statistical Education
17.-20.6.1984
- aika:
- paikka:
Princeton, New Jersey, USA
- lisätietoja: Professor Roy C. Brown, Rider College, Lawrenceville,
New Jersey 08648, USA
The 1984 International Symposium on Forecasting
- aika:
8.-11. 7. 1984
- paikka:
Lontoo, Englanti
- lisätietoja: Robert Fildes, Manchester Business School, Boorth
Street West, Manchester M15 6PB, U.K.
European Meeting of the Econometric Society
- aika:
3.-7. 9. 1984
- paikka:
Madrid, Espanja
- lisätietoja: Laura Vajanne, ETLA, puh. 90-601322.

TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos,
keskusteluaiheita

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen
laitos, keskustelu- ja tutkimus aloitteita

Alho, Kari: Miten yritys voi hyödyntää
suhdanne-ennusteita. N:o 128, Helsinki
19. 1. 1983. 16 s.

Kouri, Pentti J. K: Oil Shocks and Exchange Rate Dynamics: A Comment on
Krugman with Extension. Nr. 186, Helsinki 24. 1. 1983.

Teräsvirta, Timo: Reducing the Dimension
of Input Vector in Transfer Function
Models: The Case of Quick Indicators.
N:o 129, Helsinki 24. 1. 1983. 19 s.
Koskela, Erkki Viren, Matti: Credit
Rationing and Consumer Intertemporal
Choice. N:o 130, Helsinki 7.2. 1983. 12 s.
Suvanto, Antti: Optimal Quotations and
Wholesale Transactions. N:o 131, Helsinki 8. 2. 1983. 16 s.
Karko, Jussi: Kokonaistuottavuuden ja
teknologisen kehityksen mittaamisesta.
N:o 132, Helsinki 18.2.1983. 56 s.
Vartia, Pentti: Comments on Macroeconomic Stabilization Policies in a Small
Open Economy. N:o 133, Helsinki 29.3.
1983.19 s.
Wallden, Tom: Eräitä näkökohtia metsätaloutemme rakennemuutoksista, nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.
N:o 134, Helsinki 12.5. 1983, 31. s.
Leskelä, Jukka - Vartia, Pentti: A Comparison of Some Recent Medium-Term
Forecasts. N:o 135, Helsinki 19.5.1983.
24 s.
Ylä-Anttila, Pekka: Kannattavuusrakenteen muutoksista lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä Suomen teollisuudessa. N:o
136, Helsinki 2. 6. 1983. 50 s.
Teräsvirta, Timo: Strong Superiority of
Heterogeneous Linear Estimators. N:o
137, Helsinki 15. 6. 1983. 16 s.

Stenius, Marianne: Testing the Efficiency
of the Finnish Bond Market. Nr. 187,
Helsinki 25. 1. 1983.
Kanniainen, Vesa - Tarkka, Juha: The
Role of Capital Flows in the Adjustment
of Money Demand: The Case of Finland.
Nr. 188, Helsinki 28. 1. 1983.
Koskela, Erkki Kanniainen, Vesa:
Changing the Tax Base and Risk-Taking.
Nr. 189, Helsinki 22. 2. 1983.
Koskela, Erkki - Viren, Matti: Household
Saving out of Different Types of Income
Revisited. Nr. 190, Helsinki 16.3.1983.
Kanniainen, Vesa - Kurikka, Vesa: On
the Effects of Inflation in the Stock
Market:
Empirical
Evidence
with
Finnish Data 1968-1981. Nr. 191, Helsinki 16. 3. 1983.
Koskela, Erkki: A Note on Progression,
Penalty Schemes and Tax Evasion. Nr.
192, Helsinki 23. 3. 1983.
Haaparanta, Pertti - Vehviläinen, Juha:
On the Problem of External and Internal
Balance and Sectaral Productivity Differentials in a Small Open Economy. Nr.
193, Helsinki 18. 3. 1983.
Haaparanta, Perrtti - Vehviläinen, Juha:
The Behaviour of an Economy Subject
ta an External Constraint. Nr. 194, Helsinki 23. 3. 1983.
Stenius, Marianne: Disequilibrium Econo-
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metrics for the Finnish Bond Market.
Nr. 195, Helsinki 11. 4. 1983.
Honkapohja, Seppo: On the Design of
Bilateral Contracts. Nr. 196, Helsinki
11. 4.1983.
Koskela, Erkki: Credit Rationing and NonPrice Loan Terms: A Re-Examination.
Nr. 197, HeLsinki 3. 5. 1983.
Kouri, Pentti J. K.: Reflections on Exchange Rate Theory. Nr. 198, Helsinki
25.4.1983.
Pohjola, Matti: Threats and Bargaining in
Capitalism. A Differential Game View.
Nr. 199, Helsinki 8. 6. 1983.
Koskela, Erkki - Viren, Matti: Credit
Rationing and Consumer Intertemporal
Choice. Nr. 200, Helsinki 17.6.1983.
Honkapohja, Seppo - Ito, Takatoshi: On
Macroeconomic Equilibria with Stochasting Rationing. Nr. 201, Helsinki
22.6.1983.
Haaparanta, Pertti: Forests and International Trade. Nr. 202, Helsinki 10.7.1983.
12 s.
Pekkarinen, Jukka - Vartiainen, Juhana:
Keynesianism and National Models of
Economic Policy. Nr. 203, Helsinki 17.8.
1983.30 s.

Metsäntutkimuslaitos, tiedonantoja
Hannelius, Simo: Metsätilojen markkinakehityksestä Mikkelin läänissä 1.4.1975
-31.8.1982. N:o 109, Helsinki 1983. 25 s.
Kuuluvainen, Jari - Loikkanen, Heikki A.
- Salo, Jorma: Yksityismetsänomistajien puuntarjontakäyttäytymisestä. N:o
112, Helsinki 1983. 100 s.
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos,
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Volk, Raija: A Model for Finnish Exports
of Printing and Writing Paper to the
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Espoo 1983. 91 s. + liitteet.
Ylä-Liedenpohja, Jouko: Financing and
Investment under Unutilized Tax Allowances. N:o 35, Espoo 1983. 23 s.

Suomen Pankin tutkimusosasto,
monistettuja tutkimuksia
Tarkka, Juha: Suomen kansantalouden
neljännesvuosimalli BOF3: uudistettu
vientilohko. N:o 1/83, Helsinki 18.1.
1983. 27 s.
Koskela, Erkki - Viren, Matti: Testing the
Stability of the Hall Consumption Function Specification. N:o 11/83, Helsinki
1. 7. 1983. 7 s.
Puumanen, Kari: Real Capital and the
Portfolio Balance Approach to the Exchange Rate: The Problem of N'egative
N et Foreign Currency Assets Reconsidered. N:oI2/83, Helsinki 2. 6. 1983.
83 s.
Viren, Matti: Inflation, Relative Prices and
Household Saving Behavior. N:o 13/83,
Helsinki 9. 8. 1983. 20 s.
Tarkka, Juha: Suomen kansantalouden
neljännesvuosimalli BOF3: rahamarkkinat ja maksutase. N:o 16/83, Helsinki
9. 9. 1983. 59 s.
Hirvonen, Juhani Hjerppe, Riitta:
Taloudellinen kasvu Suomessa 18801980. N:o 17/83, Helsinki 19.8.1983.
65 s.
Rajakangas, Timo: Politiikkavaihioehdot ja
kokonaistaloudellinen stabiliteetti. N:o
18/83, Helsinki 11. 10. 1983. 95 s.
Tarkka, Juha: Suomen kansantalouden
neljännesvuosimalli BOF3: kulutus ja
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Koskenkylä, Heikki: Optimal Investment
Behaviour under Capital Market Imper-
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Reinikainen, Kalle: Talouden rakennemuutoksen kuvaaminen ja selittäminen.
Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1983.
Tervonen, Pekka: Devalvaatioiden vaikutukset pienessä avoimessa taloudessa teoreettinen tarkastelu. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1983.
Teknillinen korkeakoulu
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