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KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
PIDETTYJÄ ESITELMIÄ

Suomalaisen yrityksen mahdollisuudet
Yhdysvaltojen markkinoilla*
JAAKKO ILONIEMI

Yhdysvaltojen kansantulo lienee tällä
hetkellä noin kolmannes OECD-maiden
kansantulojen summasta. Sen väkiluku
lähestyy neljännesmiljardin rajaa eli se
on yhtä suuri kuin Italian, Länsi-Saksan, Ison-Britannian, Ranskan ja koko
Skandinavian väkiluku yhteensä. Nämä
luvut eivät ole tietenkään kenellekään
lukijalle outoja. Mutta esitän ne tässä
vain hieman dramatisoidakseni niiden
markkinoiden suuruutta, joita nyt käsittel emme . Kun tähän vielä lisäämme
sen, että lähes puolentoista viimeksi
kuluneen vuoden ajan Yhdysvallat on
myös ollut uuden elpymisen kannalta
dynaaminen tekijä, on siinäjo selityksiä
sille, miksi suomalaIsten yrittäjien mielenkiinto Yhdysvaltoja kohtaan on taas
nousemassa.
Suomen yiennin ja suomalaisen etabloitumisen ehkä vaikein ongelma Yhdysvalloissa on mielestäni se, että amerikkalaiset eivät keskimäärin tiedä
Suomesta paljoakaan, tuskin mitään.
Asian laita on tietysti toisin silloin kun
ollaan tekemisissä niiden amerikkalaisten kanssa, joilla on hyvä syy tietää
jotakin Suomesta. Mutta sellainen on
* Lyhennetty versio Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 26. 3. 1984 pidetystä esitelmästä.

harvalla. Kun ei tiedetä paljoakaan
Suomesta, ei myöskään tunneta sen
vientitarjontaa eikä teknistä taidon tasoa.
Tästä seuraa se, että eräs vientimme
edistämisen edellytys on lisätä amerikkalaisten tietoa Suomesta. Tiedotustoiminta olisi kohdennettava siten, että
se suurimmalla mahdollisella todennäköisyydellä tavoittaa ne, joilla saattaisi
olla mielenkiintoa solmia liike suhteita
Suomeen. Näin tapahtuukin par' aikaa.
Presidentti Koiviston syksyllä 1983 tapahtuneen valtiovierailun virittämä
kiinnostus parantaa amerikkalaisten
Suomi-tietouttaja se on ollut myötävaikuttamassa siihen, että toimintaa, nimenomaan huolellisesti kohdistettua
toimintaa, on saatu vireille. Tässä on
myös luonteva yhteistyö alue julkiselle
ja yksityiselle sektorille. Amerikan
oloissa kumpikaan ei voi tehdä sitä
yksin. On vaikutettava sekä julkiseen
hallintoon että yksityiseen sektoriin.
Julkisen hallinnon kannanotosta riippuu
se, millä herkkyydellä vientimme kohtaa viranomaisesteitä, joiden todelliset
motiivit saattavat joskus olla poliittisia.
Sama koskee jossain määrin myös vientilupien myöntämistä korkealle teknologialle.
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Suomen vienti

Tarkastellessamme Suomen vienti- ja
tuontikaupan kehitystä Yhdysvaltojen
kanssa vaikka vuodesta 1970, huomio
kiintyy siihen, että vientimme osuus
koko viennistämme on vaihdellut runsaan kolmen ja vajaan viiden prosenttiyksikön välillä. Tuonti puolestaan on
vaihdellut neljän ja puolen ja seitsemän
prosenttiyksikön välillä. Kauppataseemme on ollut johdonmukaisesti kallellaan Yhdysvaltojen hyväksi, ja erotus on äskettäin ollut suurikin. Vuonna
1981 se oli ennätysmäiset 2,3 mrd mk
alijäämäinen. Vaikka vientimme on
viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt kokonaisuutena tarkasteltuna
myönteisesti, on tuonnin kasvu ollut
vieläkin voimakkaampaa. Viime vuonna tosin tapahtui merkittävä käänne
kun vientimme nousi 42,4 prosenttia ja
samanaikaisesti tuontimme vain 2,4
prosenttia.
Kun vientimme rakenteesta etsii
viime vuosilta kehitystrendejä huomaa,
että rakenne ei ole esimerkiksi viimeksi
kuluneen vuoden mittaan muuttunut
kovin olennaisesti. Paperin osuus on
hieman vähentynyt, koneiden ja laitteiden taas lisääntynyt, elintarvikkeet ja
raaka-aineet ovat jota kuinkin ennallaan. Jalostusarvo ei vjennissämme
keskimäärin ole erityisen korkea, sillä
sitä hallitsevat selvästi puolivalmisteet
ja raaka-aineet. Julkisessa keskustelussa usein esillä oleva kulutustavaroiden
vienti on suuruusluokaltaan varsin vaatimatonta, vain alle 9 prosenttia koko
viennistämme Yhdysvaltoihin. Kuitenkin se on sektori, jolle on panostettu
julkisia varoja suhteellisen paljon
enemmän kuin muille vientimme sektoreille.

Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana on vientimme arvo kaksinkertaistunut, mutta jos puhdistamme pois inflaation, muutos on sangen vähäinen.
Samoin on pääpiirteittäin kehittynyt
tuontimme
Yhdysvalloista.
Näin
voimme sanoa, että vuosia kestäneiden
vientiponnistelujemme tulokset eivät
ole olleet mitenkään päätähuimaavia.
Mutta nämä yleistykset kätkevät taakseen joukon yksityiskohtaisia menestyskertomuksia - myös toimialakohtaisia, joita ei pidä vähätellä.
Yhdysvaltojen tuontipolitiikka

Yhdysvaltojen markkinat ovat ulkomaisille viejille monasti vaikeammat
kuin vientiään aloitteleva osaa odottaa.
Ehkä ei ole liian paljon väitetty, jos
sanon, että pinnalta tarkastellen eurooppalaiset ja amerikkalaiset olot vaikuttavat paljon enemmän toistensa kaltaisilta, kuin miksi ne osoittautuvat sitten, kun tilannetta tarkastellaan ikäänkuin sisältäpäin.
Viime vuosina on Yhdysvalloissa ollut nähtävissä että erilaisiin non-tariff-harrier -tyyppisiin toimiin turvaudutaan hyvinkin kerkeästi. Tällöin vedotaan erilaisiin markkinahäiriöihin tai
epäreiluun kilpailuun ja käytetään hyväksi voimassa olevan lainsäädännön
tarjoamia mahdollisuuksia asettaa
tuonnille esteitä. Siihen onkin monenlaisia perusteluja. Yhdysvalloille ominainen piirre - ehkä muutamalle muullekin suurelle teollisuus maalle - on se,
että kotimaisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten harmonisoiminen ei ole mikään itsestäänselvyys.
Niinpä osavaltiot eivät tunnusta esimerkiksi koodia, joka koskee julkisia
hankintoja. Muitakin poikkeuksia on.
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Tendenssi turvautua erilaisiin tuonnin esteisiin voimistuu Yhdysvalloissa,
kuten muuallakin, silloin kun koetaan
taloudellisen aktiviteetin heikkenemistä
ja työttömyysluvut ovat korkeat. Päättyneen laskukauden aikana oli kuitenkin republikaaninen hallitus suhteellisen pidättyväinen eikä sitä hevin voida
syyttää protektionismista. Tähän on
useita syitä alkaen republikaanien perinteisestä vapaakauppahenkisyydestä.
Mutta olennainen on myös ollut Reaganin hallituksen käsitys, jonka mukaan tuonti merkitsee tervetullutta kilpailuelementtiä Yhdysvaltojen markkinoilla, sillä se on omiaan laskemaan
hintojaja siten vähentämään inflaatiota.
Republikaanisen hallituksen ei liioin
tarvitse ajatella kovin paljon sitä, mitä
ammattiyhdistykset tahtovat. Nehän
ovat Yhdysvalloissa protektionistisia.
Reaganin hallituksella ei ole ollut sanottavia mahdollisuuksia saada järjestyneen työväen tukea politiikalle, joten
siltä suunnalta tulevat protektionistiset
paineet on ollut helppo torjua.
Siitä huolimatta että näin on, ovat
suomalaiset viejät aika ajoin joutuneet
tekemisiin mm. antidumping-säännösten kanssa. Tässä on lyhyesti sanottuna
kysymys säädöksestä, joka sallii lisätuIIin määräämisen silloin, kun maahan on
tuotu tavaraa hintaan, joka on alempi
kuin saman tavaran hinta muilla markkinoilla tai tuottajan kotimaassa. Periaatteessa on mahdollista, että tällöin
määrätään lisätulli, joka on yhtä suuri
kuin ko. hinnanero.
Toinen tuonnin este on tasoitustullin
määrääminen. Se puolestaan edellyttää
sitä, että todetaan viejän saavan laittomIa tukipalkkioita. Tällöin on amerikkalainen kilpailija, joka on ~oiminut ilman julkisen vallan tukea, joutunut

epäedulliseen asemaan. Tasoitustulli
voi periaatteessa olla yhtä suuri kuin
tuo laiton tukipalkkio - laiton amerikkalaisesta näkökulmasta katsottuna.
Jälleen on osoitettava, että tällaisesta
tukitoimenpiteestä on aiheutunut haittaa amerikkalaiselle samalla alalla toimivalle yritykselle.
Epäreiluja kauppatapoja koskevan
säädöksen mukaan voidaan ulkomainen
tuote sulkea kokonaankin pois Yhdysvaltojen markkinoilta monenlaisin perustein. Sellaisia ovat väitetty patenttirikkomus , tavaramerkkirikkomus tai
copyright-rike. Näitä täydentää hyvinkin väljä vuoden 1974 tullilain säädös,
jonka mukaan muussakin tapauksessa
voidaan ulkomaisen tuotteen maahantuontia rajoittaa kunhan vain osoitetaan, että siitä on kohtuutonta haittaa
amerikkalaisille tuottaj ille.
Etabloituminen

Edellä olen käsitellyt eräitä niistä erityisistä ongelmista, joita suora vienti
Yhdysvaltoihin on kohdannut tai joita
se saattaa kohdata. Tämän perusteella
voisi päätellä että silloin kun yritys
haluaa etabloitua Yhdysvaltoihin harjoittaakseen siellä varsinaista tuotannollista toimintaa, tärkeänä osavaikuttimena olisi juuri kauppapoliittisten ongelmien ennalta välttäminen siirtymällä
tuottajana markkinoiden keskelle pääsemällä siten kotimaisen tuottajan asemaan.
Vientikoulutussäätiön viime vuonna
valmistuneessa selvityksessä! analysoidaan tärkeimpiä niistä syistä, jotka
ovat johtaneet tytäryhtiön perustami1. Juha Forsman: »Suomalaisten tytäryhtiöiden
toiminta USA:ssa», Vientikoulutussäätiö, 1983.
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seen Yhdysvaltoihin. Niihin eivät kuitenkaan kuulu edellä kuvatut kauppapoliittiset tekijät. Handelsbankeninkaan
kolme vuotta vanhemmassa selvityksessä2 niihiri ei olla sen kummemmin
syvennytty '-,he sivuutetaan vain maininnalla. Sitävastoin amerikkalainen
liikejuristi Samuel Efron pitää juuri tällaisia syitä tarkeinä3 .

Vientikoulutussäätiön tutkimus

Vientikoulutussäätiön tutkimuksessa 70
% ilmoitti tärkeimmäksi syyksi toivon
myynnin kasvamisesta etabloitumisen
avulla. Se on tietysti eräänlainen yleissyy , josta ei käy ilmi tarkemmat perustelut tällaiselle toiveikkuudelle. Mutta
64 % sanoi tärkeimmäksi syyksi saada
asiakWaat vakuuttuneiksi toiminnan jatkuvuJdesta Yhdysvaltojen markkinoilla. Tämä on jo paljon spesifisempi syy.
Kuutisenkymmentä prosenttia piti tärkeimpänä syynä suoraa kontaktia asiakkaisiin ja 41 % arveli helpommaksi
toimia amerikkalaisena yrityksenä.
Tässäkin vastaus kätkee taakseen moninaisia tulkintamahdollisuuksia. Varmaankin tärkeä tekijä on ollut siinä, että
kulutustottumukset suosivat monien
tuotteiden kohdalla kotimaisuutta. Yllättävän alhainen sija tärkeimmän syyn
luettelossa on halu pysyä teknologisen
kehityksen mukana. Sen ilmoitti syyksi
vain 28 % vastanneista, tosin yhtä moni
piti sitä myös toiseksi tärkeimpänä syy2. »Market Entry and Growth Strategies in the
U.S. The Swedish Experience», Svenska Handelsbanken International, 1981.
3. Samuel Efron: »Meeting the Challenge of the
Amedcan Market; An International Layer's Perspective of Finnish Trading and Investment Relationships
with the United States Market», esitelmä, marraskuu
1983.

nä. Agentin tai maahantuojan huono
myyntimenestys oli etabloitumisen tärkein syy vain 19 %:ssa tapauksista,
joskin se oli 29 % :lle toiseksi tärkein
syy.
Edellä mainitsemassani ruotsalaisessa tutkimuksessa korostuvat makroekonomiset ja poliittiset tekijät. Ehkä osasyy tähän eroon on siinä, että monet
ruotsalaisyrityksistä ovat ryhtyneet paljon suurempiin operaatioihin kuin keskimäärin suomalaiset. Mutta mentäessä
spesifisiin syihin, vertailukelpoisuus
paranee olennaisesti. RuotsalaisilIekin
tavoitteet ovat varsin samantapaisia
joskin ehkä hieman eri painotteisia.
Kun ruotsalaistutkimukseen ei sisälly
prosenttilukuja, vain tärkeysjärjestys,
suorat vertailut ovat mahdottomia. Se
käy kuitenkin aineistosta ilmi, että korostetaan hieman enemmän viennin esteiden välttämisen etuja, siis kauppapoliittisia näkökohtia, ja myös jakelukustannusten säästämistä korostetaan
voimakkaasti.
Sekä suomalainen että ruotsalainen
tutkimus ovat yhtäpitäviä siinä, että
kilpailu Yhdysvaltojen markkinoilla on
kovaa, ehkä kovimpia maailmassa.
Suomalainen tutkimus toteaakin nöyrästi: »Kilpailijoina ei ole ainoastaan
maan oma teollisuus vaan käytännöllisesti katsoen koko maailma».
Kun resurssimme eivät riitä kilpailuun massatavaramarkkinoilla, on keskityttävä korkean teknisen tason tai
muutoin korkean laatutason tuotteisiin,
joiden hinnoittelukin on korkeampaa.
Mutta kun markkinajohtajaksi ei hevin
päästä näissäkään tuotteissa, saattaa
hyvin olla niin, että hintataso ei riitä
kun omat kustannukset ovat kilpailijoita korkeammat. Myynnissä kohdataan
taas pienuuden ongelma. Pieni volyymi
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ja usein myös sen tärkeä syy, tuottajan
ja tuotteen tuntemattomuus, ei houkuttele jälleenmyyjiä ottamaan tuotetta valikoimiinsa. Samat syyt vaikeuttavat
Vien tikoulutussäätiönkin tu tkimuksen
mukaan tehokkaan myyntihenkilökun nan paIkkaamista. Korkeat kustannukset ovat yksi tärkeimmistä ongelmista ja
sen mainitsi 77 % vastaajista. Asiakkaan lojaliteetti tuttuja ja tunnustettuja
tuottajia kohtaan on murrettavissa vain,
jos se voidaan tehdä tarjoamalla teknillisesti, laadullisesti tai hinnaltaan etevämpiä tuotteita.

joku muu johtoryhmästä, usein finanssijohtaja, on lähetetty Suomesta.
Ongelmia on näin lueteltu melkoinen
määrä, mutta etujakin on. Rahoitus on
vain harvoin näyttänyt muodostuneen
vakavaksi ongelmaksi. Yksi kolmannes
suomalaisista tytäryhtiöistä katsoi kokeneensa vaikeuksia toimintansa rahoittamisessa. Tällöin syynä ovat olleet
odotettua korkeampi pääomantarve tai
korkeat pääomakustannukset, joskus
vaikeudet löytää haluttuja rahoituslähteitä. Ehkä hieman odottamatonta on
sekin, että lainsäädäntö, jota usein pelätään toiminnan esteenä, on ollut huolen
aihe vain 19 %:lle yrittäjistä. Tämä
viittaa myös siihen, että etabloitumista
harkinneet ovat osanneet turvautua
alusta saakka asiantuntevaan lainopilliseen neuvonantajaan .

Erityisen ongelman näyttää muodostavan tuotteen sopeuttaminen uusille
markkinoille. Kulttuurierot Suomen ja
Yhdysvaltojen - ja usein Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltojen - välillä ovat
viennin esteenä paljon tärkeämpi tekijä
kuin satunnainen kävijä arvaakaan. Se
mikä on laatua Suomessa ei välttämättä
Myyntimenestys
olekaan laadun tunnusmerkki lännessä.
Materiaalivaatimukset saattavat olla
Sekä suomalais- että ruotsalaisyritykset
toisenlaisia. Sitten on tietysti vielä
ovat menestyneet Yhdysvaltojen markkaikki se mikä aiheutuu helpommin
kinoilla keskimäärin huonommin kuin
keksittävistä eroavaisuuksista kuten eri
suunnitelmat olisivat edellyttäneet.
standardeista, turvallisuusmääräyksistä
Kokonaista 74 % suomalaisista ilmoitti
jne.
myyntinsä jääneen alle budjetoidun ta1970-luvun loppupuolella ja
Sekä suomalais- että ruotsalaistutki- son
1980-luvun
alussa. Ruotsalaisyrityksismus osoittavat molemmat, että kommunikaatio emoyhtiön ja tytäryhtiön tä ilmoitti hieman eri tavalla asetettuun
välillä on usein kriittisen keskeinen on- kysymykseen vastatessaan 43 % myynnistumisen edellytys. Kontrollin on ol- tinsä kasvaneen paljon huonommin
tava riittävää, jotta tytäryhtiön kehitys kuin oli odotettu. Kumpikin luku viittaa
ei pääsisi emoyhtiön kannalta vieraille pahoihin pettymyksiin.
urille. Mutta se ei saa olla tytäryhtiön
Suomalaisista 73 % ilmoitti pääoman
toimintavalmiutta jäykistävää ja hidas- tuottoasteenjääneen alle arvioiden, kun
tavaa. Paljon riippuu tällöin siitä, miten taas ruotsalaisista 54,5 % totesi sen
ulkomaista tytäryhtiötä on ajateltu joh- tuottoasteen olleen paljon huonomman
dettavan. Useimmiten näyttää ratkai- kuin oli odotettu. Ruotsalaistutkimuksuksi muodostuvan sen, että toimitus- sesta käy edelleen ilmi, ettei tämä odojohtaja on rekrytoitu paikan päältä ja tettua olennaisesti huonompi kehitys
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suinkaan ole rajoittunut pohjoismaisiin vien tuotteiden ominaisuuksia, ostajien
yrityksiin. Samanlaisia ovat päätelmät ja välittäjien neuvotteluasemaa, alan
länsisaksalaisten, brittiläistenja ranska- tuotantokustannuksia ja vaihtoehtoisten tuotteiden saatavuutta. Se kehottaa
laisten yritysten kohdalla.
määrittelemään oman markkinasegmentin huolellisesti ja varoittaa mm.
Johtopäätöksiä
hintasodasta. Tutkimus kiinnittää eriKun Vientikoulutussäätiön tutkielmas- tyistä huomiota markkinointiin ja jakesa käydään tekemään johtopäätöksiä, luun ja huomauttaa, että usein jakelune alkavat siitä, että keskeistä on kom- verkoston rakentaminen tulee paljon
munikaatio tytär- ja emoyhtiön välillä. kalliimmaksi kuin osataan odottaa.
Tällöin korostuu emoyhtiön ylimmän
johdon rooli. Yleensä on aliarvioitu
kannattavan toiminnan vaatiman alku- Havaintoja ja päätelmiä
panostuksen määrä. ja »break even
point» on ollut ei odotetun kolmen Suomen viennistä Yhdysvaltoihin puovuoden vaan yleisimmin neljän ja puo- let on metsäteollisuustuotteita, terästä
len vuoden tuntumassa. Suomalaistut- ja muita metalleja. Ne ovat kaikki suhkimuksessa sanotaan yleisimmistä vir- dannevaihteluille varsin herkkiä tuotteiheistä ytimekkäästi:
ta. Teräksen osalta on myös ilmaantunut aika ajoin kauppapoliittisia ongel»yleisimpiä toimintavirheitä ovat olleet
mia. Toinen puoli viennistämme rakenmarkkinointipanosten alimitoittaminen,
tuukin sitten jo varsin monista tuotetuotesopeuttamisen laiminlyönti, virryhmistä, mutta suurimpiin niistä kuuheelliset henkilövalinnat ja valvonnan
luvat elintarvikkeet, joiden osuus on
puute. Syynä valvonnan puutteeseen
noin 9 prosenttia koko viennistä. Tämä
on usein ollut tulostavoitteiden puuttuon kauppapoliittisesti erittäin herkkä ja
minen».
vaikea tuoteryhmä. Sen suhteen ei ole
Nämä ovatkin Vientikoulutussäätiön suuriakaan toiveita viennin kasvusta.
tutkimuksen päätössanat. Mutta ehkä
Huomattaviksi sellaisiksi eriksi, joiemme sentään lopeta tähän happaman- den kohdalla voi hyvällä vientistrategimakuiseen havaintoon vaan katsomme alla saavuttaa olennaisia tuloksia, voivielä, miten Handelsbanken suosittelee taneen katsoa koneet ja laitteet. Niiden
parannuksia. Se korostaa Voimakkaasti osuus on nykyisin noin 18 prosenttia
feasibility-tutkiinuksen merkitystä, oi- viennistämme. Tähän ryhmään kuuluu
kean etablointimuodon valitsemisesta myös aina suhdannevaihteluista riippuja tässä yhteydessä vertailee kokonaan en varsin menestyksellinen metsäteolliuuden yrityksen ns. greenfield -operaa- suuden koneiden vientimme. Jo nyt
tion, yritysoston ja yhteisen yrityksen kuuluu Suomen teollisuus tärkeimpiin
metsäteollisuuden koneiden, erityisesti
malleja.
Ki1pailustrategian valinnassa Han- paperikoneiden toimittajiin Yhdysvaltodelsbankenin tutkimus korostaa tarvet- jen markkinoilla. Vuosikymmenen
ta analysoida tuotteen todennäköistä, vaihteen tienoilla Suomi oli tärkein ulkilpailua kestävää elinaikaa, kilpaile- komainen paperikoneiden toimittaja
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Yhdysvalloille. Joka neljäs paperikone
- taijopajoka kolmas, hieman laskutavasta riippuen - tuli Suomesta.
Jos yritetään ikäänkuin nostaa esille
vientitarjonnastamme ne erityis alueet ,
joissa voimme odottaa dynamiikkaa,
täytynee todeta että sitä löytyy lähinnä
juuri koneista ja laitteista. Sitä tietysti
toivoisi löytyvän myös kulutustavaroiden kohdalta, mutta suuristakaan panoksista huolimatta näin ei vielä ole
tapahtunut. Näiden kahden ryhmän
esille nostamisella en mitenkään halua
aliarvioida metsäteollisuuden tuotteiden tai teräksen ja muiden metallien
viennin merkitystä. Totean vain, että
niiden varaan on vaikeampaa laskea
viennin kasvua, koska vientimenestys
näyttää niiden kohdalla olevan alttiimpaa hyvin jyrkille vaihteluilie joko suhdanteiden tai kauppapoliittisten muutosten mukaan.
Sekä viennissä että etabloitumisessa
avainkysymys on siinä, että tarjottavana on tuotteita - tai palveluksia - jotka
kovan kilpailun keskellä erottuvat
muista joillakin myönteisillä ominaisuuksillaan , sellaisilla, jotka todella perustelevat valinnan osumisen niihin.
Suomalaistuotteista puheenollen tuon
valinnan perustelu on vain harvoin ensisijaisesti hinta. Se voi olla tekninen
kehitystaso, design tai joskus jopa innovaatio.
Menestys näyttää sittenkin riippuvan
enemmän ihmisistä, niistä, jotka Amerikan ympäristössä tuotteen markkinoivat ja etablointitapauksessa myös valmistavat. Kaikesta hyvästä koulutustoiminnastamme huolimatta oikean väen löytäminen näihin tehtäviin taitaa
edelleenkin olla perusongelma. Tietenkin ensin on ratkaistava se, missä laajuudessa halutaan käyttää juuri suoma-

laista henkilökuntaa. Mutta senkin jälkeen, ja vaikka pyrittäisiin nojaamaan
voimakkaasti paikallisiin resursseihin,
joku osa on Suomesta lähetettävä, jotta
varmistettaisiin emoyrityksen näkökohtien huomioonottaminen ja saataisiin
palaute emoyhtiölIe.
Englanninkielen taidon yleistyminen
Suomessa helpottaa tietysti rekrytoiritia. Mutta meillä on kaikesta tästä huolimatta vielä liian vähän eri aloilla niitä,
jotka ovat yhtä luontevasti kotonaan
amerikkalaisessa ympäristössä kuin
Suomessakin. Ehkä asiaa auttaisi, jos
yritykset valitsisivat nuorista talossa jo
testatuista voimista jonkun osan jatkokoulutukseen Yhdysvalloissa. Tarkoitan tällöin sekä korkeakouluopintoja että työharjoittelua keskellä amerikkalaista yritysmaailmaa.
Loppusanat

Suomalaisten yritysten mielenkiinto
Yhdysvaltoja kohtaan selittyy siitä mistä aloitin. Markkinoiden laajuus, väestöpohja ja sen korkea ostovoima yhdistyneenä kauppapoliittisesti sentään
melko avoimeen asetelmaan, houkuttelee sekä viejiä että etabloitumista suunnittelevia. Kielimuurin suhteellinen mataluus - vaikkapa ranskan- tai espanjankielisiin maihin verrattuna - poistaa
yhden yleisen esteen. Rahoituksen järjestämisen ongelmattomuus ja valmiin
taloudellis-teknisen
infrastruktuurin
keskellä toimiminen helpottaa liikkeellelähtöä. Elämän yleisten edellytysten
miellyttävyys, erityisesti moniin kehitysmaihin verrattuna, houkuttelee. Poliittinen stabiliteetti ja verojen kohtuullisuus vetää puoleensa. On siis leegio
tekijöitä, jotka suorastaan kutsuvat
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yrittäjiä amerikanmarkkinoille . Niinpä
niitä on tullutkin kaikkialta maailmasta.

»N0 Am eric an , no matter how effective
and how dedicated to Finland, can ever
be as effective in carrying out your best
interests as your own Finnish people».

Seurauksena ovat luultavasti maailman kovimmin kilpaillut markkinat.
Vain vähäinen osa suomalaisista yriTässä mielessä kaikki viennin monityksistä on tottunut näin kovaan kilpai- puolistuminen ja yritystemme kansainluun. Kaikki mukaan menijät eivät ole välistyminen on erittäin laaja kysymys,
edes tehneet itselleen selväksi sitä, mitä jota ei ratkaista vain kunkin yrityksen
niin kova kilpailu kannattavuudelle sisällä erikseen. Se ei liioin ole pelkkä
merkitsee. Siitä varmaan on kysymys erikoiskoulutuskysymys vaan vielä laakun kolme neljästä ilmoittaa, että ta- jempi asenne- ja kuIttuurikysymys.
voitteet ovat jääneet saavuttamatta. Olemme asenteissa ja ajattelutavasMutta niille harvoille, joiden liikeidea samme sittenkin kaikesta muutoksesta
on riittävän omaperäinen, ja jotka huolimatta varsin impivaaralainen kanosaavat valita menestyksellisen mark- sakunta. Ehkä ei ole välttämätöntä hylkinastrategian, tulokset voivat olla erin- jätä impiv aaraamme, jotta menestyiomaisia. Lopuksi siteeraan vielä Sa- simme maailmalla. Mutta impivaaralaimuel Efronia vahvistamaan henkilöky- suus ei riitä. Sen rinnalla tarvitaan muusymyksiin
kiinnittämääni
erityistä takin kuin vain kielitaitoa ja teknisiä
huomiota:
tietoja.

PUHEENVUORO:
KLAUS GRÖNBÄRJ
Todettakoon aluksi, että yleisesti ottaen se, mitä
pankinjohtaja Iloniemi esitti, pitää hyvin paikkansa myös Wärtsilän tapauksessa. Me olemme
myös käyneet läpi kaikki ne huonot kokemukset,
joita eri firmoilla on ollut etabloitumisessa ja
viennissä Yhdysvaltain markkinoille. Tosin meillä on hyviäkin esimerkkejä. Yhteenvedonomaisesti ongelmat, joita uskoakseni useimmat ovat
kohdanneet, liittyvät ensiksi siihen, että USA:an
lähdettäessä täytyy olla todellista osaamista ja
silloin korostaisin nimenomaan todellista. Toiseksi, ongelmana on ollut se seikka, että ei ole
ollut syvällistä markkinoiden tuntemusta. Näihin
kahteen asiaan joudutaan palaamaan.
Wärtsilällä on USA:ssa kolme tehdasta, App[eton Machine Company, Wisconsinissa, joka
tekee paperiteolllisuuden koneita ja jonka liikevaihto tänä vuonna on 100 Mmk:n suuruusluokkaa, Colton- Wartsila Kaliforniassa, joka tekee

saniteettiposliinituotteita ja on suuruusluokaltaan 100 Mmk, sekä VingCard Systems Texasissa, joka tekee lähinnä mekaanisia avainkortteja
ja se on suuruusluokaltaan noin puolet edellisistä. Edelleen meillä on kaksi myynti- ja huoltoyhtiötä, toinen Wartsila Power, joka on dieseleiden
varaosa- ja huoltoyhtiö sekä samalla myyntikanava ja Wartsila Security Chicagossa, joka on
lukkomyyntikanava.
Käsittelen aluksi tähän asiaan liittyvää tuontiaspektia. Kuten aikaisemminkin todettiin, on
USA tuonti maana erittäin vaativa ja niinpä palaisin alussa mainitsemaani asiaan siitä, että
markkinat ovat valtavat ja vaativat siten myös
markkinoinnilta valtavasti. Esimerkkinä tästä
voisin mainita Arabian posliinin ja lasin, missä
me viimeisen 15 vuoden aikana olemme vaihtaneet 2-3 kertaa edestakaisin oman myyntiyhtiön
ja agentin välillä. Tällä hetkellä olemme taas
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siirtyneet käyttämääIi maahantuojaa Yhdysval- tärkeä. On aika mahdotonta viedä saniteettiposloissa. Tämä johtuu osittain siitä, ettei ole ym- liinia Suomesta, koska tavara on liian tilaa vk.
märretty näiden markkinoiden monimutkaisuut- vää ja painavaa. Toiseksi mainittakoon Wartsila
Power, jonka huollon täytyy olla lähellä myytyjä
ta.
Toinen seikka on makukysymykset. Kuten koneita.
Toinen on nimenomaan markkinaosuuksien
Jaakko Iloniemi mainitsi, amerikkalainen maku
ei välttämättä ole sama kuin suomalaisten. Tämä hankkiminen. Hyvänä esimerkkinä on Appleton
on todettu nimenomaan lasi- ja posliinipuolella. Machine Company eli paperin jälkikäsittelykoOnpa joku väittänyt, että amerikkalaisen yläluo- neemme, joilla on ollut erittäin hyvät markkinat
kan maku on samaa tasoa kuin Suomen keski- Amerikassa jo aikaisemminkin, mutta niiden
luokan maku. Pitääkö tämä paikkansa - se on kohdalla on pyritty panemaan erilaisia kapuloita
sitten taas toinen juttu. Toisaalta on sanottava, rattaisiin, minkä vuoksi olemme etabloituneet
että »Scandinavian design» on siellä jotain at- tältäkin osin Amerikkaan osittain ehkä näitä
kaupan esteitä kiertämään, mutta nimenomaan
traktiivista.
Kolmanneksi laatu- ja tottumuskysymykset vahvistamaan asemiamme näillä markkinoilla.
ovat siellä tärkeitä. Näistä mainittakoon meidän Sitten voidaan ajatella aivan uusia markkinoita.
ABLOY-Iukkomme. Me kaikki olemme tottu- Äskeinen oli enemmänkin markkinaosuuden lineet siihen, että lukko toimii siten, että avainta säämistä. Kokonaan uusista markkinoista meillä
yhteen suuntaan kääntämällä lukko aukeaa ja on taas esimerkkinä Colton-Wartsila.
Kolmanneksi mainittakoon aivan uuden
takaisin käännettäessä se lukkiutuu. Se ei taas
käy amerikkalaisille. Siellä lukon täytyy toimia osaamisen hankkiminen. Esimerkkinä on Vingmolempiin suuntiin heti alkuasennosta ja avata Card Systems, jolla me ostimme tietoutta nimenovi. Näin ollen olemme kehittäneet uuden lukon, omaan hotellilukituksesta-korttilukituksesta.
jota kutsutaan disc-Iockiksi, joka toimii
Etabloitumiskokemuksista voidaan alkajaisikABLOY-periaatteella, mutta kuitenkin siten, et- si todeta, että teknisesti/hallinnollisesti toteutä se toimii molempiin suuntiin.
tukset ovat onnistuneet hyvin, mutta kuten
Neljänneksi käsittelen niitä kaupan esteitä, aiemmin mainitsin markkinoiden ja jopa oman
jotka täällä jo aikaisemmin mainittiin. Niitä on osaamisen tuntemus on ollut puutteellinen monnimenomaan raskaalla puolella. USA: ssa on ta kertaa. Toisaalta, jos ajatellaan suhteita emoesimerkiksi laki, Jones Act, joka kieltää amerik- yhtiöön niin, kuten pankinjohtaja Iloniemi totesi,
kalaisia käyttämästä ulkolaisia laivoja sellaisessa on emoyhtiön tuki erittäin tärkeä. Tämä tuki ei
liikenteessä, joka kulkee kahden amerikkalaisen merkitse sitä, että joskus on päätetty jonnekin
sataman välillä. Toisaalta jos ajatellaan meitä menemisestä ja sitten unohdetaan asia, vaan
. lähellä olevaa telakkateollisuutta, myös ne val- tuen täytyy olla jatkuvaa. Varsinkin siinä tatavat subventiot, joita maksetaan amerikkalaisil- pauksessa, kun on kysymys emoyhtiön tuotteile telakoille, on erittäin tehokas este meidän den tai osaamisen viemisestä Suomesta Yhdysviennillemme täältä Suomesta.
valtoihin. Edellytyksenä on nopea kommuniOlisin sitten siirtynyt etabloitumiskysymyk- kointi, koska Amerikassa asioiden hoito on ihan
seen. Siinä perimmäinen syy on, kuten pankin- erilaista eli huomattavasti nopeampaa, kuin ehkä
johtaja Iloniemikin jo totesi, ainakin useimmiten Suomessa puhumattakaan jostain »manamyynnin kasvattaminen ja uusien markkinoiden na»-maasta, missä mikään ei ole niin päivän tai
saaminen. Mutta ehkä tässä yhteydessä voidaan viikon päälle. Se, että kollegamme Amerikassa
mainita, kuten teknologian kehityksestä ja sen saavat vastaukset kysymyksiinsä nopeasti, on
seuraamisesta jo aikaisemmin puhuttiin, inves- omiaan tehostamaan toimintaa.
toinnit ns. venture capitai firmoihin eli kehitysMiehityksestä ja organisaatiosta näissä tytäryhtiöihin. Näissä tavallaan istutaan teknologian yhtiöissä - olemme käyttäneet molempia tapoikkunassa ja voidaan saada uusia ideoita sekä ja eli olemme lähettäneet kotimaasta ihmisiä
poimia jotain mielenkiintoista itselle.
sinne, mutta olemme myös toisaalta olleet täysin
Käsitellään sitten perinteiset etabloinnit ja amerikkalaisella linjalla. Jotta tytäryhtiö saatainiiden syyt. Tällöin voidaan todeta ensinnäkin siin konsernin raportointiin ja muihin systeemeise, että markkinoiden läheisyys on ehkä kaikista hin sisään mahdollisimman nopeasti, on nimentärkein. Saniteettiposliinibusiness on sellainen, omaan esim. jonkun konsernin talousihmisen
missä markkinoiden läheisyys on nimenomaan panos aluksi tärkeä.
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Rahoituksesta yhdyn aikaisempaan, eli että
siinä ei ole ollut mitään ongelmia. Haluaisin
kuitenkin tähdentää sitä seikkaa, että verotusmielessä saattaa syntyä ongelmia amerikkalaisissa tytäryhtiöissä, jos tytäryhtiö tulee rahoituksellisesti liian riippuvaiseksi emoyhtiöstä.
Tällaisia ovat ne tapaukset, joissa tytäryhtiön
tilivelat emo on jäävät roikkumaan; tai siellä on
paljon erääntyneitä saamisia; tai jos on suhteettoman paljon emoyhtiön takaamia lainoja, tai jos
yleensä on epäsäännöllisyyttä maksuliikenteessä
ja siellä on sitten emoyhtiö takana tukemassa.
Jos tällaista esiintyy, saattavat amerikkalaiset
veroviranomaiset käsitellä näistä maksettavia
lyhennyksiä ja korkoja peiteltynä osingonjakona
ja niitä verotetaan sen mukaisesti. Toinen tilanne
on taas, jos velkaantuneisuus päästetään liian

korkeaksi. Tällöin saattaa syntyä vastaavia seuraamuksia.
Lopuksi haluaisin todeta, että menestys Yhdysvaltain markkinoilla tulee meidän tapauksessamme toistaiseksi perustumaan hard ware -puolelle tai sanotaan pääomavaltaisiin tuotteisiin,
koneisiin ja laitteisiin, koska ne ovat huomattavasti yksiselitteisemmin tekniikkaan ja objektiiviseen osaamiseen perustuvia tuotteita kuin esimerkiksi posliini ja lasi, jotka usein perustuvat
makuasioihin. Toiseksi toteaisin, että mitään
patenttilääkkeitä smansä ei voida antaa
USA:aan lähdettäessä - kysymys on loppujen
lopuksi kuten alussa sanoin omasta johtamistaidosta, omasta dynamiikasta ja omasta osaamisesta ja markkinoiden tuntemuksesta kiinni.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1984:3

Näivettääkö valtio Suomen teollisuutta*
PENTTI VIITA

Suomen teollisuus valmistaa pääasiassa
samoja tai samankaltaisia tuotteita kuin
sen kilpailijat kaikkialla maailmassa.
Kilpailukeinoina tämän tuotannon osalta ovat lähinnä alhaiset hinnat. Teollisuuden on pystyttävä noudattamaan
maailmanmarkkinoiden hintoja tai alittamaan ne.
Alhaiset hinnat perustuvat alhaisiin
tuotantokustannuksiin tai edullisiin valuuttakursseihin. Tällaisiin hintoihin
tähtäävät toimenpiteet jäävät kuitenkin
usein vaikutuksiltaan lyhytaikaisiksi,
koska kilpailijoillakin on mahdollisuudet samoihin toimenpiteisiin. Kilpailijat
voivat ottaa käyttöönsä tuotantokustannuksia alentavaa teknologiaa ja muita vastaavia ratkaisuja. Kilpailukykyä
voidaan parantaa hidastamalla kustannustason nousua ja devalvoimalla.
Usein kysymyksessä on kilpajuoksu,
jossa eri maiden menestys vuorottelee
ja jossa voiton perii kulloinkin halvimpiin hintoihin pystyvä. Lisäksi markkinoille tulee jatkuvasti uusittuja ja uusia
tuotteita. Pysyvänä suuntauksena on
alhaisten tuotantokustannusten maiden
taholta tulevan kilpailun lisääntyminen.
Siihen teollistuneiden maiden on vaikea
tai mahdotonta vastata.
Pitkällä aikavälillä menestys alhaisil-

la hinnoilla käytävässä kilpailussa jää
yleensä keskinkertaiseksi. Tuotteistosta osa vanhenee nopeasti ja tuotanto on
jatkuvasti
kilpailijoiden
armoilla.
Markkinoinnin tehostaminen asiakassuhteita vahvistamalla ja uusia asiakkaita hankkimalla voi tietenkin tuoda
menestystä tähän kilpailuun.
Teollisuus voi myös kehittää tuotteistoaan siten, että ostajien kiinnostus
tuotteistoon kasvaa. Kysymykseen tulevat ennen kaikkea nykyisten tuotteiden parannukset ja uudelleenmuotoilu.
On myös mahdollista saada aikaan uusia tuotteita, joskin verrattain harvoin.
Uusitut ja uudet tuotteet antavat teollisuudelle kilpailuvaltteja, joita kilpailijat
eivät pysty nopeasti seuraamaan.
Markkinoinnin tehostaminen varmentaa menestystä. Tämä tie antaa väljyyttä myös tuotteiden hinnoitteluun ja johtaa yleensä hyvään kannattavuuteen.
Kilpailijoiden valmistamiin tuotteisiin ja halpoihin hintoihin suuntautuva
teollisuus menestyykin kansainvälisessä kilpailussa heikommin kuin tuotteistoaan laajasti ja nopeasti uudistava ja
markkinointia tehostava teollisuus.

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
9. 5. 1984 pidetty esitelmä.

Valtio vaikuttaa lukuisilla toimenpiteillään teo llisuuden kilpailuedellytyksiin

Valtion toimenpiteiden painopisteitä
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ja näin myös menestymiseen kilpailussa.
Perinteisesti valtion erityisenä pyrkimyksenä on tuontia korvaavan kotimaisen perustuotannon edistäminen.
Tuotteet ovat samoja kuin kilpailijoilla.
Tuotanto perustuu yleisesti tunnettuihin tuotantomenetelmiin, usein ulkomaisiin raaka-aineisiin. Tuotantokustannuksista huomattava osa on pääomakustannuksia, joissa Suomella ei
ole mainittavia kilpailuetuja. Kilpailukyky on perustettava lähinnä alhaisiin
palkkakustannuksiin tai valtion rahoitukseen ja hankintoihin, pitkäaikaiseen
tuontisuojaan tai markan ulkomaisen
arvon aliarvostukseen. Ilman valtion
tukea tuotanto ei ole yleensä kilpailukykyistä vientimarkkinoilla. Kannattavuus jää usein heikoksi. Tuontisuojan
vähentäminen kansainvälisillä sopimuksilla heikentää kilpailuedellytyksiä.
Esimerkkejä tällaisesta hinnoilla kilpailevasta perustuotannosta on mm. kemian teollisuudessa, metallien perusteollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa. Osa
tuotannosta on verrattain uutta.
Myös erikoistuotteiden tuontia pyritään korvaamaan kotimaisella valmistuksella. Markkinat tuonnilta on vallattava alhaisin hinnoin tai vaI tion tuen
avulla. Usein tällainen tuotanto edustaa
kovasti kilpailtua, jopa väistymässä
olevaa tuotteistoa. Markkinoille tulee
uusittuja ja uusia tuotteita, joita vastaan
ei ole mahdollista kilpailla. Käsiin jää
nopeasti vanheneva, halvoilla hinnoilla
markkinoitava tuotteisto.
VaItio saattaa edistää myös sellaisten
tuotteiden tuotantoa, joita jo entuudestaan valmistetaan kotimaassa. Kun
markkinat näillekin tuotteille on vallattava hintatietä, tuotantomahdollisuudet
heikentyvät niissä vastaavia tuotteita

valmistavissa yrityksissä, jotka eivät
pääse osallisiksi valtion toimenpiteistä.
Kilpailu vinoutuu.
Edellä kuvattujen tuotanto suuntien
valinta perustuu usein siihen, että muita
tuotantovaihtoehtoja ei ole tiedossa riittävästi tai että valtion rahoitusta on
käytettävissä investointeihin runsaasti.
Lisäksi tuontia korvaavassa tuotannossa keskeisiä päämääriä ovat omavaraisuus ja kotimaisuus.
Suppeat kotimarkkinat tarjoavat harvoin mahdollisuuksia riittävään sarjatuotantoon. Tämän vuoksi tuotantokustannukset muodostuvat tuontia korvaavassa tuotannossa ja usein myös kotimarkkinoille suuntautuvissa pienissä ja
keskisuurissa yrityksissä korkeammiksi
kuin vientituotannossa. Tämä luo tarvetta pysyvään tuontisuojaan ja muihin
valtion tukitoimenpiteisiin. Samalla
markkinaosuuksien voittaminen kotimarkkinoilla vähentää niitä yritysten
voimavaroja, joita tarvittaisiin vientimarkkinointiin .
Kilpailukeinojen
muotoutumiseen
vaikuttavat myös eräät yritysten investointeja edistävät valtion toimenpiteet.
Tuotteiston kehittäminen, markkinoinnin tehostaminen ja kustannussäästöjen
tavoittelu luovat tietenkin luontaisia
edellytyksiä kone-, laite- ja rakennusinvestoinneille. Niille antaa edellytyksiä
myös pyrkimys kotimaisten raaka-aineiden ja energian hyödyntämiseen.
Näiden lisäksi valtio luo erityisiä edellytyksiä investoinneille. Lähtökohtana
on, että nimenomaan investoinneilla on
turvattava esimerkiksi teollisuuden
kasvu ja työpaikat, tasoitettava suhdannekehitystä tai luotava työtilaisuuksia kone-, laite- ja rakennustuotannossa.
Valtio rahoittaa yritysten investointe-
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ja lainoilla, avustuksilla, takauksilla ja
osakesijoituksilla. Lainojen alhaisella
korolla ja markkinoilta otettavien luottojen korkotuella alennetaan korkokustannuksia. Valtion perimät takausmaksut voivat olla tavanomaista alhaisempia. Ulkomaisten lainojen kurssitakuut
vähentävät yritysten maksettaviksi jääviä kurssitappioita. Lainojen lyhennysten vapaavuosilla kevennetään lyhennyksiin tarvittavaa rahoitusta tuotannon alkuvuosina. Valtion osakesijoitusten korkovaatimus on vaatimaton. Valtio ja sen luottolaitokset rahoittivat
vuonna 1981 teollisuuden investointeja
runsaan 3,0 miljardin markan arvosta.
Summa oli neljännes teollisuuden investoinneista.
Valtion rahoituksen ehtona on tietenkin hankkeiden kannattavuus. Valtio maksaa kuitenkin osan investointien
aiheuttamista tuotantokustannuksista.
Tämä tekee heikotkin hankkeet yrityksille kannattaviksi. Tuotteiston kehittäminen, markkinoinnin tehostaminen
ja niihin verrattavat seikat eivät saa
investointien perusteina niille kuuluvaa
painoarvoa. Yritykset voivat säilyttää
ja laajentaa rahoitusetujen turvin jo entuudestaan valmistamiensa, nopeasti
vanhenevien tuotteiden tuotantoa, korvata tuontia tai valmistaa kotimaisten
kilpailijoiden jo valmistamia tuotteita.
Markkinat tuotteille on vallattava alhaisin hinnoin.
Useimmat teollisuusyritykset joutuvat tuloverotuksessaan aika ajoin tilanteeseen, jossa mahdollisuudet pois toihin ja varauksiin on käytetty loppuun.
Verot alkavat lisääntyä nopeasti. Tätä
väl ttääkseen yritysten kannattaa tehdä
vero säästöinvestointej a, hankkia uutta
kuluvarantoa. Tällöin alhaisenkin tuoton antavat investoinnit ovat yrityksille

edullisia, koska alhaista tuottoa täydentävät verojen alentuminen tai lykkääntyminen. Lisäksi yritykset joutuvat
käyttämään veroedut use4I nopeasti
hyväkseen. Aikaa tuotteiston kehittämiseen ja markkinoinnin tehostamiseen
ei ole. Tuloksena ovat investoinnit vanhan tuotteiston tuottamiseen ja vanhenevan kapasiteetin uudistamiseen.
Markkinoinnissa on jälleen luotettava
alhaisiin hintoihin.
Yritysten vapaaehtoisilla investointivarauksilla pyritään suhdanteiden tasoittamiseen. Varaukset saavat olla
enintään 50 % tilikauden voitoista, jota
osuutta valtioneuvosto voi korottaa
80 % saakka. Varauksista vähintään
puolet on talletettava Suomen Pankkiin. Taantumavaiheessa yritykset voivat käyttää talletukset kehittämishankkeisiinsa. Varausten avulla yritykset
voivat lykätä tuloverojen maksua useita vuosia myöhäisemmäksi. Talletuksista saatavat korot ovat yrityksille verovapaita. Varauksia käyttäessään yritykset voivat lisäksi tehdä veronalaisista tuloistaan ylimääräisen vähennyksen, joka on 3 %, ja valtioneuvoston,
niin päättäessä jopa 10 % käytetyistä
varauksista.
Jos yrityksillä on hyviä tuotteistoon,
markkinoihin tai kustannus säästöihin
perustuvia investointimahdollisuuksia,
ne eivät voi lykätä investointeja taantumavaiheeseen menettämättä kilpai. lumahdollisuuksiaan.
Investointivarauksia tekevätkin yritykset, joilla ei
ole hyviä investointikohteita tai jotka
voivat niitä haitatta siirtää. JäIjestelmä
tarjoaa näille yrityksille mahdollisuuksia verojen alennuksiin ja lykkäämiseen
sekä verottomiin korkotuloihin . Nämä
edut ovat nykyisin niin suuret, että
verrattain harvat teollisuuden inves-
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toinnit antavat vastaavan tuoton. Järjestelmä voi tosin antaa yrityksille lisäaikaa kehittämishankkeiden valmisteluun. Viivyttely varausten käytössä
kuitenkin osoittaa, että hyviä kehittämishankkeita ei löydy riittävästi myöhemminkään.
Kansainvälisten vertailujen valossa
valtion rahoitus teollisuuden tuotteiden
ja tuotanto menetelmien kehittämiseen
on Suomessa kokonaismääräitään vielä
vaatimatonta. Valtio ei myöskään mainittavasti edistä välittömästi teknologian tuontia. Lisäksi osa valtion rahoituksesta käytetään sinänsä tarpeelliseen perustutkimukseen ja soveltavaan
tutkimukseen sekä tuotantokustannuksia alentavien tuotanto menetelmien kehittämiseen. Rahoituksessa ei painoteta
tuotteiston kehittämistä. Myöskään yritysten tutkimusta ja kehitystyötä edistävät vero säännökset eivät tee eroa
tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisen välillä. Yritysten asiaksi jää
kehittää joko tuotteistoa, tuotantomenetelmiä tai molempia.
Tuotteiston kehittäminen ei saakaan
valtion rahoituksessaja veroeduissa sille kuuluvaa painoarvoa. Sitä paitsi tuotantomenetebnien kehittäminen tähtää
voittopuolisesti tuotantokustannusten
alentamiseen ja vahvistaa edellytyksiä
alhaisilla hinnoilla käytävään kilpailuun. Mikäli tuotantomenetelmien kehittäminen vahvistaa erillistä kone- ja
laitetuotantoa, se voi tätä tietä kiertyä
tuotteiston kehittämisen hyväksi.
Vientimarkkinointiaan varten yritykset tarvitsevat lukuisia perustietoja
markkinointi:- ja yhteistyömahdollisuuksista ulkomailla. Yritysten on
myös luotava monipuoliset yhteydet
ulkomaille ja esiteltävä tuotteitaan sekä
tuotanto- ja yhteistyömahdollisuuksi-

aan. Yhä useammin yritysten on perustettava vientinsä tueksi erillisiä toimintayksiköitä. Tällaisia vientimarkkinoinnin perusedellytyksiä valtio edistää
toimenpiteillään verrattain vähän. Merkittävimmin valtio vaikuttaa perusedellytyksiin sopimuspolitiikalla.
Sen sijaan valtio ja sen luottolaitokset
rahoittavat runsaasti vientimarkkinoinnin myöhäisintä vaihetta. Tätä rahoitusta edustavat kustannustakuut, vientiluotot ja vienti takuut. Vuonna 1981 valtio ja sen luottolaitokset käyttivät viennin rahoitukseen 3,5 miljardia markkaa.
Tästä vain 3-4 prosenttia käytettiin
viennin perusedellytysten vahvistamiseen.
Tuonnin taholta tuleva hintakilpailu
kotimaan markkinoilla on yhä useammin haaste kotimaiselle tuotannolle.
Varhaisemmin luotua tuontisuojaa on
pitkään purettu kansainvälisillä sopimuksilla. Milloin kysymyksessä on ulkomaisten yritysten hinnoitteluun tai
ulkomaisten valtioiden rahoitukseen
perustuva polkumyynti, tuonti voidaan
estää, jos polkumyynnin olemassaolo
pystytään näyttämään toteen. Lisääntyvä osa tuonnista tapahtuu kuitenkin
alhaisten tuotantokustannusten maista
eikä sitä voida osoittaa polkumyynniksi. Päämääränä on tällöin kotimaisen
tuotannon kilpailukyvyn vahvistaminen
tai väistyminen kilpailukykyisempään
tuotantoon. Yrityksille voidaan antaa
aikaa 4-5 vuotta sopeutumiseen rajoittamalla tuontia. Keinoina käytetään
kahdenkeskisiä sopimuksia, neuvotteluja sekä perushinnan ja lisätullin muodostamaa suojaa. Tuontisuoja esitetyssä muodossaan suojaa joka tapauksessa
vanhaa tuotteistoa ja vanhoja tuotantomenetelmiä.
Valtio rahoittaa myös osan eräistä
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edellä mainitsemattomista teollisuuden
tuotantokustannuksista. Esimerkkeinä
mainittakoon
kuljetuskustannuksia
alentavat avustukset, tuotannon perustamis- ja laajennusvaiheen käynnistysavustukset sekä koulutus- ja suunnitteluavustukset. Välillisten verojen alentamisesta mainittakoon koneiden, laitteiden ja rakennusten liikevaihtoveron
alentaminen ja poistaminen sekä sosiaaliturvamaksujen alentaminen. Nämä
tuotantokustannuksia alentavat valtion
toimenpiteet vahvistavat alhaisilla hinnoilla käytävää kilpailua.
Aika ajoin toteutettavilla devalvaatioilla pyritään palauttamaan tuotannon
kansainvälinen kilpailukyky. Devalvaatioiden jälkeen yritykset voivat alentaa
valuuttamääräisiä hintojå ja näin voittaa
markkinaosuuksia. Tuontihintojen kohoaminen .vahvistaa puolestaan hintakilpailun mahdollisuuksia kotimaan
markkinoilla. Kun tarve muihin kehittämistoimenpiteisiin samalla vähenee,
devalvaatiot suojaavat voimakkaasti
vanhaa tuotantoa. Yleensä kustannustason kohoaminen heikentää aikaa
myöten uudelleen kilpailukykyä ja tilanne on korjattava uudella devalvoinnilla.
Tulopolitiikasta on muodostunut ehkä keskeisin väline teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisessä. Kustannustason kohoaminen tekee aina vanhaa tuotantoa kannattamattomaksi ja pakottaa
yrityksiä vahvistamaan kilpailukykyään
tuotteiston uudistamisen, markkinoinnin tehostamisen ja niihin verrattavien
toimenpiteiden avulla. Vakaa kustannustaso vähentää kuitenkin tällaisten
toimenpiteiden tarvetta ja helpottaa
vanhan tuotannon jatkamista. Tässä
mielessä palkkojen tarkistusten, raaka-aineiden hintojen ja korkotason
2

avulla on mahdollista säilyttää ja vahvistaa vanhan tuotannon kilpailukykyä.
Vakaa kustannuskehitys suosii kuitenkin myös niitä yrityksiä, jotka vahvistavat joka tapauksessa kilpailukykyään
tuotteiston ja markkinoinnin avulla.
Vakaa kustannustaso onkin niin tärkeä
päämäär~, että sen vanhaa tuotantoa
suosiva luonne on syytä unohtaa.

Millaiseen teollisuuteen

Edellä oleva luettelo kattaa paaosan
valtion teollisuuspoliittisista toimenpiteistä. Epäilemättä useimmilla toimenpiteillä luodaan edellytyksiä lähinnä
vanhan tuotannon jatkamiselle ja laajentamiselle sekä alhaisin hinnoin käytävälle kilpailulle. Tuotteiston kehittäminen ja markkinoinnin perusedellytysten vahvistaminen jäävät liian vähäiselle huomiolle.
Suuntaus vanhaan tuotantoon ja alhaisiin hintoihin heikentää aikaa myöten teollisuuden kehitysmahdollisuuksia. Teollisuudelle muodostuu liian vähän tuotteiston uudistamiseen ja markkinointiin sekä tuotannon kansainvälistämiseen perustuvia kilpailuvaltteja.
Tuotteiston vanhenemista ja markkinoinnin heikkouksia yritykset pyrkivät
osaksi voittamaan kustannus säästöihin
tähtäävillä toimenpiteillä. Mahdollisuuksia tähän tarjoaa ennen kaikkea
sellaisten tuotantomenetelmien käyttöönotto, joilla voidaan säästää raaka-aineita, energiaa, reaalipääomaa ja
työvoimakustannuksia.
Ulkomaisten
koneiden ja laitteiden sekä tuotantomenetelmien käyttöoikeuksien muodossa
yritykset voivat hankkia käyttöönsä
maailman nykyaikaisimpia tuotantomenetelmiä. Niitä yritykset voivat ke-
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hittää myös itse sekä hankkia niitä ko- markkinointiin perustuvalle kilpailulle.
timaasta. Tätä kehitys suuntaa tukevat Lukuisat vanhat yritykset ja vero edut
yritysten investointeja edistävät valtion painottavat kuitenkin hinnoilla käytätoimenpiteet. Tähän suuntaan vaikuttaa vää kilpailua.
myös tuotantomenetelmien uusimiseen
Valtion nykyisten toimenpiteiden tutähtäävän tutkimuksen ja kehitystyön loksena syntyvälle teollisuudelle ovatedistäminen. Kustannussäästöihin täh- kin luonteenomaisia lähinnä seuraavat
täävien toimenpiteiden näkyvimpänä kehityspiirteet. Tuotteisto on nopeasti
tuloksena ovat varsin suuret investoin- vanhenevaa ja vaikeasti markkinoitanit sekä niiden mukana nykyaikainen ja vaa. Tuotanto suuntautuu korostetusti
teknisesti korkeatasoinen tuotantoka- kotimarkkinoille, investoinnit ovat
pasiteetti. Vanha ja vanheneva tuotteis- huomattavan suuret, työvoima väheto pyritään valmistamaan korkeatasoi- nee, kannattavuus pysyy heikkona ja
sella tuotanto kapasiteetilla.
yritykset velkaantuvat ja tarvitsevat
Suurimmat kustannussäästöt ovat kehityksensä myöhemmissäkin vaiheissaavutettavissa tuotannon koneellista- sa tuekseen valtion toimenpiteitä. Tuomisen ja automatisoinnin muodossa. tantokapasiteetti on kuitenkin teknisesNäkyvintä tämä kehityssuunta on pro- ti korkeatasoista. Runsaat investoinnit
sessiteo llisuudes sa. Koneellistaminen ja korkeatasoinen tuotantokapasiteetti
ja automatisointi vähentävät puolestaan eivät kuitenkaan turvaa menestystä siltyövoimaa. Kun vanha tuotteisto ja al- loin, kun tuotteiston uudistuminen on
haisin hinnoin käytävä kilpailu eivät hidasta ja markkinointi tehotonta. Teolyleensä turvaa markkinointimahdolli- lisuus näivettyy.
suuksien merkittävää ja pysyvää laajenNämä teollisuuden kehityspiirteet
tumista, tuloksena on vähenevä työpa- heijastuvat koko kansantalouteen. Tanos pitkällä aikavälillä.
loudellinen kasvu on hidasta, työttöMikä merkitys aluepolitiikalla on täs- myys huomattavaa, vaihtotase tasapaisä kehityssuunnassa ? Perustuotanto noton, investointiaste korkea, devalkehitysalueilla edustaa lähinnä alhaisil- vointi ajoittain tarpeellinen ja valtiontala hinnoilla kilpailevaa teollisuutta. louden tasapaino hoIjuva. Edistys jää
Tuontia korvaavan ja kotimarkkinoilla hitaaksi, tempoilevaksi ja usein lyhytjo toimivan teollisuuden laajentaminen aikaiseksi.
sekä yleensä suuntaus kotimarkkinoille
vahvistavat samoin kilpailua alhaisilla
hinnoilla. Sen sijaan verotuseduilla ei Valtion päämäärät
ole perustettavissa yrityksissä mainittavaa merkitystä. Vaikka aluepolitii- Mitkä ovat ne päämäärät, jotka ovat
kassa onkin uusittuihin ja uusiin tuot- kuvattujen valtion toimenpiteiden tausteisiin perustuvien yrityksien aloituksil- tana. On tietenkin ymmärrettävämpää
la huomattava merkitys, pääpaino on puolustaa vanhaa tuotantoa kuin heitilmeisesti hintakilpailua korostavassa täytyä uuteen tuntemattomaan tuotansuuntauksessa. Etelä-Suomessa korke- toon. Samoin on ymmärrettävää, että
an ammattitaidon korostuminen luo yritykset puolustavat vanhoja asemiaan
puolestaan perusteita tuotteistoon ja ja pyytävät niiden säilyttämistä myös
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valtion toimenpitein. Vanha perinne
korostaa investointien merkitystä teollisuuden kehittämisessä. Tuotteiston
kehittäminen ja markkinoinnin tehostaminen ovat uusia tulokkaita.
Perinteistä on myös tuonnin korvaaminen kotimaisella tuotannolla ja kotimaisten markkinoiden hyväksikäyttö.
Tämä vähentää riippuvuutta tuonnista
ja vahvistaa omavaraisuutta. Tuotannossa tarvitaan myös lukuisia raaka-aineita ja tarvikkeita, joiden saanti ulkomailta on ajoittain epävarmaa. Lisäksi
tuotannossa nojataan usein siihen, että
valtio tulee tarvittaessa tuotannon pelastajaksi.
Verotuksella on valtion toimenpiteissä merkittävä osuus. Sen kohdistuminen kaikkiin yrityksiin tukee helposti
vanhaa tuotantoa. Lisäksi valtion ja sen
luottolaitosten käytettävissä on verrattain runsaasti rahoitusta teollisuuden
investointeihin. Kun rahoitus on yleensä käytettävä sovittuihin tarkoituksiin,
rahoitusta joudutaan suuntaamaan
myös heikkoihin hankkeisiin.
Tuotteiston kehittäminen ja markkinoinnin tehostaminen vaativat lisäksi
aikaa. Uusia mahdollisuuksia ei avaudu
riittävän nopeasti eikä riittävässä laajuudessa. On turvauduttava toistaiseksi
vanhan tuotannon jatkamiseen.
On korostettava, että kotimaisten
raaka-aineiden hyväksikäytön kaventuminen, tuotannossa tarvittavien välituotteiden siirtyminen tuonnin varaan
ja kotimaahan markkinoitavien lopputuotteiden valmistuksen väheneminen
lisäävät riippuvuutta tuonnista. Tämän
riippuvuuden välttämiseksi on helppo
hyväksyä myös tuotantoa, jolla ei ole
aikaa myöten elinmahdollisuuksia tai
joka toimii pysyvän valtion tuen varassa.

Myös elinkelpoista tuotantoa

Edellä oleva kuvaa valtion toimenpiteiden pääsuuntaa. Kuitenkin valtio vahvistaa eräillä toimenpiteillään myös
tuotteiston uudistumista ja markkinoinnin tehostamista. Lisäksi lukuisat yritykset kehittävät toimintaansa ilman
valtion toimenpiteitä. Nämä yritykset
kehittävät tuotteistoaan, teho s tavat
markkinointiaan, kouluttavat henkilöstöään ja kansainvälistyvät. Teollisuuden kehitys ei ole yksinomaan valtion
toimenpiteiden varassa.
Jos yritysten johto valitsee kilpailuvalteiksi uudistetun tuotteiston ja tehokkaan markkinoinnin, se voi käyttää
hyväkseen monia valtion tarjoamia etuja. Näitä ovat ennen kaikkea tutkimukseen ja kehitystyöhön sekä koulutukseen saatava rahoitus ja tuloveroedut.
Edellytyksenä on kuitenkin, että yritysten johto pystyy välttämään valtion tarjoamat mahdollisuudet vanhan tuotannonjatkamiseenja alhaisin hinnoin käytävään kilpailuun. Teollisuuden tuleva
kehitys on näin ratkaisevasti yritysten
johdon ammattitaidon varassa.
Menneinä vuosikymmeninä Suomen
teollisuuden kehitys on ollut erittäin
myönteistä, jopa ennätyksellistä. Tähän
perustuen voidaan väittää myös tuleva
kehitys edellä kuvattua menestyksellisemmäksi. Kehitysedellytykset ja valtion käytettävissä olevat toimenpiteet
poikkeavat kuitenkin vastaisuudessa
merkittävästi aikaisemmista. Tästä on
olemassa lukuisia esimerkkejä, joiden
luetteleminen ei liene tässä yhteydessä
tarpeellista. Joka tapauksessa Suomen
teollisuuden edessä ovat vähitellen ne
samat ongelmat, joita maailman teollistuneimmat maat yrittävät parhaillaan
ratkaista. Tämän vuoksi on varaudutta-
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va aikaisemmasta poikkeavaan kehityskuvaan ja tarkistettava ne valtion
toimenpiteet, joilla vaikutetaan teollisuuden tuleviin kehitysmahdollisuuksiin.
Valtion toimenpiteiden tarkistaminen

Tärkeintä on tietenkin luoda teollisuudelle kilpailuvaltteja uudistuvan tuotteiston ja tehostuvan markkinoinnin
muodossa.
Teollisuuden tuotteistoon on sisällytettävä perinteisten tavaroiden ohella
tavaratoimitusten lukuisat liitännäispalvelut, itsenäiset, tietoa, taitoa ja
osaamista edustavat palvelut sekä projektitoimitukset. Tuotteiston kehittämiseen antavat mahdollisuuksia tutkimus
ja kehitystyö, valmistusoikeuksien
tuonti sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja tuotannollinen yhteistyö.
Monissa tapauksissa tuotteiston kehittäminen edellyttää myös tuotanto menetelmien kehittämistä.
Tuotteiston kehittäminen on suuria
kustannuksia ja aikaa vaativa haaste.
Kun siihen panostetaan kaikissa maissa, tuotteet on kehitettävä kilpailutilanteessa. Suomen menestymismahdollisuuksia arvioitaessa on muistettava
Suomen korkea tiedon, t';lidon ja osaamisen taso sekä mahdollisuudet saada
kansainvälisiä herätteitä. Koulutuksen
sekä valtion rahoituksen voimakas lisääminen tutkimukseen ja kehitystyöhön tuovat varmasti myös tuloksia.
Epäilemättä tarvitaan myös tuotantomenetelmien itsenäistä kehittämistä
teollisuuden
tuotantokustannusten
alentamiseksi. Samoin sitä tarvitaan kotimaisten raaka-aineidenja energiavarojen hyödyntämiseksi. Yrityksillä on

kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet
uusimpien tuotantomenetelmien hankkimiseen kone- ja laitetuonnin muodossa. Lisäksi siihen tarjoavat mahdollisuuksia tuotantomenetelmien käyttöoikeuksien tuonti sekä kansainvälinen
tutkimusyhteistyö ja tuotannollinen yhteistyö. Nämä mahdollisuudet on käytettävä hyväksi. Ne antavat samalla
tilaa suuntautua kotimaisessa tutkimuksessa ja kehitystyössä tuotteiston
kehittämiseen.
Valtion rahoituksen käyttö työpanosta vähentävien tuotanto menetelmien
kehittämiseen ja käyttöönottoon ei sen
sijaan ole perusteltua. Kehittäminen ja
käyttöönotto ovat hoidettavissa yritysten omilla toimenpiteillä.
Eräiden arvioiden mukaan maailman
kaikista tutkimustuloksista syntyy
Suomessa vajaa 1 prosentti. Näiden
tulosten varaan Suomen tulevaisuutta
ei voida suuresti rakentaa. Tarvitaan
myös teknologian tuontia lukuisissa eri
muodoissaja tämän tuonnin edistämistä
valtion toimenpitein. Kun mahdollisuudet hyvien tuoteideoiden tuontiin ovat
kuitenkin harvinaisia, tämäkin korostaa
tarvetta suunnata kotimainen tutkimus
ja kehitystyö tuotteiston kehittämiseen.
Valtion toimenpiteet markkinoinnin
edistämiseksi on suunnattava nykyistä
painokkaammin markkinoinnin perusedellytysten vahvistamiseen. Siihen
kuuluvat perustietojen hankkiminen,
yhteyksien avaaminen, tuotteiden sekä
tuotanto- ja yhteistyö mahdollisuuksien
esittely ja markkinointiyksiköiden perustaminen ulkomaille. Näihin on valtion rahoitusta suunnattava. Tuloverotuksessa yritysten on voitava varautua
entistä paremmin viennin perusedellytysten kustannuksiin. Lisäksi kansainvälisillä sopimuksilla on pyrittävä jat-

269

teknologian käytön
kuvasti poistamaan viennin esteitä ja korostaminen,
yleistyminen, liikkeenjohtotaidon kovahvistamaan viennin toteutusta.
Tuotteiston ja markkinoinnin kehit- rostuminen ja niihin verrattavat tekijät
täminen edellyttää valtiolta lisää rahoi- asettavat koulutukselle mittavia haastusta, vaikka valtiontalouden liikkuma- teita. Yleisessä koulutuksessa on eritila onkin vähäinen. Rahoituksen lisää- tyistä huomiota kiinnitettävä teknologimiseen on kuitenkin mahdollisuuksia an ja kansainvälistymisen tuntemuksen
tarkistamalla teollisuuteen nykyisin yleiseen lisäämiseen. Lisäksi on korossuunnattavan rahoituksen rakennetta. tettava liikkeenjohdon, tutkijoiden ja
Vuonna 1981 tämän rahoituksen määrä tuotekehittäjien koulutusta, viimeisteoli 7,4 miljardia markkaa. Tuotteistonja levän koulutuksen ja perehdyttämisen
markkinoinnin rahoitus voidaan esi- lisäämistä sekä tuotantoon jo osallistumerkiksi kolminkertaistaa vähentämäl- van henkilöstön jatko-, täydennys- ja
lä teollisuusinvestointien rahoitusta (3,0 uudelleenkoulutusta. On käytettävä
mrd) kymmeneksellä. Vastaava vähen- hyväksi opiskelu- ja harjoittelumahdolnys investointien rahoituksen ja viennin lisuudet ulkomailla. Ammattien ja työluototuksen yhteissummasta (6,5 mrd) tehtävien muutokset edellyttävät koulutukselta joustavuutta ja ajanmukaisuuton vain kahdeskymmenesosa.
Tuotteiston ja markkinoinnin kehit- ta.
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on
täminen parantaa yritysten luontaisia
ominaisuuksia,
jotka tukevat teollisuuedellytyksiä investointeihin. Samalla se
lisää mahdollisuuksia luottorahoituk- den kehitystä. Pienet yritykset perusteseen yksityisistä luottolaitoksista sekä taan usein uusien tuoteideoiden varaan.
luo yrityksille edellytyksiä parempaan Valtio voi perustamista edistävillä toikannattavuuteen ja sitä tietä omarahoi- menpiteillään tukea tuotteiston uudistukseen. Tällöin valtion rahoitus- ja tamista. Varsin rajoitetuillakin kotimaiverotusetuja ei tarvita investointien tu- silla markkinoilla voi ilmetä markkikemiseen siinä määrin kuin aikaisem- na-aukkoja, jotka saattavat tarjota
min. Valtion toimenpitein tuleekin tur- pkt-yrityksille riittäviä markkinointivata rahoituksen saatavuus niihin in- mahdollisuuksia. Lisäksi on olemassa
vestointeihin, joille on luotu edellytyk- työvoimaa, teollisuustiloja ja raaka-aiset tuotteiston ja markkinoinnin avulla. neita, joita voidaan hyödyntää alueelliSaatavuutta on perusteltava lähinnä yri- sesti vain pienessä mittakaavassa. Kotysten riittämättömillä vakuuksilla ja kemukset myös osoittavat, että pkt-yrihankkeiden riskipitoisuudella. Yritys- tykset voivat varsin nopeasti sopeutua
ten rahoitus- ja investointikustannuksia muuttuviin markkinoihin. Näistä syistä
alentavia valtion toimenpiteitä voidaan valtion toimenpitein on syytä erityisesti
vastaavasti vähentää ja rajoittaa ne tuo- edistää pkt-yritysten perustamista ja
tannon aloitusvaiheeseen. Tämä luo kehittämistä käyttäen hyväksi niiden
liikkumatilaa valtiontaloudessa tuote- parhaimpia tuotanto-ominaisuuksia.
Aluepolitiikassa on vahvistettava
kehityksen ja markkinoinnin rahoittamiseen.
tuotteiston ja markkinoinnin kehittäSuuntaus kansainvälisyyteen, tutki- mistä ja luotava tätä tietä yrityksille
muksen, kehitystyön ja markkinoinnin investointiedellytyksiä. Samalla on
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kiinnitettävä huomiota esiteltyihin
pkt-yritysten tarjoamiin kehitysedellytyksiin. Investoinneissa on ensisijalle
asetettava rahoituksen saatavuus. Tällainen toimenpiteiden painotus antaa
mahdollisuuksia vähentää nykyisiä rahoitus- ja investointikustannusten alentamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Erityisesti on vältettävä niitä toimenpiteitä, jotka vinouttavat kilpailua ja jotka
tekevät yritykset valtion rahoitus- ja
verotuseduista pysyvästi riippuviksi.
Tuloverotuksessa saatavien etujen
tavoittelu vinouttaa teollisuuden investointeja käyttö- ja vaihto-omaisuuteen.
Lisäksi nykyiset verosäännökset vaikeuttavat riskien kantamiseen tarvittavan ja yritysten tulosten vaihteluihin
sopeutuvan oman pääoman hankintaa,
mikä lisää yritysten velkaantumista.
Tuloverotus onkin uusittava investointeihin ja rahoituksen hankintaan nähden
neutraaliksi. Nykyisin teollisuusyritykset maksavat tuloveroa bruttovoitoistaan vajaan kymmeneksen. Valtion tuloista verotuotto on yhden prosentin
luokkaa. Suurista summista ei ole kysymys, vaikka tuloverosta luovutaan
kokonaankin. Saavutettavat edut investointien suuntauksen ja rahoituksen rakenteen paranemisesta ovat mittavat.
Lisäksi verosäännökset yksinkertaistu-

vat ja tuloverosta yrityksille aiheutuvat
melkoiset hallintokustannukset alenevat.
Valtion toimenpiteitä tarkistettaessakin on korostettava yleisen hinta- ja
kustannustason vakavuuden tärkeyttä
teollisuuden kilpailukyvylle. Merkittäväkään menestys tuotteiston ja markkinoinnin kehittämisen tiellä ei vähennä
vakaan hinta- ja kustannustason merkitystä.
Valtion toimenpiteiden tarkistamiseen tarvitaan tietenkin runsaasti aikaa.
Lisäksi on selvää, että kotimaisia raaka-aineita jalostavalle teollisuudelle on
turvattava pysyvät toimintaedellytykset, vaikka sen kannattavuus pysyisikin
heikkona kansainvälisin hinnoin. Edelleen on epävarmassa maailmassa arvelluttavaa korvata merkittävässä mitassa
muuta perustuotantoa tuonnin avulla.
Kehittämistoimenpiteistä osa on myös
rahoitettava vanhan tuotannon tuloksilla. Tällaisista syistä vanhojen teollisuusalojen mahdollisuuksia alhaisin
hinnoin käytävään kilpailuun joudutaan säilyttämään pitkään samalla kun
niiden uusiutumismahdollisuuksia kaikin keinoin parannetaan.
Teollisuuden menestyminen on joka
tapauksessa koko kansantalouden menestymisen avain.

PUHEENVUORO:
REINO T. HJERPPE
Tri Viidan esitys pohjustaa teollisuuspolitiikan
keinojen uudelleenarviointikeskusteluun, joka
on mielestäni varsin hyödyllistä ja tarpeellista.
Viita käsittelee varsin laajaa keinovalikoimaa,
mutta pääpaino on teollisuuden julkisessa rahoi-

tuksessa, joten keskityn siihen. Keskustelun jäsentämiseksi olen lähtenyt siitä, että esitys sisältää kaksi negatiivista ja kaksi positiivista näkökohtaa.
Otetaan nämä negatiiviset seikat ensin.
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Alussa Viita kritisoi voimakkaasti nykyisen
julkisen rahoituksen luonnetta. Tämä kritiikki
kuitenkin vesittyy esityksen lopussa, jossa Viita
kuitenkin myöntää lähes kaikki nykyiset rahoituskohteet ja -muodot tarpeellisiksi. Keskustelun terä tässä kovasti tylsyy.
Toinen seikka, joka mielestäni vaatii täydentäviä huomautuksia on siinä, että Viita painottaa
kovasti tuotekehityksen tärkeyttä, mutta jättää
mielestäni liian kapealle tarkastelulle sen mitä
kaikkea muuta hänen painottamansa tuotekehitysstrategia edellyttää tähän strategiaan pitäytyvältä teollisuus- ja elinkeinopolitiikalta.
Viidan esitystä sulateltuani näkisin hänen painottavan oikein kahta seikkaa. Ensinnäkin hänen pääargumenttinsa on, että tuotekehitys ei
ole saanut riittävää osuutta yritystoiminnan julkisessa rahoituksessa 1. Tuotekehitys on nykyisin yritystoiminnan menestymisen elinehto ja
tätä kautta koko kansantalouden keskeisiä peruskehitysedellytyksiä. Siksi on tarpeen korostaa tätä.
Toiseksi Viita on mielestäni oikeassa siinä,
että olisi kaikin tavoin pyrittävä sellaiseen talouden kehitysstrategiaan, joka estää ajautumasta
halpapalkkamaan kierteeseen. Elintason säilyttämisen ja kohottamisen perusedellytys on siinä,
että jätetään pitkän päälle sellaiset tuotannonalat, joissa halpapalkkamailla on selvä ja ylivoimainen kilpailuetu. Tästä sinänsä seuraa mittavia haasteita sekä elinkeinoelämälle että julkisen rahoituksen suuntaamiselle.
Lähdetään liikkeelle Viidan pääargumentista.
Jo vuonna 1967 otettiin valtion tulo- ja menoarvioon uusi määräraha teollisuuden kanssa solmittavia tutkimus- ja kehityssopimuksia varten
eli ns. kauppa- ja teollisuusministeriön tuotekehitysavustukset. Sekä tuotekehityslainoja että
-avustuksia on sittemmin voitu melko reippaasti
lisätä reaalisesti 2 • Tällöin tulee tietenkin kysyneeksi, miksi Viita ei ole tyytyväinen tähän
kehitykseen? Mikä asiassa on mennyt vikaan tai
kehittynyt puutteellisesti?
Suomen valtion julkista rahoitusta voitaneen
luonnehtia infrastruktuuriluonteiseksi siinä mielessä, että se tapahtuu pitkälle menevästi yritys1. Rahoitusselvitys, Teollisuudelle ja siihen läheisesti liittyville toimialoille myönnetty julkinen rahoitus
vuonna 1981, Valtiovarainministeriö, suunnittelusihteeristö, 1983.
2. Niiden taso oli reaalisesti 7.2 kertainen v. 1982
vuoteen 1970 verrattuna.

ten ja elinkeinoelämän aloitteellisuuden varassa
ja tältä pohjalta syntyvin ehdoin. Valtion rooli
jää lähinnä rahoitusehtojen säätelyn lisäksi määrärahojen mitoitukseen ja hankkeiden hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Hankkeiden sisältö ja
tavoitetaso määräytyy ennen kaikkea teollisuuden ja elinkeinoelämän tavoitteista ja ambitiotasosta. Tällöin on ratkaisevaa halutaanko rahoitusta käyttää teknisen ja tuotekehityksen tason
kohottamiseen vai onko ensisijaisena päämääränä yrityksen akuutin likviditeettitilanteen ja
kannattavuuden parantaminen. Edellisessä tapauksessa voitaisiin puhua pitkäjänteisestä rakennepolitiikasta, jälkimmäisessä taas lienee oikeutusta myös termiilä tukiaisteollisuus, jota
joskus on käytetty. Eräät selvitykset (LTT) julkisen rahoituksen vaikutuksista viittaavat siihen,
että julkinen rahoitus ei ole olennaisesti muuttanut tuetun toiminnan luonnetta. Näiden selvitysten mukaan nimittäin useimmat hankkeista
olisi toteutettu ilman julkista rahoitustakin. Voidaan kysyä ovatko julkisen rahoituksen vaikutukset hankkeiden sisältöön ja laatuun tällöin
jääneet vähäisiksi.
Itse asiassa tuen vaikutusmekanismien tuntemus on kuitenkin monilta keskeisiltä kohdiltaan
vielä varsin puutteellista ja asettaa haasteita
kansantaloudelliselle tutkimukselle ja hallinnolliselle seurannalle. Pelkkä rahamäärien kasvattaminen tuotekehitystarkoituksiin ei vielä takaa
tuloksellista uhrausta. Kysymys liittyy paljolti
myös siihen millaista henkistä panosta ja millaisia ideoita teollisuuspolitiikkaan maassa ylipäätänsä sisältyy. .
Tämän päivän käytännön lähestymistapa elinkeinojen julkisen rahoituksen ongelmiin perustuu vielä paljolti siihen pragmaattiseen näkemykseen, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa
olla sijoittamatta tuotekehitykseen ja teknologiaan. Sen sijaan pienen maan teollisuus- ja tuotekehityspoliittisen strategian kehittäminen on jo
paljon ongelmallisempi juttu. Tämän päivän tietämyksen näkökulmasta kehitysstrategian pitäisi
rakentua sellaisille aloille, joissa on teollista
kulttuuria ja osaamista jo ennestätin. Sen tulisi
rakentua teknologialle, jossa myös pienelle maalle on mahdollista hallita alan huipputeknologia.
Kysymys on siis pienelle maalle soveltuvista
erikoistuotteista. Perinteisten metsäteollisuus metalliteollisuuslinjojen lisäksi tulisi löytää myös
uusia kehityskomplekseja. Tällaisia saattaisi löytyä esimerkiksi julkisten palvelujen kuten esimerkiksi terveydenhuollon alueelta. Eräät käy-
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tännön esimerkit jo osoittavat tähän suuntaan.
Viita ei kuitenkaan tarkemmin spesifioi sitä,
mihin ja miten tuotekehitystä tulisi painottaa.
Onko tästä luettavissa se, että hän on yleisen
valikoimattoman tuen kannalla?
Viita lienee paljolti oikeassa siinä, että ylivoimaisesti suurin osa elinkeinotoiminnanjulkisesta
rahoituksestaja tuesta kohdistuu meillä luonteeltaan defensiivisesti eli olemassaolevan tuotantorakenteen vahvistamiseen ja suojelemiseen.
Jonkin verran rahoitukseen voidaan katsoa sisältyvän piirteitä myös OECD:n ns. positiivisen
sopeuttamisen kehitysstrategiasta. Positiivisen
sopeuttamisen strategiassahan pyritään lähinnä
vain luomaan yleisiä edellytyksiä elinkeinojen
kehittymiselle (mm. mainitsemanijulkisen rahoituksen infrastruktuuriluonne kuulunee tähän).
Sen sijaan vähäisempää on valtiovallan sellainen aktiivinen ote, jossa pyritään pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kehittämään uusia kasvualoja ja uusia tuotannonaloja väistyvien toimialojen tilalle. Olisi mielenkiintoista kuulla millaista aktiivista politiikkaa Viita suosittelisi tässä mielessä ja olisiko hän valmis tarkemmin
erittelemäänjaettujen varojen luonnettaja uudelleenallokaatiomahdollisuuksia näiden erilaisten
strategiavaihtoehtojen näkökulmasta.
Lienee niin, että useimmat etujärjestöt ovat
virittäytyneet defensiivisen strategian kannalle.
Tämä lienee käytännön politiikan kannalta keskeinen kysymys, johon monet julkisen talouden
tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota. Olisiko Viidalla tähän ongelmaan jokin uusi resepti tarjolla?
Rutiinimaisten investointien ja suoranaisten
operatiivisten toimintojen kuten esimerkiksi kuljetusten tukeminen on verraten yksinkertaista.
Tällaiseen helposti operoita vissa olevaan tukipolitiikkaan liittyy se vaara, että uskotaan kehitystä tapahtuvan, kun rahaa kohdennetaan ja liian
helposti unohdetaan toiminnan' lopullisten tulosten ja vaikutusten analysointi. Kun mennään
tuotekehityksen, tutkimuksen ja teknologian
kehityksen puolelle ongelmat ovat moninkerroin vaikeammat. Esimerkiksi tuotekehitysresurssien niukkuus on aivan toisentyyppistä kuin
esimerkiksi rakennusten ja kuljetuskaluston
niukkuus. Voimakas tuen ekspansio tuotekehitysalalle johtaa lyhyellä aika välillä tuotekehitys3. Tarmo Lemola - Raimo Lovio: Näkökulmia teollisuuden innovaatiotoimintaan ja teknologiapolitiikkaan Suomessa 1980-luvulla, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1984: 2.

resurssien taIjonnan jäykkyyden takia vain hintojen nousuun ilman merkittäviä määrävaikutuksia. Näin ollen olisi tarpeen eritellä mitä tuotekehitysresurssien taIjonnan lisäämiseksi olisi
tehtävä. Tällöin tullaan ilman muuta koulutuksen, perustutkimuksen, kansainvälisen kokemuksen ja markkinoinnin ongelmiin. Esimerkiksi Japanissa on keski- ja lukioasteen koulutuksen saaneita enemmän kuin missään muussa
OECD-maassa. Tämän on katsottu selittävän
osaksi japanilaisten suurta sopeutumiskykyä rakennemuutoksiin. Tuotekehitysstrategia sinänsä
ei voi kapea-alaisena tuottaa kovin hyviä tuloksia, jos kansantaloudelta puuttuvat perusedellytykset luovaan tuotekehitykseen ja sen hyödyntämiseen. Tarkastelualuetta joudutaan siis pakostakin laajentamaan.
Sekä korkean teknologian edellyttämästä investointitavaroiden tuonnista että patenttitilastoista päätellen Suomi on edelleen teknologisessa kuilussa tai ainakin sen partaalla3 . Siltaa
tämän kuilun yli tulisi rakentaa, mutta se ei käy
hetkessä. Miten siltaa tehdään ei ole myöskään
mitenkään selvä ja yksikäsitteinen asia.
Voidaan tässä lopussa virittää hieman vapaammin muutama kysymys. Onko meidän teollinen strategiamme tänä päivänä edelleen liian
flegmaattistaja sen ambitiotaso aivan liian alhainen? Lasse Virenistä lienemme yhtä mieltä, että
siinä oli pienelle maalle varsin sopiva tuote
sopivaan markkinarakoon. Virenin tarvitsema
infrastruktuuri: lenkkitossut ja raikas metsäpolku sopivat varsin luontevasti suomalaiseen ympäristöön eivätkä vaatineet ylipääsemätöntä taloudellista infrastruktuuria. Kun tähän perustaan
yhdistyi riittävä pyrkimys korkeaan ambitiotasoon tulos oli suorastaan ilmiömäinen. Keke
Rosbergin osalta on jo toisin. Löytyy varmaan
leegio niitä, jotka etukäteen olisivat sanoneet,
ettei Suomesta ikinä löydy edellytyksiä ja rahoitusta F-l maailmanmestaruuteen. Mutta tässäkin: kun oli kykyä, halua ja riittävä ambitiotaso
syntyi maailmanmestari Suomelle »epäsopivalla» alalla. Urheilussa suomalaiset ovat osoittaneet pystyvänsä maailmanmestaruuksiin. Miten
on teollisuuden laita? Koska saamme siinä maailmanmestari- ja maailmanennätystason saavutuksia? Varmaa on se, että ilman riittävän korkeaa tavoitetasoa ja pitkäjänteistä haIjoittelua ei
tämäntapaisiin saavutuksiin koskaan päästä.
Mielestäni Viita on virittänyt aiheellista keskustelua.
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PUHEENVUORO:
KARI TEPPOLA
Keskustelu teollisuuspolitiikan tavoitteista ja
keinoista on viime vuosina ollut varsin vähäistä.
Teollisuus neuvottelukunnan teollisuuspoliittinen yleisohjelma vuodelta 1980 päätti 70-luvun
»kokeilevan teollisuus politiikan» ja raamitti nykyisen teollisuuspolitiikan päälinjat. Pentti Viidan esitelmä käsittelee laajasti koko teollisuuspolitiikan aluetta. Kommenttipuheenvuorossani
keskityn siihen osaan esitelmää, joka käsittelee
valtion rahoitusta yrityksille.
Yrityksiin kohdistuvan valtion rahoituksen ja
myös kuntien rahoituksen esille nouseminen
viime aikoina ei valitettavasti ole vielä osoitus
teollisuuspoliittisen keskustelun viriämisestä
vaan heijastelee pikemminkin valtiontalouden
ajankohtaisia tasapainottamisvaikeuksia. Kansantaloudelliselle Yhdistykselle annettakoon
tunnustus teollisuuspoliittisen keskustelun virittämisestä sen omista lähtökohdista.
Valtion rahoitus yrityksille ei ole Suomessa
niin laajaa kuin eräissä Länsi-Euroopan maissa
kuten Ruotsissa ja Ranskassa. Meillä ei julkista
rahoitusta ole myöskään käytetty systemaattisesti nykyistä tuotanto rakennetta säilyttävästi.
Vertailu esimerkiksi Ruotsiin osoittaa yritysten
avustusmuotoisen rahoituksen painopisteen olleen siellä selvästi selektiivisessä rahoituksessa,
kun taas Suomessa jakautuma on lähes käänteinen. Valtion rahoituksella on saatu Suomessa
myös tuloksia aikaan. En halua yhtyä esitelmän
synkähköön arvioon valtion rahoituksen tähän
astisesta merkityksestä. (Taulukko 1).
Pentti Viidan hyvin jäsennellyssä esitelmässä

Taulukko 1. Valtion avustusrahoitus teollisuudelle
Suomessa ja Ruotsissa vuonna 1981.
Suomi
milj.
FIM
Yleinen tuki
Se1ektii vinen
tuki
Yhteensä

%

Ruotsi
milj.
SEK

%

1052

82

2333

21

234
1286

18
100

8637
10970

79
100

Lähde: Etla, IUI ym: Economic Growth in a Nordic
Perspective, Helsinki 1984.

kiinnitettiin runsaasti huomiota valtion rahoituksen yritysten kustannuksia alentavaan vaikutukseen. Tosiasia kuitenkin on, että rahoituksen
kokonaismäärästä 7.4 mrd. markkaa, avustusten
osuus oli vuonna 1981 vain noin 1.3 mrd. markkaa. Avustuksistakin huomattava osa myönnettiin aluepoliittisin perustein, jolloin kyseessä on
yrityksen epäedullisesta sijoittumisesta aiheutuvan ylimääräisen kustannuksen korvaaminen.
Normaaliehtoisilla lainoilla ei ole kustannuksia
alentavaa vaikutusta.
Valtion rahoitus on Suomessa myös suhteellisesti huomattavasti vähäisempää kuin useimmissa kilpailijamaissamme. Keskeistä valtion rahoituksessa onkin sekä yritysten että koko kansantalouden kannalta sen käytön tehokkuus. Pentti
Viita viittasi tähän väittämällä, että »valtion
toimenpiteet vahvistavat ensisijassa vanhojen
yritysten ja vanhan tuotteiston asemaa markkinoilla» .
Valtion rahoituksen pääalueet yritysten näkökulmasta ovat:
- investointien rahoitus
- työllisyyden edistäminen
- viennin rahoitus
- tutkimus- ja kehitystyön rahoitus
Valtion rahoituksen säilyttävää/uudistavaa
vaikutusta voidaan analysoida tämän luokituksen pohjalta.
Yritysten tutkimus- ja kehitystyörahoituksessa on selkeä tuotannon rakennekehitykseen liittyvä tavoite. T & K:n rahoituksella valtiovalta
parantaa yritysten rahoituksellisia edellytyksiä
suorittaa tutkimustoimintaa. Kun valtion rahoitus kattaa vain osan, yleensä 30- 50 % valikoitujen tutkimus hankkeiden kustannuksista, sen
käyttö edellyttää myös yrityksen omaa panostusta tutkimustoimintaan. Olennaista valtion
tutkimus rahoituksessa on kuitenkin sen riskinottoa lisäävä vaikutus. Kun valtiovalta osallistuu
tutkimushankkeen rahoitukseen, yritys voi ottaa
sellaisia riskejä, joihin se pelkästään oman rahoituksensa puitteissa ei ryhtyisi.
Valtion rahoitus työllisyyden edistämiseen on
takavuosina ollut luonteeltaan olemassa olevaa
tuotantoa tukevaa. Elvytyskaudelta ovat vielä
muistissa suhdannepoliittiset työllisyyslainat ja
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-avustukset. Nykyisessä työllisyyskoulutuksen
rahoituksessa huomattava osa on teollisuuden
rakennekehitystä tukevaa. Näin on silloin kun
koulutus luo käytännössä sellaista osaamista,
jota uudistuva ja uusi tuotantotoiminta pystyy
hyödyntämään.
Viennin rahoituksessa valtion tavoitteena on
ollut turvata suomalaisille yrityksille rahoituksellisesti samat lähtöasemat kuin kilpailijoilla. Valtaosa viennin rahoituksesta onkin erityisluototusta, joka on rakenteeltaan samaa kuin kilpailijamaissamme. Vienninedistämismäärärahojen
käytön osalta yhdyn Pentti Viidan mielipiteeseen, jonka mukaan niitä tulisi käyttää nykyistä
enemmän uusien markkina-alueiden avaamiseen.
Investointien rahoituksessa ei valtiovallan lähtökohtana ole ollut niinkään pääomien riittämättömyys ja siitä johtuvien pullonkaulojen poistaminen kuin eräiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden edistäminen investointeihin vaikuttamalla. Avustusmuotoisella rahoi.tuksella on vähennetty yrityksen epäedullisesta sijoittumisesta
aiheutuvaa ylimääräistä kustannusta. Voidaan
aina pelkistetysti kysyä missä määrin aluepoliittisessa investointien rahoituksessa on ollut kysymys olemassa olevan tuotannon »siirtorahoi-

tuksesta». Tiedossani ei ole tällaisia tapauksia
montakaan. Sen sijaan aluepoliittisella rahoituksella luotujen työpaikkojen pysyvyys on antanut
aika ajoin toivomisen varaa. Kestäviä työpaikkoja ei ole saatu aikaan pelkästään yritysten fyysisiä investointeja edistämällä. Kauppa- ja teollisuusministeriössä ja KERAssa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota rahoitettavien hankkeiden
teknologiseen kilpailukykyyn ja yritysten edellytyksiin säilyttää tämä.
Esittämäni näkökulmat tukevat johtopäätöstä,
että valtion rahoitusta on Suomessa käytetty
osaltaan tuotannon rakennekehitystä tukevasti.
Eräät julkisuudessakin olleet esimerkit viittaavat
kuitenkin siihen, että valtion rahoituksella on
ollut myös kilpailuolosuhteita vinouttavaa vaikutusta.
En lähde arvioimaan mitkä edellä luetelluista
rahoituksen päämuodoista sisältävät eniten tämän suuntaista vaikutusta. Yleisesti ottaen voitaneen todeta, että julkista rahoitusta ei tulisi
myöntää lainkaan, jos sen voidaan jo etukäteen
arvioida vinouttavan kilpailuolosuhteita. Erityisesti tulisi välttää liikakapasiteetin luomista valtion rahoituksella. Sellaiset rahoitus muodot , jotka kotimarkkinoiden osalta nopeimmin vaikuttavat yritysten kannattavuuteen, saattavat muita

Taulukko 2. Arvio tehdasteollisuuden aineellisista ja aineettomista investoinneista.

Suomessa 1980-luvun
alkuvuosina
lopulla

I

Ruotsissa
1980

Investoinnit % jalostusarvosta
Aineelliset
Aineettomat
T&K
Markkinointi
Koulutus
Yhteensä

18-19
5- 6
2
2- 3
yli
1

16 -18
9 -11.5
3.5- 4.5
4 - 5
1.5- 2

14
15
6
7
2

23-25

25 -29.5

29

vähint.
yli

Kokonaisinvestointien jakauma, %
Aineelliset
Aineettomat

75-77
23-25

62-65
35-38

48
52

100

100

100

Yhteensä
Lähde: Teollisuusneuvottelukunta, Helsinki 1983.
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herkemmin aiheuttaa kilpailuolosuhteiden vinoutumia ja allokaatiohäiriöitä. Esimerkkinä
viittaan edellä mainitsemiini työllisyyden edistämisen muotoihin ja toisaalta tutkimus- ja kehitysrahoitukseen.
Pentti Viita suhtautuu varsin kriittisesti verphelpotusten muodossa toteutuvaan rahoitukseen
yrityksille ja väittää, että se nykyisiin yrityksiin
suuntautuvana on luonteeltaan tuotantorakennetta säilyttävää. Näin ei mielestäni kuitenkaan
ole. Käytännössähän tilanne on se, että vain
kannattavat yritykset pystyvät käyttämään täysimääräisesti verohelpotusten antamat rahoitusmahdollisuudet. Nämä yritykset ovat usein
myös niitä, jotka kaikkein voimakkaimmin uudistavat tuotantoaan ja sitä kautta koko teollisuutemme rakennetta.
Menossa olevan kansainvälisen suhdannevaiheen myönteiset vaikutukset Suomen talouteen
eivät riitä ratkaisemaan pitemmän aikavälin rakenteellisia tasapainottomuuksia. Tarvitaan
määrätietoista talouspoliittista toimintaa hintakilpailukykymme palauttamiseksi sekä tuotannon laajentamisen ja rakennemuutoksen edistämiseksi.
Tuotannon laajentaminen ja rakennemuutos
toteutuvat keskeisiltä osiltaan yritysten inves-

tointien välityksellä. Kilpailukykymme kannalta
on välttämätöntä, että pyritään varmistamaan
tuo·tannon laajenemisen ja uusiutumisen kannalta riittävä fyysisten investointien taso. Samalla
tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että
yritykset investoivat fyysisenpääomavälineistön
lisäksi myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen,
koulutukseen, markkinoinninja organisaatioiden
kehittämiseen sekä uuden teknologian antamiin
mahdollisuuksiin tuotteiden ja tuotantoprosessien uudistamiseksi.
Teollisuusneuvottelukunta esitti tämän suuntaisen kannanoton vuoden 1983 lopulla. Siinä peräänkuulutettiin voimakkaasti sellaista talousja teollisuuspolitiikkaa,joka turvaa aineettomien
investointien voimakkaan lisäämisen yrityksissä. Neuvottelukunnan esittämä arvio yritysten
kokonaisinvestointien kehityksestä tällä vuosikymmenellä puoltaa johtopäätöstä, että yritysten pitkä vaikutteisten menojen osuus jalostusarvosta ei laske, mutta niistä nykyistä suurempi
osa käytetään aineettoman pääoman lisäämiseen. (Taulukko 2).
Valtion talouden tasapainottamiseksi on viime
aikoina eräissä yhteyksissä viitattu mahdollisuuteen ja tarpeeseenkin leikata valtion rahoitusta
yrityksille. Julkisen rahoituksen pysyviä muoto-

Taulukko 3. Julkinen rahoitus teollisuudelle vuonna 1981, milj.mk.

Lainat

KTM
KTM:n alaiset
laitokset
VM
TVM
MMM
Suomen Pankki ym. *
KELA
Osakesijoitukset
Yhteensä

183

Korkotuki

66

1860
346
11

Takuukorvaukset

247

Avustusrahoitus
yhteensä

629

695

22

269

158

158
3
1

3

1532
607

Takaukset **

21473
1029
8

164

SP:n vientiluotot

4539
1754

Koko rahoitus yhteensä
rahoitus v. 1979
muutos 1979-1981, %

6294
4867
+29

69
98

247
170

Suomen Pankki, Mortage Bank, SITRA ja Teollistamisrahasto
Pääosin kokonaistakuuvastuun mukaan
Lähde: Valtiovarainministeriön rahoitusselvitys, Helsinki 1983.

*
**

Avustukset

810
990

1290

22510

1290
1258
+3

22510
20511
+10
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ja ei ole aiemmin käytetty valtiontalouden tasapainottamiseen. Tämän suuntaiseen tasapainottamispolitiikkaan ei mielestäni ole tarkoituksenmukaista nytkään ryhtyä. Valtion rahoitus
yrityksille tähtää niiden reaalisen kilpailukyvyn
parantamiseen, joka ei saa olla riippuvainen
suhdannetilanteesta. Vuosina 1980-84 valtion
menojen lisäys oli 35 mrd. markkaa, josta yritysten rahoituksen osuus on vain noin 500 milj.mk.
(Taulukko 3).
Valtion rahoituksen tarkastelu ei saisi olla
erillistä muusta teollisuus politiikasta. Pentti Viita onkin tarkastellut rahoitusta teollisuuspolitiikan puitteissa. Teollisuuspolitiikan ensi sijaisena
tavoitteena tulee olla sellaisten edellytysten
luominen yrityksille, ettei valtion rahoitusta
merkittävässä määrin tarvittaisi. Tässä ei ole
toistaiseksi riittävästi onnistuttu. Suomessa yrityksillä on edelleen sellaisia ylimääräisiä kustannuksia, kuten energiaverot,joita kilpailijamaiden
yrityksillä ei ole. Niinpä ei ole myöskään edellytyksiä lähteä täysin uusille linjoille valtion rahoi-

tuksen mitoituksessa. Valtion rahoituksen leikkaamisen sijasta päähuomio tulisi suunnata sen
tehokkuuden parantamiseen. Aineettomien investointien edistämisen tulee olla edelleenkin
teollisuuspolitiikan painopistealue. Aineettomat
ja aineelliset investoinnit eivät ole kuitenkaan
vaihtoehtoisia. Talouspolitiikalla on huolehdittava osaltaan siitä, että myös kiinteissä investoinneissa saavutetaan riittävä taso.
Vaihtoehtoisia eivät myöskään ole nykyiseen
tai tulevaan tuotantoon investoiminen. Nykyisen
tuotannon kilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeää, jotta voidaan turvata tulevaan tuotantoon
liittyvien aineettomien investointien rahoituspohja.
Myös uusien yritysten syntyminen on teollisuuden rakennekehityksen kannalta olennaista.
Tältä osin olen halukas korostamaan yritysten
yleisten toimintaedellytysten merkitystä. Mitään
yksittäistä keinoa yrittäjyyden edistämiseksi ei
löytyne.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1984:3

ARTIKKELEITA

KESSU-malli ja sen käyttö keskipitkän ajan
ennustamisessa ja suunnittelussa
KAUKO MANNERMAA - AUGUST LEPPÄ

rustamista uudelleen pitkähkön väliajan
jälkeen vuonna 1962. Talousneuvosto
Kokonaistaloudellisten mallien käyttö otti tehtäväkseen kansantalouden kastaloudellisten ennusteiden ja talouspo- vupoliittisen ohjelman laatimisen, jota
liittisten vaihtoehtojen laadinnassa on varten päätettiin selvittää kansantalouvakiintunut. Suomessa on erityisesti den kasvunäkymiä vuosina 1962-67.
keskipitkän ajan arvioita laadittaessa Tehtävää valmistelemaan asetettiin tutkäytetty mallia apuna varsin kauan. Mal- kimusjaosto, joka aloitti työnsä vuonna
li tunnettiin vuoteen 1974 asti nimellä 1963. 1 Tehtävän suorittamista varten oli
MEPLAMO-malli ja sen jälkeen nimel- kaavailtu menetelmää, jossa arvioidaan
lä KESSU-malli. Mallin kehitys on ollut ensin viennin kehitys ja sitten iteratiiviläheisesti sidoksissa erilaisiin talouspo- sesti tuotannon, kulutuksen ja invesliittisiin ongelmanasetteluihin, ja aluksi tointien kehitys. Varsin nopeasti todetkäsitelläänkin mallin kehitystä ja sen tiin, että työtä ei voida toteuttaa näin,
roolia talouspolitiikassa samanaikaises- etenkin kun tarkastelutaso oli verraten
ti. Sen jälkeen käsitellään täsmällisem- yksityiskohtainen. Käytettävissä ollutmin mallin käyttöä talouspolitiikan ta panos-tuotosmallia ryhdyttiin sen
apuna. Sitävastoin mallin käyttöä eri- vuoksi täydentämään kulutus- ja investyistarkoituksiin ei tarkastella. Mallin tointiyhtälöillä, joilla voitiin taata tuorakennetta ja sisältöä esitellään pääpiir- tanto-, kulutus- ja investointiarvioiden
teittäin kiinnittäen huomiota mallin te- keskinäinen konsistenssi.
Syntyneen kehikon, joka pohjautui
keillä oleviin muutoksiin. Lopuksi tarkastellaan lyhyesti mallin kehittämis- 41 toimialan panos-tuotostaulukkoon,
tarpeita ja jatkotyön painopistealueita. avulla laadittiin talousneuvoston mietintöön lähivuosien kasvupolitiikasta
sisältyneet kaksi vaihtoehtoista kehi2. Keskipitkän ajan
tysarviota. Kun mietintö oli luonteelkokonaistaloudellisen mallin
taan kasvu- ja rakennepoliittinen, ei kekehitys

1. Johdanto

Keskipitkän ajan mallin alkusysäyksenä voidaan pitää talousneuvoston pe-

1. Jaoston puheenjohtajana oli Reino Rossi sekä
jäseninä Timo Helelä, Paavo Kaarlehto, Lauri Korpelainen, Jussi Linnamo, Olli Niitamo ja Olli J. Voli.
Sihteerinä toimi Kauko Mannermaa.
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hikon sopivuus sen yksityiskohtaisuu- jen ja hintojen kytkemistä malliin. Täldesta huolimatta ollut kovin hyvä ko. löin muodostui kehikko, jossa oli erikongelmanasetteluun. Tulosta pidettiin seen reaalimalli ja hintamalli, joiden
kuitenkin niin lupaavana, että mallin välille oli rakennettu keskinäiset kytkehittelyä päätettiin jatkaa. 2
kennät. Kun Suomessa oli samaan aiKehittelytyötä edelleen jatkettaessa kaan myös alettu kehitellä tulopolitiikkytkettiin julkisen talouden, työllisyy- kaa, sai malli tästä uuden käyttöalueen.
den ja suhteellisten hintojen tarkastelu Mallin, jonka laajuus oli 220 yhtälöä,
mallikehikkoon. Tätä kehikkoa käytet- avulla laadittiin kansantalouden kehitiin talousneuvoston arvioidessa kan- tysarvio vuosille 1969-73. 4
santalouden kehitysnäkymiä vuosina
Tässä mietinnössä tarkasteltiin sekä
1965 - 70 (talousneuvostolle oli tällöin finanssipoliittisten että erityisesti tuloperustettu oma sihteeristö). Talouspo- poliittisten toimintavaihtoehtojen seuliittinen ongelmanasettelu oli jossain rauksia keskipitkällä aikavälillä. Ilmeimäärin muuttunut. Nyt hahmoteltiin sesti laskelmilla oli myönteinen vaikupikemminkin talouspolitiikan yleis- tus vakautusilmapiirin syntymiseen,
suuntaa kuin etsittiin yksityiskohtaisia joskin tulo- ja hintakehitys myöhemmin
toimenpiteitä kansantalouden raken- taas kiihtyi. Erilaisten vaihtoehtojen
teen parantamiseksi ja kasvun nopeut- tarkasteluinnostus meni niin pitkälle,
tamiseksi. Mallin, joka sisälsi 125 yhtä- että mietinnössä tarkasteltiin peräti 16
löä, soveltuvuus esillä olevien ongel- erilaista vaihtoehtoa. Mallilaskelmiin
mien tarkasteluun näytti tyydyttäväItä. liittyvää epävarmuutta sekä eräänlaista
Mallin avulla tehdyissä simuloinneis- rajoittuneisuutta osoittaa toisaalta se,
sa ei voitu löytää sellaista linjaa, joka että todellinen kehitys jäi monessa suholisi johtanut kansantalouden silloisten teessa näiden vaihtoehtojen rajoittaman
tasapainottomuuksien olennaiseen hel- skaalan ulkopuolelle.
pottumiseen vuoteen 1970 mennessä
Tähän vaiheeseen voidaan sanoa mal(valuuttakurssien ollessa kiinteät). lin merkittävien sisällöllisten uudistusLaskelmien tulokset olivat eräänä pe- ten päättyneen pitkäksi aikaa. Mallin
rusteena, kun vuoden 1967 devalvaatio ympäristössä tapahtui uudistuksia ja
toteutettiin. Itse mietintökin, johon las- muutoksia, jotka johtivat tähän. Takelmat sisältyivät, voitiin julkaista vas- lousneuvoston sihteeristön pohjalta peta viivästyneenä vuoden 1967 devalvaa- rustettiin Taloudellinen suunnittelukestion jälkeen. 3
kus v. 1970, jolloin toiminta samalla
Seuraavaksi alettiin valmistella tulo- laajeni. Taloudellisessa suunnittelukeskuksessa mielenkiinto 1970-luvun alku2. Kuvaus silloin käytetystä mallista on julkaistu
talousneuvoston mietinnön lähivuosien kasvupolitii- vuosina keskittyi kuitenkin pääasiassa
kasta liitteenä (komiteamietintö 1964: B 93). Kehitelty
muuhun kuin keskipitkän ajan mallin
malli on esitetty Kauko Mannermaan tilastotieteen
kehittämiseen. Painopistealueina olivat
lisensiaattitutkimuksena Keskipitkän ajan ennustemalli Suomen kansantaloudelle sekä testaus sen ennustekyvystä vuosina 1960-1964, Helsinki 1966.
3. Silloin käytetty malli on julkaistu tämän mietinnön liitteenä. Talousneuvosto: Kansantalouden kehitysnäköaloja vuoteen 1970. Komiteanmietintö 1967: B
72, Helsinki 1967.

4. Kansantalouden
kehitysnäköaloja
vuosina
1969 -1973. Talousneuvoston sihteeristö, Helsinki
1969. Malli on kuvattu julkaisussa Medium-term planning model for the Finnish economy. Economic Planning Centre, Helsinki 1970.
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pitkän ajan suunnittelu, jonka taustaksi
silloinen MEPLAMO-malli ei ollut sopiva, sekä yhteiskuntapolitiikan tavoitteet ja siihen liittyen sosiaali-indikaattoreiden kehittäminen.
Kansantalouden keskipitkän ajan
suunnittelu alkoi myös menettää merkitystään. Talousneuvostossa oli yhä vaikeampaa päästä yhteisymmärrykseen
kansantalouden keskipitkän ajan ongelmien ratkaisutavoista. Toisaalta valtiovarainministeriössä oli aloitettu valtiontalouden keskipitkän ajan suunnittelu 1960-luvun loppupuolella. Kansantalouden ja valtiontalouden suunnittelun välille muodostui nopeasti kiinteä
yhteys, sillä malli oli silloisessa muodossaan varsin sopiva valtiontalouden
suunnittelun apuvälineeksi. Keskipitkän ajan tarkastelun rooli valtiovarainministeriön sisällä vähitellen vahvistui,
joskaan tulokset eivät välttämättä näkyneet hallituksen päätöksissä.
Vuosikymmenten vaihteessa syntyi
myös keskustelu yhteiskuntapolitiikan
ja talouspolitiikan keskinäisestä roolista
sekä tarkoituksenmukaisesta suunnitteluorganisaatiosta.
Suunnitteluorganisaatiosta oli kaksi vastakkaista käsitystä. Ensimmäisen mukaan yhteiskuntapoliittinen suunnittelu tulisi alistaa
pääministerille valtioneuvoston kansliaan, jolloin voitaisiin varmistaa erilaisten yhteiskuntapoliittisten näkökohtien
tasavertainen käsittely ja estää taloudellisten näkökohtien liiallinen hallitsevuus päätöksenteossa. Toisen käsityksen mukaan suunnittelu tulisi alistaa
valtiovarainministeriölle, joka valtiontalouden viisivuotissuunnittelun kautta
oli jo rakentanut myös yhteiskuntapoliittista suunnittelua palvelevan järjestelmän.
Tuolloin ensinmainitun käsityksen

mukaiset näkemykset olivat hallitsevia
ja valtioneuvoston kansliaan perustettiin erillinen suunnitteluosasto. Taloudellinen suunnittelukeskus jätettiin valtioneuvoston kanslian alaiseksi tukemaan yhteiskuntapoliittista suunnittelua. Kuitenkin keskipitkän ajan tarkastelu oli jo niin paljon lähentynyt valtiontalouden suunnittelua, että se ja samalla
keskipitkän ajan mallin kehittäminen ja
käyttö siirtyi valtiovarainministeriöön.
Vaikka suunnitteluorganisaation kehityksen myöhemmät vaiheet eivät enää
vaikuttaneet mallityöhön, voidaan kuitenkin todeta, että 1970-luvun alussa
vallinnut suunnitteluideologia ei ole
osoittautunut kestäväksi. Taloudellinen
suunnittelukeskus on siirtynyt valtiovarainministeriön alaisuuteen, koska käytännössä työ oli lähinnä valtiovarainministeriötä palvelevaa. Kanslian suunnitteluosasto lakkautettiin v. 1984. Painopiste alkoikin jo 1970-luvun puolivälin
jälkeen siirtyä takaisin talouspolitiikan
suunnittelun puolelle ja samalla keskipitkän ajan arvioiden asema alkoi uudelleen korostua. Keskeisiä syitä tähän
kehitykseen olivat mm:
- yhteiskuntapoliittisen suunnittelun
koordinoinnin vaikeus tarvittavan
kokonaiskehikon puuttuessa
- taloudellisten ongelmien kärjistyminen 1970-luvun puolivälissä
- monien yhteiskuntapoliittisten uudistusten kypsyminen ja
- yhteiskuntapoliittisen suunnittelun ja
päätöksenteon välinen etäisyys.
Mallin siirto valtiovarainministeriöön
käynnisti kehittämisprojektin, jonka
yhteydessä mallin sisältö ei ratkaisevasti muuttunut, mutta perusideologiassa
tapahtui kuitenkin siinä määrin muutoksia, että malli ristittiin KESSU -mal-
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liksi. Tällöin kehitettiin ajatus mallisysteemistä, jonka rakennetta voidaan
muuttaa joustavasti erilaisten ongelmanasettelujen mukaan ja josta voidaan
tarvittaessa poistaa osia tai lisätä niitä.
Tässä yhteydessä mallin hallinta- ja ratkaisujärjestelmää uudistettiin samalla
kun sen syöttö- ja tulostusjärjestelmää
parannettiin merkittävästi, minkä seurauksena mallin käyttö tuli aikaisempaa
selvästi nopeammaksi ja joustavammaksi siitä huolimatta, että mallin koko
kasvoi noin 350 yhtälöön. 5
Uudistettu malli oli tämän jälkeen
normaalissa käytössä talouspolitiikan
valmistelussa, mutta merkittävään
asemaan sillä tehdyt arviot tulivat vasta
vuoden 1977 elvytysohjelman tausta-aineistona. Työttömyys oli kasvanut
nopeasti vuodesta 1975 lähtien, minkä
vuoksi vähitellen syntyi konsensus siitä, että jotakin pitäisi tehdä tilanteen
korjaamiseksi. Hallitus päättikin kansantalouden keskipitkän ajan tavoitteista sekä talouspoliittisesta ohjelmasta
niiden saavuttamiseksi. Siitä lähtien on
seurattu periaatteessa samaa keskipitkän ajan politiikkaa. Keskipitkän ajan
laskelmia on pidetty ajan tasalla ja ne
ovat olleet taustana talouspoliittista toimintalinjaa arvioitaessa sekä talouspoliittisista toimista päätettäessä. Käytännössä tosin suhdannevaihteluiden
ym. tekijäin aiheuttamat paineet ovat
johtaneet poikkeamiin valitulta linjalta.
Kokonaisuutena viime vuosien kokemukset ovat silti voittopuolisesti positiivisia, sillä esim. elvytysohjelman tavoitteet ovat toteutuneet pääosin melko
tyydyttävästi.
5. Malli on kuvattu julkaisussa Kauko Mannermaa - Eeva-Liisa Kaski, »KESSU» , the forecasting
and planning systemfor the Finnish economy. Ministry of Finance, Economic Department, Helsinki 1980.

Malli pysyi pitkähkön aikaa pääpiirteissään ennallaan, kunnes vuosikymmenen vaihteessa valmistunut kansantalouden tilinpidon uudistus pani liikkeelle jälleen mallin kehittämisprojektin. Tilinpidon uudistus tarjosi aikaisempaa paremman mahdollisuuden syventää institutionaalisten sektoreiden
tulojen, tulonkäytön ja rahoitustasapainon tarkastelua. Malli laadittiin uudistetun tilinpidon mukaiseksi ja sen ratkaisu- ja hallintatekniikka uusittiin. Myös
mallin sisältöä kehitettiin, mutta pääpaino oli tilinpidon uudistusten antamien uusien mahdollisuuksien huomioonottamisessa. 6
Nyt käynnissä olevassa kehittämisvaiheessa paneudutaan erityisesti sisällölliseen jå laadulliseen kehittämiseen,
sillä malli nykyisellään peittää varsin
hyvin sen ongelma-alueen, jonka kuvaamiseen se on tarkoitettu. KESSU-mallin aikana on yhä enemmän
kiinnitetty huomiota lyhyen ja keskipitkän ajan arvioiden koordinointiin mm.
lisäämällä mallin suhdanneherkkyyttä.
Mallin hallinta- ja käyttöjärjestelmää on
puolestaan kehitetty lähinnä 1970-luvun
alkupuolelta lähtien. Mallin koko on
vähitellen kasvanut siitä huolimatta, että toimiala- ja sektorijako on säilynyt
suhteellisen muuttumattomana.

3. Mallin käytöstä talouspolitiikan
suunnittelussa

KESSU-mallin keskeisin käyttö on
edelleen kansantalouden ja valtionta6. Yksityiskohtainen kuvaus nykyisestä malliversiosta on julkaisussa Kauko Mannermaa, Eeva-Liisa
Kaski, August Leppä ja Heikki Sourama: Keskipitkän
ajan suunnittelumalli KESSU II. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Helsinki 1983.
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louden keskipitkän ajan ennuste- ja
suunnittelutyössä, vaikka volyymiltaan
muu käyttö onkin tätä selvästi suurempaa. Mallin soveltuvuus on myös paras
tällä alueella, koska malli on alunperin
laadittu tätä tarkoitusta varten. Laajuudestaan huolimatta se on kuitenkin vain
epätäydellinen kuvaus kansantalouden
keskipitkän ajan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, minkä vuoksi sen asianmukaiseen käyttöön on kiinnitettävä
paljon huomiota.
Keskipitkän ajan suunnittelussa lähtökohtana on normaalisti ollut ns.
muuttumattomaan politiikkaan perustuva (passiivinen) vaihtoehto, jossa
syntyviä ongelmia arvioimalla on pyritty selvittämään talouspolitiikan muuttamistarpeita. Muodostamalla uusia talouspoliittisia vaihtoehtoja ja arvioimalla näiden seurauksia lopulta on päädytty vaihtoehtoon, jota vallitsevissa
oloissa on voitu pitää riittävän tyydyttävänä ja joka sen vuoksi on voitu
hyväksyä talouspolitiikan keskipitkän
ajan tavoitevaihtoehdoksi.
Myös optimointitarkastelun käyttö
olisi periaatteessa mahdollista asettamalla etukäteen talouspolitiikan tavoitteet ja ·selvittämällä mallin avulla sellaista talouspolitiikan keinoyhdistelmää, joka mahdollisimman hyvin toteuttaisi nämä tavoitteet. Kontrollimalliversiolla voidaan suorittaa tämäntyyppistä tarkastelua. 7 Käytännön
KTS-työssä näin ei kuitenkaan ole menetelty, koska nykyinen tapa on nähty
päätöksentekijäin kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi. Mallin puutteet on
voitu myös paremmin ottaa huomioon
ja täydentää sitä ulkopuolisin arvioin.
7. August Leppä: KESSU II kontrollimallisovellutus. Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto. Keskustelualoitteita n:o 7.
3

Kun malli on valmiina, talouspolitiikan vaihtoehtojen seurausten arviointi
on periaatteessa hyvin yksinkertaista.
Puhtaasti eksogeenisten tekijäin kehitys
ennustetaan ja tehdään tarpeelliset olettamukset noudatettavasta talouspolitiikasta, minkä jälkeen mallilla voidaan
arvioida syntyvä kansantalouden (endogeenisten tekijäin) kehitys. Käytännössä ei kuitenkaan voida edetä näin
pelkistetysti. Joudutaan harkitsemaan,
miten malli soveltuu vallitsevaan tilanteeseen, miten siihen sisältymättömät
tekijät ja riippuvuudet otetaan huomioon samoin kuin sitä, miten eksogeenisten tekijäin kehitys arvioidaan ottaen
huomioon niiden yhteys muihin tekijöihin. Koska mallin käyttö on joustavaa,
toistuvilla ajoilla voidaan käytettävät
lähtökohdat saada keskenään johdonmukaisiksi.
Käytännössä ei eksogeenisten tekijäin kehitystä voida arvioida riippumattomasti muista tekijöistä, sillä tuleva
kansantalouden kehitys vaikuttaa myös
niiden kehitysuraan. Osa periaatteessa
endogeenisista tekijöistä on mallissa eksogeenisena esimerkiksi siitä syystä, ettei niihin liittyviä vaikutussuhteita ole
pystytty riittävän luotettavasti selvittämään, menneisyydessä arvioitujen vaikutussuhteitten oletetaan katkeavan tai
tekijöiden merkitys on niin pieni, ettei
endogenisoinnista ole mitään etua.
Vaikka talouspoliittisten päätösmuuttujain kehitys on periaatteessa vapaasti
valittavissa, niidenkin tulee olla järkevässä suhteessa kansantalouden muuhun kehitykseen. Mallissa on haluttu
säilyttää mm. tulopoliittiset tekijät
pääasiassa eksogeenisina tulopoliittista
vaihtoehtotarkastelua varten. Mallilla
tuotetut kehitysarviot ovat siten aina
ehdollisia.
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Mallia käytettäessä on myös huomattava, ettei kansantalouden tasapainotekijöistä samoin kuin ei myöskään rahoituksesta ole kytkentää takaisin muuhun
malliin. Näitä tekijöitä voidaan käyttää
eri vaihtoehtoskenaarioiden realistisuuden tarkasteluun ja niiden perusteella tulee mallin lähtökohtia muuttaa, jos
vaihtoehtoa ei voida pitää toteutumiskelpoisena.
Sovelluksissa joudutaan varsinaisten
eksogeenisten tekijäin lisäksi käyttämään hyvin paljon erilaisia korjaustermejä. Eräänä syynä tähän on mm. se,
että mallin tulokset halutaan vastaamaan viimeisintä tietoa toteutuneesta
kehityksestä ja viimeisimpiä lyhyen
ajan ennusteita. Mallin tuottama tieto
luonnollisesti aina poikkeaa tästä jonkin
verran, mutta korjaustermeillä voidaan
keskeisimmät lyhyen ajan kehityksen
erityispiirteet ja poikkeustekijät ottaa
huomioon. Tämä auttaa lyhyen ajan ja
keskipitkän ajan ennusteiden ja suunnittelun koordinointia keskenään.
Mallin mainitunlaista käyttöä helpottaa, että se on perusteiltaan melko vakiintunut ja että sen käyttötiheys on
melko suuri, minkä vuoksi sen ominaisuudet tunnetaan hyvin. Mallia voidaan
rakenteellisesti myös muuttaa riippuen
talouspoliittisesta ongelmanasettelusta
ja saatavissa olevasta ulkoisesta tiedosta.
Vaikka KESSU-malli ei ole lyhyen
ajan malli, sitä voidaan käyttää myös
lyhyen ajan suunnittelun apuna talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten
selvittämiseen. Monissa tapauksissa se
soveltuu tähän melko hyvin, mutta
useissa sovelluksissa tiettyjen kytkentöjen puute rajoittaa sen käyttökelpoisuutta ja vaatii erillisarvioiden liittämistä mallitarkasteluun. Muun muassa inf-

laatiodynamiikka samoin kuin kansantalouden lyhyen ajan reaktiot jäävät pitkälti mallissa ottamatta huomioon.
Mallin käyttöaluetta on ulotettu paitsi
lyhyen aikavälin myös pitkän aikavälin
ennustamiseen ja suunnitteluun päin.
Tässä voidaan erottaa kahdentyyppistä
käyttöä. Ensiksikin mallilla on arvioitu
kokonaistaloudellista taustaa erilaisia
sektoriselvityksiä varten pidentämällä
keskipitkän ajan arvioiden jänneväliä.
Näin on tehty tapauksissa, jolloin sopivia pitkän ajan arvioita ei muutoin ole
ollut käytettävissä. Toiseksi on arvioitu
eräillä talouspolitiikan erityislohkoilla
mahdollisten
toimintavaihtoehtojen
vaikutuksia kansantalouden kehitykseen. Mallin soveltuvuus tähän tarkoitukseen ei välttämättä ole ollut hyvä,
mutta sitä on käytetty parempien vaihtoehtojen puutteessa. Monissa tapauksissa kuitenkin keskeisin selvitystyö on
tehty mallista erillään ja liittämällä työn
tulokset malliin on voitu arvioida toimintalinjojen kansantaloudellisia vaikutuksia.

4. KESSUn yleisrakenne

Kansantalouden
tilinpidon
tapaan
KESSU II malli jakaantuu funktionaaliseen ja institutionaaliseen osaan. Edellisessä kuvataan hyödykkeiden tarjontaa ja kysyntää, tuotannontekijätuloja
ja hintoja. Jälkimmäisessä osassa kuvataan mallin funktionaalisessa osassa
muodostuneiden tuotannontekijätulojen jakoa eri institutionaalisille sektoreille, tulojen uudelleenjakoa, tulonkäyttöä ja sektoreiden rahoitustasapainoa. Mallin funktionaalisessa osassa taloudellista toimintaa tarkastellaan seitsemän sektorin kesken ja 14 toimialalla.
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Institutionaalisia sektoreita on mallissa tulot kytkeytyvät takaisin kysyntään ja
kahdeksan.
edelleen panos-tuotoskehikkoon. MalKESSU II on keskipitkän ajan dy- lissa ei ole erillistä rahamarkkinalohnaaminen vuosimalli. Sen ydin sekä koa, vaan eri vaihtoehdoissa syntyvää
volyymi- että hintapuolella on pa- rahoitustilannetta arvioidaan erikseen
nos-tuotoskehikko. Luonteeltaan malli mallin ulkopuolella. Sama koskee taron kysyntäjohteinen. Aikasarjaesti- jontatekijöitä, sillä tarjontapuolen paino
mointiin perustuvien kansantalouden mallissa on vielä vähäinen, vaikka kokysyntäerien ja kiinteiden panos-tuo- keita onkin suoritettu tarjonnan painon
tossuhteiden pohjalta määräytyy koko- lisäämiseksi.
Laskentasysteeminä KESSU on kohnaistuotanto. Tuotannon kehitys määrää työllisyyden. Tuotanto, työllisyys ja talaisen suuri; se sisältää 500 yhtälöä ja
ansiotaso-olettamukset
puolestaan 750 muuttujaa. Kuviossa 1 on esitetty
määräävät työ- ja pääomatulot. Tuo- mallin keskeiset endogeenisten tekijäin
tannontekijätulojen ja panos-tuotoshin- väliset riippuvuudet.
tamallin pohjalta määräytyvät hinnat.
Panos-tuotosytimen lisäksi mallin
Kä yttäjäsektoreittaises ta
tulonjaosta keskeisiä osia ovat kysynnän ja hinto-
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jen disaggregoidut lohkot. Lohkojen välisten yhteyksien määrittelyssä on pyritty löytämään tasapaino toisaalta yleisen laskentakehikon edellyttämän parsimonian ja talouspoliittisen käytön
edellyttämien vaikutussuhteiden laaja-alaisuuden välillä. Näiden yhteyksien lukumäärään on osaltaan vaikuttanut myös varautuminen vaihtoehtoisten
malliversioiden luomiseen mallilohkoja
vaihtamalla, jolloin kytkentöjen määrä
vaikuttaa muutostyöhön ja sen laajuuteen.
Teknisesti erillisiä esi-, sivu- tai jälkimalleja nykyisessä malliversiossa ei
ole formaalisessa mielessä käytetty.
Mallia käytettäessä osa syöttötiedoista
ja tuloksista kuitenkin yleensä johdetaan erillisistä laskentajärjestelmistä tai
malleista. Tämä johtuu pääosin siitä,
että useiden käyttötarpeiden ollessa väliaikaisia yksityiskohtainen standardoitu sivu- tms. malli ei välttämättä ole riittävän joustava. Laskentakehikkotyyppinen ratkaisu, jossa lohkot ovat suhteellisen itsenäisiä, mahdollistaa tämän
suunnan kehittelyn pidemmällekin.
Mallin yksityiskohtaisuuden etuna
on, että se sallii talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen eriytyneen tarkastelun ja uudelleen arvioinnin. Toisaalta
yksityiskohtaisuus asettaa mallin hallintajärjestelmälle huomattavia vaatimuksia. Tilinpitojärjestelmän puitteissakaan
ei ole välttämättä yksinkertaista selittää
taloustoimia loogisesti yhtenäisesti
funktionaalisen osan tuotantotekniikkaan ja institutionaalisen osan päätöksentekoon perustuvan tarkastelun takia.
Mallin ilmiö alue on puhtaasti taloudellinen; kytkennät ja palautteet muusta ympäristöstä puuttuvat ja ne on hoidettava erillisillä laskelmilla. Esimer-

kiksi energia- ja ympäristötekijät voidaan liittää jälkimallina KESSU II:n
keskeisiin suureisiin. Sen sijaan jälkimallista saatavan palautteen formalisointi perusmallin taloudelliseen ilmiömaailmaan on vaikeata.
Mallin suuri muuttujien lukumäärä
johtuu toisaalta kansantalouden tilinpitoon sidonnaisesta laskentakehikkoperinteestä ja toisaalta mallin käytöstä
talouspolitiikan suunnittelussa. Muuttujat on pyritty mahdollisimman suuressa
määrin määrittelemään mallissa endogeenisina, sillä käytettäessä mallia tiheästi on lukuisten eksogeenisten muuttujien päivitys jo tekninen ongelma.
Mallin institutionaalisen osan kuvaama ilmiö alue on verrattain laaja ja
monimuotoinen, mutta tekniseltä luonteeltaan yksinkertainen. Tuotantotoiminnasta syntyvät tulot jaetaan institutionaalisille sektoreille, tulot uudelleenjaetaan vastikkeellisina ja vastikkeettomina tulonsiirtoina ja syntyvää tulosta käytetään joko kulutukseen, pääomanmuodostukseen tai rahoitusaseman muuttamiseen. Tärkein kytkentä
takaisin mallin funktionaaliseen osaan
liittyy kulutus päätöksiin. Investointien
kokonaistaso määräytyy funktionaalisessa osassa, vaikka sektoreittainen
jako riippuu sektoreiden tulojen käytöstä. Sektorin rahoitusasema vaikuttaa
institutionaalisen osan useisiin taloustoimiin. Menettely johtuu rahamarkkinoiden käsittelytavasta, joka tuottaa
näkemyksen sektoreiden sisäisestä rahoitusasemasta ja sen kehityksestä,
mutta selkeä yhteys rahamarkkinoiden
tilaan puuttuu.

5. Mallin keskeiset lohkot
Mallin ekonometristen lohkojen ratkai-
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sujen taustana on useitakin yleisiä periaatteita, jotka heijastuvat myös yksityiskohtaisiin ratkaisuihin. Jatkuvasti
päivitettävät mallit muodostavat eräänlaisen perinneketjun. Mallin käyttö samoihin tarkoituksiin vuodesta toiseen
edellyttää tuloksilta tiettyä jatkuvuutta
eikä kokeilu kokeilun vuoksi tässä tilanteessa ole suotavaa. Toisaalta käyttötarpeet muuttuvat, tietopohja kehittyy
ja samoin teoriapohja. Kasaantunut tietämys mallin toiminnasta luo myös
omia kehittämispaineitaan.
KESSU II:n ekonometristen lohkojen luokitukset vastaavat yleensä mallin
toimialaluokitusta tai ovat muutoin disaggregoituja. Yhtälöratkaisut ovat harkinnanvaraisesti painotettuja keskiarvoja yhtenäisen yhtälömuodon ja toimialoittaisten erityispiirteiden välillä.
Normaalia estimointiperiodia 19601979 on tarpeen tullen lyhennetty ja yhtälömuoto valittu tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Mallin käytön aikana yhtälöitä voidaan korjata kulloisenkin
käyttö tarpeen mukaan.
Seuraavassa ei kuvata yksityiskohtaisesti mallissa käytettyjä ratkaisuja,
koska ne ovat nähtävänä edellä mainitussa julkaisussa. Huomiota kiinnitetään eräiden keskeisten ratkaisujen
yleispiirteisiin sekä niissä uudessa malliversiossa tehtäviin muutoksiin.
Ulkomaankauppa

Tavaravientiä käsitellään KESSU II
-mallissa toimialoittain. Endogeenisena
käsitellään teollisuuden vientiä länsimarkkinoille. Itävienti mallissa on eksogeeninen samoin kuin raakaöljyn
tuonti. Itäkaupan ollessa pääasiassa eksogeenista on sen tasapaino sopeutetta-

vissa halutulla tavalla. Tuonnissa
KESSU II käsittelee erikseen kulutusja investointihyödykkeitä ja raaka-aineita sekä erikoistapauksina polttoaineita ja henkilöautoja. Tämä aikasarjojen saatavuuteen perustuva ratkaisu
vaatii tuekseen algoritmin, jolla tuontiestimaatit muunnetaan toimialoittaiseksi tarjonnaksi. AIgoritmi perustuu optimointiin tilanteessa, jossa kotimaiset
tuottajat pyrkivät pitämään markkinaosuutensa ja jossa tavararyhmittäinen
tuonti toimii rajoitteena.
Nykyisessä malliversiossa niin tuonnin kuin vienninkin volyymille selittäjinä ovat hintakilpailukykymuuttuja ja
ao. erää vastaava aktiviteettimuuttuja.
Viennin puolella ulkomaista kysyntää
approksimoidaan OECD:n painotetulla
tuotannolla tai teollisuustuotannolla ja
vastaavasti tuonnin puolella aktiviteettimuuttujia ovat tuotanto, kulutus ja
investoinnit. Tätä aggregoitua tarkastelua on uudessa mallitarkastelussa tarkoitus disaggregoida muotoilemalla
tuonnin puolella kysyntä ko. toimialan
mukaan ja vastaavasti viennissä aktiviteettimuuttujat ovat aiempaa lähempänä tavaroiden käyttötarkoitusta.
Sekä viennin että tuonnin hinnat ovat
nykyisessä mallissa eksogeenisia. Hintasuhteiden merkitys ulkomaankaupassa rajoittuu yleisesti määriteltyyn hintakilpailukykymuuttujaan eli bruttokansantuotteen hinnoilla mitattuun hintasuhteeseen, joka kuvaa yleistä kustannuskehitystä kilpailijamaihin verrattuna. Hintasuhde on sama kaikilla toimialoilla ja näin ollen kuvauksessa jäädään varsin yleiseen selitykseen. Toimialoittaiset erityispiirteet sekä lyhyen
ajan· vaihtelut eivät sitä kautta pääse
riittävästi esiin.
Tulevassa malliversiossa niin tuonnin
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kuin vienninkin puolella hinnat käsitellään toimialoittain, tuonti eksogeenisena ja vienti tärkeimmillä toimialoilla
endogeenisena.
Tulevassa vientihintojen ratkaisussa
ei ole suoraan etukäteen kiinnitetty ratkaisua kilpailijoiden hinnan seurannasta
tai omien kustannusten pohjalta tapahtuvasta hinnoittelusta. Kilpailijahintojen, valuuttakurssien ja kustannusten
merkitystä pitemmän ajan rajoitteena ja
niiden vaikutusta sopeutumisuraan on
selvitetty toimialakohtaisesti.
Nykyisen ratkaisun yksinkertainen
rakenne luo varsin suoran yhteyden
talouspoliittisessa keskustelussa usein
käytetyn hintakilpailukyvyn ja ulkomaankaupan
volyymin
välille.
KTS-perspektiivillä käytetty menettely
on ollut tyydyttävä. Tulevassa ratkaisussa dynamiikalla on selvästi enemmän painoa ja siinä on pyritty erottamaan pitkän ajan käyttäytyminen lyhyemmän ajan sopeutumisilmiöistä. Pitemmälle spesifioitu ulkomaankaupparatkaisu saattaa tosin hankaloittaa mallin käyttöä laskentakehikkona, joka nykyisessä malliversiossa sen yksinkertaisuuden vuoksi on ollut joustavaa.
Kotimainen kysyntä

Julkinen kysyntä, niin kulutus kuin investoinnitkin, käsitellään mallissa eksogeenisena. Valtion kysyntäerät ovat
olennainen osa julkisen talouden
KTS-prosessia. Sosiaaliturvarahastojen
ja kuntien kysyntäeriä on myös haluttu
pitää talouspoliittisina parametreinä,
minkä vuoksi KTS-suunnittelussa niiden eksogeenisuus on perusteltavissa.
Eksogeenisuus koskee myös suurinta
osaa muita julkisia menoja kulutus- ja

investointimenojen ohella. Sen sijaan
yksityinen kysyntä on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta endogenisoitu mallissa. Poikkeuksia ovat olleet mm. kotitalouksien varastoinvestoinnit, sähkö-,
kaasu- ja vesihuollon sekä asuntojen
omistuksen investoinnit.
Nykyisessä malliversiossa yksityisen
kulutuksen käsittely on kaksitahoinen.
Kokonaisuutena kotitalouksien kulutus
määräytyy aggregaattiyhtälöstä sektorin käytettävissä olevien tulojen kautta.
Toisaalta kotitalouksien kulutusta käsitellään vajaassa parissakymmenessä
kulutusmenoryhmässä. Kulutusmenoryhmittäisiä yhtälöitä käytetään jakauman muodostamiseen. Jakauma puolestaan on tarpeen kysynnän ohjaamiseksi
toimialoille ja välillisen verotuksen kohdentamiseksi. Kulutusmenoryhmittäisissä yhtälöissä hyödykeverojen vaikutukset tulevat esiin hintajoustojen
kautta.
Käytettävissä olevien tulojen jakauman vaikutuksia on yritetty kartoittaa
käyttämällä kulutuksen jakaumayhtälöissä kahtia jaettua tulokäsitettä, palkkatulot nettona ja muut käytettävissä
olevat tulot. Jakaumayhtälöiden staattisuus ja tulokäsitteiden multikollineaarisuus on kuitenkin ongelma vaikutuksia
arvioitaessa. Eräiden kulutusmenoryhmien, kuten alkoholijuomien, vaatetuksen, valon ja lämmön sekä kotitalouskaluston käyttäytymistä on ollut
myös vaikea sijoittaa yhtenäiseen kehikkoon.
Uudessa malliversiossa kulutusmenojen tason on ajateltu määräytyvän
menoryhmien summana samalla kun
menoryhmittäiset yhtälöt on pyritty rakentamaan pitkälle erityistarpeet huomioon ottaen ja kuitenkin yhtenäistä
ratkaisua tavoitellen. Dynamiikka tuo-
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daan aggregaattiyhtälöstä yksittäisiin
kulutusmenoryhmiin niin suhteellisten
hintojen kuin käytettävissä olevan tulonkin kautta. Nykyisessä malliversiossa kotitalouksien kulutus kokonaisuutena on hyvin hallinnassa ja vieläpä
manipuloitavissa, mutta rakenteen kustannuksella. Tulevassa rakenne korostuu, mutta haluttu säästämisaste ei enää
ole yhtä yksinkertaisesti saavutettavissa, mikäli sitä haluttaisiin pitää laskelmien pohjana.
Varastoinvestoinnit määräytyvät institutionaalisten sektoreiden pohjalta.
Yritysten varasto kanta on sidottu tuotantoon ja lyhyemmän ajan kehitys on
otettu huomioon virheenkorjausmallin
avulla. Yhteys toimialoittaiseen tarjontaan on saatu tuonnin tapaan optimointiratkaisuna. Muissa kysyntäerissä
tuottavan toimialan mukainen jakauma
perustuu mallin perusvuoden mukaisiin
jakaumiin.
Kiinteän pääoman bruttomuodostus
mallissa määräytyy toimialoittain. Teollisuuden investoinnit määräytyvät yhdestä yhtälöstä, jossa ratkaisevin tekijä
on viivästetty ao. toimialojen bruttotoimintaylijäämä. Muilla toimialoilla
investointien kehitys selitetään pääosin
ao. toimialojen tuotannolla. Investointien yhteys potentiaaliseen tuotantoon
on manuaalinen, sillä potentiaalinen
tuotanto nykyisessä malliversiossa
määritetään eksogeenisena. Teollisuusinvestointien käsittely yhtenä kokonaisuutena johtuu osin myös niistä laskelmista, joissa ko. erää on käytetty
tavoitteellisena eksogeenisena suureena.
Investointilohkon kehittämisessä on
kaksi painopistealuetta. Teollisuuden
investointeja käsitellään jatkossa toimialoittain selityksen perustuessa tuo-

tannon lisäksi pääoman reaaliseen hintaan, joskaan kaikilla teollisuuden toimialoilla sitä ei ole voitu ottaa huomioon. Pääoman reaalinen hinta mahdollistaa myös poistojen, verotuksen ja
korkotason yhteyden investointeihin.
Pääoman reaalinen hinta on lisätty
myös pariin suljetun sektorin toimialan
investointiyhtälöön. Toinen kehityssuunta formalisoi investointien ja potentiaalisen tuotannon yhteyden pääomakannan kautta, jolloin aukeaa myös
yhteys investointien ja hinnanmuodostuksen välille.

Työllisyys

Työmarkkinoiden kehitystä mallissa
seurataan määrittelemällä työpanoksen
käyttö toimialoittain. Väestökehityksen
ja työvoimaosuuksien kautta johdetaan
työvoiman tarjonta. Työttömyydestä ei
ole palautetta takaisin malliin esimerkiksi palkkakehityksen kautta eksogee-,
nisten nimellispalkkojen takia. Sitä vastoin palaute valtiontalouteen on uuteen
malliversioon tarkoitus muodostaa.
Lohkon kehittämistä ovat vaikeuttaneet perustilastoissa ilmenneet ongelmat.
Työpanosta mallissa mitataan työllisten lukumäärällä, jolloin vältytään mallintamasta työtuntien ja työllistettyjen
välistä yhteyttä. Toimialoittainen työllisyys on sidottu ao. toimialan tuotantoon ja työvoiman sopeutuminen on
tuotu mukaan viipeen avulla. Työvoiman hidas sopeutuminen näkyy simuloinneissa hetkellisenä tuottavuuden
muutoksena jonkin kysyntäerän muuttuessa. Uudessa malliversiossa työvoiman reaalinen hinta on tuotu mukaan niille toimialoille, joille se tilastol-
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listen kriteerien mukaan on saatu mahtumaan.
Työvoiman tarjonta johdetaan sukupuolittain työikäisen väestön pohjalta
käyttäen työvoimaosuuksien selittäjinä
trendikehityksen lisäksi myös työmarkkinoiden kireyttä. Työvoiman kysynnän kasvu lisää myös työvoiman
tarjontaa.
Hinnat

Mallin hintasysteemi on panos-tuotoshintamalli, joka perusvuoden vakioisten kertoimienja siihen syötettyjen kustannuserien kautta määrittelee hinnat.
Välituotepuolella kertoimet siis säilyvät
kiinteinä, kun taas tuottavuuden muutokset tulevat palkkakustannusten
kautta näkyviin. Nimellispalkat mallissa ovat eksogeenisia, koska mallia käytetään tulopoliittisiin laskelmiin. Sosiaaliturvamaksut johdetaan palkkasidonnaisina korjattuina perusteiden
muutoksilla ja välillinen verotus seuraa
vastaavaa hintakehitystä korjattuna perustemuutoksilla.
Bruttotoimintaylijäämä selitetään pitäen lähtökohtana
vakioista tulonjakoa toimialoittain ottaen huomioon mm. kapasiteetin käyttöasteesta ja vientihinnoista aiheutuvat
muutokset. Tuontihinnat siirtyvät hintasysteemiin kiinteiden panoskertoimien kautta. Kustannuseriä myöten lähes staattinen hintasysteemi tuo hyvin
esiin kustannuskehityksen, mutta hintakehityksen ajallinen seuranta vuoden
tarkkuudella kärsii ratkaisusta jonkin
verran. Kysyntäerien hinnat johdetaan
toimialoittaisista hinnoista samaa panos-tuotoskehikkoa hyväksikäyttäen.
Mallin painopisteen vähittäinen siirtyminen myös vuosittaiseen tarkaste-

luun on pakottanut tarkentamaan hintakehityksen käsittelyä. Tulevassa hintasysteemissä toimialoittaiset hinnat
määräytyvät yleisen virheenkorjausmallin avulla kustannusten kautta. Toi'mialoittain on lisäksi otettu huomioon
vientihintojen ja aktiviteetin muutosten vaikutukset. Poikkeustoimialoja lukuun ottamatta hintakehitys näyttää
seuraavan pitkällä aikavälillä varsin
tarkoin kustannuksia, mutta eräillä toimialoilla on havaittavissa lievä muutostrendi
bruttotoimintaylijäämän
osuudessa. Suhteellisen vakioisen hinnoittelulisän lisäksi tyypillinen piirre
näyttää olevan jäykkyys tapahtuneisiin
muutoksiin nähden. Tietyn shokin jälkeen saavutettu uusi vakioinen hinnoittelulisä näyttää säilyvän. Kysyntäerien
hinnat on uudessakin ratkaisussa johdettu toimialoittaisista hinnoista panos-tuotostaulukon pohjalta. Hintasysteemi ottaa huomioon varsin pientenkin välillisten verojen hinnat ja periaatteessa ratkaisu mahdollistaisi pientenkin kysyntäerien hintojen erottelun.
Jossain määrin hintojen lukumäärää on
pyritty rajoittamaan käyttämällä aggregoituja hintoja useille lähellä· toisiaan
oleville kysyntäerille.

Institutionaaliset sektorit

Mallin kahdeksan institutionaalisen
sektorin sisältö noudattaa varsin tarkoin vastaavaa osaa kansantalouden tilinpidosta. Palautteita takaisin toimialapuolelle ei kovin paljon ole; näistä
keskeisin on kotitalouksien käytettävissä oleva tulo. Vaikka siis mallin varsinaiset ominaisuudet määräytyvätkin
suurelta osin muualla, on sektoreiden
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aseman kehitys olennainen osa mallin
tulostusta.
Keskeisin ongelma sektoreiden tilan
kuvauksessa on toimialoilta syntyvien
tuotannontekijätulojen ja investointien
jako sektoreille, koska yksityiskohtainen avain toimialojen ja sektoreiden
väliltä puuttuu. Kiinteiden jakaumien
sijasta siirrossa on käytetty erillisiä yhtälöitä, joilla sektoreittainen jakauma
voidaan alustavasti muodostaa. Tulojen
syntyessä primäärisesti funktionaalisella puolella on tulojen taso vielä muotoiltava samaksi erilaisilla jakomenettelyillä.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen kohdalla korkojen käsittely tapahtuu yleensä nettomääräisinä. Osinkojen taso
kiinnitetään aluksi yritysten tuloksen
kautta ja jaetaan sektoreille erillisillä
osuusyhtälöillä.
Vastikkeettomat tulonsiirrot kuvataan erityisesti verotuksen osalta yksityiskohtaisesti samalla kun veroparametrit pidetään aina ajan tasalla. Siltä
osin kuin kysymys on julkisen vallan
tulonsiirtopolitiikasta, nämä tulonsiirrot ovat eksogeenisia. Käytettävissä
olevat tulot ja säästäminen syntyvät
määritelmäyhtälöiden kautta ja kun tähän lisätään toimialoittaisista investoinneista sektoreittaisiksi muunnetut pääomanmuodostusestimaatit päästäänkin
jo sektoreiden nettoluotonantoon. Ulkomaisen lainakannan, kuoletusten ja
korkojen lisäksi valtion lainakanta,
kuoletukset ja korot ovat mallissa eksplisiittisesti mukana.
Kokonaisuutena
institutionaalinen
puoli on suuri jaköjärjestelmä, jossa
merkittävä rooli on julkisen vallan politiikalla. Toisaalta se on tuloksineen tehokas tarkistuskeino mallin muille tuloksille.

6. Jatkot yön painopistealueita
Tuotantokäytössä oleva malli elää käytön mukana. Konkreettisissa käyttötilanteissa paljastuu puutteita ja muutostarpeita. Tällöin tehtävät muutokset
jäävät usein pieniksi ja tilapäisiksi eivätkä ratkaisevasti muuta mallin rakennetta. Kun koko malli päivitetään, voidaan sitä samalla muuttaa joiltakin osin
hyvinkin merkittävästi.
Nykyiset kehittämistarpeet kohdistuvat kolmeen pääalueeseen: parannetaan mallin taloudellista sisältöä, kehitetään mallin hallinta- ja päivitysjärjestelmää ja lisätään mallin joustavaa
muunnettavuutta erilaisiin sovellutuksiin.
Edellisessä päivityksessä, joka toteutettiin v. 1981- 1982, ja jonka taustana
oli panos-tuotostaulukko
vuodelta
1979, päätavoitteena oli saada malli uuden kansantalouden tilinpidon mukaiseksi. Nyt valmistumassa olevassa päivityksessä, jossa taustana on panos-tuotostaulukko vuodelta 1981, päähuomio on ollut mallin taloudellisen
sisällön parantamisessa. Taloudellisen
sisällön pääasiallisia kehittämisalueita
on neljä: lisätään mallin tarjontapainotteisuutta, parannetaan vaikutus suhteita
ja sopeutumismekanismeja erityisesti
mallin funktionaalisessa osassa, koordinoidaan nykyistä paremmin funktionaalista ja institutionaalista tarkastelua
sekä kehitetään kerroin- ja jakaumatarkastelua. Näitä kehittämiskohteita on
täsmennetty edellä.
Mallin perusrakenne säilyy kuitenkin
ennallaan eikä sitä ole tarvettakaan
muuttaa radikaalisti. Uudistuksilla tähdätään ensi sijassa mallilla tuotettavien
kehitysarvioiden sekä talouspolitiikan
vaikutusten arvioiden laadun paranta-
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miseen ja tätä kautta mallin käyttökelpoisuuden lisääntymiseen talous politiikan valmistelussa. Uudistukset paran-

tanevat myös mahdollisuuksia lyhyen ja
keskipitkän ajan tarkastelun keskinäiseen koordinointiin.

Ka nsa ntaloudelli nen
aikakauskirja 1984:3

Pääomanliikkeet, sterilointi ja rahapolitiikan
itsenäisyys
PETER JOHANSSON - TIMO RAJAKANGAS

1. Johdanto
Kiinteiden valuuttakurssien järjestelmässä keskuspankin mahdollisuudet harjoittaa itsenäisesti kotimaisen rahan määrän
kontrollia ovat rajalliset. Ekspansiivinen
rahapolitiikka saa aikaan ulkomaille
suuntautuvan pääomavirran, joka valuuttakurssitavoitteeseen
sitoutuneen
keskuspankin on rahoitettava. Pääomanliikkeiden kautta tapahtuvan vuodon
suuruus riippuu koti- ja ulkomaisten sij oituskohteiden
substituoitavu udesta.
Mikäli se on täydellistä, kotimaisen rahan tarjonnan muutos aiheuttaa täsmälleen yhtä suuren mutta vastakkaissuuntaisen valuuttavirran ja rahapoliittiset
toimenpiteet näkyvät ainoastaan keskuspankin valuuttavarannossa, ts. rahapoliittista autonomiaa ei ole lainkaan.
Kansainvälisten pääomanliikkeiden vapautumisen myötä keskustelu itsenäisen
rahapolitiikan harj oittamismahdollisuuksista on myös meillä Suomessa vilkastunut.! Voimassa oleva valuutansäännöstelyjärjestelmä lienee tosin heikentänyt
koti- ja ulkomaisten rahoitussijoitusten
substituoitavuusastetta, mutta verrattain
vapaasti määräytyvät lyhytaikaiset pääomanliikkeet ovat olleet omiaan vähen1. Ks. esim. Tarkka (1984) ja Korkman & Pekkarinen (1984).

tämään rahapoliittista autonomiaamme.
Empiirisesti rahapolitiikan itsenäisyyttä
Suomessa on pyritty arvioimaan ns.
Kouri-Porter -mallin redusoituun muotoon liittyvän vuotokerroinestimaatin
perusteella. Tulosten mukaan noin 5070 prosenttia kotimaisen rahan tarjonnan muutoksesta vuotaa saman neljänneksen aikana lyhytaikaisten pääomanliikkeiden välityksellä. 2
Itsenäistä rahan tarj onnan säätelyä
harjoittava keskuspankki pyrkinee kuitenkin mahdollisuuksiensa mukaan estämään maksutaseen ali- ja ylijäämien vaikutuksen kotimaiseen likviditeettiin. Mikäli tämänkaltaista sterilointia on käytännössä esiintynyt, on pääomavuodon
suuruus tullut yliarvioiduksi aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa rahapolitiikka on oletettu täysin eksogeeniseksi.
Seuraavassa arvioidaan rahapolitiikan
autonomisuutta uudelleen Kouri-Porter
-analyysin valossa ottaen rahapolitiikan
endogeenisuus huomioon kaksivaiheisen
pienimmän neliösumman menetelmän
(2PNS) avulla.

2. Rahapolitiikan itsenäisyys
Kouri-Porter -mallissa
Kourin ja Porterin (1974) lähestymista2. Ks. Tarkka (1983, 1984) ja Hämäläinen (1981).
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vassa pääomanliikkeet nähdään kotimaiset rahamarkkinat tasapainottavana ilmiönä. Analyysi perustuu yleiseen portfoliotasapainomalliin, jossa taloudenpitäjillä on valittavanaan kolme vaihtoehtoista sijoituskohdetta: kotimainen raha
(M), kotimainen obligaatio (B) ja ulkomainen obligaatio (F). Lyhyellä aikavälillä reaalitaloudellisen kehityksen ajatellaan olevan riippumatonta rahoitusmarkkinoista. Muutokset mallin reaalisissa muuttujissa ja rahan tarjonnassa
johtavat sen sijaan välittömästi portfoliosopeutuksiin, joiden seurauksena pääomaa alkaa virrata maahan tai maasta
ulos. Koti- ja ulkomaisten sijoituskohteiden välisestä substituoitavuudesta riippuu tällöin se, kuinka merkittävässä
määrin rahapolitiikalla voidaan vaikuttaa kotimaiseen korkotasoon ja kuinka
suuri osuus rahan tarjonnan muutoksesta kumoutuu pääomanliikkeiden kautta
tapahtuvan vuodon johdosta. Rahapolitiikan itsenäisyyden arviointi KouriPorter -mallissa perustuu yksinkertaisesti tämän vuodon suuruuden määrittämiseen suhteessa muutokseen rahan tarjonnassa. Suhdetta nimitetään vuotokertoimeksi, ja seuraavassa sen johtaminen
käydään pääpiirteissään läpi.
Oletetaan ensin, että pitkäaikaisen ulkomaisen sijoituskohteen varantoa voidaan pitää taloudenpitäjien kannalta eksogeenisena keskuspankin kontrolloimana muuttujana pitkäaikaisen pääoman
tuonnin ja viennin säännöstelyn johdosta. Tällöin varallisuuden jakautumiseen
eri sijoituskohteiden kesken vaikuttavat
kansantulo (y), kotimainen korkotaso
(r), ulkomaisen lyhytaikaisen sijoituskohteen (Fs) tuotto (rD, ja pitkäaikainen ulkomainen pääomavaranto (FL ) ,
joka kuvaa säännöstelyastetta. Sijoitus-

kohteiden kysyntäfunktiot voidaan siten
kirjoittaa muotoon 3 :
(2.1)

M d = M(y,r,r;,FL ); M y >0, Mr <0,
Mr; <0, -1 <Mh <0,

(2.2)

F~ = F(y,r,r;,FL ), F y <0, F r <0,
F r; >0, -1 <FpL <0, ja

(2.3)

Bd = B(y,r,r/ ,FL ); By <0, Br >0,
Br; <0, -1 <Bh <0,

joissa alaindekseillä y, r, r; ja F L merkityt funktiosymbolit M, F ja B viittaavat vastaaviin osittaisderivaattoihin.
Kysyntäfunktioissa
valuuttakurssiodotukset (e) ja varallisuus (W) oletetaan vakioiksi (eli e = 0 ja Ll W = 0)4.
Rahan tarjonta (Ms) koostuu yhdistetyn pankkisektorin kotimaisista (nda) ja
ulkomaisista (nfa) nettosaatavista - differenssimuodossa kirjoitettuna:
(2.4)

Å

MS =

Å

nda +

Å

nfa.

Ulkomaisten nettosaatavien muutos
eli maksutase muodostuu vaihtotaseen
ylijäämästä (cab) ja pääomataseen ylijäämästä eli lyhyt- ja pitkäaikaisen pääoman nettotuonnistas :
3. Kouri & Porter (1974) eivät tee erottelua lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen ulkomaisen pääoman välillä.
Sijoituskohteiden kysyntäfunktioiden johtamisesta ks.
Johansson & Rajakangas (1984).

4. Varallisuusvaikutuksen huomioon ottamisesta
joudutaan yleensä luopumaan mallia estimoitaessa, sillä
sopivan operationaalisen muuttujan löytäminen on ongelmallista. Ks. kuitenkin alaviitettä 6. Muutokset valuuttakurssiodotuksissa on puolestaan yleensä pyritty
ottamaan huomioon empiirisessä vaiheessa käyttämällä
dummymuuttujia periodeille, jolloin on esiintynyt huomattavia valuuttakurssispekulaatioita.
5. Pääomanliikkeet koostuvat luonnollisesti paitsi
kotimaisten talouden pitäjien ulkomaisen pääomavarannon sopeutuksesta niin myös ulkomaisten sijoittajien
kotimaisten obligaatioiden kysyntävaihteluista. Analyysin yksinkertaistamiseksi käsitellään pääomanliikkeitä
kuitenkin jatkossa vain ensin mainitusta käyttäytymisestä johtuvina. Sisällöllisesti ei tällä pelkistyksellä ole
merkitystä.
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(2.5)

~

nfa = cab -~ F s -~ F L

Rahan kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat mallissa pääomantuonnin ja -viennin
myötä ja/tai kotimaisen korkotason
muutoksen seurauksena. Suomen kohdalla kotimainen korko voidaan ymmärtää implisiittisenä varjokorkona (vrt.
Tarkka, 1983 ja 1984). Rahamarkkinoiden tasapainoehdosta LlMd = LlMS ja
yhtälöistä (2.1 )-(2.5) saadaan kotimaisen koron muutokselle yhtälö:
(2.6)

~r

-1
Mr+Fr

= --[(My+Fy) ~r-~nda-cab+

(Mr! + Fr!)~r; + (1 + MFL + FFL) ~FL

Differentioimalla yhtälö (2.2) ja sijoittamalla siihen r:n paikalle lauseke (2.6)
saadaan rahamarkkinat tasapainottavalIe pääomantuonnille (LlCs = -Ll F s) redusoidun muodon yhtälö:
(2.7)

~cs = al~y+a2 (~nda+cab)+a3~r; +
a4~cL'

---,
1 +M/Fr

-1~a2~O,

MrF/ - M/F r
s

s

<O,ja

Mr+F r
a4 =

MrFFL -Fr(l +Mh)

, -1 ~a4~O.

Mr + F r

Näin saadussa pääomantuontiyhtälössä
kerroin a2 , vuotokerroin, kertoo, kuinka
suuri osuus kotimaisesta rahan tarjonnan
muutoksesta vuotaa pääomanliikkeiden
välityksellä. 6 los pääomanliikkeet ovat
täysin korkojoustavia (F r - - 00) täydellinen substituoitavuus koti- ja ul6. Yhtälössä (2.7) Llnda:n ja cab:n kertoimet eivät
välttämättä ole yhtäsuuria, jos varallisuusvaikutus otetaan huomioon. Tarkasteltavassa mallissa varallisuus
voi näet muuttua ainoastaan vaihtotaseen yli- ja alijää-

komaisten sijoituskohteiden välillä
vuotokerroin a 2 = -1. Tällöin kotimaassa harjoitetulla rahapolitiikalla ei
voida vaikuttaa kotimaiseen korkotasoon, vaan keskuspankin yritykset säädellä rahan määrää vuotavat täysimääräisenä ulkomaille lyhytaikaisen pääomanviennin tai -tuonnin kautta. Toisaalta vuoto kerroin saa arvon yksi myös,
jos rahan kysyntä on täysin korkojoustamatonta (Mr = 0). Tällöin rahan kysyntä on eksogeenista kuten monetaarisessa mallissa ja ainoastaan pääomanliikkeet voivat joustaa, kun rahapolitiikalla pyritään vaikuttamaan rahan määrään taloudessa.
Sijoituskohteiden väliseen substituoitavuuteen ja siten rahapolitiikan autonomiaan vaikuttavat lähinnä yleisön riskiaversio sekä korko- ja valuuttakurssiriskit. los taloudenpitäjät ovat täysin riskineutraaleja, ei kotimainen korkotaso voi
poiketa kansainvälisestä korkotasosta,
ja itsenäiselle rahapolitiikalle ei ole sijaa.
Jos taas taloudenpitäjät ovat riskin karttajia ja sijoituskohteiden tuottoihin sisältyy epävarmuutta, substituoitavuus
on epätäydellistä. Tällöin riskiä voidaan
pienentää portfoliodiversifikaation avulla ja kotimainen korkotaso voi poiketa
kansainvälisestä korkotasosta. 7 Osittainen liikkumavara kotimaisissa koroissa
antaa tilaa ainakin lyhyellä aikavälillä
rahapolitiikalle.
Kerroin a 4 kertoo pitkäaikaisen ulkomien seurauksena eli Ll W = cab, jolloin muuttujan cab
kerroin poikkeaa Llnda:n kertoi mesta (ks. Hunt & Valentine, 1978).
7. Portfoliodiversifikaatiosta koti- ja ulkomaisten
sijoitus kohteiden välillä ks. Johansson & Rajakangas
(1984) ja Ojjicer & Willet, 1970. Muita syitä pääomanliikkeiden epätäydellisyyteen ovat: a) transaktiokustannukset (Branson, 1969 ja Frenkel, 1973, b) likviditeettieroavuudet koti- ja ulkomaisten sijoitus kohteiden välillä (Tsiang, 1959) ja c) maksuihin liittyvät epävarmuustekijät sekä poliittiset riskit (StoII, 1968 ja Aliber, 1973).
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maisen paaoman säätelyn vaikutuksen
lyhytaikaisen pääoman vientiin ja tuontiin. On huomattava, että kerroin a 4
vastaa lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen ulkomaisen rahoituksen substituoitavuutta
ainoastaan, kun tämä substituoitavuus
on täydellistä (so. FFL = -1 :::} MFL =
o :::} a 4 = -1) tai kun vuotokerroin on
nolla (so. 1/(1 + M/Fr) = 0 :::} a4 = FpJ.
Muulloin kerroin a 4 < F pL eli a4 »yliarvioi» substituoitavuuden pitkäaikaisen
ja lyhytaikaisen ulkomaisen pääoman
välillä.
Mikäli lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen
ulkomaisen rahoituksen välillä vallitsee
täydellinen substituoitavuus, kerroin
a4 = -1 ja yhtälöstä (2.7) saadaan koko
yksityiselle pääomantuonnille yhtälö:
(2.8)

~CT

=

~cs

+

~CL

=

al~Y + ai~nda +

cab) + a3~r!.

Tähänastiset arviot rahapolitiikan
autonomia-asteesta Suomessa ovat perustuneet lausekkeiden (2.7) tai (2.8) tapaisten pääomantuontiyhtälöiden PNSestimointimenetelmällä saatuihin vuotokertoimien arvoihin.

3. Sterilointi ja rahapolitiikan
itsenäisyyden arviointi
Kiinteiden valuuttakurssien vallitessa
keskuspankki voi lisätä rahapoliittista
autonomiaansa pyrkimällä estämään
maksutaseen ali- ja ylijäämien välittymisen kotimaiseen likviditeettiin. Steriloidakseen pääomataseen (tai vaihtotaseen) vaikutuksen rahan tarjontaan on
keskuspankin aikaansaatava vastakkaissuuntainen muutos kotimaisessa luottoekspansiossa. Tällainen politiikkasääntö voidaan esittää ns. reaktiofunktion muodossa, jonka tarkoituksena on

kertoa, miten keskuspankki reagoi sen
tavoitemuuttujissa tapahtuviin muutoksiin8 :

Parametri b 1 kuvaa sterilointiastetta,
jonka ajatellaan vaihtelevan nollan (ei
sterilointia) ja -1:n (täydellinen sterilointi) välillä9 • Muuttujavektori Z' vastaa keskuspankin muita kuin ulkoiseen
tasapainoon liittyviä tavoitteita ja b 2 on
siihen liittyvä parametrivektori. Voidaan
esimerkiksi ajatella, että inflaation kiihtyessä keskuspankki pyrkii hillitsemään
kotimaista luottoekspansiota.
Mahdollisen steriloinnin huomioon
ottaminen on tärkeää pyrittäessä arvioimaan rahapolitiikan itsenäisyyttä lausekkeen (2.7) tai (2.8) mukaisen pääomanliikeyhtälön vuotokerroinestimaatin peusteella. Redusoidun muodon
PNS-estimoinnissa saatava negatiivinen
korrelaatio pääomantuonnin ja keskuspankin kotimaisten nettosaatavien lisäyksen välillä ei näet tällöin välttämättä
johdu yksinomaan kotimaisen rahapolitiikan vuodosta vaan myös keskuspankin pyrkimyksestä steriloida maksutaseen likviditeettivaikutukset lausekkeen
(2.9) mukaisesti. Voidaan osoittaa, että
tämänkaltainen simultaanisuus mallissa
tekee vastaavista vuotokertoimen PNSestimaateista ylöspäin harhaisia, ts. vuodon suuruus tulee yliarvioiduksi ja rahapolitiikan itsenäisyys aliarvioiduksi (ks.
esim. Obstjeld, 1980)10.
8. Vrt. esim. Obstfeld (1982). Oletuksena tietenkin
on, että reaktiofunktion selitettävää muuttujaa voidaan
pitää rahapolitiikan kuvaajana.
9. On toki mahdollista, että b 1 on käytännössä positiivinen, jolloin jäljempänä käsiteltävän simultaanisuusharhan takia rahapolitiikan itsenäisyys tulisi yliarvioiduksi PNS-estimoinnissa.
10. Ongelma on täysin analoginen kritiikille, jota
Goldfeld & Blinder (1972) ja Blinder & Solow (1974)
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Taulukko 1. Lyhytaikaisen pääoman tuonti.

(a)

vakio

!:J.y

3.952
(5.92)
(S.67)

0.220
(2.20)
(2.79)

!:J.rf

!:J.cL

!:J.dc

!:J.I

cab

-0.928 -0.920 -0.593
(7.0S)
(9.2S)
(2.98)
(1.98)
(S.78)
(8.66)
=

(b)

5.436
(3.S3)
(4.04)

0.192
(2.12)
(2.8S)

-0.618 -1.031
(2.12)
(8.42)
(1.72)
(6.S7)

(c)

3.660
(4.90)

0.148
(1.31)

-1.074 -0.699 -0.362
(3.08)
(4.42)
(3.7S)

3.848
(2.08)

0.173
(1.88)

-0.621 -0.976
(7.S7)
(2.10)

R2

DW

.67

2.08

4.58

PNS

.7S

2.10

1.72

PNS

.64

1.83

2PNS

.74

2.13

2PNS

huom.

!:J.dc

-0.S94 -0.813 -0.382
(4.S6) (10.00) (4.80)
(S.08)
(8.42) (S.OO)

=

(d)

!:J.odc

!:J.dc

-0.427 -0.769 -0.339
(2.S8)
(8.86) (4.00)

Huom. Parametriestimaattien alla suluissa on esitetty vastaavat t-suhteet ja näiden alla Whiten heteroskedastisuuskorjauksen mukaiset t-suhteet. R2 on selitysaste, DW Durbin - Watson testisuure ja t Hausmanin simultaanisuustestisuure.

Simultaanisuusharhan välttämiseksi
voidaan pääomanliikeyhtälön (2.7) tai
(2.8) ja reaktiofunktion (2.9) muodostama yhtälösysteemi estimoida samanaikaisesti nk. kaksivaiheisella pienimmän
neliö summan menetelmällä (2PNS) (vrt.
Argy & Kouri, 1974 ja Murray, 1978).
Vaihtoehtoinen lähestymistapa on estimoida eri sijoituskohteiden kysyntäfunktiot erikseen struktuurimuodossaan
ja laskea näin saaduista parametriestimaateista arvio vuotokertoimelle (vrt.
Obstjeld, 1980, Herring & Marston,
1977 ja Cumby & Obstjeld, 1981). Struktuurilähestymistapaa sovellettaessa joudutaan kuitenkin ottamaan kantaa myös
joukkoon muita järjestelmän rakenteeseen liittyviä kysymyksiä, joiden analysointiin ei katsottu voitavan mennä tämän tarkastelun yhteydessä.
Seuraavassa esitetään tulokset estimoinneista, joissa päähuomion kohteeovat esittäneet redusoidun muodon yhtälöiden estimointia kohtaan arvioitaessa raha- ja finanssipolitiikan vaikutusta kokonaistaloudelliseen aktiviteettiin.

na on ollut selvittää, miten merkittävää
sterilointi on ollut ja kuinka paljon sen
huomioon ottaminen vaikuttaa rahapolitiikan itsenäisyydestä tehtäviin arvioihin.

4. Estimointitulokset
Pääomantuontiyhtälöt estimoitiin Suomen Pankin neljännesvuosimallin BOF3
aineistolla periodille 1968.1-1982.IV.
Deflaattorina käytettiin yksityisen kulutuksen hintaindeksiä. Tarkempi kuvaus
käytetystä aineistosta ja muuttujasymboleista on esitetty liitteessä.
Taulukkoon 1 on koottu lyhytaikaisen
pääoman tuontiyhtälölle (lauseke (2.7.))
saadut estimointitulokset. ll Täsmennyksessä (a) rahapolitiikan itsenäisyyttä arvioidaan luottoaggregaatin .d dc( = .d
nda + cab) kerroinestimaatin perusteella,
jonka mukaan noin 60 070 kotimaisen ra11. Tuloksia kommentoitaessa kiintyy huomio lähinnä vuotokertoimien saamiin arvoihin, mutta myös
kaikille muille muuttujille estimoidut kertoimet olivat
etumerkiltään luvussa 2 esitetyn teorian mukaiset.
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han tarjonnan muutoksista vuotaa jo saman neljänneksen aikana lyhytaikaisten
pääomanliikkeiden välityksellä. Muuttujaan Lidc sisältyy kuitenkin myös vaihtotase (cab) , joten saattaa olla, että näin
estimoitu vuotokerroin heijastaakin lähinnä vain vaihtotaseen ja pääomataseen
välistä negatiivista korrelaatiota. Sitä
paitsi edellä jo todettiin, että pankkisektorin kotimaisten nettosaatavien muutoksen (Li nda) ja vaihtotaseen (cab) kertoimet eivät teorian mukaan välttämättä
ole yhtä suuria, mikäli varallisuusvaikutus otetaan huomioon (vrt. alaviite 6).
Lisäksi rahapoliittisen autonomian arvioinnin olisi perustuttava sellaisen
muuttujan
vuotokerroinestimaattiin,
jonka voidaan ajatella kuvastavan rahapoliittisia toimenpiteitä (vrt. Kouri,
1975). Perinteisen näkemyksen mukaan
(ks. esim. Korkman, 1980 ja siinä mainitut lähteet) pankkien luotonanto yleisölle on keskuspankkivelan marginaalikoron kautta Suomen Pankin säädeltävissä. Näihin näkökohtiin nojautuen katsottiin parhaaksi kokeilla täsmennyksen
(b) mukaista mallia, jossa luottoaggregaatti Lidc on disaggregoitu vaihtotaseeseen cab, pankkien luotonantoon Lil ja
jäljelle jääviin muihin eriin Liodc. Pankkien luotonannolle saatiin samaa suuruusluokkaa oleva PNS-vuotokerroinestimaatti kuin laajemmalle luottoaggregaatillekin. Vaihtotaseen kerroin poikkesi odotetusti vuotokertoimen arvosta.
Estimointien (a) ja (b) perusteella
näyttää lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen
pääoman tuonnin substituoitavuus - ainakin lyhyellä aikavälillä - huomattavalta: kerroinestimaatit eivät poikkea
merkitsevästi -1 :stä, mikä tarkoittaa
täydellistä substituoitavuutta. 12 Malleja
12. Toinen mahdollinen tulkinta näille kerroinestimaateille on se, että mikäli sopeutuminen kotimaisil-

(a) ja (b) vastaavat täsmennykset estimoitiin näin ollen myös koko yksityisen
sektorin pääomantuonnille (ks. malleja
(e) ja (f) taulukossa 2). Tulokset eivät
kuitenkaan olennaisesti poikenneet lyhytaikaiselle pääomantuonnille suoritetuista estimoinneista.
Kuten luvussa 3 todettiin vuotokertoimen PNS-estimaateissa saattaa esiintyä
simultaanisuusharhaa, mikäli keskuspankki on pyrkinyt steriloimaan maksutaseen heilahtelujen vaikutukset kotimaiseen likviditeettiin. Harhattomien
vuotokertoimien saamiseksi voidaan tällöin estimoida pääomantuontiyhtälön
(2.7.) tai (2.8.) ja reaktiofunktion (2.9.)
muodostama yhtälösysteemi kaksivaiheisella PNS-menetelmällä (2PNS)13. Simultaanisuusharhan esiintymistä testattiin kuitenkin ensin nk. Hausmanin
spesifikaatiotestillä14 (vrt. Obstjeld 1980,
1982). Ideana on, että keskuspankin reaktioita kuvaavalIe muuttujalle (Lidc tai
Lil) estimoidaan PNS-sovite, jonka selittäjinä käytetään yhtälöjärjestelmän eksogeenisia muuttujia. Näin saatu sovite
sijoitetaan sitten lisäselittäjäksi pääomantuontiyhtälöön, ja mikäli sovitteen
kerroinestimaatti poikkeaa merkitsevästi
nollasta, voidaan nollahypoteesi simultaanisuusharhattomuudesta hylätä.
Reaktiofunktiossa käytettiin kuluttajahintaindeksin mukaista hintojen muula rahoitusmarkkinoilla on hidasta, pitkäaikaisen pääoman tuonninsäätely vaikuttaa lyhyellä aikavälillä täysimääräisesti lyhytaikaiseen pääoman tuontiin. Pidemmällä aikavälillä substituoitavuus ei tällöin välttämättä
olekaan täydellistä, vaan sopeutuminen tapahtuu osittain myös kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla.
13. Myös Hämäläinen (1984) pyrkii ottamaan huomioon rahapolitiikan endogeenisuuden estimoinneissaan. Lähestymistapa perustuu kuitenkin lähinnä instrumenttimuuttujamenetelmään.
14. Testi vastaa itse asiassa Davidsson-MacKinnonin
J-testiä. Hausman & Pesaran (1982) ovat osoittaneet,
että testiä voidaan käyttää spesifika,atiovirhetestinä.
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Taulukko 2. Koko yksityisen sektorin pääomantuonti.

(e)

vakio

fly

flr f

fldc

4.146
(7.10)
(7.79)

0.214
(2.16)
(2.64)

-0.916
(2.97)
(2.02)

-0.611
(10.88)
(10.40)

fll

cab

=

(f)

5.309
(3.76)
(5.12)

0.194
(2.17)
(2.83)

-0.627
(2.19)
(1.76)

(g)

4.379
(6.91)

0.130
(1.19)

-1.024
(3.06)

-0.582
(4.82)
(5.96)

flodc

DW

.71

2.06

4.40

PNS

.78

2.11

1.72

PNS

.70

1.79

2PNS

.77

2.13

2PNS

huom.

fldc

-0.803
(11.51)
(10.21)

-0.378
(4.87)
(5.08)

-0.440
(5.66)
=

R2

Ll dc

/

(h)

4.101
(2.47)

0.172
(1.64)

-0.615
(2.03)

-0.440
(2.98)

tosvauhtia (7r) kuvaamaan keskuspankin
muita tavoitemuuttujia. Laajemman luottoaggregaatin ildc yhteydessä oli lisäselittäjänä trendimuuttuja (trend), kun
taas pankkien luotonannolle estimoidussa reaktiofunktiossa lisäselittäjinä käytettiin rahan tarjonnan muita eriä (ilode)
ja selitettävää muuttujaa yhdellä viivästettynä 15 • Taulukoissa 1 ja 2 on raportoitu rahapolitiikkamuuttujan PNSsovitteen saarnat t-suhteet eli nk. Hausmanin testisuureen arvot. Havaitaan,
että hypoteesi simultaaniharhattomuudesta voidaan hylätä jokaisen esitetyn
pääomantuontiyhtälöspesifikaation yhteydessä. 16
15. Systeemin ulkopuolisina instrumenttimuuttujina
käytettiin lisäksi työttömyysasteen, SVT-maiden tavaratuonnin määrän, yksityisten asuinrakennusinvestointien, valtion budjettialijäämän sekä vaihtosuhteen muutoksia eripituisilla viiveillä viivästettyinä. Myös useita
muita muuttujia kokeiltiin sekä keskuspankin tavoitemuuttujina että ulkopuolisina instrumenttimuuttujina,
mutta steriloinnin osalta niillä ei ollut vaikutusta
tuloksiin.
16. Suomessa pitkäaikaisen pääoman tuonti on luvanvaraista. Säännöstelyä on usein perusteltu talouden
kokonaislikviditeetin säätelyn näkökulmasta. Tätä taustaa vasten on ajateltavissa, että myös pitkäaikaiseen
pääoman tuontiin liittyisi yllä kuvatun kaltainen reaktiofunktio. Suoritetuissa empiirisissä kokeissa ei kuiten4

-0.778
(10.78)

-0.343
(4.23)

Sim ultaanisu ushar han osoittaudu ttua
merkitseväksi estimoitiin pääomantuontiyhtälö ja reaktiofunktio simultaanisesti
2PNS-menetelmällä. Taulukoista 1 ja 2
nähdään, että laajemmalle luottoaggregaatille ja pankkien luotonannolle saadut vuotokertoimet pienenivät noin
60 Olo :sta 40 Olo :iin. Vastaavat 2PNS
reaktio funktiot on esitetty taulukossa 3,
josta syy vuotokertoimien pienenemiselle käy selvästi ilmi: sterilointiaste osoittautui varsin merkittäväksi. Pidettäessä
pankkien luotonantoa rahapolitiikkaa
kuvaavana muuttujana nähdään, että
maksutaseen likviditeettivaikutuksista
noin 60-80 Olo on steriloitu. (Laajemmalle luottoaggregaatille saatuihin sterilointikertoimiin liittyy jo edellä mainittu
tulkinta- ja korrelaatio-ongelma). Sterilointikertoimia tulkittaessa on kuitenkin
muistettava, että ne voivat heijastaa yhtä
hyvin keskuspankki politiikkaa kuin
pankkiluottomarkkinoiden toimintaa 17 •
kaan voitu hylätä nollahypoteesia. simultaaniharhattomuudesta pitkäaikaisen pääoman tuonnin yhteydessä.
17. Jos esimerkiksi pankkiluottomarkkinat ovat
jaettavissa säännösteltyyn ja säännöstelemättömään
sektoriin, voivat pääomantuonti ja kotimainen luoton-
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Taulukko 3. 2PNS reaktiojunktiot.
selitettävä

vakio

7r

trend

(c')

Lidc

8.345
(4.14)

-0.694
(8.10)

0.049
(1.61)

(d')

Lil

6.468
(4.84)

-0.447
(3.98)

(g')

Lidc

8.003
(3.83)

-0.690
(7.45)

(h')

Lil

6.430
(5.08)

-0.449
(4.10)

Lics

LicL

LiCT

cab

Liodc

LiL 1

-0.924 -1.060
(5.69)
(7.84)
-0.818
(4.06)

-0.738 -0.548
(4.14)
(4.36)

-0.827
(3.95)

0.057
(1.83)

Steriloinnin taustatekijöistä riippumatta
sen huomiotta jättäminen johtaa harhaisiin vuotokerroinestimaatteihin.
Taulukossa 4 esitetään vielä yhteenvedonomaisesti edellä raportoidut vuotokerroinestimaatit. Estimoinnit aloitettiin
vuoden 1968 ensimmäisestä nelj änneksestä, jolloin Suomi OECD:hen liittyessään oli allekirjoittanut pääomanliikkeiden vapauttamista koskevan koodin. Tämänkaltaisilla institutionaalisilla muutoksilla samoin kuin esim. valuuttakurssiepävarmuuden ja valuutansäännöstelyanto muuttua - ainakin lyhyellä aikavälillä - täysin
vastakkaisiin suuntiin rahapolitiikan säätelyjärjestelmän luonteen takia ilman että keskuspankki tietoisesti
harjoittaa sterilointipolitiikkaa. Oletetaan esimerkiksi,
että säännöstelemättömien asiakkaiden lainanoton jakaantuminen kotimaan ja ulkomaiden välillä muuttuu.
Vaikka pankkien maksuvalmius tämän seurauksena
muuttuukin, ei pankkien luotontarjonnassa säännöstellyille asiakkaille välttämättä tapahdu mitään, mikäli
keskuspankkirahoituksen marginaalikustannus pidetään ennallaan. Tällaisesta ilmiöstä voitaisiin käyttää nimitystä automaattinen steriloituminen. Samankaltainen
keskuspankin toimista riippumaton steriloituminen voi
liittyä pankkien tapaan arvioida yritysten luottokelpoisuutta. Yritysten lisätessä ulkomaista luotonanto aan
pankit saattavat huolestua yritysten maksuvalmiuden
heikkenemisestä, jolloin ne näkevät luottotappioriskiensä kasvaneen ja pyrkivät vähentämään yritysten luotottamista. Estimointitulosten voidaan nähdä tukevan hypoteesia automaattisesta steriloitumisesta, sillä maksutaseen eri erät saavat samansuuruiset kertoimet reaktiofunktiossa (ks. taulukkoa 3). Sterilointipolitiikan kyseessä ollen voisi olettaa vaihtotaseen saavan pääomantuontieriä suuremman kertoimen.

0.555
(4.93)

-1.027
(6.85)
-0.821
(4.16)

-0.740 -0.549
(4.17)
(4.39)

0.544
(5.40)

R2

DW

.87

1.67

.71

1.97

.86

1.69

.71

1.96

asteen vaihteluilla on epäilemättä ollut
vaikutusta pääomanliikkeiden kautta tapahtuvan vuodon suuruuteen eri ajanjaksoilla (vrt. Tarkka, 1984). Taulukossa 4 on sulkeisiin kirjoitettu aikavälille
1962.1-1982.4 estimoidut vuotokertoimet, jotka ovat jonkin verran pienempiä
kuin lyhyemmälle estimointiperiodille
saadut tulokset. Kertoimien muuttumisella yli ajan on kuitenkin oma mielenkiintonsa, jonka tarkasteluun ei tämän
työn merkeissä katsottu voitavan paneutua sen syvällisemmin (ks. kuitenkin Johansson & Rajakangas, 1984).
Kuten jo luvussa 2 todettiin odotuksilla valuuttakurssimuutoksista on merkitystä portfoliovalinnan kannalta. Tavanomaisesti valuuttakurssiodotukset pyritään ottalnaan huomioon käyttämällä
dummymuuttujia sellaisilla periodeilla,
jolloin tiedetään vallinneen voimakkaita
devalvaatio- tai revalvaatiospekulaatioita. Dummymuuttujien sisällyttäminen
estimoituihin malleihin ei kuitenkaan
vaikuttanut simultaanisuusharhan suhteen tehtyihin johtopäätöksiin, joten tulokset on jätetty siltä osin raportoimatta.
Huolellisempi valuuttakurssiodotusten
käsittely edellyttäisi niiden endogenisointia esimerkiksi Laskarin (1983)
tapaan.
Suoritetuissa estimoinneissa sijoitus-
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Taulukko 4. Yhteenveto vuotokerroinestimaateista.
Luottoaggregaatti

estimointimenetelmä

Lyhytaikaisen pääoman tuonti.
Ll dc
PNS
2PNS
LlI

PNS
2PNS

vuoto kerroin

lyhyt- ja pitkäaikaisen
pääoman substituoitavuus

-0.59
-0.36

(-0.57)2
(-0.33)2

-0.92 (-0.87)
-0.701 (-0.64)1

-0.59
-0.43

(-0.36)2
(-0.14)2

-1.03
-0.98

(-0.93)
(-0.87)

Koko yksityisen sektorin pääomantuonti
Ll dc

PNS
2PNS

-0.61
-0.44

(-0.60)2
(-0.41)2

Ll 1

PNS
2PNS

-0.58
-0.44

(-0.38)2
(-0.18)2

1. Poikkeaa merkitsevästi -1:stä.
2. Estimointiperiodi suluissa esitetyille vuotokertoimille 1962.1-1982.4.

kohteiden varannot sopeutuvat välittömästi halutuille tasoille, sillä osittaiselle
sopeutumiselle ei saatu empiiristä tukea.
Tämän perusteella on kuitenkin vielä
vaikea arvioida sopeutumisviiveiden todellista merkitystä - ilmeisesti niiden
esille saaminen vaatisi pidemmälle menevää disaggregointia (vrt. Kouri~ 1975).

4. Johtopäätöksiä

Rahapolitiikan itsenäisyyttä Suomessa
on vasta aivan viime aikoina pyritty arvioimaan analyyttiseltä pohjalta. Arviot
ovat perustuneet Kouri-Porter -mallin
redusoidun muodon estimoinnille, jossa
kysymys rahan tarjonnan endogeenisuudesta on sivuutettu. Tämän kirjoituksen
ensisijaisena tarkoituksena on ollut
osoittaa, että rahan määrän eksogeenisuusoletuksen varaan perustuviin arvioihin autonomisuudesta on syytä suhtautua varauksella. Pääomanliikkeiden välittyminen kotimaiseen ·likviditeettiin on
steriloitunut - joko keskuspankin toimenpitein tai järjestelmän rakenteen

johdosta - niin huomattavassa määrin,
että luotettavaa kuvaa autonomiaasteesta ei ole mahdollista saada ilman
rahan määrän endogeenisuuden huomioon ottamista. Tällöin osoittautuu,
että rahapolitiikan itsenäisyys lyhyellä
aikavälillä on ollut selvästi merkittävämpää kuin aikaisempien tutkimusten va108sa on totuttu ajattelemaan.
Pitkäaikaisen ulkomaisen pääoman
tuonti ja vienti on Suomessa luvanvaraista. Säätelyä perusteltaessa viitataan
joskus siihen, että samoin kuin pankkien
luotonantoa yleisölle niin myös pääomantuontia on syytä kontrolloida talouden kokonaislikviditeetin näkökulmasta. Alustavien estimointitulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että likviditeettisäätely ei ole ollut ratkaiseva tekijä menneisyydessä pääomanvienti- ja
-tuontilupia myönnettäessä. Toisaalta
lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen ulkomaisen rahoituksen välinen substituoitavuus
osoittautui siinä määrin merkittäväksi,
että ainakin lyhyellä aikavälillä tällaisen
säännöstelyn tehokkuus on epäilyksenalaista. Näiden kysymysten perusteelli-
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sempi selvittäminen edellyttää kuitenkin
jatkotutkimuksia.
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Li i t e
odc

Tutkimuksessa käytetty aineisto

dc
y

Tutkimuksessa käytettiin Suomen Pankin neljännesvuosimallin BOF3 aineistoa. Muuttujasymbolien merkitys on seuraava:
~cs
~CL

~CT

cab

lyhytaikaisen pääoman tase, mmk,
yksityinen pitkäaikaisen pääoman
nettotuonti, mmk,
~cs + ~CL' mmk,
vaihtotase + valtion nettomääräinen
ulkomainen lainanotto, mmk,

trend

pankkien antolainaus yleisölle, mmk,
pankkisektorin muut kotimaiset nettosaatavat, mmk,
1 + odc + cab, mmk,
bru tto kansan tuote mar kkinahin taan,
mmk,
kolmen kuukauden eurodollaritalletusten korko Lontoossa, 0/0,
yksityisen kulutuksen hintaindeksin
. mukainen hintojen nousuvauhti vuositasolla, %, ja
lineaarinen trendimuuttuja.

Deflaattorina käytettiin yksityisen kulutuksen
hintaindeksiä (1975 = 100).
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1984:3

Kapasiteetin käyttö aste 1960 -1982* : menetelmä
ja tulokset
PIRKKO VALPPU

taiset sarjat on laskettu vuoden 1980
hintaisina, laskettiin tässä artikkelissa
julkaistavat
teollisuuden käyttöastesarTässä artikkelissa esitetään kapasiteetin käyttöasteen laskentamenetelmä, jat uusien vuoden 1980 hintaisten sarjojolla saatuja käyttö asteita on kokeiltu jen pohjalta. Taloudellinen suunnitteluValtiovarainministeriön kansantalous- keskus julkaisee syksyllä 1984 raportin,
osaston keskipitkän ajan ennuste- ja jossa esitetään myös muiden toimialosuunnittelu malli KESSU ll:ssa selittä- jen käyttöastesarjat.
vinä muuttujina. Työssä pyrittiin soveltamaan sellaista kapasiteetin käyttöasteen laskentamenetelmää, jonka avulla 2. Kapasiteetin käyttöaste KESSU II
-mallissa
KESSU II -mallin tähän saakka eksogeeninen kapasiteetin käyttöastemuuttuja tulisi riippuvaiseksi mallin muista Kapasiteetin käyttöaste on selittävänä
muuttujana KESSU II -mallin yrittäjämuuttujista.
Kapasiteetin käyttöastelaskelma on toiminnan toimintaylijäämäyhtälöissäja
tehty kansantalousosaston ja Taloudel- kiinteän pääoman bruttomuodostuksen
lisen suunnittelukeskuksen yhteistyö- yhtälöissä (Mannermaa et al. (1983), s.
nä, koska Taloudellisessa suunnittelu- 28-34, s. 56-59).
Bruttotoimintaylijäämän määräytykeskuksessa on kehitetty pääomakantamalli, jolla voidaan laskea pääoma- misessä on oletettu, että toimialat pyrkannan poistuma, jota tarvitaan pää- kivät säilyttämään tulonjaon muuttuomakannan tulevan kehityksen enna- mattomana. Suhdannevaihtelut aiheuttavat tähän poikkeamia, jotka otetaan
koimiseen.
KESSU II -mallin parametrit on es- huomioon kapasiteetin käyttöasteen
timoitu vuoden 1979 hintaisista aikasar- vaihteluilla.
Kapasiteetin käyttöastemuuttuja on
joista, joten myös kapasiteetin käyttöteollisuuden
toimintaylijäämäyhtälöissä
astesarjat laskettiin vuoden 1979 hintaisista sarjoista. Koska Tilastokeskus on toimialoittainen. Muilla toimialoilla
kuluvan vuoden aikana tarkistanut kan- suhdannevaihtelua kuvaa koko yrittäjäsantalouden tilinpidon sarjoja vuosilta toiminnan käyttöastemuuttuja. Muuta1960-1981 ja samalla myös kiinteähin- milla toimialoilla (maatalous, metsäta1. Johdanto
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lous, asuntojen omistus, liikenne sekä
yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
palvelukset) käyttöastemuuttujaa ei ole
käytetty selittäjänä, joko siksi, että
toimialojen riippuvuus suhdanteista on
vähäistä tai siksi, että muuttuja ei ole
saanut estimoitaessa merkitseviä kertoimia.
Mallissa on kolmenlaisia investointiyhtälöitä, joissa selitys perustuu pääasiassa joko tuotantoon, tulorahoitukseen tai pääoman suhteelliseen hintaan.
Teollisuuden investointien oletetaan
riippuvan omarahoituksesta ja investointien kannattavuudesta.
Investointien selittäjänä on mallissa
kokeiltu myös tulorahoitusta yhdistettynä akseleraatiomalliin ja/tai suhteellisiin hintoihin. Kaikissa tapauksissa
nämä kokeilut eivät johtaneet toivottuihin tuloksiin, jolloin teollisuuden investointiyhtälössä käytetään selittäjinä
vain bruttotoimintaylijäämää ja lisäsopeuttajana kapasiteetin käyttöastetta.
Potentiaalinen tuotanto ja kapasiteetin käyttöaste vaikuttaa tähänastisessa
KESSU -mallissa lähinnä hinnanmuodostuksen kautta kysyntäpaineen approksimaationa. Potentiaalisen tuotannon vaikutukset ulkomaankauppaan eivät ole vielä mallin tässä versiossa mukana.

3. Kapasiteetin käyttöasteen mittaaminen
3.1. Mittaamismenetelmät

Erilaisia kapasiteetin käyttöasteen mittaamismenetelmiä esitellään tässä lyhyesti. Varsin kattava menetelmien esittely on Christianon (1981) artikkelissa.
Suomessa ovat menetelmiä esitelleet

sekä Tarkka (1979, 1980) että Salonen
( 1980).
Käyttöasteen
arviointimenetelmät
voidaan jakaa kahteen ryhmään: tilastotietoihin perustuvat laskentamenetelmät ja yrityksille tehdyt kyselyt. Laskentamenetelmistä voidaan mainita:
a) Tuotantofunktiomenetelmä,
jolla
pyritään mittaamaan kaikkien tuotantopanosten käyttöastetta. Potentiaalinen tuotanto saadaan tuotannontekijöiden tarjonnan funktiona.
Tuotantofunktiota estimoitaessa on
käytetty tuotantopanoksina joko
vain työ- ja pääomapanosta tai niiden lisäksi myös energia- ja materiaalipanoksia.
b) Whartonin menetelmässä oletetaan,
että tuotantohuiput edustavat panosten täyskäyttöisyyttä. Potentiaalinen tuotanto saadaan yhdistämällä huippupisteet suoraviivaisesti. Viimeisen huipun jälkeen ekstrapoloidaan olettaen sama tuotannon
kasvu kuin kahden viimeisen huipun välillä.
Whartonin menetelmä on laskennallisesti yksinkertainen ja edellyttää
tietoja vain tuotannosta. Sen heikkoutena on kuitenkin, että kapasiteetin käyttöaste oletetaan samaksi
jokaisessa tuotannon huippupisteessä. Siinä oletetaan myös, että
potentiaalisen tuotannon kasvu
huippujen välillä on vakio. Kapasiteetin käyttöasteet, jotka menetelmä antaa viimeisen huippupisteen
jälkeiselle havaintojaksolle, ovat
epäluotettavia. Ne voivat muuttua,
kun saavutetaan uusi tuotantohuippu, jonka mukaisen potentiaalisen
tuotannon kasvu voi olla eri suuri
kuin ekstrapoloimalla saatu kasvu.
Whartonin menetelmän heikkouk-
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sia voidaan poistaa olettamalla, että
potentiaalisen tuotannon kasvu
huippupisteiden välillä riippuu investoinneista. Toinen menetelmä
on käyttää tuotantofunktiota potentiaalisen tuotannon estimoimiseksi
huippupisteiden välille. Christiano
(1981) nimittää tätä menetelmää
tuotantohuippujen kautta kulkevaksi muunnelluksi trendiksi.
c) Okunin menetelmässä oletetaan potentiaalisen ja toteutuneen tuotannon erotuksen riippuvan työttömyysasteesta. Työpanoksen oletetaan olevan tärkein tuotannontekijä, joka voi lyhyellä aikavälillä rajoittaa tuotantoa. Työttömyysasteen katsotaan edustavan kaikkia
käyttämättä olevia tuotantopanoksia.
d) Tuotannon ja pääoman suhteeseen
eli pääoman tuottavuuteen perustuva menetelmä, jota selostetaan
kohdassa 3.3
Kysely tutkimuksissa yrityksiltä kysytään, millaisiksi ne arvioivat tuotantonsa verrattuna tuotantolaitoksen kokonaiskapasiteettiin. Kyselyn tulosten
tulkintaan liittyvistä ongelmista huomattavimpia on se, miten vastaajat
määrittelevät tuotantokapasiteettinsa.
Käyttöasteen arvioimiseen käytetään
myös laskenta- ja kyselymenetelmien
yhdistelmiä.

tuotannon kehitystä suhdanne-ennusteissaan (ETLA (1984a)) ja keskipitkän
ajan
kehitysarvioissaan
(ETLA
( 1984b)).
Willman on laskenut käyttöastesarjat
vuosille 1959-1969 Okunin menetelmällä, lyhyen aikavälin tuotantofunktion avulla sekä tuotantofunktiomenetelmällä. Tarkka on verrannut neljän
Pohjoismaan potentiaalista tuotantoa
vuosina 1960-1978 käyttäen Okunin
menetelmää ja tuotantofunktiota. Santamäki on laskenut potentiaalisen tuotannon potentiaalisen työpanoksen ja
potentiaalisen tuottavuuden avulla. Aikasarjat ovat vuosilta 1966-1978.
Salonen on laskenut kapasiteetin
käyttöasteen vuosille 1960 -1980 tuotantofunktiomenetelmällä. Sen lisäksi
Salonen esittää trendi- ja Whartonin
menetelmällä saadut sarjat. ETLAn
laskemat koko kansantalouden potentiaalisen tuotannon ja kapasiteetin käyttöastesarjat vuosille 1961-1982 on saatu Whartonin menetelmällä.
Suomen Pankki suorittaa kahdesti
vuodessa investointikyselyn teollisuuden uudishankinnoista. Samassa yhteydessä kysytään myös tuotantolaitosten käyttöastetta. Käytetty toimialajako on teollisuus jaettuna kolmeen ryhmään (metsä-, metalli- ja muu tehdasteollisuus , kaivannaisteollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto).

3.2. Käyttöastelaskelmat Suomessa

3.3. Kapasiteetin käyttöasteen laskentamenetelmä

Koko kansantaloutta koskevia kapasiteetin käyttöastetutkimuksia ovat tehneet Willman (1971), Tarkka (1979,
1980), Santamäki (1980) ja Salonen
(1981). Myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on kuvannut potentiaalisen

Kapasiteetin käyttöaste ja potentiaalinen tuotanto lasketaan tässä artikkelissa tuotannon ja pääomakannan suhteen
eli pääoman tuottavuuden kehityksen
perusteella. Menetelmän valintaan vaikuttivat paitsi menetelmän laskennalli-
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nen yksinkertaisuus myös käytettävissä
olevat tilastotiedot ja tulosten käyttö
KESSU II -mallissa potentiaalisen tuotannon ja kapasiteetin käyttöasteen kehityksen ennustamiseen toimialoittain.
Toimialoittainen
potentiaalisen
pääomakannan kehitys voidaan laskea
lisäämällä nykyiseen pääomakantaan
ennustettujen investointien ja pääomakannan poistuman erotus. Mikäli potentiaalinen tuotanto laskettaisiin tuotantofunktiomenetelmällä, tarvittaisiin tieto
myös potentiaalisen työpanoksen kehityksestä, mikä voidaan ennakoida koko
kansantalouden tasolla. Potentiaalisen
työvoiman jakaminen eri toimialoille
olisi erittäin vaikeaa.
Tuotannon ja pääoman suhteen kehitykseen perustuvaa käyttöasteen laskentamenetelmää on käytetty useissa
maissa, kun on haluttu selvittää käyttöaste toimialoittain. Deutsches Institut
filr
Wirtschaftsforschung julkaisee
Wochenbericht -lehdessään jatkuvasti
tällä menetelmällä laskettuja neljännesvuosittaisia käyttöastetietoja teollisuuden alaryhmittäin. Aikasarjat vuosilta
1970-1980 on julkaistu myös erillisjulkaisussa (Krengel et af. (1981)). Laskentamenetelmää on selostettu useassa
artikkelissa (Schönfeld (1967), Boness
(1969)). Sachverständigenrat (1981)
käyttää samaa menetelmää potentiaalisen tuotannon ja kapasiteetin käyttöasteen laskemiseksi.
Statistics Canada on laskenut tällä
menetelmällä teollisuuden kapasiteetin
käyttöasteen vuosittain (Koumanakos
(1977), Statistics Canada (1982)). Myös
Yhdistyneen Kuningaskunnan teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on laskettu samalla menetelmällä (Panic

käyttö kapasiteetin käyttöasteen mittarina perustuu olettamukseen, että olemassa oleva pääomakanta on ainoa tuotannon määrää rajoittava tuotannontekijä. Lisäksi oletetaan, että pääomakannan määrän vaihtelut eri suhdannevaiheissa ovat verrattain vähäiset, joten
tuotannon ja niin ollen tuotannon ja
pääomakannan suhteen eli pääoman
tuottavuuden vaihtelut kuvaavat pääasiassa tuotantokapasiteetin käyttöasteen vaihteluita.
Tällä tavoin laskettuna kapasiteetin
käyttöaste on määritelty teknisestä näkökulmasta, ja potentiaalinen tuotanto
on tä11öin itse asiassa kapasiteettituotanto. Johansenin (1968) mukaan kapasiteettituotanto teknisessä mielessä on
maksimimäärä tuotteita, joka voidaan
tuottaa tiettynä ajanjaksona normaalien
olosuhteiden, esim. työvuorojen, työajan jne. puitteissa annetulla pääomapanoksella. Taloudellisesta näkökulmasta
määritellään potentiaalinen tuotanto tavallisesti siksi tuotannon määräksi, joka
voidaan tuottaa minimikeskimääräiskustannuksin.
Potentiaalinen tuotanto ja kapasiteetin käyttö aste lasketaan toimialoittain
seuraavasti:
Lasketaan pääoman tuottavuuden aikasarja

missä
Y on toimialan arvonlisäys tuottajahintaan kiintein hinnoin
K on toimialan bruttopääomakanta
kiintein hinnoin
t on 1960, ... , 1982
Ellei pääoman tuottavuudessa voida
(1978)).
Pääoman tuottavuuden kehityksen havaita trendikehitystä, voidaan kor-
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keimman k:n arvon katsoa osoittavan
korkeinta kapasiteetin käyttöastetta, jota merkitään 100:11a. Useimmilla toimialoilla näyttää pääoman tuottavuus
muuttuvan trendinomaisesti. Estimoimalla toimialoittaiset lineaariset trendit
saadaan pääoman tuottavuuden trendiarvot
kt = a + b . t,
jossa kertoimet a ja b on estimoitu
PNS-menetelmällä. Kapasiteetin käyttöaste on korkeimmillaan sillä t:n arvolla, jolla havaittu k t poikkeaa eniten
trendiarvosta kl • Nostetaan trendisuoraa lisäämällä vakiokertoimeen a korjaus
Kapasiteetin täyskäyttöä kuvaava
»potentiaalinen» trendisuora on silloin
k~

= a* +

b . t.

Kapasiteetin käyttöaste on
cU t

=

kt
-·100,

k*t

ja potentiaalinen tuotanto
y* = k t*· t

P~~oman

1

2

(Kt + K t -

1)·

tuottavuus
• • •

Po.i:e.lluactUlle.n .tJte.l1d-i.

--. ,"""
.

II!.

111

I
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3.4. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste vuosina 1960-1982*

Edellä selostetulla menetelmällä laskettiin kapasiteetin käyttö aste 13 teollisuuden toimialaIla (taulukko 1). Laskennassa
käytettiin
Tilastokeskuksen
uusien kansantalouden tilinpidon vuoden 1980 hintaisia arvonlisäyslukuja
vuosille 1960-1981. Vuoden 1982 luvut
on laskettu vuoden 1975 hintaisten arvonlisäysten muutosten avulla ja ovat
ennakollisia.
Tilastokeskus on tuottanut myös uudet vuoden 1980 hintaiset bruttopääomakantasarjat vuoteen 1981. Vuoden
1982 pääomakantaluvut ovat ennakkolukuja. Ne on laskettu TASKUn pääomakantamalIin antaman toimialoittai-

Kapasiteetin

v/K

0.67~'~/.~.----------------~

0.57 ____

Esimerkkinä laskentamenetelmästä
on kuviossa 1 esitetty toimialan puutavaran pl. kalusteiden valmistus pääoman tuottavuus, sen trendija »potentiaalinen» trendi sekä kapasiteetin käyttöaste vuosina 1960-1982*. Laskelmassa on käytetty uusia kansantalouden tilinpidon vuoden 1980 hintaisia lukuja.

70

82*

k~ytt5aste

100 T%----------+-----~
90

80
70
60
50

65

7(',
/

v

75

Kuvio 1. Puutavaran pl. kalusteiden valmistus (TOL 331): pääoman tuottavuus, sen trendi ja
»potentiaalinen» trendi sekä kapasiteetin käyttöaste vuosina 1960-1982*
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Taulukko 1. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste vuosina 1960-1982*

31
32
331
332
341
342
35
36
37
381,2
383,5
384
39

Elintarv., juomien ja
tupakan valm.
Tekstiilien, vaatt.,
nahkatuott. valm.
Puutavaran, pl. kalusteiden valm.
Ei-metallisten kalusteiden valm.
Massan, paperin ja
paperituott. valm.
Graafinen tuotanto,
kustannustoim.
Kem., maaöljy-, kumi-,
muovituott. V.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valm.
Metallien valmistus
Metallituotteiden ja
koneiden valm.
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valm.
Kulkuneuvojen valmistus
Muu valmistus

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

89.0

89.4

87.2

88.5

86.7

88.3

90.0

92.2

92.2

97.8

98.9

95.0

98.5

97.9

91.2

90.9

84.8

90.1

90.4

86.9

97.1

100.0

82.8

79.6

73.7

75.9

80.1

82.5

82.2

83.9

87.4

95.8

96.5

99.5

99.5

97.5

93.5

90.2

86.9

82.5

80.0

69.1

70.0

70.6

90.4

91.7

83.7

84.8

87.4

88.0

87.8

83.5

87.3

93.8

94.4

97.6

100.0

95.2

92.5

92.9

88.8

87.5

80.5

82.4

85.4

90.9

64.5

66.6

66.9

79.0

84.1

83.3

82.4

82.0

84.9

93.9

100.0

74.1
79.1

78.0
81.4

81.7
89.8

80.1
87.5

85.8 87.5
91.8 100.0

87.5
84.1

83.4
71.2

83.7
73.8

91.0 100.0
85.3 85.6

83.7

93.6

95.5

88.1

87.7

88.3

86.5

82.7

81.2

85.5

93.2

82.1

81.9

85.4

79.5

78.8

74.7

69.1

67.5

68.7

77.2

93.9

63.5
64.2

66.8
64.6

73.4
65.3

70.5
64.7

73.4
69.1

78.5
72.5

78.0
68.2

79.4
76.1

80.7
74.0

81.0 84.8
91.6 100.0

1971
31
32
331
332
341
342
35
36
37
381,2
383,5
384
39

Elintarv., juomien ja
tupakan valm.
Tekstiilien, vaatt.,
nahkatuott. valm.
Puutavaran, pl. kalusteiden valm.
Ei-metallisten kalusteiden valm.
Massan, paperin ja
paperituott. valm.
Graafinen tuotanto,
kustannustoim.
Kem., maaöljy-, kumi-,
muovituott. V.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valm.
Metallien valmistus
Metallituotteiden ja
koneiden valm.
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valm.
Kulkuneuvojen
valmistus
Muu valmistus

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981 1982*

97.6 100.0

96.7

93.5

91.4

86.9

82.6

84.7

87.0

90.1

91.5

90.7

96.2

99.8

96.7

96.7

95.5

94.9

88.6

87.5

94.3

95.9

96.1

90.6

92.8

93.4 100.0

84.8

56.8

61.8

63.8

69.9

82.2

87.6

76.4

70.6

75.3

87.0

95.5

97.9

86.4

74.1

74.4

80.7

91.1

98.1 100.0

98.9

88.7

94.2

98.3 100.0

74.2

74.6

71.0

79.5

91.1

97.3

96.5

89.9

90.7

95.0

93.9

95.9

97.5

94.9

89.6

88.2

89.9

88.7

89.1

88.3

94.3

94.5

91.1

84.2

70.7

73.6

74.2

77.5

82.8

81.9

77.7

71.9

96.1
66.7

96.7
80.7

99.2
86.6

95.2
83.9

82.8
70.7

75.8
61.5

75.8
70.2

73.3
84.7

81.7
94.3

87.7
95.8

85.5
91.2

86.7
93.3

88.5

91.0

89.3

91.9

87.0

82.0

80.6

77.8

85.5

94.2 100.0 100.0

91.6 100.0

96.8

99.6

96.2

81.8

73.3

66.7

68.6

76.8

75.8

74.5

75.5
95.8

91.2
91.1

94.0 100.0
78.8 69.2

96.7
67.8

71.5
70.6

63.6
72.9

65.1
74.9

70.1
76.5

71.3
76.3

80.0
76.2

86.9
96.6
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sen bruttopääomakannan muutosten
avulla.
Syksyllä 1984 ilmestyvässä TASKUn
julkaisussa esitetään myös muiden toimialojen kapasiteetin käyttöasteet. Pääoman tuottavuuden ja potentiaalisen
tuotannon kehitys toimialoittain esitetään myös kyseisessä julkaisussa.

4.1. Vertailu kokonaistuotannon
tasolla
4.1.1. Vertailu TASKU - Tarkka

Tarkka (1980) on laskenut Okunin menetelmällä ja tuotantofunktiomenetelmällä potentiaalisen tuotannon, joka sisältää koko kansantalouden lukuun ottamatta maa-, metsä- ja kalataloutta,
metsästystä ja asuntojen omistusta.
Molemmissa vertailuun otetuissa sar4. Vertailu muihin käy ttölas kelm iin
joissa on potentiaalinen tuotanto määriEdellä selostetulla menetelmällä lasket- telty operationaalisen täystyöllisyyskätuja kapasiteetin käyttöastesarjoja, joita sitteen perusteella. Vertailua varten on
seuraavassa nimitetään TASKUn sar- laskettu kapasiteetin käyttöaste toteujoiksi, verrataan Tarkan (1980), Salosen tuneen tuotannon ja Tarkan laskelmien
ja ETLAn laskelmiin koko kansanta- potentiaalisen tuotannon suhteena.
TASKUn käyttöastesarja sisältää
louden tai sen osan käyttöastesarjoihin
Sarjojen korrelaatio- ja variaatiokersekä Suomen Pankin kyselytutkimuksen mukaisiin teollisuuden käyttöaste- toimet ovat alla olevassa asetelmassa.
Vertailuajanjakso on 1960-1978.
sarjoihin.
Koska Tarkan, Salosen ja ETLAn
Korrelaa- Variaatiotiosarjat perustuvat vuoden 1975 hintaisiin
lukuihin, on vastaavat vertailusarjat
kerroin kerroin
TASKU/
laskettu käyttäen vuoden 1975-hintaisia
Tarkka
arvonlisäys- ja bruttopääomakantasar.036
joja. Teollisuuden käyttöasteluvut, joita TASKU
verrataan Suomen Pankin kysely tutki- Tarkka:
.93
.033
mukseen, on sen sijaan laskettu Tilas- Okun
tokeskuksen uusia vuoden 1980 hintai- Tarkka:
0.039
.85
Tuotantofunktio
sia aikasarjoja käyttäen.
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TASKUn ja Tarkan sarjojen välinen
korrelaatio on varsin korkea ja niiden
variaatiokertoimet lähellä toisiaan.
Käyttöasteen muutos edellisestä vuodesta on useimpina vuosina samansuuntainen. Vuonna 1974 Tarkan molempien sarjojen muutos on positiivinen
ja TASKUn sarjan negatiivinen. Vuonna 1978 Tarkan tuotantofunktiomenetelmä antaa positiivisen käyttöasteen
muutoksen samoin kuin TASKUn sarja, Okunin menetelmä sen sijaan antaa
negatiivisen muutoksen. Käyttöasteen
aikaurien välillä on kuitenkin taso ero :
molemmat Tarkan sarjat ovat TASKUn
sarjan yläpuolella. TASKUn sarja ei voi
laskentamenetelmän johdosta nousta
yli 100:n. Tarkan laskentamenetelmien
mukaan toteutunut tuotanto voi olla
suurempi kuin potentiaalinen tuotanto.
(Tarkka (1979) s. 4).

4.1.2. Vertailu TASKU - Salonen
Salonen (1981) on olettanut, että maatalous, metsätalous, asuntojen omistus ja
julkinen sektori toimivat potentiaali.sen
tuotannon tasolla ja laskenut potentIaalisen tuotannon, josta nämä toimialat on
jätetty pois. Sen jälkeen hän on saanut
koko kansantalouden potentiaalisen tuotannon lisäämällä poisjätettyjen toimialojen toteutuneen tuotannon laskemaansa potentiaaliseen tuotantoon. Tästä on sitten laskettu kapasiteetin käyttöaste. Vertailussa käytetty TASKUn sarja on laskettu vastaavalla tavalla.
Salosen käyttöastesarjat ovat neljännesvuosittaisia. Niistä on vertailua varten laskettu aritmeettiset vuosikeskiarvot.
Kuviossa 3 on esitetty TASKUn ja
Salosen käyttöastesarjat. Salosen eri
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menetelmillä laskettuja sarjoja on merkitty seuraavasti: tuotantofunktiomenetelmä = SPtf, trendimenetelmä = SPtr
ja Whartonin menetelmä = SPwh.
Vertailusarjojen keskinäiset korrelaatio- ja variaatiokertoimet ovat alla olevassa asetelmassa. Vertailuajanjakso
on 1960-1980.
Korrelaa- Variaatiotiokerroin kerroin
TASKU/
SP
TASKU
.030
SP tuotantofunktio
.89
.028
SP trendi
.92
.032
SP Wharton
.74
.026
TASKUn sarjan ja Salosen sarjojen
korrelaatiot ovat varsin korkeat. Korkein on korrelaatio trendimenetelmällä
laskettuun sarjaan, mutta tämän sarjan
tasoerot TASKUn sarjaan ovat suurimmat. Kapasiteetin käyttöasteen
muutokset vuodesta toiseen ovat yleensä samansuuntaiset kuin TASKUn sarjassa paitsi vuosina 1963 (tuotantofunktio) ja 1978 (trendi- ja Whartonin menetelmä).
4.1.3. Vertailu TASKU - ETLA
ETLAssa on kapasiteetin käyttöastesarja laskettu Whartonin menetelmällä
siten, että potentiaalisen BKT:n trendikasvuksi on asetettu ennen vuotta 1975
4,75 % vuodessa ja sen jälkeen 3,25 %
vuodessa. (ETLA (1984a)). Käyttöaste
on saatu ETLAsta neljännesvuosisarjana, josta on vertailua varten laskettu
vuosisarja neljännesten aritmeettisena
keskiarvona. ETLAn sarja kuvaa koko
kansantalouden kapasiteetin käyttöastetta. TASKUn vertailusarja on sama
kuin edellä vertailussa Salosen sarjojen
kanssa.
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Kuvio 4. TASKUn ja ETLAn kapasiteetin käyttöastesarjat vuosina 1961-1982*

Vertailtavat sarjat on esitetty kuviossa 4. Vertailuajanjakso on 1961-1982*.
Sarjojen välinen korrelaatiokerroin on
.78, ETLAn sarjan variaatiokerroin
.031 ja TASKUn .030. Käyttöasteen
muutokset ovat erimerkkiset vuosina
1962, 1978 ja 1981.

4.2. Vertailu tehdasteollisuuden
toimialoilla

Suomen Pankin investointitiedustelun
kapasiteetin käyttöastesarjat ovat puolivuotissarjoja, joista on vertailua varten laskettu aritmeettiset vuosikeskiarvot. Vertailujakso on 1968 -1982* .
Alla olevassa asetelmassa on esitetty
vertailusarjojen korrelaatio- ja variaatiokertoimet.

1. Puunjalostusteollisuus
2. Metalliteollisuus

Korre- Variaatiolaatiokerroin
kerroin
TASKU/ TASKU SP
SP
.94

.118 .092

.84

.075 .054
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Kuvio 5. TASKUn ja Suomen Pankin investointikyselyn kapasiteetin käyttöastesarjat vuosina
1968-1982*

3. Muu tehdasteollisuus
4. Kaivos- ja
muu kaivannalStoiminta
5. Sähkö-,
kaasu- ja
vesihuolto

6. Teollisuus
yhteensä
.93

.92

.072 .058

.056 .050

.17

.084 .051

.72

.082 .067

Korrelaatiokertoimet ovat varsin
korkeat paitsi kaivos- ja muussa kaivannaistoiminnassa. Sarjojen erilaisuuteen voi vaikuttaa se, että kaivannaistoiminnassa on toimipaikkoja niin vähän, että Suomen Pankin otos ei kenties
kykene edustamaan koko toimialaa yh-

312

tä hyvin kuin muilla toimialoilla. Vari-

- Schintke, Joachim (1981): Produktionsvolumen
und -potential. Produktionsfaktoren
aatiokerroin on TASKUn sarjoissa suuder Bergbaus und des Verarbeitenden Gerempi ja kapasiteetin käyttö aste korkewerbs in der Bundesrepublik Deutschland;
ammalla tasolla. Kysely tutkimuksista
Statistisehe Kennziffern, 23. Folge, 1970saadut kapasiteetin käyttöasteluvut
1980; Berlin 1981.
ovat Christianon (1981, s. 173) mukaan Mannermaa, Kauko - Kaski, Eeva-Liisa - Leppä, August - Sourama, Heikki (1983): Kesyleensä alhaisempia kuin tilastotietojen
kipitkän ajan suunnittelu malli KESSU II; Valpohjalta las ketut sarjat.
tiovarainministeriö, Kansantalousosasto; HelKapasiteetin käyttöasteen muutokset
sinki 1983.
ovat tehdasteollisuudessa yleensä sa- Panic, M (1978): Capacity utilisation in UK
manufacturing industry; Diseussion paper 5,
manmerkkisiä. Poikkeuksina puunjaNational Eeonomie Development Offiee, Lonlostusteollisuudessa vuodet 1972 ja
don 1978.
1974, metalliteollisuudessa vuodet 1981 Sachverständigenrat (1981): Jahresgutachten
ja 1982* sekä muussa tehdasteollisuu1981/1982 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entdessa vuosi 1973. Kaivannaistoiminwicklung; Drueksaehe 9/1061; 20. 11. 81;
nassaja sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa
Deutseher Bundestag - 9. Wahlperiode.
muutokset ovat useampana vuonna eriSalonen, Ilkka (1981): Kapasiteetin käyttöaste
suuntaiset. Koko teollisuudessa muutos
Suomessa vuosina 1960-1980; Monistettuja
on erimerkkinen vuonna 1974.
tutkimuksia; Suomen Pankin tutkimusosasto,
TU 11/81.
Santamäki, Tuire (1980): Potentiaalisen tuotannon estimointi Suomen kansantaloudessa;
Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja
Kirjallisuus
B-42; Helsinki 1980.
Boness, Arthur (1969): Vierteljährliche Index- Schönfeld, Peter (1967): Probleme und Verziffern der Kapazitätsauslastung filr die Befahren der Messung der Kapazität und des
reiche der Verarbeitenden Industrie in der
Auslastungsgrades; Zeitsehrift fur die geBundesrepublik Deutschland; Deutsehes Inssamte Staatswissensehaft, VoI. 123; 1967.
titut fiir Wirtsehaftsforsehung, Vierteljahrs- Statistics Canada (1982): Capacity utilization
hefte zur Wirtsehaftsforsehung, 1969.
rates in Canadian manufacturing; Fourth
Christiano, Lawrence J. (1981): A Survey of
Quarter 1981, Ottawa Mareh 1982.
Measures of Capacity Utilization; Interna- Tarkka, Helena (1979): Potentiaalisen tuotantional Monetary Fund Staff Papers VoI. 28
non käsite ja mittaaminen neljässä PohjoisNo 1, Mareh 1981.
maassa; Kansantaloustieteen pro gradu -tutETLA (1984a): Suhdanne - kevät 1984; Elinkeikielma; Helsingin yliopisto, marraskuu 1979.
noelämän tutkimuslaitos; Helsinki 1984.
Tarkka, Helena (1980): Potentiaalisen tuotanETLA (1984b): Kansantalouden kehitys näkynon käsitteistä ja mittaamisesta Suomessa
mät 1984 -1988. Elinkeinoelämän tutkimusvuosina 1960-1978*; Helsingin Yliopiston
Kansantaloustieteen laitoksen keskustelulaitos; Helsinki 1984.
Johansen, Leif (1968): Production functions and
aloitteita Nr. 131, Helsinki 1980.
the concept of capacity; Reprint series No Vihavainen - Valppu - Suokko - Björk (1980):
Pääomakanta vuosina 1965 -1977; Tilasto35; University of Oslo, Institute of Eeonomies; Oslo 1968.
keskuksen tutkimuksia n:o 58, Helsinki 1980.
Koumanakos, Peter (1977): Capacity Utiliza- Willman, Alpo (1971): Kapasiteetin käyttöaste
Suomen kansantaloudessa vuosina 1959-69,
tion Rates in Canadian Manufacturing; CanaKansantaloustieteen pro gradu -tutkielma,
dian statistical review, May 1977.
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedeKrengel, Rolf - Baumgart, Egon - Böhme,
Sabine - Boness, Arthur - Pischner, Rainer
kunnan kiIjasto.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1984:3

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA

Tuonti ja kotimainen kysyntä
PENTTI FORSMAN

1. Johdanto

Tuontiyhtälöiden perustana on varsin usein viime vuosina ollut Houthakkerin jaMageen (1969)
kuluttajan valintateoriaa soveltava tutkimus,
jossa tuontia selitetään suhteellisilla hinnoilla ja
bruttokansantuotteella. Suomen osalta tällainen
yhtälö on kuitenkin osoittautunut tilastollisilta
ominaisuuksiltaan epätyydyttäväksi. Tällöin
voidaan ajatella koko tuonnin tarkempaan selittämiseen kahta eri strategiaa. Ensimmäinen strategia on jakaa tuonti alaeriin ja selittää näitä
sopivilla muuttujilla (ks. esim. Aurikko (1984)
sekä Korkman (1979)). Toinen tapa on disaggregoida kysyntämuuttuja. Tässä esityksessä on
valittu jälkimmäinen strategia, jota ovat aikaisemmin käyttäneet mm. Thirlwall (1980) ja
Korkman (1979). Tämän selvityksen tavoitteena
on aluksi etsiä bruttokansantuotetta kysyntämuuttujana käyttävän mallin mahdollista täsmennysvirhettä ja sen jälkeen arvioida suhteellisten hintojen vaikutusta.

Jos tuontiålttiudet poikkeavat eri tulokomponenteissa, joiden vaihtelu on lisäksi eriaikaista,
niin kerroinestimaatti a2:Ue ei ole stabiili. Tulotai paremminkin kysyntämuuttujana voidaan
käyttää yhtä hyvin myös menoja (ks. Goldstein
ja Khan, 1984). Käyttämällä huoltotasetta hyväksi, päästään seuraavaan tuontiyhtälöön.
(2)

M = bo + b 1 (p m /P d) + b 2 X + b 3
C + b4 1 + b 5 V + b 6 G,
jossa
M, P m ja P d kuten (l):ssä
X = tavaroiden ja palvelusten vienti,
C = yksityinen kulutus,
1 = investoinnit,
V = varastoinvestoinnit + tilastoero ja
G = julkinen kulutus
X + C + 1 + V + G = E (kokonaiskysyntä).

Siten, mikäli kertoimet b j (i = 1 ... 5) ovat
yhtäsuuria, yhtälö (1) on riittävä approksimaatio koko tuonnin määräytymiselle.

2. Tuontiyhtälöiden täsmennys

Tuontiyhtälön perusmuodossa selittäjinä ovat
suhteelliset hinnat ja tulo, jonka korvikemuuttujana käytetään BKT:ta. Perusteluna näiden
muuttujien valinnoille esitetään kuluttajan valintateoriaa (ks. esim. Leamer ja Stern, 1970).
Lineaarisena tuontiyhtälö saa siten seuraavanlaisen täsmennyksen:

jossa
M = tavaroiden ja palvelusten
tuonti,
P m = tuontihinta,
P d = kotimainen hinta,
Y = tulo ja a 1 < 0, a2 > 0
5

3. Empiiriset tulokset

Seuraavassa taulukossa esitetään yhtälöistä (1)
ja (2) saadut estimointitulokset. Ensimmäisellä
rivillä kysyntämuuttujana on bruttokansantuote,
joka on korvattu kokonaiskysynnällä mallissa 2.
F-testisuure: 32,6, hylkää rajoituksen, jonka mukaan yhtälön (2) parametrit ovat yhtäsuuria.
Multikollineaarisuus vaikeuttaa yhtälön (2) parametrien estimoimista. Differenssimuodossa estimoitunajulkisten menojen tuontialttius osoittautui merkityksettömäksi, joten se on jätetty pois
tulosten raportoinnin tiivistämiseksi. Mallissa 3
. sekä viennin ja yksityisen kulutuksen että kiinteiden ja varastoinvestointien kertoimet ovat lähellä toisiaan ja F-testisuure = 0,216 ei pysty
hylkäämään hypoteesia, että b2 = b a ja b4 = b 5 ,
jolloin päädytään malliin 4.
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Taulukko 1. Tuontimallit 1.
N:o

taso
2
taso
3
taso
4
taso
5
diff.
6
taso

Vakio

Pm/Pd

BKT

-2658.8
(0.90)
-1826.9
(0.84)
-6434.8
(5.02)
-6514.8

-53.24
( 1.48)
-42.34
( 1.62)
-10.75
(0.98)
-9.25
( 1.09)
-16.3

0.364
(23.12)

-167.1
(0.87)
-7268.9
(25.76)

E

X

C

V

X+C

I+V

0.268
(31.82)
0.254 0.301
(5.52) (6.06)

0.534
0.456
(8.66) (10.87)
0.269
(45.31)
0.310
(7.21)
0.266
(51.82)

0.499
(25.52)
0.523
(16.41)
0.503
(25.96)

R2

D-W

SEE

.973

1.139

1264.8

.986

1.141

926.3

.998

2.210

303.1

.999

2.198

293.4

.952

2.410

424.2

.999

2.097

294.8

1 Havaintoaineistona on käytetty 1975-hintaisia vuosittaisia huoltotaseen aikasarjoja, joiden luvut ovat miljoonina markkoina.
Estimointiperiodi on v. 1960-1981. Kotimaisena hintana on käytetty bruttokansantuotteen deflaattoria (kuluttaja- ja tukkuhintojen käyttö ei vaikuttanut tuloksiin) ja tuontihintana käytettiin tavaroiden ja palvelusten tuonnin deflaattoria. Kerroinestirriaattien
alapuolella on suluissa t-arvo.
R2 on vapausasteilla korjattu kokonaiskorrelaatiokertoimen neliö, D- W on Durbin- Watson -testisuureja SEE on jäännösten
keskihajonta.

Sekä SEE- että D-W -suureista näkyy, että yksinkertaisen tuontiyhtälön (1) tilastolliset ominaisuudet paranevat selvästi lisäämällä selittäjien lukumäärää yhdellä. Kuitenkin sekä mahdollisten täsmennysvirheiden löytämiseksi että
suhteellisten hintojen merkityksen tarkemmaksi
arvioimiseksi malli 4 estimoitiin lisäksi differenssimuodossa. 1 R2 ei pudonnut paljoakaan differensioinnin (malli 5) seurauksena, samoin estimaattien suuruusluokka ei muuttunut merkittävästi malliin 4 verrattuna. Siten skaalamuuttujien täsmentäminen tarkemmin malleista 1 ja 2
parantaa selvästi tuontiyhtälön tilastollisia ominaisuuksia. Sivumennen voi myös todeta, ettei
mallissa 4 ollut myöskään heteroskedastisuutta
Breuschin ja Paganin testin mukaan. Koska suhteelliset hinnat eivät saaneet merkitsevää kerrointa, joskin merkki on oikea, ja niiden selitys1. Oikein täsmennetyissä lineaarisissa malleissa
kerroinestimaattien pitäisi säilyä samoina. Mikäli tasomallin jäännökset ovat valkoista kohinaa, niin differenssimuunnos saa aikaan MA(1)-prosessin jäännöksiin, mistä puolestaan seuraa negatiivinen autokorrelaatio (ks. Plosser ja Schwert, 1978). Taso- ja differenssimuodon parametriestimaattien yhtä suuruutta
voidaan testata (ks. Plosser, Schwert ja White, 1982),
mitä laskennallisten vaikeuksien vuoksi tässä ei kuitenkaan ole tehty.

osuus tuonnin vaihteluista on lähes olematon,
niin lopulliseksi tuontiyhtälöksi saatiin malli 6. 2
Estimointikokeiluissa osoittautui, ettei tuontiyhtälö, jossa tulomuuttujana oli pelkkä BKT,
kestänyt lähempää tarkastelua. Ensiksi, yksinkertaisessa tuonti yhtälössä positiivinen autokorrelaatio viittasi täsmennysvirheeseen. Toiseksi,
BKT:n korvaaminen kysyntäerillä (vienti, kulutus, investoinnit) paransi ratkaisevasti mallin tilastollisia ominaisuuksia. Tuontialttiudet eri menokomponenteista poikkesivat toisistaan, minkä
huomioon ottaminen lisäsi mallin selityskykyä.
Sekä varasto- että kiinteiden investointien huomattavasti muita menoeriä suurempi tuontialttius antaa luontevan tulkinnan tuonnin BKT:ta
huomattavasti suuremmille vaihteluille. Sama tekijä selittää myös 1970-luvun puolen välin jälkeenjatkuneen suhteellisen hyvän ulkoisen tasapainon, onhan investointien osuus kysynnästä
laskenut.
Suhteellisten hintojen osuutta tuonnin vaihteluiden selittäjänä ei saatu esille, sillä kerroines2. Koska mallissa 5 suhteellisten hintojen viivästetyt vaikutukset on rajoitettu nollaksi, niin differenssimalli estimoitiin lisäksi siten, että suhteelliset hinnat
ovat tasomuodossa. Tulokset eivät kuitenkaan poikenneet mallista 5.
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timaatti ei ollut mlssaan estimointivaiheessa
merkitsevä. 3 Jatkossa on syytä selvittää, mistä
johtuvat muiden tutkimusten (ks. Vajanne
1981) suuret hintajoustot vai kestääkö yhtälöstä (2) saatu tulos lähemmän tarkastelun. Edellisten estimointikokeilujen valossa voidaan kuitenkin todeta, että kysynnän rakenteen huomioon ottaminen alensi hintamuuttujien kertoimia, joten täsmennys saattaa vaikuttaa tuloksiin.
Toisaalta mm. tuonnin disaggregointi alaryhmiin
(ks. esim. Aurikko, 1984) saattaa antaa ylöspäin
harhaisen kuvan hintajoustosta, mikäli tuontitavarat ovat substituutteja keskenään.

4. Lopuksi
Tuontiyhtälön yksinkertaisin muoto, jossa selittäjinä ovat suhteelliset hinnat ja BKT, ei kestä
Suomen aineistolla kriittistä arviota. Kysynnän
rakenne vaikuttaa selvästi tuonnin määrään. Sekä kiinteiden että varastoinvestointien tuontialttius on selvästi suurempi kuin viennin ja kulutuksen. Jatkotutkimuksen varaan jää, riittääkö
koko tuonnin selittämisessä kysyntämuuttujan
disaggregointi vai onko tehokkaampaa disaggregoida tuonti alaryhmittäisillä yhtälöillä selitettäväksi.
3. Kun mallit 5 ja 6 estimoitiin loglineaarisina,
skaalamuuttujien joustot olivat uskottavia, mutta suhteellisten hintojen merkitys jäi edelleen vähäiseksi.
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Planning: Bureaucratic or socialized?
MIECZYSLAW NASILOWSKI

In this paper, socialized planning is shown as a
category in contrast with the command system
of planning. The dictation of the pIan by the State
Planning Commission to an enterprise in physical terms breaks contact with the market and
destroys the foundations of micro-Ievel rationality. A proclaimed goal of socialized planning is to
increase the social control and responsibility for
the decisions on development, to increase the
role of economic parameters in economic guidance and to eliminate the role played by administrative orders and direct planning targets.
The new »planning philosophy» consists mainly of a redefinition of the purpose of the central
pIan in the socialist system, putting the negotiation and social consultation model into effect in
order to set up a socially desirable and economically feasible structure of objectives and to
contribute to the higher efficiency of economic
growth.

Technocratic and bureaucratic types of planning
The concept of socialist planning initially was
supposed to be of a social and technocratic
nature, but has soon slipped into a bureaucratic
form based on the arbitrary technical-balancing
procedure. Gatheredfrom the subordinated economic units, the information on resources and
production capacity is transformed into central-Ievel decisions (in the form of directives and
specific allocations) which dispose of the available means conforming to the short, medium and
long-term objectives of the state. The political
and economic centre establishes a hierarchy of
objectives following the development aspirations
of the national economy and doctrine-determined priorities which give specific preference
to sectors of the means of production.
At the heart of the arbitrary action of the

central decision-maker in the system of directives and allocations is the lack of a real market
and its objective appreciation of the various
factors of production and products. Under these
conditions all prices and other similar categories
cannot act as true parameters. Without objective
mechanisms which balance demand with supply,
the central planner cannot have access to reliable information and may not use the economic
calculus to draft the real pIan and choose among
alternative variants. The administrative system
of distributing objectives and means is necessarily based on arbitrary criteria and bargaining
among various informallobbies. It is, therefore,
subject to various manipulations which are in
direct opposition to the principles of rational
economic activity.
With the objectives of the pIan becoming the
supreme criterion of the evaluation of the economic units, these units have unnecessarily
focused their attention on the minimization of
their objectives and the maximization of the
resources allocated to them. In order to fulfill the
planned objectives, indiscriminate use was made
of manpower, machines, and raw materials.
Falsified accountancy would create a false vision
of reality, which in turn would serve as an initial
point for the draft of the future pIan. The
bureaucratized planning procedure is inefficient
in attaining the officially decreed goals, and
economic reality unfolds along the lines which to
an increasing degree diverge from the planned
path. The desire to maximize the growth rate of
national income through forced investment expansion and a strategy of priorities attributed to
the traditionai branches of the heavy industry
results in the creation of lasting structural disproportions, underemployment of production
capacity and a decline in the overall efficiency
of the economy.
A pIan constructed to formally balance the
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available means with the chosen objectives becomes quickly outdated. The central planner
then loses his grip on the pIan and issues,
through the intermediary of the subordinated
structures, a flow of new directives dictated by
the current situation and reflecting his new will.
His actions are inconsistent and there is often a
gap between his official declarations and his
actual intentions. In this way, planning is replaced with day-to-day management and becomes justly identified with it.
Many economists were led to believe that
planning would be perfected (and less bureaucratic) with the wider use of modern techniques
of processing statistical data and turning them
into optimal solutions based on econometric
methods. This type of reasoning seems to be a
great technocratic illusion, readily approved by
the official propaganda. One accounts for the low
quality of bureaucratic planning with arguments
such as the imperfect system of data processing
and the underdevelopment of the economic
sciences, which have failed to elaborate practical
methods of optimizing the central pIan. According to the present author, the truth is such that
the directive-and-allocation system, regardless
of its control over data, has no chance of
becoming an efficient tool of the central management of the country's social and economic
development. The wide scope for arbitrary manipulation, both at the stage of drafting the pIan
and at its actual implementation, causes the
»planned» allocation to be excessively generous,
even wasteful and unrelated to the intentions of
the central planner. Some priority targets are
attained not only at a much higher economic
cost, but also at the expense of low-priority
objectives in the material and service sphere.
This system is incapable of creating mechanisms'
which assure rational management over the
nationalized means of production. Through the
elimination of market mechanisms which tend to
create an equilibrium and give objective parameters to the motivational and value system, the
foundations of micro-level rationality have been
destroyed without giving ground to macro rationality.
Various attempts to reconcile the individual,
group, regional and global interests of the society through administrative directives have proven
to be a failure over the course of the years. One
may not unilaterally subordinate specific interests to the general ones without destroying

individual initiative and innovation; administrative discipline creates only an illusion of unity.
One has to look for new, more efficient economic forms of reconciling various interests and
implement the priority objectives through (and
not against) market links and economic instruments. The answer lies not in technocratic
planning procedures, but in the socialization of
the planning process.

2. S ocialized type of planning

The concept of socialized planning stresses,
above all, the subjective (in the sense of being a
subject, and not an object) status of all the
participants of the planning process and the
parthership relations between them. This subjective approach consists of the desire to instate
self-management in economic organizations
and local government. Territorial self-management should become a true representation of the
loeal community. The socialization of planning
impiies a democratization of the most important
economic decisions and the elaboration of the
socially approved long-term programme of action and the institutionalized means of social
control over its implementation. The institutional changes have to define the precise spheres of
competence and relations between the various
participants of the planning process, specify the
scope and means. of political influence on economic life and eliminate the branch system of
economic administration linked with the directive-and~allocation system of management.
The central pIan cannot assume an obligatory
nature; none of its objectives should be regarded
as abinding directive to the independent,
self-managed and self-financed enterprises. A
process of social planning may be regarded as a
verification of various criteria and objectives
reflecting the interests of various autonomous
planning units, including sectors and branches,
as well as the whole economy. The central
planner has to use strategic and political planning as well as operational and tactical planning,
during which he tries to make a compromise
between the objectives of a strategic and political nature and the development tendencies characteristic of particular sectors of the national
economy. Seen from this point of view, the
central level not only shapes the financial and
budget policy, but it chooses adequate economic
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instruments and tax rates to influence the distribution of income in self-managed institutions
and economic organizations.
The latter are free to react to this data; their
autonomous plans and day-to-day activities are
keyed to the existing, or expected, system of
relations between prices, proportions in income
distribution and technical/natural barriers to
production, which are all signalled by the central
planner.
A sine qua non condition of socializing the
process of planning is the introduction of stable
game rules based on objective economic parameters, the so-called »real financing» conditions.
Bringing objectivity into prices and other pricesrelated instruments is a condition for introducing reliability into information on production
and market conditions, on the economic feasibility of substitution and shifts in the structure of
production, on real alternatives, etc. Without
this type of information, economic calculus is
not possible and the whole planning procedure is
bound to be subject to arbitrary choices based on
the bargaining and subjective intentions of the
political power. Thus, without parametric management, there can be no real socialization of
planning; the converse is also true. The quality
of prices and economic measurement and appreciation related to them determines not only the
diagnostic, but also the prospective analysis of
economic processes; it is thus an indispensable,
even though by itself insufficient, condition for
rationalization of the socialized planning procedure.
The pure market criteria of choice cannot be
sufficient in a socialist economy, especially in its
development sphere, which calls for determining
the fields of investment, research and development programmes and an introduction of technical progress. The pure market criteria create a
number of contradictions, disintegrate the economy and become opposed to the basic objectives and principles of the socialist economy.
The contradictions arising out of the balancing
nature of the market mechanisms have to be
smoothened and solved during the process of
socialized planning. Central planning cannot
supersede the market, but it should also avoid
being a passive transmission of signals flowing
from the market. Its main function should be the
correction of market mechanisms to ensure the
efficient implementation of the development path
and social interest. For this reason, the most im-

portant as well as the most difficult function of
socialized planning is the reconciliation of the
particular interests dictated by the market with
the supreme social interests. The search for the
most adequate forms of coordinating the action
of the market and nonmarket criteria concerning
the activity of the various levels of the economy
is so far the most promising way of perfecting
the socialized procedure of planning. In the
process of formulating the structure of objectives and the allocation of disposable means, one
has to accept such solutions which best eliminate
the diverse contradictions or attenuate their
negative effects.
In socialism, the structure of the objectives
cannot be determined by any economic laws.
N either can this structure be elaborated in a
purely scientific manner; the same is true for
arbitrary decisions of the political leadership.
The structure of the objectives should be the
results of interaction between the diverse interests represented by pluralistic institutional
structures. Even the socialist society deprived of
possessing classes cannot be regarded as a
monolithic entity without conflict. It is, and will
always remain, a set of multiple. objectives,
autonomous and particular interests, and highly
differentiated aspirations. The harmonization of
general and particular interest can be best
achieved in self-managed and independent institutions capable of representing various points of
view and striking a compromise between them.
In directive- and -allocation planning systems,
there is no place for institutions representing the
consumption interests of the society. While it is
assumed that the political power reconciles both
the imperatives of development and consumption needs in its decisions, in practice development requirements gain the upper hand.
The institution which is best capable of expressing the consumption needs of the society is
a self-governing and independent trade union.
The leadership of such a trade union should negotiate with the government on the proportions
ofthe national income's distribution into current
consumption and accumulation. This would be
an opportunity for reconciling the two points of
view - that of the government, which is development-minded, and that of the employees,
taxed on current consumption. The difference
between these points of view is not so striking as
to exclude the possibility of a reasonable compromise in which both sides would curb their
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demands for excessively high accumulation or prises which would otherwise overinvest or deconsumption rates. Negotiations between the vote a large part of their profits to the wage fund
state and the trade unions should be comple- while using bank credits for investment needs.
mented with consultations with various social Both actions would disrupt the general proporand professional organizations. More consulta- tions of national income distribution, upset martion, without the bargaining power, reduces the ket equilibrium and promote inflation.
trade unions' role to crippled or fake pluralism in
Taking into consideration the conditions of a
which institutions dependent on the government disrupted market and the monopolistic position
copy its mentality. They might also present their of many enterprises, the banks' credit policy
own suggestions, which can be ignored by the cannot be regulated solely through interest rates
government. Being deprived of social control, and the credit capacity of the enterprise. The
the government is free to use social consultation balancing action of the market mechanism is
for its own ends. The variant which provides for then insufficient. Various exceptions to its func-.
social consultation can thus be a part of the tioning have to be introduced, especially in the
directive-and-allocation system, while the vari- so-called »production sphere» demanded by soant which calls for negotiations and consultation cial interest. What is most important is that even
requires the relationship of subordination (verti- the most efficient market mechanism is 1'10t
cal) to be transformed into the relationship of capable of coordinating investment decisions
partnership. Only the latter type of social and conforming to the basic objectives of the socialeconomic relationship is capable of dealing with ist economy. For this reason, its has to be
a problem fundamental to today's phase of supplanted with a non-market coordination
socialist development in Poland - how to solve which is based on thorough research of the
the issue of political rationality and create condi- society's consumption needs. One has to detertions for the gradual restoration of economic mine what spheres of individual and collective
consumption require improvement and to what
rationality.
The negotiated growth of the consumption and extent; at stake is the future level and structure
investment fund will influence the proportions of of consumption. In this case alternative variants
the initial and secondary distribution of national . of the pIan have to be well defined, have to be
income effected through the financial and fiscal adapted to the social evaluation of the economy
and have to allow for the substitution of competpolicy of the state.
An essential element of making the planning ing objectives and the means of attaining them.
procedure more social in its nature is not only Such an approach allows for better understandthe general decision on the absolute value of the ing of each variant' s strong and weak points,
investment fund, but also its distribution into the offers an insight into the economic capacity of
investment funds of the centrallevel, the region- the country, its economic policy and its premises
allevei and of the enterprises. The objective of (the fight with inflation, restructuring, protection
this operation is to curb the propensity to of the law-income strata, etc.), the general
overinvest or neglect investment in one sector, philosophy of having to sacrifice something in
thus disrupting the development proportions of order to gain something else. Should the draft of
the whole economy. The main difficulty lies in the pIan provide for a »protected» sphere, there
creating possibly objective criteria for distribu- also has to be its counterpart - the »sacrificed»
ting the whole investment fund into the above sphere.
funds. These criteria would, at the same time
While the basic proportions of the national
have to be based on both the diagnostic and income's distribution into consumption and acprognostic types of studies keyed to develop- cumulation should be based on bargaining and
ment capacity and long-term strategy. Another negotiations, the priorities in consumption
issue, also crucial and difficult to solve through growth would have to be determined through
the mechanism of allocating investment, is the wide consultation with the society. Such a proceiling of bank credits available for development cedure .should draw wide social participation in
investment and the criteria for granting it to the preparation of the draft of the pIan. In key
particular investors. The need to regulate the issues of the plan's draft, consultations should
total value of investment credit reflects the need be conducted with the most competent political,
to curb an excessive flow of credits to enter- social and professional organizations, i.e. those
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whose view of the particular issue is most
comprehensive. While variants of the pIan can
be discussed by all, the real evaluation is a
domain of well-informed specialists or specialized research teams. It is their duty, above all to
shape public opinion through the media and to
help the general public to understand the feasibility of various objectives and the modalities of
attaining them. Without the society being
well-informed about the economic situation of
the country and possible ways of its development, no rational consultations and negotiations
can be conducted. After the consultations,
though, competent organizations should have a
well-specified power to accept, modify or even
present their own drafts of alternative solutions.
The socialized planning procedure creates a
situation in which various social groups can
exert pressure to attain their particular goals and
receive the means to implement them. For this
reason, the Planning Commission should present
the information gained from social consultations
to the Diet and the whole society. This would
facilitate the choice of the final draft, which
would reflect the prevailing objective economic
conditions and social aspirations. All remaining
conflicts should be solved by the Diet following a
detailed analysis of the situation and discussions
in the parliamentary commissions on finance,
the budget and the pIan. The Diet indicates the
feasibility of the pIan and the set of instruments
which stimulate the activity of the self-managing

and self-financing economic organizations along
the lines set by the pIan. The final version of the
central development pIan chosen by the Diet
should be regarded by the government as a
binding directive which may not be altered
against the will of the Diet. The same appIies to
funds earmarked for specific goals.
In sum, the socialization of the planning procedure calls for a realistic choice of objectives
conforming with social aspirations and for
greater convergence between the value system
of the political power and the preferences of
various social groups.
Better choices, more appropriate decisions in
central planning and autonomic planning at the
enterprise level can be effected in conditions of
access to more reliable information on current
and future tendencies, offering room for
manoeuvre and objective criteria of choice. The
use of autoregulating market mechanisms
favours the efficiency-minded attitudes and the
pIan itseIf assumes the shape of the collective
contracts between the various participants of the
planning process. The contractual elements imply confidence, nearly a certainty that promises
will be kept within the objective capacity.
Should these principles come to embrace the
whole society, they would not only contribute to
the democratization of the economic, social and
politicallife, but would be a most promising step
towards increasing the efficiency of economic
development.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1984:3

Työeläkejärjestel mään liittyvän takaisi nlai nau ksen
merkityksestä työllisyydelle ja investoinneille
VESA KANNIAINEN

1. Johdanto

Kun Suomessa 1960-luvun alussa luotiin työntekijöitä koskeva eläkejäIjestelmä (TEL), se rakennettiin ns. osittain rahastoivalle jäIjestelmälle, jossa vakuutusmaksut kerätään yrityksiltä,
mutta jossa jäIjestelmän rahastoivan luonteen
johdosta yritykset voivat lainata takaisin osan
maksamistaan vakuutusmaksuista. Kun tämän
ns. »payroll» veron suuruus on tällä hetkellä
hieman yli 11 % yritysten maksamasta palkkasummasta, on yrityksillä mahdollisuus lainata
takaisin maksamastaan summasta 35 -65 % vakuuksista riippuen. Kun näiden takaisinlainausluottojen efektiivinen kustannus on ollut hitaan
kuoletusohjelman ja normaalia alhaisemman koron takia pienempi kuin esim. pankkiluottojen,
ovat yritykset selvästikin kokeneet takaisinlainauksen itselleen mielekkääksi. Niinpä yrityssektorin
luottokannasta
takaisinlainauksen
osuus on noin 14 %.
TakaisinlainausjäIjestelyn merkitystä investoinneilleja työllisyydelle ei ole tutkittu. Näyttää
kuitenkin siltä, että toisinaan takaisinlainausoikeuden ajatellaan merkitsevän tarpeetonta yritysten subventoimista, joka nykymuodossaan
olisi vain omiaan lisäämään pääomavaltaistumista. Viime aikoina myös valtiovalta on osoittanut
lisääntyvää halua yritysten takaisinlainausmahdollisuuden rajoittamiseen ja ko. varojen käyttämiseen oman rahoitus tarpeensa tyydyttämiseksi. Tässä puheenvuorossa esitetään - ehkä
ensi näkemältä yllättävä - väite, että takaisinlainausmahdollisuus on itse asiassa työllisyysystävällinen jäIjestelmä, joka edesauttaa yritysten
mahdollisuuksia luoda työpaikkoja. Selitys on
yksinkertainen: jäIjestelmä alentaa yritysten
työvoimakustannuksia suhteessa pääomakus-

tannukseen ja siten hyödyttää nimenomaan työvaltaista tuotantotoimintaa. Asian havainnollistamiseksi tarkastelemme yksinkertaista yrityksen mallia.

2.

Malli

Jäsentääksemme käsitystämme takaisi nlai nausoikeuden vaikutuksesta »edustavan» yrityksen
työn ja pääoman kysyntään olettakaamme, että
yritys maksimoi osakemarkkina-arvoaan
(1)

V =

,
\

\

E

t=o

(1

+ i)-tRt

jossa i = omistajien (verojen jälkeinen) nimellinen tuottovaatimus ja R t- = omistajien tulovirta.
Kuvataan
yrityksen
tuotantoteknologiaa
tuotantofunktiolla
X t F(Lt. K t ) jossa lopputuote X tuotetaan työ- ja
pääomapanosta käyttäen Gälkimmäiset oletetaan
toisilleen substituuteiksi). Yrityksen pääomakanta muuttuu liikeyhtälön I t = K t +1- (1- K t
mukaisesti, jossa Ö = poistokerroin ja jossa investointien (I t ) ajatellaan kasvattavan pääomakantaa yhden periodin viipeellä. Oletetaan, että
p, w ja q kuvaavat tuotannon, työvoiman ja
investointihyödykkeiden hintojaja että yritys on
markkinoilla hinnanottaja.
Yrityksen työvoimakustannukset voidaan nyt
ilmaista lausekkeella (l+s)wL, jossa s = eläketurvamaks u prose ntti.
Oletetaan, että yritystä rahoittava pankki asettaa rajoituksen, jonka mukaan yrityksen oman
pääoman on kullakin periodilla oltava määrätty
osuus (0< k < 1) yrityksen sijoitetun pääoman
arvosta qK. Tällöin yrityksessä on velkaa kullakin periodilla määrä B t = (1- k)qK t • Oletamme,
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että sosiaaliturvamaksuihin liittyvän takaisinlainauksen korko rs on pienempi kuin pankkikorko
rL, jolloin yritys käyttää aina koko sallitun
takaisinlainauksen rahoituksessaan. Kun sen
määrä on sidottu sosiaaliturvamaksuihin, sitä
voidaan kuvata termillä yswL,jossa 0 < y < 1 on
sallittu takaisinlainausosuus . Muu osa velasta on
pankkilainaa. Jos korot maksetaan yhden periodin viipeellä, ne ovat
N t = rsyswL t_ 1 + r L [(l-k)qKt_ 1 yswL t_ 1]·
Yrityksen omistajille tulevat tulot määräytyvät nyt yhtälöstä
Rt = pXt + (Bt+ 1 -Bt) - (1 + s)wLt ql t - Nt - Tt
jossa Tt kuvaa yrityksen tuloveron määrää. Kun
l: on veroprosentti ja kun verottaja sallii vähentää vieraan päaoman koronja taloudellisen poiston, Tt voidaan kiIjoittaa muodossa
(2)

(3)

Tt = 7[pXt - (1 + s)wL - oqKt r L (1-k)qK t_ 1 + (r L - rshswLt_d·

Yrityksen tavoitefunktio (1) voidaan nyt ilmaista yrityksen investointiohjelman K t (t = 1,
2, ... , K a annettu) ja työllistämisohjelman
L t (t = 0, 1, 2, ... ) avulla sijoittamalla yllä
esitetyt lausekkeet funktioon (1). Ensimmäisen
kertaluvun ehdot saadaan differentioimalla (1)
Kt:n (t = 1, 2, ... ) ja Lt:n (t = 0, 1, 2, ... )
suhteen. Ne rakentuvat tuotantopanosten rajatuottavuuksien ja rajakustannusten yhtäsuuruudesta ja ne voidaan kiIjoittaa muodossa

+ _i_ k + (1-k)rdl + i)-I]

(4)

pFK

(5)

pF L = (1 + s)w -

=

q[o

1-7

(r L -rshs w
(1-7)(1 + i) .

Ratkaisusta näkyy johdannossa esitetty tulos.
TakaisinlainausjäIjestelmä heijastuu yrityksen
alentuneena työvoimakustannuksena verrattuna
tilanteeseen, jossa takaisiniainausta ei sallita ts.
jossa y = o. Pääoman marginaalinen yksikkövuokra on sen sijaan riippumaton takaisinlai-

nausmahdollisuudesta. Yhtälö (4) esittääkin tunnetun tuloksen, jonka mukaan pääoman tuottovaatimus on oman ja vieraan pääoman korkojen
painotettu keskiarvo rahoitusosuuksilla k ja 1- k
painotettuna. Sisäisen rahoituksen tuottovaatimuksen vähennys oikeuden puute nostaa sen
arvon i/(l-l:) ennen yhtiöveroa.

3. Johtopäätöksiä

Kun takaisinlainausmahdollisuus alentaa yritysten työvoimakustannuksia suhteessa pääoman
kustannukseen, on se omiaan parantamaan yritysten työllistämismahdollisuuksia. Intuitiivinen
selitys saadulle tulokselle löytyy arvatenkin siitä, että takaisinlainausoikeus on sosiaaliturvamaksujen kautta sidottu juuri palkkasummaan.
Yritysten pääomakustannusta jäIjestelmä ei
alenna syystä, että takaisinlainaus ei ole marginaalista rahoitusta niin kauan kuin sen korko
alittaa pankkiluottojen koron.
Tuloksen (5) mukaan takaisinlainausjäIjestelmän työllistämistä lisäävä vaikutus eliminoituu,
jos näiden luottojen korko nostetaan vastaamaan
pankkiluottojen korkoa. Vaikka tämän mukaan
kaavailut takaisinlainauskoron nostamisesta
ovat huonoa työllistämispolitiikkaa, saattavat
näiden lainojen pitkät takaisinmaksuajat käytännössä pitää sisällään myönteisiä työllisyysvaikutuksia, joita yksinkertainen mallimme ei kykene
vangitsemaan. Toisaalta jos pankit soveltavat
yrityksiin tiukempaa luotonsäännöstelyrajoitetta
kuin - yllä käsiteltyyn malliin rakennettiin sisään - esim. rajoittamalla pankkiluottojen suhteellista osuutta yrityksen pääomasta - takaisinlaina usmahdollis uuksien heikentyminen saattaa
vaikuttaa työllisyyteen vielä selvemmin kuin
olemme esittäneet.
Vaikka yllä käytetty malli ei kaikilta muiltakaan osin ole aivan realistinen, sen tuottamia
kvalitatiivisia johtopäätöksiä ei voitane kiistää.
Nämä johtopäätökset näyttävät hyvinkin ajankohtaisilta ottaen huomioon sen keskustelun,
jota takaisinlainausmahdollisuuksien kaventamisesta on käyty.
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den muiden tutkijoiden, joista mainittakoon Jerry Green, Guy Laroque, Bernt Stigum ja Y. Younes, saavutusten ansiosta on lyhyen aikavälin
tasapainoteoria saavut~nut saman loogisuuden
asteen kuin perinteinen Arrow- Debreun yleinen
tasapainoteoria. (Tuore katsaus on Grandmont

Klassisen ja neoklassisen rahateorian peruskysymyksiin on aina John Maynard Keynesin Yleisen Teorian ilmestymisestä lähtien kuulunut ongelma siitä, takaako hintojen ja palkkojen joustavuus markkinoiden tasapainottumisen ja siten
täystyöllisyyden. Keynesin ensimmäiset kriitikot, ennen muutaA. C. Pigou ja hänenjälkeensä
mm. Don Patinkin ja Milton Friedman, väittivät
Keynesin unohtaneen erään tärkeän vaikutusmekanismin markkinataloudessa, nimittäin reaalikassa- eli yleisemmin varallisuusvaikutuksel1.
Sen mukaan hintatason muutokset vaikuttavat
suoraan kokonaiskysyntään muuttamalla rahakassojen reaaliarvoa ja siten edistävät markkinoiden tasapainottumista. Ehkä systemaattisimman tarkastelun suoritti aikoinaan Don Patinkin vuonna 1956 ilmestyneessä teoksessaan
»Money, Interest, and Prices». Hän käytti hyväkseen John Hicksiltä (1939) peräisin olevaa
lyhyen tähtäyksen tasapainoteoriaa ja tarkasteli
reaalikassavaikutusta tällaisessa mallissa.
Lyhyen tähtäyksen tasapainoteoriassa hintaodotukset saavat keskeisen merkityksen ja
neoklassisessa teorianmuodostuksessa tavanomainen hypoteesi niistä on ollut yksikköjoustavuus : jos hinnat esimerkiksi kaksinkertaistuvat,
niin odotetut hinnat kaksinkertaistuvat myös.
Vaikka Patinkinin aikoinajo tunnettiin perusmenetelmät yleisen tasapainon olemassaolon edellytysten analysoinnista staattisessa mallissa mm.
K. J. Arrow'n, G. Debreun ja L. McKenzien
kontribuutioiden ansiosta, ei Patinkin kyennyt
aukottomasti osoittamaan, että hänen lyhyen
tähtäyksen tasapainoteoriallaan on validi ratkaisu eli että tasapaino on olemassa. Tähän puutteeseen kiinnitti huomiota mm. Frank Hahn
(1965), mutta vasta J.-M. Grandmontin ja eräi-

(1982).)

Arvioitavana olevassa teoksessa Jean-Michel
Grandmont käyttää lyhyen tähtäyksen tasapainoteoriaa systemaattisesti hyväkseen arvioidessaan klassisen ja neokla..o;;sisen teorian perusteita.
Hän konstruoi rakenteeltaan sangen tyypillisiä
lyhyen aikavälin tasapainomalleja talouksille,
joissa käytetään rahaa, ja osoittaa aikaisempien
teoreetikoiden olleen liian optimistisia teoriansa
validisuuden suhteen. Yksinkertaisten esimerkkien avulla on näet näytettävissä, että tasapainotilaa ei saata olla olemassa, mikäli hintaodotukset ovat yksikköjoustavia. Näin ollen reaalikassavaikutus on yksinään liian heikko takaamaan
tasapainon olemassaolon, vaikka hinnat olisivatkin täysin joustavia. Grandmont konstruoi
myös riittäviä ehtoja, jotka takaavat tasapainon
olemassaolon. Reaalikassavaikutus vaatii tuekseen ns. intertemporaalisen substituutiovaikutuksen eli odotusten muodostuksessa suhteellisten hintojen tulee muuttua, kun nykyhetken
hinnat vaihtelevat.
Toinen perustulos neoklassisessa ja klassisessa rahateoriassa on rahan ne utraalis uus , ts.
rahan määrän muutokset aiheuttavat proportionaalisen muutoksen hinnoissa ja reaaliset muuttujat pysyvät vakioina. Tässä teoksessa Grandmont tarkastelee myös tämän argumentin validisuutta osoittaen, että se pätee vain eräiden
erikoisoletusten vallitessa lyhyen aikavälin tasapainotilassa. Rahan määrän muutoksien tulee
olla ennakoituja, kaikkien taloudenpitäjien hintaodotusten tulee olla proportionaaliset ennakoidun rahan määrän suhteen, eikä likviditeettirajoituksia saa esiintyä. Sen sijaan pitkällä aikavälillä stationaarisessa tasapainossa raha on
neutraali, kuten tavanomaisestikin ajatellaan.
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Edellä olen hyvin lyhyesti hahmottanut kirjan
keskeisimmät yleiset tulokset. Todettakoon, että
teoksen eri luvuissa 1- 4 tarkastelut suoritetaan
monimutkaisuudeltaan eriasteisissa malleissa ja
tarkat tulokset poikkeavat niissä jonkin verran.
Grandmont aloittaa sangen yksinkertaisesta mallista, jossa on olemassa vain hyödykkeet ja
ulkoinen raha. Mallia täydennetään myöhemmissä luvuissa ottamalla mukaan rahajäIjestelmän erilaisia instituutioita eli pankit ja vaihtoehtoinen varallisuuden sij oittamis muoto , jolloin on
mahdollista analysoida myös avomarkkinaoperaatioita.
Edellä sanotusta lienee jo selvinnyt, että teoksen ansiot ovat nimenomaan tavanomaisen rahateorian perusteiden täsmentämisessä. Grandmont osoittaa systemaattisesti aikaisempiin käsityksiin liittyvät heikkoudet, koska hän käyttää
hyväkseen yleisen tasapainoteorian analyysimenetelmää. Teosta on pidettävä erittäin merkittävänä kontribuutiona. Se täsmentää aikaisemman
teorian voimassaolon edellytykset. Tuloksista
voidaan myös päätellä, mitkä tekijät tulevat
olemaan keskeisiä pyrittäessä rakentamaan siltaa erilaisten makroteoreettisten käsitysten ja
koulukuntien välille. Grandmont toteaakin hintaodotusten ja niihin liittyvien oppimisprosessien olevan keskeisiä mahdollisten hintojenjoustamattomuusominaisuuksien ohella.
Vaikka edellä olenkin todennut teoksen nojautuvan yleisen tasapainoteorian menetelmiin,
on todettava kiIjan olevan erittäin selkeä ja
helppolukuinen. Jokaisen pääluvun alussa on
johdanto-osa, jossa tekijä luo perusteellisen ja
tarkan katsauksen aikaisempaan peruskiIjalli-

Hart, Robert A.: The Economics of Non-Wage
Labour Costs. George Allen & Unwin, London,
1984, 173 s.
Sihtola, Kari: Katsaus välillisten työvoimakustannusten käsitteisiinja teorian muodostukseen.
ETLA C: 29, Helsinki, 1984, 98 s.
Välillisiä työvoimakustannuksia tai niitä vastaavia etuuksia koskevien tutkimustulosten kokoamista on helppo motivoida. Välillisten työvoimakustannusten osuus kokonaistyövoimakustannuksista vaihtelee OECD-maissa 25 ja 40
prosentin välillä, välilliset kustannukset ovat

suuteen ja »tavanomaiseen viisauteen». Senjälkeen hän rakentaa omat teoreettiset mallinsa ja
tuloksensa, mutta niiden tarkat todistukset esitetään erillisissä liiteosissa kiIjan lopussa. Näin
pystyy sangen laaja lukijakunta tutustumaan teoksen pääsisältöön, ja ainoastaan tarkat matemaattiset todistukset haluava lukija joutuu hyppelehtimään edestakaisin päätekstin ja liitteiden
välillä. Ratkaisua on pidettävä hyvin onnistuneena. Suosittelen Grandmontin kirjaa kaikille
makro- ja rahateorian perusteista kiinnostuneille
lukijoille.
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keskimäärin kasvaneet palkkoja ja työn tuottavuutta nopeammin, ja ne vaikuttavat palkkojen,
työllisyyden ja tuotannon suhdannekäyttäytymiseen sekä työpanoksen kysynnän rakenteeseen
työntekijöiden ja työtuntien kesken. Edelleen
aihepiiri kattaa useita sekä työmarkkinateorioiden että talouskeskustelun kannalta ajankohtaisia teemoja.
Wissenschaftzentrum Berlin -tutkimuslaitoksen työmarkkinapolitiikan instituutissa toimivan
Hartin tavoitteet ovat kahdenlaiset: yhtäältä
käyttämällä Japanin, UK:n, USA:n ja Saksan
Liittotasavallan aineistoja luoda tilastollinen
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yleiskuva välillisten työvoimakustannusten määrästä ja rakenteesta, sekä toisaalta tarkastella
välillisten työvoimakustannusten määräytymistä
ja työmarkkina vaikutuksia erityisesti työllisyyden ja palkkojen osalta.
Sihtola tarkastelee välillisten työvoimakustannusten käsitteen alassa ja sisällössä historiallisesti tapahtuneita muutoksia ja etsii vastauksia
kysymykseen, miksi yritykset panostavat palkanlisäetuihin sekä jatkokysymyksiin, miten
voidaan selittää poikkileikkaustarkasteluissa välillisten työvoimakustannusten yritys- tai toimialakohtaistajakautumaaja mitkä seikat ovat määränneet välillisten työvoimakustannusten suhteellisen osuuden kasvun ajassa. Sihtolan valintoja ohjaa tavoite hyödyntää työn tuloksia tulkittaessa myöhemmin empiirisen aineiston eroja
välillisten työvoimakustannusten määrissä erityyppisissä yrityksissä. Myönteistä ja tämän tavoitteen kannalta perusteltua on, että Sihtola
ottaa esille myös eräitä organisaatio- ja työelämän suhteiden teorioita, jotka saattavat tuottaa
selitysideoita sille, miten tuloksellista palkanlisäetuuksien käyttö yrityksille on tai miten suuri
osuus esiIn. muulta kuin työajalta maksettujen
palkkojen osuus on välillisistä työvoimakustannuksista.
Sihtolan työn heikkous on liian löyhässä otteessa. Kirjoittaja esittelee teorioita, joiden selitykset ovat intuitiivisesti luontevia, mutta teorioiden implikaatioita ei esitetä riittävän selvästi
tai täsmällisesti, jotta lukijalla olisi mahdollisuus
arvioida teorioiden selitysvoimaa tai heikkouksia. Kitjoittaja ei viittaa myöskään esim. sopimusteorioiden relevanssiin tarkasteltujen kysymysten kannalta, ja epäselvät ilmaisut vaikeuttavat paikoin asian ymmärtämistä. Esim. s. 46
toteamus työvoiman kiinteyden määrittelystä
koron ja kokonaistyövoimakustannusten suhteena ei selvennä lukijalle, että mainitulla »korolla» tarkoitetaan itse asiassa kiinteiden työvoimakustannusten aikayksikköä kohden laskettua
kuoletusvastiketta. Kokonaisuutena katsoen
työn tavoitteet ovat olleet liian vaatimattomat:

miksi karttaa empiirisen työn alustavien hypoteesien muotoilua?
Hartin kirja on suppea, mutta taitavasti ja
tiiviisti kiIjoitettu esitys, jonka harkitut mallitarkastelutja merkintöjen yhdenmukaisuus tekevät
kiIjasta helppolukuisen. Materiaali on luontevasti jäsennelty, ja Hartin problematisoiva ote ilme··
nee esim. takapainoisten (deferred) palkanlisäetuuksien selittämiseen liittyvissä tarkasteluissa.
Välillisten työvoimakustannus ten implikaatioista kirjassa tarkastellaan kustannusten vaikutuksia 1) tuotannontekijöiden substituutioon, 2)
työllisyyden ja palkkojen suhdannevaihteluun
sekä 3) välillisten työvoimakustannusten subventioon perustuvien työllistämismallien vaikutuksia yritysten tuotannontekijöiden käyttöön
samoin kuin 4) työttömyysvakuutus- ja muiden
sosiaaliturvamaksujen työmarkkinavaikutuksia
liittämällä samaan malliin vastaavien etuuksien
vaikutus työn taIjontakäyttäytymiseen. Näistä
pinnallisimmaksi jää varsinaisen suhdannekäyttäytymisen tutkiminen, ts. se, miten erityyppiset
välilliset työvoimakustannukset vaikuttavat yrityksen optimaaliseen sopeutumiseen hyödykekysynnän odotettuihin vaihteluihin. Vastaavasti
Hartin oma tutkimuksellinen suuntautuminen
kysymysten 1, 3 ja 4 tarkasteluun heijastuu
myönteisesti ko. teemojen käsittely tapaan.
Viimeisessä luvussa Hart päätyy esittämään
näkökohtia keskusteluun lakisääteisten kustannusten alentamisesta. Keskeinen tulema välillisten työvoimakustannusten vaikutusten kannalta
riippuu kustannusten jakautumisesta kiinteisiin
ja muuttuviin kustannuksiin sen mukaan, määräytyvätkö ne työntekijöiden määrän vai tehtyjen työtuntien ja siten palkkasumman perusteella. Kiinteiden kustannusten ja siten työvoiman
kiinteysasteen kasvu merkitsee alhaisempaa,
mutta vakaampaa työllisyyttä suhdanteiden
vaihdellessa, kun taas alhaisempi kiinteysaste
johtaa keskimäärin korkeampaan, mutta suhdanteittain epävakaampaan työllisyyteen.

Amartya K. Sen: Choice, Welfare and Measurement. Basil Blackwell, Oxford 1982.

remmalle yleisölle tuttu lähinnä teoksistaan Collective Choice and Social Welfare (1970) ja On
Economic Inequality (1973), joita molempia on
käytetty meilläkin hyvinvointiteorian oppikiIjoi-

Taloustieteilijänä Amartya K. Sen lienee suu-

Tuire Santamäki
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na. Suurin osa Senin tieteellisen työn tuloksista
on kuitenkin ilmestynyt erillisinä artikkeleina eri
tieteenalojen aikakaus- ja kokoomajulkaisuissa.
Nyt käsillä olevaan kokoelmaan valitut kaksikymmentä kirjoitusta kattavat ajallisesti yhden
vuosikymmenen, mutta asiallisesti toki vain
murto-osan kirjoittajan koko tuotannosta. Silti
teos antaa mainion yleiskuvan Senin tieteellisestä ajattelusta.
Kokoelmaan valitut kirjoitukset on kaikki julkaistu myös aikaisemmin eri lähteissä, joten
yhtään niistä ei ole tuotettu varta vasten tämän
kokoelman tarkoituksiin. Kirjoitukset käsittelevät useita eri aihepiirejä hyvinvointiteorian alalta
päähuomion kohdistuessa sosiaalisen valinnanja
hyvinvointiteorian metodologisiin ongelmiin.
Useimmat kirjoituksista ovat varsin teknisiä,
joskaan loogis-formaalinen esitys- ja todistelutapa ei missään yhteydessä ole muodostunut itsetarkoitukseksi.
Kirjoituksia ei ole järjestetty kronologisesti
vaan ne on ryhmitelty aiheen mukaan viiteen
lukuun, joista ensimmäinen käsittelee taloustieteen omaksumaa preferenssi- ja rationaalisuuskäsitettä, teorian behavioraalista perustaa. Toisessa luvussa ratkotaan Arrow'n mahdottomuusteoreeman esiin nostamia ongelmia yleisemmässä, formaalissa viitekehyksessä. Tämä luku kattaa pitkälti samat asiat kuin Senin teos Collective
Choice and Social Welfare. Kahdessa seuraavassa luvussa tutkitaan edellisen keskustelun
pohjalta hyvinvointi teorian informaatiorajoituksia. Viimeisessä luvussa pyritään edellä käsitellyt kysymykset tavallaan konkretisoimaan tarkastelemalla taloudellisen eriarvoisuuden ja
köyhyyden mittaamiseen liittyviä ongelmia.
Kokoelmaan sisällytetyt kirjoitukset on valittu
lähinnä sillä perusteella, miten hyvin ne liittyvät
toisiinsa ja sitä kautta kokoelman pääteemoihin.
Nyt käsillä olevan artikkelikokoelman motiivinahan lienee ollut se tosiasia, että perinteinen
hyvinvointiteoreettinen lähestymistapa ei kykene kaikessa monoliittisuudessaan ilmentämään
oikein inhimillisen, taloudellisen käyttäytymisen
monimuotoisuutta. Hyvinvointiteorian informaatiorajoituksia käsittelevissä kirjoituksissaan
Sen on toistuvasti kritisoinut vallitsevaa oikeaoppisuutta muun muassa siitä, että se kiinnittää
liiallista huomiota hyötypohjaisiin motiiveihinja
kuluttajan valinnan kaltaisiin päätöksentekotilanteisiin. Taloudessa, jossa esimerkiksi julkisten hyödykkeiden osuus on suuri, on olemassa

myös muunlaisia valintoja ja käyttäytymismotiiveja.
Kokoelmansa alkuun kirjoittaja on liittänyt
tavanomaista pitemmän ja perusteellisemman
johdannon, jonka tehtävänä on nivoa erilliset
kirjoitukset tiiviimmin toisiinsa sekä asiayhteyteensä. Johdannossa ei keskitytä pelkästään kokoelman sisällön esittelyyn vaan siinä kommentoidaan myös muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Johdanto sisältääkin varsin yksityiskohtaiset lähdeviittaukset kunkin kirjoituksen tiimoilta käytyyn keskusteluun, joka on ilmennyt
milloin Senin esittämien tulosten yleistyksinä tai
sovelluksina, milloin koko lähestymistapaa kohtaan esitettynä kritiikkinä. Tämä keskustelu onkin Senin omien sanojen mukaan ollut myös
useimmiten arvokkaampaa kuin sen alunperin
liikkeelle sysännyt kirjoitus. Ehkä eniten kiinnostusta ovat aikanaan herättäneet kokoelman
toisen ja kolmannen luvun kirjoituksissa esitetyt
tekniset ongelmat ja ratkaisumallit. Niitä onkin
myöhemmin kehitelty varsin ansiokkaasti myös
muilla tahoilla. Siitä huolimatta pitäisin kokoelman mielenkiintoisimpana antina ensimmäisenja
neljännen luvun kirjoituksissa käsiteltyjä teemoja.
Ensimmäisessä luvussa (Choice and Preference) käsitellään yksilöllisten valintojen ja preferenssien samaistamiseen sekä taloudellisen käyttäytymisen motiiveihin liittyviä ongelmia. Kirjoituksia yhdistävänä teemana on Senin esittämä
epäilys taloustieteen ns. paljastettujen preferenssien teorian omaksuman rationaalisuus käsityksen riittävyydestä yksilöiden taloudellisen
käyttäytymisen kuvaamisessa. Valinnan konsistenttisuutta pidetään taloustieteessä yleensä rationaalisuuden välttämättömänä edellytyksenä.
Tähän liitetään tavallisesti myös oletus yksilöllisestä hyödyn maksimoinnista taloudellisen käyttäytymisen motiivina. Tällainen käyttäytymismalli ei välttämättä ole epärealistinen, joskaan
kaikki valinnat eivät voi perustua hyödyn maksimointiin. Ensinnäkin on tärkeää tehdä ero sen
suhteen tulkitaanko hyödyn maksimointi rationaalisuusehdoksi vai empiiriseksi oletukseksi.
Molemmat tulkinnat esiintyvät taloustieteessä.
Molemmat voidaan myös osoittaa kyseenalaisiksi, joskin eri perustein. Essee 2 (Behaviour and
the Concept of Preference) keskittyy tarkastelemaan ongelman empiiristä puolta, kun taas
essee 4 (Rational Fools) kattaa yhtälailla molemmat kysymykset.
Taloudellista käyttäytymistä ohjaavina motii-
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veina voi Senin mukaan (essee 4) olla myös (Li berty, Unanimity and Rights). Yhtenä selisympatia tai sosiaalinen vastuuntuntoisuus so. tyksenä näin suureen kiinnostukseen lienee aisitoutuminen tiettyyn moraaliin tai ideologiaan heen arkaluontoisuuden ohella ollut normatiivi(»commitment»). Edellinen motiivi liittyy tilan- sia oikeuksia kohtaan virinnyt uusi mielenkiinto.
teeseen, jossa muiden yksilöiden asema vaikutEsseissä 14ja 15 CRersonal Utilities and Publie
taa kyseisen yksilön hyvinvointiin. Tämä jol)taa Judgements). Sen osoittaa, että jopa heikkoon
saman kaI taiseen preferenssien ja valintojen väli- pareto-periaatteeseen sisältyy sellainen »neutseen riippuvuuteen kuin hyödyn maksimointi raalisuusominaisuus», joka estää kaiken hyö-motiivikin eikä näin ollen tuota ongelmia. Jäl- tyinformaation hyväksikäytön. Tämä johtuu ns.
kimmäinen motiivi johtaa sen sijaan väistämättä welfarismista, jonka mukaan vaihtoehtoja tulee
preferenssien vastaiseen valintaan, mikä merkit- arvioida vain niiden sisältämän hyötyinformaatisee, että yksilö voi (luokka-, rotu- tms. sitoutu- on perusteella.
Deskriptiivisen ei-hyötyinformaation merkimisenjohdosta) valita vaihtoehdon,johon liittyy
alhaisempi odotettu hyöty kuin muihin vaihtoeh- tyksen korostaminen hyvinvointiarvostelman
muodostamisessa ei kuitenkaan tarkoita, etteikö
toihin.
Formuloimalla sosiaalisen valinnan ongelma hyötyinformaatio olisi todella relevanttia. Hyöty
funktionaalisessa viitekehyksessä päästään mil- on kuitenkin vain hyödykkeiden yksi, lähinnä
tei kokonaan eroon perinteisen lähestymistavan »psykologinen» ominaisuus. Taloudelliseen
pakkopaidasta. Esimerkiksi utilitarismin, Rawl- kasvuun orientoituneet hyvinvointi kriteerit kosin maximin -periaatteen ja monien muiden va- rostavat puolestaan hyödykkeitä sinänsä. Hielintakriteerien ominaisuuksia voidaan nyt ver- man pitemmälle vietyjä ovat Rawlsin periaate,
tailla yhteismitallisesti kuten esseessä 11 (On joka perustuu ns. primaarihyödykkeisiin tai
Weights and Measures) esitetään. Ongelman Lancaster-tyyppiset lähestymistavat, joissa kotekninen ratkaisu koskee kuitenkin vain hyötyin- rostetaan hyödykkeiden ominaisuuksia. Senin
formaatiota. Suurin osa arkielämän valinnoista mukaan kummatkaan seikat eivät kuitenkaan ole
(esim. talouspoliittiset päätökset) perustuu kui- merkittäviä vaan hyvinvointiarvostelman tulisi
tenkin merkittävältä osaltaan erilaiseen ei-hyö- perustua hyödykkeiden tehtävään (>>functiontyinformaatioon (esim. suhteelliset ansiot, tulo- ing») tai pikemminkin yksilön mahdollisuuteen
jen laatu). Sama pätee tiettyihin yhteiskunnalli- käyttää (»capability to function») hyödykettä.
siin periaatteisiin (esim. »sama palkka samasta Esseessä 16 (Equality of What?) Sen korostaatyöstä»), joiden toteuttaminen ei edellytä edes kin, että relevanttia ei ole valinta sinänsä vaan
hyötyinformaation olemassa oloa. Luvussa 4 oikeus ja mahdollisuus valita (esim. oikeus ja
(Non-utility Information) osoitetaan kuitenkin, mahdollisuus tulla ravituksi, sananvapaus jne.).
ettei hyvinvointiarvostelmien informaatiopohEdellä on kommentoitu vain muutamia käsillä
jan laajentaminen tähän suuntaan ole mahdollis- olevan teoksen sisältämistä teemoista, mikä ei
ta perinteisessä viitekehyksessä, jossa pareto- välttämättä tee oikeutta näin mittavalle teokselperiaatteen ja muiden neutraalisuusehtojen mer- le. Amartya K. Senin merkittävimpien hyvinkitys on keskeinen.
vointiteoreettisten kiIjoitusten saattaminen ykEsseessä 13 (The Impossibility of Paretian siin kansiin onkin ansainnut kiitokset. Teos kuuLibera!) esitetty tulos - yksilöllisen valinnanva- lunee jokaisen hyvinvointiteoriaa harrastavan ja
pauden ja paretolaisen yksimielisyyden välinen siitä kiinnostuneen peruslukemistoon.
ristiriita - on toiminut herätteenä varsin mittavalIe keskustelulle, jota on esitelty esseessä 14
Tuovi ALUn

Urpo Kivikari: Itä-länsikauppa erityisesti Suomenja Itävallan tapausten avulla tutkittuna. Taloustieteen julkaisuja, Turun Yliopisto Sarja
A: 13 1983.

Vaikka Suomella on näkyvä ja varsin erikoislaa-

tuinen osa idän ja lännen välisessä kaupassa,
meiltä puuttuu itä-länsikaupan tutkimusperinne.
Urpo Kivikarin kirja onkin ensimmäinen suomenkielinen teos tältä alueelta ja sen vuoksi
erityisen tarpeellinen. Turun Yliopistossa toimiva apulaisprofessori Kivikari on aikaisemmin
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tutkinut mm. Unkarin taloutta ja SEViä markkina-alueena.
Tässä itä-Iänsikauppaa koskevassa tutkimuksessaan Kivikari pyrkii selvittämään, missä määrin ja miten itä-länsikaupan luonne ja erityispiirteet ovat olleet kauppaa edistävinä ja ehkäisevinä tekijöinä. Tutkimus koostuu yhdeksästä luvusta ja jakaantuu asiasisällöltään kolmeen
osaan. Lisäksi työssä on alussa laaja johdanto-osa, jossa esitellään tutkimuksen tarkoitus,
lähestymistapa ja toteutus pääpiirteissään, ja
lopussa yhteenveto.
Luvuissa 2- 3 tarkastellaan itä-länsikaupan
kehitystä ja sisältöä, kaupan luonnetta ulkomaankauppateorioiden valossa sekä eritellään
itä-länsikaupan erityispiirteitä. Luku 4 käsittelee
Suomen ja Itävallan lähtökohtia idänkaupan kävijöinä ja rakentaa yhteyden yleisluontoisesta
alkuosasta jälkipuolen analyyseihin. Luvuissa
5-8 analysoidaan hyvin laajasti itä-länsikaupan
tasoa, tasapainoa ja tavararakennetta.
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa Kivikari
käsittelee itä-länsikaupan kehitystä toisesta maailmansodasta 1980-luvun alkuun asti. Kaupan
kasvuongelmia hän tarkastelee rakenteen, kansainvälisten suhdanteiden ja sosialististen maiden velkaantumisen näkökulmasta. Tavarakaupan lisäksi esitellään itä-länsikaupan muut muodot.
Itä-länsikaupan erityispiirteiden esittelylle on
annettu runsaasti tilaa. »Itä-Iänsikaupan luonne»
-otsakkeen alle sijoittuu sangen huomaamattomasti mielenkiintoinen käsittely itä-Iänsikaupasta ulkomaankauppateorioiden valossa. Tässä
Kivikari esittää erilaisten ulkomaankauppateorioiden toimivuutta itä-Iänsikaupassa. Uusklassista ulkomaankauppateoriaa on kahdessa aikaisemmassa tutkimuksessa testattu sosialististen
maiden toteutuneella ulkomaankaupalla. Kumpikin tutkimus on päätynyt Heckscher-Ohlin
-teoreeman jonkinasteiseen validisuuteen tutkimusaineistossa.
Suhteellisen edun periaatteelle rakentuvat hypoteesit Kivikari arvioi itä-länsikaupan analyysissa ongelmallisiksi, sillä riittävän informaation
saanti komparatiivisista kustannuksista on vaikeaa. Lisäksi itä-Iänsikauppaa käyvissä maissa
hintajärjestelmät ovat erilaiset ja sosialistisissa
maissa kotimaan- ja ulkomaankaupan hinnat
muodostuvat eri pohjalta.
Saatavuusteoria (availability theory) toimii
Kivikarin mukaan itä-Iänsikaupassa molemminpuolisesti. Lisäksi uusklassisen ulkomaankaup-

pateorian täydentäjistä teknologiakuilu- ja tuotejaksoteoria, jotka korostavat tekniikan tasoeroja
ja muuttumista ulkomaankauppaa luovina tekijöinä, saattavat tarjota varteenotettavan selitysmallin osalle itä-Iänsikauppaa.
Ristikkäiskaupan vaihtoehtoisia teorioita on
tutkittu laajemmaltikin Suomen idänkauppaan
sovellettuna. Itä-Iänsikaupassa on odotettavissa
enemmän tuotannonalojen välistä kuin niiden
sisäistä työnjakoa.
Luvussa 3 esitellään niitä hyötyjä, joita sosialistiset ja kapitalistiset maat saavat kaupan syntymisestä toisen osapuolen kanssa. Esitys antaa
yleisluontoisen kuvan etujen jakaantumisesta,
keskinäisestä riippuvuudesta sekä kaupan esteistä.
On ymmärrettävää, että Suomi saa 4. luvun
tarkasteluissa huomiota Itävaltaa enemmän.
Koska suomalaisen lukijan on vaikea hankkia
vastaavia tietoja Itävallan ja muiden markkinatalousmaiden idänkaupasta, olisi näiden maiden
esimerkkejä voinut käsitellä laajemmin.
Itä-länsikaupan erityistekijöinä Suomen ja
Itävallan tapauksissa Kivikari esittää seuraavia:
- politiikan vaikutus on positiivisempi kuin
itä-Iänsikaupassa yleensä
- järjestelmäerojen negatiiviset vaikutukset ilmenevät lievempinä (esim. Suomen idänkaupan bilateraalisuus ja clearingjärjestelmä)
- kaupan esteitä on vähemmän, sillä Suomi ja
Itävalta sijoittuvat Länsi-Euroopan integraation »uloimpaan kehään».
Lukuihin 5-8 kirjoittaja on sijoittanut yksityiskohtaisen analyysin itä-länsikaupan tasosta,
tasapainosta sekä tavararakenteesta. Itäkaupan
suhteellista merkitystä vertaillaan Suomen, Itävallanja Länsi-Euroopan kesken. Paikoin veliailua on täydennetty myös Ruotsin, Sveitsin ja
Saksan Liittotasavallan esimerkeillä. Suomen
idänkaupan kannalta erityisen kiintoisa on arvio
KEVSOS-sopimusten vaikutuksista. Sopimusten voimaantulo näyttää Kivikarin mukaan kääntäneen 1970-luvun alkuvuosien kehityksen
suunnan. Suomen viennin myönteistä kehitystä
kirjoittaja ei pidä tilapäisenä. Myöskään pysyvästä KEVSOS-tuonnin kasvusta ei ole selviämerkkejä.
KEVSOS-sopimusten ansiosta Suomi on saanut aikaan varsin samanlaisen itäkaupan kehityksen kuin Itävalta, joka on vapauttanut itätuontiaan vuodesta 1975 mutta säilyttänyt sen
tullikohtelun perusteet ennallaan. Mutta miten
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käy, kun Suomi luopuu bilateralismista ja toisaalta Itävalta helpottaa tullikohteluaan?
Suomen itäkaupan tasosta ja markkinaosuuksien kehityksestä kirjoittaja toteaa, että bilateralismia soveltaen Suomi on pysynyt mukana
Neuvostoliiton länsikaupan kasvuvauhdissa,
viennissä jopa ajoittain ylittänyt sen. Bilateralismi on vaikuttanut Suomen tilanteeseen ratkaisevasti sekä tason että taseen osalta.
Itä-länsikaupan tavararakenteen samankaltaisuutta viennissä ja tuonnissa Kivikari on mitannut kahdella tunnusluvulla: kosinikertoimella ja
samanlaisuusindeksillä. Muihin Länsi-Euroopan
maihin verrattuna Suomen Neuvostoliiton-vienti
poikkeaa rakenteellisesti paljon vähemmän koko
viennistä. Bilateralismi on auttanut Suomea
myymään Neuvostoliittoon investointi- ja kulutustavaroita, joita Neuvostoliitto ei ole hankkinut vaihdettavilla valuutoilla muualta.
Kaupan kasvukomponentteja tarkastellakseen
Kivikari jakaa hypoteettisen kasvun kolmeen
tekijään: rakennetekijään, kilpailutekijään ja
aluevaikutukseen.
Suomen itäviennin kasvun komponenteista
tekijä esittää yhteenvetona, että Suomen vienti
koko SEV-alueelle on kasvanut nopeasti. Positiivinen aluevaikutus on perustunut siihen, että
Suomen itäviennille tärkeä Neuvostoliitto on
lisännyt tarkasteluaikana tuontiaan Länsi-Euroopasta enemmän kuin Itä-Eurooppa. Positiivinen kilpailutulos johtuu siitä, että Suomi on
menestynyt hyvin kilpailussa Neuvostoliiton
markkinoilla ja onnistunut lisäämään niillä
osuuttaan Länsi-Euroopan viennistä.
Koska Länsi-Euroopan SEV-tuonnin arvosta
yli puolet on aiheutunut öljystä, on kirjassa
perustellusti omistettu tilaa itätuonnin ja energian väliselle riippuvuudelle. Esityksessä on arvioitu tunnuslukujen avulla erikseen tuojan ja
viejän riippuvuutta sekä sitä, miten riippuvainen
itä-länsikauppa kokonaisuudessaan on energiasta. Neljä puolueetonta maata - Suomi, Itävalta,
Ruo~i ja Sveitsi - maksoivat 1980 yhteensä 30
prosenttia Länsi-Euroopan energialaskusta
SEV -maille. Energiasta tuli 1970-luvulla LänsiEuroopan maille yhtä tärkeämpi osa itätuontia.
Öljyllä on ollut keskeinen osa energian itätuonnissa.
Suomen riippuvuutta Neuvostoliitosta tapahtuvasta energian tuonnista ei yleensä ole arvioitu
niinkään energiatalouden kuin bilateralismin säätelemän NL:n-viennin ja sen kansantaloudellisten vaikutusten kannalta. Tässä kohden Kivikari
6

esittää kiintoisan ajatusleikin: Jos Suomen nykyinen energiataloudellinen riippuvuus Neuvostoliitosta vähennetään nykyisestä nelinkertaiseksi Länsi-Euroopan maiden keskimääräiseen
riippuvuuteen verrattuna, johtaisi muutos Suomen ja Neuvostoliiton kaupan pienenemiseen
noin puoleen ja noin 10 prosentin laskuun Suomen kokonaisviennissä.
Energian ja etenkin öljyn tuonti on leimannut
Länsi-Euroopan itätuontia. Mikäli öljyn hinta ei
kehity 1970-luvulla totuttuun tapaan, näkymät
Länsi-Euroopan maiden ja Neuvostoliiton välisen kaupan kasvusuuntaukselle eivät ole valoisia.
Suomelle öljyn hinnan aleneminen aiheuttaa
bilateraalisessa Neuvostoliiton-kaupassa vientikysynnän heikkenemistä. Tasapainon tavoite hillitsee kauppaa ja edellyttää siihen puuttumista
hallinnollisin keinoin. Suomen Neuvostoliitosta
tapahtuvan tuonnin monipuolistamiseksi Kivikari ehdottaa c1earingvaluutoin maksettavan kaupan rinnalle vaihdettavin valuutoin käytävää
kauppaa. Tämä toisi Kivikarin mukaan mukanaan enemmän joustavuutta ja vähentäisi tasapainon vaatimuksen epätervettä vaikutusta kaupan rakenteeseen.
Jos vaihdettavia valuuttoja olisi käytetty
Suomen velan tasapainottamiseksi esim.
1980-81, olisi suuri osa vientiä Neuvostoliittoon
jäänyt toimittamatta. Suomen teollisuuden ja
kansantalouden kannalta tämä olisi ollut toteutunutta huonompi vaihtoehto.
Vaikka itä-länsikaupan kehitys 1980-luvulla ei
näytä erityisen lupaavalta, on itäkaupan merkitys Suomelle epäilemättä suuri - tutkimusten
valossa jopa suurempi kuin itä-länsikaupan kehittyessä suotuisasti.
Kivikarin kirja antaa hyvät lähtökohdat
itä-Iänsikauppaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen sekä tulevien kehitysmahdollisuuksien arvioimiseen. Kirjan painopiste on
Suomen idänkaupan analysoinnissa. Muiden
markkinatalousmaiden idänkaupan sopimusjärjestelmät ja instituutiot jäävät vähemmälle,
vaikka niiden tuntemus olisi tarpeen niin suomalaisille kaupankävijöille kuin kauppapolitiikan
päättäjillekin. Kivikarin kirja on avaus itä-länsikaupan tutkimukseen Suomessa, ja se tarjoaa
lisäksi mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita
itä-länsikaupan piiristä.
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ENGLISH SUMMARIES

PENTTI VIITA: The state withering industry in
Finland?
Finnish manufacturers produce mainly the same
or similar goods as their foreign competitors.
Low prices are the chief means of competition.
Long-term success in applying low prices, however, generally remains modest: creation of new
or renewed products and intensification of marketing would lead to better results for the manufacturer in the long runo Instead of producing
cheap products and imitating the competitors,
manufacturers would do wisely to intensify his
marketing and to renew their products widely
and promptly.
In Finland the state encourages the use of
these means of competition through a variety of
measures. The bulk of them are intended to
improve the chances for price competition.

KAUKO MANNERMAA - AUGUST LEPPÄ:
The KESSU Madel ojthe Finnish Economy and
lts Use in Medillm-Term Forecasting and Planning.
There is already a tradition of 20 years in the use
of a macroeconomic model in Finnish mediumterm economic assessment. The article describes the development of the medium-term
model and its use in economic policy planning
as well as its present structure. The model was
known by the name of MEPLAMO-model until
the 1974 and after that by the name of KESSUmodel.
The model has been based on input-output
thinking and it has been mainly demand-oriented
from the beginning. At first the direction of the
development was that the economic contents of
the model were extended according to problem-

Examples of this type of measures include the
setting off of imports through domestic production, ample governmental finance for industrial investment, certain regulations concerning income taxation, development of the production techniques, the granting of loans and guarantees to domestic exporters, and devaluation
of the markka according as deemed advisable.
Public measures for the development of new and
renewed products or the improvement of basic
marketing conditions have been used relatively
infrequently.
Today, in fact, the governmental measures
largely focus on supporting old and declining
branches of production. The renewal of products
and the intensification of marketing is insufficiently promoted. The content of the governmental measures would urgently have to be
developed towards the renewal of industry.

setting that seemed most needed from the viewpoint of economic policy.
The use of the model was not continuous nor
established but it was applied with some years'
intervals in the process of working out the medium-term assessments of the economy. The
problem-setting of the assessments could be extended gradually as development of the model
made it possible.
The work was first made under the Economic
Council. Since the turn of the 1960's and 1970's
it was even more difficult in the Economic Council to reach a mutual understanding on mediumterm economic poliey. On the other hand the
medium-term planning of the state finances had
been started in the Ministry of Finance in the
latter part of the 1960's. Soon a close connection between the forecasting and planning of the
national economy and the state economy was
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formed. Before long the medium-term forecasting and planning was transferred to the Ministry
of Finance entirely.
In the Ministry of Finance the use of the model
has not been established only for the mediumterm assessment of the national economy and
the state economy but also for examining many
special problems. In 1970's the development was
directed strongly to the improvement of the administrative system of the model, the result of
which was that the use of the model became
clearly faster and more flexible than before. The
importance of medium-term assessments has
varied in economic policy planning. Since the
end ofthe 1970's the line of economic policy has
been tried to base distinctly on the medium-term
views. The use ofthe mode! has consisted ofthe
simulation of economic policy alternatives.

The present KESSU II -model is divided into
functional and institutional parts. In the functional part the economic activity is treated in 7
sectors and in 14 branches. There are 8 institutionaI sectors in the model. The model is a dynamic annual model, the core of which is the
input-output framework both on the volume side
and on the price side. There are about 500
equations in the model.
The model lives all the time, but it is not
necessary to change its basic structure. By innovations that are in operation economic contents of the model is especially improved. They
are aimed primarily at better quality of mediumterm assessment and estimates on economic
policy impacts produced by the model and better
co-ordination between short and medium-term
forecasting.

PETER JOHANSSON - TIMO RAJAKANGAS: Capitai flows, sterilization and the
independence of monetary poliey.

two-stage least squares suggests that previous
studies have underestimated the scope for conducting independent monetary policy.
U nder the existing foreign exchange regulations all long-term capital flows are subject to
approval by the Bank of Finland. It has been
common to argue that the need to keep domestic
liquidity under control is an important ground for
the capital control system. Tentative empirical
results indicate, however, that permits to export
and import long-term capital have been granted
on other than macroeconomic liquidity considerations. Furthermore, the high substitutability between short-term and long-term foreign capital
would seem to undermine at least in the short
run the effectiveness of managing domestic
liquidity through controls on only long-term
capital movements.

Recent empirical studies assessing the degree
of independence of monetary policy in Finland
within the Kouri -Porter type of reduced form
capital flow equation have left aside an important econometric problem caused by the endogeneity of the domestic money supply. In this
paper the sterilization of capital flows - whether
due to deliberate actions by the monetary authorities or to the nature of the monetary system
- is found to have taken place to such an extent that a re-evaluation of the degree of monetary autonomy was felt necessary. Indeed,
simultaneous estimation ofthe capital flow equation and the central bank reaction function by

PIRKKO VALPPU: Capacity utilization in Finland in 1960-1982*: method and results
In the medium term forecasting and planning
model of the Finnish economy KESSU II used
by the Economic department of the Ministry of

Finance, capacity utilization rate is one of the
variables explaining the development of capital
formation and operating surplus of industries.
Capacity utilization rates are in the actual version of the model exogenous. Possibilities to include them in the model as endogenous vari-
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ables were studied in a joint project of the Economic department and the Economic Planning
Centre, the latter having at its disposal a capital
stock computing model based on the perpetual
inventory method.
For the measurement of capacity utilization
a method based on the productivity of the capital
stock or the output/capital ratio was used. The
method assumes that the fluctuations in the observed outputl capital ratio are due largely to deviations in output from its potential. The choice
of the method was determined, apart from the
fact that the KESSU II -model requires capacity
utilization rates for different industrial sectors,
also by the availability of statistical data and the
simplicity of the computation procedure.
Capacity utilization rates for 13 manufacturing

sectors for the years 1960-1982* are presented.
Value added and capital stock data (at 1980
prices) used in computation are those recently
revised by the Central Statistical Office.
Capacity utilization rates given by the outputl
capital ratio method were compared with the
results of some other studies on capital utilization rate for the total economy and subsectors.
Correlation coefficients varied between 0.740.93. The comparison of capacity utilization
rates of industrial sectors with those given by the
investment survey of the Bank of Finland
showed also high correlation with one exception, mining and quarring. The annual changes in
capacity utilization given by the series being
compared have usually the same sign, with few
exceptions.
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Kansantaloudellisen
yhdistyksen tiedotuksia

Kokouksia

Kansantaloudellisen Yhdistyksen syksyn 1984
ensimmäinen kokous pidetään torstaina lokakuun 4. päivänä klo 17.15 Vientitalolla, Eteläesplanadi 8 (auditorio). Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala pitää kokouksessa perinteisen budjettiesitelmän. Valmistellun puheenvuoron käyttävät dos. Jukka Pekkarinen ja dos. Pentti Vartia.
Torstaina marraskuun 8 päivänä pidetään yhdistyksen kokous ja teemailtapäivä klo 13.0018.00 Rakennusmestarien talolla, Fredrikinkatu
51-53 (luentosali). Teemailtapäivän aiheena on
verotus suhdanne- ja rakennepolitiikan välineenä. Kokouksessa esitelmöivät Ph D Mikael Ingberg veropaineinflaatiosta, yliass. Matti Tuomala verotuksen painopisteestä kotitalouksien
verotuksessa ja prof. Jouko Ylä-Liedenpohja yrityksen verottamisesta. Lisäksi pidetään useita
valmisteltuja puheenvuoroja.

Alustavasti on päätetty järjestää maanantaina
joulukuun 3. päivänä kokous, jossa pääjohtaja
Rolf Kullberg esitelmöi ajankohtaisesta rahapolitiikasta. Vanhan tavan mukaan kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vielä
erikseen lähempänä kokousajankohtaa.

Muuta

Yhdistyksen johtokunta on päättänyt, että opiskelijoille annetaan mahdollisuus hankkia yhdistyksen juhlajulkaisu Sata vuotta suomalaista
kansantaloustiedettä edullisesti hintaan 60 mk.
Tilaus- ja maksulomakkeita on saatavissa ao.
laitoksilta. Samassa yhteydessä päätettiin myös,
että kuluvana juhlavuonna yhdistyksen jäseniksi liittyvät saavat emo julkaisun muiden jäsenten tapaan erikseen tilaamatta jäsenmaksua
vastaan.
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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA

The 8th International Conference on the Econometric Modelling of the
Socialist EC'onomies

- aika:
- paikka:

8. -10. 10. 1984
Lodz, Puola

The 11th Conference on Problems of Building and Estimation of Large
Econometric Models

- aika:
- paikka:

11. -12. 10. 1984
Lodz, Puola

The Third Symposium on Money, Banking and Insurance

- aika:
- paikka:
- lisätietoja:

12. -15. 12. 1984
Karlsruhe, Saksan liittotasavalta
professori Hermann Göbbl, Institut fiir
Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung,
Universität Karlsruhe (TH), Postfach 6380,
D-7500 Karlsruhe 1, Deutschland

International Conference on Economic Policies and Control Theory

- aika:
- paikka:
- lisätietoja:

29. 1. -1. 2. 1985
Venetsia, Italia
professori Domenico Sartore, Dipartimento di Scienze
Economiche, Universita degli Studi di Venezia,
C'Foscari,
1-30123 Venezia, Italy

International Trade and Exchange Rates in the Late Eighties

- aika:
- paikka:

6. -8. 6. 1985
Namur, Bryssel ja Leuven, Belgia

The 5th World Congress of the Econometric Society

- aika:
- paikka:

17.-23. 8. 1985
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,
Mass., Yhdysvallat
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- lisätietoja:

Seppo Honkapohja, Yrjö Jahnssonin Säätiö,
Ludviginkatu 3-5, 00130 Helsinki, puh. 90-649 636

The 19th General Conference of the International Association for
Research in Income and Wealth

- aika:
- paikka:

25.-31. 8. 1985
Noordwijkerhout, Alankomaat

The 1985 Conference of the Society of Economic and Social Sciences
(Verein fur S ocialpolitik)

-

aika:
paikka:
teema:
lisätietoja:

16. -18. 9. 1985
Saarbrucken, Saksan Liittotasavalta
»The Economics of Health and Medical Care»
professori Gerard Gäfgen, Universität Konstanz,
Fakultät fiir Wirtschaftswissenschaften und Statistik,
Postfach 5560, D-7750 Konstanz 1, Bundesrepublik
Deutschland
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Yrjö Jahnssonin Säätiön stipendit kansantaloustieteen ja lääketieteen tutkimukseen

julistetaan entiseen tapaan haettaviksi syyskuussa 1984.
Kansantaloustieteessä ovat etusijalla raha- ja
palkkateoreettiset sekä finanssiopilliset ja kansantalouspoliittiset tutkimukset.
Lisäksi voidaan jakaa teho stipendejä , jotka on
tarkoitettu päätoimiseen tutkimustyöhön muusta ansiot yöstä vapaana.
Terveystaloustieteeseen voidaan myöntää erityisiä stipendejä.

Hakuaika päättyy 15. 10. 1984 klo 12.00.
Säätiön hallitukselle osoitetut, säätiön toimistosta saataville lomakkeille kirjoitetut, perustellut hakemukset on toimitettava määräajan kuluessa säätiön toimistoon: Ludviginkatu 3- 5 A,
00130 Helsinki 13. Hakemuksiin on liitettävä virkatodistus, ansioluettelo ja seikkaperäinen tutkimussuunnitelma kustannusarvioineen.
Tarkempi hakuilmoitus julkaistaan päivälehdissä syyskuun puolivälissä.
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ANSLAG FÖR SKATTEVETENSKAPLIG FORSKNING

nadsersättning. Med hänsyn till rådets begränsade resurser kan anslag emellertid inte beutlyser härmed forskningsanslag lediga till an- viljas för mer omfattande projekt (fleråriga prosökan. Forskningsrådet är ett av de nordiska jekt eIler projekt med flera forskare).
länderna bildat organ, vars uppgift är att främja
Ansökan bör göras på särskild blankett, där
nordiskt samarbete inom skatteforskningen, med uppgifter om forskningsarbetet, beräknade
inriktning särskilt på frågeställningar av gemen- kostnader och tidsplan m m lämnas. Blanketter
samt nordiskt intresse.
och anvisningar erhåIls genom forskningsrådets
Forskningsprojekten kan vara skatterättsliga sekreterare, univ. lektor Christer Silfverberg,
och/eller ekonomiska med anknytning till be- Juridiska institutionen, Stockholms universitet,
skattningen. Anslag kan beviljas för alla typer S-10691 STOCKHOLM (tel 08-16 3204). Anav projekt inom de nämnda forskningssek- sökan måste ha inkommit till sekreteraren senast
torerna.
den 1 oktober 1984.
För att uppnå sitt syfte har forskningsrådet
Ytterligare upplysningar kan erhållas av forskbl a påbörjat en komparativ undersökning av ningsrådets sekreterare samt i Finland av profesde nordiska ländernas skattestruktur och skatte- sor Edward Andersson, byråchef Lasse Aarnio
system. Projektet är uppdelat i självständiga del- och professor Osmo Forssell.
områden. Ett delprojekt rörande inkomstbeDen som önskar ytterligare upplysningar begreppets utveckling i de nordiska länderna är fräffande det komparativa samnordiska projektet
avslutat. Bland övriga delprojekt som rådet av- kan i första hand ta kontakt med lektor Mogens
ser att behandla inom ramen för detta större Eggert M()ller (Danmark), professor Edward
samnordiska arbete kan nämnas familjebeskatt- Andersson (Finland), förstelektor Frederik
ningen, arvs- och gåvobeskattningen, förmögen- Zimmer (Norge) respektive professor Gustaf
hetsbeskattningen, företagsbeskattningen, jord- Lindenerona (Sverige) vilka utgör referensgrupp
bruksbeskattningen och taxeringsprocessen. 1 för detta projekt.
första hand kommer rådet att stödja projekt som
Stockholm den 6 augusti 1984
faller inom ramen för detta samnordiska komparativa projekt. Forskare som är intresserade
NORDISKA SKATTEVETENSKAPLIGA
härav kan dessutom påräkna handledning från
FORSKNINGSRÅDET
rådets sida.
De disponibla penningmedlen kan utdelas i
Christer Silfverbeg
form av forskningsanslag, stipendier eIler kostSekreterare

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet

338

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1984:3

The Scandinavian
Journal of Economics
announces an Essay Contest for

The David Davidson* Prize in Economics 1984

The Essay Contest is aimed at stimulating Nordic economists to
present their research results to a wide circle of readers.

Eligibility: Young researchers in the Nordic countries are eligible to
participate.
The essay should be written as an independent article in English and
should not exceed 20 double-spaced typewritten pages, including figures, tables, appendices and references. Papers which have already
been published or are accepted for publication in other Journals may
not be submitted.
Manuscripts may be empirical and/or theoretical studies. The essay
may be intended as a contribution to the development of some area of
economics or a survey of scientific work in areas as yet unreported in
the literature.
A prize of SEK 10000 will be awarded to the best essay. The winning
paper will be published in No. 4/1985 of the Journal. Contributions
other than the winning essay·will also be considered for publication.
The members of the jury are the Board of Editors and Associate
Editors of the Journal.
Manuscripts should be submitted, in ten (10) copies, to the Scandinavian Journal of Economics, Department of Economics, University of
Stockholm, S-106 91 Stockholm.
Deadline: April 15, 1985. Participants will be informed of the jury's
decision during June 1985.
* David Davidson founded Ekonomisk Tidskrift (now The Scandinavian JournaI of Economics) in 1899.
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TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA

Kivikari, Urpo: Neuvostoliiton-kaupan vaikutus
tevanake-teollisuuteen. Turun yliopisto, taloustieteenjulkaisuja sarja A: 14, Turku 1984.
72 s.
Karisto, Antti: Hyvinvointi ja sairauden ongelma. Suomea ja muita Pohjoismaita vertaileva tutkimus sairastavuuden väestöryhmittäisistä eroista ja sairaudesta hyvinvoinnnin vajeena. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M: 46,
Helsinki 1984. 293 s.
Leskelä, Jorma - Ropponen, Kyösti: Talouden
perusteet. Taloustieto r.y., Rauma 1984.120 s.
Lemola, Tarmo - Lovio, Raimo: Näkökulmia
teollisuuden innovaatiotoimintaan ja teknologiapolitiikkaan Suomessa 1980-luvulla. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1984: 2, Helsinki 1984. 204 s.
Nieminen, Jarmo: Pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten Neuvostoliiton tuonnin kehittäminen. Vaasan korkeakoulu, Länsi-Suomen
taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o
7, Vaasa 1983. 156 s.
Mikkonen, Kauko: Kuluttajien asiointikäyttäytyminen Vaasan läänissä. Tärkeät palvelut ja
niiden saatavuuden kokeminen 1980. Vaasan
korkeakoulu, Länsi-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 9, Vaasa 1983.
111 s.
Karisto, Antti - Takala, Pentti - Haapola, Ilkka: Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka.

Aineistoa suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta. Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva
1984. vii + 410 s.
Raumolin, Jussi: Metsäsektorin vaikutus Suomen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos, sarja C: 51, Oulu 1984. 126 s.
Saastamoinen, O. - Hultman, S-G. - Elers
Koch, N. - Mattsson, L. (eds.): Multiple-Use
Forestry in the Scandinavian Countries. Proceedings of the Scandinavian 'Symposium
Held in Rovaniemi and Saariselkä, Finland,
September 13-17, 1982. Communicationes
Instituti Forestalis Fenniae 120, Helsinki 1984.
142 s.
Yearbook of Finnish Foreign Policy 1983. The
Finnish Institute of International Affairs,
Forssa 1984. 65 s.
Jaakonaho, Kai - Jokinen, Veikko: Lanneveden
Osuuspankin ympäristö - kylätutkimus Lanneveden kylästä. Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitoksenjulkaisujan:o 65/1984, Jyväskylä 1984. 74 s. + liite.
Tamminen, Rauno: Menestyvän pienyrityksen
tunnistamisesta. Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitoksen julkaisuja n:o 66/1984, Jyväskylä 1984. 24 s. + liite.
Meier, Gerald M.: Leading Issues in Economic
Development. Oxford University Press, New
York 1984. XV + 768 s.
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TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos,
keskusteluaiheita

Ahtola, Juha - Maury, Rolf: Työttömyysasteyhtälöstä ETLAn kokonaistaloudellisessa
mallissa. N:o 152, Helsinki 24. 5. 1984.
Teräsvirta, Timo: Metalliteollisuustuotannon
volyymin ennustaminen suhdannebarometrin
muuttujien avulla. N:o 153, Helsinki 31. 5.
1984.
Chaussepied, Patrick: Perspective a Moyen
Terme de l'Economie Mondiale. N:o 154, Helsinki 8. 6. 1984.
Edgren, Christian - Kettunen, Juha: Kansaneläkelaitoksen eläke-etuuksien kehityksestä.
N:o 155, Helsinki 19. 6. 1984. 31 s.
Vajanne, Heikki - Pylkkänen, Eero: On the
Sensitivity of the Solution of a Linear Econometric Model. N:o 156, Helsinki 20. 7. 1984.
Teräsvirta, Timo: Forecasting the Output of the
Finnish Metallndustry Using Business Survey
Data. N:o 157, Helsinki 1. 8. 1984.

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen
laitos, keskustelu- ja tutkimusaloitteita

Kanniainen, Vesa and Tarkka, Juha: Transactions Demand for Money Reconsidered: A
Dynamic Formulation of the Inventory-Theoretic Approach. Nr. 213, Helsinki 22. 2. 1984.
14 s.
Kanniainen, Vesa - Hernesniemi, Hannu: Inventories, Cost of Inventory Capitai, and
Sales Expectations. Nr. 214, Helsinki 12. 3.
1984. 20 s.
Kanniainen, Vesa - Vihriälä, Vesa: Expectations of Monetary Policy and Banking Behavior. Nr. 215, Helsinki 21. 2. 1984. 14 s.
Vihriälä, Vesa: The Monetary Autonomy of Finland: What Can the Time Series Analysis Tell
Us? Nr. 216, Helsinki 5. 4. 1984. 15 s.
Koskela, Erkki - Viren, Matti: Anticipated ver-

sus 'Surprise' Injlation in Household Consumption Behaviour. Nr. 217, Helsinki 13. 6.
1984. 8 s.

Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitos,
Working Papers

Laitinen, Erkki K.: The Time and Size of Investment. N:o 30/1984, Jyväskylä 1984. 27
s. + liitteet.
Laitinen, Erkki K.: Investment Behaviour and
the Objectives ofthe Firm: A Discrete Model.
N:o 31/1984, Jyväskylä 1984. 15 s.
Laitinen, Erkki K.: A Simulation Model of the
Investment Decision ofthe Firm. N:o 32/1984,
Jyväskylä 1984. 25 s. + liitteet.
Laitinen, Erkki K.: A Simulation Model of a
Socialist Enterprise. N:o 33/1984, Jyväskylä
1984. 14 s. + liitteet.
Metsäntutkimuslaitos, tiedonantoja

Symposium on Forest Products and Roundwood
Markets. Hanasaari, Finland 14.-16. 11.
1983. N:o 141, Helsinki 1984. 202 s.
Selby, J. Ashley: Entrepreneurs in Rural Areas:
A Humanistic Approach to the Study of Small
Sawmills in North Karelia, Finland. N:o 146,
Helsinki 1984. 123 s.
Kanniainen, Vesa and Kuuluvainen, Jari: On
Price Adjustment in the Sawlog and Sawnwood Export Markets of the Finnish Sawmill
Industry. N:o 147, Helsinki 1984. 32 s.

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, raportteja
ja artikkeleita

Vihriälä, Vesa - Skurnik, Samuli: Asuntojen
hintakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Empiirinen analyysi pääkaupunkiseudun ja Turun hintakehityksestä 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. N:o 39, Espoo 1984, 41 s.
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Sisäasiainministeriön aluepoliittinen osasto

Aluepolitiikan uudet haasteet. Aluesuunnittelupäivien 1984 seminaariraportti. Aluepoliittisia
artikkeleita 1/1984, Helsinki 15.6. 1984. 171 s.
Suomen Pankki

Tarkka, Juha: Rahapoliittisesta itsenäisyydestä.
TV 10/84, Helsinki 26. 4. 1984. 33 s.
Willman, Alpo: Suomen kansantalouden neljännesvuosimalli BOF3: hinnat ja palkat. TV
11/84, Helsinki 10. 5. 1984. 46 s.
Willman, Alpo: Suomen kansantalouden neljännesvuosimalli BOF3: mallin makroteoreettinen luonne ja keskeisimmät ominaisuudet.
TV 13/84, Helsinki 14. 6. 1984. 47 s.
The BOF3 Quarterly Model of the Finnish Economy: Equations and Overview. TV 14/84, Helsinki 18. 6. 1984. 52 s.
Halttunen, Hannu: The Forward Exchange
Market, Short-Term Capital Flows and the
Independence of Monetary Policy in Finland.
TV 15/84, Helsinki 25. 6. 1984. 44 s.
Hämäläinen, Timo: Lyhytaikaiset pääomanliikkeet ja rahapolitiikka. TV 16/84, Helsinki
29. 6. 1984. 58 + 9 s.
Svenska Handelshögskolan, meddelanden

Blomqvist, H. C.: Lönebildningsforskning i Finland. Nr. 118, Helsingfors juni 1984. 23 s.
Ahonen, Guy: Legislation as Manifestation of
Paradigms. The Case of Labour Protection in
Finland. Nr. 120, Helsingfors juni 1984. 25 s.

Sev6n, Guje - Sundin, Elisabeth: Kommunklämman. Nr. 121, Helsingfors 1984. 19 s.
Taloudellinen suunnittelukeskus,
selvityksiä ja työraportteja

Allen, Tuovi: Verovähennykset tuloverotuksessa. Selvitys 13, Helsinki 1984. 102 s.
Asplund, Rita: Residential Demand for Electric
Space iIeating in Finland 1975 -1982. Report
14, Helsinki 1984. 51 s.

Turun yliopiston taloustieteen julkaisuja,
sarja C

Salonen, Hannu: Sopimuspelien ratkaisuista.
N:o 14, Turku 1984. 34 s.
Saarto, Pekka: ARIMA-Forecasts as Price Expectations and Adjustment Cost Investment
Function. N:o 15, Turku 1984. 61 s.
Valtiovarainministeriön kansantalousosasto,
keskustelualoitteita

Kajaste, Ilkka: Ulkomaankauppaennusteiden
tarkentuminen. N:o 10, Helsinki 18. 5. 1984.
22 s. + liitteet.
Myhrman, Rolf: Tulonmuodostus työmarkkinajärjestöjen käyttäytymisen näkökulmasta. N:o
11, Helsinki 23. 5. 1984. 26 + 3 s.
Öller, Lars-Erik: Mallin muisti - sovellutus
Suomen bruttokansantuotteen suhdannevaihteluun. N:o 12, Helsinki 14.6. 1984.21 + 4 s.
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TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ

Helsingin yliopisto, kansantaloudellinen
metsäekonomia

Suhonen, Timo: Hintaparametri eräiden paperiteollisuustuotteiden kulutusta kuvaavissa dynaamisissa malleissa: yhdistetty aikasarja- ja
poikkileikkausanalyysi . Pro gradu -tutkielma,
kevätlukukausi 1984.

tiin verrattuna. Laudaturtyö, kevätlukukausi
1984.
Perälä, Soile - Valkonen, Päivi: Vientiin ja ko.timarkkinoille suuntautuneiden kehitysalueyritysten teknologisista eroista. Laudaturtyö,
kevätlukukausi 1984.
Oulun yliopisto, kansantaloustiede

Helsingin yliopisto, kansantaloustiede

Honkanen, Arja: Valtiollinen omistus nykyajan
kapitalismissa neuvostoliittolaisen tutkimuksen valossa. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Huumo-Ilvessaare, Kaarina: Efektiiviset valuuttakurssit kilpailukyvyn mittarina - sovellutus
Suomen teollisuuden toimialoihin vuosina
1965 -1982. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Jauhiainen, Seppo: Rahan tmjontashokit ja rahan kysyntä Suomessa 1962-1982. Pro gradu
-tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Liikanen, Tapio: Talouspolitiikan vaikutusten
arvioinnista rationaalisten odotusten vallitessa. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Lindqvist, Jorma: Asuntojen hintojen määräytyminen. Empiirisiä tuloksia Helsingin seutua koskevalla aikasmja-aineistolla vv. 197282. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Lyytikäinen, Ari: Suomen työvoimamarkkinoiden ekonometrinen malli: empiirinen tutkimus
vuosien 1960-1982 aineistolla. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Pajuoja, Heikki: Metsän optimaalinen kiertoaika . Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Rantanen, Maritta: Ns. Lafferin käyrä. Pro
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Viilo, Martti: Suomen tuonti vuosina 19701982ja eräs sen ennuste. Pro gradu -tutkielma,
kevätlukukausi 1984.
Jyväskylän yliopisto, taloustiede

Kairakari, Paula: Suomen aluepolitiikan luonteestaja tasosta Ruotsiin, Norjaanja Englan-

Aikkila, Mikko - Keränen, Jouni: Kunnallisten
palvelusten vertailututkimus. Kuusamo
Kuhmo - Suomussalmi - Sotkamo. Pro
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Anttila, Kari - Loukkola, Sami: Asumisen tukimuotojen vaikutus kysyntään Suomen asuntomarkkinoilla. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Eskuri, Tuula: Rautaruukki Oy:n Raahen rautatehtaan aluetaloudelliset vaikutukset 19701982. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1984.
Heimonen, Juhani: Kunnallinen työllistämistuki
työvoimapolitiikan välineenä Pohjois-Pohjanmaalla. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1984.
Huikuri, Sauli: Rahataloudelliset tekijät maksutaseen tasapainottajana. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Keinänen, Päivi: Kuntien tulorakenteen kehittyminen. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1984.
Luukinen, Ari: Kunnallisen aktiviteetin vaikutuksista teollisuusyritysten sijaintipaikan valintaan. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1984.
Remes, Seppo: Työarvoteoreettisten suureiden
mittaus Suomessa vuosina 1970-1978. Pro
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Saavalainen, Tapio: Kuntien kehittyneisyys ja
sen vaikutus kunnallistalouteen. Pro gradu
-tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Sarriola, Pekka: Arvopaperisäästäminen ja
-markkinat Suomessa. Pro gradu -tutkielma,
kevätlukukausi 1984.
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Särkkä, Tarja - Särkkä, Seppo: Vesiensuojelu
kansantaloustieteellisenä ongelmana. Pro
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Svenska handelshögskolan, nationaelkonomi
Holmström, Kim: Valutakursfluktuationernas
inverkan på intäkterna från exporten av tidningspapper under 1978-1982. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Laitinen, Jussi: Marketmaker-rollen på den
finska terminsmarknaden. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Lundberg, Gustav: Heuristics in Individual and
Group Choice - Adaptive Psycho-Economic
Models. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1984.
Tampereen yliopisto, kansantaloustiede
Hämäläinen, Aamo: Yrityksien mahdollisuuksista sopeutua hintojen vaihteluihin. Pro gradu
-tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Kuusela, Hannu: Kotitalouksien säästäminen
Suomessa elinkaarihypoteesin ja sidotun eläkesäästämisen valossa - empiirinen analyysi
vuosilta 1961-1980. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Mäenpää, Seija: Sopimuspalkkakehitys ja keskitetty työmarkkinakäytäntö. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Pirinen, Ari: Teknisen kehityksen osuudesta
eräissä kasvuteorioissa. Pro gradu -tutkielma,
kevätlukukausi 1984.
Rinne, Marjut: Raha- ja obligaatiorahoitteisen
finanssipolitiikan steady state -vaikutuksista.
Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Salminen, Matti: Uudenmaan läänin taloudellinen kehitys vuosina 1970-1980. Pro gradu
tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Salmivaara, Kauko: Valtiovelan vaikutuksista
kansantulon kasvuun syrjäysvaikutusten va-

lossa tarkasteltuna. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Venäläinen, Esa: Raaka-aineen hinnan nousun
makrotaloudellisista vaikutuksista pienessä
avotaloudessa. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Virtanen, Leena: Palkkojen indeksointi pienessä
avotaloudessa - erityisesti skandinaavisen
inflaatiomallin kannalta tarkasteltuna. Pro
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Turun kauppakorkeakoulu
Alanko, Päivi: Yritys·ten ulkomaiset rahoituslähteet. Projektitutkielma, kevätlukukausi 1984.
Kallio, Ari: Finanssi- ja reaalisijoitusten tarkastelu luonnollisen henkilön näkökulmasta. Projektitutkielma, kevätlukukausi 1984.
Lentinen, Sirpa: GATT:in saavutukset ja tulevaisuus. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1984.
Mörö, Tuire: Kansantalouden pitkät syklit. Projektitutkielma, kevätlukukausi 1984.
Siira, Martti: Ruotsin teollisuuden tuki. Projektitutkielma, kevätlukukausi 1984.
Säkkinen, Eija: Pankkikilpailun toimivuus ja sen
edistäminen. Projektitutkielma, kevätlukukausi 1984.
Välimaa, Jukka: Työllisyysargumentti Suomen
aluepolitiikassa. Projektitutkielma, kevätlukukausi 1984.
Turun yliopisto, taloustiede
Helenius, Satu: Tasapaino ja stabiilisuus kasvumalleissa. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984.
Vartiainen, Anne: Valtionavustusten vaikutuksia paikallistason tarjoamaan julkiseen kulutukseen. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1984.
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