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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:4 

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA 
PIDETTYJÄ ESITELMIÄ 

Vuoden 1985 tulo- ja menoarvioesitys* 

AHTI PEKKALA 

Eduskunta sai käsiteltäväkseen valtion 
ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksen 
syyskuun jälkipuoliskolla. Eturyhmät 
ovat julkisuudessa ottaneet budjettiin 
kantaa, jotkut kriittisestikin. Harvoja 
eriäviä mielipiteitä sen sijaan on esitetty 
finanssipolitiikan yleislinjasta. 

Esitykseni aluksi arvioin lyhyesti ta
loutemme suoriutumista ja talouspoli
tiikkaamme viime vuosina, tarkastelen 
sitten hieman taloutemme toimintaym
päristössä ja kehitysnäkymissä tapahtu
neita muutoksia ja lopuksi esittelen tä
mänkertaisen budjettiesityksen suhdan
nepoliittisia sekä inflaation hillitsemi
seen tähtääviä tavoitteita ja keinoja. 

1. Hallituksen talouspolitiikka 
pitkäjänteistä 

Me olemme Suomessa voineet jo varsin 
pitkään nauttia muita teollisuusmaita 
suotuisammasta talouden kehityksestä. 
Viisivuotiskaudella 1979-1983 koko
naistuotannon määrä kasvoi Suomessa 
22 070, kun kasvua OECD-maissa oli yh
teensä vain 8 070. Työttömyysaste aleni 
7 prosentista v. 1978 6 prosenttiin v. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
4. 10. 1984 pidetty esitelmä. 

1983, kun OECD-maissa työttömyysaste 
vastaavasti nousi 5 prosentista 9 prosent
tiin. Vaihtotase on pysynyt varsin hyvin 
tasapainossa, vaikka korkomenot ulko
maille ovatkin lisääntyneet. Julkistalou
den tasapaino on tietystä heikkenemises
tä huolimatta edelleen teollisuusmaiden 
parhaimpia: julkisen talouden nettovel
ka oli v. 1983 vain Y2 070 bruttokansan
tuotteesta, kun se OECD-maissa on kes
kimäärin noin 30 070. Vain inflaation hil
linnässä olemme jääneet jälkeen muista 
teollisuusmaista; vuoden 1980 jälkipuo
liskolta alkaen kuluttajahinnat ovat 
nousseet nopeammin kuin OECD-maissa 
keskimäärin. 

Saavuttamamme hyvä menestys on 
suureksi osaksi pitkäjänteisen talouspo
litiikan ansiota. Tarvittava yksituumai
suus saavutettiin ensimmäisen öljysho
kin jälkiselvittelyssä v. 1977 taloutemme 
ajauduttua sitä ennen vaikeaan kustan
nuskriisiin. Tuolloin sovitussa hallituk
sen talousohjelmassa asetettiin selkeät 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka 
toimivat talouspolitiikan suuntaviittoi
na. Ohjelmasta saadut myönteiset koke
mukset ovat rohkaisseet yhteisymmär
ryksen säilyttämiseen ja pitkäjänteisen 
talouspolitiikan harjoittamiseen myös 
parempina aikoina, vaikka se vaatii kai
kilta osapuolilta myönnytyksiä ja pidät-
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tyvyyttä päivänkohtaisten intressien aja
misessa. 

Vuoden 1985 budjettiesitys on valmis
teltu hallitusohjelmaan sisältyvien ta
louspoliittisten suuntaviivojen mukaan. 
Viimeaikainen talouskehitys ja uudet en
nusteet eivät ole sanottavasti muuttaneet 
hallitusohjelman tausta-arviota, että vii
me vuoden aikana alkanut noususuh
danne jatkuu vuoden 1985 loppupuolelle. 

Talouspolitiikan onnistuminen edel
lyttää laajan yhteisymmärryksen ulottu
mista finanssipolitiikan lisäksi muillekin 
keskeisille talouspolitiikan lohkoille. 

Tulopolitiikassa on ollut vaikeuksia 
sopeuttaa palkankorotukset yhtä mata
liksi kuin kilpailijamaissa, joista monis
sa vaikea työllisyystilanne on vaikutta
nut poikkeuksellisen vähäisten nimellis
palkkakorotusten syntyyn. Hintojen ja 
kustannusten nousu on sitkeästi pysytel
lyt nopeampana kuin kilpailijamaissa. 
Keväällä solmittu kaksivuotinen tulopo
liittinen kokonaisratkaisu nostaa reaali
ansioita melkoisesti ja lisää yritysten 
kustannuspaineita, mutta ei kuitenkaan 
estä inflaation hidastumista. 

Suomen Pankin rahapolitiikkaa on 
välineistön osalta viime aikoina uudistet
tu vastaamaan paremmin rahamarkki
noiden nykyrakennetta. Samalla sen lin
jaa on kiristetty. Rahapolitiikka tukee si
ten . hallituksen pyrkimyksiä tasoittaa 
suhdannevaihtelua ja hidastaa inflaatio
vauhtia. Markan lievä revalvointi on 
osaltaan hillinnyt tuontihintojen nou
sua. Oma osuutensa Suomen talouden 
menestymiseen viime vuosina on ollut 
sillä, että kahdenvälisessä kaupassa Neu
vostoliiton kanssa on kaupanvaihtoa 
voitu olennaisesti laajentaa samaan ai
kaan, kun läntisten vientimarkkinoiden 
kasvu on ollut heikkoa; Itävienti supis
tuu tänä vuonna ja kaupan laajentami-

nen nykyisestään edellyttää sen raken
teen kehittämistä, joten kauppapolitii
kan rooli pysyy keskeisenä myös lähi
vuosina. 

2. Kansainväliset kasvunäkymät 
epävarmat 

Teollisuusmaiden taloudet ovat elpymäs
sä vuosikymmenen alun vaikeasta taan
tumasta, joka jätti taloudelliset tasapai
nottomuudet - etenkin työttömyyden ja 
julkisen talouden alijäämäisyyden - en
tistä syvemmiksi. Kansainvälisen talous
ympäristön paraneminen on kuitenkin 
tapahtunut tavalla, joka on Suomen 
kannalta ongelmallinen. 

Suhdannenousu alkoi Yhdysvalloista, 
ja siellä se on jatkunut näihin asti ennus
tettua vahvempana. Kasvua on merkittä-. 
västi siivittänyt - niin oudolta kuin se 
kuulostaakin - poikkeuksellisen elvyt
tävä finanssipolitiikka ja sitä myötäillyt 
rahapolitiikka. Valtiontalouden suuri 
alijäämä on osaltaan pitänyt yllä kor
keaa korkokantaa, joka taas on vahvis
tanut dollaria. Dollarin vahvistuminen 
ja korkea korkokanta eivät ole toistai
seksi estän_eet Yhdysvaltain talouden 
kasvua, sillä sijoituspääomavirrat ovat 
lieventäneet vaihtotaseen pahenevan ali
jäämän vaikutuksia. 

Yhdysvaltain tuonti on laajentunut 
kotimaisen kysynnän kasvun ja dollarin 
vahvistumisen myötä. Eniten tästä ovat 
hyötyneet Japani ja muut Itä-Aasian 
maat sekä Kanada. Myös Ruotsin - ja 
tänä vuonna Suomenkin - vienti Yh
dysvaltoihin on lisääntynyt tuntuvasti. 
Ruotsin ja Suomen metsäteollisuus on li
säksi vallannut hintakilpailukykynsä me
nettäneiltä pohj oisamerikkalaisilta tuot
tajilta markkinaosuuksia Euroopassa. 
Samalla on metsäteollisuustuotteiden 
vientihintoja voitu nostaa. 



Kauppataseiden suotuisaa kehitystä 
lukuun ottamatta noususuhdanne ei ole 
välittynyt normaalin voimakkaana At
lantin tälle puolen, vaan taloudellinen 
kasvu Euroopassa on jatkunut niin hi
taana, että työttömyys on edelleen li
sääntynyt. Pääasiallinen syy kasvun hi
tauteen on useimmissa Euroopan maissa 
harjoitettava kireä talouspolitiikka. Dol
larisijoitusten kannattavuus on pitänyt 
korkokantaa Euroopassa korkeana ja 
rahapolitiikkaa tiukkana. Useimpien 
maiden julkinen velka on paisunut yhä 
suuremmaksi viimeisten kymmenen vuo
den aikana ja velanhoitokustannukset 
rasittavat julkista taloutta nykyisin siinä 
määrin, että finanssipoliittiseen elvytyk
seen ei ole katsottu olevan varaa. Mones
sa Euroopan maassa katsotaan lisäksi 
julkisen sektorin liiallisen paisumisen 
olevan syynä kansantalouden suoritus
kyvyn heikkenemiseen. Tästäkin syystä 
useat hallitukset pyrkivät tiukalla finans
sipolitiikalla julkisen sektorin leikkaami
seen. 

Useimmissa Länsi-Euroopan maissa 
talouspolitiikan tavoitteina ovat olleet 
inflaation hillitseminen sekä teollisuuden 
kilpailukyvyn parantaminen ja inves
tointien elvyttäminen. Talouspolitiikka 
on ollut pakon sanelemaa ja edistystä 
asetettujen tavoitteiden suuntaan on 
myös tapahtunut. Inflaatiovauhti on hi
dastunut öljykriisejä edeltäneelle tasolle. 
Vienti sektorin toimintaedellytyksiä ja 
hintakilpailuasemaa on monissa maissa 
olennaisesti parannettu. 

Yhdysvalloissa taloudellinen kasvu on 
nyt hidastumassa samalla, kun julkisen 
talouden ja ulkomaankaupan kasaantu
vat vajeet osoittavat tarvetta ennemmin 
tai myöhemmin muuttaa talouspolitiik
kaa vakauttavaan suuntaan. Tärkeim
män vientimarkkina-alueemme Länsi-
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Euroopan taloudellinen kasvu jatkunee 
heikkona edellä mainittujen talouspoli
tiikan rajoitteiden vuoksi. Kun vielä 
useimmat kehitysmaat joutuvat velkaan
tuneisuutensa vuoksi rajoittamaan tuon
tiaan, vientimme yleiset kysyntänäkymät 
eivät näytä kovin valoisilta. 

Olemme jälleen tilanteessa, jossa teol~ 
lisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn 
ylläpidon merkitys korostuu. Markki
noiden hidas kasvu kiristää hintakilpai
lua, jolloin vientimenestys riippuu suu
resti siitä, kuinka olemme onnistuneet 
hillitsemään hintojen ja kustannusten 
kotimaista nousua. Luonnollisesti myös 
se, onnistuvatko yritykset tuotekehitte
lyssään ja uusien markkinoiden avaami
sessa tuotteilleen, on aivan yhtä tärkeää. 
Hallitus on budjettiesityksessään kiinnit
tänyt inflaation hillitsemiseen erityistä 
huomiota. Toisaalta se esittää myös li
sättäväksi määrärahoja mm. teknologi
sen kehityksen edistämiseen. Teollisuu
den tutkimus- ja tuotekehittelyyn osoite
tut määrärahat kasvavat reaalisesti kym
menisen prosenttia, ja myös perustutki
muksen resursseja lisätään. Yritystoi
minnan yleisiä edellytyksiä on lisäksi 
omiaan parantamaan sijoitusyhtiöitä 
koskeva lainsäädännön uudistus. 

Budjetti perustuu arviolle, että nousu
suhdannetta vauhdittanut viennin ripeä 
kasvu hidastuu ensi vuonna ja länsivien
nin määrän kasvu pysähtyy vuoden lop
pupuolella. Investointien sitä vastoin ar
vioidaan kasvavan enemmän kuin tänä 
vuonna, ja kotimainen kysyntä jää ko
konaistaloudellista kasvua ylläpitäväksi 
tekijäksi. 

3. Valtiontalouden rahoitusasemaa 
vahvistetaan 

Kansainvälisen matalasuhdanteen ulo
tuttua Suomeen vientikysynnänheikke-
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nemisen muodossa v. 1981 hallitus näki 
välttämättömäksi tukea taloudellista ak
tiviteettia elvyttävällä finanssipolitiikal
la, jotta asetetut kokonaistaloudelliset 
tavoitteet voitiin saavuttaa. Elvytysvai
kutus kohdistui lähinnä vuosiin 1982 ja 
1983. Kesällä 1983 alkanut vientikysyn
nän vilkastuminen on mahdollistanut fi-

nanssipolitiikan linjan asteittaisen tiu
kentamisen, joka hillitsee kokonaistuo
tannon kasvua tänä ja ensi vuonna. (Ku
vio 1.) 

Finanssipolitiikan toteuttamisessa on 
luonnollisesti mm. päätöksentekoproses
sista ja toimenpiteiden valmistelusta joh
tuvia viiveitä, joiden merkitys korostuu 
suhdannekäänteissä. Lisäksi käänteiden 
oikea ennakointi vaatii talousennusteilta 

Kuvio 1. Julkisen talouden kasvu vaikutus, prosenttia tarkkuutta. Viime vuosina on kuitenkin 
BKT:sta vuosina 1977-1985* onnistuttu saavuttamaan tyydyttävän ta-
% % sainen talouskehitys: v. 1981 kasvu jäi 
3 3 hieman alle 2 prosentin, vuosina 1982 ja 

1983 kasvu oli noin 3 070 ja tänä ja ensi 
vuonna sen arvioidaan olevan noin 4 070. 
Mm. investoinnit, joid~n vaihtelut taval
lisesti ovat suuria, ovat pysyneet vakaina 
suhteellisen korkealla tasolla. (Kuvio 2.) 

Viime vuosien elvyttävä finanssipoli-
o 0 tiikka on heikentänyt valtion rahoitus-

asemaa. Valtiontalouden alijäämä on ra-
-1 -1 hoitettu lisäämällä aluksi lähinnä ulko-

1977 -79 -81 

maista ja sittemmin kotimaista lainan
ottoa. Valtionvelka kohosi vuoden 1981 

Kuvio 2. Investointiastel } 
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lopun 10 prosentista vaj aaseen 14 pro
senttiin BKT:sta vuoden 1983 lopussa. 

Ohjelmansa mukaisesti hallitus pyrkii 
nyt kohentamaan valtiontalouden tasa
painoa elvytyspoliittisen tilan luomiseksi 
seuraavaa matalasuhdannetta varten. 
Tämä on määrä toteuttaa ensisijaisesti 
tiukan menopolitiikan avulla, jotta 
vero-, maksu- ja tariffipolitiikalla voi
daan tukea inflaation hidastumista. 

Vuonna 1984 valtiontalouden tasapai
no paranee jonkin verran, kun tulot kas
vavat menoja nopeammin. Tulokertymä 
kasvaa viimevuotista enemmän, mikä 
johtuu osaksi taloudellisen aktiviteetin 
vilkastumisesta, osaksi taas tuloperustei
den korotuksista. Valtiontalouden kas
samenot kasvavat reaalisesti noin 3 Y2 070, 
siitä 2 Y2 prosenttiyksikköä aiheutuu 
valtiontalouden korkojen ja kuoletusten 
lisääntymisestä. Valtiontalouden brutto
rahoitustarve vähentyy suhteellisen lie
västi, mutta velankuoletusten kasvun ta
kia nettorahoitustarve supistuu huomat
tavasti enemmän ja on alle 2070 BKT:sta. 

Vuoden 1985 budjettiesityksessä on 
edelleen lähdetty siitä, että lainanottoa 
supistetaan ja veroasteen nousu pidetään 
vähäisenä. Esityksen mukaan muut kuin 
velanhoitomenot eivät keskimäärin kas
va reaalisesti lainkaan. Valtion netto
rahoitustarve vähenisi edelleen selvästi ja 
olisi enää yhden prosentin BKT:sta. Val
tionvelan kansantuoteosuus alenisi pit
kästä aikaa ja olisi ensi vuoden lopussa 
arviolta 13 Y2 070 BKT:sta. 

Valtion rahoitusaseman heikkenemis
suuntaus pystytään siis tänä ja ensi 
vuonna kääntämään vahvistumiseksi. 
Tämä näkyy mm. siinä, että valtion sääs
täminen kasvaa merkittävästi. (Kuvio 3.) 
Valtiontalouden parantaminen vielä 
enemmän vaatisi siinä määrin tiukkaa 
menojen karsintaa ja myös tuntuvia ve-
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Kuvio 3. Säästämisaste ja julkisen säästämisen osuus 
kokonaissäästämisestä 
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63.3 45.9 7.9 34.5 61.8 

rojen ja maksujen korotuksia, että ne 
leikkaisivat kotimaista kysyntää koh
tuuttomasti. Koska Suomessa valtionta
louden velkaantuneisuus on kansainväli
sesti vaatimatonta, emme olekaan ajau
tuneet sellaiseen pakkotilaan, että jou
tuisimme vaarantamaan talouden mui
den sektorien kehityksen valtiontalou
den tervehdyttämisen vuoksi, vaan 
voimme edetä harkitusti kokonaistalou
dellisen tilanteen mukaan. 

Haluan vielä korostaa, että julkista 
sektoria ei Suomessa ole itsetarkoituksel
lisesti paisutettu, vaan hallituksen tavoit
teena on ollut turvata yksityiseen sekto
riin perustuvan taloudellisen toiminnan 
tasapainoinen kasvu pitkällä aikavälillä. 
Suomessa veroaste on pystytty vielä py
syttämään tasolla, jonka ei voida katsoa 
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aiheuttaneen mainittavia kokonaistalou
dellisia ongelmia toisin kuin eräissä kor
kean veroasteen maissa. 

4. Inflaation hillitseminen 
avainasemassa 

Suomen vieläkin rakenteeltaan melko 
yksipuolinen ja suhdanneherkkä vienti 
samoin kuin suuresti vaihtelevat inves
toinnit ovat perinteisesti noususuhdan
teissa aiheuttaneet ylikuumenemista tör
mätessään kapasiteettirajoituksiin ja 
muihin tarjontajäykkyyksiin ja kiihdyt
täneet inflaatiota. Tämä taas on heiken
tämällä kilpailuasemaamme pahentanut 
seurannutta laskusuhdannetta. Aika 
ajoin on ollut välttämätöntä palauttaa 
kilpailukyky tuntuvilla devalvaatioilla, 
jotka uudestaan kiihdyttävät inflaatiota. 
Yhtenä keskeisenä viimeaikaisen talous
politiikan tavoitteena onkin ollut juuri 
tämän rakenteellisen inflaation kehän 
murtaminen. Se on tärkeää siitäkin syys
tä, että teollisuuden rakenne on moni
puolistunut ja tuontipanoksilla on tuo
tannossa entistä suurempi merkitys. 
Myös kasvaneen ulkomaanvelan hoito
kustannusten kehittymiseen joudutaan 
kiinnittämään enenevästi huomiota. 

Ensimmäisen öljykriisin jälkeinen lama 
muistuttaa siitä, mihin joudutaan, ellei 
talouspolitiikan tavoitteena ole inflaa
tion hillintä ja teollisuuden kilpailuky
vyn säilyttäminen. Sen jälkeen näitä 
seikkoja onkin muistettu korostaa, mut
ta hinta- ja kustannuskehityksen hidas
taminen on silti osoittautunut käytän
nössä vaikeaksi. 

Sekä hallitusohjelmassa että kuluvan 
ja ensi vuoden budjeteissa inflaation tor
juntaan kiinnitetään erityistä huomiota. 
Hallitus on omien toimenpiteidensä mi
toituksessa - jolla on välitöntä vaiku-

tusta inflaatio-odotuksiin -lähtenyt sii
tä, että hintojen ja kustannusten nousu
vauhti Suomessa hidastuu muiden teolli
suusmaiden keskimääräiselle tasolle. 
Tälle vuodelle asetettu tavoite, että ku
luttajahinnat vuoden loppuun mennessä 
nousevat korkeintaan 6 0,10, saavutetta
neen. Inflaatiovauhtimme on prosentti
yksikön verran hitaampaa kuin Euroo
pan OECD-maissa keskimäärin, mutta 
vielä prosentin nopeampaa kuin koko 
OECD-alueella. 

Monet tekijät ovat edesauttaneet hin
tojen nousun hidastumista. Tällaisia 
ovat mm. kansainvälisen noususuhdan
teen vaimeus, onnistunut suhdannepoli
tiikka sekä finanssi- ja rahapolitiikan 
tiukentunut linja, mutta myös tuonti
raaka-aineiden hintojen toistaiseksi hi
das nousu ja markan lievä vahvistumi
nen. Tässä tilanteessa tulosopimustenkin 
vaikutukset mahtuvat inflaatiotavoittee
seen. 

Budjettiesitys ensi vuodelle omalta 
osaltaan tukee mahdollisuuksia alentaa 
inflaatiovauhtia edelleen ja saavuttaa 
hallituksen tavoite, 5 0,10 vuoden 1985 ai
kana, mikä olisi jo hieman hitaampaa 
kuin OECD-maissa keskimäärin. Muun 
muassa tulo- ja varallisuusverotuksen 
inflaatioleikkuri samoin kuin useimmat 
maksujen ja tariffien korotukset on mi
toitettu inflaatiotavoitteen mukaisesti 
5 prosenttiin. 

Inflaation hidastuminen tukee koti
talouksien ostovoimaa tuntuvasti, sillä 
käytettävissä olevat tulot kasvavat reaa
lisesti tänä vuonna noin 3 Y2 0,10 ja ensi 
vuonna arviolta 3 0,10. 

Teollisuuden kilpailukyky on heiken
tynyt samaan aikaan, kun yritysten kan
nattavuus on keskimäärin selvästi paran
tunut. Näennäinen ristiriita johtuu lä
hinnä eri teollisuuden alojen erilaisesta 



kehityksestä. Kun kapasiteetin käyttö
asteen kohoaminen ja ulkomaankaupan 
vaihto suhteen parantuminen, jotka ovat 
tukeneet etenkin metsäteollisuuden tu
lonmuodostusta tänä vuonna, lakkaavat 
vaikuttarnasta, kannattavuus saattaa no
peasti heiketä hintakilpailukyvyn mukana. 

Vientimarkkinoiden heikko kasvu ja 
kiristyvä kilpailu korostavat hintakilpai
lukyvyn säilyttämisen merkitystä nykyti
lanteessa. Kun lisäksi heikkenevällä kil
pailukyvyllä on kielteinen vaikutus in
vestointeihin, joiden kasvun varassa 
mm. työllisyyden hoito lähiaikoina pal
jolti on, on tärkeää torjua nykyisessä 
suhdannevaiheessa tavalliset palkka- ja 
kustannusliukumat. Hidastuneen inflaa
tiovauhdin ansiosta tähän on hyvät edel
lytykset. 

5. Onko nykyiselle talouspolitiikalle 
vaihtoehtoa? 

Esittäisin lopuksi hieman retorisesti ky
symyksen, olisiko viime vuosina harjoi
tetulle talouspolitiikalle ollut parempaa 
vaihtoehtoa. 

Esimerkiksi aina silloin tällöin esiintyy 
väite, että suhdannepolitiikka sinänsä 
olisi vahingollista ja olisi parempi, jos 
valtio ei puuttuisi suhdannekehitykseen 
lainkaan. 

Suomen oloissa tämä merkitsisi lähin
nä luopumista pitemmän aikavälin ta
louspoliittisista suunnitelmista. Se olisi 
itse asiassa paluuta menneisyyteen, jol
loin hallitukset sopeuttivat valtiontalou
den lyhyen aikavälin näkymiin ja saat
toivat itse asiassa vahvistaa suhdanne-
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vaihteluja. Hallituksilta puuttui halua 
tai mahdollisuuksia puuttua inflaatio
kierteeseen ja tulonjakotaisteluun. De
valvaatio oli lähes ainoa tehokas talous
politiikan keino. Tällaisesta politiikasta 
johtuvat suuret taloudellisen aktiviteetin 
vaihtelut seurausilmiöineen tuskin saisi
vat laajaa kannatusta nyky-Suomessa. 

Tähän ajatusrakennelmaan kuuluu 
usein myös se väite, että verotus ja tulon
siirrot ovat sinänsä pahasta ja estävät ta .. 
loudellisten mekanismien tehokasta toi
mintaa. Kieltämättä tämänsuuntaista ar
vostelua voidaan esittää varsinkin mais
sa, joissa julkinen sektori on erittäin 
suuri. Korostaisin kuitenkin, että talous
politiikkaan sisältyy taloudellisen puolen 
lisäksi aina myös poliittinen näkökohta, 
joka perustuu niihin realiteetteihin, jot
ka poliittiset voimasuhteet asettavat. 

Toisaalta voidaan esittää väite, että ta
louspolitiikalla tulisi nykyistä voimak
kaammin säädellä kysyntätekijöitä ja 
tarvittaessa turvautua runsaaseenkin vel
karahoitukseen kysynnän elvyttämiseksi 
ja työttömyyden painamiseksi vieläkin 
alemmaksi. 

Suomessa valtio ja julkinen sektori ei
vät tosiaankaan ole hyväksyneet suuria 
alijäämiä taloudessaan. Muiden maiden 
kokemukset viimeisten kymmenen vuo
den ajalta osoittavat, että alijäämäpoli
tiikalla ei ole voitu kestävästi ratkaista 
työttömyyden ongelmaa. Useimmat yri
tykset irrottautua kansainvälisestä la
masta kotimaista kysyntää voimakkaasti 
elvyttävällä politiikalla ovat nimittäin 
johtaneet velkaantumiseen ja rakenteel
lisiin alijäärniin, jotka ovat lopulta ra
joittaneet talouspolitiikan vaihtoehdot 
yhteen ainoaan eli äärimmäisen tiukkaan. 
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PUHEENVUORO: 

JUKKA PEKKARINEN 

1. Yleisesti tunnustettu tosiseikka on, että Suo
men taloudella on viime vuosina mennyt suhteelli
sen hyvin. Mutta melko vähän on yritetty selvittää 
vakavasti sitä, mistä tämä on johtunut: missä 
määrin on toisin sanoen'ollut kysymys ensinnäkin 
siitä, että ulkoiset shokit ovat lähinnä viennin ja 
tuonnin tasaisen kehityksen takia olleet meillä vii
me vuosina aiempaa lievempiä; missä määrin taas 
siitä, että talouden sisäisen rakenteen monipuolis
tuminen on ollut omiaan vakauttamaan kehitystä; 
ja missä määrin on vihdoin ollut kysymys siitä, 
että talouspolitiikkaa on meillä hoidettu aiempaa 
paremmin. 

Etenkin talouspoliittista päätöksentekoa lähellä 
olevat tahot ovat taipuvaisia korostamaan onnis
tuneen talouspolitiikan merkitystä. 1980-luvun 
alun kansainvälisen taantuman aikaan suhdanne
politiikan on sanottu olleen meillä oikeaoppisen 
elvyttävää, ja siitä sen on katsottu asteittain kiris
tyneen nousukauden edetessä. 

Jos näin olisi, merkitsisi se talouspolitiikassam
me ratkaisevaa muutosta. Onhan talouspolitiikal
lamme toistaiseksi ollut ominaista lähinnä epäon
nistuminen suhdanteiden tasoittamisessa. Niinpä 
onkin syytä aluksi arvioida - tässä lähinnä fi
nanssipolitiikan osalta - pitääkö väite vastakar-

vaisesta talouspolitiikasta paikkansa. Tämän jäl
keen siirryn pohtimaan sitä, onko talouspolitiik
kamme auvo pysyvää vai onko näkyvissä finanssi
politiikan ja julkisen talouden vastaisia uhkateki
jöitä. 

2. 1980-luvun alun kansainvälisen taantuman 
aikaan - varsinkin 1982 - talouspolitiikkamme 
oli yleisesti ottaen keveää. Mitä ilmeisimmin se 
myös - osoittaen näin osaltaan talouspolitiikan 
mahdollisuuksia kaikista vastaväitteistä huoli
matta - auttoi ylläpitämään tuotantoa ja työlli
syyttä. Vuonna 1983 alkaneen nousukauden myö
tä ainakin rahapolitiikka näyttää sitten kiristy
neen. 

Mutta yhtä selvää ei ole, voiko aivan samaa sa
noa myös finanssipolitiikasta. Tätä panee epäile
mään esimerkiksi koko julkisen talouden rahoi
tusylijäämän kehitys, kun siitä puhdistaa pois 
nousukauden aiheuttaman automaattisen rahoi
tusylijäämän kasvun. Tällaisia laskelmia eri mai
den osalta tekee esimerkiksi OECD:n taloudelli
nen sihteeristä. 

Oheiseen taulukkoon olen koonnut sen arviot 
suhdannevaihteluiden vaikutuksesta puhdistetun 
julkisen sektorin ns. rakenteellisen ylijäämän 
muutoksista eräissä maissa 1980-luvun alkuvuosi-

Taulukko 1. Julkisen sektorin rahoitusylijäämän automaattiset ja päätösperäiset muutokset prosentteina bkt:sta. 

Yhdysvallat 

»Kuusi suurta» 
(USA:n lisäksi) 

Ruotsi 

Suomi 

1981 
1982 
1983 
1984 

1981 
1982 
1983 
1984 

1981 
1982 
1983 
1984 

1981 
1982 
1983 
1984 

Lähde: OECD Economic Outlook, heinäkuu 1984. 

toteutunut 
ylij. muutos 

+0.3 
-2.9 
-0.1 
+0.8 

-0.5 
-0.2 
-0.1 
+0.6 

-1.1 
-1.5 
+ 1.2 
+ 1.5 

+ 1.0 
-2.0 
-0.9 
+0.7 

automatiikka päätösperäinen 
muutos 

-0.6 +0.9 
-1.6 -1.3 
+0.4 -0.5 
+ 1.0 -0.2 

-0.7 +0.2 
-0.8 +0.6 
-0.3 +0.4 
-0.1 +0.7 

-1.7 +0.6 
-0.9 -0.6 
+0.3 +0.9 
+0.9 +0.6 

-0.5 + 1.5 
-0.2 -1.8 
+0.2 -1.1 
+ 1.0 -0.3 



na. Taulukosta käy ensiksikin ilmi, että tällä ta
valla mitaten finanssipolitiikka on ollut Suomessa 
- Yhdysvaltain ohella - vuoden 1982 jälkeen 
kansainvälisesti vertaillen erittäin keveää. (Yhtä 
lailla taulukko osoittaa Manner-Euroopan mai
den finanssipolitiikan kireyttä). Tämä päätös
peräisten toimien keventävä vaikutus oli hyvin 
voimakas vielä 1983, mutta näyttää jatkuvan -
tosin lievänä - tänä vuonnakin. 

Vuoden 1983 osalta finanssipolitiikan keveyden 
toteavat OECD:n ohella myös VM:n omat kor
keatyöllisyysbudjetti- ja finanssipolitiikan vaiku
tuslaskelmat. Sen sijaan tätä vuotta koskevat ar
viot eroavat, vaikka esimerkiksi kokonaistuotan
non kasvuennusteet ovat hyvin lähellä toisiaan. 
Korkeatyöllisyysbudjettilaskelmissaan VM näet 
ennakoi suhdannevaihteluista puhdistetun julki
sen sektorin nettoluotonoton supistuvan tänä 
vuonna 1,25 070 potentiaalisesta tuotannosta edel
liseen vuoteen verrattuna. l Tämä osoittaisi pää
tösperäisen finanssipolitiikan kiristyneen tänä 
vuonna huomattavasti. 

Osan OECD:n sihteeristön ja VM:n arviointien 
välisestä erosta selittänevät laskelmissa käytetty
jen käsitteiden erilaisuus ja niiden eri tekoajat. 
Esimerkiksi viime kesän kiristävää lisäbudjettia ei 
liene otettu huomioon OECD:n arviossa. Mutta 
toisaalta VM näyttää myös viime syksyn Talou
dellisessa katsauksessa selvästi aliarvioineen vuo
den 1983 finanssipolitiikan ekspansiivisuuden. 
Samaan on syytä varautua tämänkin vuoden osal
ta. Vaikuttaa siltä, että julkisen sektorin rahoi
tusalijäämän tosiasiallinen supistuminen, joka si
nänsä voi hyvin toteutua likimain VM:n ennakoi
malla tavalla ja joka koko julkisyhteisöjen talou
den osalta vastaa 1,3 % bruttokansantuotteesta, 
on VM:n arvioimaa suuremmassa määrin julkisen 
talouden automaattisen vastavaikutuksen, ei ak
tiivisen suhdannepolitiikan tulos.2 Tosin tämäkin 
on talouspolitiikkamme historiaan verrattuna hy
vä tulos: usein on näet käynyt niin, että suhdanne
vaihteluita myötäilevät tulo- ja menoperusteiden 
muutokset ovat kokonaan kumonneet julkisen ta-

1. Vähän outoa on, että VM julkaisee korkeatyölli
syysbudjetin nettoluotonoton tason eikä sen muutoksia 
vaikka juuri nämä osoittavat päätösperäisen finanssi
politiikan suuntaa. 

2. VM:n korkeatyöllisyysbudjettilaskelmaa voisi 
epäillä myös sillä perusteella, että korjaamattoman tu
loylijäämän muutoksen ennakoidaan olevan tänä vuon
na vain samaa suuruusluokkaa kuin korkeatyöllisyys
budjetin nettolainanoton muutoksen suhteellisen no
peasta kokonaistuotannon kasvusta huolimatta. 
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louden automatiikan vaikutukset toteutuneeseen 
tulojäämään. 

Ensi vuonna Taloudellinen katsaus odottaa jul
kisen sektorin kontraktiivisen vaikutuksen jatku
van tämänvuotisella tasolla. Finanssipolitiikan ei 
siis odotetakaan kiristyvän tämänvuotisesta. Ve
rotus kiristyy tämänvuotista vähemmän ja kont
raktiivinen vaikutus perustuu julkisten menojen 
kasvun hidastumiseen. Voi hyvin käydä, ettei 
tämä arvio toteudu yksistään julkisten menojen 
jäykkyyden takia, vaan julkinen talous muodos
tuu ennakoituakin ekspansiivisemmaksi. 

3. Minkälaisia johtopäätöksiä edellä esittä
mistäni vertailuista sitten voi tehdä? Yksi mahdol
linen päätelmä, jonka voi perustaa lähinnä kan
sainvälisten vertailujen varaan, näyttäisi kaikesta 
kritiikistä huolimatta lohduttavan lähinnä keyne
siläisiä. Kokonaistuotannon kasvu on viime aikoi
na ollut suhteellisen nopeaa Yhdysvalloissa ja 
Suomessa, joissa on harjoitettu ekspansiivista fi
nanssipolitiikkaa. Toisaalta se on ollut hidasta 
juuri kireän finanssipolitiikan maissa esimerkiksi 
Keski-Euroopassa. Eikö tämä merkitse sitä, että 
finanssipolitiikka sittenkin on tehokasta? Tällai
nen johtopäätös edellyttäisi huolellisempaa pa
neutumista vertailuun, mutta yhtä kaikki sitä ei 
voi ilman muuta sivuuttaa. 

Aivan paikallaan on myös huomautus siitä, että 
välitön taloudellinen tilanne on noususuhdantees
ta huolimatta meillä ainakin toistaiseksi jättänyt 
tilaa keveälle finanssi politiikalle. Nousukausi on 
ollut aiempiin nähden melko lievä ja työttömyys 
on meillä yhä suuri ongelma, jota kokonaistuo
tannon nopea kasvu on toistaiseksi lieventänyt 
vain vähän, ja toisaalta inflaatio sen kummemmin 
kuin vaihtotaseen alijäämäkään eivät ole aina
kaan välittömiä uhkia. Suhdannepolitiikkaa ko
konaisuudessaan ei siis voine moittia liian ke
vyeksi. 

Ongelmaton ei viime vuosien finanssipolitiikka 
silti ole. On vain niin, että sen haitat eivät ole vä
littömiä, vaan pikemminkin epäsuoria ja hidas-

Taloudellinen katsaus esittää myös ns. finanssipolitii
kon vaikutuslaskelmiin perustuvan arvion julkisen ta
louden kysyntävaikutuksista. Näiden laskelmien mukai
nen- vaikutus, joka sisältää myös automatiikan eikä kai
keti poikkea paljoa toteutuneesta julkisen talouden yli
jäämän muutoksesta, on tänä vuonna kiristävä 1 %:n 
verran bkt:sta. Korkeatyöllisyysbudjetin muutos, joka 
on puhdistettu automatiikasta, näyttää siten olevan ris
tiriidassa tämänkin laskelman kanssa. 
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vaikutteisia tai liittyvät talouspolitiikan eri väli
neiden väliseen työnjakoon. 

Ensiksikin voisin jatkaa - vaikkapa vain puo
liksi leikilläni - edellä aloittamaani Suomen 
tilanteen vertaamista Yhdysvaltoihin. Näiden 
maiden viime vuosien talouspolitiikassa on näet 
keveän finanssipolitiikan ohella ollut yhteistä 
myös kireä rahapolitiikka ja ennen kaikkea kor
kea, Suomessa markkinarahan korolla mitattu, 
korkokanta. Tämä »Reagan-syndrooma», raha
ja finanssipolitiikan riitasointu, on hyvin tunnettu 
kansainvälisestä keskustelusta, jossa on ennen 
kaikkea kiinnitetty huomiota Yhdysvaltojen kor
kean koron vaikutuksiin kansainvälisiin pää
omanliikkeisiin ja dollarin yliarvostukseen. Suo
men korkean korkokannan vaikutukset sentään 
tuntuvat lähinnä kotimaassa, mutta eipä sen vai
kutus pääoman maahantuontiin ole jäänyt täällä
kään kokematta. Korkealla reaalikorolla on myös 
erinäisiä mm. investointeihin ja tulonjakoon ulot
tuvia rakenteellisia vaikutuksia. Onkin syytä ky
syä, millaisin perustein meillä on päädytty suh
dannepolitiikan eri välineiden väliseen työn
jakoon, jossa rahapolitiikka on kireää, finanssi
politiikka suhteellisen kevyttä. 

Toisen arveluttavan piirteen viime aikojen fi
nanssipolitiikan perinteisen myötäsyklisessä lin
jassa voi perustella lähinnä aiemmilla kokemuk
sillamme. Niiden valossa on syytä pelätä, että fi
nanssipolitiikka joskus lähitulevaisuudessa muut
tuu valtiontalouden tasapainottamisvaatimuksen 
nimissä äkisti jyrkän kireäksi, mikäli vain kan
sainvälinen taloudellinen kehitys taittuu nopeasti 
ja välittyy meille viennin lopahtamisena, ulko
maankaupan alijäämän kasvuna ja julkisen talou
den automaattisena velkaantumisena. Tällainen 
shokki meillä koettiin tunnetuin seurauksin lähes 
kymmenen vuotta sitten. Se voi hyvin uusiutua -
nyt vielä aiempaa voimakkaampien pääomanliik
keiden ja valuuttakurssispekulaation ruudittama
na. Tällaisesta tilanteesta ei voi tietystikään muu
ta kuin varoittaa ja toivoa, että pitkäjännitteisyys 
ja maltti silloin säilyisivät finanssi- ja muussa ta
louspolitiikassa toisin kuin 1976. 

Kolmanneksi voi kiinnittää huomiota siihen mi
nisteri Pekkalan alustuksesta ilmikäyneeseen seik
kaan, että julkinen säästäminen, joka 1970-luvun 
alussa oli vielä keskeinen säästämismuoto ja vas
tasi reilua kolmannesta koko säästämisestä, on 
vuosien myötä supistunut hyvin vähiin. Näin 
säästämisen rakenne kansantaloudessa on muut
tunut voimakkaasti sitten 1970-luvun alun. Sääs
täminen on privatisoitumassa. Tällaisen kehityk-

sen talous- ja yhteiskuntapoliittisesta toivottavuu
desta ollaan eri tahoilla arvattavasti eri mieltä. 
Tähän nähden on yllättävää, ettei se ole herättä
nyt juuri keskustelua, vaikka esimerkiksi ajan
kohtaiset rahoitusmarkkinainstituutioiden muu
tospaineet olisivat osittain liitettävissä siihen. 

Julkisen säästämisen on yli suhdannevaihtelui
den tarkasteluna nakertanut pois haluttomuus ko
rottaa veroja julkisten menojen volyymin ja suh
teellisen hinnan nousun myötä. Tulevaisuutta aja
tellen pidänkin meillä viime vuosien aikana omak
sutun finanssipoliittisen linjan suurimpana uhka
tekijänä sitä, että julkinen talous näyttää alistetun 
veroasterajoitukseen, joka on pitkällä ajalla risti
riidassa julkiselle sektorille toisaalta yleisesti ase
tettujen taloudellisten velvoitteiden, toisaalta ta
louspolitiikan yhdeksi lähtökohdaksi otetun julki
sen vallan velkaantumisen estämisen kanssa. 
Tämä talouspolitiikan lähtökohtiin sisältyvä risti
riita vaikuttaa tulevaisuudessa sekä kansantalou
den suhdanteittaiseen että rakenteelliseen kehityk
seen. Julkisen talouden säästämispyrkimysten ta
kia se voi syventää laskukausia ja aikaa myöten se 
voi johtaa voimakkaaseen julkisen kysynnän vo
lyymiosuuden supistamiseen. 

Verotus onkin mielestäni lähivuosina julkisen 
talouden keskeinen ongelma. Osaksi tämä koskee 
juuri edellä käsittelemääni veroastetta: omaksu
tun veroasterajoituksen ja yleisesti hyväksyttyjen 
julkisen vallan taloudellisten velvoitteiden välillä 
on ristiriita, joka toistaiseksi on laukaistu julkisen 
sektorin rahoitusylijäämää trendinomaisesti su
pistamalla. Mutta - osaltaan edelliseen liittyen 
- myös verotuksen rakenne on ongelma. Vero
pohja on ollut rapautumassa. Esimerkiksi pää
omatulojen verotuksen keventämistä on saatettu 
perustella sinänsä aivan hyvältä kuulostavin ta
louspoliittisin tavoittein, milloin säästämisen, 
milloin kilpailukyvyn, milloin vuokra-asuntojen 
tarjonnan nimissä jne. Mutta samalla kaventu
neeseen veropohjaan on kQhdistunut entistä suu
rempi korotuspaine. Tämä kehitys on arvelutta
vaa sekä oikeudenmukaisuus- että tehokkuus
näkökohdista. Samalla verojärjestelmä on pirsta
loitunut entisestään. 

Vero keskusteluun osallistuneet asiantuntijat 
ovat toistaiseksi tyytyneet usein esittämään jonkin 
hyvänä pitämänsä verojärjestelmän patenttirat
kaisun. Käytännössä verojärjestelmän muuttami
sen keskeisiä ongelmia ovat kuitenkin toisaalta 
vallitsevan järjestelmän kitka, toisaalta uudistuk
sia sisäänajettaessa esiintyvät siirtymävaiheen on
gelmat. Eräs edistymisen edellytys on, että lähtö-



kohdan - vallitsevan verojärjestelmän - vaiku
tukset tunnetaan kunnolla ja että niihin liittyvät 
eri intressit, näiden väliset konfliktit ja muut kit
katekijät tulevat avoimesti artikuloiduiksi ilman 
että mikään taho pääsee haalimaan itselleen etuja 
jonkin täsmentämättömän yleisen taloudellisen 
edun nimissä. 

Tietomme nykyisen verojärje~telmämme vaiku
tuksista on puutteellista. Niiden selvittäminen 
edellyttää sekä asiantuntijoiden, eturyhmien että 
poliittisen tahojen osallistumista. Varmaa on, että 
tässä tasavallassa on asetettu monta komiteaa tur
hempaan tehtävään kuin verojärjestelmän koko
naistarkasteluun. Ministeri Pekkala esitti retorise-

PUHEENVUORO: 

PENTTI VARTIA 

Harjoitettavasta talouspolitiikasta käytävää kes
kustelua vaikeuttaa usein se, etteivät talouspoli
tiikkaa tekevät instituutiot halua kovin selvästi 
lausua julki tavoitteitaan ja sitä kuinka eri talous
politiikan välineillä katsotaan näihin tavoitteisiin 
päästävän. Tavoitteenasetteluun ja talouden ole
tettuihin toimintamekanismeihin liittyvä epäsel
vyys on talouspolitiikan tekijälle usein mukavaa, 
koska tällöin talouspolitiikan virheistä ei jää niin 
helpolla kiinni. Niinkuin viimeaikainen makro
teoriakin on huomannut, eräissä tilanteissa epä
varmuus talouspolitiikan tekijöiden ajattelusta 
saattaa olla myös avuksi itse politiikan tekemisen 
kannalta. Mutta talouspoliittisen keskustelun 
kannalta tällainen epäselvyys on haitaksi. 

Maassamme käydyssä talouspoliittisessa kes
kustelussa muodostaa positiivisen poikkeuksen 
viime vuosikymmenen puolivälin jälkeisen talou
dellisen laman aikana käyty keskustelu, jonka ku
luessa silloinen hallitus selkeästi toi julki omat ta
voitteensa ja keinot niiden saavuttamiseksi. Saat
taa olla, että tältä pohjalta käyty yksityiskohtai
nen keskustelu ja tavoitteiden toteutumiseen liit-

1. Ks. esim. Pekkarinen, Vartiainen, Väisänen ja 
Åkerholm: »Suomalainen finanssipolitiikka ja kysyn
nän säätely» teoksessa Sata vuotta suomalaista kansan
taloustiedettä (toimittaneet Koskenkylä, Pekkarinen, 
Räikkönen ja Vartia) , Kansantaloudellinen Yhdistys, 
1984. 
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na pitämänsä kysymyksen, olisiko viime vuosina 
harjoitetulle talouspolitiikalle ollut parempaa 
vaihtoehtoa. Aiempiin virheisiin nähden jää suh
dannepolitiikan arvostelu mielestäni tosiaan vä
häiseksi. Kokonaisuutena sitä ei käy moittiminen 
liiasta keveydestä. Suhdannepolitiikan koostu
musta voi sensijaan arvostella. Tässä tilanteessa 
olisikin paikallaan verorakenteen pitkän ajan ke
hittämisen huomioon ottava verotuksen kiristä
minen. Se olisi myös sopusoinnussa julkisen ta
louden pitkän ajan näkymien kanssa. Tällainen 
finanssipolitiikan kiristäminen olisi vahva perus
telu myös rahapolitiikan keventämiselle. 

tyvä tarkka seuranta oli omiaan vaikuttamaan sii
hen, et~ä harjoitettu politiikka muodostui niinkin 
menestyksekkääksi kuin se muodostui. 

Analyyttisen keskustelun kannalta on myös 
pantava ilolla merkille se, että budjetin yhteydes
sä julkaistavaan taloudelliseen katsaukseen on vii
me vuosina liitetty laskelmia finanssipolitiikan 
vaikutuksista ja arvioita ns. korkeatyöllisyysbud
jettiylijäämistä. Näiden laskelmien avulla on 
mahdollista käydä yksityiskohtaisempaa keskus
telua siitä, kuinka kireäksi finanssipolitiikka kul
loinkin on pyritty mitoittamaan ja kuinka kireäk
si se on valtiovarainministeriön omien arvioiden 
mukaan jälkikäteen muodostunut. 

Ministeri Pekkala esitti alustuksensa lopuksi 
kysymyksen, olisiko viime vuosina harjoitetulle 
talouspolitiikalle ollut parempaa vaihtoehtoa. Py
rin seuraavassa lyhyesti vastaamaan tähän kysy
mykseen lähinnä siltä osin kuin kysymys koskee 
finanssipolitiikan suhdannevaikutuksia. Sinänsä 
on mielenkiintoista todeta, että Suomessa ajatus 
kokonaiskysynnän säätelystä yhtenä »virallisen» 
talouspolitiikan lähtökohtana on ollut 1970-luvun 
koettelemusten jälkeen voimakkaammin esillä 
kuin 1950- ja 1960-luvuilla, joka muissa maissa 
oli keynesiläisen ajattelun kulta-aikaa. 1 Eräs syy 
muualla tapahtuneeseen aktiivisen finanssipolitii
kan hylkäämiseen on ollut se, että käytännössä on 
kyllä osattu harjoittaa elvytystä, muttei pystytty 
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Taulukko 1. Arviot ns. korkeatyöllisyysbudjetin ylijäämistä (julkisen sektorin nettoluotonannosta) vuosille 
1980-85 laadituissa tulo- ja menoarvioesityksissä. 

80 budj. 81 budj. 82 budj. 83 budj. 84 budj. 85 budj. 

A B A B A B A B A B A B 

1977 6.5 3.5 3.5 
1978 4.8 1.3 4 1.7 3 1.4 
1979 3.9 1 2 1.0 1 1;4 0.5 1 Yz 0.5 
1980 4.4 2 2Yz 2 1 0.8 Yz 0.5 Vz 0.5 
1981 2 Yz 2 Vz 1 % 1 Yz 1 % 1.3 1% 1.5 1% 1.3 
1982 1 1;4 Yz Yz -Yz -1;4 -0.7 0 -0.4 
1983 % -Yz -% -1 Vz -1% -1.8 
1984 0 -Yz -Yz -Yz 
1985 % Yz 

A: Laskennallinen korkeatyöllisyysbudjetin ylijäämä, % korkeatyöllisyystuotannosta. 
B: Varsinainen ylijäämä, % bruttokansantuotteesta. 

ylläpitämään riittävää kireyttä noususuhdanne
vaiheessa. Tämä puolestaan on johtanut julkisen 
velan ja välillisesti myös julkisen sektorin koon 
kasvuun liian korkeaksi katsotulle tasolle. Saattaa 
olla, että Suomessakin juuri tästä syystä ennen 
pitkää menetetään mahdollisuus aktiivisen finans
sipolitiikan harjoittamiseen. 

Taulukkoon 1 on kerätty vuosille 1980-85 teh
tyjen budjettien yhteydessä esitetyt arviot finans
sipolitiikan kulloisestakin virityksestä budjettilas
kelmilla mitattuna. Laskelmien lähtökohtana on 
ajatus arvioida sitä, millaiseksi budjettiylijäämä 
muodostuisi, jos kansantalous toimisi perättäisi
nä vuosina tietyllä hypoteettisella (usein korkeaa 
työllisyyttä vastaavalla) kapasiteetin käyttöasteel
la. Täte!l esimerkiksi lamavuoteen liittyvä korkea
työllisyysbudjettiylijäämä on suurempi kuin sa
man vuoden varsinainen ylijäämä, koska julkisen 
sektorin tulot olisivat suuremmat, mikäli kansan
talouden käyttöaste ja veropohja olisivat suurem
mat. Korkeatyöllisyysbudjettilaskelmat arvioivat 
siten päätösperäisen finanssipolitiikan viritystä, 
sillä kansantalouden suhdannevaihtelujen vaiku
tus budjettiin on pyritty niistä eliminoimaan. 
Vaikka korkeatyöllisyysbudjettiylijäämä riippuu 
oleellisesti siitä hypoteettisesta kansantalouden 
käyttöasteesta, jonka perusteella laskelmat suori
tetaan, ovat sen vuodesta toiseen las ketut muu
tokset kuitenkin melko pitkälle riippumattomia 
valitusta kansantalouden käyttöasteesta. Tästä 
syystä usein, mm. OECD:n piirissä, esitetäänkin 
korkeatyöllisyysbudjettiylijäämien edellisestä 
vuodesta laskettuja muutoksia, jotka ilmaisevat 
finanssipolitiikan perusteissa tapahtuvia vaihte-

luita. Edellä esittämäni van::.ukset mielessä pitäen 
voitaneen maamme finanssipolitiikasta 1980-luvun 
alkupuolella tehdä eräitä melko selkeitä johtopää
töksiä. 

Ensinnäkin finanssipolitIikka on korkeatyölli
syysbudjettien valossa muuttunut melko syste
maattisesti keveämpään suuntaan. Jälkikäteen 
tarkasteltuna ainoastaan vuonna 1981 siirryttiin 
selvästi kireämpään finanssipolitiikkaan. Tosin 
tällöin budjettia tehtäessä pyrittiin neutraaliin po
litiikkaan eikä finanssipolitiikan kiristämistä lie
vässä taantumavaiheessa voida pitää suhdannepo
liittisessa mielessä onnistuneena. 

Toiseksi voidaan todeta useina vuosina pyrityn 
suurin piirtein neutraaliin tai kireään finanssipoli
tiikkaan, mutta kuitenkin jälkikäteen voidaan to
deta finanssipolitiikan muodostuneen löysäksi. 
Näin on käynyt mm. vuonna 1980, vuonna 1982 
ja erityisen selvästi vuonna 1983. Osittain tämä 
luonnollisesti johtuu siitä, että finanssipolitiikan 
linjaa on vielä budjettivuoden kuluessakin muu
tettu. Vuosien 1984 ja 1985 osalta lopullinen tilan
ne selviää vasta ajan kanssa. 

Tarkasteltaessa ensi vuodelle laadittua arviota 
korkeatyöllisyysbudjettiylijäämästä herättää hie
man ihmetystä se, että kaIisantalouden arvioidaan 
tänä vuonna olevan ns. korkeatyöllisyystasolla, 
mutta ensi vuonna tämän tason alapuolella. Vii
me vuosina korkeatyöllisyystasoksi on VM:n las
kelmissa valittu vuoden 1980 kautta kulkeva 3 
prosentin vuotuisen BKT-kasvun ura. Jos ensi 
vuoden BKT:n kasvuksi tulo- ja menoarviossa ar
vioidaan 4 0/0, eikö ensi vuosi tule tällöin olemaan 
ainakin jonkinlainen korkeasuhdannevuosi. Jos 



tämän vuoden korkeabudjettiylijäämä arvioidaan 
yhtä suureksi kuin varsinainen ylijäämä, tulisi 
korkeatyöllisyysbudjettiylijäämän ensi vuonna 
olla pikemminkin pienempi kuin varsinainen ali
jäämä eikä päinvastoin. Tehty korjaus antaa siis 
nähdäkseni harjoitettavasta politiikasta kireäm
män kuvan kuin politiikka tosiasiassa on. 

Edellä esittämieni yleisten havaintojen perus
teella voisi todeta, ettei viime vuosien finanssi
politiikka vastoin laajalle levinnyttä käsitystä ole 
ollut kovin kireätä. Myöskään vuoden 1985 bud
jetti ei ole mitoitettu kovin kireäksi ja on olemas
sa melkoinen mahdollisuus, ettei ensi vuoden fi
nanssipolitiikka muodostu jälkikäteen tarkastel
tuna edes niin kireäksi kuin se budjetin yhteydessä 
nyt esitetään. 

Julkinen sektori kasvattaa lisäksi ensi vuonna 
sekä verotusta että menojaan. Siltä osin kuin sekä 
menot että tulot kasvavat, on syytä muistaa se 
että tasapainoiseen budjettiin liittyvä kerroinvai
kutus on positiivinen. Jos siis julkinen sektori li
sää verotusta markalla ja saman tien kuluttaa sen, 
on tämä tavanomaisen oppikirjamallin mukaan 
ekspansiivinen toimenpide, eikä neutraali niin
kuin välittömiä alijäämän muutoksia tarkastele
malla voisi ajatella. 

Mistä sitten johtuu, ettei finanssi politiikkaa 
pystytä nousukauden aikana kiristämään? Kun 
tätä kommentti puheenvuoroa pohdiskellessani 
satuin lukemaan hiljattain julkaistua prof. Dah
menin kirjaa, en malta olla esittämättä seuraavaa 
sitaattia, jossa Dahmen pohdiskelee samaa asiaa:2 

»Verotulojen lisäys johtaa menopäätöksiin, 
joita mitä todennäköisimmin muutoin ei tehtäisi. 
Tästä syystä tulo- ja menoarvion saattaminen sii
nä määrin ja niin pitävästi ylijäämäiseksi kuin 
teoriassa jo kauan on suositeltu on harvinaista. 
Sen sijaan kaikki luvut kyllä kasvavat vahvasti 
korkeasuhdanteessa. Siten tulojen suurta kasvua 

2. Erik Dahmen: Taloudellinen kehitys ja muutos
paineet, Suomen Pankki C:7b, Helsinki 1984, s. 33. 
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seuraa menojen suuri kasvu. Jos tulojen kasvu 
johtuu toimenpiteistä, joilla ylikysyntä pyritään 
eliminoimaan, menojen kasvattaminen on epä
johdonmukaista ja teorian vastaista: teorian mu
kaanhan tässä tarkoituksessa kerätyt varat on »si
dottava». Näissä asioissa politiikalla ei kuiten
kaan ole mitään tekemistä logiikan kanssa. Aina 
on olemassa uudistustarpeita ja muita tärkeinä pi
dettyjä menokohteita. Painostusryhminä toimivat 
usein etupiirit, vahvat järjestöt ja julkisen sekto
rin virkamiehetkin. Julkiset hallintoelimet eivät 
tosiasiallisesti ole läheskään aina niin budjetin si
tornia kuin muodollisesti on laita.» 

Viime vuosien finanssipolitiikkaa on Suomessa 
löysentänyt ilmeisesti myös hyvä lähtökohtatilan
ne siinä mielessä, että julkisen sektorin velka suh
teessa BKT:hen meillä on ollut matala. Toisaalta 
kehityksen on mahdollistanut se, että yksityisen 
sektorin kasvu on meillä ollut nopeampaa kuin 
muualla. 

Tarkasteltaessa jatkonäkymiä, on kuitenkin 
syytä muistaa, että julkinen velka suhteessa 
BKT:hcn on kasvanut tasolle, jossa hoitomenot 
alkavat muodostua ongelmaksi ja kansainvälises
tä elpymisestä huolimatta kasvu meillä lähivuosi
na tulee olemaan hitaampaa kuin kuluneena 
5-vuotiskautena keskimäärin. Taloudellinen tilan
ne on tällä hetkellä maassamme hyvä, koska kan
sainvälisen noususuhdanteen ansiosta avoimen 
sektorin ja kerrannaisvaikutuksina myös suljetun 
sektorin käyttöaste on korkea. Yritysten kannat
tavuutta ovat lisäksi tukeneet vaihtosuhteen para
neminen ja eräiltä osin myös dollarin kehitys. Va
litettavasti oma kustannustasomme samanaikai
sesti on noussut nopeammin kuin muualla. Jos 
korkeasuhdanteen taittuessa myös vaihtosuhde ja 
dollari heikkenevät tulee kilpailukykymme heik
kous aivan toisella lailla esille. Koska finanssipoli
tiikkaa ei ole pystytty kiristämään noususuhdan
teessa on olemassa suuri vaara, että sitä joudu
taan julkisen talouden tasapainottamisen vuoksi 
kiristämään laskusuhdanteessa. 
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ARTIKKELEITA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:4 

Rationaaliset odotukset kansantaloustieteessä: 
johdanto kirjallisuuteen 

SEPPO HONKAPOHJA 

1. Johdanto 

Viimeisen puolentoista vuosikymmenen 
aikana yksi kaikkein merkittävimmistä 
innovaatioista kansantaloustieteessä on 
ilmeisesti ollut rationaalisten odotusten 
tasapainon käsitteen laaja hyväksikäyt
tö. Kuten tunnettua, sitä käytetään ny
kyään hyvin paljon makrotaloloustie
teellisessä tutkimuksessa, jossa se on tar
jonnut monetaristeille vankan teoreetti
sen pohjan kritiikille makrotalouspolitii
kan »perinteistä keynesiläistä viisautta» 
vastaan. Kuitenkin myös mikrotaloudel
lisessa tutkimuksessa rationaalisten odo
tusten käsite on viime vuosina ollut hy
vin merkittävä. Esimerkiksi sen avulla 
voidaan asettaa luonteva tasapainon 
määritelmä analysoitaessa markkinoiden 
toimintaa epätäydellisen ja epäsymmet
risen informaation olosuhteissa, mikä 
teema on ollut vilkkaan tutkimuksen 
kohteena 1970- ja 1980-luvulla. Voi
daankin odottaa, että viimeksi mainittu 
tutkimusaktiviteetti antaa täsmällisen 
teorian jo Oskar Langelta ja Friedrich 
von Hayekilta peräisin olevalle vanhalle 
ongelmalle markkinamekanismin toimi
vuudesta niukan informaation välittäjä
nä. Myös muissa informaation taloustie
teen (the economics of information) tut
kimuskohteissa on rationaalisten odo-

tusten käsitteellä keskeinen sija. Toinen 
tärkeä mikrotaloudellinen tarkastelu
kohde on eri varallisuusmuotojen hin
noitteluun ja markkinoiden toimintaan 
liittyvät kysymykset; riippuvathan nämä 
hinnat nimenomaan varallisuuden tule
via tuottoja koskevista odotuksista. 

Tällä hetkellä on jo yksistään edellä
mainittu makrotaloudellinen tutkimus 
erittäin laajaa, ja kun siihen liitetään 
kaikki muu tutkimusmateriaali, niin jou
dutaan kohtaamaan todella mittava 
määrä tutkimusraportteja. On luonnol
lista, että eri yhteyksissä termille »ratio
naaliset odotukset» on jo muodostunut 
tarkasti määritelty merkitys, mutta eri 
yhteyksissä tämä määritelmä saattaa olla 
hieman erilainen kuin muissa sovelluk
sissa. Niinpä rationaalisten odotusten 
käsitettä voidaankin pitää yleistermi
nä, jolloin sen tarkka määritelmä on 
otettava huomioon eri .asiayhteyksissä. 
Vaikka näitä poikkeamia onkin olemas
sa, ovat taustalla olevat perusteet kuiten
kin paljolti samat. Rationaalisten odo
tusten käsitteessä laajennetaan mikro
teoriasta tuttu rationaalisen päätöksen
teon hypoteesi niukan informaation han
kintaan ja hyväksikäyttöön muodostet
taessa odotuksia jostakin ilmiöstä tai 
muuttujasta, josta tietämys ei ole täydel
listä. Rationaaliset taloudenpitäjät eivät 



tuhlaa informaatiota. Tästä on seurauk
sena se, että odotusten muodostamisessa 
ei käytetä mitään yksinkertaista ekstra
polointia tai intrapolointia, vaan odotus
ten muodostamistapa riippuu talouden 
rakenteesta ja saatavilla olevasta infor
maatiosta. Talousteoriassa tulee siten 
määritellä tarkasti mallin informaatiora
kenne. Samaten hypoteesi merkitsee, et
teivät taloudenpitäjät tee systemaattisia 
virheitä kyseisen informaatiorakenteen 
suhteen. Juuri tässä kohden rationaalis
ten odotusten käsite poikkeaa monista 
muista odotusten muodostamistavoista, 
joissa systemaattinen harhaisuus ja liian 
vähäisen informaation käyttö ovat usein 
suuri heikkous. Toisaalta on tietysti huo
mautettava, että on tarkoin punnittava 
jokaisessa asiayhteydessä luontevat olet
tamukset mallin informaatiorakenteesta 
ja monesti on osoittautunut rationaalis-

. ten odotusten käsitteen soveltuvuuden 
olevan lähinnä systemaattisesti toistu
vien ilmiöiden analyyseissa. 

Rationaalisten odotusten käsite on it
seasiassa uusi tasapainon määritelmä: 
siinä tilassa taloudenpitäjät hyödyntävät 
parhaalla mahdollisella tavalla käytettä
vissä olevan informaation eikä heillä ole 
mitään syytä muuttaa odotuksiaan, kos
ka ne eivät ole systemaattisesti harhaisia. 
On syytä korostaa, että kyseessä on ni
menomaan teoreettinen tasapaino käsite, 
koska odotusten realisaatiot riippuvat 
muista teoriassa mukana olevista talou
denpitäjistä. Yhden talousyksikön mik
roteoriassa ei rationaalisten odotusten 
käsitteellä ole suurta sijaa, vaan siinä ai
noastaan tutkitaan, kuina talousyksikön 
käyttäytyminen riippuu odotuksista ylei
sesti sekä eksogeenisten muuttujien käyt
täytymisestä yli ajan. 

On syytä myös huomauttaa, että ratio
naalisten odotusten tasapaino ei suin-
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kaan merkitse sitä, että kaikki talouden
pitäjät arvaisivat tulevaisuuden täsmäl
leen oikein. Näin käy ainoastaan silloin 
kun malliin ei ole rakennettu mitään epä
varmuustekijää ja taloudenpitäjien in
formaatio on täydellistä, ts. ollaan täy
dellisen ennakkotietämyksen tilanteessa, 
joka on konseptiona' tuttu esimerkiksi 
perinteisestä kasvuteoriasta. Nykyään
kin käytetään täydellisen ennakkotietä
myksen olettamusta hyväksi malleja ra
kennettaessa, mutta epävarmuustekijöi
tä sisältävän mallin ja sen stokastisen ta
sapainokäsitteen käyttö on huomatta
vasti yleistynyt ja silloin odotukset ovat 
vain »keskimäärin oikeita». 

Tässä kirjoituksessa pyrin mahdolli
simman selkeästi ja yksinkertaisesti ha
vainnollistamaan keskeisimpiä »ratio
naali sten odotusten vallankumouksen» 
kontribuutioita. Keskittymällä joihinkin 
suhteellisen yksinkertaisiin malleihin py
rin antamaan lukijoille kuvan rationaa
listen odotusten tasapainon keskeisestä 
asemasta tämän hetkisessä kansanta
loustieteen tutkimuksessa. Näin ollen lu
kijalta ei edellytetä suuria esitietoja 
alueelta, vaan tottumus suhteellisen yk
sinkertaiseen algebraan riittää perintei
sen kansantaloustieteen tuntemuksen li
säksi. On syytä huomauttaa, että tähän 
tuoreeseen tutkimustyöhön liittyy toi
saalta monia keskeisiä ongelmia ja avoi
mia kysymyksiä, joiden lopullinen rat
kaisu ei ole vielä selvillä. Koetan myös 
esitellä näitä ongelmia. Kirjoituksessani 
ei kuitenkaan pyritä suureen ja huolelli
seen kattavuuteen, vrt. tavanomaiset 
katsausartikkelit, joita on olemassa lu
kuisia myös tällä alueella. Helppotajui
sen tekstimateriaalin lisäksi olen koon
nut keskeisen lähdemateriaalin pääjak
sojen jälkeen erillisiksi bibliografisiksi 
kommenteiksi. Varsinaisessa tekstissä ei 
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lähdeviittauksia juuri esiinny. Näissä 
kommenteissa koetan myös mainita tä
män hetkisen tutkimuksen ratkaisemat
tornia ongelmia, jotta lukijoilla on niin 
halutessaan mahdollisuus perehtyä nii
hin tarkemmin. 

Yhden kirjoituksen puitteissa ei tieten
kään ole mahdollista esitellä kuin pieni 
osa tästä"valtavasta materiaalista. Valin
toja on pakko tehdä ja niissä ovat epäile
mättä henkilökohtainen tietämys ja kiin
nostuksen kohteet vaikuttaneet lopputu
lokseen ongelmien tärkeyden ohella. 
(Ennen kaikkea empiirinen tutkimus jää 
lähdeviittausten varaan vaille systemaat
tista läpileikkausta.) Kirjoitukseni ra
kenne on seuraava. 1. pääjaksossa otan 
tarkastelun kohteeksi rationaalisten odo
tusten tasapainon käsitteen mikrotalou
dellisten mallien avulla. Tarkemmin sa
nottuna esittelen muutamia perusosia 
markkinoiden toiminnan teoriasta epä
varmuuden- ja epäsymmetrisen infor
maation olosuhteissa. Näiden kautta tu
lee rationaalisten odotusten tasapainon 
käsite paremmin ymmärretyksi. 2. pää
jaksossa syvennytään rationaalisten odo
tusten hypoteesin tärkeimpiin makrota
loudellisiin implikaatioihin ja silloin eri
tyisesti tarkastelen käytyä kiivasta kes
kustelua talouspolitiikan teoriasta ja me
todologiasta. Lisäksi hahmottelen pää
piirteet rationaalisten odotusten teorian 
vaikutuksesta investointikäyttäytymi
seen. 

Bib/iografiset kommentit: 

Rationaalisista odotuksista on kirjoitet
tu lukuisia yleiskatsauksia eri näkökul
mista ja jo muutamia oppikirjojakin on 
olemassa, ks. Begg (1982) ja Sheffrin 
(1983). Katsausartikkeleihin viitataan 
jäljempänä eri alajaksoissa. Klassinen 

artikkeli, josta myöhempi tutkimus on 
lähtenyt liikkeelle on epäilemättä Muth 
(1961). Tämän työn ilmestymisen jäl
keen ensimmäinen 10 vuoden jakso oli 
suhteellisen hiljaista, mutta sen jälkeen 
tutkimus lähti voimakkaasti liikkeelle. 
Mikroteorian puolella käynnistävinä 
voimina olivat ennen muuta Radner 
(1968, 1972), Lucas (1972) ja Green 
(1973). Makroteorian puolella Robert 
Lucasin tutkimukset, jotka on nyttem
min koottu teokseen Lucas (1981), ovat 
olleet uraa uurtavia. Muista tässä on syy
tä mainita Sargent (1973) sekä Sargent
Wallace (1975). 

2. Rationaaliset odotukset 
mikrotaloustieteessä 

Mikrotaloudellisissa malleissa joudutaan 
usein tarkasteluihin, joissa informaatio 
on epätäydellistä ja epäsymmetristä. Nä
mä olosuhteet antavat usein selityksen 
muille organisaation muodoille kuin 
markkinataloudelle, mutta jatkossa ei 
tähän laajaan kirjallisuuteen kajota, 
vaan keskitymme joihinkin peruskysy
myksiin markkinoiden toimivuudesta 
epätäydellisen ja epäsymmetrisen infor
maation olosuhteissa. Yksinkertainen ja 
klassinen esimerkki informaation ongel
mista markkinoilla on tuotteen laadun 
arviointi sen hinnan perusteella. Tällöin 
kuluttaja koettaa päätellä havaittavissa 
olevan muuttujan, hinnan, avulla tuot
teen laatutason, jota hän ei ostohetkellä 
tiedä. Peruskysymyl,..seksi voidaan täl
löin asettaa: kertooko hinta ja kuinka 
hyvin laatutason? Tämä ongelma on lä
heistä sukua rahoituksen teoriasta tutuil
le tehokkaiden markkinoiden hypoteesi/
le, jonka mukaan markkinahinnat osa
kemarkkinoilla heijastavat täydellisesti 
saatavissa olevaa informaatiota. J atkos-



sa emme kuitenkaan syvenny konkreetti
sesti minkään erityisen hyödykkeen 
markkinoiden tai olosuhteiden tarkaste
luun, vaan käsittelemme yleisesti ratio
naalisten odotusten tasapainon määritel
mää, ensiksi symmetrisessä tilanteessa ja 
sitten epäsymmetrisessä tilanteessa. 

2.1 Rationaalisten odotusten tasapaino: 
symmetrinen informaatio 

Tarkasteltakoon jonkun yksittäisen hyö
dykkeen markkinoita, joilla oletetaan 
kysyntä- ja tarjontakäyrien olevan li
neaarisia. 

S=aP+bE 

D = -c P + d, 

jossa E on satunnaismuuttuja. Mikäli pi
täydytään tavallisessa »oppikirjatason» 
analyysissa, todetaan tasapainohinnan 
olevan satunnaismuuttuja 

P(E) = - (b - d + E) (a + C)-l. (2.1) 

Mikäli ostajat ja myyjät ovat täysin 
passiivisia, niin avattaessa markkinat 
yhä uudelleen päivästä toiseen hinta 
vaihtelee satunnaismuuttujan saamien 
arvojen perusteella. Kuten tunnettua, 
saadaan mallia hieman muuttamalla dy
naaminen versio, ns. cobweb-malli, jos
sa on mukana tarjontaviive eli mallissa 
oletetaan myyjien joutuvan päättämään 
tarjonnastaan odotetun hintatason no
jalla. Yksinkertaisimmassa versiossa on 
tapana olettaa ns. staattiset odotukset, 
ts. myyjien hintaodotus on edellisellä pe
riodilla realisoitunut hinta P t- 1• Tällöin 
malli tulee muotoon 

D t = a Pt + b + Et> 

St = -c P t- 1 + d, 

josta ratkaisemalla tasapainoyhtälö St 
Dt saadaan 
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P t .= (d - b)a-1 - c a-1 P t - 1 - a-1 Et. (2.2) 

Tätä (stokastista) differenssiyhtälöä 
voitaisiin analysoida hyvin tunnettujen 
menetelmien avulla. Asiaa lähemmin 
mietittäessä havaitaan kuitenkin, että 
yksinkertaisen cobweb-mallin mukainen 
talousyksiköiden käyttäytyminen ei ehkä 
ole kovinkaan pysyvää. Jos tilanne tois
tuu samanlaisena yhä uudelleen, on 
mahdollista käyttää hyväksi mallin tasa
painon antamaa informaatiota ja päätel
lä niistä tietoa satunnaistekijän tilastolli
sista ominaisuuksista. Rationaalisten 
odotusten tasapainossa lähdetään siitä 
otaksumasta, että kaikki relevantti in
formaatio satunnaismuuttujien jakau
masta on jo talousyksiköiden käytössä. 
Rationaalisten odotusten tasapaino on 
näin ollen nähtävä jonkinlaisena oppi
misprosessin tasapainotilana eli lopputu
loksena. Käsitteen hyväksikäytön perus
teet ovat siis saman kuin tasapainoana
lyysin yleensä: kyseessä on oikotie, jolla 
vältetään tasapainoanalyysia monimut
kaisemman dynaamisen sopeutumispro
sessin tarkastelu. Formaalisti tässä yk
sinkertaisessa mallissa voidaan määritel
lä tasapaino seuraavasti: P(E) on ratio
naalisten odotusten tasapaino, jos kai
kille E on voimassa 

a P(E) -+- b + E = - c E(P) + d, 

jossa E(P) on P:n odotusarvo. Mikäli 
EE = 0 ja parametrit ovat tunnettuja, 
saadaan 

E(P) = (d - b) (a + C)-l, 

P(E) = (d - b) (a + C)-l - a-1 E. 
(2.3) 

Näiden kaavojen perusteella havai
taan, että tasapainohinta P(E) on satun
naismuuttuja, mutta tässä yksinkertai
sessa mallissa pätee ns. varmuusekviva
lenssi eli ainoastaan odotusarvolla E(P) 
on vaikutusta talousyksiköiden käyttäy-
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tymiseen ja tasapainon odotusarvo on 
sama kuin vastaavan ei-stokastisen mal
lin. Todettakoon kuitenkin, että jo näin
kin yksinkertaisessa tilanteessa lopputu
los on erilainen kuin joko oppikirjatason 
staattisessa mallissa tai naiivissa cobweb
mallissa vrt. (2.3), (2.1), (2.2). Var
muusekvivalenssi on hyvin erikoislaatui
nen tulos, joka ei ole voimassa yleisem
missä malleissa. Annettakoon tästä yk
sinkertainen esimerkki. 

Esimerkki: Olkoon annettuna satun
naistekijästä riippuva kysyntäkäyrä Pt = 
D(QI' Et) ja n kappaletta identtisiä yri
tyksiä. Yritykset maksimoivat voittonsa 
Ptf(lt-I, Vt) - C(lI_I) odotusarvoa, jossa 
f(lI_I, VI) on satunnaistekijästä VI riippu
va tuotantofunktio, 11_ 1 on tuotantopa
noksen määrä ja C(lt-I) on panoskus
tannus. Rationaalisten odotusten tasa
paino vallitsee kun 

1?_1 = arg max [E[p(Ep Vt) f(1t_l' Vt) - C(lt_I)]) 

p(Ep Vt) = D[nf(lLI' Vt), Et] kaikille (El' Vt). 

Selvästikin tuotannon määrä f (lLI' Vt) 
ja tasapainohinta p(Et' Vt) ovat korreloi
tuneita satunnaismuuttujia ja yrityksien 
täytyy tuntea koko tasapaino hinnan p( ) 
jakauma ennenkuin optimaalinen pa
noksen määrä lt_1 on rationaalisesti va
littavissa. Näin käy, koska korreloitunei
den satunnaismuuttujien tulon odotusar
vo ei ole yhtä suuri kuin niiden odotusar
vojen tulo. 

Näistä esimerkeistä on jo käynyt sel
ville se seikka, että rationaalisten odo
tusten hypoteesi on tasapainon käsite, 
joka on yleensä erilainen ja mutkik
kaampi kuin tavallinen markkinoiden 
hintatasapaino. Kyseessä on hintatasa
painon lisäksi saatavilla olevan infor
maation hyväksikäytön tasapaino, eikä 
sen vallitessa taloudenpitäjillä ole syytä 
muuttaa odotustensa muodostamisme-

nettelyjä. Talousyksiköt tarvitsevat pää
töksenteossaan tiedon relevanteista sto
kastisista prosesseista voidakseen suorit
taa optimaalisen päätöksenteon. Tässä 
suhteessa informaatIon hajauttamisen 
aste on erilainen kuin tavallisissa mikro
teorian malleissa, joissa pelkkä havainto 
havaittavissa olevasta muuttujasta on 
tarpeen rationaalista päätöksentekoa 
suoritettaessa. 

2.2 Rationaalisten odotusten tasapaino 
epäsymmetrisen infonnaation 
vallitessa 

Edellä käsittelimme rationaalisten odo
tusten tasapainon määritelmää symmet
risen informaation olosuhteissa. Kun in
formaatio on epäsymmetristä, ovat olo
suhteet mallissa huomattavasti monivi
vahteisemmat kuin symmetrisen infor
maation tapauksessa. Tällöin tulevat 
esille monet peruskysymykset, kuten 
kuinka markkinat aggregoivat informaa
tiota ja kuinka paljon yksityistä infor
maatiota välittyy kaikille markkinahin
tojen kautta. Rationaalisten odotusten 
tasapainon määritelmä on laajennetta
vissa epäsymmetrisen informaation ti
lanteisiin. Seuraavassa muotoillaan yk
sinkertainen malli tällaisesta tilanteesta 
ja siinä taloudenpitäjien kannattaa pyr
kiä hankkimaan tietoa ja ennustamaan 
endogeenisia muuttujia, jotka vaikutta
vat kaikkien käyttäytymiseen oman yksi
tyisen informaationsa sekä havaittavissa 
olevien muuttujien avulla. Oletetaan 
kaikkien satunnaismuuttujien olevan 
normaalisti jakautuneita, jolloin ennus
tefunktiot (regressiofunktiot) ovat li
neaarisia. Tarkastellaan yhden varalli
suusmuodon markkinoita, jossa on 1 os
tajaa (i = 1, ... , 1) periodeina t = 1,2 ... 
Kaupattavana olevan varallisuusesineen 



arvo ostajille olkoon satunnaismuuttuja 
rt ja merkitään fit:llä ostajan i yksityistä 
informaatiota periodina t. Pt olkoon 
kyseisen varallisuus esineen hinta pe
riodina t. Edelleen merkitään rit:llä osta
jan 1 ennustetta arvolle rt ehdolla Fit Pp 

Jossa Fit on yksityisten informaatiosig
naalien fiv ' v :5 t ja Pt on hintojen Pv' 
v :5 t, informaatiojoukko. (Formaalisti 
asianomaisten signaali en generoimat sig
ma-algebrat.) Varallisuusesineen liikaky
syntä oletetaan lineaariseksi funktioksi 

arit - bPt ; a, b > 0 

ja sen tarjonta et olkoon satunnais
muuttuja. Tällöin markkinoiden liika
tarjonta on 

Oletetaan vielä, että fit = rt + YiP 
jossa satunnaismuuttujat et' YIP ... , Ylt 
oletetaan riippumattomiksi keskenään ja 
yli ajan. Olkoot niiden odotusarvot 0 ja 
toiset momentit E Ee~, Q = E r~, 'Yli = 
E Yi~. 

Talousyksikön 
muotoa 

ennustefunktio on 

ja jos jokainen taloudenpitäjä käyttää 
tätä funktiomuotoa on markkinatasa
paino puolestaan muotoa 

Pt = (lb - a Ei21 Ci)-1 (a Ei21 di f it - et)· 

Tällaista tasapainoa voidaan kutsua 
lyhyen tähtäyksen tai hetkel/isten. odo
tusten tasapainoksi. Sen avulla voi jokai
nen taloudenpitäjä laskea varallisuusesi
neen tuotolle ehdolliset odotus arvot 

jossa 

di = (~J-I e a2 [1-2 (Ei 21 dr 17) + a-2p,_ 

1-1 dd i 17J, 

ei = (~)-I (b - ac) ae17i (d - 1-1 d), 
~i = a2 (de'1i (d - 21-1 d) + (e + 17) 
(I-2(Ej21 dj17j) + a-1p,) - 1-2 dr 17r], 
c = 1-1 Ei!1 Ci' d = 1-1 Ei!1 di, P, = 1-2 

Co 
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Hetkellisten odotusten tasapainossa 
odotuksilla ei ole mitään rationaalisuus
ominaisuutta. Rationaalisten odotusten 
tasapaino määritellään puolestaan tila
na, jossa lähtökohtana olleet odotusfunk
tiot verifioituvat tasapainotilassa, ts. se 
on kokoelma (eT, .df) i2 1, joka ratkaisee 
yhtälöjärjestelmän 

Pt = (lb - a Ei21 Ct}-I (a Ei21 d1 f it - eJ, 
E(rt I Pu f it) = c! Pt + d! f it · 

Voidaan osoittaa, että tällä yhtälöjär
jestelmällä on ratkaisu ja se on myös yk
sikäsitteinen, mikäli taloudenpitäjien lu
kumäärä 1 on kyllin suuri ja virhevari
anssit E, Q ja 'Yli' i = 1, ... , 1 ovat kyllin 
pieniä. Voidaan myös osoittaa, että tar
j onnan varianssin lähestyessä nollaa ei 
tasapainoa edellä määritellyssä mielessä 
ole enää olemassa. Tällöin tasapainon 
käsite on määriteltävä uudelleen Ua se 
on kyllä mahdollista tehdä, joskin sivuu
tan yksityiskohdat). Tämä huomautus 
on kuitenkin yksi esimerkki siitä, kuinka 
rationaalisten odotusten tasapainon kä
site on hyvinkin subtiili ja jo yksinkertai
sissa lineaarisissa malleissa sen olemas
saolon riittävät ehdot saattavat olla san
gen mutkikkaat. Merkitystä on mm. sillä 
kuinka suuri on yksityisten informaa
tioavaruuksien yhdisteen dimensio suh
teessa mallin endogeenisten muuttujien, 
tasapainohintojen avaruuden dimen
sioon. Voidaan osoittaa, että dimensioi
den ollessa äärellisiä rationaalisten odo
tusten tasapaino on jopa epälineaarises
sa tapauksessa »lähes aina» olemassa, 
mikäli hinta-avaruuden dimensio on vä
hintäänyhtä suuri kuin yksityisenä in
formaationa olevien epävarmuustekijöi-
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den. Toinen tärkeä kysymys on, kuinka 
paljon informaatiota markkinahinnat 
paljastavat? Edellä hahmotetussa mallis
sa kaikki informaatio ei yleensä paljastu. 
Kuitenkin rajatapauksina voidaan joh
taa tuloksia, joiden mukaan yksilöiden 
informaatiovirheillä ei ole kokonaisuu
den kannalta merkitystä. Siitä huolimat
ta rationaalisten odotusten tasapaino ei 
paljasta täydellisesti eri taloudenpitäjien 
yksityistä informaatiota. 

Edellä hahmoteltu malli tarjoaa myös 
esimerkin havainnollistaa ongelmaa so
peutumisesta kohti rationaalisten odo
tusten tasapainoa ennustemenettelyjen 
korjaamisen avulla. Tällaisessa oppimis
tilanteessa kaikkein luontevin olettamus 
lienee se, että talousyksiköt eivät ole täy
dellisesti rationaalisia vaan noudattavat 
joitakin suhteellisen mekaanisia ennuste
menettelyjen korjaamismekanismeja. 
Ehkä kaikkein yksinkertaisin muotoilu 
on käyttää hyväksi edellä esitettyä pri
ori-posteriori ennustefunktiota, jolloin 

ei (n + 1) = ei (n), di (n + 1) = di (n), 
i = 1, ... , 1 
n = 1,2, ... 

jossa ei ja di ovat hetkellisten odotusten 
tasapainon avulla lasketut posteriori-en
nustefunktion kertoimet. Selvästikin täl
laisten jonojen raja-arvot ovat rationaa
listen odotusten tasapainoja ja voidaan 
osoittaa tämän dynaamisen systeemin 
olevan globaalisti stabiili tai epästabiili 
riippuen mallin parametreista. Toinen 
luonteva mahdollisuus oppimisprosessin 
muotoilemiseksi on käyttää hyväksi 
jonkinlaista estimointimenettelyä, jossa 
uudet kertoimet estimoidaan suoraan 
havaintojen (fio Po rt ) avulla. Esimer
kiksi kunkin periodin jälkeen talouden
pitäjä i saattaisi soveltaa pienimmän ne
liösumman menettelyä saadakseen uudet 
regressiokertoimet johdetuksi kaikkien 

aikaisempien havaintojen avulla. Tie
tyissä erikoistapauksissa edelläolevassa 
mallissa voidaan osoittaa tämän pns
prosessin olevan stabiili. 

Bibliograjiset kommentit: 

Rationaalisten odotusten tasapainon kä
sitettä ja ominaisuuksia on mikroteorias
sa tarkasteltu laajalti. Koska tasapaino 
on määrittelyltään mutkikkaampi kuin 
tavanomainen Arrow-Debreu tasapaino, 
on suurin osa tästä kirjallisuudesta erit
täin vaativaa. Tärkeimmät katsausartik
kelit ovat Radner (1982 a, b), Grossman 
(1981) ja Jordan-Radner (1982). Oma 
esitykseni tässä pääjaksossa perustuu 
paljolti Grossmaniin (1981) ja Radneriin 
(1982 b). Yksinkertainen kysyntä - ja tar
jontamalli on osittain perua Muthin 
(1961) klassisesta työstä. Yhteydet laa
jempaan käsitteeseen informaation tasa
painosta (injormational equilibrium) 
löytyvät esimerkiksi kokoomateoksesta 
Diamond-Rotschild eds. (1978) ja kat
sauksista Hirshleijer-Riley (1979) ja 
Green (1985). 

Rationaalisten odotusten tasapainon 
olemassaolo on osoittautunut hyvin 
mutkikkaaksi ongelmaksi. Mainitun 
äärellisulotteisen tapauksen lisäominai
suus on myös, että tasapainossa yksityi
nen informaatio paljastuu täydellisesti, 
ts. hinnat välittävät täydellisesti yksityis
ten informaatiomuuttujien saarnat ar
vot. Tasapainon olemassaolo ja paljasta
vuus ovat ns. geneerisiä ominaisuuksia 
eli ne pätevät »pientä» poikkeusjoukkoa 
lukuunottamatta. Mikäli puolestaan sig
naaliavaruuden dimensio on suurempi 
kuin hinta-avaruuden dimensio, on ti
lanne jo hyvin mutkikas ja tasapainon 
olemassaolo ei ole taattu edelläolevassa 
mielessä. Ääretönulotteisissa tapauksis-



sa jo lineaarisissa malleissa tulokset ovat 
suhteellisen heikot; mm. Futia (1981) 
osoittaa lineaarisessa tapauksessa olevan 
olemassa malleja, joissa parametriava
ruuden »suurissa» joukoissa mallilla ei 
ole tasapainotilaa. Hyviä katsauksia tä
hän kysymykseen ovat mm. Radner 
(1982 a, b) sekä teemanumero Journal of 
Economic Theory 1982 (April). Tasapai
non yksikäsitteisyydestä tai yleisemmin 
lukumäärästä tiedetään myös sangen vä
hän. Varhainen Lucasin (1972) olemas
saolo- ja yksikäsitteisyystodistus sisälsi 
virheen, vrt. Lucas (1983). Ilmeisesti ai
nakin yksikäsitteisyysominaisuus dynaa
misissa malleissa on monissa tilanteissa 
vaikeasti todettavissa. Yksi teoriahaara 
on ns. spekulatiivisten kuplien tai »au
ringonpilkkujen» esiintyminen, josta 
mikrotaloudellisia analyyseja ovat mm. 
Azariadis (1981) ja Cass-Shell (1983). 

Oppimisprosesseista ja väärin spesifi
oiduista malleista sopeutumisprosessin 
aikana tärkeimmät tulokset on esitetty 
tutkimuksessa Bray (1982). Tiivis esitys 
löytyy myös Radnerin katsauksista (1982 
a, b). Tuore artikkelikokoelma on Fryd
man-Phelps (1984). Ks. myös Blume
Bray-Easley (1982) sekä edellämainit
tuun teemanumeroon Journal of Eco
nomic Theory 1982 sisältyvät tutkimuk
set. 

Yhteyksiä Faman (1970) klassiseen te
hokkaiden markkinoiden hypoteesiin 
ovat tarkastelleet mm. Grossman-Stiglitz 
(1980) ja Hellwig (1980, 1982). Lukuisia 
viittauksia yhteyksistä moderniin rahoi
tuksen teoriaan löytyy esim. teoksesta 
Malliaris-Brock (1982, jakso 4). 

Rationaalisten odotusten markkinata
sapainon tehokkuusominaisuuksia on 
tutkittu sangen vähän. Lucasin (1972) 
mallin tehokkuusominaisuuksista ks. 
Muench (1977). Vielä julkaisematon tut-
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kimus rationaalisten odotusten tasapai
non normatiivisista ominaisuuksista epä
symmetrisen informaation olosuhteissa 
on Laffont (1984). Todettakoon, että 
Pareto-optimaalisuuden eli tehokkaan 
allokaation määritelmä on hyvin moni
mutkainen näissä tilanteissa ja näyttää 
siltä, että täydellisen kilpailun olosuh
teissa tuttu tehokkuus ominaisuus ei enää 
yleisesti päde. Tällä tutkimushaaralla on 
myös läheiset kytkennät informaation 
taloustieteen muihin lohkoihin, erityises
ti ns. informaation välittämismekanis
mien kehittelyyn, ks. esim. Holmström
Myerson (1983). 

3. Rationaaliset odotukset 
makrotaloustieteessä 

Makrotaloustieteessä on rationaalisten 
odotusten käsite saanut aikaan hyvin kii
vaan keskustelun talouspolitiikan menet
telytavoista ja mahdollisuuksista. Tähän 
on epäilemättä olemassa kaksi perussyy
tä. Ensinnäkin rationaalisten odotusten 
hypoteesi on tarjonnut huomattavan 
paljon metodologisia innovaatioita, jot
ka ovat tutkimuskohteena erittäin haas
tavia. Näin yksi näkökohta on nimen
omaan uusissa, yllättävissä ja siten erit
täin kiinnostavissa tutkimustuloksissa. 
Toinen pääsyy vilkkaaseen tutkimustoi
mintaan ja keskusteluun on epäilemättä 
1960-luvun lopulla voimistunut moneta
ristinen kritiikki keynesiläistä valtavir
tausta kohtaan. Vaikka tämä kritiikki 
koskikin sangen monia kohtia, kulmi
noitui ongelma stabilisaatiopolitiikan, 
ennen muuta rahapolitiikan, tehokkuu
desta nimenomaan keskusteluun Phil
lips-käyrän luonteesta. 1960-luvun jälki
puoliskolla Edmund Phelps (1968) ja 
Milton Friedman (1968) kohdistivat voi
makasta arvostelua ajatukseen valinta-
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vaihtoehdoista tyttömyyden tason ja inf
laatiovauhdin välillä. He muotoilivat ns. 
luonnollisen työttömyysasteen hypotee
sin, jonka mukaan pitkällä aikavälillä ei 
ole olemassa valintavaihtoehtoja työttö
myyden ja inflaatiovauhdin kesken, 
päinvastoin kuin mahdollisesti on lyhyel
lä aikavälillä. Rationaalisten odotusten 
hypoteesi muunsi tämän argumentin ns. 
ennakoitavissa olevan rahapolitiikan 
neutraalisuustuloksiksi, joka on kaik
kein kiistellyin rationaalisten odotusten 
vallankumouksen perusteeseistä makro
taloustieteessä. 

Jatkossa alajaksot 3.1 ja 3.2 keskitty
vät neutraalisuustuloksen peruspiirtei
siin ja sen voimassaolon edellytyksiin. 
Kaksi muuta tärkeätä perustulosta tässä 
vallankumouksessa ovat olleet ns. Luca
sin kritiikki talouspolitiikan vaikutusten 
arvioinnin ekonometrista metodologiaa 
kohtaan sekä ns. yli ajan johdonmukai
sen talouspoliittisen päätöksenteon on
gelma. Jakso 3.4 on omistettu niille. Nel
jäntenä peruskysymyksenä on mainitta
va rationaalisten odotusten hypoteesin 
vaikutukset kulutus- ja investointifunk
tioiden tutkimukseen, ja jaksossa 3.5 
esittelen viimeksimainitun aihepiirin pe
ruskysymyksiä. 

3.1 Neutraalisuustulos 

Äsken mainittu luonnollisen työttömyys
asteen hypoteesi muuntaa perinteistä 
Phillips-käyrän riippuvuutta inflaation 
ja työttömyyden tai kansantulon välillä 
siten, että inflaatiovauhti riippuu paitsi 
tuotannon poikkeamisesta täystyölli
syystasolta myös inflaatio-odotuksista 
viimeksi mainitun riippuvuuden ollessa 
1: 1. Yhden prosenttiyksikön nousu odo
tetussa inflaatiossa vaikuttaa yhden pro
sentin toteutuvaan inflaatioon. Yhtälö 

voidaan kirjoittaa log-lineaarisessa muo
dossa 

Pt - Pt-l = b(Yt - Y*) + (p~ - Pt-l)' (3.1) 

jossa Pt on hintatason logaritmi, Yt ko
konaistuotannon eli kansantulon logarit
mi ja p~ on periodin t odotettu hintata
so. y* on kansantulon tai kokonaistuo
tannon täystyöllisyystaso. Mikäli käyte
tään joitakin perinteisessä makroteorias
sa sovellettuja odotusten muodostamis
hypoteeseja, esim. adaptiivisten odotus
ten hypoteesia, tulee odotettu hintataso, 
p~ riippuvaiseksi menneisyyden hintata
sosta. Tällöin luonnollisen työttömyys
asteen hypoteesi saadaan yhtälöstä esil
le vakaana tilana, jossa odotukset toteu
tuvat (mikäli pi = Pt, on yhtälön (3.1) 
nojalla Yt = y*). Rationaalisten odotus
ten tapauksessa odotukset eivät suoraan 
riipu annettuna kaavana menneisyyden 
hintatason kehityksestä, vaan ne ovat 
välittömästi tulevaisuuteen suuntautu
neita. Tällöin menneisyys vaikuttaa odo
tuksiin ainoastaan sikäli kun se antaa in
formaatiota tulevaisuuden suhteen. Saa
daksemme esille neutraalisuustuloksen 
täydennämme edellä olevaa Phillips
käyrää eli kokonaistarjontafunktiota 
jollakin yksinkertaisella kokonaiskysyn
nän mallilla. IS-LM- mallin redusoituna 
muotona kokonaiskysyntäfunktio voi 
olla vaikkapa 

(3.2) 

jossa ml on rahan tarjonta periodina t 
(logaritmina) ja Elon häiriötermi kuvas
taen kokonaiskysynnän satunnaisvaihte
luja. Oletetaan aluksi, että odotukset 
muodostetaan jotakin mekanistista kaa
vaa hyväksi käyttäen ja niistä laskelmien 
yksinkertaistamiseksi valitaan staattiset 
odotukset eli Pi = Pt-l. Oletetaan myös 
rahapolitiikkaa kuvattavan yhtälöllä 



mt - m* = a (Yt-I - Y*) + !'-1' (3.3) 

jossa p.,t kuvaa rahapolitiikan satunnais
elementtejä. Jos a < 0 ilmaisee yhtälö 
sen intuitiivisesti luontevan olettamuk
sen, että rahan tarjontaa alennetaan tuo
tannon ylittäessä normaalitasonsa ja 
päinvastoin. m* on joku rahan tarjon
nan tavoitetaso. Yhtälöistä (3.1)-(3.3) 
saadaan kokonaistuotannon kehitystä 
yli ajan kuvaavaksi yhtälöksi seuraava 
stokastinen differenssiyhtälö 

(b + a-I)Yt = by* + (a + a-I)Yt_1 - aYt-2 -
a-I(Ct - Et-I) + !'-t - !'-t-I' 

josta voidaan havaita kuinka rahapolitii
kan voimakkuuden säätelyparametri a 
vaikuttaa kansantulon vaihteluihin yli 
ajan. 

Vastakohtana juuri esitettyyn olete
taan nyt odotusten muodostuvan ratio
naalisesti. Makrotaloudellisissa malleis
sa lähdetään yleensä siitä, että informaa
tio eri talousyksiköiden kesken on sym
metristä, päinvastoin kuin monissa mik
roteoreettisissa malleissa. Lisäksi olete
taan, että kaikki relevantit muuttujat 
ovat havaittavissa ainakin tietyllä, taval
lisesti yhden periodin pituisella aikavii
veellä. (Joissakin malleissa oletetaan 
osan muuttujista olevan tiedossa ilman 
aikaviivettä.) Tällöin formaalisti ratio
naaliset odotukset lasketaan suoraan en
dogeenisten muuttujien ehdollisina odo
tusarvoina, jossa ehdollistajana on odo
tusten muodostamishetkellä käytettävis
sä oleva informaatio. Tavallisimmin ole
tetaan myös talouden rakenteen eli käy
tettävän mallin sisältyvän mainittuun in
formaatiojoukkoon. Tämä oletus tehtiin 
myös mikrotaloudellisessa mallissa jak
sossa 2.1. (Ilman tällaista olettamusta 
joudutaan tarkastelemaan oppimis- ja 
informaation hankintaprosesseja, joihin 
viitattiin aikaisemmin.) Sijoittamalla yh-
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tälö (3.3) yhtälöön (3.2) ja laskemalla 
ehdolliset odotusarvot saadaan yhtälöt 

E(Yt I It_l) = a a Yt-I - a E(Pt I It_l) + 
a(m* - ay*), 

E(Pt I It_l) = b E (Yt I It_1 + E(Pt I It_l) - b y*, 

jossa It_1 = [Yt-I, Pt-I' mt_l; Yt-2' ... ] on 
informaatiojoukko ja on oletettu E(Et I 
It_l) = E(p.,t I It_l) = O. Jälkimmäisestä 
seuraa tasapaino ennalta arvaamattomia 
shokkeja lukuunottamatta: 

E(Yt I It--1) = y*, 

joten myös 

E(pt I It_l) = aYt_1 + m* - (a + a-I) y*. 

(3.4) 

Lopulta päädytään kansantulon vaih
teluita yli ajan kuvaavaan yhtälöön 

Yt = Y* + (b + a-I)-I (!'-t + a-I Et), (3.5) 

jonka havaitaan olevan riippumaton ta
louspolitiikan voimakkuutta kuvaavasta 
parametrista a. Koska odotusarvoja las
kiessamme oletimme rahapolitiikan me
nettelytapoja kuvaavan yhtälön (3.3) 
olevan tunnettu (p.,t:tä lukuunottamatta), 
on täten rahapolitiikka ennakoitavissa 
satunnaisvaikutusta lukuunottamatta. 
Viimeksimainitun yhtälön mukaan siten 
rahapolitiikan ennakoiduilla toimenpi
teillä ei ole lainkaan vaikutusta kansan
tulon dynamiikkaan. Lisäksi satunnais
elementit, joita kuvaa muuttuja p.,l' tulisi 
pyrkiä eliminoimaan mahdollisimman 
hyvin: formaalisti kansantulon asymp
toottinen varianssi pienenee satunnais
muuttujan p.,t varianssin myötä. 

Juuri esitetty yksinkertainen muoto 
rahan neutraalisuustuloksesta on ollut 
kaikkein kiistellyin tulos käydyssä kes
kustelussa. Edellä esitetty yksinkertainen 
malli on luonnollisesti täydennettävissä 
ja silloin rahapolitiikan neutraalisuustu
los esitetään yleensä muodossa, jonka 
mukaan ennakoidulla rahapolitiikalla ei 
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ole vaikutusta kansantulon poikkeamiin 
sen normaalitasolta. Monimutkaisem
missa malleissa kokonaistarjonta saattaa 
esimerkiksi pääomanmuodostuksen, va
rastonpidon ja sopeuttamiskustannusten 
myötä riippua ennakoiduista vaihteluis
ta, mitä vaikutuskanavaa tuloksessa ei 
kiistetä. (Mikäli ftt ja Et ovat valkoista 
kohinaa, ei (3.5):n mukaan kansantulol
la ole lainkaan aitoa dynamiikkaa ilman 
näitä tekijöitä.) 

3.2 Hintajäykkyydet, palkkasopimukset 
ja neutraalisuus 

Kuten juuri argumentoin, rahan neut
raalisuustuloksen keskeinen osa on ko
konaistarjontafunktio eli Phillips-käyrä. 
Tälle riippuvuudelle on esitetty monen
laisia perusteita, joista mainittakoon Ro
bert Lucasilta oleva epätäydellisen infor
maation ja siihen liittyvän signaalien 
päättelemisongelman kautta syntyvä 
riippuvuus (ks. Lucas (1973» sekä muu
tamat mallit optimaalisesta hinnan ase
tannasta (ks. Barro (1972), Fischer 
(1972) ja Mussa (1981». Joka tapaukses
sa rationaaliset odotukset yhdessä yhtä
lön (3.1) kanssa implikoivat markkinoi
den olevan aina tasapainossa joko täs
mälleen tai ehdollisen odotusarvon mie
lessä mallista riippuen (vrt. (3.4». Näin 
ollen kansantulon ja kokonaistuotannon 
vaihtelut ovat tarjonnan riippuvuuksien 
aikaansaamia (ns. intertemporaalisen 
substituution hypoteesl) , satunnaisele
menttejä lukuunottamatta. 

Tämä implikaatio markkinoiden tasa
painosta jokaisena periodina, so. lyhyel
läkin aikavälillä, on aiheuttanut paljon
kin kritiikkiä, ja erilaisia malleja hinto
jen ja palkkojen osittaisesta jäykkyydes
tä onkin esitetty. 

Yksi monista on seuraava pieni muun-

nos Phillips-käyrän mikroteoreettisiin 
perusteisiin. Tulkitaan Phillips-käyrän 
yhtälön koskevan optimaalista tai »ha
luttua» hintatasoa, jolloin (noudattaen 
muuta kirjallisuutta) viivästämällä tar
jonnan poikkeavuustermiä saadaan yh
tälö 

pfpt = b (Yt-I - Y*) + p~. 

Mikäli todellinen hintataso sopeutuu 
osittaisesti kohti tätä optimia 

Pt - Pt-I = e(pfPt - Pt-I)' 0 :s; e :s; 1, 

saadaan 

Pt - Pt-I = be (Yt-I - Y*) + e(p~ - Pt-I)· 

Mikäli odotukset ovat rationaaliset, 
p~ = E(pt I It_I)' päädytään lopuksi yh
tälöön 

Pt - Pt-I = (3(Yt-1 - Y*), {3 = be(l-e)-I. 
(3.6) 

On helppo osoittaa, että käyttämäs
sämme IS-LM-mallissa (3.2), (3.3) ei 
neutraalisuustulos enää ole voimassa. 
Ratkaisemalla yhtälöt (3.2), (3.3) ja (3.6) 
saadaan 
a-1Yt = (a + a-I - (3)Yt-1 - aYt-2 + {3y* + 
(l1t - I1t-l) + a-I (Et - Et_I)' 

josta havaitaan esim. kansantulon Yt 
asymptoottisen varianssin (mikäli se on 
olemassa) riippuvan rahapolitiikan voi
makkuuden parametristä a. 

Palkkajäykkyyksiä tarkastellaan ta
vallisimmin ns. palkkasopimusten mal
lien avulla. Niissä on olennaisena tekijä
nä olettamus, ettei kaikkia rahapalkkoja 
aseteta uudelleen jokaisena periodina, 
jolloin keskimääräinen palkkataso on ai
nakin osittain predeterminoitu. Tällöin 
rahapolitiikalla on sijaa ainakin silloin, 
kun se pystyy reagoimaan talouden koh
taamiin shokkeihin nopeammin kuin 
palkat. Malleja on useita erilaisia ja jou
dun sivuuttamaan niiden yksityiskohdat. 



3.3 Talouspolitiikan vaikutusten 
analyysin metodologia 

Vaikka rahapolitiikan neutraalisuustulos 
ja sen pätevyyden edellytysten selvittä
minen ovat tähän mennessä näyttäneet 
saaneen suurimman huomion käydyssä 
keskustelussa, niin rationaalisten odo
tusten vallankumous on tuonut muka
naan makroteoriaan kaksi muuta kes
keistä perustulosta. Nämä kontribuu
tiot, joista toinen on peräisin Robert Lu
casilta (1976) ja toinen Finn Kydlandilta 
ja Edward Prescottilta (1977) ovat luon
teeltaan metodologisia, päinvastoin kuin 
neutraalisuustulos, joka on sidottu 
mar kkinoiden tasapainottumisoletta
muksiin. Näin ollen pitemmällä aikavä
lillä nämä tulokset voivat osoittautua 
kestävämmiksi saavutuksiksi kuin kiis
telty neutraalisuusominaisuus. 

Perinteisen ekonometrisen talouspoli
tiikan vaikutusten arvioinnin heikkoute
na on Robert Lucasin mukaan ollut se, 
että vaikka tietyissä olosuhteissa estimoi
dut riippuvuudet voivat olla luotettavia, 
niin olosuhteiden muuttuminen talous
politiikan menettelytapojen muutosten 
johdosta aiheuttaa muutoksen myös esti
moitujen parametrien arvoissa. Tällöin 
ei vakioparametreihin perustuva vaiku
tusten arviointi anna oikeata kuvaa ta
louspolitiikan vaikutuksista. Tätä yleistä 
argumenttia havainnollistettakoon seu
raavalla yksinkertaisella mallilla. Olete
taan rahan tarjonnan kasvaneen tarkas
telujakson aikana vakiovauhdilla, jol
loin logaritmimuodossa on voimassa yh
tälö 

Lisäksi oletetaan reaalikassojen ky
synnän riippuvan negatiivisesti inflaati
osta eli LM-käyrä on log-lineaarisena 
muotoa 
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Et kuvaa rahan kysynnän shokkeja. 
Oletetaan lisäksi, että vaihtokurssin 10-
garitmi määräytyy ostovoimapariteetin 
mukaisesti, jolloin 

jossa p* on ulkomainen hintataso (loga
ritmina). Oletetaan se vakioksi yksinker
taisuuden vuoksi. Eliminoimalla Pt saa
daan yhtälöksi 

et = (p* + b 1 - b2a) - m t + Et> (3.7) 

jonka mukaan rahan tarjonnan kasvu
vauhdin ollessa annettu vakio a suurem
pi rahan määrä johtaa korkeampaan 
hintatasoon ja ostovoimapariteetin joh
dosta vaihtokurssin heikkenemiseen. 
Saatu yhtälö on itse asiassa muotoa 

josta parametri c olisi voitu estimoida jo
nakin jaksona vakiona, mikäli rahan tar
jonnan kasvuvauhti on ollut vakio mai
nittuna jaksona. Saatua estimaattia pa
rametrille c ei kuitenkaan voida käyttää 
arvioitaessa rahan tarjonnan kasvuvauh
din muutoksien vaikutuksia, koska itse
asiassa parametrin c arvo riippuu suo
raan tästä kasvuvauhdista a, vrt. edelli
nen yhtälö (3.7). Mikäli näin tehtäisiin, 
olisi menettelyssä implisiittisesti mukana 
otaksuma, etteivät taloudenpitäjät usko 
inflaatiovauhdin muuttuvan rahantar
jontasäännön muuttuessa. Oikea ekono
metrinen menettely olisi jollain tavoin 
saada erilliset estimaatit parametrin c eri 
osille aikaisemman yhtälön mukaisesti. 
Tällöin todettaisiin rahan tarjonnan kas
vun muutoksen johtavan vaihtokurssin 
välittömään »hyppäykseen» rationaalis
ten odotusten tapauksessa. (Tämä tulos 
vaatii tuekseen lisäoletuksen a:n muu
toksen täydellisestä uskottavuudesta). 
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Yleisesti on todettava, että vastaavat 
parannukset on suoritettavissa ja täten 
ekonometrinen talouspolitiikan arviointi 
on periaatteessa mahdollista myös ratio
naalisten odotusten vallitessa, joskin em
piirisen soveltamisen yksityiskohdista on 
keskusteltu (vrt. bibliografisissa kom
menteissa mainitut lähteet). 

Siirtyessämme käsittelemään aikakon
sistenssin ongelmaa eli päätöksenteon 
epäjohdonmukaisuutta yli ajan, on aluk
si syytä muistuttaa perinteisestä opti
maalisen talouspolitiikan dynaamisesta 
teoriasta, jossa talouspolitiikasta päättä
vät optimoivat tavoitefunktiotaan ottaen 
annettuna talouden liikeyhtälöt, jotka 
on johdettu yksityisten taloudenpitäjien 
käyttäytymisestä. Liikeyhtälöitä kuva
taan tavallisesti jonkin dynaamisen mak
romallin avulla. Perinteisten odotus
ten muodostamishypoteesien vallitessa 
(esim. adaptiiviset odotukset) on tällai
nen makromalli tavallinen deterministi
nen tai stokastinen dynaaminen systeemi 
ja optimointi suoritetaan käyttäen hy
väksi dynaamisen ohjelmoinnin periaa
tefta. Sen mukaan optimiratkaisua luon
nehtii johdonmukaisuusominaisuus: mi
käli tarkastellaan jotakin myöhempää 
ajankohtaa ja valitaan lähtöpisteeksi op
timiuran tila mainittuna ajankohtana, 
niin jäljelläoleva optimiuran osa on rat
kaisu myöhemmän ajankohdan mukai
sessa optimointiongelmassa. Päätöksen
teko on näin ollen konsistenttia eli tehtyä 
päätöstä ei kannata muuttaa, ellei itse 
systeemin rakenne ole muuttunut. 

Mikäli odotukset ovat rationaalisia, 
käytettyyn makrotaloudelliseen malliin 
syntyy yleensä uusi kytkentä, jossa tule
vaisuuden tiloja koskevat odotukset vai
kuttavat tämän hetken talousyksiköiden 
ratkaisuihin. Näin ollen yksityistä sekto
ria kuvaava dynaaminen systeemi ei enää 

ole tavanomainen eikä optimaalisuuspe
riaate enää päde. Havainnollistettakoon 
tätä kahden periodin tapauksessa. 

Merkitään xt:llä talouden tilamuuttu
jaa ja zt:llä instrum~nttimuuttujaa, t = 
1,2. Yksityisen sektorin käyttäytymistä 
kuvataan yhtälöjärjestelmällä 

x\ = x\(z\, Z2)' 

X2 = xix\, Z\' Z2). 

Tavoitefunktio olkoon 

Jos suunnitelma on johdonmukainen, 
tulee dynaamisen ohjelmoinnin periaat
teen olla voimassa: Z2:n tulee maksimoi
da tavo~tefunktio U ehdolla X2 = Xix\, 
Z\, Z2)' jossa (x\, z\) on annettu. Mikäli 
kyseessä on sisäpisteoptimi ja riippuvuu
det oVat differentioituvia saadaan jäl
kimmäistä periodia koskevan optimoin
tiongelman välttämättömäksi ehdoksi 

(aUlax2) (aX2Iaz2) + (aUlaz2) = o. (3.8) 

Tämän ehdon puutteena on, ettei siinä 
oteta huomioon Z2:n valinnan vaikutus
ta x\ :een. Mikäli puolestaan täysi opti
maalisuus halutaan saavuttaa eli maksi
moidaan tavoitefunktio U ehdoilla x\ = 
X\(z\, Z2), X2 = X2 (x\, z\, Z2) saadaan 
optimin välttämättömäksi ehdoksi 

(aUlax2) (aX2Iaz2) + (ax\laz2) [(aUlax\) + 
(aUlax2) (ax\lax\)] = o. 

Verrattaessa tätä konsistentin ratkai
sun ehtoon (3.8) havaitaan, ettei konsis
tentti ratkaisu yleensä toteuta sitä (ellei 
hakasulkujen lauseke ole 0 eli x\ ei vai
kuta välillisesti tai välittömästi x2:een). 
Juuri hahmotellun ongelman merkitystä 
on syytä korostaa: koska optimaalista 
politiikkaa harjoittavalla päätöksenteki
jällä on houkutus myöhempänä ajan
kohtana muuttaa aiemmin ilmoitta
maansa suunnitelmaa, ei tähän aikai-



sempaan ilmoitukseen voida luottaa. 
(Näin ollen esim. talouspolitiikan päät
täjien esittämät tavoitelausumat eivät 
saata olla luotettavia.) On selvää, että 
tällaisten kysymysten pohdinta johtaa 
nopeasti monimutkaisiin dynaamisiin 
peli ongelmiin , vrt. komrnenteissa mai
nittu kirjallisuus. 

3.4 Rationaaliset odotukset ja 
investointiteoria 

Rationaalisten odotusten hypoteesi on 
myös merkittävästi vaikuttanut teorian
muodostukseen ja empiiriseen tutkimuk
seen kokonaiskysynnän komponenteis
ta, eritoten kulutus- ja investointifunk
tioista. Vaikka tämä vaikutus on tähän 
mennessä ehkä ollut suurempi kulutus
ja säästämiskäyttäytymisen tutkinlukses
sa, vrt. bibliografiset kommentit, hah
mottelen seuraavassa lyhyesti yhden tyy
pillisen investointiteoreettisen mallin. 
Tällä esimerkillä on se hyvä puoli, että se 
tuo esille myös ns. satulapisteongelman, 
joka on tärkeä monissa muissa yhteyk
sissä, ml. monet makromallit. 

Tarkastellaan yritystä, joka toimii kil
pailuolosuhteissa ja oletetaan yksinker
taisuuden vuoksi, etteivät päätökset ole 
peruuttamattomia myöhempinä perio
deina (Putty-Putty-malli). Tällöin voi
daan yrityksen investointipäätöksiä jo
kaisena periodina tarkastella irrallaan 
muista periodeista ja yrityksen investoin
nit määräytyvät yhtälöstä 

q( + pf(K() = (0 + ~)qp f' < 0, 

jossa q( on investointihyödykkeiden hin
ta, p on (vakioksi oletettu) lopputuot
teen hinta, f(K() pääoman rajatuotta
vuus, 0 on diskonttokorko ja cp kuvaa 
fyysista kulumista. et( = dq/dt. Yhtä
lön mukaan marginaali sen investoinnin 
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tuottavuus mainittuna periodina (yhtä
lön vasen puoli) on yhtäsuuri kuin sen 
vaihtoehtoiskustannus (yhtälön oikea 
puoli). Uusien pääomahyödykkeiden 
tarjonnan oletetaan olevan kasvava 
funktio pääomahyödykkeiden »reaali
hinnasta», jolloin 

I( = K( + ~K( = a(q(lp), a' > o. 

Kirjoitetaan nämä yhtälöt differen
tiaaliyhtälösysteemiksi 

q( = (0 + ~)q( - pf(K(), 

K( = - ~K( + a(q(lp), 

(3.9) 

(3.10) 

ja konstruoidaan tähän liittyvä vaihe
diagramma. Yhtälön (3.9) kuvaaja on 
(K, q)-koordinaatistossa laskeva käyrä, 
kun taas yhtälön (3.10) kuvaaja on nou
seva. Kuvioon 1 on piirretty nämä ku
vaajat suorina ja nuolet osoittavat K(:n 
ja q(:n liikesuuntia eri koordinaatiston 
osissa. Vakaa tila on käyrien Kt = 0 ja 
ett = 0 leikkauspisteessä ja se on osoi
tettavissa ns. satulapisteeksi. 

Tällöin on olemassa yksiulotteinen 
stabiili monisto ss, jota pitkin systeemin 
liike suppenee kohti vakaata tilaa edel
lyttäen, että systeemi on jossain vaihees-

q 

K o 
Kuvio 1. Satulapisteominaisuus 

o 

s 

o 

K 
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sa päätynyt tälle monistolle. Satulapis
teen tilanteessa pätee tietenkin ominai
suus, että relevanttien muuttujien ollessa 
ennalta määrättyjä ovat niiden arvot 
vain sattumalta stabiililla monistolla. 
Kuitenkin taloustieteelliseltä kannalta 
voimme tässä mallissa katsoa ainoastaan 
pääomakannan Kt olevan ennalta mää
rätty. Investointihyödykkeiden hinta qt 
määräytyy markkinoiden tasapainon 
kautta, eikä se ole ennalta· määrätty. 
Putty-Putty-mallissa investointien ky
synnän määrittävät investointihyödyk
keiden hinta ja sen muutosvauhti. Tar
jonta puolestaan riippuu ainoastaan hin
nasta qt. Ilman lisäolettamuksia on mal
li alideterminoitu ja se saadaan suljetuk
si soveltamalla rationaalisten odotusten 
hypoteesia. Sen mukaisesti talousyksi-
köiden oletetaan periaatteessa arvioivan 
koko tulevaisuuden kehityksen, jolloin 
on olemassa vain yksi hinnan qo arvo, 
joka takaa, ettei systeemi joko »räjäh
dä» tai sitten ennen pitkää riko mallin 
taloudellisten muuttujien luontevia ra
joituksia, mm. ei-negatiivisuusehtoja. 
Hinnan qo katsotaan määräytyvän siten, 
että systeemin alkuarvo on aina stabiilil
la monistolla. Tämän argumentin mu
kaisesti formaalisti etsitään annettua 
pääomakantaa Ko vastaava hinnanarvo 
qo stabiililta monistolta (vrt. kuvio 1) ja 
systeemin liike tapahtuu aina pitkin ku
vioon piirrettyä monistoa. 

Koska hinta qt ei ole predeterminoitu, 
on hyödyllistä lyhyesti hahmottaa kuin
ka komparatiivisia tarkasteluja eksogee
nisten muuttujien muutosten suhteen 
voidaan suorittaa. Oletetaan yksinker
taisuuden vuoksi, että esimerkiksi dis
konttokorkoa lasketaan muutoksen ol
lessa ennalta arvaamaton ja välitön. Täl
löin käyrä CIt = 0 siirtyy ylöspäin, vrt. 
kuvio 2. Koska mainittu käyrä on siirty-
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Kuvio 2. Investointihyödykkeen hinnan reaktio shokkiin 

nyt ylöspäin, täytyy pääomahyödykkei
den nykyhetken markkinahinnan reagoi
da välittömästi, »hypätä» uuden stabii
lin moniston s's' mukaiselle tasolle qo. 
(Pääomakanta Ko on ennalta määrätty 
kiinteä luku.) Hyppäyksen tapahduttua 
systeemin liike jatkuu yli ajan pitkin uut
ta stabiilia monistoa s's', ellei uusia 
shokkeja tapahdu. Systeemi on aina sta
biili, koska alkuarvojen valinta tapahtuu 
tämän vaatimuksen kautta. 

Bibliograjiset kommentit: 

Rationaalisten odotusten merkitystä ja 
vaikutusta makrotaloustieteeseen on 
pohdittu monissa katsaus- ja arviointi
kirjoituksissa, joista mainittakoon Barro 
(1981), Begg (1982), Grossman (1983), 
Kantor (1979), Lucas (1980), Lucas ja 
Sargent (1981), McCc.!lum (1980, 1982), 
Taylor (1985), Tobin (1980) ja Wan 
(1984). Käydyn keskustelun taustat ja 
pääpiirteet olen hahmottanut esitelmäs
säni Honkapohja (1980). 

Rahan neutraalisuustuloksen voidaan 
katsoa olevan peräisin kirjoituksesta 
Sargent - Wallace (1975), joskin monet 



elementit ovat jo aikaisemmissa töissä, 
vrt. Lucas (1972, 1973), Lucas - Rap
ping (1969) ja Sargent (1973). Yllämaini
tut katsaukset käsittelevät laajalti tulosta 
ja siitä käytyä keskustelua. Fischer 
(1977) ja Phelps - Taylor (1977) esitti
vät ensimmäisinä neutraalisuustuloksen 
kaatumisen hinta- ja palkkajäykkyyk
sien vallitessa. Koska ei ole olemassa laa
jalti hyväksyttyä teoriaa hinta- ja palk
kasopeutuksista (vrt. myös Barro 
(1977», on jouduttu tutkimaan erilaisten 
hinta- ja palkkayhtälöiden seurauksia. 
Tässä esitetty muoto on tutkimuksesta 
Green - Honkapohja (1983) ks. myös 
Buiter (1980). Muista hintayhtälöistä 
mainittakoon McCallum (1977, 1978) 
Uoissa on kuitenkin virhe neutraalisuus
tuloksen suhteen), Baily (1978), Perry 
(1978) ja Frydman (1981). McCallum 
(1980) esittää tilanteen, jossa neutraali
suustulos saadaan voimaan tietynlaisen 
hintasopeutuksen olosuhteissa, vrt. 
myös McCallum (1982). Mielenkiintoi
sen testin neutraalisuustuloksen voimas
saololle näissä malleissa on hiljattain 
esittänyt Nickerson (1984). 

Tilasyistä jouduin tekstissä sivuutta
maan yksityiskohdat palkkayhtälöiden 
mallittamisesta palkkasopimusten teo
rian kautta. Tärkeimmät lähteet ovat 
Fischer (1977), Phelps - Taylor (1977) 
sekä ehkä kaikkein tunnetuimpina John 
Taylorin tutkimukset (1980 a, b). Hyvä 
lähde alueelta on Taylor (1985). . 

Robert Lucasilta (1976) peräisin oleva 
ekonometrisen talouspolitiikan vaiku-' 
tusten arviointimenettelyjen kritiikki on 
nykyään periaatteelliselta kannalta pal
jolti hyväksytty, mutta sen empiirisestä 
merkityksestä on käyty keskustelua. Ks. 
esim. Fischer (ed.) (1980 a) ja Cooley et 
al. (1984). Näistä tunnetuin on Simsin 
(1982) esittämä vektoriautoregressioihin 
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perustuva puhtaasti empiirinen menette
lytapa, jota ovat puolestaan arvioineet 
mm. McCallum (1982) ja Cooley -
Leroy (1984). 

Tulos optimaalisen talouspolitiikan 
päätöksenteon epäjohdonmukaisuudes
ta yli ajan on peräisin tutkimuksesta 
Kydland - Prescott (1977), joskin perus
idealla on yhteydet Strotzin (1955) vas
taavaan havaintoon dynaamisessa hyö
tyteoriassa. Tärkeitä tutkimuksia ongel
masta ovat mm. Calvo (1978) ja Fischer 
(1980 b). Itseasiassa Kydland ja Prescott 
mallittavat tilanteen dynaamisen pelin 
ns. Stackelberg - ratkaisuna. Perusteis
ta ks. esim. Chow (1980, 1981). Havain
to epäjohdonmukaisuudesta nostaa esil
le kysymykset politiikan päätöksenteki
jöiden käyttäytymisestä, luotettavuudes
ta, maineesta (reputation) jne., ks. esim. 
Barro - Gordon (1983 a, b) ja Backus
Driffill (1984). Teema on nykyään erit
täin vilkkaan tutkimuksen kohteena ja 
teoreettisena menetelmänä on toistettu
jen pelien teoria. Sen peruslähteitä ovat 
Friedman (1971, 1977), Selten (1975) se
kä Kreps - Wilson (1982 a, b). 

Uusista kulutus- ja investointiteorian 
tutkimuksista sekä niihin liittyvästä em
piirisestä työstä on erinomainen, tiivis 
yhteenveto teoksessa Begg (1982, luku 7) 
ja oma esitykseni noudattelee sitä. Kulu
tus- ja säästämiskäyttäytymisen tutki
musta ovat arvioineet mm. King (1985) 
ja Muellbauer (1983). Uraa uurtava tut
kimus on Hall (1978). Investointiteorias
sa tärkeitä lähteitä ovat mm. Lucas
Prescott (1971), Abel (1979), Sargent 
(1980) ja Sciantarelli (1983). 

Mainittu satulapisteominaisuus tulee 
esille monissa yhteyksissä. Aiemmin se 
tunnettiin ns. Hahnin (1966) ongelmana, 
jonka mukaan monet useita eri varalli
suudenpitomuotoja sisältävät kasvumal-
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lit ovat epästabiileja. Nyt kun suppene
minen vakaaseen tilaan vaaditaan reu
naehtona on asetelma kääntynyt päälael
leen. Vaikeuksia syntyy globaalin stabii
lisuuden tapauksessa, koska konvergens
si ei silloin takaa yksikäsitteistä tasapai
nouraa. Hyvä yhteenveto on teoksessa 
Begg (1982, luku 3). Ks. myös Buiter 
(1984). Yksi esimerkki monikäsitteisestä 
tasapainosta on ObstJeld - RogoJJ 
(1983), jossa on viitteitä muihin tutki
muksiin. Yleisesti voidaan huomauttaa, 
että vaatimusta konvergenssista voidaan 
joskus pitää luontevana mallin perus
ominaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole 
yleispätevä johtopäätös ja toisenlaisena 
esimerkkinä ovat mm. ns. Overlapping 
Generations -mallit. Suppenemisominai
suuden mikroteoreettiset perustelut vaa
tinevat lisätutkimuksia, joissa tulisi ni
menomaan tarkastella spekulatiivisen 
käyttäytymisen merkitystä varallisuus
esineiden markkinoilla, vrt. Tirole 
(1982, 1983). Stokastisten rationaalisten 
odotusten mallien tasapainon eli ratkai
sun monikäsitteisyyttä ovat tarkastelleet 
mm. Blanchard (1979), Broze - Gourie
roux- ScaJarz (1984), Evans - Honka
pohja (1984), Gourieroux - LaJJont -
MonJort (1981), McCallum (1983) ja 
Taylor (1977). 

4. Lopuksi 

Jos tästä katsauksesta voidaan tehdä j 0-

ku yleinen johtopäätös, niin se toivotta
vasti on monien tärkeiden avoimien ky
symyksien olemassaolo tässä tutkimus
kentässä. Rationaalisten odotusten hy
poteesi on stimuloinut suuren määrän 
tutkimustyötä, joka on tuottanut tärkei
tä tuloksia ja oivalluksia. Kuitenkin ra
tionaalisten odotusten tasapainossa ta
loudenpitäjillä on käytössä valtavasti in-

formaatiota ja he pystyvät tekemään 
eron talouden rakenteen (todellisuuden) 
ja odotusten vaikutus kanavien välillä. 
Tämä on kuitenkin voimakas oletus ta
vanomaista inferenssi-ongelmaa moni
mutkaisemmasta päättely tilanteesta, jos
sa odotukset vaikuttavat todellisuuteen, 
vrt. kuvio 3. 

priori-odotukset )0 posteriori-

\ / päätelmät 

todellisuus 

Kuvio 3 

Per:uskysymyksiä tässä asetelmassa 
ovat mahdollisuus päätyä rationaalisten 
odotusten mallien mukaiseen tilantee
seen sekä se, voiko yllä olevassa kaavios
sa jäädä poissulkematta muitakin mah
dollisuuksia. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:4 

Kilpailukyky ja työllisyys Suomessa* 

ANTTI TANSKANEN 

1. Johdanto 

Suomalaisessa keskustelussa maailman
talouden vaikutuksiin suhtaudutaan 
kaksijakoisesti. los talouspolitiikan ta
voitteita, esimerkiksi täystyöllisyyttä, ei 
ole saavutettu, on tapana sanoa, että 
vika on maailmantaloudessa. los taas 
kotimainen kehitys on ollut suotuisa, 
tunnustetaan itsenäisen talouspolitiikan 
mahdollisuudet. 

Kun pieni maa ei voi vaikuttaa maail
mantalouden kehitykseen, sille jää ta
louspolitiikassa kaksi välinettä: kotimai
sen kysynnän ja kustannustason säätely. 
Taloustieteessä on sellaisia koulukuntia, 
joiden mukaan talouspolitiikalla ei voida 
vaikuttaa sen enempää työllisyyteen kuin 
kustannustasoonkaan (reaalipalkkoihin). 
Tässä artikkelissa tulopolitiikka hyväk
sytään ainakin yhtenä mahdollisuutena. 
Kun kerran tulopolitiikkaa jatkuvasti 
harjoitetaan, tuntuu luonnolliselta yrit
tää mitata sen tuloksellisuutta. 

Tulopolitiikan sijasta voitaisiin puhua 
työmarkkinapolitiikasta, johon tässä ar
tikkelissa sisällytetään valuuttakurssipo
litiikka. Artikkeli pyrkii virittämään kes
kustelua Suomen kilpailukyvyn oikeasta 
tasosta. Tiedossani ei ole tutkimuksia, 

* Artikkeli liittyy projektiin, johon Yrjö Jahnssonin 
Säätiö on myöntänyt apurahan. Kauppatiet.yo. Jaakko 
Pehkonen on estimoinut tässä esitettävät yhtälöt. Kir
joittaja haluaa esittää kiitoksensa edellä mainituille ja 
kahdelle refereelle. 

joissa tätä tasoa olisi yritetty arvioida. 
Talouspoliittise.ssa keskustelussa vedo
taan usein historialliseen keskiarvoon, 
mutta sen optimaalisuus on jäänyt pe
rustelematta. 

Artikkelin luvussa 4 esitetään esti
mointituloksia kilpailukyvyn vaikutuk
sista työllisyyteen. Näissä estimoinneissa 
kilpailukyky on otettu tulopolitiikan 
määräämänä eksogeenisena muuttujana. 
Tätä ennen luvussa 3 pohditaan, onko 
työllisyys Suomessa ollut niin matala, 
että markkinamekanismi (työvoiman ky
syntä ja tarjonta) ei olisi estänyt parem
paa kilpailukykyä, jos tulopolitiikassa 
olisi sellaisesta sovittu. Luvussa 2 puo
lestaan tarkastellaan, olisiko työllisyyttä 
voitu pitää toteutunutta parempana pel
kästään kotimaista kysyntää lisäämällä. 
Näihin kysymyksiin on vaikea antaa hy
vin perusteltua yksiselitteistä vastausta 
ja luvut 2 ja 3 onkin tulkittava virikkeek
si keskusteluun Suomen talouspolitiikan 
tavoitteista. Kysymykseen sopivasta kil
pailukyvystä ei voi ottaa kantaa ottamat
ta kantaa tavoitteisiin työllisyydestä ja 
ulkomaankaupan tasapainosta. 

2. Kysyntä- ja tarjontapaineet 

Esimerkiksi työttömyyden jäädessä ta
voiteltua korkeammaksi on syytä kysyä, 
onko kotimainen kysyntä vai kustannus
taso tai mahdollisesti molemmat poiken-
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neet siltä tasolta, mitä täystyöllisyys kul
loisessakin maailmantalouden tilantees
sa olisi edellyttänyt. Gylfason ja Lind
beck (1982) ovat tarkastelleet inflaation 
syitä eri aikoina lähtien siitä, että työlli
syystilanne paljastaa, milloin kyseessä 
on kustannusinflaatio ja milloin kysyn
täinflaatio. Tässä .artikkelissa työllisyy
den rinnalle toiseksi talouspolitiikan ta
voitteeksi otetaan ulkomaankaupan ta
sapaino (tai tietyn suuruinen epätasapai
no). Tällöin talouspolitiikan onnistumis
ta voidaan periaatteessa tarkastella ku
vioilla 1 ja 2. 

Kuviopariin 1 on piirretty tasapaino
tilanne. Avoimella sektorilla hintatason 
määräävät maailmanmarkkinahinnat ja 
valuuttakurssi ja ulkomaankaupan epä
tasapaino määräytyy kotimaisen kysyn-

nän ja tarjonnan erotuksena (kuviossa 
vaihtotase on nolla). Suojatulla sektoril
la hinnat ja tuotanto määräytyvät kysyn
nän ja tarjonnan mukaan. Havainnot 
työmarkkinoiden ja ulkomaankaupan 
epätasapainosta voidaan kerätä kuvioon 
2. Havaintopisteistä on pääteltävissä, 
missä määrin poikkeamat tasapainosta 
aiheutuvat tarjontatekijöistä ja missä 
määrin kysyntätekijöistä. Kuvioon on 
selvyyden vuoksi merkitty vain ne vaih
toehdot, joissa vain joko kysyntä tai tar
jonta on poikennut tasapainotasoltaan. 
Tarkastelussa oletetaan, että kotimaisen 
kustannustason muutos siirtää kumpaa
kin tarjontakäyrää ja vastaavasti koti
maisen kokonaiskysynuän muutos kum
paakin kysyntäkäyrää. 

Tällainen tarkastelu sisältää kuitenkin 

Kuvio 1. Kotimainen tarjonta (S) ja kysyntä (D) avoimella (T) ja suojatuIla (N) sektorilla. 

PT 

PT 

Avoin .6 e..RtOJU. Suo j a;Uu -6 e..RtOJU. ' 
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QT QT ~ 
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Q tuotanto 

p = Ran.6MVl.vlliVl.e..VI. hinta;tcUo, RUVI. valuutiaRufl6.6i OVI. vauo 
T 

(QT + ~) = työlLL6fjyde..VI. tavoile..:tcUoa vcUtaava tuotanto 
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käytännössä monia ongelmia. Ensinnä
kin voidaan kysyä, määräävätkö maail
manmarkkinat Suomen ulkomaankau
pan hinnat (ks. Koskela ja Viren 1983 ja 
Tanskanen 1983b· sekä niissä mainitut 
lähteet). Tämä ei kuitenkaan ole olennai
nen kysymys, koska johtopäätöksiä ei 
muuta se, että joidenkin vientituotteiden 
kysyntä ei ehkä ole lyhyellä aikavälillä 
täysin joustavaa. Ratkaisevaa on se, että 
tuonnin ja viennin kysyntä- ja tarjonta
joustot ovat sellaiset, että Suomen kus
tannustason suhteellinen lasku vahvistaa 
ulkomaan rahan määräistä vaihtotaset-
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ta .. 1 Tällaista joustojen arvoa ei kukaan 
näytä asettaneen kyseenalaiseksi. (J ous
toista ja niiden vaikutuksista vaihtota
seeseen ks. Huomo 1983 ja Tanskanen 
1976.) 

Hintojen määräytymistä merkittä
vämpi ongelma on erilaisten viiveiden 
esiintyminen. Kilpailukyvyn paranemi
nen vaikuttaa hitaasti vientiin ja siitä 
edelleen kerrannaisvaikutusten kautta 
suojatun sektorin tuotantoon. Tuotan
nosta on edelleen omat viiveensä työlli
syyteen. Näin on vaikea päätellä, minkä 
vuoden kilpailukyvyn ja kotimaisen ky-

Kuvio 2. Kotimaisen tarjonnan ja kysynnän vaikutus ulkoiseen ja sisäiseen tasapainoon. 

(":työvoJ.,mapufa" ) U (" työ:t:tömYljl.:> " ) 

halpa tCVLjOVl.:ta 

(vaJ.,h:to:tM e.e.Vl. "ylij äämä") 

CA vaJ.,hto:ta6e.e.Vl. poJ.,~~e.ama tavoJ.,te.:tMOI.:>:ta 

U :työ:t:tömyyde.Vl. poJ.,~~e.ama :tavoJ.,te.:ta6ol.:>:ta 

1. Tässä tarkoitetaan siis puhdasta hintavaikutusta. kaan, kuinka paljon kotimainen kysyntä nousee positii-
Lopullinen vaihtotaseen muutos määräytyy sen mu- visen hintavaikutuksen seurauksena. 
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synnän tasoa kunkin vuoden vaihtotase 
ja työllisyys kuvastavat. Tästä vaikeu
desta huolimatta olisi tietysti mielekästä 
tarkastella, mihin kuvion 2 osaan ha
vainnot keskimäärin osuvat. 

Vaikein ongelma havaintojen sijoitta
miseksi kuvioon 2 syntyy siitä, miten 
työllisyyden ja vaihtotaseen tavoitetasot 
tulisi määritellä. Johdonmukainen ta
louspolitiikka edellyttää tällaisten tavoi
tetasojen määrittelyä, mutta talouspoli
tiikan harjoittajien julkistetuista doku
menteista (esimerkiksi VVM:n katsauksis
ta tai SP:n vuosikirjoista) ei täsmällisesti 
määriteltyjä tavoitteita löydy. Sikäli 
kuin niissä on ennusteiden lisäksi muita 
tulevaisuutta koskevia arvioita, ne ovat 
pikemminkin arvioita siitä, mikä on 
mahdollista, mikä on esimerkiksi tulo
politiikan liikkumavara, kuin varsinaisia 
tavoitteita. 

Yksi mahdollisuus tarkastella asioita 
on se, että oletetaan niiden olevan keski
määrin kohdallaan. Toisin sanoen keski
arvot tai trendiarvot kuvastaisivat tavoi
tetasoja. Mutta tämä lähtökohta olettaa, 
että talouspolitiikka on ratkaissut kaikki 
pitkän aikavälin paineet. Se esimerkiksi 
merkitsisi, että työttömyyden tavoitetaso 
on Suomessa nykyisin noin kuusi pro
senttia. 

Jos taas hyväksytään se, että jonkin 
tavoitteen osalta ollaan epäonnistuttu, 
täytyy ilmeisesti päätellä, että myöskään 
muiden muuttujien havaitut arvot eivät 
kuvasta niiden tavoitetasoa. Jos esimer
kiksi kustannukset poikkeavat tavoittei
den edellyttämältä tasolta, vaikutukset 
tuntuvat sekä työttömyydessä että vaih
totaseessa. Tästä antaa hyvän esimerkin 
VVM:n vuonna 1983 julkaisema kehitys
arvio vuoteen 1988. Perusvaihtoehdossa 
esitettyä hitaampi inflaatio johtaa sekä 
parempaan työllisyyteen että pienem-

paan ulkomaiseen velkaan kuin perus
vaihtoehdossa. Taaksepäin käännettynä 
tämä johtaa päättelemään, että jos työt
tömyys on ollut epäonnistuneen tulopo
litiikan takia tavoiteitua suurempi, niin 
myös Suomen velkaantuminen kuvastaa 
samaa asiaa pikemminkin kuin esimer
kiksi kasvupolitiikkaan liittyvää inves
tointien rahoitusta. 

3. Luonnollinen työttömyys 

Edellä todettiin, että on vaikea tietää, 
mikä on ollut talouspolitiikan harjoitta
jien tavoittelema työllisyyden taso. Vaih
toehtoisesti voitaisiin tietysti kysyä, mi
hin tutkijoiden mielestä tulisi pyrkiä 
(tässä yhteydessä ilman rakennepolitiik
kaa). Teoreettisessa kirjallisuudessa tätä 
tasoa sanotaan luonnolliseksi työttö
myydeksi. Sillä tarkoitetaan sellaista 
työmarkkinoiden tilaa, joka on inflaa
tiovaikutusten suhteen neutraali, ei siis 
hidasta eikä kiihdytä inflaatiota. 

Kun inflaatio puolestaan ei voi jatku
vasti kiihtyä tai hidastua, voidaan pää
tellä, että pitkällä aikavälillä luonnolli
nen työttömyys on sama kuin keskimää
räinen työttömyys. On kuitenkin huo
mattava, että jos työttömyys vaikuttaa 
hitaasti inflaation hidastumiseen, niin 
eksogeeninen inflaatioshokki voi edellyt
tää pitkäaikaisesti luonnollista tasoa 
korkeampaa työttömyyttä. Kun lisäksi 
pitkällä aikavälillä luonnollinen työttö
myys voi muuttua, on kyseenalaista, voi
daanko luonnollista työttömyyttä esti
moida yksinkertaisesti todellisen työttö
myyden keskimääräisen kehityksen pe
rusteella. 

Yksilön kannalta sopeutuminen liittyy 
läheisesti odotuksiin inflaatiosta ja työ
mahdollisuuksista. Järjestäytyneillä työ
markkinoilla on kysymys myös siitä, mi-



ten kollektiivisissa sopimuksissa otetaan 
huomioon työttömien ja työllisten tar
peet ja toiveet. Tässä tullaan kysymyk
seen, joka on jäänyt epäselväksi sekä 
teoreettisessa kirjallisuudessa että ta
louspoliittisessa keskustelussa. Mikä on 
tulopolitiikan ja luonnollisen työttömyy
den välinen yhteys? Voidaanko tulopoli
tiikalla vaikuttaa luonnolliseen työttö
myyteen vai vain siihen, että todellinen 
työttömyys ei nouse tilapäisesti luonnol
lista korkeammaksi? 

Suomessa on luonnollista työttömyyt
tä analysoitu kahdella tavalla. Eriksson 
(1983), Santamäki (1981), Sauramo ja 
Solttila (1983) sekä Tarkka (1980) ovat 
tutkineet työmarkkinoiden rakenteita lä
hinnä avoimien työpaikkojen ja työttö
mien suhteella ilman eksplisiittistä yh
teyttä inflaatioprosessiin. Paunio ja Su
vanto (1978) sekä Kanniainen ja Lille
berg (1980) ovat puolestaan lähteneet 
luonnollisen työttömyyden määritelmäl
lisistä yhteyksistä inflaatioon ja työttö
myyden trendiin. Jälkimmäinen tapa 
osoittaa luonnollisen työttömyyden sel
västi voimakkaampaa kasvua kuin edel
linen tapa. Liitteessä on esitetty esti
mointi, jonka mukaan inflaation kan
nalta neutraali luonnollinen työttömyys 
olisi noussut 6.5 prosenttiin vuonna 
1982. Em.UV-analyysiin perustuvat ar
viot luonnollisesta työttömyydestä ovat 
jopa alle 3 prosenttia. 

Tulosten erilaisuus on selitettävissä 
kollektiivisilla palkkasopimuksilla. Tätä 
tulkintaa tukee se, että työttömyyden 
noustua aikaisempaa korkeammalle ta
solle vuonna 1977 palkkaliukumat eivät 
ole yhtenäkään vuonna olleet huomatta
via (Tulopoliittinen selvitystoimikunta 
1983 ja Tanskanen 1983a). Vuoden 1977 
jälkeen ei ole päästy kertaakaan kokeile
maan, kuinka alas työttömyys voidaan 
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painaa, ennen kuin palkkaliukumat kiih
dyttävät inflaatiota. 

4. Kilpailukyvyn vaikutus työllisyyteen 

Seuraavassa lähdetään oletuksesta, että 
Suomessa vaihtotaseen alijäämä ja työt
tömyys ovat olleet tavoitetasoa suurem
pia. Suomen oletetaan siis olleen kuvion 
2 lohkossa kallis tarjonta. Tällöin voi
daan kysyä, kuinka paljon toteutunutta 
parempaa kilpailukykyä olisi tarvittu. 

Tähän pyritään vastaamaan tarkaste
lemalla kilpailukyvyn vaikutusta työlli
syyteen ja arvioimalla mielekästä tavoi
tetta työllisyydelle. 

Pienen avoimen talouden teorian mu
kaisesti kansainvälinen kysyntä on raja
tonta, joten vienti määräytyy kotimaisen 
tarjonnan mukaan. Tarjonta puolestaan 
määräytyy kansainvälisen hintatason ja 
kotimaisen kustannustason suhteen eli 
kilpailukyvyn perusteella, siis 

(4.1.) X t = h(Ct_ 1), 

X = vienti 
C = kilpailukyky 

Viennin kasvu lisää kotimaista kysyn
tää sekä automaattisten kerroinvaikutus
ten että maksutasepolitiikan välityksellä. 
Jälkimmäinen vaikutus on ehkä helpom
pi ymmärtää niin päin, että viennin vä
hetessä on kotimaista kysyntää supistet
tava tuonnin hillitsemiseksi (vrt. markan 
devalvointeja edeltävät vuodet). Täten 

(4.2.) Et = k(Xt), jossa 
E = kotimainen kysyntä 

Suomalaisessa keskustelussa on aika 
ajoin esitetty, että kilpailukyvyn paran
taminen supistaa kotimaista kysyntää tu
lonjakovaikutusten kautta. Tällöin on 
unohdettu kaikki makrotaloudellisessa 
kirjallisuudessa esitetyt keinot lisätä ky-
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syntää (esim. rahapolitiikka) kuten myös 
ne suomalaiset kokemukset, joita tässä
kin artikkelissa esitetyt tulokset kuvasta
vat. (Kilpailukyvyn vaikutuksista inves
tointeihin ks. Tanskanen 1983a.) 

Kun kotimainen tuotanto on yhtä kuin 
siihen kohdistuva kysyntä, päädytään re
dusoituun muotoon, jossa 

(4.3.) Qt = f(Ct_ 1), jossa 
Q = kotimainen tuotanto. 

Oletetaan edelleen, että haluttu työlli
syys 

(4.4.) Lt = g(Qt-l) 

ja että todellisen työllisyyden muutos 

(4.5.) Lt-Lt- 1 = }..(Lt+ -Lt- 1). 

Jos relaatiot (4.3.) ja (4.4.) oletetaan 
lineaarisiksi ja otetaan mukaan raken
teellisia muutoksia kuvaava aikatekijä 
T, saadaan estimoitavaksi yhtälöksi 

(4.6.) Lt = a + bT + cCt_ 2 + dLt_ 1 

Suomen hintakilpailukykyä on mitat
tu muuttamalla muiden maiden BKT:n 
deflaattorit mar kkamääräisiksi indek
seiksi vuoden keskimääräisten valuutta
kurssienavulla ja vertaamalla näitä in
deksejä Suomen BKT:n deflaattoriin 
(lähteenä IMF). Eri maiden indeksejä on 
painotettu IMF:n MERM-mallin mukai
sesti (Peura 1979, s. 63). (Työttömyys- ja 
työllisyystilastot, . Työvoimaministeriö 
1983). Kun C = 100 vuonna 1980 ja 
työllisten lukumäärä on tuhansina, vuo
sihavainnoista 1962-82 estimoituna 
saadaan seuraava tulos. Suluissa t-Iuvut. 

(4.7.) Lt = 388.54 + 3.28T + 2.86Ct_ 2 + 
(1.11) (2.45) (2.93) 

0.67Lt_ 1, R2 = 0.74 
(4.06) DW = 0.98 

Jossain mielessä·· olisi perusteltua esit
tää emo yhtälö logaritmimuodossa, mut-

ta estimointitulos ei poikkea olennaisesti 
emo lineaarisesta versiosta (ottaen huo
mioon parametrien tulkinta) ja lineaari
nen versio kertoo suoraan kilpailukyvyn 
vaikutuksen työllisyyteen tuhansina hen
kinä. 

Yhden prosentin muutos kilpailuky
vyssä merkitsee kahden vuoden kuluttua 
noin 3 000 työpaikkaa ja pitkällä aika
välillä vajaata 9 000 työpaikkaa [2.86/ 
(1-0.67) = 8.67].1 Viiden vuoden koh
dalla työpaikkojen muutos on noin 
6 000 ja kymmenessä vuodessa noin 
8 500. 

Jos työvoima jaetaan elinkeinoittain 
saadaan tilastollisesti parempia tuloksia. 

LI = työlliset jalo~tuksessa 

(4.8.) LIt = 228.60 + 2.28T + 1.99Ct _ 2 + 
(2.45) (2.82) (3.96) 
0.38LIt _ l , R2 = 0.82 
(2.56) DW = 1.52 

LS työlliset palveluelinkeinoissa 

(4.9.) LSt = 34.61 -+ 8.75T + 1.79Ct_ 2 + 
(0.48) (3.30) (5.41) 
0.69LSt_ 1, R2 = 0.996 
(6.76) DW = 2.03 

Alkutuotannossa kilpailukyky ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä työllisyyden se
littäjä. Tämä johtunee siitä, että kilpai
lukyvyn parannus osittain vetää työvoi
maa pois alkutuotannosta muille aloille. 
Yhtälöistä (4.8.) ja (4.9.) voidaan jälleen 
laskea kilpailukyvyn kokonaisvaikutuk
set työllisyyteen (l 000): 

lyhyt aikaväli 

pitkä aikaväli 

1.99 + 1.79 = 3.78 
1.99 + 1.79 = 8.98 

1-0.38 1-0.69 

Vastaavalla logiikalla kilpailukyky 
pystyy selittämään myös avoimien työ-

1. Tässä lauseessa täytyy korostaa noin sanaa mm. 
siitä syystä, että yhden yksikön muutos C:ssä on täsmäl
leen yksi prosentti vain silloin, kun C = 100. 



paikkojen (V) ja työttömien miesten 
(UM) lukumäärää (l 000): 

(4.10.) Vt = -51.67 + 0.35T + 0.55Ct_ 2 + 
(4.37) (2.54) (4.60) 

0.33Vt_ j , R2 = 0.83 
(2.32) DW = 1.47 

(4.11.) UM t = 185.76 + 1.84T - 1.73Ct _ 2 + 
(4.23) (3.04) (4.13) 
0.22UMt_ j , R2 = 0.83 

(1.35) DW =1.67 

Työmarkkinoiden rakenteesta (tai ti
lastointimenettelystä?) kertoo jotain se, 
että aikatekijällä on tilastollisesti merkit
sevä positiivinen kerroin kummassakin 
yhtälössä. 

Työllisyyspolitiikan tavoite eli luon
nollinen työllisyys LN saadaan oletta-

Kuvio 3. Työvoima, työlliset ja luonnollinen työllisyys. 

000 he.I1Q. 

2 500 

2 400 
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malla työvoiman tarjonnasta LF ja luon
nollisesta työttömyydestä U seuraavaa. 

(4.12.) LFt = 1.006LFt_ j 

(4.13.) Ut = 1.5 + O.lT 

Täten 

(4.14.) LNt = 1.005 LNt_ j , 

Luonnollisen työttömyyden oletetaan 
siis kasvavan vuoden 1961 1.6 prosentis
ta 3.7 prosenttiin vuonna 1982. Kun työ
voiman tarjonnalle annetaan sen todelli
nen arvo vuonna 1961, saadaan 

(4.15.) LN j = (1-0.016)2147 = 2113 

Tätä jossain määrin mielivaltaista 
luonnollisen työllisyyden arviota voi-

000 he.I1Q. 

2 500 

2 400 

2 300 
Luol1l1ottil1e.11 työtl~yy~ 

----~ 
2 300 

2 200 2 200 

2 100 2 100 

2 000 2 000 
1961-62 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 -82 
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daan verrata tilastoituun työvoimaan ja 
työllisyyteen kuviossa 3. Luonnollinen 
työllisyys ylittää ajoittain tilastoidun 
työvoiman tarjonnan, mutta perusteluna 
on se, että työvoiman tarjonta olisi il
meisesti poikennut toteutuneesta, jos 
myös kysyntä olisi sen tehnyt. 

Sijoittamalla yhtälöön (4.6.) L LN 
ja ottamalla huomioon yhtälö (4.14.) 
saadaan 
(4.16.) LNt = a + bT + cCt_ 2 + (d/l.OOS)LNt 

Tästä voidaan ratkaista se kilpailuky
ky, joka olisi pitänyt työllisyyden tavoi
tellulla tasolla. 

- 1.00S-d a b 
(4.17.) Ct = LNt +2 - - - - (T + 2) 

1.00Sc c c 

Kun yhtälöön (4.17.) sijoitetaan esti
moidut parametrien arvot, huomataan, 

että luonnollisen työllisyyden edellyttä
mä kilpailukyky on muuttunut hyvin vä
hän. Vuodesta 1961 vuoteen 1982 se on 
kasvanut noin kolme prosenttia. Trendin 
kerroin on negatiivinen mutta niin pieni, 
että heikkokin työvoiman kasvu kääntää 
tarvittavan kilpailukyvyn muutoksen lie
västi positiiviseksi. 

Kuviossa 4 on esitetty toteutuneen kil
pailukyvyn suhde siihen kilpailukykyyn, 
jota luonnollisen työllisyyden toteutumi
nen olisi edellyttänyt. Ainoastaan 
1970-luvun alkupuolella kilpailukyky on 
ollut tavoitetta vastaavalla tasolla. Tämä 
saattaa tuntua ristiriitaiselta sen kanssa, 
että 1970-luvun alkupuolella oli selvää 
työvoiman yli kysyntää ja että SP:n vuo
sikirjat sekä VVM:n katsaukset puhuvat 
työvoimapulan vaaroista myös 1960-luvun 

Kuvio 4. Havaitun kilpailukyvyn suhde luonnollisen työllisyyden ylläpitävään kilpailukykyyn. 

Suhde~i __________________ _ ----------~ Suhde 

1.0 1.0 

-+ 
0.9 0.9 

0.8 t 0.8 

0.7 L--t--+--+-+--i---t-I --+--1 ---1-+1---1-1---1----+ ~---+-I --+ --+---+--t--t--t---l 0.7 

1961 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 - 82 



alkupuolella ja jopa 1980. Tämä selittyy 
edeltävien vuosien heikolla työvoiman 
kysynnällä, joka vähensi tarjontaa. Toi
sin sanoen »työvoimapulan» vuosina 
työvoiman tarjonta ja pääomakanta oli
sivat olleet runsaammat, jos kustannus
kehitys olisi edeltävinä vuosina ollut pa
rempi. Tiettynä vuonna optimaalinen 
kilpailukyky ei siis ole riippumaton siitä, 
millä tasolla kilpailukyky on pidetty 
edeltävinä vuosina. Kuvion 4 sanomaa 
on siten tarkasteltava yhtenä kokonai
suutena. 

5. Kilpailukyvyn muut vaikutukset 

Edellä esitetyt tulokset johtavat kysy
mään, miksi kilpailukykyä ei ole onnis
tuttu pitämään luonnollisen työllisyyden 
edellyttämällä tasolla. Yksi mahdollinen 
vastaus on se, että kilpailukyvyn paran
nuksen uskotaan merkitsevän menetyk
siä joillekin. Kilpailukyvyn vaikutuksia 
voidaan tarkastella selittämällä kilpailu
kyvyllä reaalista BKT:ta, kulutusta ja 
palkkasummaa (lähde Tilastokeskus). 
Teoreettisena perusteluna alla oleville 
yhtälöille voidaan esittää sama ajatuk
senjuoksu kuin todettiin jo edellisessä lu
vussa työllisyyden ja kilpailukyvyn väli
siä yhteyksiä tarkasteltaessa. Kysymys 
on siis lähinnä sen testaamisesta, onko 
tulonjaon muutos mahdollisesti elimi
noinut kilpailukyvyn parannuksen muu
ten positiiviset vaikutukset tuloihin, ku
lutukseen ja palkkasummaan. Vuosien 
1962-82 havainnot antoivat seuraavia 
tuloksia. 

B = BKT:n volyymi-indeksi 

(5.1.) InBt = 0.28 + 0.26InCt_ 1 + 0.014T + 
(0.62) (4.50) (3.10) 
0.63InBt_ l , R2 = 0.995 
(5.40) DW = 1.75 
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K = kulutusmenojen volyymi-indeksi 

(5.2.) lnKt = 0.61 + 0.121nCt_ 2 + O.OllT + 
(1.20) (2.10) (1.90) 
0.70lnKt_ l , R2 = 0.995 
(4.90) D\\.T = 2.12 

W = (koko talouden palkkasumma + 
sotu-maksut)/BKT:n deflaattori 

(5.3.) lnWt = 0.003 + 0.241nCt_ 2 + 0.007T 
(0.004) (2.77) (1.17) 
+ 0.80lnWt_ l , R2 = 0.992 

(6.29) DW = 1.63 

Estimoinnit antavat siis sen tuloksen , 
että kilpailukyvyn parannus on edullista 
sekä koko kansantalouden että kulutta
jien ja palkansaajien kannalta. Kilpailu
kyvyn paranemista vastustavat asenteet 
perustuvat ilmeisesti suppeiden ryhmien 
etuihin tai sitten hyvin lyhytnäköisiin 
tarkasteluihin. Syynä voivat mahdolli
sesti olla myös väärinkäsitykset tai sitten 
sellaiset tekijät, jotka on yleensä jätetty 
taloustieteellisen analyysin ulkopuolelle. 

6. Lopuksi 

Suomessa on ollut tapana selittää, että 
maamme taloudellinen kehitys riippuu 
maailmantalouden yleisestä kehitykses
tä. Tämä on tarpeettoman passiivinen 
asenne. Mielekkäämpää olisi kysyä, mitä 
erilaisissa maailmantalouden tilanteissa 
tulisi tehdä, jotta maamme tuotannonte
kijät olisivat täydessä käytössä. Useim
mat - mahdollisesti kaikki - Suomessa 
viime aikoina julkaistut keskipitkän ja 
pitkän aikavälin skenaariot sisältävät 
melko korkean, esimerkiksi kuuden pro
sentin, työttömyyden. Kaikki nämä ovat 
perustelemattomia skenaarioita, koska 
niissä ei ole selitetty, miksi kilpailukykyä 
ei saada paremmaksi kuin se, joka pitää 
työttömyyden korkeana. Tämän artikke
lin tarkoituksena on korostaa mainitun 
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kysymyksen tärkeyttä suomalaisessa ta
louspoliittisessa keskustelussa. 

Liite 

Seuraava testi osoittaa, että Suomen 
luonnollinen työttömyys on noussut 
luonnottoman korkealle. Hintakilpailu
kykyä ei voi jatkuvasti huonontaa eikä 
kannata jatkuvasti parantaa. Luonnolli
nen työttömyys voidaan siis määritellä 
sellaiseksi työmarkkinoiden tilaksi, joka 
ei muuta kilpailukykyä. Tämä tila voi
daan estimoida seuraavasti. 

Kilpailukyvyn muutos on samassa va
luutassa lasketun kansainvälisen ja koti
maisen inflaation erotus eli 

(L.1.) 
PP-P~-I ---, missä 
P~I 

C kilpailukyky 
pw kansainvälinen hintataso 

markoissa 
pD = kotimainen hintataso 

Kotimaisen inflaation määräävät kan
sainvälinen inflaatio ja työttömyyden 
(U) poikkeama tasapainotasoltaan (U) 
eli 

pD pD pW pW U V 
(L.2.) t - t-I = t - t-I + 'Y( t- t), 

PP_I P~-I v t 

'Y>o 

Täten työmarkkinat määräävät kilpai
lukyvyn muutoksen elL 

ct-Ct_ 1 Vt-Vt 
(L. 3.) = 'Y( -----=-) 

Ct_ 1 V t 

Tämä voidaan kirjoittaa muodossa 

(L.4.) 
C-C 

t t-I = a + b V t , missä 
Ct _ 1 

. b 'Y a = -'Y Ja = =-
V t 

Kun estimoidaan yhtälö (L.4.), voi
daan sen parametreista ratkaista luon
nollinen työttömyys. Jos oletetaan edel
leen, että luonnollinen työttömyys on 
muuttunut ajan kuluessa, estimoitava 
yhtälö voidaan kirjoittaa muodossa 

C-C 
(L.5.) t t-I = a + b(l + eT)Vt , missä 

Ct_ 1 

U = työttömyysprosentti 
T = aika (1, 2, 3, ... ), 
ja laskea siitä luonnollinen työttömyys 

-a 
(L.6.) vt = ---

b(l + eT) 

Tällä tavalla määritelty luonnollisen 
työttömyyden käsite sopii pieneen avoi
meen talouteen paremmin kuin suora 
inflaation ja työttömyyden vertaaminen, 
joka ei ota ollenkaan huomioon ulko
maankaupan hintojen vaikutusta koti
maiseen hintakehitykseen. 

Vuosihavainnoista 1961-82 estimoi
tuna saadaan seuraava tulos. 

C-C 
(L.7.) t t-I 100 = -11.13 + 7.38Vt -

Ct_ 1 (4.65) (4.60) 
0.27TVl' R2 = 0.55 
(4.11) DW = 2.19 

Tämän mukaan luonnollinen työttö
myys on kehittynyt seuraavasti (vieressä 
todellinen työttömyys). 

1961 
1965 
1970 
1975 
1980 
1982 

V t 

1.5 
1.8 
2.2 
3.1 
4.9 
6.5 

V t 

1.2 
1.4 
1.9 
2.2 
4.8 
5.8 

Tulos vastaa hyvin sitä teoreettista 
johtopäätöstä, että luonnollinen työttö
myys ei poikkea paljon todellisesta. On
gelma on siinä, että eteenpäin laskettuna 
saadaan täysin mahdottomia tuloksia. 



Näin käy kaikissa trendiestimoinneissa. 
Ongelman ratkaiseminen edellyttäisi tie
tysti trendiestimoinnista luopumista. 
Toistaiseksi ei ole kuitenkaan käytettä
vissä riittävästi informaatiota, jotta voi
taisiin spesifioida kertaluonteisia siirty
miä kuvaava malli. Voitaneen ajatella, 
että tulokset kuvastavat mielekkäästi es
timointiperiodia, vaikka tuloksista ei 
voikaan johtaa ennusteita. 
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KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:4 

Kansai nväl i sen su hdan nekeh ityksen 
ennustamisesta 

ILMO PYYHTIÄ 

1. Johdanto 

Kansainvälinen suhdannekehitys vaikuttaa ratkai
sevasti Suomen kansantalouden kehitykseen. En
nustevirheitä analysoitaessa havaitaan, että mikä
li kansainvälinen kehitys ennakoidaan hyvin niin 
myös kotimainen kehitys osataan arvioida varsin 
tarkoin. Tavanomainen käytäntö suomalaisissa 
suhdanne-ennusteissa on se, että kansainvälisen 
talouden suhdanne-ennusteet otetaan lähes suo
raan kansainvälisten järjestöjen ennusteista. Kan
sainvälisten järjestöjen ennusteet ovat kuitenkin 
osoittautuneet jossain määrin »varovaisiksi» ja 
niissä käytetty muuttumattoman talouspolitiikan 
oletus on liian kaavamainen usean vuoden suh
danne-ennusteita tehtäessä. Lisäksi omintakeises
sa ennustamisessa pystytään hyödyntämään tuo
rein indikaattoriaineisto, jolloin parhaimmillaan 
saavutetaan lähes puolen vuoden informaatioetu 
muihin kotimaisiin ennustajiin nähden. Näin pit
kä informaatioetu voi syntyä kansainvälisten en
nusteiden julkaisuviipymistä ja ennusteiden jak
sottaisuudesta. Niinpä on syntynyt ilmeinen tarve 
omintakeiseen kansainvälisen suhdannekehityk
sen ennustamiseen. 

Suomen Pankin suhdanne-ennusteiden kehittä
miseksi alettiin rakentaa kansainvälisen talouden 
mallia vuoden 1980 alussa. l Nykyisellään mallin 
endogeenisia muuttujia ovat suurten teollisuus
maiden ulkomaankaupan volyymi-hintakehitys 
sekä kotimaiset hinnat. Laskentakehikko käsittää 
Suomen vientimaiden, OECD:n ja koko maail
mantalouden keskeisimmät taloudelliset muuttu-

1. Mallin rakentamiseen ovat osallistuneet sen eri 
vaiheissa Johnny Åkerholm, Timo Hämäläinen, Tapio 
Peura, Ilmo Pyyhtiä, Timo Rajakangas, Timo Tyrväi
nen ja Jan Boekelman. 

jat - ml. raaka-ainehinnat endogeenisena sekä 
öljyn hinta, valuuttakurssit, työttömyysasteet jne. 
eksogeenisina. 

Malli- ja laskentajärjestelmä takaa keskeisten 
kansainvälisten riippuvuuksien ja identiteettien 
huomioonottamisen iteroinnin edetessä. Ulko
maankaupan välityksellä toistuvien välittömien
ja kerrannaisvaikutusten analysoimisessa kehikko 
onkin osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Varsi
naisessa mallissa on 215 muuttujaa, joista 35 on 
tulosten »muotoiluun» tarkoitettuja vakioita. 
Mallissa on 129 yhtälöä, joista varsinaisia selitys
yhtälöitä on 34. Loput ovat maailmankauppa
matriisiin perustuvia kiinteäkertoimisia yhtälöitä 
ja identiteettejä. 

2. Ennuste- ja seurantajärjestelmä 

Kansainvälisen talouden mallikehikko muodostaa 
kansainvälisen talouden ennuste- ja seurantajär
jestelmän rungon, joka käsittää ennustettavan ja 
seurattavan aineiston ja kokoaa sen analyyttisesti 
yhteen. Ennustamiselle on oleellista mahdollisim
man tuoreen aineiston saanti. Suomen viennille 
tärkeimpien maiden tilastoviranomaisilta saa
daankin uusimmat taloudelliset tilastot välittö
mästi niiden tultua julkisuuteen. Keskeisimmät 
tiedot talletetaan Suomen Pankin tietopankkiin. 
Lisäksi käytetään kansainvälisten järjestöjen 
tuottamaa aineistoa, jossa on kuitenkin normaali 
julkaisuviive. 

Mallilla tuotetaan ennusteita tarkasteluhetkestä 
eteenpäin, jolloin ainakin viimeinen toteutunut 
neljännes on arvioitava erilaisten indikaattorien 
pohjalta. Niitä on saatavissa useimmille huolto
tase-erille. Viimeaikainen kehitys vaikuttaa usein 
varsin voimakkaasti ennusteuriin. Tämä osoittaa 



suhdanne-ennusteiden herkkyyttä ja ehkä myös 
lyhytjänteisyyttä, mutta korostaa samalla itsenäi
sen ennustamisen merkitystä. 

Eksogeenisten muuttujien ennusteet vaikutta
vat ratkaisevasti koko ennusteen lopputulokseen, 
ovathan kunkin maan kotimaisen kysynnän erät 
mallikehikon kannalta eksogeenisia. Kotimaisen 
kysynnän eimusteiden laadinnassa käytetään hy
väksi pääasiassa suhdanneseurannassa koottua 
monipuolista informaatiota. Talouspolitiikan 
osalta otetaan huomioon sekä tiedossa olevat ta
louspoliittiset toimenpiteet että mahdolliset ja to
dennäköiset politiikkapaineet ja niiden vaikutuk
set. Nämä pyritään ennakoimaan analysoimalla 
tiedossa ja kehittymässä olevia tasapainotto
muuksia, joihin talouspolitiikan oletetaan reagoi
van. Samalla pyritään arvioimaan erilaisten en
nustetulemien realistisuutta. Tätä varten tehdään 
mm. tärkeimpien maiden ja alueiden kauppa- ja 
vaihtotaselaskelmat sekä keskeisten maiden sek
toreittainen rahoitusjäämätarkastelu. Mikäli tu
lokset antavat aihetta ennustetarkistuksiin, ne 
suoritetaan iteratiivisen ennusteprosessin luon
teen mukaisesti. 

3. Laskentakehikon rakenne 

3.1 Kansainvälisen talouden mallikehikon 
yleisrakenne2 

Kansainvälisen talouden mallissa maailmantalous 
on jaettu 11 sektoriin siten, että Suomi ja sen tär
keimmät läntiset vientimaat (Ruotsi, Länsi-Saksa, 
Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Japani) 
ovat mukana kukin erikseen. Ns. alueet (muu 
OECD, SEV, OPEC ja kehitysmaat) käsitellään 
mallissa pääasiallisesti eksogeenisesti. Eksogeeni-

2. Merkittävimpiä kansainvälisen talouden malleja 
ovat OECD:n Interlink-malli, valuuttarahaston kaup
pavirtamalli, Kleinin kokoama Link-malli, Yhdysvalto
jen keskuspankin FED:in 14 maata käsittävä multi
country-malli (MCM) ja Yalen yliopistossa Fairin teke
mä 40 maata käsittävä kansainvälisen talouden malli. 
Suomen Pankin malli muistuttaa näistä eniten valuutta
rahaston mallia, ollen kuitenkin sitä aggregoidumpi. 
Valuuttarahaston mallissa kunkin maan ulkomaan
kauppa on jaettu neljään hyödykeryhmään, kun taas 
Suomen Pankin mallissa sitä tarkastellaan yhtenä koko
naisuutena. OECD:n, Linkin ja FED:n malleissa kulle
kin rnaalleonomat mallinsa, jotka on yhdistetty kaup
pavirtamalleilla. Linkin malli on maailmankauppamal
leista kooltaan kaikkein suurin ja käsittää yli 15 000 
yhtälöä. 

4 
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sia muuttujia ovat keskeisten teollisuusmaiden 
kotimainen kokonaiskysyntä, alueiden tuonti, öl
jyn hinta ja valuuttakurssit. Varsinaisessa ennus
tetyössä nämäkään muuttujat eivät kuitenkaan 
ole eksogeenisia sanan varsinaisessa merkitykses
sä, koska iteroinnin edistyessä tarkastellaan ky
synnän ja talouspolitiikan vaikutuksia lähtökoh
taoletuksiin. 

Mallissa on pyritty yksinkertaisuuteen ja sel
keyteen, jotta sitä pystytään käyttämään käytettä
vissä olevin niukoin resurssein. Eksogeenisten 
muuttujien jälkeen määräytyy kysynnän avulla 
raaka-aineiden hintakehitys. Teollisuusmaiden 
kotimainen hintataso määräytyy ulkoisten hinta
shokkien ja kotimaisten kysyntäpaineiden seu
rauksena. Vientihintoihin vaikuttavat kilpailija
maiden hinnat ja kotimainen kustannustaso. 
Tuontihinnat lasketaan painottamalla eri maiden 
vientihinnat maailmankauppamatriisin painojen 
avulla toisten maiden tuontihinnoiksi. 

Suurten teollisuusmaiden tuonnin volyymi 
määräytyy kotimaisen kysynnän ja kotimaisen 
teollisuuden suhteellisen hintakilpailukyvyn avul
la. Alueiden tuonnin määräämisessä on vaihto
taseanalyysilla keskeinen merkitys erityisesti kehi
tysmaiden osalta. Tuonnit allokoidaan vienneiksi 
maailmankauppamatriisin tuontipainojen avulla. 
Kiinteitä ulkomaankauppaosuuksia korjataan kil
pailukykymuuttujilla siten, että vientiyhtälöissä 
ovat selittäjinä suhteelliset vientihinnat markki
noiden kasvun lisäksi. Keskeisten teollisuusmai
den kokonaistuotanto saadaan mallista resi
duaalina. 

Mallin rakennetta voidaan kuvata yksittäisen 
maan osalta kaavion 1. avulla. Painottamalla 
maittaisia ja alueittaisia muuttujia yhteen pääs
tään OECD:ta ja koko maailmantaloutta kuvaa
viin lukuihin. OECD:n taloudellista kehitystä ku
vataan kuuden suuren edellämainitun teollisuus
maan huoltotaseiden avulla. Maailmankauppaan 
päästään laskemalla kuuden maan tuontiin lisäksi 
myös eri alueiden (muu OECD, OPEC, SEV ja 
kehitysmaat) tuonnit. Hintakehitystä kuvaavat 
yhtälöt on muodostettu pelkästään edellämaini
tuille teollisuusmaille. 

3.2 Kauppavirtamalli 

Mallin ulkomaankauppalohko on rakenteeltaan 
tavanomainen kauppavirtamalli. Suomen viennin 
kannalta tärkeiden maiden tuonti on kotimaisen 
kysynnän sekä tuonti- ja kotimaisten hintojen 
funktio eli 
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Kuvio 1. Kansainvälisen talouden mallin riippuvuussuhteet yksittäisen maan osalta. 

...-- Ko t i- Öljyn Valuutta-
mainen hinta kurssit 
kysyntä 

...----

eksogeeniset muuttu jat 
- -------- -;..----------- --------- ---------------------

'v I 
} } ,~ 

Raaka- BKT:n 
aineiden , hinta 
hinnat , 

I 

1 J, .t, 

~ 
Tuonnin Viennin / , vo ly ym i / volyymi , 

1 1 
- Kokonaistuotanto L-) 

+ 
(1) MQj = f(TDDj, PM/PQj) 

i = 1-7 (Suomi, Ruotsi, Saksan liittotasavalta, 
Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Japani) 

jossa 

MQ = tavaroiden ja palvelusten tuonnin määrä 
TDD = kotimaisen kysynnän määrä 
PM = tuontihinta (kotimaan valuutassa) 
PQ = BKT:n hinta (kotimaan valuutassa) 

Yhtälön mukaan kokonaiskysynnän lisäyksestä 
osa tuodaan ulkomailta ja kotimaisen hintatason 
nousu ja/tai tuontihintojen suhteellinen lasku li
sää tuontia. Varsinkin pienten maiden osalta saat
taisi olla perusteltua käyttää »tulomuuttujan» eli 
kotimaisen kysynnän disaggregoitua muotoa, jol
loin kysynnän rakenteen muutokset heijastuisivat 
tuontiin. 

Tavaroiden ja palvelusten vienti saadaan allo
koimalla mallin ennustamat tuontimäärät kulle-

endogeeniset muuttu jat 

Vienti- Tuonti-
, hinnat , hinnat , I 

J 

Kilpailijamaiden 
vientihinnat 

kin maalle ja maaryhmälle niiden kauppaosuuk
sien suhteessa: 

(2) XQj = E j Wij MQj + f(WPX/PXJ 
i, j = 1-11 

jossa 

XQ 
W 
WPX 

PX 

::1= i 

viennin määrä 
maailmankauppamatriisin tuonti osuudet 
kunkin maan kilpailijamaiden vienti
hinnat painotettuna kaksinkertaisella 
painotuksella3 

vientihinnat (maailmanmarkkinahinnat 
ja vientihinnat yhteisessä valuutassa) 

3. Mallissa käytetään kunkin maan viennin kilpailu
kykyä kuvaamaan suhteellisia vientihintoja eli kunkin 
maan vientihinnat suhteessa kilpailijamaiden vientihin
toihin. Kilpailukykymuuttujana käytetään nimenomaan 
vientihintoja, koska näin päästään huomattavasti yksin
kertaisempaan ratkaisuun kuin jos käytettäisiin esimer-



Kun vienti määrätään tuontien avulla, maail
mankauppamatriisin budjettirajoitus toteutuu ja 
koko maailman tuonti on yhtä kuin sen vienti.4 

Budjettirajoituksen toteutuminen vuodesta toi
seen edellyttäisi liu kuvia kauppapainoja, joita ei 
ole kuitenkaan mallin koon rajoittamisen vuoksi 
voitu käyttää. Niinpä markkinaosuuksien muu
toksia pyritään selittämään kilpailukyvyn muu
toksilla. Tämä ei kuitenkaan takaa täysin budjet
tirajoituksen toteutumista. 

3.3 Hintalohko 

Hintalohkossa kansainväliset inflaatioshokit sekä 
kotimaisen kysynnän tai työttömyyden vaihtelu 
(Phillips-käyrä) määräävät kunkin maan hintata
son vaihtelut. Valuuttakurssit ovat ainakin tois
taiseksi eksogeenisia. Kansainväliset inflaatio
shokit ja suurten maiden hintakehitys määräävät 
vientihintojen muutokset. Tuontihinnat lasketaan 
maailmankauppamatriisin tuontiosuuksien avulla 
vientihinnoista. OPEC:in ja SEV:in vientihinnat 
ovat eksogeenisia muuttujia, ja ensinmainittu vas
taa oletettua öljyn hintaa. Kehitysmaiden vienti
hinnat perustuvat endogeenisiin raaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintoihin, jotka määräytyvät 
taloudellisen aktiviteetin pohjalta. 

+ + + 
(3) PR = f(PK 1, INV, EXC) 

jossa 

PR raaka-aineiden, pl. öljy, maailman
mar kkinahinnat 

INV varasto investointien BKT-kontribuutio 
OECD-alueella 

EXC dollarin suhteellinen kurssi, (käytetty 
raaka-aineiden maailmanmarkkinahin
tojen kuvaaja HWW A-indeksi on dol
laripohjainen). Valuuttakurssin merkin 
tulkinta on kuitenkin hieman epävar-

kiksi suhteellisia yksikkötyökustannuksia. Kilpailija
maiden vientihintojen määräämisessä on päädytty kak
sinkertaiseen painotukseen, ts. sen lisäksi, että katso
taan kuinka tärkeä tuoja jokin maa on eri markkinoilla, 
otetaan myös huomioon muiden maiden kilpailu kysei
sillä markkinoilla. 

4. Tarkasti ottaen näin ei ole, sillä tilastollisten on
gelmien takia maailman tilastoitu tuonti ylittää merkit
tävästi tilastoidun viennin. Esimerkiksi 1982 tuo ero oli 
100 mrd. dollaria. Tekstissä esitetty maailman tuonnin 
ja viennin yhtäsuuruusvaatimus joudutaankin korvaa
maan esim. tilastoeron muuttumattomuuden 
oletuksella. 
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ma, koska dollarin kurssin noustessa 
raaka-aineiden hinnat eivät välttämättä 
nouse kurssin edellyttämällä määrällä. 

Kunkin maan kotimainen hintataso määräytyy 
seuraavasti: + + 
(4) PQj = f(PQj,_l PMj, Qj) i == 1-7 

jossa 

PQ BKT:n hinta 
PM tuontihinnat 
Q kokonaistuotannon trendipoikkeama 

Viivästetty hintamuuttuja kuvaa inflaatio
odotuksia. Tuontihintojen kautta välittyy ulkois
ten tekijöiden vaikutus kotimaiseen hintatasoon. 
Palkkojen määräytymisyhtälöä ei ole, koska malli 
halutaan pitää mahdollisimman aggregatiivisena. 
Phillips-relaatio onkin kytketty suoraan tuotan
non hintaan. 

Vientihintojen yhtälö on muotoa 

+ + 
(5) PXj = f(PQj, WPX) i = 1-7 

Yhtälössä kotimaiset kustannukset (PQ) ja kil
pailijamaiden hinnat (WPX) määräävät kunkin 
maan vientihinnat. Molempien komponenttien 
mukanaolo heijastaa lähinnä suurten maiden ja 
koko OECD-alueen tilannetta. Yksittäiset, var
sinkaan pienet, teollisuusmaat tuskin pystyvät 
siirtämään paljonkaan kotimaisia kustannuksiaan 
vientihintoihinsa, vaan vientihinnat määräytyvät 
maailmanmarkkinoilla. 

Kunkin maan kilpailijamaiden vientihinnat on 
saatu painottamalla yhteen maiden ja maaryh
mien vientihinnat sekä suorilla vientiosuuksilla 
että kunkin markkina-alueen tuontiosuuksilla. 
Kaksinkertaisella painotuksella pyritään huomioi
maan myös kolmansien maiden kilpailu kullakin 
vientimarkkina-alueella (vrt. alaviite 3). 

Vientihinnoista lasketaan tuontihinnat seuraa
van identiteetin avulla 

i, j - 1-11 
i =1= j 

Yhtälö perustuu jälleen kiinteisiin painoihin, 
mikä ei liene kovin haitallista lyhyen ajan ennus-
teissa. 

3.4 Mallin estimointitulokset 

Mallissa on pyritty soveltamaan kullekin maalle 
samanlaisia yhtälöitä. Estimointitulokset ovat 
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poikenneet selvästi maasta toiseen ja joissakin yh
tälöissä on selvästi tarkentamisen varaa. Yksit
täisten yhtälöiden puutteista huolimatta malli 
pystyy kuitenkin luomaan kokonaisuudessaan 
tyydyttävän yleiskuvan kansainvälisen talouden 
kehityksestä. 

Tuontiyhtälöissä pääasiallisin selitys tulee ky
syntämuuttujasta ja hintamuuttuja - tuontihin
tojen suhde kotimaisiin hintoihin - on joissakin 
maissa saanut tilastollisesti varsin heikkoja esti
maatteja. Vientiyhtälöissä maailmanmarkkina
hinnan muutos näyttää vaikuttavan kyseisen 
maan vientiin hitaammin kuin oman vientihinnan 
muutos. 

Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen se
litysyhtälöissä osoittautui kysyntämuuttujista 
parhaaksi OECD:n varastoinvestointien BKT
kontribuutio. OECD:n varastoinvestointeja ap
proksimoidaan kuuden suuren OECD-maan yh
teenpainotetuilla varastoinvestoinneilla. Raaka
aineiden hinnat näyttävät reagoivan varsin lyhyel
lä viipymällä varastokysyntään. 

Kotimaisen hintatason muutosten selittäminen 
on osoittautunut hankalaksi, koska inflaatio
mekanismia joudutaan yksinkertaistamaan eikä 
maakohtaisia eroavuuksia ole pystytty osin sa
masta syystä riittävästi selvittämään. Kotimaista 
hintatasoa kuvaavana muuttujana käytettiin 
BKT:n deflaattoria. Tuontihintojen vastineena 
jouduttiin estimoiduissa yhtälöissä käyttämään 
öljyn ja raaka-aineiden hintoja, jotta mallin re
kursiivinen luonne säilyisi. Ulkoisten tekijöiden 
vaikutusta kotimaiseen inflaatioon ei ole pystytty 
kovin luotettavasti selvittämään ja tulokset vaih
televat varsin voimakkaasti maasta toiseen. 
Phillips-relaatiossa on kokeiltu sekä työttömyys
astetta että BKT:n trendipoikkeamaa ja tulokset 
ovat vaihdelIeet varsin voimakkaasti maittain. 

Vientihintayhtälöön on sovellettu OECD:n 
Interlink-mallissa käytettyä muotoa, jossa olete
taan kotimaisen tuotannon hinnan ja raaka
aineiden maailmanmarkkinahinnan määräävän 
täysin vientihinnat eli 

(7) ~(PXi-PR) = a~(PQi-PR) 

Raaka-aineiden hinnat ovat yhtälön kummalla
kin puolella, koska niiden katsotaan olevan ekso-

geenisia sekä vientihintojen että kotimaisten hin
tojen kannalta ja vaikuttavan ratkaisevasti näiden 
vaihteluun. Kun yhtälö kirjoitetaan auki saadaan 
normaali vientihintayhtälö 

(8) ~PXi = a~PQi + (l-a)~PR 

Maailmanmarkkinahintojen tai käytännössä 
raaka-aineiden hintojen muutokset selittävät odo
tetusti suurimman osan kunkin maan vientihinto
jen muutoksista. 

4. Ennustemenettelyn arviointia 

Kokemukset esitellyn laskentakehikon käytöstä 
ovat varsin rohkaisevia. Kehikko takaa keskeisten 
riippuvuusssuhteiden ja identiteettien huomioon 
ottamisen iteroinnin joka vaiheessa. Lisäksi se pa
kottaa itsenäiseen maailmantalouden kokonais
kuvan hahmottamiseen. Malli ei kuvaa Suomen 
Pankin kansainvälisen talouden ennustemenetel
mää kokonaisuudessaan. Se on vain yksi työväli
ne ennusteiden laadinnassa. Esimerkiksi talous
politiikan endogenisointi tapahtuu jo siinä vai
heessa, kun mallin eksogeenisia muuttujia arvioi
daan. 

Mallissa käytettävä tietoaineisto (neljännesvuo
sipohja) edellyttää tehokasta suhdanneseurantaa 
ja mahdollistaa ennustekonsistenssin monipuoli
sen tarkistamisen. Mallin yksinkertaisuudesta ja 
siihen liittyvästä yksittäisten regressioyhtälöiden 
puutteista huolimatta malli kokonaisuudessaan 
on osoittautunut erittäin hyödylliseksi apuväli
neeksi OECD-alueen aktiviteetin ja maailman
kaupan kehityksen arvioinnille. 

Mallin jatkokehittelyssä on syytä keskittyä yh
tälöiden ekonometriseen viimeistelyyn. Lisäksi 
olisi tutkittava mallin hinta- ja volyymilohkon vä
listen yhteyksien teoreettista ja empiiristä hyväk
syttävyyttä. Myöhempänä ja suuremman luokan 
kysymyksenä voidaan nähdä kotimaisen kysyn
nän endogenisointi, minkä jälkeen mallilla pystyt
täisiin suorittamaan talouspolitiikan vaikutuslas
kelmia. Kyse on kuitenkin kustannushyötyanalyy
sista, missä määrin malliin suoritettavat lisäuh
raukset vastaavat siitä saatavaa hyötyä olemassa 
olevien resurssirajoitusten puitteissa. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:4 

Sosialismi, suunnittelu ja optimaalisuus* 

PEKKA SUTELA 

Yhteiskuntatieteilijälle - ja taloustieteilijöiden 
tulisi useammin lukea itsensä sellaiseksi - voi 
tuskin kuvitella kiintoisampaa ongelmaa kuin 
yrittää selvittää yhteiskunnallisten ajatusten ja 
yhteiskunnallisen todellisuuden välisiä suhteita. 
Ongelma on tietenkin vanha, mutta tällä vuosisa
dalla se on saanut uutta tärkeyttä, ehkä jopa 
oleellista merkitystä. On syntynyt sellainen yhteis
kuntamuodostuma, joka väittää - eikä suinkaan 
vailla perusteita - olevansa viimeisen runsaan 
vuosisadan aikana syntyneistä yhteiskunnallisista 
ajatusrakennelmista tärkeimmän oikeutettu peri
jä. Eikä tätä yhteiskuntamuodostumaa esitetä 
pelkästään tuon yhteiskuntaopin perijäksi, vaan 
myös sen kehittäjäksi, joka väittää ohjaavansa 
omaa kehitystään tieteellisen ajattelun mukaises
ti. Onko tieteellisesti johdettu yhteiskunta todella 
syntynyt? Mikä on tosiasiassa yhteiskunnallisten 
ajatusten asema tämän yhteiskuntamuodostuman 
muodostumisessa ja olemassaolossa? Nämä ovat 
joitakin niistä kysymyksistä joita usein kaunistel
len »todella olemassa olevaksi sosialismiksi» kut
sutun ilmiön pitäisi nostaa yhteiskuntatieteilijöi
den kiinnostuksen keskiöön - varsinkin kun mo
net meistä ovat nähneet jotakin arvokasta sosia
lismin ihanteissa. 

Tässä valossa saattaisi olla yllättävää etteivät 
kaikki yhteiskuntatieteilijät ole sosialististen yh
teiskuntien tutkijoita. Tosiasiassa sosialismin tut
kijoiden heimo on pieni ja joissakin maissa sitä ei 
perinteisesti ole ollut olemassa. Mutta tutkimus
kohde on olemassa, ehkä vielä mielenkiintoisem
pana ja tärkeämpänä kuin koskaan. Oleellinen 
kysymys onkin, ovatko sen tutkijat oikein varus
tetut voidakseen käydä työnsä pariin optimaali
sella tavalla. 

Ei ole ehkä kohtuuttomasti liioiteltua väittää 
että sosialismin ja erityisesti Neuvostoliiton tutki
muksessa on muodostunut valitettava kahtiajako. 
Samalla kun useimmat ammatin harjoittajat ovat 
uppoutuneet lukemattomien informaatiobittien 
työlääseen kokoamiseen ja selvittämiseen, toiset 

* Lectio praecursoria (suomennos) Helsingin yli
opistossa 29. 9. 1984. 

ovat luoneet korkealentoisen teoretisoinnin tradi
tion. Kiistämättä kummankaan tutkimuslinjan 
tarpeellisuutta voi ihmetellä eikö etäisyys »tosi
asioiden» ja »teorioiden» välillä olekin aivan liian 
usein aivan liian pitkä. 

On tuskin mahdollista löytää yleisesti hyväksyt
tävissä olevaa teoreettista kehikkoa tällä alueella. 
Toisaalta on oltava tuskallisen tietoinen siitä tosi
asiasta että tutkimus on jatkuva prosessi. Useim
mat meistä voivat korkeintaan pyrkiä raivaamaan 
pienen maatilkun tietämättömyytemme aarnio
metsässä. Yksi - mutta vain osittainen - tapa 
yrittää rakentaa siltaa suurien teorioiden ja arkis
ten tosiasioiden näemmä ylittämättömälle välille 
(kuitenkin muistaen tosiasioiden vakava niuk
kuus) on tutkia niitä teorioita jotka ovat tutki
muskohteemme osa. Olettaen että ne ovat se ke
hikko, jonka puitteissa neuvostokansalaiset ja 
päätöksentekijät hahmottavat ja tulkitsevat ym
päristöään ja elämänkokemuksiaan, eivätkö ne 
myös vaikuta heidän toimintoihinsa ja siten siihen 
tapaan jolla yhteiskunta kehittyy? 

Taloustieteilijän luonteva polku on tutkia neu
vostoliittolaista taloustieteellistä ajattelua, joka 
on peruspiirteiltään Neuvostoliiton valtiondokt
riinin osa. Sen historiassa on paljon jännittäviä 
vaiheita, ja jonkin verran sekundaarikirjallisuut
takin on kertynyt. Neuvostoliiton ulkopuolella on 
tutkittu 1920-luvun taloustieteilijöitä samoin kuin 
1960-luvun muutoksia, kun taasen sellaiset oleelli
sen tärkeät vaiheet kuin stalinistinen kulttuurival
lankumous taloustieteessä ja marxilais-Ieniniläi
sen sosialismin poliittisen taloustieteen synty ovat 
jääneet lähes kokonaan vaille huomiota. Kukaan 
ulkopuolinen ei ole uskaltautunut kirjoittamaan 
sosialismin taloustieteen historian yleisesitystä. 
Kenenkään ei pidä laiminlyödä alan . karttuvaa 
neuvostoliittolaista kirjallisuutta, mutta myös sen 
eri heikkoudet olisi muistettava. Olemassa oleva 
sekundaarikirjallisuus on kaiken kaikkiaan ei 
vain osittaista, mutta myös ehdottoman alustavaa. 

Jos on kiinnostunut sosiaalisten ideoiden ja so
siaalisen todellisuuden välisistä suhteista, tarvi
taan myös jälkimmäisen läpikotainen tuntemus. 
Tuore kirjallisuus osoittaa, että meillä on yhä pal-
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jon oppimista siitä, kuinka neuvostotalous on toi
minut ja kuinka sitä on johdettu vallankumouk
sen jälkeisinä vuosikymmeninä. Näin ollen olem
me heikossa tilanteessa sekä ongelmakenttämme 
»teorian» että »todellisuuden» päässä. Tutkimus
ohjelman enempi kaventaminen on ollut välttä
mättömyys. 

Tänään esitettävälle tutkimukselle l valittiinkin 
alunperin jokseenkin kapea aihe, vaikka useat 
syyt - joista moniin on viitattu yllä - voivatkin 
tehdä tämän lopputuotteessa näkemisen vaikeak
si. Ensisijainen tarkoitus on ollut uudelleen
arvioida vakioteesiä matemaattisesta vallanku
mouksesta neuvostoliittolaisessa taloustieteessä. 
Tämä vakioteesi kuuluu suunnilleen seuraavaan 
tapaan. Neuvostoliittolainen taloustiede lähes hä
visi olemasta 1930-luvun alussa. Eräin merkittä
vin poikkeuksin sallittiin vain skolastisia pohdin
toja marxismi-leninismin ja neuvostososialismin 
hyveistä. Mutta täsmälleen kaksikymmentäviisi 
vuotta sitten ilmestyi neuvostoliittolainen mate
maattinen taloustiede. Pian se asetti perinteisen 
poliittisen taloustieteen aseman kyseenalaiseksi, 
sysäsi sen syrjään ja liittyi uudelleen »maailman 
taloustieteeseen». Tämän jälkeen, näin vakioteesi 
jatkuu, poliittinen taloustiede on ollut tuomittu 
hermeettiseen skolastiikkaansa, kun taas mate
maattinen taloustiede - vaikkakin tieteellisesti 
arvokas - on ollut käytännölliseen kyvyttömyy
teen tuomittu. 

Tämä tulkinta sopii yhteen monien tosiasioiden 
kanssa. Mutta siltikin se on uudelleenarvion tar
peessa. Tämä johtuu vain osin tapahtumista, jot
ka ovat sattuneet sen alkuperäisen esittämisen jäl
keen. 

Ensiksi, sen enempää perinteinen poliittinen ta
loustiede kuin uusi matemaattinen taloustiede
kään eivät ole koskaan olleet vakioteesin oletta
mia monoliittisia ja tiukasti rajattuja ilmiöitä. 
Tosiasiassa ne ovat molemmat olleet muuttuvia ja 
sisäisesti väistämättömän ristiriitaisia ajatuskoko
naisuuksia. Siten, jos katsoo tarkkaan, ei liene 
järkevää puhua yhdestä poliittisesta taloustietees
tä ja yhdestä matemaattisesta koulukunnasta neu
vostoliittolaisessataloustieteessä. Joitakin tunne
tuimmista teoreettisista taloustieteilijöistä on vai
keaa sijoittaa kumpaankaan näistä leireistä. 

Tämä johtaa toiseen tärkeään seikkaan. Neu
vostoliiton taloustiede on ollut moniarvoisempaa 

1. Pekka Sutela: Socialism, Planning and Optimality. 
A Study in Soviet Economic Thought. Commentationes 
Scientiarum Socialium 25 1984. Societas Scientiarum 
Fennica, Helsinki 1984. 

kujn on usein väitetty, mutta toisaalta sen eri kou
lukunnat sitoutuvat - julkaistuissa teksteissään 
ainakin - joihinkin yhteisiin ajatuksiin. Tässä 
tutkimuksessa eritellyt oppirakennelmat jakavat 
kaikki perusaksiooman sosialismista optimaalise
na yhteiskuntana. Tällä ajatuksella on pitkä ja 
monimuotoinen historiansa. Nykyisessä neuvos
totaloustieteessä se esiintyy kahdessa muodossa. 
Useimmat poliittiset taloustieteilijät väittävät po
sitiivisena tosiasiana että neuvostososialismi on 
optimaalinen yhteiskunta - ainakin peruspiirteil
tään. Matemaattisen taloustieteen tärkein koulu
kunta, jota kutsutaan lyhyesti SOFE:ksi, on taas 
lähestymistavaltaan normatiivinen: sosialismin 
pitäisi ja se myös voisi olla optimaalinen yhteis
kunta. Jälkimmäinen lähestymistapa voidaan tul
kita nykypäivän kritiikiksi, mutta sen kritiikin 
muoto on heikko: miksi optimaalisuus olisi nime
nomaan sosialismille ominainen arviointiperuste? 
Saman voi sanoa toisinkin: miksi sosialismi voisi 
olla optimaalinen? Tämän väitteen vakuuttavaa 
perustelua ei ole löytynyt neuvostoliittolaisesta 
kirjallisuudesta. 

Poliittisten taloustieteilijöiden apologeettis
aksiomaattinen lähestymistapa ei kykene muutta
maan olemassaolevaa todellisuutta paremmaksi 
koska sillä on vain vähän yhtymäkohtia olevai
seen maailmaan. SOFE:n normatiivis-aksio
maattinen lähestymistapa ei ole vakuuttava koska 
sen suositukset perustuvat optimaalisen regimen 
tutkimiseen. Tämä on neuvostoliittolaisen talous
tieteen perusdilemma karkeissa peruspiirteissään 
ilmaistuna. Ei ole syytä kieltää sitä, että monet 
hyvin erilaiset taloustieteilijät ovat esittäneet hy
viä analyyseja ja antaneet päätöksentekijöille ar
vokkaita ehdotuksia. Olisi mieletöntä tehdä niin. 
Mutta kovin ongelmallisille aksiomeille rakennet
tujen teorioiden käytännöllinen arvo on syytä 
asettaa kyseenalaiseksi. 

Vaikka tilanteella onkin teoriahistorialliset juu
rensa, ongelma pääosin heijastaa sitä laajaa yh
teiskunnallista ja poliittista kokonaisuutta josta 
neuvostoliittolaiset taloustieteilijät ovat osa. On 
syvästi ironista - ja täynnä merkitystä - että jo 
vuosikymmenien ajan Neuvostoliiton valtiojohta
jat ovat toistuvasti arvostelleet taloustieteilijöitä 
siitä . että nämä ovat laiminlyöneet reaalisten 
sosio-ekonomisten prosessien tutkimuksen taval
la, joka johtaisi käytännössä sovellettaviin suosi
tuksiin. 

Yksi ammattimme suurista nykyaikaisista ni
mistä antoi kirjalleen kerran nimen »Economics 
- An Ackward Corner». Sen sanominen, että 



tämä todella pitää paikkansa Neuvostoliiton ta
loustieteestä, ei merkitse kollegojemme työn tär
keyden, mielenkiintoisuuden ja myös edistyksen 
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kieltämistä. Loistavat perspektiivit ovat tylsiä; 
Raymond Chandleria mukaillen: ongelmat ovat 
taloustieteilijöiden leipää. 
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aikakauskirja 1984:4 

Korot, inflaatio ja tuotanto eri maissa 1920- ja 
1930-luvulla: Vertaileva analyysi* 

MATTI VIREN 

1. Johdanto 

Suomessa on vmnnyt viime aikoina melkoinen 
kiinnostus korkopolitiikkaa kohtaan. Käydyn 
korkopoliittisen keskustelun äänenpainoja ovat 
luonnollisista syistä sävyttäneet 1970-luvun ta
pahtumat, etenkin öljykriisien jälkeiset korkeat 
inflaatiolukemat ja niihin liittyneet alhaiset (usein 
jopa negatiiviset) reaalikorot. On kuitenkin syytä 
tarkastella korkopolitiikkaa muutoinkin kuin ai
van viime vuosien osalta. Erityisesti 1920- ja 
1930-luku näyttäisivät tarjoavan erään mielen
kiintoisen korkopoliittisen »kokeilun» ajanjak
son, jolla lienee muutakin kuin pelkkää kuriosi
teettiarvoa (vertailun vuoksi voisi tässä yhteydes
sä viitata Sargentin ym. analyyseihin 1920-luvun 
alun hyperinflaatioiden dynamiikasta eräissä Eu
roopan maissa; ks. Sargent (1982)). 

Kuten tiedetään, 1920- ja 1930-lukujen kehitys
tä dominoi 1930-luvun alun suuri taloudellinen la
ma, jonka myötä kokonaistuotannon määrä su
pistui lähestulkoon kaikissa maissa huomattavas
ti, USAssa jopa 30 %! Tämä tuotannon syvä 
taantuma näkyy myös koko ajanjakson keski
määräisissä kasvuluvuissa; kuten esimerkiksi ku
viosta 1 ilmenee, vuosien 1924-38 keskimääräi
nen tuotannon kasvuvauhti jäi useassa maassa 
vain parin prosentin tienoille (tässä yhteydessä on 
tosin suhtauduttava aineiston luotettavuuteen tie
tyin varauksin). Laman myötä myös hinnat laski
vat (kuten ilmenee esimerkiksi kuviosta 2); monis
sa maissa yli 10 prosenttia. Kun toisaalta nimellis
korot pysyttelivät 4-5 prosentin tienoilla, reaali
korot muodostuivat erittäin korkeiksi (ks. jälleen 
kuvio 2).1 Vaikka hinnat kääntyivät nousuun 
1930-luvun loppupuolella (ilman, että nimellisko-

* Ari Aaltonen on avustanut jäljempänä esitettävien 
laskelmien suorittamisessa. Tutkimus on suoritettu Yrjö 
Jahnssonin Säätiön ja Kulttuurirahaston tuella. 

1. Reaalikorolla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksin
kertaisesti vain nimelliskoron ja inflaatiovauhdin ero
tusta. 

roissa olisi tapahtunut vastaavaa muutosta), ei 
tällä ollut mainIttavaa merkitystä vuosien 
1924-38 keskiarvoja ajatellen. Kuten kuviosta 1 
ilmenee, keskimääräiseksi reaaliseksi obligaatio
koroksi muodostui ehkä noin 6 prosenttia, joka 
on huomattavan korkea luku, jos sitä verrataan 
toisen maailmansodan jälkeisen ajanjakson vas
taaviin korkoihin (ks. esim. Stenius ja Viren 
(1984), s. 8). 

Mielenkiintoinen kysymys tässä yhteydessä on 
tietenkin se, miten 1920- ja 1930-luvulla harjoitet
tu korkopolitiikka vaikutti reaalikehitykseen, eli 
toisi~ sanoen, missä määrin kokonaistuotannon 
verraten heikko kasvu aiheutui liian korkeana pi
detystä korko kannasta. Tähän kysymykseen vas
taaminen ei välttämättä ole kovin helppoa jo siitä
kin syystä, että reaalikorko (mitattuna nimellisko
ron ja inflaatiovauhdin erotuksena) ei suinkaan 
ole välttämättä eksogeeninen esimerkiksi suhtees
sa kokonaiskysyntään ja -tarjontaan, vaikka ni
melliskorko sitä olisikin. Toinen ongelma on puh
taasti käytännöllinen; 1920- ja 1930-lukujen osal
ta ei ole käytettävissä kovinkaan paljoa luotetta
vaa tilastomateriaalia, joka mahdollistaisi pitkälle 
viedyt empiiriset analyysit. 

Näistä ongelmista huolimatta suoritetaan seu
raavassa muutama empiirinen koe käytettävissä 
olevalla tilastomateriaalilla. Ensi vaiheessa analy
soidaan nimelliskorkojen muutoksia eri maissa; 
tarkoitus on lähinnä selvittää, missä määrin ni
melliskorot ovat olleet eridogeenisia, esimerkiksi 
vain ns. Fisher-yhtälön puitteissa Uoka lyhyesti 
sanottuna pitää sisällään oletuksen siitä, että odo
tettu reaalikorko ei korreloi odotetun inflaatio
vauhdin kanssa, ts. inflaatio-odotukset heijastu
vat täysimääräisinä nimelliskorkoihin).2 Tämän 

2. Toisin sanoen voidaan merkitä, että re = Re
.::lpe, jossa r on reaalikorko, R nimelliskorko ja .::lp inf
laatiovauhti e:n viitatessa odotettuihin arvoihin. Jos 
lähdetään siitä, että odotettujen ja havaittujen arvojen 
välillä vallitsevat seuraavat riippuvuudet: R = Re + UI 

ja .::lpe = .::lpe + u2, jossa u:t viittaavat ennustevirhei-
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Kuvio 1. BKT:n keskimääräinen kasvuvauhti (Y) ja keskimääräinen reaalinen obligaatiokorko (R) 1924-1938. 
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jälkeen tarkastellaan, mikä yhteys reaalikorolla 
on kokonaistuotantoon. Esitettävät empiiriset ko
keet koskevat pelkästään talouden »reaalipuol
ta»; rahamarkkinoiden puolelta tulevat mahdolli
set vaikutukset on aineiston puutteen vuoksi pak
ko sivuuttaa. 

2. Eräitä empiirisiä kokeita 

Empiirisissä kokeissa käytettiin aikasarja-aineis
toa 16 maasta vuosilta 1924-38. Seuraavassa esi
tettävät tulokset perustuvat yhdistettyyn aikasar
japoikkileikkausaineistoon, jonka puitteissa kul
lekin maqlle sallittiin oma vakiomuuttujansa (ao. 
muuttujia ei ole seuraavassa katsottu aiheelliseksi 

siin, tällöin R = re + b~pt + (UI - bu2), jossa ker
toimen b pitäisi Fisherin hypoteesin mukaisesti olla yksi 
(olettaen, että reaalikorko re on vakio yli ajan). Aihe
piiriin liittyvästä kirjallisuudesta ks. esim. Cargill 
(1976), Cargill ja Meyer (1980), Carlson (1979) ja Wil
cox (1981). 

I I I-L~--.L_ 
6 8 10 

R 

tulostaa, samoin on maakohtaiset tulokset jätetty 
raportoimatta; tarvittaessa kaikki materiaali on 
saatavissa kirjoittajalta). 

Nimelliskorkojen osalta saatiin tämän esti
mointimenettelyn puitteissa seuraavat tulokset: 

(1) ROt = maadummyt - .017LlPt 
(2.68) 
(2.13) 

R2 = .691, D-W = 1.246 
xi = 5.564, F1,197 = 7.158 

(2) ROt = maadummyt - 0.OO2LlPt + .01OLl~ -
(0.19) (1.69) 
(0.16) (1.67) 

.002Llat - .027 LlYt 
(0.41) (2.13) 
(0.56) (2.67) 

R2 = .707, D-W = 1.337, xi = 4.329, 
F4.194 = 4.444 

jossa RO on valtion pitkäaikaisten obligaatioiden 
korko Uaettuna 100: lla) , Llp on inflaatiovauhti, 
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Kuvio 2. Obligaatio korko ja inflaatiovauhti eri maissa. 
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jota tässä mitataan tukkuhintaindeksin suhteelli
sella muutoksella, ~d on valtion velkakannan 
suhteellinen muutos, ~a on »autonomisten meno
jen» suhteellinen muutos (autonomisia menoja 
ovat tässä yhteydessä vienti ja valtion menot) -
sekä d että a on deflatoitu tukkuhintaindeksillä -
ja ~y on BKT:n volyymin suhteellinen muutos. 3 

Kerroinestimaattien alla ovat (tavalliset) t-suhteet 
ja niiden alla Whiten heteroskedastisuuden suh
teen korjatut t-suhteet. X2 on Breusch-Pagan he
teroskedastisuustestisuure ja Fk, n-k esitettyjä 
muuttujia koskeva F-testisuure (ks. Judge et al 
(1980)). 

Yllä olevien tulosten perusteella voidaan hel
posti todeta, että korkojen mallittaminen ei näytä 
onnistuvan esillä olevien muuttujien puitteissa; 
korkoja ei missään tapauksessa kyetä selittämään 
millään yksinkertaisella Fisher-yhtälöllä eivätkä 
mukaan otetut, jossain määrin ad hoc tyyppiset 
muuttujat tätä tulosta muuksi muuta. Tuntuisi 
houkuttelevalta olettaa, että tämä tulos aiheutuu 
korkojen hallinnollisesta säätelystä tarkasteltavi
na olevissa maissa. 4 los kohta tämä oletus onkin 
perusteltu usean maan osalta, ei se silti kerro ko
ko totuutta. Onhan kuitenkin osa maista - itse 
asiassa jopa Suomi - sellaisia, joissa korot ovat 
määräytyneet markkinoilla. Kuitenkaan empiiri
set analyysit eivät tee mitään eroa näiden maiden 
suhteen. Selvästikin esillä on ongelma, joka vaati
si huomattavasti lisää analyysia. 

los hyväksytään ajatus, että nimelliskorot ovat 
olleet täysin eksogeenisia (mitä yllä esitetyt kokeet 
eivät tietenkään vielä mitenkään todista) voidaan 
tietyin perustein yrittää mallittaa kokonaistuotan-

3. Tässä yhteydessä on pakko valittaa sitä, että 
käytettävissä oleva tilastomateriaali ei mahdollistanut 
mielekkäämpää malli täsmennystä , esimerkiksi rahan 
kysyntään tai tarjontaan liittyvien »yllätysten» huomi
oon ottamista. Muuttujille Lld, Lla ja Lly ei niillekään 
voida esittää kovinkaan selviä teoreettisia perusteluja. 
Mikäli niitä kuitenkin pyritään tulkitsemaan, voidaan 
Lld:n kuvitella vastaavan jonkinlaista suoraa crowding
out vaikutusta, Lla sen sijaan edustaa autonomisia ko
konaiskysynnän »yllätyksiä» ja Lly vastaavanlaisia tar
jontapuolen »yllätyksiä». 

4. Mikäli estimoidaan pelkkä Fisher-yhtälö (ks. ala
viite 2) ROt = bo + b1LlPt eri maiden osalta, saadaan 
seuraavat PNS estimaatit kertoimelle b l (suluissa vas
taavat t-suhteet): Alankomaat .017 (0.34), Australia 
-.159 (3.60), Belgia .024 (1.49), Iso-Britannia -.079 
(2.19), Italia -.009 (1.05), Itävalta .077 (0.99), Japani 
-.039 (2.30), Kanada -.027 (1.29), Norja .005 (0.27), 
Ranska .029 (1.94), Ruotsi -.170 (2.99), Saksa -.127 
(2.05), Suomi -.067 (0.97), Sveitsi -.024 (0.68), Tans-
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non ja korkojen välistä riippuvuutta. Tässä yhtey
dessä tukeudutaan hyvin yksinkertaiseen koko
naistuotannon selitysyhtälöön, jossa korkojen 
ohella selittävänä muuttujana on viivästetty tuo
tannon määrä ja emo »autonominen» kysyntä
komponentti. Käytettäessä jälleen aikasarja
poikkileikkausaineistoa saadaan seuraavat esti
mointitulokset: 

(3) Yt = maadummyt + 

.262(ROt - ~Pt) 

(7.79) 
(7.90) 

R2 .960, D-W 
F3.210 = 438.593 

(4) Yt = maadummyt + 

.240(RDt - ~Pt) 

(7.10) 
(7.26) 

R2 .963, D-W 
F3,196 = 426.614 

.819yt_l + 
(26.62) 
(28.64) 

1.625, xt 

. 829yt_l + 
(26.09) 
(28.23) 

1.674, xt 

.103~ -
(5.38) 
(4.90) 

.007, 

.089~ -
(4.65) 
(4.45) 

.132, 

jossa RD viittaa keskuspankin diskonttokorkoon 
(ao. aikasarjaa ei ole olemassa Kanadan osalta) 
muiden merkintöjen ollessa samoja kuin edellä. 

Saatujen tulosten perusteella näyttää siltä, että 
reaalikoron ja kokonaistuotannon välillä vallitsee 
hyvin voimakas negatiivinen riippuvuus Uota ku
vastaa se, että reaalikoron pitkän aikavälin puoli
jousto kokonaistuotannon suhteen on lähes 1.5). 

ka -.025 (0.77) ja USA -.013 (0.79). Näiden tulosten 
valossa ei voi olla puhettakaan, että b l olisi lähellä yk
köstä, päinvastoin bl:n estimaatit ovat lähes säännölli
sesti negatiivisia. 

Negatiivista riippuvuutta obligaatiokoron ja inflaa
tiovauhdin välillä on vaikea selittää ilman, että oletettai
siin koron olevan eksogeeninen. Tosin Fisher-yhtälön
kin puitteissa voidaan esittää joitakin - ei välttämättä 
kovin vakuuttavia - hypoteeseja, jotka selittäisivät ne
gatiivisen riippuvuuden. Esimerkiksi voidaan tukeutua 
oletukseen, että inflaatio- t. deflaatioepävarmuuden 
kasvu pyrkii nostamaan nimelliskorkoja samanaikaises
ti kun hintatasossa tapahtuu voimakas lasku (ks. esim. 
Brenner ja Landskroner (1983». Toinen mainitsemisen 
arvoinen mahdollisuus liittyy siihen, että obligaatio
markkinat reagoivat negatiivisesti odottamattomiin 
muutoksiin inflaatiovauhdissa (alaviitteessä 2 esitettyjä 
symboleita hyväksikäyttäen tämä merkitsisi sitä, että 
ul:n ja u2:n välillä olisi negatiivinen korrelaatio; tästä 
mahdollisuudesta ks. esim. Nelson (1976». 
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Tätä havaittua negatiivista riippuvuutta voidaan 
selittää sillä, että kokonaiskysynnän vaihtelut 
ovat »dominoineet» esillä olevan ajanjakson ke
hitystä heijastuen hintojen muutosten kautta (ne
gatiivisesti) reaalikorkoihin. Se, että nimelliskorot 
pidettiin useimmissa maissa lähestulkoon kiintei
nä 1920- ja 1930-luvulla (ks. kuvio 2), sai puoles
taan aikaan sen, että kokonaiskysynnän supistu
miseen ja hintojen laskuun liittyi reaalikorkojen 
voimakas kasvu. Tämän puolestaan vaikutti ne
gatiivisesti kokonaiskysyntään myötävaikuttaen 
siten taloudellisen laman syvenemiseen. 

On tiettyä mielenkiintoa verrata 1930-luvun ja 
1970-luvun kehitystä keskenään. 1970-luvulla Ua 
1980-luvun alussa) koettiin syvin taloudellinen la
ma sitten 1930-luvun.5 Tähän lamaan liittyvä ke
hityskulku oli kuitenkin hyvin erilainen. Voimak
kaan deflaation sijasta koettiin voimakas inflaa
tio, johon liittyi reaalikorkojen lasku. Useissa 
maissa reaalikorot olivat jonkin aikaa jopa nega
tiivisia. los 1930-luvulla kaiken takana olivat ko
konaiskysynnän häiriöt, niin 1970-luvun osalta on 
perusteltua väittää, että taloudellisen aktiviteetin 
vaihtelut selittyvät enemmänkin tarjontapuolen 
tekijöillä (öljykriisin/-kriisien edustaessa tyypil
listä negatiivista kokonaistarjonnan häiriötä). los 
hyväksytään tämä näkökulma, on helppo selittää 
se, että reaahkorkojen ja kokonaistuotannon yh
teys 1970-luvulla oli pikemminkin positiivinen 
kuin negatiivinen (tai sitten mitään riippuvuutta ei 
ollut havaittavissa; viimeksi mainittua tulosta voi 
puolestaan selittää viittaamalla esimerkiksi siihen 
mahdollisuuteen, että rahapolitiikka oli täysin ak
komodoivaa). Se, että nimelliskorot vielä 1970-
luvulla pysyivät verraten alhaisina ja jäykkäliik
keisinä sallien reaalikorkojen laskun, esti puoles
taan sen, että negatiivisiin »tarjontayllätyksiin» 
olisi liittynyt myös kokonaiskysynnän lasku, joka 
olisi entisestään syventänyt laskusuhdannetta. 

Edellä esitettyjen havaintojen perusteella tun
tuisi perustellulta väittää, että korkopolitiikan 

5. 1980-luvun alku muodostaa korkopolitiikan kan
nalta erityisen mielenkiintoisen ajanjakson. Tässä yh
teydessä ei ole kuitenkaan haluttu nimenomaisesti puut
tua tämän ajanjakson kehitykseen, sillä se edellyttäisi 
rahamarkkinoiden toiminnan kytkemistä eksplisiittisesti 
mukaan tarkasteluun. 

6. Siitä, miten korkopolitiikkaa (tai yleisesti rahapo
litiikkaa) pitäisi harjoittaa erilaisten »yllätysten» absor
boinnissa ks. esim. Koskela (1984) ja Santomero ja Sie
gel (1981). 

7. Tässä yhteydessä suoritettiin vielä Suomen osalta 
eräitä empiirisiä kokeita edellä esitellyn kaltaisella ko-

kannalta hyvin olennaista on se, missä määrin eri
laiset kokonaistuotannon häiriöt juontavat juu
rensa joko kysyntä- tai tarjontapuolelta. Tämä on 
olennaista jo pelkästään siksi, että kokonaisky
synnän ja kokonaistarjonnan (negatiiviset tai po
sitiiviset) häiriöt välittyvät aivan eri tavoin reaali
korko kehitykseen. Tämä ero vaikuttaa tietysti 
myös siihen, olisiko syytä pyrkiä pitämään reaali
vai nimelliskorot kiinteinä. 6 

los vielä lopuksi arvioidaan Suomessa käytyä 
korkopoliittista keskustelua erityisesti edellä esi
teltyjen maailmansotien välisen ajan kokemusten 
valossa, tuntuu aiheelliselta väittää, että korkota
son ja taloudellisen kasvun väliset riippuvuudet 
ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Suoritettujen 
empiiristen kokeiden tuloksia voidaan nimittäin 
tulkita siten, että korolla on merkittävä kontrak
tiivinen vaikutus kokonaistuotantoon ja taloudel
liseen kasvuun. Tähän tulokseen liittyy tässä yh
teydessä tosin joukko varauksia. Ensinnäkin on 
pidettävä mielessä se mahdollisuus, että nimellis
korkojen asetantaan on liittynyt jokin korkopo
liittinen säännönmukaisuus, joka tekee esillä ole
van kaltaisen supistetun muodon mallin kerroin
estimaatit harhaisiksi (vertaa esillä olevaa ongel
maa St. Louis-mallin tiimoilla käytyyn keskuste
luun; ks. Goldfeld ja Blinder (1972». Toinen 
mahdollinen harhaisuuden aiheuttaja on reaali
korkojen - tai pikemminkin inflaatiovauhdin -
endogeenisuus. Estimointitulokset kaksivaiheisel
la PNS:llä eivät tosin viittaa siihen, että kysymys 
olisi ratkaisevan tärkeästä ongelmasta. 

Se, että reaalikorolla on (voimakas) kontraktii
vinen vaikutus kokonaistuotantoon, ei sinänsä ole 
mitenkään uusi tulos. Kokonaistaloudellisilla 
malleilla suoritetut simulointikokeet (esimerkiksi 
Suomen Pankissa) on tuottaneet systemaattisesti 
tämän tyyppisen tuloksen.? Tätä taustaa vasten 
tuntuu perustellulta väittää, että reaalikorkoon 
liittyvä kasvuvaikutus on olennaisesti tärkeämpi 
kuin siihen liittyvä allokaatiovaikutus. On tietysti 

konaistuotannon selitysyhtälöllä siten, että estimointi
ajanjakso oli 1926-1982 (tilastomateriaalin osalta ks. 
Pikkarainen (1982). Tällöin saatiin perustäsmennyksellä 
seuraavat PNS-estimaatit: 

Yt = -1.058 + .320~ - . 183(RDt - pf) + .065mt -
(7.30) (8.34) (2.11) (2.61) 
(8.21) (9.15) (1.58) (2.96) 

.123Ds + .558Yt_l 
(5.66) (11.06) 
(4.43) (11.60) 

R2 = .998, D-W = 1.723, xi = 2.551, F3.51 = 30.395 



totta, että korkea reaalikorko vaikuttaa positiivi
sesti työllisyyteen työvoiman ja pääoman välisen 
hintasuhteen muuttumisen kautta. Tällainen tuo
tannontekijäin välinen substituutiovaikutus voi 
kuitenkin kiistatta dominoida vain, jos kokonais
tuotanto on annettu. 8 Tällainen tapaus ei kuiten
kaan liene käytännön kannalta kovin mielenkiin
toinen. 
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(Ds = 1 vuosille 1939-47) laskettuun inflaatio-odo
tussarjaan tukkuhintaindeksille ja m tukkuhintaindek
silla deflatoituun setelistöön muiden symbolien ollessa 
samoja kuin edellä . 

Estimointitulokset vastaavat varsin hyvin edellä esi
tettyjä. Ennen kaikkea voidaan todeta, että reaalikorko
muuttujalla on tässäkin tapauksessa negatiivinen vaiku
tus kokonaistuotantoon. 

8. Lisäksi on tehtävä joukko (kaikkea muuta kuin it
sestäänselviä) oletuksia työvoiman kysynnän ja tarjon
nan korkoherkkyydestä. 
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Idän ja lännen taloussuhteiden tutkimuksesta 

VEIKKO REINIKAINEN - URPO KIVIKARI 

Kansantaloudellisen ai}s:akauskirjan numerossa 
1984:2 arvioi Jarmo Eronen kokoomateosta Fin
nish-Soviet Economic Relations (London 1983). 
Idän ja Lännen taloussuhteiden tutkimuksen on
gelmista on Suomessa keskusteltu varsin vähän ja 
tässä mielessä on tämän suomalais-neuvostoliit
tolaisen yhteistyön tuloksena syntyneen kokoo
mateoksen julkinen arviointi sinänsä tervetullut
ta. Samasta syystä pidämme toisaalta aiheellisena 
vastata eräisiin Erosen omaan kirjoitukseemme 
»Itä-länsi-taloussuhteiden teoriasta» kohdista
miin huomautuksiin. 

Eronen väittää esityksellemme olevan ominais
ta että »yhtenäistä teoriaa ei synny», selittämättä 
mitä tällainen kaivattu teoria voisi olla. Kirjoituk
sessamme katsotaan että itä-länsi-suhteiden selit
tämisen näkemyksellisiä perusajatuksia ovat: (1) 
periaatteessa voidaan ajatella suhteiden järjeste
lyn kehittyvän siten että kaikki vastavuoroisesti 
hyödylliset taloussuhteet pyrkivät ajan mittaan 
realisoitumaan (vrt. m.t. s. 7-8), (2) työnjakoon 
sisältyviä potentiaalisia mahdollisuuksia voidaan 
myös itä-länsi-suhteen osalta tarkastella kansain
välisen erikoistumisen klassisen teorian avulla 
(m.t. s. 5-6), (3) taloussuhteiden tosiasiallista ke
hitystä selitettäessä on kuitenkin erikseen pidettä
vä silmällä mahdollisuuksien hyödyntämistapaan 
vaikuttavia historiallis-poliittisia tekijöitä (m. t. s. 
8-13), vaikka komparatiivisen edun sisällön se
littäminen ei sekään ole talousjärjestelmäsidon
nainen asia vaan kaupan rakenteen määräävät tie
tyt universaalit reaalitekijät (vrt. m.t. s. 6 sekä li
säksi Manzhulo & Piskulov, m.t. s. 36 ja 40). -
Katsomme edelleen että näiden näkemysten va
raan rakentuva aiheen käsittely muodostaa esityk
sessämme sellaisen yhtenäisen selityksen, mikä il
miön luonnetta ajatellen on mahdollinen. Toi
vomme että näistä kysymyksistä kiinnostuneet 
harkitsisivat tämän alan teorianmuodostuksen 
ongelmia myös kirjoitukseemme perehtymällä, 
tyytymättä Erosen arvion silmäilyyn. 

Edellä sanottu selittää myös miksi viittaukset 
suunnitelmataloudelliseen ulkomaankauppateo
riaan voivat (niinkuin Eronen väittää) näyttää vä
häisiltä. Käsittelemämme teoria ei ole vain mark-

kinataloudellista teoriaa vaan se on pitkälti kan
sainvälisten taloussuhteiden yleistä, siis ei-talous
järjestelmäsidonnaista teoriaa. Mielestämme ei 
ollut mitään syytä ujostella tuoda esiin sitä että 
Suomessakin ajatellaan näin. Sen sijaan emme 
tulleet vakuuttuneiksi Erosen edellytyksistä toi
mia erotuomarina arvoteoriaa sivuavan keskuste
lun yhteydessä. 

Eronen valittaa myös että »komparatiivisille 
eduille ei anneta empiiristä sisältöä». Tehtävä
nämme ei kuitenkaan ollut kehitellä Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen kaupall rakenteen teoriaa 
vaan kytkeä näiden maiden välisten suhteiden tar
kastelu yleiseen itä-länsi-talous suhteiden proble
matiikkaan ja käsitellä lopulta tätäkin ongelmaa 
globaalinäkökulmasta. Rohkenemme väittää että 
tätä on Suomessa vanhastaan painotettu mie
luummin liian vähän kuin liian paljon. Omat on
gelmat on yleensä nähty liiankin erityisinä. Koko 
itälänsikaupan rakenteen tarkasteleminen oli taas 
liian laajakantoinen tehtävä kirjoituksemme puit
teissa ja siksi pitäydyimme pitkälti jo mainittuun 
ajatukseen että suhteellisen edun sisällön selittä
minen ei ole talousjärjestelmäsidonnainen asia. 
Itä-länsikaupan erityisluonne on kyllä otettava ra
kennetarkastelun yhteydessä huomioon ja siihen 
viittaamme mm. teollisuustuotteisiin liittyvien eri
tyisongelmien osalta. Tällaisten erityisongelmien 
pohdintaa sisältyy nyt enemmän allekirjoittaneen 
Kivikarin teokseen »Itä-Länsikauppa» (Turku 
1983). 

Edellä jo mainittuun kokonaisselitykseen pyr
kiminen teki sen sijaan aiheelliseksi painottaa sitä 
että työnjaon mekanismiin ja toteutumisedelly
tyksiin liittyy itä-Iänsisuhteissa länsi-länsisuhteis
ta poikkeavia ongelmia. Tästä syystä korostimme 
teoreettisen ja institutionaalisen tarkastelun yh
teyttä, pyrkien eri tarkastelutasojen yhteenkytke
miseen. Tämä voi näyttää »hyppelyltä» globaali
tason, kansantalouden tason ja mikrotason välillä 
(kuten Eronen väittää) mutta olemme yhä vakuut
tuneita siitä että tällainen lähestymistapa on itä
länsi-suhteiden tutkimuksessa välttämätön. 

Suomen ja Neuvostoliiton suhteet muodostavat 
paitsi taloudellisesti merkittävän myös tieteellises-



ti kiinnostavan tutkimus kohteen. Puheena oleva 
teos on tietenkin vain osa siitä kokonaisponnis
tuksesta mikä liian pitkäaikaisen hiljaiselon jäl
keen olisi nyt tarpeen. Tätäkin teosta arvosteltaes
sa olisi mielestämme voitu osoittaa selvempää 
pyrkimystä ymmärtää julkaisun luonnetta ja tar
koitusperiä sekä niitä rajallisia tavoitteita joita te
oksen yksittäisille kirjoituksille oli mahdollista 
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asettaa. Itse haluaisimme yhä korostaa sitä että 
tämän problematiikan tutkimuksessa on pyrittävä 
teoreettisen, taloushistoriallisen ja poliittisinstitu
tionaalisen tarkastelun synteesiin. Tutkimuskoh
teen perusluonteelle vieras kapea-alaisuus on vaa
rallista näyttipä se aluksi tuottavan millaista »sel
keyttä» tahansa. 
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Rahapolitiikka ja pankkien luotontarjonta: 
kommentti 

KARIALHO 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 
1984:2 kirjattiin mielenkiintoinen keskustelu 
Heikki Oksasen ja Vesa Vihriälän välillä, joka 
käytiin alunperin Taloustieteellisen seuran tee
mailtapäivässä helmikuun alussa. Keskustelu kos
ki erilaisten keskuspankkivelan korkojärjestel
mien ominaisuuksia rahamarkkinoiden säätelyssä 
ja erityisesti sitä, sopiiko vanha pankkikohtainen 
kiintiöjärjestelmä paremmin vai huonommin tal
letusshokkien - jotka tyypillisesti ovat yhteydes
sä ulkomaisiin pääomanliikkeisiin - vaikutusten 
eliminoimiseen kuin nykyinen päiväluottojärjes
telmä. 

Seuraavassa on tarkoitus osallistua tähän kes
kusteluun kahdelta näkökulmalta. Ensinnäkin on 
tarkoitus lyhyesti selostaa oman tutkimukseni 
(Alho (1983)) tuloksia siitä, mitkä ovat erilaisten 
keskuspankkivelan järjestelmien ominaisuudet 
rahapolitiikan pyrkiessä vaikuttamaan pankkien 
luotontarjontaan. Toiseksi pyrin havainnollista
maan sitä, miten pankkien tavoitefunktion spesi
fiointi pankkimarkkinoiden teoreettisessa analyy
sissa vaikuttaa mm. talletusshokkien vaikutuksia 
koskeviin tuloksiin. 

Olen emo tutkimuksessani vertaillut pankkien 
luotontarjonnan reaktiota keskuspankin päivä
luottokoron/marginaalikoron muutoksiin, kun 
pankkien toimintaympäristö on a) »vanha systee
mi», jossa ei ole markkinarahaa ja b) »uusi järjes
telmä», jossa esiintyy markkinarahaa, ja jossa 
pankit voivat siirtää markkinarahan ylimääräiset 
kustannukset antolainauskorkoihin siinä määrin 
kuin Suomen Pankki on myöntänyt pankeille lu
van tähän (nykyisin tämä osuus on 30 070). Pyrki
myksenä on vertailla Suomen Pankin päiväluotto
koron tehokkuutta eri järjestelmissä, kun käyte
tään a) vanhaa kiintiöjärjestelmää sakkokorkoi
neen ja b) nykyistä päiväluottojärjestelmää kiin
teine päiväluottokorkoineen. Järjestelmää, jossa 
pankit voivat kanavoida osan markkinarahasta 
luotonannoksi »markkinakorolla» (rahoitusyh
tiöt) ei ole tässä yhteydessä tarkasteltu. 

Tutkimukseni mukaan päiväluottojärjestelmäs
sä markkinarahan olemassaolo lisää yleisesti ot
taen keskuspankin politiikan tehoa, mikä perus
tuu siihen, että pankkien kustannukset nousevat 
myös siltä osin kuin markkinarahan kustannukset 
nousevat, sillä kilpailutilanteen oletetaan ajavan 
pankit nostamaan (laskemaan) markkinarahan 
korkoa srlmalla tavalla kuin keskuspankkivelan 
marginaalikorko nousee (laskee). 

Markkinarahan kautta saattaa tapahtua aikai
sempaa voimakkaampi ns. ojjsetting capitaljlow, 
eli rahamarkkinoiden kiristymistä kompensoivia 
pääomanliikkeitä, mikä heikentää rahapolitiikan 
tehoa. Keskuspankin päiväluottokoron tai kor
koasteikon noston seurauksena pääomantuonti li
sääntyy ja pankkien keskuspankkiluoton määrä 
supistuu. Tällä on erityisesti merkitystä vanhassa 
kiintiöjärjestelmässä, koska pankin keskuspank
kivelastaan maksama marginaalikorko alenee ve
lan alenemisen myötä. Nykyisessä päiväluottojär
jestelmässä tällaista efektiä ei välittömästi seuraa. 

Talletusshokkien vaikutus luotontarjontaan 
riippuu olennaisesti siitä, minkälaisen oletetaan 
pankkien tavoitefunktion olevan. Marginalistises
sa ajattelussa vain rajakustannusten ja rajatuotto
jen yhtäläisyydellä on merkitystä päätöksenteolle, 
missä hengessä Vihriälä totesi suomalaisten pank
kitutkimusten ja siis myös Oksasen keskeisten tut
kimusten olevan tehtyjä. Tästä uusklassisesta 
hengestä Oksanen siis nyt jossain määrin haluaa 
irrottautua tai ainakin laajentaa näkemystään 
painottamaan myös keskimääräisten kustannus
ten ja tuottojen merkitystä pankin luotontarjon
nan määräytymisessä. 

Jos pankin päätöksenteko perustuu vain raja
kustannuksiin ja rajahyötyihin ja keskuspankki 
pitää rajakustannukset vakiona päiväluottojärjes
telmässään, talletusten vaihtelu ei vaikuta lain
kaan pankkien luotontarjontaan. Tietyn minimi
tavoitteen asettaminen voitolle tai markkina
osuustavoite voiton ohella aiheuttavat sen, että 
luotontarjonta riippuu talletusten vaihtelusta po-



Voitto 
7T 

Rajatuotot 

L Luotontarjonta 

Luotontar jonta 

sitiivisesti, koska talletusten supistuminen ja kes
kuspankkivelan nousu vähentävät voittoa ja 
kääntäen. 

Näitä keskeisiä, mutta vaikeasti intuitiivisesti 
ymmärrettäviä tuloksia on syytä yrittää havain
nollistaa. Oheisen kuvion yläosassa esitetään pan
kin voiton maksimointiin tähtäävän käyttäytymi
sen marginaaliset perustekijät, luotonannon ale
nevat rajatuotot ja päiväluottokoron vakioisuu
den vuoksi vakioiksi oletetut rajakustannukset. 
Näiden leikkauspiste määrittää optimaalisen luo
tontarjonnan L Alakuvassa on esitetty tilanne 
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kokonaisvoiton 7r tason suhteen. Lähtötilanteessa 
talletuksiin Do liittyy voittofunktio 7r(L)o, jonka 
tietysti ( maksimoi. Jos talletukset supistuvat ta
solle Dl' tämä ei vaikuta marginaalisiin suureisiin 
eikä luotontarjontaan L Alakuviossa tämä näkyy 
voittofunktion siirtymisenä alaspäin paikkaan 
7r(L)I' Jos pankin käyttäytyminen perustuu voi
ton maksimoinnin sijasta sekä voittoon että 
markkinaosuuteen, päätöksenteko määräytyy 
voittofunktion ja alakuvioon piirrettyjen indiffe
renssikäyrien u(7r,L) = vakio sivuamispisteen 
kautta. Alkutilannetta vastaava optimi on (u' 
Kun talletukset supistuvat, kuviosta nähdään, 
että nyt uuteen optiriliin (~ pääseminen edellyt
tää luotontarjonnan supistamista. 

Tämän perusteella voidaan myös päätellä, että 
mitä enemmän pankit painottavat päätöksenteos
saan voiton maksimointia, sitä enemmän ne rea
goivat keskuspankkipolitiikkaan muutoksiin ja 
sitä vähemmän talletusshokkeihin. Toisaalta taas 
mitä enemmän päätöksenteko painottuu voiton 
sijasta markkinaosuustavoitteeseen, sitä vähem
män reagoidaan päiväluottokoron muutoksiin ja 
sitä enemmän talletusshokkeihin. 
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KIRJALLISUUTTA 

The Crisis in Economic-Theory, edited by Daniel 
Bell and Irving Kristol, Basic Books, Inc. Pub
lishers, New York 1981, 226 sivua, 

Esiteltävä teos on mielestäni eräs tärkeimmistä 
kirjoista, johon kansantaloustiedettä harrastava 
voi nykytilanteessa yleensä perehtyä. Teoksessa 
lähdetään käsityksestä, että »It is widely conceded 
that something like a 'crisis in economic theory' 
exists, but there is vehement disagreement about 
the extent and nature of this crisis» (m.t. s. 201). 
Kaikki teoksen kirjoittajat hyväksyvät tämän nä
kemyksen, mutta he edustavat muuten varsin eri
laisia suuntauksia. Kansainvälisessä keskustelussa 
haasteita ortodoksialle onkin tarjolla runsaasti, 
paljon enemmän kuin meillä viime vuosiin saakka 
on tiedostettu tai ainakaan tunnustettu. Tarjolla 
ei kuitenkaan ole juuri ollut monipuolisia ja suun
nistautumista todella helpottavia julkaisuja. Bell 
& Kristolin teos on siis kansainvälisestikin merkit
tävä. 

Teos on kyllä jossain määrin makropainottei
nen sikäli, että useimmat kirjoittajat pitävät mah
dollista kriisiä nimenomaan Keynesin jälkeisen 
uusklassisen synteesin kriisinä. Vahvasti on tuli
linjalla kuitenkin myös walrasilainen kokonaista
sapainoteoria ja uusklassinen mikroteoria yleensä 
ja myös ekonometrian periaateongelmia sivutaan. 

Teoksen artikkelit on alkuaan julkaistu The 
Publie Interest -aikakauskirjassa, jonka toimitus
ta Irving Kristol edustaa. Daniel Bell näyttää ta~s 
yleisen yhteiskunta-ajattelun edustajana huolestu
neen niin vakavasti kansantaloustieteen tilasta, et
tä on päättänyt osallistua projektiin. Tuloksena 
onkin sangen antoisa julkaisu, johon sekä kan
santaloustiedettä luennoivien että käytännön tut
kijoiden ja päättäjien ja varsinkin nykyisen opis
kelijapolven tulisi ainakin valikoiden tutustua. 
Yritän seuraavassa tiivistäen selostaa mitä teos 
voi lukijalle tarjota. 

Teos alkaa tunnetun liikkeenjohdon teoreeti
kon Peter Druckerin kirjoituksella »Toward the 
Next Economics». Tulevaisuutta on Druckerin 
mielestä tosin etsittävä menneisyyteen perehty
mällä. Kansantaloustiede alkoi hahmottua 1500-
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luvulla merkantilistisen politiikan perusteluja esi
tettäessä. Sittemmin se on kokenut neljä suurta 
muutosta, ensin fysiokraattien, sitten klassikko
jen, sen jälkeen uusklassikkojen ja lopuksi Keyne
sin ajattelun vaikutuksesta. 

Nyt oltaisiin siis viidennen vallankumouksen 
kynnyksellä. Druckerin mielestä nykyinen kriisi 
vastaa luonteeltaan merkantilismin loppuvaiheis
sa koettua kriisiä. Ennen liberalismin kautta, 
1700-luvulla, koettiin ts. myös vakava tuotta
vuuskriisi ja pääomanmuodostuksen heikkenemi
nen, mikä vei pohjaa merkantilismin kannatuk
selta. Sama on ongdmana nytkin, ja Drucker kat
sookin, että »The next scientific revolution may 
start with productivity or with capital forma
tion». (m.t. s. 13). Seuraava kehitysvaihe on yli
päänsä enemmän mikropohjainen ja tarjontaa 
painottava kuin koettu kysynnän makrosäätelyn 
valtakausi. Myös taloudenpidon eri tasojen (mik
ro, kansallisvaltiot, maailmantalous) suhteita jou
dutaan Druckerin mukaan harkitsemaan paljon 
entistä perusteellisemmin. 

James Deanin esitys »The Dissolution of the 
Keynesian Consensus» on teoksessa varsin keskei
nen, sikäli kuin kriisiä tarkastellaan nimenomaan 
keynesiläisyyden kriisinä. Yksimielisyyden vai
heen sisältö määritetään siinä tosin perin vahvasti 
fiskaalikeynesiläisittäin. Tyytymättömyyden al
kujuuria etsitään kolmelta suunnalta. Ensinnäkin 
ovat »Revolutionaries», (mm. Joan Robinson, 
Kaldor, Weintraub) , jotka jo varhain valittivat 
keynesiläisyyden ajatuksellisesti vallankumouk
sellisen aineksen unohtumista. Toisena ryhmänä 
erotetaan »Evolutionaries», jotka keskittyvät 
uusklassisesta synteesistä poikkeavalla tavalla 
makron mikroperusteid~n etsintään (mm. 
Clower, Patinkin, Barro, Grossman). Kolmas 
ryhmä, »Reactionaries», merkitsee Deanille lä
hinnä varhaista monetarismia (Friedman, Brun
ner), ja käytetty ilmaus viittaa tämän ryhmän esi
keynesiläisiin pyrkimyksiin. Kriisin ratkaisua on 
Deanin mukaan haettava lähinnä evolutionaari
sen suuntauksen, siis epätasapainoteoreetikkojen 
ajattelusta. Koko makroteorian kriisin syynä 
Dean näkee sen, että monella eri taholla tiedostet-



tiin yhtaikaa se, että makron mikroperusteet oli
vat Consensus-vaiheen ajattelussa jääneet hata
riksi. Tulevaisuuden keskeisenä haasteena näh
dään tämän puutteen poistaminen: on osoitettava 
miksi markkinat kokonaisuutena eivät ilmennä si
tä, että kaikkien mikroagenttien pyrkimyksenä on 
täystyöllisyys. 

Allan Meltzer (Monetarism and the Crisis in 
Economics) esittelee taas monetarismin tarjoamia 
mahdollisuuksia keynesiläisyyden ongelmien, eri
tyisesti USA:n 1960-luvun kokemusten näkökul
masta. Meltzer korostaa mm. seuraavia asioita: 
(1) teoria on muuttunut kriisin johdosta vähem
män kuin talouspolitiikka, (2) talouspolitiikan pe
rusvirheenä erottuu jälkikäteen tarkastellen ly
hyen tähtäyksen ylikorostus ja pitkän ajan vaiku
tusten unohtuminen, (3) ongelmana oli myös ylei
nen yliusko tiedepohjaisen säätelyn mahdollisuu
teen, (4) havaittuja suhteita pidettiin liiaksi lakei:
na, ja todellisten syy-seuraussuhteiden erittely 
unohtui. - Meltzer korostaa myös perustellusti, 
että toisen maailmansodan jälkeinen kehitys ei ol
lut vain uuden makrotalouspolitiikan ansiota ja 
viittaa mm. vapaakauppaan, pääomaliikkeiden ja 
kansainvälisen valuuttajärjestelmän merkityk
seen. Monetarismin perusteluna viitataan niihin 
vaikeuksiin, joihin varsinkin USA:ssa ajaudut
tiin, kun yritettiin vakauttaa ensisijaisesti korko
kehitys eikä rahan määrän kehitystä. Käsitystä, 
että parempaan tulokseen päästään vakauttamal
la ensisijaisesti rahan määrän kehitys, tuskin ku
kaan voikaan enää täysin torjua. Meltzerin kirjoi
tus tuo kuitenkin hyvin esille myös monetarismin 
yleisemmän, ennustettavuus- ja säätelyoptimis
mista varoittavan sanoman. 

Daniel Bellin kirjoituksessa »Models and Reali
ty in Economic Discourse» lähdetään siitä, että 
»there is the question not only whether there is a 
erisis in eeonomie theory but also a erisis of eeo
nomic theory itself» (s. 47). Bell esittää tiiviin, sy
vällisen analyysin modernin kansantaloustieteen 
200-vuotisen kehityksen ilmentämästä tiede käsi
tyksestä ja sen muuttumisesta. Bellin teoksesta on 
tosin vaikeata esittää tiivistelmää. Läpikäyvänä 
näkemyksenä on lähinnä se, että taloustieteenkin 
on tarkoitus olla inhimillisen käyttäytymisen tut
kimusta, mutta tosiasiassa »eeonomie theory is a 
eonvenient fiction --- but it is not a model of real
ity. But even as a fietional ideal, it is inherentIy 
problematical.» (s. 70). Taloustieteen kriisin ja ta
loudellisen kehityksen kriisin Bell kytkee myös yl
lättävänkin vahvasti yhteen. Ulospääsy on kuiten
kin suuntakeskustelun avulla mahdollinen: »The 
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erux of my argument is an epistemologieal one. 
Eeonomie theory, unlike physies, is not eonstituti
ve of a single underlyig reality.» (s. 80). Tarvitaan 
myös yhteyttä muuhun käyttäytymistutkimuk
seen: »What ultimately provides direetion for the 
eeonomy. --- is not the price system but the value 
system of the eulture in whieh the eeonomy is 
embedded.» (s. 78). Konkreettisia teesejä ovat 
mm. seuraavat: »Eeonomie man is a social eate
gory»; »Eeonomie theory has to understand its 
underpinnings not only in relations to politics but 
to politieal theory»; »Eeonomic theory has to 
return to time». (s. 78-79). 

Mark Willes (Rational Expectations as a Coun
terrevolution) pitää kriisiä luonnollisesti nimen
omaan keynesiläisyyden kriisinä. Nojautuminen 
1970-luvun stagflaatioon on Jopa yllättävän vah
vaa, ja yliuskoa perinteiseen Phillips-käyrään pi
detään suorastaan keynesiläisyyden ydinasiana. 
Käsitellyn suuntauksen teoreettisista perusajatuk
sista (mikroagenttien optimointi, jatkuva markki
natasapaino ) saadaan selkeä kuva. Empiirisiin 
makromalleihin kohdistettu syvällinen kritiikki 
tulee hyvin esille. Willes torjuu rationaalisten 
odotusten suuntaukseen liitetyn »talouspoliittisen 
nihilismin» leiman. Sen jälkeen hän antaa hyvän 
kuvan siitä, miten käsitystä jatkuvan aktivismin 
korvaamisesta vakailla säännöillä on perusteltu. 
Käsitellyn suuntauksen ongelmallisimpiin puoliin 
ei toisaalta saada vastauksia. Kuinka jatkuvan 
markkinatasapainon ajatusta voidaan käyttää 
suorastaan premissinä, kun havainnot puhuvat 
sen puolesta, että tutkimusongelmana on epätasa
painotilanteiden selittäminen? Kuinka agentit voi
vat tietää sen, mikä heidän pitäisi teorian mukaan 
tietää ja minkä tietäminen on oikeastaan loogises
ti mahdotonta? Kuinka esim. Suuri Lamakausi 
saattoi kaiken optimikäyttäytymisen oloissa ol
lenkaan syntyä? Tuntuu siltä, että vastavallanku
mouksesta puhuminen on teorian osalta ennenai
kaista. 

Leibensteinin kirjoitus »Microeconomics· and 
X-efficiency theory: if there is no crisis, there 
ought to be» käsittelee asiaa, jota tekijä on esitel
lyt monissa muissakin yhteyksissä. Tämäkin kir
joitus antaa tekijän sanomasta hyvän kuvan ja on 
hyödyllinen myös aiheeseen ennen perehtyneille. 
X-tehottomuusväite sisältää käsityksen, että orga
nisaatioille ei ole yleisesti ominaista sellainen opti
mikäyttäytyminen mm. kustannusten minimoin
nin osalta kuin uusklassinen teoria edellyttää. 
Vastaavasti ei tuotoksen ja panoksen välillä ole 
sellaista yksikäsitteistä yhteyttä kuin tuotanto-
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funktiotarkastelu edellyttää. Tämä liittyy siihen, 
että talousteoriassa ei edes käsitellä sitä, mitä or
ganisaatioiden sisällä tapahtuu, eikä huomioida 
motivointijärjestelyjen avainasemaa. Leibenstein 
katsoo, että mikroteorian sisällä ei ole vieläkään 
havaittavissa riittävää kriisitietoisuutta. Mitta
suhteiltaan X-tehottomuusongelma on luultavasti 
merkittävä, ja lienee täysin oikeutettua päätyä 
johtopäätökseen, että »Reluctance to relax the 
maximization assumption deprives the profession 
of a research pathway that can lead todiscoveries 
of significant economic pathologies.» (m. t. s. 
109). X-tehottomuusasia on tärkeä sekä mikro
teorian, kasvututkimuksen että julkisen sektorin 
tutkimuksen näkökulmasta. Siitä kiinnostuminen 
vie tutkijan väistämättä liiketaloustieteen ja hal
linnon suuntaan. 

Israel Kirzner käsittelee asiaa (The Austrian 
Perspective on the Crisis), joka lienee suomalaisil
le lukijoille melko outo. Alkuaan itävaltalainen 
koulukunta oli eräs mikropainotteisen uusklassis
min (1870-1929) kolmesta pääsuuntauksesta, 
walrasilaisuuden ja marshallilaisuuden ohella. 
Itävaltalaisuus näkyykin selvästi mm. Lionel 
Robbinsin kuulussa metodologisessa esseessä, ja 
yleensäkin sen uskottiin hyvin sulautuneen ylei
seen teoriaan. Nykyinen uusitävaltalaisuus koros
taa kuitenkin, että keynesiläis-walrasilainen teoria 
on painanut unhoon itävaltalaisen tradition par
haat puolet ja johtanut kansantaloustieteen pe
rusluonteelle vieraan »skientismin» tielle. Uuden 
itävaltalaisuuden omia perusajatuksia ovat ns. ra
dikaali subjektivismi ja metodologinen individua
lismi. (Ajattelun taustavaikuttajia ovat Hayek ja 
Mises.) Tasapainotarkastelun ylikorostamisesta 
halutaan siirtyä enemmän markkinaprosessien 
tarkasteluun. Yrittäjä halutaan palauttaa talous
teorian keskeiseksi elementiksi. Staattinen kilpai
lunäkemys halutaan hylätä. Tiedon, odotusten ja 
asteittaisen oppimisen keskeistä asemaa koroste
taan. Jokainen joka hyväksyy tämän tapaisen 
ajattelun on mielessään jossain määrin itävaltalai
nen ja voi aloittaa asiaan perehtymisen vaikka 
tästä Kirznerin kirjoituksesta. Varsinkin mikro
teorian harrastajille itävaltalaisuus voisikin tarjo
ta erilaisuudessaan hyödyllisiä ajatusvirikkeitä, 
vaikka itävaltalaista kritiikkiä ei täysin hyväksyt
täisikään: »Ih the Austrian view a thorough trai
ning in heoclassical economics simply does not 
equip one with a sensitive understanding of how 
the market economy works.» (s. 112). Onko aivan 
varmaa, että tällainen kritiikki on syytä täysin 
torjua? 

Frank Hahnin esseessä (General Equilibrium 
Theory) pyritään Walrasin perinnettä jatkavan 
Arrow-Debreu -mallin arviointiin. Vakavaksi 
vaaraksi nähdään sekä »vihollisten» matalaotsai
nen kritiikki että liian innokkaiden »ystävien» va
raukseton harrastus. Ainoastaan suppealla valit
tujen joukolla voi Hahnin mielestä yleensä olla 
käsitys yleisen tasapainoteorian merkityksestä, ja 
kaikki huomionarvoinen kritiikki on ollut peräi
sin »sisärenkaan» piiristä. Tämä muista yhteyk
sistä tuttu näkemys henkii nyt käsillä olevasta kir
joituksestakin, mutta tradition liian hallitsevan 
aseman vaarat tunnustetaan kyllä selvästi. Hahn 
pitää tasapainomallia kunniakkaan, Adam Smit
histä alkaneen perinteen huipentumana, mutta 
katsoo, että »we find it less enlightening than we 
had expected» (s. 123). Tätä näkemystä seuraten 
hän esittää varsin valaisevan selvityksen siitä mi
ten tämä on ymmärrettävä ja miten tähän on tul
tu. Johtopäätöksenä on mm., että »the strict as
sumptions of the theory will have to be restyled -
with possibly fateful consequences» (s. 130). Me
neepä<Hahn vielä pitemmällekin: »The theory --
is likely to recede and be superseded.» (s. 137). 
Tämä lienee liiankin ankara johtopäätös, ja tasa
painoteoria voinee kyllä säilyttää asemansa ta
loustieteilijän näkemyksellisenä välineenä ja. teo
reettisen päättelyn yhtenä vaiheena ainakin 2/2/2 
-muodossaan. Tulevan kehityksen luonteesta 
Hahnilla on kyllä paljon mielenkiintoista sanotta
vaa mm. non-walrasian kokonaismalleihin liit
tyen. 

Kenneth Arrow käsittelee kirjoituksessaan 
(Real and Nominal Magnitudes in Economics) 
näennäisesti pientä, mutta tosiasiassa hyvin kes
keistä ongelmaa. Aikoinaan ajateltiin, että vain 
reaalitekijöillä on lopulta merkitystä. Tämä pe
rinne on säilynyt mikroteoriassa, jossa talouden 
järjestystä selitetään suhteellisten hintojen, siis 
reaalivaihtosuhteiden avulla. Makroteoriassa kä
sitellään sen sijaan myös reaali- ja nominaalisuu
reiden yhteyksiä: esim. yhteys työllisyysasteen ja 
nimellispalkkakehityksen välillä, rahan määrän ja 
aktiviteetin tason välillä jne. Arrow kysyy, miten 
tämä teorian eri osien välinen ristiriita on selitet
tävissä ja miten asiaan olisi suhtauduttava. Vas
taus tiivistyy seuraavaan: »The key question, in 
determining whether changes in monetary mag
nitudes can have planned effects on real quanti
ties, is whether the fluctuations in our economic 
system are best described by a model in which 
prices dear markets at every instant or by one in 
which market disequilibria persist over months or 



even years.» (s. 150). Kysymys on siis makroteo
rian nykyisiä kiistoja ajatellen olennaisesta ehdos
ta. Arrow'n käsittely, jossa hän itse suhtautu 
epäilevästi jatkuvan tasapainon olettamukseen, 
täydentää hyvin myös Hahnin esitystä. Nykyisen 
hämmennyksen oloissa on Arrow'n tarkoittaman 
asian tiedostaminen epäilemättä hyvin tärkeätä. 
Havaintojeni mukaan se on herkästi jäänyt tie
dostamatta myös valuuttakurssipolitiikan teo
riassa. 

Paul Davidson tarjoaa kriisin ratkaisuksi »Post 
Keynesiam> suuntauksen ajattelua, vaikka esittää
kin havainnollisen katsauksen koko makroteorian 
keskustelutilanteesta. Ilmaus Post Keynesian on 
vähän harhaanjohtava - ei ole kysymys yleisesti 
Keynesin jälkeisestä ajattelusta, erotukseksi esi
keynesiläisestä ajattelusta. Kysymys on väärin tul
kitun keynesiläisyyden jälkeisestä ajattelusta. Nä
kemys, jonka mukaan kriisi johtuu Keynesiä tul
kinneen ajattelun harharetkistä, mm. ns. uusklas
sisen synteesin liian kaavamaisesta luonteesta, on 
anglosaksisissa maissa ollut melko vahvasti esillä. 
Tällaista fundamentalistista keynesiläisyyttä 
edustaa aikakauskirja JournaI 01 Post Keynesian 
Economics, jonka toinen perustaja on juuri 
Davidson. Tämän suuntauksen keskeisiä piirteitä 
ovat mm. Keynesin teorian rahataloudellisen 
luonteen korostaminen, odotustekij öiden , aidon 
epävarmuuden ja yllätysten keskeinen asema, asi
oiden tarkasteleminen enemmän ajassa tapahtu
van kehityksen kuin tasapainotilojen kannalta, 
tasapainotilojen omaperäinen tulkinta, taloudel
listen ja poliittisten instituutioiden merkityksen 
tunnustaminen, Keynesin wage uni! -tarkasteluun 
perustuva tulopolitiikan korostus sekä tulonjako
ja valtanäkökohtien painottaminen mm. inflaa
tion yhteydessä. Ilmeistä onkin, että näille käsi
tyksille löytyy tukea Keynesin ajattelusta. David
son antaa aiheestaan hyvän vaikkakin rahatalou
den suuntaan painotetun kuvan. 

Edward Nellin kirjoituksessa (Value and Capi
taI in Marxian Economics) etsitään kriisin syitä 
puutteellisesta arvo- ja pääomateoreettisesta nä
kemyksestä. Myös uusklassista teoriaa arvioidaan 
erikseen, eivätkä esitetyt huomautukset ole lopul
ta kovin kaukana esim. itävaltalaisten ja Post 
Keynesian -suuntauksen kritiikistä. Nell korostaa 
sitten vastaavasti myös, että »the Marxian theory 
of value is a mare's nest of tangled issues and 
unresolved problems.» (s. 178). Työarvoteorian 
tulkintaongelmia käsitellään kahden vaihtoehtoi
sen näkemyksen, General Labor Theory of Value 
ja Special Labor Theory of Value, pohjalta. Jäl-
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kimmäinen selvemmin hintateoreettinen tulkinta 
katsotaan teoreettisesti kestämättömäksi, ensin 
mainittu arvofilosofisempi tulkinta sen sijaan jat
kuvasti päteväksi. Lopuksi kysytään miten tämä 
kaikki helpottaa taloudellisen kehityksen nykyi
sen kriisin ymmärtämistä. Tähän vastataan mar
xilaisen ajattelun ja käsiteanalyysin merkitystä 
korostaen. Esimerkiksi näin: »--- capital is not a 
'factor of production' earning a return in virtue 
of its 'productive contribution' at the margin. It 
is a social relationship; it is the way production is 
organized and the product appropriated.» (s. 
196). Tästä päädytään vielä vahvempaan kan
taan: »The Marxian theory ofvalue and capital--
provides the conceptuallinkages showing how --
different aspects of human society are bound 
together in a control unity: the organization of 
production by capital.» (s. 198). Nykyiset ongel
mat ovat sitten tämän organisaatiotavan normaa
lin toiminnan seurauksia. Avoimeksi jää se, miten 
ei-kapitalististen maiden ongelmat selitetään. 

Teoksen päättää Irving Kristolin loppukatsaus, 
josta teoksen lukemisen voi aloittaakin. Kristol 
on lähellä eräitä muita kirjoittajia (mm. Drucker 
ja Bell) siinä, että hänenkin mielessään väikkyy 
kansantaloustiede, joka on sekä »Humanity» että 
»Science». Nykyisten kriittisten suuntausten jou
kosta Kristol kohdistaa erityishuomiota kolmeen: 
the Neo-Austrian School, Post Keynesian School, 
Radical-Humanistic Economics. Viimeksimainit
tu ajattelu, jota teoksessa ei muuten käsitellä
kään, olisi käsittääkseni »vihreän liikkeen» pyrki
mysten kannalta kiintoisa. Tavanomaisen ajatte
lun kannalta on taas erityisen kiinnostavaa itäval
talaisuuden ja Post-Keynesian -suuntauksen suh
teen tarkastelu. Niiden pyrkimykset ovat osittain 
yhteneväisiä, ja tulevaisuutta lienee etsittäväkin 
juuri tämän yhteisalueen suunnalta. 

Kehitysvirikkeitä ollaan nyt, kuten Kristol to
teaa, yleensäkin sangen innokkaasti etsimässä jos
tain kansantaloustieteen aikaisemmasta kehitys
vaiheesta. Kristol katsoo, että jos reformistinen 
liike johtaa vanhaan palaamiseen, se voisi merkitä 
paluuta aina Adam Smithiin saakka. Tämä mer
kitsisi äärimmäisen »skientismin» hylkäämistä, 
teoreettis-historiallista tutkimusotetta, taloustie
teen yhteiskuntatieteellisen luonteen korostamista 
sekä tietoista pyrkimystä markkinoiden ja talous
politiikan yhteispelin ymmärtämiseen. Talouspo
liittisissa suosituksissa olisi vältettävä käsityksiä, 
jotka ovat ilmeisesti ristiriidassa taloudenpidon 
yksinkertaisten perustotuuksien (bedrock truths) 
kanssa. Tämä merkitsee pitkän tähtäyksen näkö-



416 

kulman ja tarjontapuolen vahvempaa korosta
mista. Kriisistä huolimatta kansantaloustiede on 
Kristolin mukaan tosin yhä vahvoilla suhteessa 
muihin yhteiskuntatieteisiin. 

Koko teos onkin virkistävää luettavaa juuri sik
si, että avoin itsekritiikki ja rakentava uuden et
sintä kulkevat siinä rinnakkain. Kansantaloustie
teen kriisin pohdiskelu ei tietenkään ole uusi eri
tyinen tutkimusalue,. johon on syytä totaalisesti 
uppoutua varsinaiset substanssikysymykset unoh
taen. Kysymys on ennemminkin siitä, että nyky
oloissa olisi lähes kaikkien konkreettisten tutki-

Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto. 
Toimittanut Kaarina Vattula. Kustannusosakeyh
tiö Tammi. Helsinki 1983. XXXI + 470 s. 

Suomen taloushistorian kaksi ensimmäistä osaa 
ilmestyivät vuosina 1981 ja 1982 ja esimerkiksi 
Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa on ilmes
tynyt niitä käsittelevä katsaus nUI)1erossa 2: 1983. 
Viime vuonna ilmestyi - yhtä komeassa ja kal
liissa asussa - teoksen kolmantena osana laaja ti
lasto. Siihen on koottu yhteen taloudellisia tilas
toja sekä Suomen virallisesta tilastosta että eri yh
teyksissä julkaistuista erillisistä tutkimuksista. 
Teos siis perustuu kokonaisuudessaan aiemmin 
julkaistuun materiaaliin. 

Tilastojen ajallinen kattavuus vaihtelee. Pisim
mälle yhtenäisinä taaksepäin - vuoteen 1749 -
ulottu vat koko maan väkilukua koskevat tiedot. 
Ulkomaankaupasta ja maataloudesta on eräitä 
tietoja 1600-luvulta lähtien. Mutta yleensä vasta 
1800-luku alkaa olla runsaammin edustettuna, ja 
esimerkiksi kansantalouden tilinpidon täyden kat
tavuuden julkaistut tiedot saavuttavat vasta 1948. 
Viimeisimmät tiedot ovat yleensä 1970-luvulta -
kansantalouden tilinpidon osalta esimer kiksi vuo
delta 1976. 

Aihepiirin osalta pääpaino asettuu kansanta
louden tilinpidon tapaiseen toimialoittaisen tuo
tannon kuvaamiseen. Kattavien tietojen puuttues
sa tätä indikoidaan myös erilaisin tunnuslukusar
join. Tämän lisäksi on joitakin tietoja väestöstä ja 
elinkeinorakenteesta, luottomarkkinoista ja työ
markkinoista. Teoksen lopussa on koottu yhteen 
palkoista, hinnoista ja kulutuksesta saatavilla ole
via tietoja. 

Mikäli kirjan rajaukset ja painopisteet hyväk-

musongelmien yhteydessä avoimesti tiedostettava 
erilaisten »koulukuntien» olemassaolo ja samalla 
oltava perehtynyt yleisessä kriisi keskustelussa esi
tettyihin argumentteihin. Tätä kautta on kansan
taloustieteen luonnetta koskevalla debatilla ja me
todologisen itsetiedostuksen kehittämisellä ajan 
mittaan huomattava merkitys myös konkreettis
ten ongelmien tutkimisen kannalta. Bell & Kristo
Iin teos on tässä mielessä käsittääkseni sangen ar
vokas apuväline. 

Veikko Reinikainen 

sytään, on tällaista saatavilla olevat tiedot yhteen 
kokoavaa teosta vaikea käydä moittimaan puut
teista: nämä ovat aiemmlll tehdyn tutkimuksen 
puutteita. Silti ei voi olla kiinnittämättä huomiota 
siihen, että julkaistu Historiallinen tilasto on 
omalla painopistealueellaankin vajavainen. Niin
pä sen tiedot esimerkiksi bruttokansantuote-eristä 
ennen vuotta 1948 ovat puutteellisia. Palvelujen, 
pankkien ja vakuutuslaitosten sekä yleisen hallin
non ja maanpuolustuksen bkt-erät puuttuvat tältä 
ajalta kokonaan, liikenteen suurelta osin. Raken
nustoiminnasta on edustettu vain maa- ja vesira
kennustoiminta. Näin koko bruttokansantuotetta 
koskevat arviot ovat arvattavasti hyvin alustavia. 
Nämä puutteet ilmentävät ns. kasvututkimusten 
tämänhetkistä tilaa. Vaikuttaakin siltä, että His
toriallinen tilasto ilmestyi tähän ydinaineistoonsa 
nähden liian varhain ja että aika kulkee tältä osin 
melko pian sen ohi. Näin komea-asuista ja kallis
ta tilastojulkaisua ei toisaalta varmasti vähään ai
kaan julkaista uudelleen. Ehkä vastaisuudessa oli
sikin tarkoituksenmukaista pyrkiä järjestämään 
myös taloushistoriallinen tilasto tietokannan muo
t00l1, jolloin se olisi joustavasti täydennettävissä 
ja tutkijoiden käytettävissä. 

Puutteita on ymmärrettävästi myös elinkeino
rakennetta, työllisyyttä, rahoitusmarkkinoita ja 
hintoja koskevissa tiedoissa. Mutta nämä ovat 
enemmän erillisiä kokonaisuuksia, joita koskeva 
tutkimus täydentynee pikkuhiljaa, eikä Historial
lisen tilaston ilmestymisajankohdalla ole niiden 
osalta niin suurta merkitystä. Enemmän lukija voi 
valittaa sitä, että kansantalouden tilinpidon ulko
puolinen taloudellinen tilasto on kirjassa mukana 
kovin suppeasti. Siitä välittyy suppea kuva esi
merkiksi elintason kehityksestä - hyvinvoin-



nin jakautumisesta puhumattakaan. Voikin ky
syä, onko sosiaalisiin tilastoihin nähden omaksut
tu rajanveto turhan tiukka. Myös esimerkiksi ta
louspolitiikan analyysin kannalta teoksen tiedot 
ovat vajavaisia. 

Historiallisen tilaston suurin etu käyttäjän kan
nalta on varmastikin se, että siinä on koottu yk
siin kansiin saatavilla olevat keskeiset taloushisto
rialliset tilastotiedot. Tältä kannalta teoksen hyö-

Amartya Sen & Bernard Williams: Utilitarianism 
and Beyond. Cambridge University Press, Cam
bridge UK, 1982. 

Yhteiskuntatieteissä utilitarismista on keskusteltu 
perinteisesti kahdessa mielessä: toisaalta yksilön 
moraalia ja toisaalta sosiaalista valintaa (»public 
choice» , »public poliey») koskevana teoriana. 
Molemmat näkökulmat ovat myös taloustieteen 
kannalta relevantteja. Utilitarismin merkitys ko
rostuukin hyvinvointiteoriassa ja kuluttajan va
lintaa kuvaavassa mikrotalousteoriassa, etenkin 
sen rationaalisuuskäsityksessä. Tästä huolimatta 
kirjallisuudessa tapaa varsin harvoin taloustietei
lijöiden kirjoittamia tai taloustieteen näkökul
masta esitettyjä arvioita utilitarismista tieteenalan 
metodologisena perustana (ellei oteta lukuun var
sinaista oppihistoriallista kirjallisuutta). Lieneekö 
tähän syynä se, että liberalistinen taloustiede ja 
sen nykyinen versio, neo klassinen mikrotalous
teoria, ovat matematisoitumisen myötä tulleet 
näennäisen arvovapaiksi ja näin etääntyneet alku
peräisistä moraalifilosofisista lähtökohdistaan? 

N)'t, käsillä olevaan teokseen on koottu neljän
toista tunnetun taloustieteilijän ja filosofin näke
myksiä utilitarismista. Kirjoitukset eivät ole oppi
historiallisia, vaan ne tarkastelevat kohdettaan pi
kemminkin vallitsevien tieteellisten suuntausten 
näkökulmasta. Kirjoittajista taloustieteilijät pitä
vät utilitarismin puutteita lähes poikkeuksetta 
harmittomina: pienillä parannuksilla saadaan 
»terve» teoria. Filosofit näyttävät kuitenkin yksi
mielisen epätoivoisilta: oireet viittaavat siihen, et
tä »potilas on jo kuollut». 

Kokoelman otsikko, »Utilitarianism and 
Beyond» , antaa sisällöstä ehkä harhaanjohtavan 
kuvan. Kirjoituksissa ei suinkaan pyritä ratkaise
maan kaikkia niitä ongelmia, joihin utilitarismi 
on tarjonnut vain osittaisia tai muuten epätyydyt-
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dyllisyyttä lisäävät vielä sen sisältämät lyhyet se
lonteot hyväksi käytetyistä tilastojulkaisuista ja 
tutkimuksista. On selvää, että tällainen teos tulee 
olemaan taloushistoriallisen ja kansantaloustie
teellisen tutkimuksen arvokasta lähdemateriaalia. 
Tietojen kokoamisessa on toimittaja nähnyt var
mastikin paljon vaivaa ja on kaikki kiitokset an
sainnut. 

Jukka Pekkarinen 

täviä ratkaisuja. Toisin sanoen utilitarismia ei 
näissä kirjoituksissa välttämättä pyritä »ylittä
mään». Jotkut kirjoittajista - kuten Hampshire 
(»Morality and Convention») tai Taylor (» The 
Diversity oJ Goods») - ovat pikemminkin sitä 
mieltä, että ne kysymykset, joihin utilitarismi on 
yrittänyt vastata, eivät ole kysymyksiä lainkaan 
tai ovat sellaisia kysymyksiä, jotka eivät edellytä 
utilitarismin tarjoamia, kaiken kattavia vastauk
sia. Tämän mukaan teoksen olisi voinut otsikoida 
pikemminkin »Utilitarianism and not so Jan>! 

Kokoelmaan sisällytetyt kirjoitukset on kahta 
poikkeusta lukuunottamatta tuotettu varta vasten 
tähän tarkoitukseen. Sen ja Williams ovat otta
neet kokoelmaan mukaan myös Haren (»Ethical 
Theory and Utilitarianism») ja Harsanyin (»Mora
lity and the Theory of Rational Behaviour») jo 
aIemmin julkaistut kirjoitukset lähinnä sen vuok
si, että ne tunnettuina utilitarismin puolustuspu
heenvuoroina tarjoavat hyvän taustan muille, 
enimmäkseen kriittiseen sävyyn esitetyille argu
menteille. 

Kirjan alkuun on liitetty Senin ja Williamsin 
yhdessä laatima, pitkähkö johdanto, jossa ei niin
kään pyritä kokoamaan muissa kirjoituksissa esi
tettyjä keskeisiä teesejä, vaan tuomaan esiin toi
mittajien oma näkemys utilitarismista. J ohdan
nossa kommentoidaan myös joitakin sellaisia on
gelmia, jotka muilta kirjoittajilta ovat jääneet. 
huomiotta (welfarismi, pluralismi ja rationaali
suus jne.). 

Miten pitkälle ja mihin suuntaan sitten olisi 
edettävä, jotta utilitarismi voitaisiin »ylittää»? 
Luontevana lähtökohtana voidaan pitää prefe
renssin käsitettä ja oletusta preferenssien muo
dostumisesta. Haren mukaan oikea preferenssin 
määritelmä ei perustu niinkään yksilöiden ilmais
tuihin (»actual», »manifest») preferensseihin, 
vaan pikemminkin puhtaisiin tai todellisiin (»per-
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fectly prudent», »true») preferensseihin. Toisin 
sanoen Haren mukaan preferenssi kuvaa sitä, mi
tä yksilö haluaisi, jos hänellä olisi täydellinen ja 
harhaton tietämys vallitsevista olosuhteista. 

Harsanyin ja Mirrleesin (» The Economic Uses 
of Utilitarianism») lähtökohdat ovat pitkälti yhte
nevät Haren preferenssikäsityksen kanssa. Näi
den kolmen hyöty-käsitteet eroavat kuitenkin 
melkoisesti toisistaan Haren ollessa perinteisen 
benthamilainen, kun taas Harsanyi ja Mirrlees 
määrittelevät hyödyn yksilöllisen valinnan avulla, 
mikä vastaa paremmin taloustieteessä nykyään 
vallitsevaa käytäntöä. 

Mirrlees ja Hammond (»Utilitarianism, Uncer
tainty and Information») näkevät utilitarismin 
vankkana ja edelleen kehitettävissä olevana meto
dologisena perustana taloustieteelle. Näistä Mirr
lees perustelee näkemystään sillä, että utilitaris
min edellyttämät, yksilöiden väliset hyötyvertailut 
ovat mahdollisia, mikäli yksilöt voivat asettaa it
sensä toisten asemaan (ns. »alternative selves»
käsite). Hyödyn Mirrlees määrittelee samalla 
uudelleen laajemman yksilöllisen identiteetin kä
sitteen, ns. isomorfismin, avulla. »Utility is a way 
in which the considered preferences of an individ
ual, regarding allocation to his alternative selves, 
can be described ... In a society of isomorphic in
dividuals i.e. individuals who are the same with 
respect to some way of comparing their excperi
ences, the outcomes of economic (or social) poli
cies ought to be evaluated by adding their indivi
dual utilities, because everyone ought to agree 
every other individual treated as one of his alter
native selves» (s. 83). 

Hammond huomauttaa puolestaan kirjoituk
sessaan, että utilitarismi voidaan periaatteessa 
määritellä niin laajasti, että sen avulla voidaan 
käsitellä mitä tahansa - ainakin taloustieteen 
kannalta relevanttia - eettistä ongelmaa. Tämä 
tapahtuu esimerkiksi siten, että yksilön hyötyfunk
tio laajennetaan kattamaan myös preferenssien 
aiemmat muutokset ja tulevaisuuden odotukset. 
Mirrleesin ja Hammondin järkeily herättää kui
tenkin kysymyksen, miten pitkälle utilitarismia on 
järkevä kehitellä ja määritellä uudelleen (esim. in
formaatiosisältöä rikastamalla). Missä vaiheessa 
utilitarismi tulisi kokonaan »ylittää»? 

Kokoelmaan kirjoittaneista taloustieteilijöistä 
Hahn (»On Some Difficulties of the Utilitarian 
Economist») ja Dasgupta (»Utilitarianism, Infor
mation and Rights») ovat jo kriittisempiä. Hahn 
debytoi hyvinvointiteorian alalla syyttämällä kir
joituksessaan utilitarismia liian ahdasmielisestä 

preferenssin käsitteestä. Hahnin mukaan eivät ai
noastaan hyödykkeet tuota yksilöille hyötyä, 
vaan myös itse kulutustapahtuma. Toisin sanoen 
esimerkiksi vapaus valita tietty vaihtoehto tuottaa 
enemmän hyötyä kuin sama valinta pakon edessä. 
Kysymys ei näin ollen ole utilitaristisen preferens
si-käsitteen hylkäämisestä, vaan sen laajentami
sesta. Vaikka Hahn kokeekin, että utilitaristinen 
taloustieteilijä on preferenssikäsityksensä kanssa 
melkoisissa metodologisissa vaikeuksissa, ei hän 
silti pidä tilannetta niin vakavana, että itse lähes
tymistapa olisi korvattava jollain toisella. 

Dasguptan innoittajana ei niinkään ole ollut 
utilitarismi yleensä kuin Hayekin (esim. »The 
Constitution of Liberty», 1960) näkemykset yksi
lön vapaudesta ja sosiaalisesta oikeudenmukai
suudesta (»distributive justice»). Dasgupta syyt
tää Hayekia niin teoriansa sisäisestä epäjohdon
mukaisuudesta kuin myyttisestä suhtautumisesta 
markkinavoimiin: »Is there any prescription other 
than that we ought to be humble before this 
mythical force - the spontaneous process of the 
market behavioun; (s. 215). Koska yksilölliset oi
keudet voidaan ymmärtää sekä päämäärinä että 
keinoina ja koska suurin osa informaatiosta on 
yksityistä, oikeuksien käyttö edistää Dasguptan 
mukaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Näin 
ollen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutta
minen ei edellytä yksilöllisten oikeuksien syste
maattista loukkaamista eikä johda totalitarismiin 
(»command economy»). Hayekin huoli on siis ai
heetonta. 

Muista kirjoittajista EIster (»Sour Grapes -
Utilitarianism and the Genesis of Welfare») on ta
loustieteen kannalta mielenkiintoisin. Elsterin 
mukaan ei ole järkevää utilitarismin tavoin olet
taa sosiaalisen valinnan perustuvan yksilön toivei
den täyttymykseen, so. preferensseihin, mikäli 
yksilöt todellisuudessa pyrkivät sopeuttamaan ta
voitteensa mahdollisuksiinsa. Tällöin yksilön pre
ferenssit ovat adaptiiviset, mi.tä Elster havainnol
listaa esimerkillä ketusta ja happamista pihlajan
marjoista (so. »sour grapes»!). Elster esittelee 
adaptiivista preferenssien muodostumisprosessia 
kirjoituksessaan varsin seikkaperäisesti eritellen 
myös niitä tekijöitä, joiden suhteen adaptiiviset 
preferenssit eroavat esimerkiksi oppimisesta ja 
manipulaatiosta. 

Levi (»Liberty and Welfare») kommentoi kir
joituksessaan Senin liberalismin paradoksia, 
Scanlon (»Contractualism and Utilitarianism») ja 
Rawls (»Social Unity and Primary Goods») tar
joavat sopimusteoreettista vaihtoehtoa utilitaris-



mille, kun taas Schick (»Under Which Descrip
tion») pahoittelee deskription puutetta utilitaristi
sessa lähestymistavassa. Kokoelman päättää Gut
man (» What's the Use of Going to School?») ky
symällä, voiko utilitaristinen yhteiskunta uudis
tua oppimisen kautta. 

Utilitarismi syntyi aikoinaan tietyn psykologi
sen teorian ja ainakin jossain määrin tiettyjen po
liittisten aatteiden pohjalta. Näin ollen onkin ou
toa, että utilitarismi nykymuodossaan - sekä 
moraalifilosofiassa että taloustieteessä - on näis
tä täysin irrallaan. Tämä vaikuttaa sekä itse teori
an uskottavuuteen, että siitä käydyn keskustelun 
- sekä puoltavien että vastustavien argumenttien 
- tyyliin. Useimmiten tämä keskustelu on jäänyt 
pelkän retoriikan tasolle, mikä ei kuitenkaan tee 
siitä arvotonta. Käsillä olevaa kokoelmaa voikin 

Vito Tanzi (ed.): The Underground Economy 
in the United States and Abroad. Lexington 
Books, Lexington, Mass. 1982. 340 s. 

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana julki
sen sektorin osuus bruttokansantuotteesta on kas
vanui Suomessa ja muissakin OECD-maissa muu
tamia vuosia lukuunottamatta jatkuvasti. Julki
sen sektorin suhteellisen osuuden kasvusta on 
puolestaan ollut seurauksena 'verorasituksen' 
kasvu; useissa OECD-maissa 'veroaste' on jo 40 
prosentin luokkaa, eräissä jopa ylikin. Viime ai
koina onkin alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota korkeiden vero asteiden haitallisiksi kat
sottuihin vaikutuksiin. Niinpä on mm. väitetty 
nousevien vero asteiden (i) vääristävän (lisää) ku
lutuksen ja vapaa-ajan välistä valintaa ja näin ai
heuttavan 'tehokkuusrasituksen' kasvua, (ii) ka
ventavan veropohjaa työvoiman tarjonnan supis
tuessa ja (iii) johtavan mustan sektorin - vero
tuksen ulkopuolella olevari sektorin - kasvuun. 
On jopa arveltu - tosin melko heiveröisin perus
tein - että edellämainittujen seikkojen yhteisvai
kutuksena ollaan ajauduttu ns. Laffer-käyrän ku
vaamaan tilanteeseen, jossa vero asteiden nosta
minen ei enää lisääkään valtion verotuloja, vaan 
vähentää niitä! 

Tanzin toimittamassa kokoomateoksessa käsi
tellään mustan sektorin koon mittaamista, kun 
musta sektori ymmärretään sinä bruttokansan
tuotteen osana, joka veronkierron (osa tai kaikki 
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pitää huomattavasti laajemman huomion arvoise
na kuin sen otsikko antaa ymmärtää. Koko ta
loustieteen mikroteoriahan perustuu utilitarismis
ta johdetulle käsitteistölle ja metodille - ja näitä 
perustuksia useimmissa kirjoituksissa pyritään 
juuri järkyttämään! Teos ei kuitenkaan tuota hel
posti mitään lukuelämyksiä eli siitä on turha etsiä 
valmiita johtopäätöksiä ja vastauksia kysymyk
seen: »Utilitarianism - beyond hope or not?». 
Parhaimmillaan se antaa hyvän joskin osittaisen 
kuvan vallitsevan taloustieteellisen oikeaoppisuu
den taustalla vaikuttavasta metodologiasta. Ehkä 
se tarjoaa myös varteen otettavia vaihtoehtoja 
utilitarismille! 

Tuovi Al!en 

todellisista tuloista jää ilmoittamatta verotukses
sa) vuoksi jää tilastojen ulkopuolelle. Teos ja
kaantuu neljään osaan seuraavasti: aluksi käsitel
lään yleiGesti mustan sektorin koon mittaamis
ongelmaa (2 artikkelia), osassa II mustaa sektoria 
Yhdysvalloissa (7 artikkelia), osassa 111 mustaa 
sektoria joissakin Euroopan maissa (Englanti, 
Italia, Ruotsi, Norja ja Neuvostoliitto, 7 artikke
lia) ja lopuksi osa IV sisältää artikkelit mustan 
sektorin koosta Australiassa, Israelissa, Kanadas
sa ja Kolombiassa. Arviot mustan sektorin koosta 
vaihtelevat maasta ja mittaustavasta riippuen eikä 
tässä ole tarkoituksenmukaista ryhtyä selosta
maan yksityiskohtaisesti saatuja arvioita. Sen ver
ran voi kuitenkin todeta, että eri tavoin hankittu 
evidenssi viittaa (a) mustan sektorin olemassa
oloon kaikissa tutkituissa maissa (yleensä arviot 
vaihtelevat välillä 2-8 OJo bruttokansantuottees
ta) sekä (b) siihen, että musta sektori on osoitta
nut kasvavaa trendiä. Kirjan artikkeleista yli puo
let on julkaistu aikaisemmin muualla ja niiden 
taso on sangen vaihteleva ulottuen journalistisista 
tarinoinneista vakaviin yrityksiin selvittää ilmiön 
suuruusluokkaa. Jos haluaa saada hyvän yleisku
van mustan sektorin arviointimenetelmien nyky
tilasta ja niiden sovelluksista, niin silloin riittää 
seuraaviin artikkeleihin perehtyminen: Frey & 
Pommerehne: 'Measuring the Hidden Economy: 
Thcugh This Be Madness, There is Method in It'; 
Tanzi: 'Underground Economy and Tax Evasion 
in the United States: Estimates and Implications'; 
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Dilnot & Morris: 'What Do We Know About the 
Black Economy in the United Kingdom?' ja 
Isachsen, Klovland & StrfJm: 'The Hidden Eco
nomy in Norway'. 

Mustan sektorin mittaaminen tai arvioiminen 
on tunnetusti ongelmallista, koska suoraan hyö
dynnettävissä olevat havainnot puuttuvat. Tällöin 
joudutaan turvautumaan erilaisiin epäsuoriin me
nettelytapoihin. Tällaisia ovat mm. (1) tulojen ja 
menojen vertailu, (2) haastattelututkimukset, (3) 
työvoimamarkkinoilta saatavan informaation hy
väksikäyttö ja (4) käteisrahan kysynnästä saata
van informaation hyväksikäyttö eli ns. 'currency'
menetelmä. On ehkä paikallaan lyhyesti luonneh
tia näitä menetelmiä ja samalla pyrkiä arvioimaan 
niitä erikseen ja kokonaisuutena. 

Tulojen ja menojen vertailuun perustuvassa ta
vassa lähdetään siitä, että vaikka tulot jäävätkin 
osittain verotuksessa ilmoittamatta, niin ne näky
vät kuitenkin (lähinnä) menoina. Ideana on verra
ta kokonaismenojen kautta saatua kansantuloa 
(tai yksilöiden tuloja poikkileikkausaineistossa) 
verotustiedoista saatuihin arvioihin (ks. esim. Dil
not & Morris, ma.). Lähestymistavan ongelmana 
on mittausvirheiden kontrollointi sekä myös se, 
etteivät eri lähteisiin perustuvat tulon määrittelyt 
aina ole kovin riippumattomia toisistaan. 

Haastattelututkimuksissa pyrkimyksenä on 
luonnollisesti eri tavoin selvittää osallistumista 
mustan sektorin liiketoimiin ja tästä päätellä ve
ronkierron suuruusluokkaa (ks. esim. Hansson: 
'The Underground Economy in a High Tax 
Country: the Case of Sweden 'J. Ongelmina ovat 
haastattelututkimusten yleiset ongelmat: ovatko 
vastau!<set konsistentteja todellisen käyttäytymi
sen kanssa? Miten haastattelujen 'rakenne' vai
kuttaa tuloksiin? 

Työvoimamarkkinoita koskevan informaation 
hyväksikäytössä lähdetään siitä, että mustan sek
torin kasvu alentaa virallista työhönosallistumis
astetta. Olettamalla, että mustan sektorin kasvu 
on ainoa virallista työhönosallistumisastetta alen
tava tekijä (!), päädytään mustan sektorin työvoi
man suhteellisen koon estimaattiin. Lopuksi teke
mällä oletuksia työn tuottavuudesta virallisella ja 
mustalla sektorilla päädytään arvioon mustan 
sektorin bruttokansantuoteosuudesta (ks. esim. 
Contini: 'The Second Economy of Italy'). Työ
hön osallistumisaste voi tietysti vaihdella muiden
kin seikkojen kuin veronkierron takia. Myös työn 
tuottavuuden vertaaminen virallisella ja mustalla 
sektorilla on hankalaa. 

Käteisrahan kysynnästä saatavan informaation 

hyväksikäyttö eli ns. 'currency'-menetelmä on 
yleisimmin käytetty tapa arvioida mustan sektorin 
kokoa. Idea on seuraava: oletetaan, että mustan 
sektorin liiketoimissa käytetään vain käteisrahaa 
ja että veroasteen nousu lisää veronkiertoa. Esti
moidaan tämän jälkeen käteisrahan kysyntäfunk
tio sisällyttämällä siihen tavanomaisten muuttu
jien lisäksi (keskimääräinen) rajaveroaste lisäselit
täjäksi. Koska veroasteen nousun oletetaan lisää
vän veronkiertoa ja tämän näkyvän lisääntyvänä 
käteisrahan kysyntänä, pitäisi rajaveroasteen siis 
vaikuttaa positiivisesti käteisrahan kysyntään. Jos 
näin on asianlaita, niin tällöin voidaan laskea ra
javeroasteen noususta aiheutuva käteisrahan ky
synnän lisäys ja lopuksi tekemällä jokin oletus ra
han kiertonopeudesta must?ssa sektorissa saa
daan käteisrahan kysynnän nousua vastaava brut
tokansantuoteosuus selville (teoksen miltei kaikis
sa artikkeleissa sovelletaan tai otetaan kantaa tä
hän menetelmään, mutta rerusteellisimmat sovel
lutukset ovat seuraavat: Tanzi, mao ja Isachsen, 
Klovland & StrfJm, ma.). Paitsi, että rahan kierto
n0peuderl arviointi mustassa sektorissa on perin 
vaikeaa, voidaan menetelmän taustalla olevat ole
tukset asettaa vakavasti kyseenalaisiksi; mitään 
selvää evidenssiä niiden paikkansapitävyyden 
puolesta ei ole. 

Teoksessa esitettyjen mustan sektorin koon ar
viointimenetelmien ehkä suurimpana heikkoutena 
on, etteivät ne perustu mihinkään systemaattiseen 
analyysikehikkoon, jossa pyrittäisiin erittelemään 
veronkiertoon vaikuttavia tekijöitä (alustavaa yri
tystä tähän suuntaan on tosin artikkelissa Isach
sen, Klovland & StrfJm). Menetelmät (1), (2) ja (3) 
eivät nykyisessä muodossaan hyödynnä lainkaan 
'teoreettista tietoa' ja menetelmä (4) ottaa huomi
oon vain veroasteen veronkiertoon vaikuttavana 
tekijänä. Jälkimmäinen tarkastelutapa johtaa hel
posti siihen, että Skandinavian maissa - joissa 
on korkeimmat veroasteet - mustan sektorin pi
täisi olla suhteellisesti suurimman! Kysymys on 
siitä, että veroasteiden ohella tulisi pyrkiä otta
maan huomioon muitakin veronkiertoon poten
tiaalisesti vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat 
mm. suhteelliset palkat ~ri sektoreilla, kiinnijää
misen todennäköisyys ja rangaistukset veronkier
rosta kiinni jäätäessä. Myöskään mahdollista si
multaanisuusongelmaa (aikasarjatutkimuksissa) 
ei ole arvioinneissa otettu huomioon; veroasteet 
ja muut politiikan välineet voivat reagoida tapah
tuneeseen kehitykseen (esim. veropohjan supistu
miseen) ja näin tehdä niitä koskevat eksogeeni
suusoletukset pätemättömiksi. Erkki Koskela 



Wilhelm Wahlforss. Benedict Zilliacus kertoo 
Wärtsilän voimamiehestä. Oy Wärtsilä Ab, pai
nettu WSOY:n graafisissa laitoksissa, Porvoo 
1984. 364 sivua. 

Ministeri Mikojanin arvolause Wärtsilän nosta
jasta, konepajateollisuutemme voimamiehestä, 
laivanrakentajasta ja idänkaupan avainhenkilöstä 
tunnustaa persoonallisuuden voiman: »Jos meillä 
olisi sellaisia johtajia Venäjällä, emme olisi tar
vinneet lainkaan vallankumousta.» Mutta Wil
helm Wahlforssin aikaansaannos on teollista val
lankumousta: kohottaa perinteikäs mutta uinuva 
Wärtsilän valssilaitos maailmanmaineeseen, luo
da sellainen yrityskulttuuri jossa kunnia-asiana 
on kehityksen etulinjassa pysyminen. Ehkä sitä ei 
tarvitse edes luoda, se vain syntyy. 

»Hyvä numeromuisti ja hyvävainuinen nenä» 
oli aikalaisten arviota menestyksen taustatekijöis
tä. Toki oli mukana saavutuksen halua, uutte
ruutta, kunnianhimoa: »En aio tyytyä mihinkään 
alaisen tehtävään, minusta tulee jonkin suuren 
yrityksen johtaja,» hän kuuluu teekkarivuosinaan 
ennustaneen. Tuo suuri yritys oli itse luotava. 

Kerättyään kokemusta eri aloilta - tekstiilin
valmistusta, konepajojen tuotteita, tukkukaup
paa - WW valitsi elämäntyökseen Wärtsilän 
vuodesta 1926 aina kuolemaansa saakka 1969. 
Tämä oli v. 1834 perustettu, nyt paikalleen juut
tunut ja velkainen valssilaitos Karjalassa Värtsi
Iän kunnassa. Kolmekymmenviisivuotias toimi
tusjohtaja pani toimeksi ja saattoi laitoksen paris
sa vuodessa kuntoon: tuotantolaitteet uudistettiin 
- galvanoinnin alalla edelläkävijänä Pohjois
maissa - ja asiakkaita hankittiin. Vain ensim
mäinen toimintavuosi jäi vielä tappiolliseksi. 

Seuraava vaihe oli laajeneminen, »ahven nielai
si hauen». Kun Kone ja Silta, Chrichton-Vulcan, 
Hietalahden Laivatelakka ja Kotkan Konepaja oli 
eri tavoin ostettu ja hankittu, oli WW:llä v. 1937 
komennossaan teollisuusryhmä, jonka liikevaihto 
oli viisinkertainen emoyhtiöön verrattuna ja joka 
työllisti yli 6 000 työntekijää. »Viidennen luokan 
teollisuus laitos nousi hyvän toisen luokan yrityk
seksi.» 

Sotakorvausten hoitamiseen tarvittiin moder
nia teollisuusyhtymää mutta myös sisupussia or
ganisoimaan niitä tehtäviä, joita piti suorittaa ko
vassa paineessa ja monenmoisissa neuvottelu
tilanteissa. Wärtsilä oli luonut itselleen hyvän ni
men jo siihen mennessä kun sotakorvaukset oli 
suoritettu ja kilpailu vientimarkkinoilla alkoi. 
Monet kymmenet nimikkeet laivoista sahakalus-
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telsnn olivat yhtymän vastuulla, tuotannon oli 
lakkaamatta edettävä samalla kun teknisiä ongel
mia vasta ratkottiin ja uusia menetelmiä kehitet
tiin. 

Elinkeinoelämän vastuuhenkilöt joutuvat mo
nin tavoin näkösälle, kuten tässäkin: toimintaa 
teollisuus- ja työnantajaliitossa, työterveyden 
alalla, politiikassa, sosiaalisten olojen kehittämi
sessä, teknisissä yhdistyksissä. Yhtymä laajeni 
myöhemmin vielä Arabian suuntaan. 

Kirja WW:stä pitää lukea, mitäpä sitä tässä 
enemmälti referoimaan. Wärtsilän kannattaa sitä 
levittää. (Itse Wärtsilä-yhtymästä, ei siis enää sen 
luojasta, on kuulemma historiikki tätä kirjoittaes
sani jo julkaisuvaiheessa.) Seuraavat asiat tulevat 
mieleen: 

1. Henkilöiden, voimakkaiden yksilöiden 
merkitys on suurempi kuin makroekonomisti 
useinkaan tulee ajatelleeksi. Hän on tottunut tar
kastelemaan maata talous- ja yhteiskuntajärjes
telmänä, jossa kasvottomat kansanluokat ja väes
töryhmät käsittelevät hahmottomia sektoreita ja 
huoltotase-eriä kuten kulutus ja investoinnit. Hän 
saattaa kuvitella että nämä erät liikkuvat itsestään 
kuin tähdet taivaalla; joskus viisaiden talous
eksperttien neuvoista saa tämän vaikutelman. 
Kuitenkin kaiken takana on yksilö: vain hänen 
kauttaan systeemit ja organisaatiot kukoistavat 
tai kuolevat. 

Onneksi löytyy oikeita ihmisiä, oikeita johtajia 
oikeaan aikaan ja paikkaan. Niinpä meillä oli so
dan aikana - ja valtakunnan johtamiseksi siitä 
pois - jämeriä johtajia, joilla ainoa käytännön 
ideologia oli maan etu; nyt jo turvallisemmissa 
oloissa on varaa kinasteluun, utopioihin ja mo
nenlaisiin ideologioihin. 

Liike-elämässä imperiumin pystytys onnistuu 
luovalle, karismaattiselle yksilölle, jolla on tärkei
tä, määrittelemättömiä johtajan ominaisuuksia: 
värikäs hahmo jota oma väki kunnioittaa ja ihai
lee sanoivat luokkataistelutoimitsijat mitä tahan
sa; josta kerrotaan legendaarisia juttuja, joka lyö 
nyrkkiä pöytään oikealla hetkellä, joka rohkeu
dellaan ja auktoriteetillaan saa toiset mukaansa. 
On hänellä toki ärsyttävät piirteensä, pikkumai
suutensa, vihamiehensä - eivät yritysjohtajat mi
tään täydellisyyden kuvia ole. 

Mutta jotain olennaisia johtajan piirteitä täytyy 
olla, sillä yritysjohtajan koulu on kova koulu: sii
nä ei pelkkä kovuus ja käskijän mantteli auta, ih
miset täytyy muilla keinoin saada mukaan ja va
kuuttuneiksi. Menestyvän liikeidean ja toimivan 
yritys kulttuurin tärkeä ainesosa on johtaja. 
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2. Tärkeätä on saada kirj oittaj aksi henkilö, 
jolla on kirjallista kykyä, yleissivistystä, historian 
tajua. Tähän maaperään on helppo istuttaa talou
delliset faktat ja tapahtumat, toisinpäin olisi han
kalampi. Kirjoittajan tehtävänä ei ole faktojen ja 
muiden vuosikertomustietojen rekisteröintivaan 
tapahtumien tulkinta mielenkiintoisella tavalla ai
kalaisille. Wärtsilän kuvaa eittämättä selventää 
persoonallinen dimensio tämän teoksen myötä. 

JON ELSTER: Explaining Technical Change, 
Studies in Rationality and Social Change. Cam
bridge University Press, Cambridge etc. 1983. 

JON ELSTER: Sour Grapes, Studies in the Sub
version of Rationality. Cambridge University 
Press, Cambridge etc. 1983. 

Jon Elster ei ole luokiteltavissa. Elster ei tunnusta 
tieteiden välisiä rajoja. Tämä ominaisuus ja halu 
asioiden ja ilmiöiden synteettiseen ymmärtämi
seen lienee johtanut siihen, että Elster ei ole ko
vinkaan tunnettu ekonomistien piirissä. Elsterin 
voima, mutta myös ongelma sisältyy intellektuaa
lisen sitoutumattomuuden noudattamiseen. Elsterin 
kirjojen ansio määräytyy lopultakin kullekin hen
kilökohtaisesti syntyvien mielikuvien ja inspiraa
tion välityksellä. 

Aikaisemmissa kirjoissaan »Logic and Society» 
(1978) ja »Ulysses and the Sirens» (1979) Elster 
suhtautui maailmaan pessimistin silmin kuitenkin 
optimistisesti korostaen, että tulevaisuus ei ole si
dottu surkeaan nykyisyyteen. Kehitys ristiriitojen 
kautta on tarkoituksenmukaista ja jopa ymmär
rettävää. Ristiriidat ja näennäinen irrationaali
suus kuuluvat kehityksen dynamiikkaan ja on 
mahdollista, että me voimme tietoisesti irtaantua 
mielettömyydestä. Elsterin pelastussanoma, jon
ka takaa vielä erottuu marxilainen maailmanku
va, on muuttunut ratkaisevasti tultaessa 1980-
luvulle. Pelastussanoma on hävinnyt. Tilalle on 
tullut viileämpi suhtautuminen maailmaan ja ih
misen mahdollisuuksiin. Mielenkiintoista Elsterin 
avoimesti yhteiskuntakriittisessä tutkimusotteessa 
on hänen kykynsä käyttää hyväksi erilaisia, jopa 
ristiriitaisia tieteen suuntauksia. 

Ristiriita ei ole ongelma Elsterille, vaan pikem
minkin kaiken kehityksen, jopa 'tieteellisen ana
lyysin ja synteesin lähtökohta. Kirjallisuustutki
mus, antropologia, sosiologia, valtio-oppi, biolo-

WW loi riuskoilla otteillaan ja tunnustetuilla 
kyvyillään, pelkäämättä itsensä peliin pannen, 
yritykseen toimivan hengen ja kehityskelpoisen 
kulttuurin. Siinä on hyvä arkipäivän haaste hänen 
työnsä jatkajille. 

Henri J. Vartiainen 

gia, fysiikka ja taloustiede tukevat Elsterin argu
mentteja. Levi-Straus, Keynes, Popper ja Marx 
kävelevät käsi kädessä. 

Koko Elsterin tuotanto on ymmärrettävissä, 
hänen omien sanojensa mukaan, henkilökohtai
sen tragedian ja ristiriitatilanteen tuloksena. Kun 
yhteiskuntafilosofi ei pärjää ammatissaan, hän 
siirtyy kirjailijaksi. Kun matemaatikko ei menes
ty, hän siirtyy yhteiskuntatieteen palvelukseen. 
Elster on kokenut kummatkin. Elster väittää ole
vansa asiantuntija nimenomaan arvioitaessa ih
mistä erilaisissa ristiriitatilanteissa. Varsinkin var
haistuotanto vilisee näennäisen epätieteellisiä kä
sitteitä, kuten viha, rakkaus, kateus ja itsepetos. 
Runollisesta ilmaisusta ja näiden käsitteiden erit
telystä Elster ön kirjoissaan »Explaining Techni
cal Change» ja »Sour Grapes» pyrkinyt viileäm
pään analyyttisyyteen. 

Kirjassa »Explaining Technical Change» Elster 
pyrkii syntetisoimaan ja tarkentamaan teknisestä 
kehityksestä käytävää tieteellistä keskustelua, sii
nä kuitenkaan täysin onnistumatta. Elsterin tie
teenfilosofinen ote on mielenkiintoinen ajateltaes
sa esimerkiksi nykyistä lähes myyttistä keskuste
lua ns. uudesta teknologiasta. Elster pyrkii samal
la tavalla pinnan alle kuin »happamissa pihlajan
marjoissa». Tämä sukellus edellyttää tieteiden vä
listen rajojen ravistelua. Taloustieteilijät ovat ko
rostaneet, kuinka varsinkin pitkien aaltojen taka
na ovat teknisen kehityksen vaihtelut. Elsterille 
tämä ei riitä. Hän kysyy, minkälaiset yhteiskun
nalliset olosuhteet ovat omiaan edistämään tai es
tämään teknistä kehitystä? 

Kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan yhtä 
tieteellisten selitysmallien luokittelua: jakoa kau
saalisiin, funktionaalisiin ja intentionaalisiin seli
tysmalleihin. Elster väittää, että ensimmäinen on 
vallitseva luonnontieteissä (fysiikassa ja kemias
sa), toinen biologiassa ja viimeinen yhteiskunta-



tieteissä. Tämä luokittelu lienee hedelmällinen 
tarkasteltaessa teknisen kehityksen selitysyrityk
siä, mutta myös ongelmallisempi kuin Elster 
myöntää. (Kts. esimerkiksi Niiniluoto (1983): Tie
teellinen päättely ja selittäminen, s. 304). 

Elsterin mukaan teknistä kehitystä tutkittaessa 
sitoudutaan johonkin emo selitysmalleista. Kirjan 
toisessa osassa tarkastellaan neljää erilaista tapaa 
ymmärtää teknistä kehitystä: neoklassista teoriaa, 
schumpeterilaista selitystä, evolutionaarisia teo
rioita ja marxilaista teoriaa. Neoklassinen teoria 
vastaa selkeimmin rationaalis-individualistista in
tentionaalista selitysmallia ja evolutionaarinen 
teoria (esim. Nelson- Winter) taas on tyypillinen 
funktionaalinen teoria. Kumpikin lähestymistapa 
kuitenkin lähtee mikroperustalta, yrityksestä, kun 
taas schumpeterilainen ja marxilainen teoria läh
tevät historiallisen synteesin tasolta. Tällaisilla 
erilaisilla erotteluilla ja luokitteluilla Elster pyrkii 
luomaan yhtenäisen kuvan selittämisen ongelmis
ta ja mahdollisuuksista. Lukijalle ei välttämättä 
tällaista yhtenäistä kuvaa synny. Elster on omim
millaan lyhyissä esseissä. Kokonaisen kirjan ko
koaminen perustelluistakin näkökohdista on vai
keaa. Ehkäpä osuvampi valinta olisi ollut kaukaa 
sivuavien näkökohtien esittäminen liitteissä sa
malla tavalla kuin hän käsittelee liitteessä päätök
sentekoteorian mahdollisuuksia pitkäaikaisten 
energiainvestointien arvioinnissa. 

»Sour Grapes» (1983) jakautuu neljään osaan: 
i) »Rationality», ii) »States that are essentially by
products», iii) »Sour Grapes» , iv) »Belief, Bias 
and Ideology». Ensimmäisessä osassa rationaali
suutta tarkastellaan mm. Henry Simonin ja 
Amartya Senin esittämien argumenttien pohjalta. 
Kapea rationaalisuus käsite, jossa tärkeää ei ole 
preferenssien alkuperä, pyritään osoittamaan on
gelmalliseksi viittaamalla autonomian keskeisyy
teen osana ihmisyyttä. Tämä liittyy 1970-luvulla 
käytyyn keskusteluun siitä, mikä erottaa ihmisen 
eläimistä. Mm. Harry Frankfurt (loumal of 
Philosophy -72) esitti ajatuksen, että nimen
omaan korkeammat preferenssit ovat keskeinen 
ihmisyyden luonnetta heijastava tekijä. Tähän va
pauden ja autonomian ongelmallisuuteen liittyy 
joukko kysymyksiä, joita ei vielä ole ratkaistu. 
Myös Elster tunnustaa voimattomuutensa kysy
myksen edessä. Esseen loppuosassa tarkastellaan 
kapeaa ja leveää rationaalisuuskäsitystä kollektii
visen päätöstenteon tasolla. Elster mm. kritisoi 
lurgen Habermassin ajatusta ideaalin keskustelu
tilanteen mahdollisuudesta, vaikka hän periaat
teessa hyväksyykin yleisen, demokraattisen kes-
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kustelun ainoana tienä kollektiiviseen rationaali
suuteen. 

Toisessa esseessä Elster pyrkii osoittamaan, 
että usein ihmisen toiminnan motiivien ymmärtä
minen suoraan tavoitteista käsin on vaikeaa. Se, 
mikä saattaa näyttää motiivilta ex post, ei välttä
mättä ole motiivi ex ante. Sivutuotteiden (by
products) merkitys ihmisten hyvinvoinnille on 
Elsterin mukaan keskeinen. Tässä hän sivuaa 
mm. Albert Hirschmania ja Tibor Scitovskya, 
jotka ovat korostaneet yllätysten ja uutuuden 
merkitystä valintakäyttäytymiselle. Elster käsitte
lee lukuisia näennäisen irrallisia teemoja mm. 
psyykkisiä tiloja, joihin ei voi päästä tietoisesti 
yrittämällä (esim. uni) ja poliittisia järjestelmiä, 
joiden toiminta edellyttää tavoitteissa ilmaisemat
tornia sivutuotteita. 

Kolmannessa, kirjan otsikon mukaisessa luvus
sa Elster viittaa tuttuun tarinaan ketusta ja hap
pamista pihlajanmarjoista. Kun valintoja raja
taan, mahdottomat valinnat alkavat tuntua vä
hemmän haluttavilta. Psykologiassa tämä tunne
taan kognitiivisen dissonassin nimellä: Ihmisellä 
on halu jälkikäteen rationalisoida valintansa ja 
minimoida sisäiset ristiriidat. Omimmillaan Elster 
onkin käsitellessään valintaan liittyviä paradokse
ja (kuluttajan valintateorian kannalta). Elster ei 
pelkää palauttaa kysymyksiä arkipäivän keskuste
lun tasolle. Kansanviisaudet voivat olla esimerkil
lisiä apuneuvoja, tai ainakin keskustelun elävöit
täjiä, tarkasteltaessa valintaparadokseja. Kun 
ranskalainen happamien pihlajanmarjojen tarina 
kertoo ketusta, joka näkee (»perception») viini
rypäleet happamiksi, niin englantilaisen ketun ta
pauksessa on kyse makuasiasta (matter of taste). 

Mm. poikkikulttuurisilla esimerkeillä Elster 
käy läpi lukuisan määrän näennäisen irrationaali
sia tapauksia. Preferenssien muutokset hän jakaa 
kahteen eri luokkaan: kausaalisesti tulkittavaan 
tiedostamattomaan ja intentionaaliseen tiedostet
tuun muutokseen. Ensimmäiseen ryhmään kuulu
vat adaptiivisten preferenssien ja manipuloitujen 
preferenssien tapaukset. Tiedostettu muutos voi 
tapahtua mm. itsensä kehittämisen (character 
planning) , oppimisen ja etukäteissitoutumisen 
(precommitment) välityksellä. 

Viimeisessä esseessä tarkastellaan ideologioita 
lähes analogisesti preferenssien kanssa. Tavoittee
na on selittää ideologioiden dynamiikkaa, alkupe
rää ja kehitystä. Elster pyrkii jatkamaan aikai
sempien teoksiensa funktionalistisen analyysin 
kritiikkiä. Hän väittää, että ideologiat eivät ole 
selitettävissä suoranaisesti intresseistä. Näin hän 
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kritisoi myös marxilaista historiankäsitystä. Ih
misten käyttäytyminen on Elsterin mukaan yleen
sä rationaalista - myös ideologian muotoutumi
sen osalta - kun rationaalisuus määritellään tar
peeksi laajalti. Kysymykseksi jää, mitä selitysvoi
maa rationaalisuudella enää on, kun kaikki on 
ymmärrettävissä rationaalisuusnormin noudatta
miseksi. 

Lopuksi on syytä vielä arvioida sitä, onko ta
loustieteilijöillä ylipäätåän syytä tutustua Elsterin 
tuotantoon, joka monilta osiltaan ei vastaa mieli
kuvaa »Kunnioitettavasta Tieteellisestä Työstä». 
Elster ei etene osista kokonaisuuteen. Elster on 
ajoittain pinnallinen ja yhdistää lähestymistapo
ja, joiden taustaoletukset saattavat olla ristiriitai
sia, Elster viittaa käsitteisiin, jotka eivät ole »tie
teellisiä». Elster kysyy, mutta ei vastaa. 

Elsterin tutkimusotetta luonnehtii etsivä, kriit
tinen asenne. Mikään ilmiö ei selity muiden tietei
den annetuilla »tuloksilla»: poliittinen taistelu ei 
ole ymmärrettävissä annettujen intressiristiriito
jen avulla, valintoja ei voida ymmärtää annettu-

jen preferenssien pohjalta, taloudellisen kasvun 
vaihtelut eivät selity eksogeenisilla tekijöillä (in
novaatioilla yms.). Tutkimuksen tehtävänä on et
siä pinnan alta syvempiä selityksiä ja löytää yh
teyksiä näennäisesti erilaisissa kategorioissa ole
vien ilmiöiden välillä. Yhteiskuntatieteiden klassi
koiden tapaan Elster ei usko tiedon kasvun tilkku
täkkiteoriaan, jonka mukaisesti mikroskooppi
nen tieteellinen tieto kasautuisi kypsyttyään val
miiksi kokonaisuudeksi. 

Elsterillä ei ole kovinkaan paljoa annettavaa 
tutkijalle, joka uskoo tiedolliseen erikoistumiseen 
ja tiukkaan tieteenalajakoon. Elster ei hyväksy 
ajatusta, että tiukan laitosjaon puitteissa on mah
dollista tarkastella muuttuvaa yhteiskuntaa, 
ikäänkuin se koostuisi autonomisista järjestelmis
tä (politiikka, talous, kulttuuri jne.) Tutkijalle, 
joka on kiinnostunut tutkimusongelmastaan osa
na kokonaisuutta Elster epäilemättä on kielletty 
hedelmä. 

Mika Pantzar 
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ENGLISH SUMMARIES 

AHTI PEKKALA: The Budget jor 1985 

Finland's economic development has for a num
ber of years been more favourable than that of 
most other industrialized countries. In the five 
year period 1979-1983 GDP grew by 22 % in 
Finland, while the average figure for OECD 
countries was 8 %. The rate of unemployment 
was reduced from 7 % in 1978 to 6 % in 1983, 
while it rose from 5 to 9 % in the OECD coun
tries. The current account has remained satisfac
tory, even though interest payments to foreigners 
have increased. The public deficit is still among 
the smallest in the industrialized countries despite 
its modest growth. The net indebtedness of the 
public sector was only 1/2 % of GDP in 1983, 
which compares favourably to the OECD average 
of about 30 %. Control of inflation is the only 
sector where Finland has succeeded less favourab
ly than the other industrialized countries; since 
the latter half of 1980 consumer prices have been 
increasing at a faster rate than the OECD average. 

The budget for 1985 contributes towards the re
duction of the rate of inflation to the government 
target figure of 5 % by the end of 1985, which 
would be slightly below the OECD average. 

SEPPO HONKAPOHJA: Rational Expectations 
in Economics: An Introduction to the Literature 

This article provides a detailed guide to the most 
important contributions of the rational expecta
tions revolution into economic research at a level 
suitable for general economists and advanced 
undergraduate students. In contrast to the already 
available textbooks some emphasis is laid on basic 
microeconomic models of rational expectations. 
In the first main section the concept of a rational 
expectations equilibrium is formulated for situa
tions with symmetric and asymmetric information 
with the aid of simple linear models. Problems of 
existence and of convergence to equilibrium via 
learning are briefly discussed on an informal 

Among other things the revision of income and 
wealth tax scales and most inc'reases in levies and 
tariffs have been set at 5 per cent in line with the 
inflation target. 

The international competitiveness of Finnish 
manufacturing industry has weakened while the 
average profitability of firms has clearly im
proved. The apparent contradiction is mainly due 
to the uneven development of the various bran
ches of industry. When the lncrease in the capaci
ty utilization rate and the improvement of the 
terms of trade, which have especially supported the 
revenues of the wood-processing industry, cease 
to have an effect, profitability may rapidly decline 
with price competitiveness. 

The slow growth of Finnish export markets 
together with tightening competition emphasize 
the significance of the maintenance of price com
petitiveness. Worsening price competitiveness 
also has a negative impact on investment, which 
will be crucial for employment in the near future. 
Therefore it is of utmost importance to avoid in
creases in wages and costs which are typical of the 
present phase of the business cycle. The reduced 
rate of inflation makes this possible. 

level, with the detailed references given in biblio
graphical comments. The second main section 
contains elementary expositions of the debate 
concerning the neutrality of anticipated monetary 
policy, price and wage stickiness, the methodolo
gical innovations of the rational expectations app
roach, and the new theories of consumption and 
investment. The third one is a summary of the cri
tique of econometric policy evaluation and of the 
issue fo time-consistency of optimal policy 
making, while the last one outlines the main 
features of rational expectations models of invest
ment behavior. Again a detailed quide to the 
literature is provided in the bibliographical com
ments. 
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ANTTI TANSKANEN: Competitiveness and 
employment in Finland 

Finland is a small open economy. Its employment 
is mainly determined by price competitiveness, be
cause domestic demand is a function of exports 
via multipliers and balance of payments policies. 
Incomes policies, including exchange rate poli
cies, are used to maintain competitiveness. 

The success of these policies can be evaluated 
by comparing the actuallevels of employment and 
foreign trade balance to their target levels. 
Although the target levels are difficult to define, 
there are some reasons to argue that, on the 
average, the Finnish economy has experienced 
high unemployment (compared to the structure 
of labour market) and deficit in foreign trade. 
This combination refers to the situation where 
domestic costs have been too high compared to 
world prices denominated in domestic currency. 

The article presents some estimates on the ef
fects of exogenous competitiveness on employ
ment in Finland. According to the regression re
sults, one per cent improvement in competitive-

ness leads to an increase of about 3 000 persons in 
employment in two years. In the long term, the 
increase is approximately 9 000 persons. The re
sults show also that the time lag varies between 
different industries. 

Figure 3 presents statistics for labour force and 
employment as well as to some extent arbitrary 
estimates for natural level of employment. These 
estimates and the regression results explained 
above are used to determine what would have 
been the target level of competitiveness to guaran
tee the natural level of employment. The ratios 
between the actual and target levels of competi
tiveness are presented in figure 4. The figure raises 
the question why competitiveness has been weaker 
than what would have been needed for full 
employment. Sometimes it is argued that a good 
competitiveness implies the income distribution 
which is against wage and salary earners and con
sumers. The regression results show, however, 
that an improvement in competitiveness would be 
advantageous for them, too. Thus, it remains to 
be answered why it is so difficult to carry out suc
cessfull incomes policies. 
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TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA 

Eleventh Annual Conjerenee oj EARIE, Fontai
nebleau, 29.-31. 8. 1984 

EARIEn toiminnasta 

EARIE, European Association jor Researeh in 
1ndustrial Eeon om ies, edustaa tutkimusaluetta, 
jonka harrastajia on toistaiseksi Suomessa ollut 
verraten vähän. Tämän vuoksi lienee paikallaan 
muutama sana EARIEn taustasta ja toiminnan 
tavoitteista. 

EARIE perustettiin vuonna 1974 alueen ope
tukseen ja tutkimukseen keskeisesti vaikuttanei
den F. M. Seherenin ja Jiirgen Miillerin aloittees
ta. Tämän jälkeen yhdistys on säännöllisesti vuo
sittain järjestänyt kansainvälisen konferenssin 
alan tutkijoille. Pääasiallisena tavoitteena yhdis
tyksellä on tarjota sekä industrial eeonomies 
-alueen akateemisille tutkijoille ja opettajille että 
käytännön tehtävissä toimiville ekonomisteille yh
teinen keskustelufoorumi sekä tutkimustiedon 
vaihtoa edistävä yhteisö. 

Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa paitsi säännöl
lisin tieteellisin kokouksin myös välittämällä tie
toa jäsenten ja näiden edustamien tutkimuslaitos
ten meneillään olevista tutkimushankkeista sekä 
toimittamalla kansainvälistä aikakauskirjaa In
ternational Journai oj Industrial Organization. 

EARIEn jäsenmäärä on parin viime vuoden ai
kana kasvanut hyvin nopeasti ja on tällä hetkellä 
250-300, suomalaisia jäseniä on vajaat 10. 

Kokouksen ohjelmasta 

Kokoukseen tarjottujen papereiden määrä on vii-

EUROPEAN MEETING OF THE 
ECONOMETRIC SOCIETY, MADRID 
3.-7. 9. 1984 

Eeonometrie Societyn tämänvuotinen Euroopan 
kokous pidettiin Madridissa 3.-7. 9. 1984. Ko-

6 

me vuosina lisääntynyt erittäin paljon ja esim. tä
män kokouksen runsaat 50 esitelmää edustivat 
noin kolmannesta alunperin tarjotuista papereis
ta. Kokous oli organisoitu siten, että esitelmiä pi
dettiin kahden kokouspäivän ajan neljässä aihe
piiriltään erilaisessa rinnakkaisistunnossa. Pääosa 
papereista ·'!iittyi edelleenkin perinteiseen strue
ture-eonduet-perjormanee paradigmaan, vaikka
kin selvää painopisteen muutosta on viime vuosi
na tapahtunut lähinnä kansainvälistä kauppaa, 
organisaatioteoriaa ja strategista käyttäytymistä 
koskevan tutkimuksen suuntaan. Kokouksissa pe
rinteisesti voimakkaasti edustetuilla kilpailupoli
tiikkaa ja teollisuuspolitiikkaa koskevilla pape
reilla oli tälläkin kertaa varsin suuri paino. 

Eräänlaisena erityisteemana oli tänä vuonna 
tuottavuutta ja teknistä kehitystä koskevat kysy
mykset. Useissa yhteyksissä tuotiin esille tuotta
vuuskehityksen voimakas erilaistuminen eri· toi
mialoilla viimeisen kymmenen vuoden aikana ja 
painotettiin mikroanalyysiin pohjautuvien selitys
perustojen merkitystä tuottavuustaantuman ym
märtämisessä. Tärkeänä tekijänä tässä yhteydessä 
tuotiin esille mm. innovaatiotoiminnan ja R & D
aktiviteetin sekä tuottavuuskehityksen välinen dy
namiikka. 

Seuraava kokous 

EARIEn seuraava kokous pidetään 11.-13. 9. 
1985 Cambridgessä Englannissa. Lisätietoja ko
kouksesta ja EARIEn toiminnasta saa allekirjoit-
taneelta. . 

Pekka Ylä-Anttila 

kouksen järjestäjänä toimi Madridin yliopisto, 
jonka tiloissa myös itse kokous pidettiin. Osan
ottajia kokouksessa oli lähes 500, joista suomalai
sia 30. 

Kokouksessa esitellyt paperit oli jaoteltu nimik
keiden »talousteoria» ja »ekonometria» alle. 
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Enemmistö esityksistä, joita kaikkiaan oli noin 
300, sijoittui talousteorian kategoriaan. Suoma
laisia papereita oli esillä 10, joilla perinteisessä 
pohjoismaisessa (määrällisessä) vertailussa heltisi 
toinen sija norjalaisten jälkeen. 

Papereiden läpikäyntiin oli käytännössä varat
tu aikaa vain 3 Yz päivää, joten vauhti oli koko 
ajan varsin kova. Parhaimmillaan käynnissä oli 
kahdeksan rinnakkaista sessiota, joissa kussakin 
esitettiin 3-6 paperia puolentoista tunnin istun
non aikana. Keskustelu jäi näin ollen yleensä pa
kostakin melko vähiin. 

Papereiden monistaminen oli tällä kertaa jätet
ty esiintyjien omalle vastuulle. Ratkaisu osoittau
tui ongelmalliseksi, sillä käytännössä vain harva 
esityksen pitäjä oli varannut mukaansa riittävän 
määrän kirjallista materiaalia. Monia papereita ei 
riittänyt alkuunkaan kaikille halukkaille, ja jaos
sa olleiden kappaleiden niukkuus oli aiheuttaa ko
kouksen henkeen huonosti sopivia konfliktitilan
teita. Papereiden jälkitilausmahdollisuus oli sen
tään järjestetty melko tehokkaasti. 

Tavanomaisten istuntojen lisäksi kokousohjel
maan sisältyi uutuutena kaksi poster-sessiota. 
Nämä olivat eräänlaisia tuotenäyttelyitä, joissa 
esittelyn kohteena oli yhteensä parikymmentä tut
kimusraporttia. Yleisöllä oli tilaisuus kiertää pöy-

dästä toiseen tutustumassa eri papereihin ja halu
tessaan pysähtyä keskustelemaan aiheesta tutki
muksen tekijän kanssa. Tällaista tavanomaista 
vapaamuotoisempaa paperien esittely tapaa pidet
tiin varsin yleisesti onnistuneena kokeiluna, joka 
ei jääne pelkäksi yhden kokouksen erikoisuudeksi. 

Esitysten aiheet vaihtelivat suuresti. On jossain 
määrin makuasia yrittää nimetä painopistealuei
ta, mutta puolueettomasti voi todeta ainakin, että 
harrastus rationaalisia odotuksia sisältäviin mal
leihin ei osoita ehtymisen merkkejä ja että peliteo
rian ongelmanasettelut ovat edelleen vahvasti esil
lä. Pienenä kuriositeettina mainittakoon vielä ha
vainto, että talousteorian puolella oli peräti kolme 
sessiota omistettu industrial organisation -kysy
myksille. 

Fisher-Schultz -luennon piti Econometrican 
päätoimittajan tehtävät jättänyt professori Hugo 
Sonnenschein. Esityksenä nautittava joskin sisäl
löltään osin vaikeatajuinen !uento oli otsikoitu 
yksinkertaisesti »Cournot'laisia teemoja». 

Ensi vuonna ei järjestetä erityistä Econometric 
Societyn Euroopan kokousta, sillä elokuun lop
pupuolella pidetään yhdistyksen viides maailman
kongressi MIT:ssa (Cambridge, Massachusetts). 

Eero Pylkkänen 
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Kansantaloudellisen Yhdisty"ksen tiedotuksia 

Kokouksia 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuoden 1985 en
simmäinen kokous pidetään torstaina, tammi
kuun 10. päivänä klo 17.15 Vientitalolla, Ete
läesplanadi 8 (auditorio). Eero Rantala esitelmöi 
kokouksessa kaupan rakennemuutoksesta. Val
mistellun puheenvuoron käyttävät Eila Ki!piö ja 
Pekka Lastikka. "" 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina, 
helmiku~n 26. päivänä klo 17.15 Vientitalolla, 
EteIäesplanadi 8 (auditorio). Kokouksessa pitää 
professori Ilari Tyrni perinteisen eroavan esimie
hen 'esitelmän. Aiheena ovat eräät talouspoliitti
sessa keskustelussa sivuun jääneet keskeiset on
gelmat. 

Maalis-huhtikuussa pidettävän kokouksen tee-

maksi on alustavasti suunniteltu maatalouteen 
liittyvää aihetta. Vanhan tavan mukaan kokouk
sista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vielä erik
seen lähempänä kokousajankohtaa. 

Muuta" 

Yhdistyksen johtokunta on päättynyt, että opis
kelijoille annetaan mahdollisuus hankkia yhdis
tyksen juhlajulkaisu Sata vuotta suomalaista kan
san taloustiedettä edullisesti hintaan 60 mk. Ti
laus- ja maksulomakkeita on saatavissa yliopisto
jen ja korkeakoulujen laitoksilta. Samassa yhtey
dessä päätettiin myös, että kuluvana juhlavuonna 
yhdistyksen jäseniksi liittyvät saavat emo julkai
sun muiden jäsenten tapaan erikseen tilaamatta 
jäsenmaksua vastaan. 

Toimitus kiittää asiantuntija-avusta 

Toimitus on toimitusneuvoston jäsenten ohella 
käyttänyt ulkopuolisten asiantuntijoiden apua 
julkaistaviksi tarjottujen kirjoitusten arvioinnis
sa. Toimitus haluaa kiittää Jarmo Erosta, Vesa 

Kanniaista, Ilkka Melliniä, Leif Nordbergiä, 
Pentti Pikkaraista, Tuire Santamäkeä, Juha 
Tarkkaa, Alpo Willmania ja Matti Vireniä saa
mastaan avusta. 
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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA 

International Conjerenceon Economic Policies 
andControl Theory 
- aika: 29. 1.-1. 2. 1985 
- paikka: Venetsia, Italia 
- lisätietoja: professori Domenico Sartore, Di-

partimento di Scienze Economiche, Universitå 
degli Studi di Venezia, C'Foscari, 1-30123 
Venezia, Italy 

International Conference of Applied Economet
rics 
- aika: 7.-8. 2. 1985 
- paikka: Saragosse, Espanja 
- teema: 'International Commodity Market 

Models' 

Societe Universitaire Europeenne de Recherches 
Financieres -järjestön kokous 
- aika: 28.-30. 3. 1985 
- paikka: Robinson College, Cambridge, Yhdis-

tynyt Kuningaskunta 
- teema: 'Shijting Frontiers in Financial Markets' 
- lisätietoja: Kari Alho, ETLA, Lönnrotinkatu 

4 B, 00120 Helsinki, puh. 90-601 322 

Pohjoismaiden taloustieteilijöiden Marstrand
kokous pidetään 30. 5.-2. 6. 1985 Hirtshalsissa, 
Tanskassa. Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita 
osallistumaan kokoukseen tai pitämään siellä esi
telmän, voivat saada lisätietoja Pentti Vartialta, 
os. ETLA, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, 
puh. 90-601 322. 

Thf!.7t/J. An.nual Interrz{ltional Conference of the 
{nter,national As,sociation 9f E;n~rgy Bconomists 
-,- ai~a:-, 3.~~. 6~ 1985.; , '. . 
- paikka: Bonn, Saksan Liittotasa'val~af. 
- teema: 'Energy and Economy - GlobalInter-

dependencies' 

The 2nd International Meeting on Monetary 
Economics, Banking and Insurance 
- aika: 6.-7. 6. 1985 
- paikka: Nice-Sophia Antipolis, Ranska 

International Trade and Exchange Rates in the 
Late Eighties 
- aika: 6.-8. 6. 1985 
- paikka: Namur, Bryssel ja Leuven, Belgia 

5th International Symposium on Forecasting 
- aika: 9.-12. 6. 1985 
- paikka: Montreal, Kanada 
- lisätietoja: IIF, elo Robert Carbone Faculty 

of Management, McOill University, 1001 
Sherbroke St West, Montreal, Canada H3A 
105 

The 5th World Congress of the Econometric 
Society 
- aika: 17.-23. 8. 1985 
- paikka: Massachusetts Institute of Technol-

ogy, Cambridge, Mass., Yhdysvallat 
- lisätietoja: Seppo Honkapohja, Yrjö Jahns

sonin Säätiö, Ludviginkatu 3-5, 00130 Hel
sinki, puh. 90-649 636 

The 19th General Conference of the International 
Association for Research in Income and Wealth 
- aika: 25.-31. 8. 1985 
- paikka: Noordwijkerhout, Alankomaat 

Arne Ryde Symposium 1985 
- aika: 26.-28. 8. 1985 
- paikka: Lund, Ruotsi 
- teema: 'Incentive Mechanisms and Incentive 

Problems in Some Major Economic Systems' 
- lisätietoja: Claudio Vedovato, Department of 

Economics, Box 5137, S-220 05 Lund, Sweden 

The 19th Conference of the International Asso
ciation of Agricultural Economists 
- aika: 26. 8. -4. 9. 1985 
,- paikka: Malaga) Espanja 
- teema: .'Agriculture in a Turbulent World 

Economy' 
- lisätietoja: Bruce Greenshields, Economic 

Research Service, US Department of Agri
culture, Washington DC 20250, USA 

The 12th Annual Conference ofthe European As
sociation for Research in Industrial Economics 
- aika: 11.-13. 9. 1985 
- paikka: Cambridge, Englanti 
- lisätietoja: Pekka Ylä-Anttila, ETLA, Lönn-

rotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. 90-
601 322 



The 17th CIRET (Centre jor International Rese
arch on Economic Tendency Surveys) Conjerence 
- aika: 11.-14. 9. 1985 
- paikka: Wien, Itävalta 

The 1985 Conjerence oj the Society oj Economic 
and Social Sciences (Verein liir Socialpolitik) 
- aika: 16.-18. 9. 1985 . 
- paikka: Saarbriicken, Saksan Liittotasavalta 
- teema: 'The EconQmics oj Health and Medical 

Care' 
- lisätietoja: professori Gerard Gäjgen, Univer

sität Konstanz, Fakultätfiir Wirtschaftswi
ssenschaften und Statistik, Postfach 5560, D-
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7750 'Konsta,nz. 1 ,Bundesrepublik Deutsch
land 

The 5th1FAC (International Federation 01 Auto
matic Control)/IFORS (International Federation 
oj Operations Research Societies) Conjerence on 

. Dynamic Modidling and Control oj National 
Economies 
- aika: 17.-20. 6. 1986 
- paikka: Budapest, Unkari 
- lisätietoja: Eva Sos, The Conference Secre-

tariat, Computer and Automation Institute, 
Hungarian Academy of Sciences, H-1502 
Budapest, P.O. Box 63, Hungary 
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The Scandinavian 
Journal of Economics 
announces an Essay Contest for 

The David Davidson* Prize in Economics 1984 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:4 

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 fig
ures, 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 Scandina
vian Journal ot 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 Eco
nomics) in 1899. 
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TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJA·LLISUUTTA 

Suomen Tilastoseuran vuosikirja 1983. Helsinki 
1984. 143 s. 

Dahmen l Erik: Taloudellinen kehitys ja muutos
paineet. Kokemuksia Suomesta ja muualta. 
Suomen Pankki C:7, Helsinki 1984. 176 s. 

Rahiala, Markku: Yksityiset kulutusmenot Suo
messa 1984-1988. Elinkeinoelämän tutkimus
laitos C:30, Helsinki 1984. 131 s. 

Luukkanen, Harri: Huipputeknologian ulko
maankauppa Suomessa. Elinkeinoelämän tut
kimuslaitos C:31, Helsinki 1984. 96 s. 

Vuori, Synnöve: Kokonaistuottavuus ja tutkimus
ja kehitystoiminnan tuottoaste Suomen ja 
Ruotsin teollisuustoimialoilla v. 1964-80. 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos C:32, Helsinki 
1984. 108 s.· 

Holmlund, Bertil: Labor Mobility. Studies of 
Labor Turnover and Migration in the Swedish 
Labor Market. The Industrial Institute for 

Economic and Social Research, Stockholm 
1984. 279 s. 

Galbraith, John Kenneth: Vallan anatomia. Wer
ner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1984. 201 s. 

Tikka, Annikki: Yrityksen hallinnon perusteet. 
Finnpublishers Oy, Jyväskylä 1984. 169 s. 

Helander, Voitto: Läntisten suurvaltain poliittiset 
järjestelmät. Finnpublishers Oy, Jyväskylä 
1984. 284 s. 

New Spatial Dynamics and Economic Crisis. The 
International Regional Policy Association 
Yearbook 1984, edited by J. G. Lambooy. 
Finnpublishers Oy, Jyväskylä 1984. 93 s. 

Westerlund, Göran: Svenska Handelshögskolan. 
Återblick på en 75-årig utveckling. Stiftelsen 
Svenska Handelshögskolan, Helsingfors 1984. 
212 s. 

Rautajoki, Pekka: Yrityksen veronhuojennukset. 
Weilin + Göös, Tampere 1984. 277 s. 
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TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, keskusteluaiheita 

Teräsvirta, Timo: Metsäteollisuuden tuotannon 
volyymin ennustaminen suhdannebarometrin 
muuttujien avulla. N:o 158, Helsinki 20. 8. 
1984. 28 s. 

Teräsvirta, Timo: Usefulness of Proxy Variables 
in Linear Models with Stochastic Regressors. 
N:o 159, Helsinki 20. 8. 1984. 9 s. 

Alho, Kari: A Flow-of-Funds Model for the Firm 
Sector in Finland. N:o 160, Helsinki 27. 8. 
1984. 42 s. 

Käär, Esa-Jukka: A Survey on Borderline Prob
lems of Institutional Sectoring in the National 
Accounts ofOECD Countries. N:o 161, Helsin
ki 31. 7. 1984. 37 s. 

Alho, Kari: Korkopolitiikan itsenäisyydestä Suo
messa. N:o 162, Helsinki 31. 8. 1984. 22 s. 

Okko, Paavo: Suhteellisten hintojen muutokset 
Suomen teollisuudessa 1960-82. N:o 163, Hel
sinki 12. 9. 1984. 25 s. 

Vanninen, Jorma: Näkökohtia teollisuuden ener
gian, erityisesti sähkön kysynnästä. N:o 164, 
Helsinki 1. 10. 1984. 29 s. 

Alho, Kari: A Model for the Banking Sector in 
Finland. N:o 165, Helsinki 3. 10. 1984. 24 s. 

Helsingin yliopiston. kansantaloustieteen laitos, 
keskustelu- ja tutkimusaloitteita 

Koskela, Erkki - Viren, Matti: Time- Varying 
Hall Consumption Function: Some Empirical 
Evidence. Nr. 218, Helsinki 1984. 7 s. 

Honkapohja, Seppo - Niskanen, Esko: Cost 
Benefit Rules in General Equilibrium with 
Monopolistic Competition. Nr. 219, Helsinki 1. 
10. 1984. 26 s. 

Öller, Lars-Erik: How Far Can Changes in 
General Business Activity be Forecasted? Nr. 
220, Helsinki 29. 10. 1984. 20 s. 

Koskela, Erkki - Viren, Matti: On the Role of 
Inflation in Consumption Function. Nr. 221, 
Helsinki 1. 11. 1984. 14 s. 

Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian 
laitos, tiedonantoja 

Myllyntaus, Timo: The Introduction of Hydraulic 
Turbines and Its Sodo-Economic Setting in 
Finland 1840-1940. N:o 14, Helsinki 1984. 
iii + 37 s. 

Herranen, Timo - Myllyntaus, Timo: Ensimmäi
sen maailmansodan vaikutus Eestin ja Suomen 
metalliteollisuuteen. N:o 15, Helsinki 1984. 
ii + 28 s. 

Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitos, Working 
Papers 

Laitinen, Erkki K.: A Simple Market Simulation 
Model. N:o 34/1984, Jyväskylä 1984. 18 s. + 
liitteet. 

Laitinen, Erkki K.: The Profitability-Maximizing 
Firm versus the Labor-Managed Firm: A Dyna
mic Mode!. N:o 35/1984, Jyväskylä 1984. 22 s. 

Taloustieteen laitoksen ja Keski-Suomen talou
dellisen tutkimuskeskuksen tutkimusluettelo. 
N:o 36/1984, Jyväskylä 1984. 29 s. + liitteet. 

Tamminen, Rauno: Koe varianssista riskin mitta
na. N:o 37/1984, Jyväskylä 1984. 9 s. + liit
teet. 

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, raportteja 
ja artikkeleita 

Koljonen, Kauko: Adoption of Agroforestry - A 
Dedsion Making Problem of the Tanzanian 
Peasants. N:o 40, Espoo 1984. iii+45 s. 

Ylä-Liedenpohja, Jouko: Yritysverotus 1984, N:o 
41, Espoo 1984. iii + 59 s. 

Suomen Pankki 

Willman, Alpo: Suomen kansantalouden neljän
nesvuosimalli BOF3: varastot, sektoreittainen 
tuotanto ja potentiaalinen tuotanto. TV 18/84, 
Helsinki 12. 10. 1984. 34 s. 



Taloudellinen suunnittelukeskus, selvityksiä ja 
työraportteja 

Oroza, Gonzalo: Long-Term Prospects ojthe In
ternational Mineral Sector with Special Rejer
ence to Prospects in Finland. Report 15, Helsin
ki 1984. 89 s. 

Turun yliopiston taloustieteen julkaisuja, sarja C 

Saarto, Pekka: A Market Model with Adjustment 
Costs and Alternative Price Expectations. N:o 
16, Turku 1984. 30 s. 
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Kivistö, Erkki: Utilization and Maintenance oj 
Production Capacity and Lifetime oj Invest
ment as a Problem oj Optimal Control Theory. 
N:o 17, Turku 1984. 54 s. 

Työväen Taloudellinen Tutkimuslaitos, tutkimus
selosteita 

Hemmilä, Pirkko: Rakennemuutosten vaikutuk
sista julkisen sektorin ansiokehitykseen 1969-
1981. N:o 31, Helsinki syyskuu 1984. 28 s. 
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TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ 

Helsingin yliopisto, kansantaloustiede 

Björk, Bo-Christer: Kansantaloudellisen lasken
takorkokannan empiirinen määrittäminen. Li
sensiaattityö, syys luku kausi 1984. 

Kuuluvainen, Jari: Short Term Demand for and 
Supply of Sawlogs in Finland. Lisensiaattityö, 
syyslukukausi 1984. 

Salo, Sinikka: Asuntojen kysyntään vaikuttavista 
tekijöistä. Lisensiaattityö, syyslukukausi 1984. 

Laukkanen, Erkki: Yhdenvertaisten mahdolli
suuksien periaate julkisten koulutusinvestoin
tien kriteerinä. Pro gradu -tutkielma, syysluku
kausi 1984. 

Niemeläinen, Heikki: Investoinnit, osakemarkki
nailmiöt ja sopeutumiskustannukset. Pro gradu 
-tutkielma, syyslukukausi 1984. 

Rydman, Jan-Kristian: Julkisen sektorin kasvun 
syistä ja seurauksista. Pro gradu -tutkielma, 
syyslukukausi 1984. 

Tolvanen, Kari: Yrityksille annettava työllistä
mistuki työttömyyden parannuskeinona. Pro 
gradu -tutkielma, syyslukukausi 1984. 

Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistoria 

Kuusterä, Antti: Valtion antolainaus Suomessa 
1859-1900. Lisensiaattityö, kevätlukukausi 
1984. 

Joensuun yliopisto, kansantaloustiede 

Hiironen, Tarja: Konkurssitutkimus Suomessa 

taseanalyysin valossa tarkasteltuna. Pro gradu 
-tutkielma, kevätlukukausi 1984. 

Tammi, Timo: Kylätalous Pohjois-Karjalassa. 
Esitutkimus teoriaan ja empiriaan. Pro gradu 
-tutkielma, kevätlukukausi 1984. 

Partanen, Jarmo: Majoituspalveluiden kysyntä 
Suomessa vuosina 1970-82 ja ennuste vuoteen 
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