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Kaupan rakennemuutos ja kehitysnäkymät*
EERO RANTALA

Kun puhutaan kaupan rakennemuutoksesta, tarkoitetaan tällä hyvin laajasti
kaikkia niitä muutosilmiöitä, joita kaupan eri alueilla on tapahtunut ja tapahtumassa. Tuo rakennemuutos näkyy
kaupan tuotannossa, kaupan työllisyydessä, kaupan eri toimintamuodoissa,
kaupan välittämien tavaroiden määrässä
ja erityyppisinä ja erikokoisina myymälöinä. Yleisesti ottaen rakennemuutos
näkyy muutoksena koko tavaroiden jakelujärjestelmässä. Rakennemuutos näkyy myös siinä toiminnassa ja osuudessa, mikä kaupalla on koko talouselämässä. Kaupan rakennemuutos liittyy siten
sangen läheisesti koko yhteiskunnassa
tapahtuvaan muutokseen.

Kaupan tuotanto

tuotannosta on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana melko samansuuruisena. Vuonna 1982 tuo osuus oli
9,6 070. Tukkukaupan osuus BKT:stä oli
4,5 070 ja vähittäiskaupan osuus 5,0 070.
Kansainvälisessä vertailussa on Suomenkaupan BKT -osuus varsin alhainen,
mikä indikoi kaupan resurssien käytön
tehokkuutta maassamme. Tällainen vertailu on tehty mm. OECD:n jakelusektoria selvittäneen komitean raportissa,
joka tosin ilmestyi jo vuonna 1973.
Kauppa jakaantuu tukku- ja vähittäiskaupan sisällä useisiin eri toimialoihin.
Aikaisemmin nuo toimialat kuvastivat
melko selvästi niitä tavaroita, joita toimialan sisällä liikkui. Nyttemmin toimialajaotus ei enää ole selkeä, vaan samoja
tuotteita voidaan välittää useilla eri toimialoilla.

Kaupan tuotanto muodostuu siitä arvonlisäyksestä, minkä tuotteet saavat kul- Kaupan työllisyys
kiessaan valmistajalta kuluttajalle. Tähän tuotantoon kauppa käyttää paitsi Aikaisemmin kauppaa kutsuttiin ns.
omia panoksiaan myös muilta elinkei- . työllistäväksi elinkeinoksi. Nähtiin, että
noilta hankittuja panoksia. Merkittävin yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä
kaupan käyttämä panos on työvoima. maaseudulta taajamiin muuttava väestö
Kaupan osuus koko kansantalouden voitiin työllistää kaupassa. Kaupan työllisyys esimerkiksi 1960-luvulla kyllä kas* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 10. voi, mutta ilmeisestikään kaupan myy1. 1985 pidetty esitelmä.
jiksi eivät siirtyneet samat henkilöt, jot-
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ka maaseudulta siirtyivät taajamiin.
Kaupan työllisyyden kasvu oli luonnollista seurausta voimakkaasta tavaroihin
kohdistuvasta kysynnän kasvusta. Kaupan työllisyys on nyt vakiintunut tasolle,
josta suuria muutoksia suuntaan tai toiseen ei ole odotettavissa. Vuonna 1982
koko kansantalouden työllisyydestä kaupan osuus oli 11,5 Olo. Tukkukaupan
osuus oli 3,5 Olo ja vähittäiskaupan osuus
8,0 070. Kaupan sisällä on suuntauksena
ollut aikaisemmin työllisyyden kasvu
tukkukaupassa, kun taas vähittäiskaupan työllisyys on pysynyt samalla tasolla. Tämä on ollut seurausta eräiden vähittäiskaupan tehtävien siirtymisestä
tukkukaupalle ja teollisuudelle sekä varsinkin siitä, että yritystoimintaa palvelevan kaupan osuus koko kaupasta on
kasvanut.
Vuonna 1983 työskenteli tukkukaupassa 87.000 ja vähittäiskaupassa 168.000
henkilöä. Keskeinen työllisyyden rakennemuutosilmiö liittyy vähittäiskaupan
työllisyyteen työajan mukaan tarkasteltuna. Osa-aikatyövoiman osuus kaupassa lisääntyy. Tämä koskee lähinnä vähittäiskauppaa. Tukkukaupassa osa-aikaisen henkilöstön osuus on vajaa 5 070. Vähittäiskaupassa on tapahtunut voimakasta osa-aikahenkilöstön määrän lisääntymistä koko 1970-luvun ajan.
Vuonna 1975 oli osa:..aikaisten henkilöiden osuus vähittäiskaupassa 14,8 070,
vuonna 1983 jo 24,2 070. Vuoteen 1995
mennessä on osa-aikaisen henkilöstön
osuuden vähittäiskaupassa ennustettu
kasvavan 35 Olo :iin. Työpanoksesta vähittäiskaupassa osa-aikaisella henkilöstöllä tuolloin tehdään noin 20 070. Osaaikaisia henkilöitä tullaan käyttämään
nimenomaan taajama-alueilla sekä elintarvikekaupassa että tavaratalokaupassa. Osa-aikahenkilöstön käytön lisäämi-

nen vaikuttaa osaltaan myös koulutuksen lisäämistarpeeseen.

Kaupan tuottavuus ja kannattavuus
Tuottavuutta, joka siis syntyy tuotoksen
ja panoksen suhteena, on kaupassa ollut
perinteisesti varsin hankala laskea.
Tämä johtuu monista vaikeuksista, jotka liittyvät tuotoksen ja panoksen mittaamiseen. Kuten muissakin palveluelinkeinoissa, on myös kaupassa ollut vaikeata tuotosta laskettaessa ottaa laatutekijöitä huomioon. Usein kaupassa on
tuottavuuden nostamisen sijasta puhuttu
tehokkuuden nostamisesta.
Tuottavuudella on nähty myös varsin
selvät yhteydet kannattavuuteen. Kahtena viimeksi kuluneena vuosikymmenenä
eli vuosina 1960-1980 kasvoi tukkukaupan tuottavuus keskimäärin 4,2 Olo vuodessa ja vähittäiskaupan tuottavuus
3,6 Olo vuodessa. Vastaavana aikana kasvoi teollisuuden tuottavuus 4,8 Olo ja esimerkiksi ravitsemis- ja majoitustoiminnan 2,6 Olo.
Kun tarkastellaan tuottavuuden ja
kannattavuuden välistä yhteyttä kaupassa ja varsinkin keskitytään kannattavuuteen, on tällöin suuri merkitys tuotteiden
ja panosten hintojen muodostumisella.
Panosten hinnat ovat kaupassa keskeisesti olleet työvoimakustannusten hintoja. Työvoimakustannuksissa tapahtuvat
hinnannousut on pyritty kysyntätilanteen salliessa siirtämään tuotteiden hintoihin ja siten turvaamaan kaupan kannattavuuskehitys. Mikäli työvoiman hinta on noussut nopeammin kuin tuotteiden hinnat, on tätä kannattavuudelle
epäedullista vaikutusta pyritty korjaamaan palkkiota nostamalla siten, että
kohonneet kustannukset on saatu maksetuiksi.
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Kaupan ryhmittyminen
OECD Observerin vuoden 1984 syyskuun raportissa on vertailtu eri maiden
jakelusektorien tuotantoa, työllisyyttä ja
tuottavuutta. Tuottavuuden kohoaminen kaupassa on ollut keskimääräistä
voimakkaampaa Belgiassa, Suomessa ja
Ruotsissa. Erääksi syyksi kauppasektorin tuottavuuden suotuisaan kehitykseen
näissä maissa on katsottu kaupan keskittyminen. Varsinkin päivittäistavarakauppa Suomessa on Ruotsin ohella varsin integroitunutta. Tähän on olemassa
selvät syynsä. Suomessa on varsin pienet
markkinat. Markkina-alue on myös sangen laaja. Jos esimerkiksi verrataan Englantiin maamme tilannetta, voidaan todeta, että kokonaismarkkinat ovat puolet Lontoon markkinoista, mutta markkIna-alueen suuruus on suurempi kuin
koko Englannin. Myös myynnin määrä
maassamme on suhteellisesti katsoen
pieni ja tämän johdosta jakelukustannukset koituisivat kohtuuttoman suuriksi' ellei meillä olisi keskitettyä jakelujärjestelmää. Keskitetyllä jakelujärjestelmällä onkin kiistattomia etuja. Tällainen
järjestelmä on tehokas ja se pystyy myös
kuljetustaloudellisesti toimimaan mahdollisimman edullisesti. Järjestelmä pystyy nopeasti omaksumaan uutta teknologiaa ja päätöksenteko keskitetyn järjestelmän piirissä on nopeaa. Sillä on myös
tuontikauppaa rationalisoivia piirteitä
eikä keskitetty jakelujärjestelmä tuhlaa
kansantalouden resursseja.

Kaupan palkkiot
Kaupan hinnoittelu perustuu suhteellisilIe eli prosentuaalisille palkkioille. Tuotteiden palkkiotasoon vaikuttavat lukui-

sat eri tekijät. Selvimmin hinta- ja palkkiotasoon vaikuttavat luonnollisesti ostohinnat sekä paikallinen kilpailutilanne. Hintasäännöstely asettaa rajat tiettyjen tuotteiden palkkioille. Useissa tapauksissa historialliset tekijät ovat olleet
taustalla muovaamassa tuotteiden palkkiotasoja. Jakelutie, tuotteiden kiertonopeus sekä tuotteiden aiheuttamat vähittäiskaupan jakelukustannukset vaikuttavat myös tuotteiden palkkioiden
muotoutumiseen. Varsin keskeinen tuotteen hinnoitteluun vaikuttava tekijä varsinkin elintarvikekaupassa on tuotteen
myynnillinen vetovoima. Vetovoimatuotteita käytetään myös markkinoinnin
tarkoituksiin. Erilaiset kausitekijät sekä
asiakassuhteeseen perustuvat tekijät vaikuttavat niin ikään palkkiotasoon. Eri
tekij öiden vaikutuksesta palkkiotaso on
erilainen mm. erityyppisten myymälöiden tuotteissa. Vuonna 1981 oli keskimäärin toteutunut palkkiotaso eli myyntikate tukkukaupassa 16,2 % ja vähittäiskaupassa 21,8 % liikevaihdosta.
Palkkiotasoon liittyen on viimeaikaisessa keskustelussa tullut esille suomalaisten elintarvikkeiden kansainvälisessä
vertailussa korkea kuluttajahintataso.
Pohjoismaiden kanssa Suomi kutakuinkin kestää hintavertailun, mutta näyttää
siltä, että mitä etelämmäksi mennään,
sitä edullisemmiksi elintarvikkeiden hinnat tulevat. Jos tarkastellaan kaupan
palkkiotason vaikutusta elintarvikkeiden
hintatasoon, voidaan verrata elinkeinohallituksen tekemän tutkimuksen pohjalta elintarvikekaupan palkkioita Pohjoismaissa (taulukko 1). Elintarvikkeiden palkkiotaso kokonaisuutenaan ei
kovin paljon poikkea eri Pohjoismaissa.
Ehkä Tanskalla on hieman muita korkeampi palkkiotaso. Yleensä elintarvikekaupan palkkiot sekä tukku- että vähit-
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Taulukko 1. Kaupan marginaalit Pohjoismaissa 1984 (tukku- ja vähittäispalkkio yhteensä).
Tanska

Suomi

Norja

Ruotsi

Liha ja leikkeleet
Meijerituotteet
Pakasteet
Säilykkeet
Erikoistavarat
Juomat
Leipä
Tuoreet hedelmät ja vihannekset

39
30
34
36'
36
35
37
67

30
18
48
39
31
27 1
23
42

192
26
36
35
33
29
23
50

24
26
36
33
28
26

Elintarvikkeet yhteensä

37

29

28

31 1

Tuoteryhmä

korjattu
korkein palkkio
Lähde: Nordiska prisjämförelser, Statens Pris- och Kartellnämnd Dm 31/84, Stockholm 1984.
1

2

täiskaupan palkkio yhteenlaskettuna
ovat noin 30 Olo elintarvikkeiden vähittäismyyntihinnasta. Sen sijaan esimerkiksi Suomen kohdalla on varsin mielenkiintoista huomata, että meijerituotteiden palkkiotaso on selvästi muita Pohjoismaita alhaisempi. Sen sijaan vähittäishintataso muihin maihin verrattuna
on korkea.

korkeiksi muihin teollisuusmaihin verrattuna. Ruotsin viranomaisten tekemän
ECE:n ja FAO:n aineistoon perustuvan
selvityksen mukaan olivat kautena
1982/83 Suomen maataloustuotteiden
tuottaj ahinnat keskimäärin 40 070. LänsiEuroopan maiden keskiarvoa korkeammat. 1

Kautena 1982/83 olivat maataloustuotteiden tuottajahinnat Suomea korkeammat Länsi -Euroopan maista ainoastaan Norjassa ja Sveitsissä. Vaikka
kansainväliset vertailut myös tässä suhteessa ovat erittäin vaikeita, voi tästä
kuitenkin vetää suuntaa antavan johtopäätöksen. Elintarvikkeiden hintoihin
vaikuttavat useat tekijät, kuten maataloustuotteiden hinnat, elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan tehokkuus
ja valtion vero- ja tukipolitiikka. Merkittävin vaikuttaja on maatalouspolitiikka.
Suomessa on valittu maatalouspolitiikan
linjaksi omavaraisuuden ylläpitäminen.
Tällä sinänsä oikealla linjalla on hintansa. Suomen maantieteellisen sij ainnin
luomat tuotannolliset olosuhteet tekevät
Suomessa maatalouden kustannukset

Kaupan rahoitus
Kaupan yritykset ovat menneinä vuosina
kamppailleet useita muita elinkeinoja
suuremmissa rahoitusvaikeuksissa. Tämä
on osaltaan johtunut siitä, että Suomen
Pankin ohjeiden mukaan liikepankit aikaisemmin veloittivat kaupan yrityksiltä
1
Lähde: Ruotsin osalta »Statens jordbruksnämnd»
ja muiden maiden osalta »Prices of agricultural pro-

ducts and selected inputs in Europe and North-America
1982183, annual ECEIFAO price review number 33».
Hinnoissa on laskettu painotetut keskiarvot vehnän, sokerijuurikkaan, maidon, naudanlihan, sianlihan ja kananmunien tuottajahinnoille. Painona on käytetty tuotantoa Länsi-Euroopassa kunkin tuotteen kohdalla.
Koko Länsi-Euroopan tuottajahintaindeksiksi on saatu
98. Tässä ei ole mukana Portugalia. Länsi-Euroopan indeksi on painotettu keskiarvo, jossa painona on käytetty kunkin maan tuotantoa. Suomen indeksi 137 on siten
40 070 Länsi-Eurooppaa korkeampi.
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keskimääräistä korkeampaa rahan hintaa eli korkoa. Katsottiin, että kansantalouden resurssit tuottaisivat paremmin
sijoitettuina muihin elinkeinoihin kuin
kauppaan. Nyt onneksi tästä väärästä
näkemyksestä ollaan luovuttu. On luonnollista, että kansantalouden kokonaissuorituskyky riippuu sen jokaisen osasen
mahdollisimman tehokkaasta toiminnas.;
ta. Ei ole järkeä tuottaa tavaroita tehokkaasti, jos sitten näiden tavaroiden tehoton jakelu syö saavutetun edun. Tämä
sääntö pitää paikkansa luonnollisesti
myös toisin päin. Koska nimenomaan tavaroiden valmistaminen on nykyaikana
tehostunut ja koneellistunut, on näiden
tavaroiden jakelujärjestelmään kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. Tavaran tuottaminen on yleensä halpaa, mutta sen toimittaminen kuluttajalle saattaa
aiheuttaa tavaran tuotantohintaan nähden moninkertaisia kustannuksia. Tämän johdosta rahallisten resurssien oikeudenmukainen suuntaaminen kaupan
investointeihin on välttämätöntä.
Kaupan rahoituksellinen asema rahan
riittävyyden suhteen ei tällä hetkellä ole
ongelma. Sen sijaan ongelman muodostaa rahasta maksettava hinta, joka useissa tapauksissa muodostuu kaupan yrityksille keskimääräistä korkeammaksi.
Vuonna 1982 tukku- ja vähittäiskauppa
yhdessä maksoivat korkoja 3,8 miljardia
markkaa. Korkojen osuus kaupan yritysten liikevaihdosta oli 2,1 070. Puolen
prosenttiyksikön alennus korkokannassa
helmikuun alusta alkaen vähentää kaupan kustannuksia 200 milj.markkaa
vuonna 1985.
Korkokannan alentamista edelleen
puoltavat monet tekijät. Kauppa käyttää
paljon lyhyen pääoman ehdoin lainattua
pääomaa, jonka hinta suhteessa pitkäaikaiseen pääomaan on tällä hetkellä

kohtuuttoman korkea. Korkeat korkokustannukset on siirrettävä tuotteiden
hintoihin, mikä aiheuttaa inflaatiopainetta. Kuluttajien on myös entist~ vaikeampi hankkia kalliita kestokulutushyödykkeitä, joiden hintaa rahoituskustannukset rasittavat. Lisäksi kaupan rakennemuutoksen toteuttaminen kuluttajien toivomalla tavalla vaatii edelleen investointeja. Näiden investointien rahoittaminen ei saisi kohtuuttomasti heijastua
hintatasoon. Myös uuden tekniikan
käyttöönotto kaupassa aiheuttaa muutamien vuosien tähtäimellä pääomarasituksen, joka maksaa nopeasti itsensä takaisin jakelun tehostumisena. Näiden investointien toteuttaminen helpottuisi,
mikäli rahan hintaa saataisiin alemmaksi. Nykyisen alhaisen" hintakehityksen
vallitessa on korkea reaalikorkotaso
muodostunut estäväksi tekijäksi järkevien investointien toteuttamiselle. Mikäli
helmikuun alun 0,5 prosenttiyksikön
suuruisesta koronalennuksesta saatavat
kokemukset ovat odotusten mukaisesti
myönteisiä, on Suomen Pankin syytä palata asiaan samoissa merkeissä jo kesällä
1985.

Kaupan verotus
Järkevällä yritysverotuksella voidaan
vaikuttaa myös tehokkaan jakelujärjestelmän kehittymiseen. Järkevä verotus
tässä yhteydessä merkitsee yritysverotusta, joka sallii tehokkaisiin investointikohteisiin hakeutuvien pääomien kertymisen yrityksiin. Tätä ei malta olla kaikissa - myöskin tässä yhteydessä - korostamatta. Yritysverotuksen kehittämislinjatoimikunta on tehnyt ehdotuksensa, joista osa toteutettuna vaikuttaisi
yritystoimintaa elvyttävästi. Varsin tär-
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keää on lisätä yritysten halukkuutta tehdä ja näyttää tulosta. Ehdotus yritysveroprosentin alentamiseksi valtionverotuksessa 43 070 :sta 30 070 :iin on selvä askel
tähän suuntaan, ja tämä yritysverotuskomitean esitys tulisikin välittömästi toteuttaa. Ehdotus varallisuusveron poistamisesta kokonaan edistäisi toteutettuna niin ikään yritysten rahoitusedellytyksiä. Myös ehdotus inflaation huomioon
ottamiseksi sekä kaksinkertaisen verotuksen vähentämiseksi ovat yritystoiminnan kannalta myönteisiä. Sen sijaan tuloksentasausj ärj esteimien kaventaminen
sekä myyntivoittoverotuksen uudistaminen vaikuttavat edellämainittujen myönteisten tekij öiden kanssa vastakkaiseen
suuntaan. Kokonaisuutena tulisi kuitenkin yritysverotusta pikaisesti kehittää
yritysverotuskomitean esitysten mukaisesti.

Kaupan rakenteen kehittyminen
Kaikki edellä esille tulleet tekij ät ovat
osa kaupan rakennemuutosta ja vaikuttavat kaupan rakennetta johonkin suuntaan muuttavasti. Kaupan rakennemuutoksesta puhuttaessa tarkoitetaan usein
yksinkertaistaen myymälälukumäärän
kehitystä. Kaupan rakenteen kehittymistä voidaan tarkastella joko koko kaupassa, tukku- ja vähittäiskaupassa erikseen

tai useimmiten vähittäiskaupan jollain
toimialaIla. Karkeasti jaoteltuna voidaan vähittäiskaupan toimialat jakaa tavaratalokauppaan, elintarvikekauppaan
sekä erikoiskauppaan. Näin on tehty
taulukossa 2. Sekä tavaratalojen että erikoismyymälöiden lukumäärä on vuosina
1970-1980 kasvanut varsin selvästi. Sen
sijaan vähintään yhtä selvästi on elintarvikemyymälöiden lukumäärä laskenut.
Erikoiskaupan osalta myymälälukumäärätiedot on saatavissa Tilastokeskuksen
yritysrekisteristä, jonka tuorein tieto on
vuodelta 1980. Sen sijaan elintarvikekaupasta on tuoreempaa tietoa saatavissa päivittäistavarakaupan myymälärekisteristä. Kaupan rakennemuutoksesta
puhuttaessa usein tarkoitetaankin nimenomaan elintarvikekaupan rakennemuutosta.
Elintarvikekaupan rakennemuutos on
merkinnyt myymälöiden lukumäärän vähenemistä. Tämän johdosta myymälätiheys on laskenut ja kuluttajien etäisyys
myymälään on kasvanut. Samanaikaisesti kun myymälöiden lukumäärä on
vähentynyt, on perustettu uusia myymälöitä, jotka ovat olleet entisiä myymälöitä suurempia.
Tämä on merkinnyt sitä, että myymälöiden keskimääräinen myyntipinta-ala
on kasvanut. Tästä kehityksestä voidaan
rakentaa eräänlainen kaupan »rakennemuutosmalli» . Malli on esitetty kuviossa 1.

Taulukko 2. Toimipaikkojen lukumäärä kaupan »suurtoimialoilla» 1970-1980.
1970

1972

1974

1976

1978

1980

1. Tavaratalokauppa
2. Elintarvikekauppa
3. Erikoiskauppa

250
19.133
18.282

315
18.440
19.362

317
16.857
19.165

328
15.454
19.033

341
14.611
20.042

350
13.930
21.416

4. Kauppa yhteensä

37.665

38;117

36.339

34.815

34.994

35.696

»Suurtoimiala»

Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri.
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Tiheys
lkm/as.

Myymälälukumäärä

1985

1995

1985

1995

1985

1995

Etäisyys

Pinta-ala

1985

1995

Kuvio 1. Kaupan »rakennemuutosmalli»
Lähde: Uolevi Lehtinen-Harri Spåre: Detaljhandelns struktur om hushållens inköpställen. Rapport fra nordisk
distributions konferense om detailhandeler i fremtiden byer, K0benhavn 1976.

»Rakennemuutosmalli» kertoo näiden
tekijöiden yhteyden silloin, kun rakennemuutosprosessi jatkuu. Elintarvikekaupassa 1960-luvulla alkaneen rakennemuutoksen on ennakoitu edelleen jatkuvan. Toisaalta on todettava, että nykyisin voimassa olevat aukioloaikasäännökset estävät meillä uusien myymälätyyppien syntymisen. Mm. Ruotsissa varsin
suosituksi tulleita pieniä myöhään aukiolevia elintarvikemyymäläyksiköitä ei

meidän maahamme olla voitu perustaa.
Vuodesta 1978 lähtien, mikä on päivittäiskaupan myymälärekisterin perustamisvuosi, on myymälöiden lukumäärä
vähentynyt runsaalla 2 % :lla vuosittain
(taulukko 3). Eniten on vähennystä tapahtunut osuustoiminnallisten ryhmittymien kohdalla. Tähän on selvänä syynä
ollut näissä yrityksissä tapahtunut toiminnan uudelleen ohjaaminen saneerauksen yhteydessä. Rakennemuutos on
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Taulukko 3. Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä 1978-1995.
1978

1979

1980

1981

1982

1983

Muut

2.72.4
1.855
2.251
1.636
1.959

2.759
1.886
2.180
1.574
1.869

2.738
1.856
2.123
1.477
1.802

2.745
1.871
1.966
1.273
1.776

2.694
1.869
1.862
1.204
1.809

2.654
1.852
1.791
1.174
1.776

2.600
1.825
1.700
1.175
1.750

Yhteensä

10.425

10.268

9.996

9.631

9.438

9.247

9.050

Ryhmittymä
K

T
S
E

siten ollut näiden yritysten kohdalla varsin voimakasta. Rakennemuutos koko
päivittäistavarakaupassa tulee jatkumaan seuraavat kymmenen vuotta suunnilleen samalla vauhdilla kuin 1980luvun alussa. Tämä merkitsee sitä, että
vuonna 1990 meillä on nykyisen 9.050
myymälän asemesta 8.000 myymälää ja
vuonna 1995 jäljellä on enää 7.100 myymälää. Tämän rakennemuutoksen seuraukset ovat keskimäärin myönteisiä.
Meille tulee entistä suurempia ja paremmalla tekniikalla toimivia myymälöitä.

1984*

199()e

8.000

1995e

7.100

Kuitenkin edelleen maaseudun hajaasutusalueilla tarvitaan julkisen vallan
tukitoimenpiteitä, jot~a rakennemuutoksen haitalliset vaikutukset siellä saataisiin mahdollisimman pieniksi. Elintarvikekaupan rakennemuutoksen suhteellinen merkitys vähenee sen johdosta, että
muussa kaupassa tapahtuu suurempia
muutoksia päinvastaiseen suuntaan. Ja
kokonaisuutena ottaen kaupan 'palvelut
ja toiminnot yhteiskunnassa tulevat sekä
määrällisesti että varsinkin laadullisesti
kasvamaan.

PUHEENVUORO:
PEKKA LASTIKKA
Pääjohtaja Eero Rantalan mielenkiintoisen esitelmän herättämiin kaikkiin kysymyksiin ei tässä puheenvuorossa ole mahdollisuus eikä tarkoituskaan paneutua. Tarkoitukseni on seuraavassa
tuoda esille lähinnä eräitä esitelmää täydentäviä
näkökohtia.
Kaupan tehtävänä on suorittaa tavaroiden jakelu valmistajilta kuluttajille ja tuottajille. Kaupan kansantaloudellista merkitystä kuvaavat hyvin edellä esitetyt luvut, joista ilmenee, että
tukku- ja vähittäiskaupan kansantuoteosuus on
nykyisin noin 10 % ja työllisyysosuus parin prosenttiyksikön verran suurempi. Kaupan osuus
kansantalouden investoinneista on näitä lukuja
selvästi pienempi, viime vuosina noin 5 %:n luok-

kaa. Kaupan kansantuote-osuus, josta on käytettävissä tietoja pidemmältä ajalta, osoittaa huomattavaa stabiilisuutta. Forssellin tutkimusten
mukaan tukku- ja vähittäiskaupan käypähintainen kansantuote-osuus olisi ollut jo vuosisadan
alussa noin 10 %, eli suunnilleen sama kuin nykyisinkin. 1
Kansainvälisessä vertailussa Suomen kaupan
kansantuote-osuus on tilastojen valossa jonkin
verran useimpien muiden teollisuusmaiden vastaavaa alempi, mikä esitelmän mukaan indikoisi
1. Forssell, Osmo: Kauppa Suomessa 1860-1960.
Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia X, Helsinki 1979, s. 50.
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Taulukko 1. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus käypähintaisesta BKT:sta eräissä maissa vuosina 1964-82, %.
Vuosi

Maa

1964 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Saksan Liittotasavalta
Yhdysvallat
Norja
Ruotsi
Suomi

12.1
16.4
18.8
10.2
9.6

9.4
16.6
17.8
10.0
8.3

9.7
16.7
13.5
9.9
8.4

9.9
16.7
13.5
10.2
8.4

10.1
16.8
13.6
9.5
8.4

9.7
16.7
13.9
9.5
8.6

9.3
16.9
13.4
10.2
8.6

9.5
17.0
13.2
10.8
8.9

9.6
16.9
13.4
10.8
8.9

9.7
16.9
13.5
10.4
8.5

9.8
16.7
13.4
10.2
8.4

9.8
16.7
12.2
10.5
8.5

9.5
16.3
12.6
10.3
8.7

9.7
16.1
12.6
9.8
8.5

9.5
16.0
12.6
9.7
8.5

Lähde: National Accounts 1964-1981 ja 1970-1982, Detailed tables, VoI. II. OECD, Paris 1983 ja 1984.

kaupan resurssien käytön tehokkuutta maassamme. Taulukosta 1 näkyy eräitä eri maita koskevia
lukuja. Tiedot perustuvat tuoreisiin OECD:n tilastoihin.
Kansainvälisiä vertailuja tehtäessä on kuitenkin
syytä muistaa vaikeudet, jotka liittyvät kaupan ja
yleensäkin palveluelinkeinojen tuotannon mittaamiseen. Palveluissa mittauksen kohteena on
yleensä aineeton hyödyke, ei konkreettinen tavara, mikä tekee mittaamisen hankalaksi jo käsitteelliselläkin tasolla. Lisäksi eri maiden tilastojärjestelmissä on edelleen eroja, vaikka viime vuosina kansainvälisiä tilastoja on pyritty niin käsitteellisellä kuin laskentamenetelmien tasollakin yhtenäistämään. Tämäntyyppisistä tekijöistä voi
johtua, että eri maita koskevien tilastojen vertailukelpoisuus ja luotettavuus voivat olla kyseenalaisia.
Esimerkki valaiskoon asiaa. Rantalan esitelmässä viitataan OECD:n jakelusektoria selvittäneen komitean raporttiin, jossa on vertailtu vuotta 1969 koskevia tukku- ja vähittäiskaupan kansantuoteosuuksia eri maissa. Raportin tekstissä
kiinnitetään huomiota siihen, että Ruotsissa, jossa kaupan BKT-osuus on vertailtavista maista
suurin, on noin kaksi kertaa suurempi osuus kuin
Itävallassa, jossa osuus on vastaavasti pienin.
Mikäli vastaavat vuotta 1969 koskevat osuudet
lasketaan hiukan tuoreemman aineiston, vuonna
1983 ilmestyneen OECD:n tilastojulkaisun perusteella, muuttuu lukusarja oleellisesti. Tämä voidaan havaita vertaamalla toisiinsa taulukon 2 ensimmäistä ja toista saraketta. Itävallan ja Ruotsin
tuotanto-osuuksien suhde on kääntynyt uudempien tilastojen perusteella päinvastaiseksi. Itävallan tuotanto-osuus on puolitoista kertaa s:uurempi
kuin Ruotsiri. Ruotsissa tuotanto-osuus on pienentynyt peräti 10 Olo-yksikköä ja myös Itävallas-

sa ja Norjassa on tapahtunut suuria, noin 6 %yksikön luokkaa olevia muutoksia. Uusi SNAjärjestelmä, joka otettiin eri maissa käyttöön juuri 1970-luvulla ja joka siten on vaikuttanut jälkimmäisen sarakkeen lukuihin, tuskin yksinomaan selittää osuuksien muuttumista, koska
uuden ja vanhan SNA:n kaupan bruttokansantuote-erää koskevat erot ovat melko vähäisiä.
Tämä esimerkki riittänee osoittamaan, että
kaupan kansantuoteosuuksien vertailu eri maiden
Taulukko 2. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus käypähintaisesta BKT:sta eräissä maissa vuonna 1969 OECD:n
eri tilastojen mukaan, %.
OECD 1973 OECD 1983
mukaani
mukaan2

Ruotsi
Japani
Yhdysvallat
Tanska
Portugali
Kanada
Saksan Liittotasavalta
Espanja
Belgia
Norja
Italia
Ranska
Yhdistynyt
kuningaskunta
Suomi
Itävalta
1

2

Ero;
OJo-yks.

20.4
17.7
16.5
15.0
13.5
13.2

10.0
14.3
16.6
13.6

10.4

10.6

2.6

12.9
12.2
11.9
11.8
11.8
11.0

9.4
11.2
13.1
17.8
13.9
11.4

3.5
1.0
-1.2

10.9
9.8
9.0

9.1
8.3
15.2

1.8
1.5
-6.2

3.4
-0.1
1.4

-6.0

-2.1
-0.4

The Distribution Sector. A report by the Industry
Committee. OECD. Paris 1973. (NationaI Accounts
of OECD countriesI953-1969, Paris 1971).
National Accounts, Detailed tables, VoI II 19641981. OECD, Paris 1983.
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Taulukko 3. Tukku- ja vähittäiskaupan kokonaistuotannon jakautuminen välituotekäyttöön ja lopputuotteisiin
vuosien 1956, 1965, 1970 ja 1980 panos-tuotostaulukkojen mukaan.

1956
1965
1970
1980

Välituotekäyttö

Vienti

Yksityinen
kulutus

Julkinen
kulutus

Investointi

26
24
27
34

1
3
3
4

65
59
59
49

3
2
3
4

6
11
8
8

Lähteet:

Forssell, Osmo: Panoskertoimien muutokset Suomessa vuosina 1954-1965, Tilastollisia tiedonantoja, julkaissut
Tilastollinen päätoimisto, 47. Helsinki 1970.

Panos-tuotostutkimus 1970. Tilastollisia tiedonantoja n:o 59. Helsinki 1977.
Panos-tuotostutkimus 1980. Alustavia tietoja. KT 1983:9.

kesken saattaa tilastoaineistojen epäyhtenäisyyden, erilaisten luokitusperusteiden ja epäluotettavuudenkin takia olla epävarmalla pohjalla. Tämä
ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö kaupassa voisi
esiintyä huomattaviakin tehokkuuseroja eri maissa, mutta niiden numeerinen esillesaaminen lienee
tilastojen nykytasolla jokseenkin hankalaa.
Kaupan rakennemuutosta voidaan valaista kuten esitelmässä on tehty - toimialan tuotannon, työllisyyden ja tuottavuuden valossa. Panostuotos-taulukot tarjoavat hiukan toisenlaisen näkökulman. Niiden avulla voidaan kvantitatiivisesti selvittää toimialojen keskinäistä riippuvuutta
tuotannossa käytettyjen panosten ja tuotannossa
syntyneiden tuotosten suhteen. Panos-tuotostaulukkojen avulla voidaan myös selvittää, miten toimialojen tuotanto kanavoituu muille toimialoille
ja lopulliseen käyttöön: kulutukseen, investointei~
hin ja vientiin.
Taulukossa 3 on esitetty tukku- ja vähittäiskaupan kokonaistuotoksen jakautuma vuosien
1956-1980 panos-tuotostaulukkojen mukaan.
Jos taulukkoon sisältyisivät myös teollisuutta
koskevat tiedot, voitaisiin havaita, että kaupan ja
teollisuuden jakautumat eroavat selvästi toisistaan. Teollisuuden kokonaistuotannosta välituotekäytön ja viennin osuudet ovat olleet tarkasteluvuosina suuremmat ja yksityisen kulutuksen pienemmät kuin tukku- ja vähittäiskaupan vastaavat
osuudet. Sekä teollisuudessa että tukku- ja vähittäiskaupassa julkinen kulutus ja investoinnit ovat
suhteellisen pieniä lopputuotteiden kysyntäeriä.
Taulukosta 3 voidaan havaita, että kaupan kokonaistuotannosta välituotekäytön osuus on kasvanut ja suurimman lopputuotekysyntäerän, yksityisen kulutuksen, osuus on supistunut vuosina

1956-80. Teollisuuden vastaavissa luvuissa näkyy viennin osuuden selvä kasvu ja yksityisen kulutuksen osuuden supistuminen.
Kaupan tuotannon välituotekäytöstä suurin osa
kanavoituu nykyisin teollisuuteen, rakennustoimintaan, liikenteeseen sekä kauppaan itseensä.
Näiden toimialojen osuus välituotekäytöstä oli
vuoden 1980 panos-tuotostaulukkojen mukaan
yli 70 Olo, pelkän teollisuuden noin neljännes. Välituotekäytön osuuden kasvu kaupan kokonais-

Taulukko 4. Osa-aikatyötä (1-34 tuntia viikossa) tekevien osuus työllisistä elinkeinoittain Ruotsissa ja Suomessa vuosina 1979 ja 1982, %.
Elinkeino

Maa-ja
metsätalous
Teollisuus
Rakennustoiminta

I Kauppa
Liikenne
Rahoitus- ym.
palvelut
Palvelukset
Koko kansantalous

1979

1982

Suomi

Ruotsi

Suomi

Ruotsi

12
4
3

19
13
8

20
4
2

19
14
8

11

31

13

31

9

15

9

16

22
20
11

22
36
24

16
19
12

23
37
25

Lähteet:

Työvoimatutkimukset 1979 ja 1982 (Työaikakomitean
1980 mietintö. Helsinki 1983).
Arbetsmarknadsstatistisk årsbok 1982-1983. Sveriges
officiella statistik. Statistiska centralbyrån. Stockholm
1983.
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tuotannosta voi johtua osaksi teollisuuden muita
elinkeinoja keskimäärin nopeammasta kasvusta
vuosina 1956-80 ja myös tuonnin nopeasta kasvusta. Näiden muutosten myötä kaupan kansantuoteosuus ei ole kuitenkaan kasvanut ehkä osaksi siksi, että yksityinen kulutus on kokonaistuotantoon verrattuna kasvanut hitaasti, joten kauppa on voinut siirtää resursseja yksityisen kulutuksen palvelusta tuotantotoimintaa, mm. teollisuutta palvelevaan toimintaan. Kyseinen resurssien
siirtymä näkyy taulukosta 3 ja sitä ilmentää myös
tukkukaupan työllisyys- ja tuotanto-osuuden kasvu vähittäiskauppaan verrattuna, jota on meillä
tapahtunut 1950-luvulta lähtien ja johon seikkaan
myös esitelmässä viitattiin.
Kauppa on kansainvälisestikin toimiala, jossa
osa-aikatyöntekijöitä on suhteellisesti enemmän
kuin muilla toimialoilla. Taulukossa 4 on eräitä
Ruotsia ja Suomea koskevia lukuja.
Taulukon 4 perusteella näyttää siltä, että meillä
osa-aikatyöntekijöiden (alle 35 viikkotuntia työs-

kentelevien) osuus on eri elinkeinoissa selvästi pienempi kuin Ruotsissa. Näin on tilanne myös kaupassa, jossa ero Ruotsin ja Suomen välillä on varsin suuri. Ruotsissa kaupan osa-aikatyöntekijöiden osuus oli jo vuonna 1977 noin 30 0/0. Näiden
lukujen valossa saattaisi hyvinkin olla odotettavissa, että kaupan osa-aikatyöntekijöiden osuus
tulee meillä vielä lähivuosina kasvamaan, kuten
esitelmässä arvioidaan.
Pääjohtaja Rantalan esitelmässä valotetaan
monipuolisesti ja kiinnostavalla tavalla kaupan
rakenteellisia kehityspiirteitä, tuodaan esille kaupan keskeisiä ongelmia erityisesti rahoituksen ja
verotuksen osalta sekä esitetään lopuksi arvioita
kaupan rakenteen tulevasta kehityksestä. Aihetta
voisi tietenkin käsitellä monella muullakin tavalla. Itse olisin halunnut kuulla hiukan enemmän
kaupan rakenne ongelmista ja kilpailutilanteesta
ikäänkuin sisältäpäin katsottuna erään suuren
kaupan ryhmittymän näkökulmasta. Mutta tämä
lieneekin jo toisen esitelmän aihe.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2

Vapaan hinnoittelun ja hintakilpailun
mahdollisuudesta/lääketeollisuudessa, kun
veronmaksaja maksaa laskun*
ILARI TYRNI

Kaksi kolme vuotta sitten käytiin julkisissa tiedotusvälineissä keskustelua lääkkeitten hinnoittelusta Suomessa. Keskustelu tapahtui lähinnä Yleisradion ja sanomalehdistön piirissä. Se oli hyvin pintapuolista, käsitteiltään epäselvää ja lääkealan erikoisongelmat sivuuttavaa. Ainakin yhtenä syynä keskustelun sekavuuteen oli ilmeinen »uutisen» tekeminen paremminkin kuin asian puolueeton
ja perusteellinen selvittäminen. Kuten
jatkossa selviää, sitä ei voidakaan ihan
helposti ja lyhyesti tehdä.
Päällimmäisenä emo keskustelusta jäi
esille väittämä, jonka mukaan lääkealalla vallitsi hintakartelli tai muu vastaava
»hiljainen» järjestely, joka on johtanut
siihen, että samanlaisilla lääkkeillä on
sama hinta siitä huolimatta, onko ne valmistettu Suomessa tai vaikkapa Timbuktussa. Lisäksi tämän hinnan annettiin
ymmärtää olevan kohtuuttoman korkean. Samaan hintaan samoille tuotteille
voidaan kuitenkin päätyä hintakartelIin
lisäksi kahdesta muustakin syystä. Täydellisen hintakilpailun tilanne tietyillä
markkinoilla johtaa samaan hintaan samoille tuotteille riippumatta siitä, kuinka kaukana markkinoista ne on valmistettu. Vähänkään pysyvämmät hintaerot
samoille tuotteille merkitsevät, ettei kilpailu toimi tehokkaasti, vaan että myy* Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa 26. 2. 1985 pidetty esitelmä.

jät pystyvät diskriminoimaan eri ostajaryhmien välillä. Toiseksi hintasäännöstely usein johtaa samaan hintaan. Monissa
maissa on ollut havaittavissa yritysten
käyttäytyvän niin, että korkein sallittu
hinta on muodostunut myös mini mihinnaksi. Usein on epäiltävissä tämän minimihinnan olevan korkeamman kuin mihin tehokas hintakilpailu olisi johtanut.
Ilmeisesti hintasäännöstely onkin se syy,
miksi samanlaisten lääkkeitten hinnat
ovat meillä samalla tasolla.

Lääkkeitten hintasäännöstely
Lääkkeitten hintasäännöstelyj ärj estelmän yksityiskohtainen selostaminen ei
ole tässä yhteydessä mahdollista, mutta
sen pääpiirteet ovat varsin lyhyesti selvitettävissä. Farmaseuttista erikoisvalmistetta koskevat myyntiluvat ratkaistaan
lääkintöhallituksen istunnossa. Istuntoon ottavat osaa lääkintöhallituksen
pääjohtaja puheenjohtajana sekä jäseninä ylijohtaja ja osastopäälliköt. Usein istunnossa on mukana esittelijöinä apteekkitoimiston toimistopäällikkö ja myyntilupa-asioita hoitavat ylilääkärit. Vuodesta 1982 on ollut olemassa erityinen
hintajaosto, joka suorittaa hintoja koskevan valmistelutyön. Hintajaoston
muodostaa kuusi henkilöä: 2 lääkintöhallituksesta, 2 kansaneläkelaitoksesta

135

ja 2 elinkeinohallituksesta. Hintajaosto
on luonteeltaan neuvoa-antava. Hintajaoston ehdotuksen pohjalta lääkelautakunta tekee hintaehdotuksen lääkintöhallituksen istunnolle.
Lääkelautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtajana toimii lääkintöhallituksen ylijohtaja
ja jäseninä lääkintöhallituksen yleisen

toimiston ja apteekkitoimiston päälliköt. Muut jäsenet nimittää sosiaali- ja
terveysministeriö. Jäsenistä tulee yhden
olla farmakologian, yhden farmasian ja
yhden epämuodostumaopin asiantuntija. Esittelijänä toimii joku apteekkitoimiston tarkastajista. Valmistelutyö tapahtuu apteekkitoimistossa ja lääkelaboratoriossa.
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Kuvio 1. Lääkkeiden hinnat verrattuna yleisiin tukkuhintoihin ja elinkustannuksiin, toh, 1970-1982, indeksi.

136

Lääkkeitten hintalupa ja hinta-asioita sun jääminen selvästi elinkustannusten
(hinnankorotukset) käsittelee yhdeksän nousua hitaammaksi, mikä näkyy alalle
henkilöä, joista kellään ainakaan kaksi varsin tutusta kuviosta.
Useasta lähteestä saamieni tietojen
vuotta sitten ei ollut taloudellista koulumukaan Suomen lääkkeiden hinnat ovat
tusta.
Uuden lääkkeen hintaa käsiteltäessä korkeintaan teollisuusmaiden keskitasoa
pyritään lääkettä vertaamaan muihin ja siinä mielessä varsin kohtuulliset. Selimahdollisesti jo kaupan oleviin samaan tyksenä on lähinnä mainittu Ruotsin pitarkoitukseen käytettäviin lääkkeisiin. täminen tärkeimpänä vertailukohteena
Tällöin hoitokustannusten vertailu on lääkkeitten hinnoittelussa ja Ruotsin
erittäin keskeistä. Valmistaja joutuu hintasäännöstelyn tehokkuus. Mitään tiesittämään arviot hoitokustannuksista. lastollista selvitystä asiasta en ole kuitenSamoin valmistajan on tehtävä ehdotus kaan saanut käsiini.
Edellä esitettyyn tulokseen nähden
tukkuhinnasta ja sen perustelut. Jos lääke on jo kaupan Suomen ulkopuolella, voidaan sanoa Suomen hintasäännösteon tärkeänä vertailuperusteena tukku- lyjärjestelmän toimineen tehokkaasti.
hinta valmistusmaassa ja muissa poh- Sen käytössä ei ole suoranaisesti täyspäijoismaissa. Norjalla ja etenkin Ruotsilla väistä taloudellisen koulutuksen saanuton ollut suuri paino hintavertailussa. ta henkilökuntaa. Yhteydet Ruotsiin ja
Käytännössä kustannusten huomioon elinkeinohallitukseen ovat riittäneet.
ottaminen hinnanmäärittelyssä on jää- Kustannusten jäämisestä vähäiselle huonyt vähäiseksi. Erittäin harvoin valmis- miolle voidaan hintasäännöstelyjärjestaj an ensimmäinen hintaehdotus on telmää kritisoida, mutta sen korjaaminen vaatisi taloudellisen koulutuksen
mennyt läpi.
Hinnan muutoksen käsittely tapahtuu saanutta henkilökuntaa hintapäätösten
soveltuvin osin samoin perustein kuin valmisteluelimiin samoin kuin muita järhinnan määrääminen. Hinnan muutos- jestelyjä.
ten kohdalla lääkkeitten tuojat ja valmistajat tekevät usein yhteiset perustelut
hakemuksilleen. Perusteluina käytetään
eri kustannusten nousuja ja ulkomaisten
lääkkeitten kohdalla valuutan vaihtokurssien muutoksia. Lääkintöhallitus
yleensä asettaa hinnankorotuskatoksi
elinkustannusindeksin nousun, vaikkakin käsikauppalääkkeiden kohdalla siitä
voidaan poiketa ylöspäinkin. Hintavertailut
pohjoismaihin,
nimenomaan
Ruotsiin, ovat aiheuttaneet runsaasti
poikkeamia elinkustannusindeksin noususta alaspäin etenkin reseptilääkkeitten
osalta.!
Ylläolevan johdosta onkin aivan luonnollista ·lääkkeitten tukkuhintojen nou-

Lääkemarkkinoiden erikoispiirteet ja
hinnoittelujärjestelmän valinta
Lääkemarkkinoilla on omat varsin erikoiset piirteensä, joiden unohtaminen tekee alaan liittyvät tutkimukset ja selvitykset varsin hyödyttömiksi. Lääkkeet
voidaan jaotella kahteen ryhmään. Ensiksi käsikauppalääkkeet, jotka ostaja
voi ostaa apteekista tai vastaavasta ilman lääkärin määräystä. Toiseksi reseptilääkkeet, jotka voidaan ostaa vain lää1. Vähittäismyyntihinnat määräytyvät valtioneuvoston päättämän lääketaksan avulla varsin yksiviivaisesti,
niin että ne ovat annetussa suhteessa tukkuhintoihin ja
samat kaikilla apteekeilla.
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kärin määräyksellä. Ostamis- ja valintaprosessi on näissä erilainen muihin hyödykkeisiin verrattuna.
Käsikauppalääkkeiden kohdalla kuluttaja menee suoraan apteekkiin, tekee
ostoksensa ja maksaa sen, joten pintapuolisesti ajatellen käsikauppalääkkeen
ostaminen ei poikkea muiden hyödykkeiden hankkimisesta. Tarkemmin ajatellen on olemassa kaksi eroavaisuutta.
Käsikauppalääkkeiden valinta vaatii erikoistietoja, jotta eri tuotteiden hinta- ja
laatuvertailut olisivat mahdollisia. Nämä
tiedot puuttuvat ostajilta paljon useammin kuin muiden hyödykkeitten kohdalla. Toisaalta ostaja ei ehkä olekaan hintatiedoista yhtä kiinnostunut kuin muiden hyödykkeitten kohdalla, sillä käsikauppalääkkeiden aiheuttamat kulut
voidaan usein vähentää verotuksessa
ja/tai niihin voidaan saada avustuksia.
Reseptilääkkeen kohdalla potilas menee lääkäriin, joka määrää lääkkeen.
Vain erittäin· harvoissa tapauksissa poti1aalla on tarpeeksi tietoja yrittää edes vähäisessä määrin keskustella sopivasta
lääkkeestä lääkärin kanssa. Korkeintaan
voidaan ajatella potilaan kysyvän, löytyisikö halvempaa lääkettä hänen vaivoihinsa. Sellaisissa maissa kuin Suomi,
muut pohjoismaat, Englanti jne., joissa
reseptilääkkeet ovat ilmaisia tai vain
osittain maksettavia (osakustannuksenkin kelvatessa verovähennykseksi), ei
potilaalla ole mielenkiintoa edes hinnasta keskustelemiseen. Toisaalta lääkärin
tulot eivät mitenkään riipu siitä, miten
kalliita lääkkeitä hän määrää, eikä se
vaikuta hänen muihinkaan etuihinsa.
Näin ollen lääkärinkin lääkeharkinnassa
hinnalla on vähäinen tai olematon merkitys.
Yllä esiteltyjen seikkojen huomioon
ottaminen on keskeistä, kun harkitaan
2

hinnoittelujärjestelmän valintaa. Olemassa olevat instituutiot maassamme rajoittavat suuresti kysymykseen tulevia
hinnoittelujärjestelmiä. Emme voi mitenkään ajatella vapaata hinnoittelua sovellettavaksi oloissa, joissa ostopäätöksen tekijöillä ei ole tarvittavia tietoja
ja/tai taloudellisia kiihokkeita hintojen
huomioon ottamiseen päätöksenteossaan. Toisaalta ei institutionaalisia järjestelmiäkään voida ikuisesti pitää samoina, jos on olemassa painavia syitä
niiden muuttamiseen. Voidaan ajatella
tutkittavaksi ja sen jälkeen mahdollisesti
käyttöön otettavaksi vapaata hinnoittelua lääkealalla muuttamalla yllä esitellyt
instituutiot sellaisiksi, että lääkepäätöksentekijä joutuu ottamaan huomioon
hinnan päätöstä tehdessään. Tämä on
perusedellytys sellaisen hintakilpailun
syntymiselle, josta olisi hyötyä koko yhteiskunnan kannalta. Muitakin edellytyksiä vaaditaan ja niihin puutun myöhemmin.

Päätöksentekijät hintatietoisiksi
Kun tästä eteenpäin esittelen tarvittavia
toimenpiteitä siltä näkökannalta, että
vapaa hinnoittelu ja hintakilpailu voisivat toimia yhteiskunnassamme lääkealalla, on ko. ehdotuksia pidettävä alustavina ideoina, joitten saattaminen toteuttamiskelpoiselle tasolle vaatii vielä
paljon työtä. Itse asiassa niin paljon, ettei sitä voida pitää yhden tutkijan tehtävänä. Ehdotukset lähtevät siltä pohjalta,
että nykyiset lääkkeiden kulujen korvaa~
miset sairasvakuutuksessa pidetään ennallaan tai niitä jopa lisätään vastaavan
pitäessä paikkansa verovähennysten
osalta.
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Käsikauppalääkkeiden kohdalla on
oleellista ostajan tietojen puuttuminen ja
toisaalta verovähennysten ja eräiden
avustusten hintatietoisuutta vähentävä
vaikutus. Näiden korvaamiseksi pitäisi
luoda järjestelmä, joka toimisi kiihokkeena apteekille halvempien lääkkeiden
myymiseen. Tällainen järjestelmä olisi
sellainen, jossa tukkuhinnaltaan halvemmasta lääkkeestä apteekki saisi suuremman myyntipalkkion, mutta kuitenkin
siten, että vähittäishinta jäisi ostajalle
edulliseksi. Apteekit voisivat itsekin kilpailla hinnoilla, jos kyseisessä systeemissä apteekin osuudelle annettaisiin vain
ylärajat. Muutakin voitaisiin tehdä,
esim. hintojen näkyvä tiedottaminen.
Nykyisinhän hintojen selville saaminen
vaatii varsin aktiivista kyselyä. Vapaan
hinnoittelun vallitessa ainakin joillekin
käsikauppalääkkeille syntyisi entistä
suurempi mainonta, jossa jo vapaaehtoisestikin huomiota kiinnitettäisiin hintaan.
Reseptilääkkeiden kohdalla ongelma
on keskeisempi ja mutkikkaampi. Käsitellään ensin niitä reseptilääkkeitä, jotka
potilas hakee itse apteekista ja vasta sen
. jälkeen sairaaloissa ja muissa vastaavissa
laitoksissa käytettäviä lääkkeitä. Jälkimmäisten osuus on noin 20 070. Yhteisenä
ajatuksena kummassakin tapauksessa on
luoda olosuhteet, joissa päätöksentekijäIle on edullista valita eri vaihtoehdoista
halvin edellyttäen hoitovaikutusten olevan samat.
Reseptilääkkeissähän lääkäri tekee
päätöksen käytettävästä lääkkeestä, joten tämän päätöksenteon tulisi vaikuttaa
lääkärin tuloihin ja/tai muihin etuihin.
Lääkärin~ yksityispraktiikassa asia voidaan hoitaa vaikuttamalla suoraan hänen tuloihinsa. Koska lääkemääräyksistä
kerätään tiedot, ne voidaan helposti hin-

noittaa joko lääkärin tai viranomaisten
toimesta. Toisaalta lääkäreiden potilasrakenteista on myös olemassa tiedot tai
ainakin ne voidaan jo nyt kerätyistä tiedoista ajaa ulos. Näin ollen lääkäreiden
lääkemääräyksistä syntyvää rahamäärää
voidaan verrata potilasrakenteeseen ja
saada selville, käyttääkö hän keskimääräistä kalliimpia vai halvempia lääkkeitä. Kalliimpia lääkkeitä käyttävä lääkäri
joutuisi sitten maksamaan osan tuloistaan lääkintöhallitukselle, joka edelleen
toimittaisi kertyvät varat keskimääräistä
halvempia lääkkeitä käyttäville lääkäreille. Tällainen »floating sixpence» oli
olemassa Isossa-Britanniassa jo vuosina

1912-1920.
Edellä esitettyä järjestelmää voidaan
kehittää määräämällä lääkäreille etukäteen lääkebudjetti, joka pystytään nykyisellä tietokonekaudella helposti laskemaan lääkäreiltä jo kerättävistä tiedoista, jos heillä on'ollut vastaanotto useamman vuoden. On myös uskottava lääkäreillä olevan emo budjetin toteuttamiseen
tarpeellinen taloudellinen tietous ja halukkuus. Tätähän jo yksityispraktiikan
pitäminen muutenkin edellyttää.
Silloinkin kun lääkäreillä ei ole yksityispraktiikkaa, vaan hänellä on vastaanotto sairaalassa, terveyskeskuksessa
tai vastaavassa, on asia hoidettavissa saman tapaisella järjestelmällä. Silloin kun
vastaanotto toimii siten, ettei tietoja ole
lääkärikohtaisesti saatavissa, tulisi lääkärin kirjoittaa lääkemääräys yleisellä
(generic) lääkenimellä eikä lääkemerkillä. Tällöin apteekeille luotu kiihotin hoitaisi lääkkeen taloudellisen valinnan.
Sairaaloissa ja vastaavissa laitoksissa
on myös mahdollista luoda järjestelmä,
joka toimii kannustimena taloudelliseen
lääkkeiden hankintaan. Kun sairaaloille
on tehty tarkka budjetti eri menojen
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kohdalla, voidaan .ajatella lääkemenoissa saatavan säästön siirtämistä vapaasti
sairaalan johdon käytettäväksi muihin
tarkoituksiin, jopa pieneksi bonukseksi
niille, joiden on havaittu säästöön myötävaikuttaneen. Toisaalta taas lääkebudjetin ylitykset olisi otettava sairaalan
muista määrärahoista. Jotta sairaalan
lääkehankinnoista vastaavilla olisi mahdollisuus toimia tehokkaasti, tulisi lääkäreitten kirjoittaa potilaille lääkemääräykset vain yleis nimellä eikä lääkemerkillä.

Suomen lääketehtaiden koko,
tutkimuskustannukset ja hintakilpailu
Suomen lääketehtaat ovat vielä erittäin
pieniä, jos niitä verrataan suurempiin ulkomaisiin tehtaisiin. Muutenkin mitattuna niiden koko on niin vähäinen, että taloudellinen toiminta valmistuskustannusten osalta vaatisi huomattavasti suurempaa tuotantomäärää. Mahdolliset
säästöt tässä suhteessa vaihtelevat voimakkaasti lääkkestä toiseen. Lisäksi nykyistä suurempi erikoistuminen vähentäisi myös yksikkökustannuksia.

Toteutuessaan edellä esitetyt ehdotukset johtaisivat mm. seuraaviin tuloksiin:
a) lääkäri tarkistaisi jokaisen määräämänsä valmisteen hinnan
b) lääkäri harkitsee jokaisen valmisteen
määräämisen tarpeellisuutta entistä
tarkemmin
c) lääketeollisuus joutuu kilpailemaan
hinnoilla hinnanmuodostuksen ollessa vapaata
d, 1l1äketeollisuus joutuu keskittymään
entistä enemmän niihin valmisteisiin, joilla on todella terapeuttista
arvoa
e) hintakilpailu vähentää tarvetta mainontaan, jota on usein mainittu tuhlailevaksi kaikkine siihen liittyvine
ed ustamisineen
f) apteekit kiinnittävät entistä enemmän huomiota taloudelliseen toimintaan.
Edellä esitetyt järjestelmät taloudellisen harkinnan tuomiseksi lääkkeiden valintaan ovat varsin ylimalkaisia ja niitä
tulisi yksityiskohtaisesti kehittää. Ne eivät myöskään mitenkään tyhjennä mahdollisuuksia kiihokkeiden luomiseksi taloudelliseen käyttäytymiseen lääkkeiden
valinnassa.

Taulukko 1. Viisi Suomen suurinta lääkkeiden valmistajaa 1984, farmaseuttisten erikoisvalmisteiden bruttomyynti (TOHj milj. mk.
Lääketehdas Orion
Leiras
Lääke
Medica
Star

280.5
158.2
133.9
81.1
69.1

Hintakilpailun muodostuminen alalle
pakottaisi yritykset ja koko sektorin rationalisoimaan toimintaansa. Tämä ei·
ehkä vähentäisi lääketehtaiden lukua,
vaikka se.kin olisi mahdollista, mutta se
pakottaisi ne erikoistumaan entistä
enemmän. Hintakilpailu aivan ilmeisesti
johtaisi tilanteeseen, jossa yksikkövalmistekustannukset laskisivat voimakkaasti. Yritysten erikoistuminen ja niiden lukumäärän mahdollinen väheneminen aiheuttaisi tietysti uhan kilpailun
loppumisesta. Ulkomainen tuonti olisikin edellytys kilpailun säilymiselle, mutta tähän puoleen puutun myöhemmin.
Suomen lääkealan yritysten koko tulee
ehkä selvimmin esille, kun tarkastellaan
tutkimuskustannuksia. Uuden alkuperäislääkkeen (molekyylin) kehittäminen
aina markkinoille saattamiseen asti on
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todella kallista. Jo muutamaan alan lähteeseen perehtyminen saa vakuuttuneeksi, että vain erityisen poikkeuksellisessa
tapauksessa nämä kustannukset jäävät
alle 200 milj. mk. Sen sijaan monessa tapauksessa ne voivat olla kaksin tai kolminkertaiset edellä mainittuun summaan
verrattuna. Lisäksi epäonnistumisen riski on hyvin suuri. Arvioiden mukaan
vain joka neljäs tai viides aloitettu tutkimus johtaa markkinoille paasevaan
lääkkeeseen. Toisaalta rinnakkaisvalmisteiden kohdalla menot ovat vain pienehkö osa edellisistä ja epäonnistumisen
riski on vähäinen. Kuitenkin verrattuna
emo myyntilukuihin ovat nämäkin kustannukset hyvin suuria.
Edellä olevan valossa ei olekaan ihmettelemistä Suomen lääkeyritysten keskittymistä tutkimuksessaan rinnakkaisvalmisteiden aikaansaamiseen. Tähän
liittyy oleellisesti se, että lääkealalla
maassamme ovat voimassa vain menetelmäpatentit, mutta eivät tuotepatentit.
Sama menettely patenttien suhteen oli aikaisemmin voimassa monessa pienessä
Euroopan maassa. Nyt Suomi alkaa olla
ainoa teollistunut maa, jossa lääkealan
tuotepatentteja ei hyväksytä.

Taulukko 2. Suomalaisen lääketeollisuuden tutkimusja kehittämistoiminnan käyttömenot vuonna 1981 tuoteryhmittäin.
Markkinoille uudet tuotteet

34.9 OJo

Yrityksille uudet, mutta jo
markkinoilla olevat tuotteet

35.5 %

Vanhojen tuotteiden parannukset

9.3 %

Uudet systeemit, prosessit,
menetelmät jne.

6.2 %

Vanhojen systeemien, prosessien,
menetelmien parannukset

7.0 %

Muu perustutkimus

7.1 %

Huomaamme yritysten keskittävän tämän toimintansa koko maamme markkinoilla uusiin tuotteisiin ja kyseiselle yritykselle uusiin tuotteisiin, jotka jo ovat
markkinoillamme. Yhteensä nämä menot, 70,6 milj. mk, olivat suuremmat
kuin neljänneksi suurimman yrityksen
bruttornyynti ko. vuonna.
Lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysmenot pohjoismaissa 1981 olivat
prosentteina jalostusarvosta
Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi

10.9
14.8
15.0
25.3

070
070
070
070

Ruotsin tutkimus- ja tuotekehitysmenot jalostusarvoon verrattuna ovat huomattavasti korkeammat kuin muissa
pohjoismaissa. Minulla on Lääketeollisuusyhdistyksestä saatu tieto, jonka mukaan Suomen prosentti vuonna 1983 oli
20.8, joka osoittaisi huomattavaa nousua suomalaisten yritysten tutkimustoiminnassa. Vastaavia lukuja muista pohjoismaista minulla ei ole. Kokonaisuudessaan niin meillä kuin muissakin maissa lääkeala on erittäin tutkimus- ja kehittämiskeskeinen.
Kun jo aikaisemmin todettiin tuonnin
olevan tarpeellinen hintakilpailun elinvoimaisuudelle maassamme, niin nyt on
todettava alaan liittyvien tutkimuskustannusten ja patenttikysymysten aiheuttavan suuria ongelmia, jos hintakilpailuun mennään.

Tuonti, vienti ja hintakilpailu
Aikaisemmin mainitsin hintakilpailun
vähentävän tietyn lääkkeen kotimaisten
valmistajien lukumäärää. Vaikka lääkeyritysten lukumäärä ei laskisikaan,
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niin erikoistuminen johtaisi tähän. Näin
ollen lääkkeiden tuonti olisi edellytyksenä hintakilpailun jatkumiselle. Nyt tilanne on sellainen, että suurin tuontiyhtiö
ruotsalainen Astra omaa vajaan kymmenesosan osuuden koko tuonnista. Yhtiöitä, joiden tuotteita Suomeen tuodaan,
on noin 120. Lääketuojat ry:ssä on
vuonna 1983 ollut 41 jäsentä, joiden
kautta tuonti tapahtuu. Näin ollen, jos
tuojien kesken ei yhteistoiminta mene liiallisuuksiin, olisi tuonnin kautta hintakilpailu helposti taattavissa. Kun kuitenkin ei vain lääketeollisuutemme vaan julkisen sektorinkin politiikkana on kotimaisen lääketeollisuuden elinvoimaisena
säilyminen, tulee eteen useita ongelmia,
jotka johtuvat lääkeyritystemme pienestä koosta.
Jotta hintakilpailun vallitessa lääketeollisuutemme pysyisi kilpailukykyisenä
tuojiin nähden, tulisi sen tuotantolukujen valmistamiensa lääkkeiden kohdalla
moninkertaistua. Tähän ei kotimaisten
markkinoiden osalta ole mitään mahdollisuuksia. Kotimaisen lääketeollisuuden
osuus markkinoista oli 58 070 vuonna
1982. Tämä on huimasti suurempi kuin
muissa pohjoismaissa tai pienissä LänsiEuroopan maissa. Hintakilpailun voimaansaattaminen, mikäli se todella toimisi, pudottaisi kotimaisen teollisuuden
osuutta suuresti. Monien lääkkeiden valmistus loppuisi maassamme. Jotta tulevaisuudessa tarvittaviin tutkimusmenoihin ja muihin vastaaviin kustannuksiin
kyettäisiin varautumaan, olisi viennin
kasvettava moninkertaiseksi.
Sen selvittämiseksi, minkälaiset mahdollisuudet Suomen lääketeollisuudella
on kilpailla ulkomaisilla markkinoilla,
tarvittaisiin perusteellinen tutkimus. Mitään sellaista ei kuitenkaan ole käytettävissä. Joitakin vihjeitä ehkä löytyy Suo-

Taulukko 3. Suomen suurimmat tuonti- ja vientimaat
1984.

Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet
Tuonti

1000 mk

0/0

Iso-Britannia
Saksan Liittotasavalta
Tanska
Sveitsi
Ruotsi
Alankomaat
Belgia
USA
Italia
Japani
Muut

127.945
126.064
90.757
78.987
76.065
57.346
37.902
33.585
24.108
16.146
74.912

17,2
17,0
12,2
10,6
10,2
7,7
5,1
4,5
3,2
2,2
10,1

Yhteensä

743.717

100,0

Vienti

1000 mk

%

Neuvostoliitto
Saksan Liittotasavalta
Ruotsi
Iso-Britannia
USA
Tanska
Sveitsi
Puola
Saksan Demokraattinen t.
Intia
Muut

157.729
32.834
24.799
15.785
15.654
13.983
12.335
11.319
9.753
6.166
110.164

38,4
8,0
6,0
3,8
3,8
3,4
3,0
2,8
2,4
1,5
26,9

Yhteensä

410.521

100,0

men lääkevalmisteiden viennin ja tuonnin jakautumisessa maittain. Suomen
tuonti tapahtuu kehittyneistä läntisistä
teollisuusmaista. Viennistä menee Neuvostoliittoon yli kolmannes ja 28 070 maihin, jotka ilmeisesti sisältävät pääosaltaan vähemmän kehittyneitä maita.
Tuonti on lähes kaksinkertainen vientiin
verrattuna. Viime vuosinakin tuonti on
kasvanut vientiä nopeammin. Rohkaisevaa on kuitenkin se, että läntisten teollisuusmaiden osuus lääkeviennistä on
kahden viime vuoden aikana huomattavasti lisääntynyt.
Jos edellisestä lähdetään Suomen lääkeviennin kilpailumahdollisuuksia päät-
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telemään, niin ei niitä voida pitää hyvinä. Näyttää kuitenkin siltä, että viennin
kehittymiselle länsimaihin on hyviä mahdollisuuksia. Lisäksi on todettava viennin lisääminen Neuvostoliittoon ja muihin maihin aivan välttämättömäksi pitkien tuotantosarjojen saavuttamiseksi.
Näyttää siis siltä, että hintakilpailuun
sopeutuminen aiheuttaisi maamme lääketeollisuudelle suuria vaikeuksia. Lisäksi on vielä huomattava maamme olevan kasvavan ulkomaisen paineen alaisena lääkealan patenttijärjestelmän muuttamiseksi tuotepatenttipohjalle. Tätä lisää vielä sisäinen paine toisten alojen
kohdalta, jotka väittävät omissa patenttihakemuksissaan ulkomailla kärsivänsä
maamme lääkealan menetelmäpatenttijärjestelmän vuoksi. Jos Suomi siirtyy
tuotepatenttij ärj estelmään lääkealalla,
joutuu lääketeollisuus suuressa määrin
juuri samanlaiseen sopeutumisprosessiin
kuin avoin hintakilpailu aiheuttaisi.
Näin ollen näiden kahden muutoksen
merkitystä tulisi tutkia yhdessä ja niiden
mahdollinen toteuttaminenkin voisi tapahtua yhtäaikaisesti.

Lääkealan jakelujärjestelmä
ja sen muutostarpeet
Nykyinen lääkealan jakelujärjestelmä
perustuu ns. yksikanavajärjestelmään.
Yksikanavajärjestelmä luotiin viime
vuosikymmenellä ja sen tarkoituksena
oli jakelukustannusten vähentäminen.
Sen mukaisesti lääkkeen valmistaja tekee
yksinmyyntisopimuksen tukkuliikkeen
kanssa. Järjestelmän piiriin tuli vuoteen
1978 mennessä noin 98 Olo Suomessa
myytävistä lääkevalmisteista. Sopimusten lukumäärä oli 58 ja niiden keskimääräinen pituus kolme vuotta.

Taulukko 4. Apteekkitavaratukkukauppojen myynnin
jakaantuminen ulko- ja kotimaisiin valmisteisiin v. 1982.

Myynti
milj. mk
Ulkomaiset
Kotimaiset
Yhteensä

Lääketukku Oy

Oriola
Oy

Tamro

Yhteensä

486.0
9.0 0/0
29.3 %

369.5
6.5 %
22.8 %

409.7
25.2 %
7.2 %

41.7 %
59.3 %

38.4 %

29.2 %

32.4 %

100.0 %

Lääkealan tukkuliikkeitä, joilla on
hallussaan täydet apteekkitavaraoikeudet on kolme: Lääketukku Oy, Oriola
Oy ja Oy Tamro Ab. Tukkuliikkeiden
lääkemyynti ja markkinaosuudet ovat
jakaantuneet suhteellisen tasaisesti,
vuonna 1982 tilanne oli seuraavan kaltainen.
Taulukossa 4 esitetyt markkinaosuudet ovat pysyneet hyvin vakaina, aivan
toisin kuin kaupan kohdalla.
Järjestelmä on sellainen, ettei tukkuliikkeitten tarvitse kilpailla asiakkaista
vaan valmistajista. Kun kuitenkin suomalaiset lääketehtaat kuuluvat omistusja muiltakin suhteiltaan tiiviisti samaan
ryhmään kuin tukkuliikkeet ja kun yksinmyyntisopimukset ovat luoneet ulkomaisten lääkkeitten kohdallakin hyvin
pysyvät suhteet valmistajan ja tukkuliikkeen välillä, voidaan sanoa markkinoitten tulleen melko tarkasti jaetuksi.
Apteekit maksavat tukkukaupalle toimitusmaksun, jonka suuruus ei riipu
määrästä tai matkasta, vaan se peritään
apteekeilta ja sairaaloilta jokaisesta lähetetystä toimituksesta. Toimitusmaksun käyttöönotto on suurentanut tilausmääriä ja vähentänyt tukkuliikkeen kustannuksia. Apteekkien kustannukset
ovat kuitenkin saattaneet nousta.
Nykyinen jakelujärjestelmä on aiheuttanut kritiikkiä apteekkien taholta. Ta-
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vanomaisin kritiikin aihe on ollut yksikanavajärjestelmän aikaansaama tarve
apteekille toimia kaikkien kolmen tukkukaupan kanssa, koska tiettyä lääkettä
voi saada vain tietystä tukkukaupasta.
Ne ovat joutuneet tekemään tilauksia
kaikista kolmesta tukkukaupasta, mikä
on lisännyt toimitusmaksujen määrää.
Vaikkakin nykyinen jakelusysteemi
toimii ilmeisesti erinomaisesti tukkukauppojen ja jopa valmistajienkin näkökulmasta. se ei ole yhtä hyvä apteekkien
kannalta katsoen. Se, että toimitusmaksut eivät riipu toimitetuista määristä eikä
kuljetetusta matkasta, on myös jonkin
asteinen puute resurssien allokaatiota
ajatellen. Kokonaisuudessaan haitat eivät liene suuria nykyistä systeemiä vasten ajateltuna. Asia olisi kuitenkin aivan
toinen, jos lääkkeitten hinnoittelu tulisi
vapaaksi ja hintakilpailun haluttaisiin
toimivan tehokkaasti.
Nykyisen kaltainen jakelujärjestelmä
tarjoaisi erinomaisen välineen hintakilpailun estämiseen ja olisi pieni ihme ellei
sitä tähän käytettäisi. Jo aikaisemmin
todettiin hintakilpailun säilymisen edellyttävän ulkomaista tuontia ja vielä kilpailua tuojienkin välillä. Tämän' ehdon
tyydyttäminen tuntuu epätodennäköiseltä olosuhteissa, joissa tuontilääkkeet
kulkevat markkinoille kolmen sellaisen

tukkukaupan välityksellä, jotka kuuluvat samoille omistajille kuin käytännöllisesti katsoen koko kotimainen lääketeollisuus. Myös yksikanavajärjestelmä on
eittämättä tekijä, joka haittaisi hintakilpailun toimimista, joten senkin purkamista tulisi harkita.

Julkisen sektorin tehtävät
Lopuksi on todettava julkiselle sektorille
jäävän vielä valvontatehtävä hintakilpailun toimivuuden suhteen. En ryhdy enää
luettelemaan syitä, miksi valvonnan lääkealalla tulisi olla keskimääräistä tiukempaa. Huolelliselle lukijalle ne ovat
edeltä käyneet ilmeiseksi. Tämä vaatisi
lähinnä elinkeino hallitukseen pienen
määrän taloudellisesti hyvin koulutettuja henkilöitä, joilla olisi myös lääkealan
tuntemus. Tämä olisi kuitenkin vain osa
siitä henkilökunnasta, joka tarvittaisiin,
jos nykyistä hinnanhyväksymisjärjestelmää lähdettäisiin kehittämään entistä tehokkaammaksi. Lisäksi vapaassa hinnoittelussa julkisen sektorin osa olisi sa..
ma kuin se on muillakin elinkeinojen
aloilla ja länsimaissa yleensä. Nykyisen
järjestelmän kehittäminen taas sitoisi
lääkealan taloudellisesti hyvin tiiviisti
valtion byrokratiaan.

PUHEENVUORO:
HEIKKI J. KUNNAS

Professori Ilari TJ'rni on otsikoinut esitelmänsä
sillä tavoin, että kommentti puheenvuoro voisi
olla lyhyt ja ytimekäs: säädösten vuoksi Suomessa
ei ole mahdollisuutta harjoittaa vapaata lääkkeiden hinnoittelua eikä niin ollen voida puhua hin-

takilpailusta lääkemarkkinoilla.
Tarkastelen seuraavassa lääkkeiden hinnoittelua lähinnä viranomaisen kannalta. Pyrin tarkastelussa esiin tuomaan lähinnä taloudellisia näkökohtia. Niihin on saattanut kuitenkin vaikuttaa
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toimintani lääkintöhallituksen lääkelautakunnan
hintajaoston jäsenenä. Tehtävä on suonut mahdollisuuden tutustua hintapäätöksiin käytännössä. Osaltaan lääkkeiden hintojen määräytymistä
tulisi tarkastella myös sen vuoksi, että hyödykemarkkinoille on yleensä vakiintunut outoja menettelytapoja kansantaloudessa pitkään harjoitetun varsin monimuotoisen ja laaja-alaisen hintasäännöstelyjärjestelmän vuoksi. Yleisesti on totuttu odottamaan vastausta siihen, mikä on jonkin tuotteen oikea »virallinem> hinta. Tämän olotilan muuttamiseksi ovat hinta- ja kilpailuviranomaiset päättäneet muutamista toimenpiteistä,
joiden tarkoituksena on tehdä tilaa kilpailulle ja
samalla varmistaa yleensä markkinatalouteen
kuuluva nykyistä tehokkaampi resurssien allokoituminen.

Teoreettiset taustat
Minun ei ole tarpeen ryhtyä erittelemään esitelmänpitäjää pidemmälle lääkemarkkinoiden teoreettista luonnetta. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että lääkkeiden käytöstä lääkäri tekee päätöksen ja sen sijaan lääkkeiden käyttäjä suorittaa oston ja pääosan kustannuksista. Näin ollen yhdyn
esitelmänpitäjän käsitykseen, etteivät tavanomaiset teoreettiset kysyntä-tarjonta -tarkastelut sovellu lääkemarkkinoille.
Lääkehuoltoamme ajatellen on erityisesti pantu
painoa lääkkeiden käytön turvallisuudelle. Tällöin lääkkeiden markkinoille tuominen ja, markkinoiden yleinen valvonta on lähtenyt lääketieteellisistä ja farmakologisista näkökohdista. Perustavoitteena on lääkkeiden käyttäjälle mahdollisimman turvallisen olotilan varmistaminen. Nämä
näkökohdat rajaavat osaltaan lääkemarkkinoiden
talousteoreettista tarkastelua hinnoittelujärjestelmää kehitettäessä.
Sairausvakuutusjärjestelmän voimaan tulosta
1960-luvun puolivälissä on tavoitteena ollut suorittaa osa lääkkeiden käytön aiheuttamista kustannuksista yleisillä sairausvakuutusmaksuina kerätyillä varoilla. Tämä on kolmas suuri periaatteellinen ero normaaliin taloudelliseen tarkasteluun, joka täytyy ottaa huomioon tarkasteltaessa
hintojen määräytymistä lääkemarkkinoilla.

Lääkemarkkinoiden toimivuus ja säätely
Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan lääkintöhallituksen tehtävänä on lääkemark-

kinoiden valvonta. Valvonnassa on pääpaino lääketurvallisuudella. Lääkkeiden valmistuksesta annettujen määräysten mukaan kullakin lääketehtaalla täytyy olla tietty lääketieteellinen ja farmakologian ja farmasian asiantuntemus ja nimetyt
vastuuhenkilöt tuotannon toteuttamiseksi. Lääkkeiden tukkukauppa tapahtuu kolmen lääketukkukaupan kautta. Järjestelmän kehittämiseen on
lääkintöhallitus voinut vaikuttaa. Apteekit suorittavat lääkkeiden vähittäismyynnin. Valtioneuvosto päättää apteekkioikeuksista lääkintöhallituksen valmistelutyön pohjalta.
Lääkkeiden markkinoille tulo ei ole mahdollista ilman lääkelautakunnan ja lääkintöhallituksen
kollegion päätöstä. Myyntilupaa myönnettäessä
päätetään myös valmisteen hinnasta. Hintoja on
korotettu vuosittain tehtyjen hakemusten perusteella. Tähän työhön liittyy laaja-alainen selvitysja tutkimustyö ja muistioiden laadinta. Lääkeluvan saamisen vaatima aika on 2-3 vuotta. Lääkelautakunnan yhteyteen asetettiin vuoden 1983
alussa lääkehintajaosto hinta-asioiden valmistelua varten.
Lääkkeiden markkinointia tapahtuu paitsi kotimaisten valmistajien myös yli 40 tuontiyrityksen
toimesta. Ne kaikki ovat kolmen markkinointitukkuliikkeen hankkijoina.
Tässä tilanteessa on lääkemarkkinoiden kilpailun toimivuutta arvioitaessa muistettava kiinnittää huomiota kaikkiin viranomaismenettelytapoihin. Tavanomaisesti on kiinnitetty huomiota vain
viimeiseen kuluttajaa lähinnä olevaan myyjään,
apteekkiin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet
edelliset portaat ja myös se kuka itse asiassa vastaa lääkkeiden käytön aiheuttamista kustannuksista.
Viranomaisen hintapäätöksiä tai niiden tarkistuksia ei ole suoritettu minkään kustannuslaskennan pohjalta. Suomalaisen valmistajan kustannusten selvittäminen valmistekohtaisesti tuottaa
vaikeuksia ja lähinnä maahantuotujen lääkkeiden
osalta on mahdollista kustannusten selvittäminen
ainoastaan tuontihinnan ylittävältä osalta. Sairausvakuutuksen kautta tapahtuvien lääkekorvausten suuruuden kasvaessa on kuitenkin yhä
yleisemmin havaittu tarpeelliseksi hintojen määräytymisperusteiden selvittäminen. Nykyisen käytännön mukaan lääkevalmisteille on annettu
yleensä hinta, jossa vertailukohtana on vastaava
mahdollisen toisen valmistajan hinta tai sitten
hintataso pohjoismaissa, ennen kaikkea Ruotsissa. Näiden hintatarkistusten suorittamista varten
lääkintöhallituksella on liian vähän resursseja.
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Viranomaistoiminta estää kilpailua
Yhteistoiminnassa lääkevalmistajien ja lääkkeiden tuojien kanssa alan viranomaiset ovat tukeneet sellaista jakelukanavan muodostumista, jossa kaikki tuotteet välittyvät markkinoille kolmen
tukkuliikkeen kautta. Ilmeisesti tässä on tarpeettomasti kanavoitu jakeluporrasta joko kotimaisen valmistuksen tai tuonnin jo tapahtuneen yrityskohtaisen jakelun jatkeeksi. Samalla lääkkeiden vähittäismyynnin suorittava apteekki on ollut
sidottu valitsemaan asianomaiset tukkuliikkeet
kulloisenkin lääkkeen perusteella. Mahdollisesti
kaikkien tukkuliikkeiden vapaampi käyttäytyminen markkinoilla voisi osaltaan vähentää jakelun
aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnassa.

Hintapäätökset edistävät hintatason nousua
Lääkkeiden myyntiluvan saannin yhteydessä on
vahvistettu lääkkeille tukkuhinta. Palkkio, jonka
apteekki kustakin lääkkeestä voi periä, määräytyy
valtioneuvoston päätöksenä annettavan apteekkitaksan mukaan. Nämä hinnat ovat käytännössä
olleet ainoita sovellettuja hintoja. Mahdollisesti
muutoksena nykyiseen käytäntöön voitaisiin korostaa tarvetta siihen suuntaan, että nämä hinnat
muodostuisivat ylimmiksi sallituiksi hinnoiksi ja
niiden alapuolella kukin tukkuliike ja apteekki
voisi soveltaa omaa hintatasoaan. Asialla on
omat hyvät ja huonot puolensa ja sen käytäntöön
toteuttaminen vaatii useita teknisesti vaikeita ratkaisuja. On myös kiinnitettävä huomiota siihen,
että saattaisi olla mahdollista sairausvakuutuksen
kautta määräytyvän korvauksen suuruutta laskettaessa nostaa korvausosuutta siinä tapauksessa,
jossa on käytetty korkeimman sallitun himlan alapuolella olevaa hintatasoa. Mahdollisesti yhteiskunnan kannalta kokonaiskustannukset näin
muodostuisivat nykyistä pienemmiksi.
Käsittelen vielä lyhyesti eräitä yksittäisi~ hintapäätöksiä, joilla esimerkinomaisesti saattaa olla
vaikutuksia kotimaiseen hintatasoon. Nykyinen
käytäntö on edellyttänyt, että niin kotimaiset valmisteet kuin tuodut valmisteetkin ovat saaneet
vuosittain hinnankorotuksen erillisten hakemusten perusteella. Hakemusten perusteluja on parin
viime vuoden aikana pyritty tarkastelemaan lääkelautakunnan hintajaostossa, jossa myös hintaviranomaisella on edustuksensa. Työtä haittaa
selvästi valmistelijaportaan resurssipula. Vuotuisten hinnankorotusten käsittely lähes automaattisina korotusprosentteina ei ole tarkoituksenmu-

kaista enempää lääkintöhallituksen kuin muiden
valvontaa suorittavien viranomaisten kannaltakaan.
Eräiden ajankohtaisten lääkemarkkinoiden
varmuuteen liittyviin ratkaisuihin kytkeytyy tarpeita nostaa hintatasoa, jotta lääkemarkkinoilla
voidaan saada korvaus aiheutuneista lisäkustannuksista. Näitä korvausperusteita harkittaessa tulee lähteä mahdollisimman yhdenmukaisista menettelytavoista muihin tuotannonaloihin verrattuna, joilla on jouduttu toteuttamaan tuotteiden
varmuusvarastointia.
Lopuksi totean lääkemarkkinoidemme toimivuuden olevan hyvän. Yritykset, jotka valmistavat lääkkeitä Suomessa ovat keskimääräistä paremmin kannattavia. Näillä yrityksillä on keskimääräistä suurempi vastuu tutkimuksen seurannasta kyseisellä alalla ja tutkimustulosten soveltamisesta Suomessa. Tämä edellyttää mahdollisuutta saada tutkimusta varten riittävästi varoja. Käytännöllisimmin tämä tapahtuu lääkkeiden hintojen kautta.
Omaksuttu hintojen säätelytapa on eräiltä osilta tarpeetonta viranomaistyöskentelyä. Siinä on
lisäksi vaikea havaita taloudellisia perusteita.
Eräänä päätöksen teon vaihtoehtona voisi olla se,
että lääkintöhallitus päättää valmisteen hinnasta
ainoastaan myyntiluvan myöntäessään. Jatkuva
hintojen seuranta näyttäisi luontevalta yhdistää
sairausvakuutuksen kautta maksettaviin valmistekohtaisiin korvauksiin.
Uusia päätöksentekotapoja kehitettäessä olisi
joka tapauksessa voitava irroittautua menettelytavasta, jonka mukaan viranomaisten päätöksillä
vuosittain korotetaan valmisteiden hintoja.
Tehtäköönpä mitä muutoksia tahansa nykyiseen käytäntöön on huolehdittava siitä, että yritykset, jotka toimivat lääkemarkkinoilla omaavat
riittävät toimintamahdollisuudet. Tällöin on tarpeen, että alan yritysten taloudellista tilaa seurataan nykyistä enemmän. Ei liene tarpeen, että ala
muodostuisi keskimääräistä paremman tuottavuuden tai paremminkin korkeamman pääoman
tuoton alueiksi enempää teollisuusyritysten osalta
kuin jakeluportaan yritysten osaltakaan. Jos tällainen kehityssuunta on nähtävissä pidemmällä
aikavälillä on syytä miettiä keinoja, joilla hintatasoa voidaan painaa alaspäin.
Hintaviranomaiselle sopinevat edellä suoritettuun tarkasteluun perustuvat seuraavat toimintaohjeet:
korjauksen kohteet:
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tuoja-, valmistaja- ja tukkuportaat
korjausta rajoittavat:
1. tuoteturvallisuusvaatimukset
2. lääkehuollon vaatimukset
korjaukset:
1. hinnan määrittely ylimmäksi sallituksi, minkä alapuolella on ainakin osan kaupasta tapahduttava (aika, alue)
2. yksikanavajärjestelmän purkaminen

edellisen tukeminen sairausvakuutusjärjestelmän korvaus perusteita muuttamalla
3. yritysten taloudellisen tuloksen seuranta
korjaukset edellyttävät:
1. taloudellisen tiedon lisäystä
hakemuksia laadittaessa
hakemuksia käsiteltäessä
hinnoista päätettäessä
2.
taloudellisen
koulutuksen
saanutta
henkilökuntaa

PUHEENVUORO:
VEIKKO ·SONNINEN
Tässä puheenvuorossa pyrin luomaan lyhyen katsauksen suomalaiseen lääketeollisuuteen, sen
merkitykseen osana terveydenhuoltojärjestelmäämme sekä talouselämäämme ja samalla kommentoimaan eräitä professori Tyrnin esitelmässään julkituomia ajatuksia.
Lääketeollisuuden perusfunktiona on tutkia,
kehittää ja valmistaa mahdollisimman tehokkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä niitä
tarvitseville. Tämän vuoksi olemme toki osa - ja
mielestäni vielä varsin tärkeä osa - maamme terveydenhuoltojärjestelmää. Lääketeollisuus on
kuitenkin paljon muutakin kuin eräänlainen kasvoton alihankkija, terveydenhuoltojärjestelmälle
tavaroita ja palveluita toimittava koneiston osa.
Aina ei mielletä, että lääkkeiden valmistus on
nimenomaan teollista - ja vieläpä kansainvälisestikin katsoen erittäin korkeatasoista teollista
toimintaa. Tässä mielessä lääketeollisuus on nähtävä olennaisena osana elinkeinoelämäämme, ulkomaankauppaamme ja koko kansantalouttamme.
Teollisuuspoliittisessa keskustelussa on tulevaisuudessa menestyvältä tuotannonalalta usein sanottu edellytettävän korkeaa jalostusastetta,
tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisyyttä, huipputeknologian soveltamista tuotantoon ja menestymistä kansainvälisillä vientimarkkinoilla.
Nämä tunnusmerkit soveltuvat hyvin suomalaiseen lääketeollisuuteen. Esimerkiksi tutkimus- ja
tuotekehltysmenojen osuus on lääketeollisuudessa korkeampi kuin millään muulla teollisuudenalalla Suomessa. Tuotannon bruttoarvosta laskettuna tuo osuus oli v. 1983 12,8 % ja jalostus-

arvosta 20,8 0/0. Markoissa tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 138 miljoonaa.
Korkeat tieto- ja taitovaatimukset heijastuvat
myös alan henkilöstön rakenteessa. V. 1984 tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskenteli 630
henkilöä eli 18,5 % koko henkilöstöstä, laadunvalvonnan tehtävissä taas 300 henkilöä eli n. 9 %
henkilöstöstä.
Professori Tyrni totesi esitelmässään aivan oikein, että lääketutkimus on aikaa vievää, paljon
kustannuksia vaativaa ja riskialtista. Toisaalta,
kun suomalaiset yritykset ovat kansainvälisesti
katsottuna pieniä, tuli hän ymmärtääkseni ainakin rivien välissä lopputulokseen, ettei suomalaisilla ole tällä rintamalla paljonkaan menestymisen
mahdollisuuksia. Lisäksi hän totesi suomalaisten
yritysten keskittyvän tutkimuksessaan rinnakkaisvalmisteiden aikaansaamiseen.
Onneksi nämä viimeksi mainitut käsitykset
ovat vääriä. Ulkomaisten lääketehtaiden Suomessa toimivat edustajat vakuuttavat innokkaasti,
että uuden lääkkeen kehittäminen maksaa aina
100-1.000 milj oonaa markkaa eikä suomalaisilla
tehtailla näin ollen riitä rahaa uusien lääkkeiden
kehittämiseen.
Asia ei ole aivan näin yksioikoinen. Suomalaisilla tehtailla ei tietenkään ole mahdollisuuksia
niin laajamittaiseen ns. screening-tutkimukseen, .
jota monikansalliset suuryritykset voivat harjoittaa. Tällöin käydään kymmeniä tuhansia molekyylejä läpi tuhansien tutkijoiden voimin. Tästä
seulonnasta saattaa jäädä jäljelle yksi molekyyli,
joka tulee markkinoille valmiina lääkkeenä. Ra-
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haa on todella saattanut kulua satoja miljoonia.
Mutta lääkekeksintöjä voidaan tehdä myös
muilla menetelmillä ja huo'mattavasti pienemmillä
kustannuksilla. Esimerkkinä mainittakoon ruotsalaisen Astran beetasalpaaja metoprololi, joka
on nyt eräs maailman käytetyimpiä lääkkeitä. Sen
myynti oli vuonna 1983 2,1 miljardia Ruotsin
kruunua. Kuitenkin sen kehittäminen tuli Astran
edustajan ilmoituksen mukaan maksamaan vain
12 miljoonaa kruunua. Tämä on tietysti ääriesimerkki, mutta osoittaa kuitenkin, että pienemmilläkin resursseilla voidaan päästä tuloksiin.
Suomalaisten lääketehtaiden noin 10 vuotta jatkunut panostus perustutkimukseen on jo tuottanut markkinoille ensimmäiset positiiviset tuloksensa. Lisäksi on kliinisissä tutkimuksissa useita
uusia molekyylejä, joista ensimmäisille myyntilupa saadaan toivottavasti jo lähitulevaisuudessa.
Uusia annostelutapoja, lääkemuotoja ja uusia
valmistusmenetelmiäkin jo markkinoilla oleville
valmisteille toki kehitetään edelleen, mutta painopiste ei sillä sektorilla suinkaan ole.
Lääkkeiden patenttikysymykseen ei tässä puheenvuorossa ole aikaa sen syvällisemmin puuttua. Totean vain, että mikäli haluamme tieten
tahtoen heikentää oman lääketeollisuutemme asemaa niin siirtykäämme ihmeessä menetelmäpatentista tuotepatenttiin. Näin luovumme merkittävästä kilpailuedusta kilpailijamaittemme hyväksi saamatta itse mitään vastikkeeksi. Voisimme
jälleen kerran todistaa olevamme takametsien
miehiä, jotka tallustavat huopatossut jalassa ja
karvalakki korvilla kansainvälisillä markkinoilla
sikäläisten helppoheikkien höynäytettävinä.
Professori Tyrni suositteli suomalaisille lääketehtaille toiminnan rationalisointia ja erikoistumista. Neuvo on hyvä, mutta valitettavasti ei kovin arvokas. Teollisuus on toki pyrkinyt erikoistumaan niin pitkälle kuin se on mahdollista tilanteessa, jossa 70 OJo myynnistä tulee 4,8 miljoonan
ihmisen kotimarkkinoilta. Todella pitkälle viety
erikoistuminen on mahdollista vain silloin, kun
tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla on saatu
aikaan tuotteita, jotka ovat kansainvälisiä myyntimenestyksiä, ja jolloin kotimarkkinat jäävät
vientimarkkinoita
vähämerkityksellisemmiksi.
Edellä mainittu 'ruotsalainen Astra on jo siinä tilanteessa. Liikevaihdosta n. 60 % koostuu sydänlääke metoprololista, astmalääke terbutaliinista
ja puudutusaine lidokaiinista.
Suomen lääkeviennin tulevaisuudesta näyttää
professori Tyrnillä olevan kovin erilainen käsitys
kuin minulla. Tyrnin käsityksen mukaan vientim-

me alueellinen jakauma näyttäisi olevan jotenkin
epäilyttävä. Meneehän viennistä puolet Neuvostoliittoon ja huomattava osa kehitysmaihin, ts. läntisten teollisuusmaiden markkinoilla emme voisi
kilpailussa menestyä. Tyrni näkee menestymisen
mahdollisuuksia niissä kehitysmaissa, joissa suuret länsimaiset lääkkeiden valmistajat eivät vielä
ole markkinoita vallanneet. Voin kertoa, että sellaisia maita ei tältä planeetalta löydy.
Tulevaisuuden rakentaminen pelkästään Neuvostoliiton viennin kasvun varaan ei myöskään
ole järkevää. Tiedämme, että vientimme Neuvostoliittoon pysyttelee tämän vuosikymmenen ajan
30-40 miljoonan ruplan vuositasolla. Suurta lisäystä ei ole odotettavissa, vaikka myyjillä ja ilmeisesti myös ostajilla hyvää halua tähän olisikin.
Syy on yksinkertaisesti maidemme välisen koko
tavaranvaihdon ongelmakentässä, josta ei tässä
yhteydessä sen enempää.
Länsivienti on siis ainoa todellinen kasvualueemme. Länsimarkkinoilla menestyminen vaatii uusia tuotteita, joita ei synny ilman jatkuvaa ja
lisääntyvää panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Panostuksen määrä riippuu suuresti
Suomessa harjoitetusta hintapolitiikasta.
Olen samaa mieltä professori Tyrnin kanssa siitä, että lääkkeiden hinnoista julkisuudessa käyty
keskustelu on yleensä ollut pintapuolista, käsitteiltään epäselvää ja lääkealan erikoisongelmat sivuuttavaa. Niinikään olen samaa mieltä siitä, että
hintasäännöstely on se syy, miksi samanlaisten
lääkkeiden hinnat ovat meillä usein samalla tasolla.
Tässä yhteydessä on ehkä syytä yleisesti katsoa,
minkä suuruusluokan menoerä lääkekustannukset terveydenhoitojärjestelmässämme ovat. Terveydenhuollon menojen osuus BKT:sta on ollut
jatkuvasti nouseva (v. 1976 5,39 %, v. 1982
5,67 %). Sen sijaan lääkekustannusten osuus
BKT:sta on ollut jatkuvasti laskeva (v. 1976
0,91 %, v. 19820,78 %). Sama trendi on ollut lääkekustannusten osuudella kaikista terveydenhuollon menoista (v. 1976 16,93 %, v. 1982 13,69 %).
Sairaaloiden käyttömenoissa lääkekustannuksilla ei ole merkittävää osaa. Osuus on n. 3 %,
joka on samaa suuruusluokkaa kuin sairaalan
pyykkilasku.
Usein lisäksi joko tahallisesti tai tahattomasti
jätetään sanomatta, että lääkehoidosta koituu
kustannusten lisäksi hyötyäkin. Eikä ainoastaan
vaikeasti rahassa mitattavaa inhimillistä hyötyä,
vaan suoraa taloudellista hyötyä, kustannussäästöä. Esim. hoito HYKS:ssa maksoi yhteiskunnalle
v. 1984 n. 1300 mk päivässä. Kroonisen verenpai-

148

netaudin keskimääräinen lääkekustannus potilasta kohti oli vuonna 1983n. 713 mk vuodessa. Kun
esim. infarktipotilas viettää sairaalassa keskimäärin 10 vrk, näiden päivien sairaalakustannuksilla
maksettaisiin jo lähes 20 vuoden lääkehoito infarktin estämiseksi-.
Varsin ajankohtainen lääke on siklosporiini,
jonka keksiminen mahdollisti elinsiirtokirurgian
laajenemisen nykyiselleen. Siklosporiinihan on
elinten hylkimisreaktiota ehkäisevä lääke. Vuoden siklosporiinihoidon hinta - jopa 35.000 mk
- saattaa kuulostaa kalliilta. Kuitenkin siklosporiini on merkittävästi pienentänyt esim. sydämensiirron kustannuksia: leikkauksen jälkeisen
eristys- ja tehohoidon lyhennyttyä ovat kustannukset laskeneet noin 700.000 markasta 350.000
markkaan. Valitettavasti siklosporiinikaan ei pystynyt auttamaan ensimmäistä suomalaista sydämensiirtopotilasta.
Professori Tyrni esitti muutamia vaihtoehtoja,
miten päätöksentekijät saataisiin enemmän tietoisiksi lääkkeiden hinnoista. Apteekkeihin hän esitti järjestelmää, jossa tukkuhinnaltaan halvemmasta lääkkeestä apteekki saisi suuremman
myyntipalkkion. Juuri tällainen järjestelmä apteekeissa on jo nyt käytössä. Valtioneuvoston
vahvistama lääketaksa, jonka mukaan lääkkeiden
vähittäishinnat määräytyvät, on degressiivinen:
mitä kalliimpi lääke tukkuhinnaltaan on, sitä pienempi on apteekin myyntipalkkio.
Lääkäreiden hintatietoisuutta on pyritty viime
vuosina lisäämään sekä viranomaisten että myös
teollisuuden toimesta. Esim. terveydenhuoltohenkilöstön ammattilehdissä julkaistavissa mainoksissa on kerrottava lääkkeen hinta ja useimmissa
tapauksissa vielä keskimääräinen hoitokustannusl
päivä. Jokaisen lääkärin työvälineessä, Pharmaca
Fennicassa, hinnat ovat niinikään näkyvästi esillä, vieläpä kahdessa eri rekisterissä. Lisäksi esim.
Suomen Lääkärilehdessä julkaistaan eri lääkkeiden hoitokustannusvertailuun perustuvia tutkimuksia. Kansaneläkelaitos tuottaa tällaista tietoa
jatkuvasti. Ymmärtääkseni lääkäreillä on runsaasti mahdollisuuksia saada tietoa lääkkeiden
hinnoista enkä epäile, etteivätkö he tätä tietoa
käyttäisi hyväkseenkin siinä määrin kuin se potilaan optimaalisen hoidon kannalta yleensä on
mahdollista.
On nimittäin muistettava, että lääkärin tärkein
tehtävä on hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla eikä suinkaan toimia automaattina, josta kädenkäänteessä on tulostettavissa ulos erilaisia hintavertailuja. Aivan samoin lääkkeenkään

päätarkoitus ei ole olla halpa, vaan mahdollisimman tehokas ja turvallinen ja mahdollisimman
hyvin kussakin yksittäistapauksessa juuri tämän
potilaan hoitoon soveltuva.
Mielestäni tässä tulikin jo esille riittävästi syitä,
joiden vuoksi en katso aiheelliseksi enemmälti
kommentoida professori Tyrnin rakentelemaa
lääkäreiden keppi-porkkana -järjestelmää. Pidän
sitä täysin mahdottomana ja lainsäädännöllisesti
sekä hallinnollisesti toteuttamiskelvottomana.
Mihin suuntaan lääkkeiden hintapolitiikkaa sitten olisi kehitettävä? Jos julkinen valta haluaa
edelleen pysyä tiukan hintasäännöstelyn linjalla,
sen kannalta on ilmeisesti helpointa pysyttäytyä
nykyisessä järjestelmässä. Järjestelmähän on
säännöstelymaniaa potevien kannalta toiminut
erinomaisesti: sen osoittaa lääkkeiden hintakehitys viimeisen 15 vuoden ajalta.
Kokonaan toinen asia on se, että tällöin julkinen valta luokittelee lääketeollisuuden vain terveydenhuollon osaseksi - vieläpä vähäpätöiseksi
sellaiseksi - jota voidaan ja jota pitääkin valvoa,
ohjailla ja pakottaa sopeutumaan kulloinkin käytettävissä olevien terveydenhuollon ja sosiaaliturvan määrärahojen asettamiin rajoihin. Tällöin
ummistetaan silmät siltä tosiasialta, että Suomen
lääketeollisuus on korkeatasoinen ja kehittämisen
arvoinen tulevaisuuden teollisuudenala, jonka
menestymisen mahdollisuudet ovat elimellisessä
yhteydessä kansainvälistymiseen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen jatkuvaan lisäämiseen. Kyse on siitä, miten kauan teollisuuden rahkeet riittävät, jos nykyisen kaltainen hintasäännöstely jatkuu. Teollisuudella on vankka halu kehittyä myös
merkittäväksi osaksi kansantalouttamme eikä
vain terveydenhuoltoamme. Halusta vain ei ole
paljonkaan iloa, jos julkinen valta kuoharinveistä
käyttämällä likvidoi kyvyn. Eunukeilla on perin
vähän kysyntää nykyisillä maailmanmarkkinoilla.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama lääkehuoltotoimikunta valmistelee parhaillaan lääkelainsäädännön kokonaisuudistusta. Toimikunnan
asiantuntijajäsenenä olen esittänyt, että tulevassa
laissa lääkkeiden hintasäännöstelyä purettaisiin
ainakin siten, että lääkevalmisteen myyntiluvan
haltijan olisi ilmoitettava lääkintöhallitukselle
valmisteen kulloinkin Suomessa voimassa oleva
tukku myyntihinta vähintään 30 päivää ennen ilmoitetun hinnan käyttöönottamista. Mikäli lääkintöhallitus katsoo ilmoitetun hinnan kohtuuttomaksi, se voi 30 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä ryhtyä myyntiluvan haltijan kanssa neuvotteluun hinnan alentamiseksi. Ellei neuvottelus-

149

sa päästä yksimielisyyteen, lääkintöhallitus voi
peruuttaa valmisteen myyntiluvan, mikäli hinnan
katsotaan edelleen olevan kohtuuton.
Muitakin variaatioita tästä mallista olisi kehitettävissä. Esim. uuden, markkinoille tulevan
lääkkeen hinta voisi edelleen olla lääkintöhallituksen määrättävissä myyntiluvan myöntämisen
yhteydessä, mutta myöhemmät hinnankorotukset
tapahtuneiden kustannusnousujen johdosta hoidettaisiin edellä esitetyllä ilmoitusmenettelyllä.
Tai ilmoitusmenettelyn piiriin siirrettäisiinkin ainakin aluksi vain ilman reseptiä myytävät lääkkeet, ns. käsikauppalääkkeet.

Lääkkeiden hintasäännöstelyjärjestelmä täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Tämä murheenlapsi,
jota teollisuus ei koskaan ole omakseen tunnustanut, näyttää kovin huonosti käyttäytyvältä ja epäkelvolta. Lastentaudeista tuskin enää tässä vaiheessa voi olla kysymys. Ja kun lapsi tuntuu yltäneen täyteen kypsyyteensä jo vuosia sitten, ei puberteettiakaan voi enää syyttää. Ei, kyseessä ei
enää voi olla inhimillinen luoma, jolla olisi elämisen oikeus. Kyseessä taitaa olla vaarallinen mutantti, jolle kaikista etiikan normeista poiketen
suosittelen armeliaaksi kohtaloksi eutanasiaa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2
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ARTIKKELEITA

Keynesilä.inen kansantalous, rationaaliset

taloudenpitäjät ja suhdannevaihtelut
URHO LEMPINEN

1. Johdanto
Yleisesti vallitseva käsitys käytännöllisissä tehtävissä toimivien ekonomistien
keskuudessa - ainakin pohjoismaissa
- on, että ns. keynesiläiset jäykkyydet
suhteellisten hintojen sopeutumisessa
ovat tärkeä institutionaalinen piirre kansantalouksissa. Ko. tekijöiden seurauksena mm. tahaton työttömyys on usein
esiintyvä sopeutumisilmiö talouksissa.
Periaatteelliselta kannalta katsoen on
mainittu käsitys jyrkässä ristiriidassa
neoklassisen näkemyksen kanssa, jonka
mukaan suhteelliset hinnat sopeutuvat
joustavasti. Tällöin työttömyyttä voi
esiintyä ainoastaan vapaaehtoisena työttömyytenä.
Keynesiläisen lähestymistavan suurena
heikkoutena on pidetty sen teoreettisten
perusteiden löyhyyttä. Siinäkin tapauksessa, että lähtökohtaoletukset pystyttäisiin vakuuttavasti perustelemaan, liittyy
keynesiläiseen lähestymistapaan luonteeltaan rajallisempia, mutta teoreettisen
tutkimustyön kannalta huomattavia vaikeuksia. Keynesiläisten piirteiden huomioonottaminen on näet osoittautunut
teknisesti varsin vaikeaksi teoreettisessa
yleistasapainokehikossa.
Tässä kirjoituksessa esitellään suhdannedynamiikkaa koskevia tuloksia walrasilaisessa mallissa, jossa kaikki suhteelli-·

set hinnat eivät sopeudu välittömästi.
Malli on siten luonteeltaan keynesiläinen, mutta omaa neoklassisen analyysin
vankat teoreettiset perusrakenteet. Erityisesti tutkitaan toisaalta suhdannepolitiikan neutraalisuutta, ts. kysymystä talouspolitiikan mahdollisuuksista suhdanteiden tasaajana, sekä toisaalta avotalouden suhdannedynamiikkaa, ts. reaalisuureiden ja valuuttakurssin sopeutumisuria häiriöille alttiissa pienessä avotaloudessa. Kirjoituksen pohja-aineistona
oleva tutkimustyö on raportoitu yksityiskohtaisesti väitöskirjassani. 1

2. Keynesiläisten piirteiden
mallittamisesta
Keynesiläisen makrotaloudellisen tulkinnan seuraajat joutuvat analyysissaan
suhtautumaan tai ottamaan kantaa jollakin tavalla kahteen mittavaan teoreettismetodologiseen kysymykseen. Neoklassinen analyysi korostaa taloudenpitäjien
rationaalisuutta taloudellisten ilmiöiden
keskeisenä määrittäjänä. Neoklassiselta
kannalta katsoen näyttää vähintään epäselvältä, onko keynesiläisten jäykkyyk1. Urho Lempinen: Optimizing agents, exogenous
shocks, and adjustments in the economy: real and nominai jluctuations in economies with a wage rigidity. Suomen Pankki B:37, 1984.
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sien esiintyminen sopusoinnussa rationaalisten taloudenpitäjien oletuksen
kanssa. Täysin tyydyttävän vastauksen
löytyminen tähän kritiikkiin on epäselvää, ja yleensä on keynesiläisissä tarkasteluissa sivuutettu koko peruskysymys
olettamalla hintojen sopeuturnisjäykkyydet institutionaalisiksi faktoiksi.
Tämä vakavan ja syvällisen kritiikin
huomiotta jättäminen saatetaan periaatteessa hyväksyä, jos yleisesti nähdään
ko. teoreettinen ongelma toistaiseksi
mahdottomaksi ratkaista.
Jos käytännön tutkimustyötä harjoitetaan kuvatusta lähtökohdasta käsin,
joudutaan silti hankalan metodologisen
ongelman eteen. Keynesiläiset jäykkyydet lisäävät hintatason, tuotannon ja
työllisyyden sopeutumisprosessien monimutkaisuutta siitä, mikä aiheutuisi neoklassisten oletusten vallitessa. Tällöin
päädytään jo verrattain yksinkertaisten
ongelmien yhteydessä siihen, että mallia
ei pystytä tarkastelemaan analyyttisesti
vaan ainoastaan soveltamalla tietokonesimulointia. Luonnehdittu metodologinen ongelma on siinä määrin vaikea, että
aidosti dynaamista keynesiläistä makroanalyysia harjoitetaan suhteellisen vä~
hän verrattuna lukuisiin neoklassisen
analyysin sovellutuksiin.
Tutkimuksessani on kehitetty dynaaminen analyysikehikko, jossa kaksi pohjoismaisille talouksille tyypiliistä institutionaalista piirrettä aiheuttavat keynesiläisiä sopeutumisilmiöitä talouteen. Oletuksista ensimmäinen on luonteeltaan
selvä: oletan nimellispalkkojen sopeutuvan hitaasti, koska ammattiyhdistysliike
ja työnantajat sopivat nimellispalkkojen
aikauran kunkin sopimusjakson ajaksi.
Toisen oletuksen merkitys on luonteeltaan huomattavasti epäselvempi: oletan
että työn ja pääoman tarjontapäätökset

tehdään eri taloudenpitäjien toimesta.
Siten oletan, että taloudessa on toisaalta
investoijia, jotka sijoittavat pääoman
vaihtoehtoisiin kohteisiin sekä työntekijöitä, jotka saavat tuloa pelkästään tai
miltei pelkästään työnteosta. Neoklassiseen teoriaan nähden on oletus heterogeenisista kuluttajista poikkeuksellinen
siten, että oletus rikkoo täydellisen integraation yritysten ja kuluttajien käyttäytymisen välillä. Yritykset tekevät investointipäätöksiä ottamatta huomioon niiden kuluttajien preferenssejä, jotka eivät
ole yritysten osakkeenomistajia. Integraation epätäydellisyyden vuoksi vaihtelut tulonjaossa pääomatulon ja palkkatulon saajien kesken tulevat tärkeäksi
makrotaloudelliseksi tekij äksi.
Muilta ominaisuuksiltaan analyysikehikko on luonteeltaan neoklassinen. Taloudenpitäjät käyttäytyvät rationaalisesti, so. maksimoivat tavoitefunktioita.
Päätöksenteko tapahtuu dynaamisessa
suunnittelutilanteessa ja epävarmuuden
vallitessa päätösten seuraamuksista.
Tuotantoteknologia ja kuluttajien preferenssit ovat neo klassiset.

3. Työttömyysmekanismi
Edellä mainittujen kahden oletuksen
merkitys tulee selväksi, kun verrataan
työttömyyden syntymismekanismia ko.
oletusten vallitessa vastaavaan mekanismiin standardissa neoklassisessa analyysissa. Dynaamisessa neoklassisessa analyysissa on työn tarjonta postuloitu
Lucas-Rappingin (L-R) kuuluisasta tutkimuksesta (1969) lähtien ns. työn ja
vapaa-ajan intertemporaalisen substituution periaatteen mukaan. L-R tulkinnan mukaan kuluttajien valinta vapaaajan ja työnteon, so. vapaa-ajan kulu-
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tuksen ja tavaroiden kulutuksen välillä
riippuu, paitsi tämänhetkisestä reaalipalkasta" myös odotetusta tulosta. Riippuvuuden luonne on L-R:n mukaan sellainen, että jos kuluttajat odottavat reaalipalkan nousevan tulevaisuudessa, he haluavat työskennellä kuluvalla periodilla
vähemmän ja tulevaisuudessa enemmän
kuin vakiotulojen vallitessa. Siten kuluttaja korvaa kuluvalla periodilla tavaroiden kulutusta vapaa-ajan kulutuksella,
koska jälkimmäinen kulutuksen muoto,
työtulosta luopuminen, on kuluvalla periodilla suhteellisesti edullisempaa kuin
tulevalla periodilla.
L-R-teoriassa - kuten neoklassisessa
analyysissa yleensä - oletetaan nimellispalkan olevan täysin joustavan. Tämän
johdosta hintatason vaihteluilla sellaisenaan ei ole mitään vaikutuksia työmarkkinoilla eikä suppeassa mallissa siten
myöskään tuotannon volyymiin. Jos sen
sijaan reaalipalkan, jonka oletetaan pysyneen vakaana kuluvaan .periodiin
saakka, odotetaan nousevan tulevalla
periodilla, vähenee työn tarjonta kuluvalla periodilla. Tämän johdosta työllisyys vähenee: osa työvoimasta on vapaaehtoisesti työttömänä. Tavanomaisessa työvoimamarkkinakuviossa tilannetta voidaan havainnollistaa kuvion 1
avulla.

w

Kuviossa esitetään työvoiman kysyntäja tarjontakäyrät tarkasteluperiodilla

nimellispalkka-työpanos tasossa. Alkuperäistä tulevaisuuden tulo-odotusta
vastaava työn tarjontakäyrää merkitään
symbolilla Ls(O). Jos tulo-odotukset
nousevat, siirtyy kuluvan periodin työn
tarjontakäyrä asemaan LS(l), jolloin
työpanoksen määrä periodilla alenee ja
nimellispalkka nousee.
L-R-selitys suhdannevaihteluille on siten työvoiman reaalitulo-odotusten vaihteluissa. Tämä johtaa vaihteluun työpanoksen tarjonnassa ja edelleen vaihteluun työttömyydessä ja tuotannossa.
Työttömyys on pelkästään vapaaehtoista. L-R korostavat kuitenkin, ettei työttömyyden luonteeseen liittyvä terminologia ole tässä yhteydessä tärkeätä. Oleellista on löytää empiirinen yhteys, joka
selittää tyydyttävästi suhdannevaihtelut.
Omassa mallikonstruktiossani työttömyys syntyy »aidolla» tavalla, vastentahtoisena ilmiönä. Taloudenpitäjistä
työntekijät saavat tuloa etupäässä työpalveluista, eivätkä keskimäärin omista
arvopapereita. Työntekijät ovat keskenään muodostaneet ammattiyhdistyksen, joka neuvottelee sopimuspalkat yritysten kanssa. Ammattiyhdistyksellä on
monopoliasema työn tarjoajana yrityksiin nähden, jotka ovat työmarkkinoilla
hinnan ottajia. Ammattiyhdistys asettaa
indeksoimattoman sopimuspalkan, joka
on voimassa koko sopimusperiodin yli.
Vallitsevalla sopimuspalkalla kaikki
työntekijät ovat halukkaita tekemään
työtä.
Investoijat puolestaan eivät tarjoa
lainkaan työpalveluksia - eivätkä siten
myöskään arvosta vapaa-ajan muodossa
tapahtuvaa kulutusta - vaan saavat kaiken tulonsa varallisuuden sijoittamisesta. Investoijat allokoivat pääomaa yrityksiin, julkiseen sektoriin ja avotalouden olosuhteissa ulkomaille, ja saavat
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arvopaperivastineiksi osakkeita, valtion
obligaatioita, rahaa sekä ulkomaisia obligaatioita.
Investoijat käyttäytyvät portfolioteorian mukaisesti suunnaten pääomia eri
sijoitusvaihtoehtoihin sen mukaan, mitkä ovat kOe vaihtoehtojen reaalituotot ja
tuottojen riskit. Kaikissa käsitellyissä tapauksissa rahan ja ulkomaisten obligaatioiden nimellistuotot oletetaan eksogeenisiksi, jolloin niiden reaaliset tuotot
vaihtelevat suoraan (vastakkaismerkkisesti) inflaatiovauhdin mukaan. Yritysten osakkeiden nimellistuotot ovat toisaalta endogeenisia hintatason vaihteluiden suhteen. Jos - kuten neoklassisessa
mallissa - oletetaan, että kaikki panoshinnat ovat täysin joustavia, niin osakkeiden nimellistuotot muuttuvat hintatason vaihdellessa täsmälleen siten, että
reaalituotot pysyvät ennallaan. Eksogeeniset häiriöt, jotka johtavat muutoksiin
hintatasossa tai inflaatiovauhdissa, johtavat siten muutoksiin investoijien portfolioiden koostumuksissa. Inflaatiovauhdin kiihtyessä investoijat preferoivat yritysten osakkeita ulkomaisiin obligaatioihin ja rahaan verrattuna. Vastaavasti inflaation hidastuessa investoijat
siirtyvät reaalipääomasta nimellisinvestointeihin.
Investoijien sijoituspäätökset vaikuttavat välittömästi tuotannon tasoon. Siten hintatason vaihtelut aiheuttavat kuvatun mekanismin kautta vaihteluita
tuotannon määrässä. Kirjallisuudessa
kuvattu tuotannon suhdannevaihteluiden lähde tunnetaan ns. Tobin-Mundell-efektinä, joka alun perin esitettiin
Tobinin (1965) ja Mundellin (1963) kirjoituksissa. Tobin-efekti kehitettiin neoklassisessa joustavien hintojen mallikehikossa, mutta se toimii myös silloin,
kun osa talouden suhteellisista hinnoista
3

sopeutuu hitaasti. Itse asiassa efektin
teho lisääntyy lyhyellä aikavälillä, jos,
kuten omassa analyysissani, nimellispalkat sidotaan sopimuksin sopimusperiodin ajaksi.
Yritysten tuotantofunktion kautta investoidun pääoman määrän ja työllistetyn työvoiman välillä vallitsee jokin riippuvuussuhde. Omassa mallissani olen
olettanut, että lyhyellä aikavälillä työtä
ja pääomaa tarvitaan tuotantoon kiinteässä suhteessa, ts. lyhyen aikavälin teknologia on Leontiej-tyyppiä. Pitkällä aikavälillä sen sijaan panokset ovat osittain korvattavissa toisillaan, sillä pitkän
aikavälin teknologian oletetaan olevan
Cobb-Douglas -tyyppiä. Tuotantofunktioyhteyden kautta Tobin-efekti aiheuttaa vaihteluita myös työpanoksen
määrässä: työttömyys alenee, kun inflaatiovauhti kiihtyy, koska panosten
määrää tuotannossa on tällöin kannattavaa lisätä.
Tavanomaisessa staattisessa kuviotarkastelussa mallini työttömyysmekanismia voidaan kuvata työn kysyntäkäyrän
siirtymisenä. Nimellispalkka on sopimuksella sidottu tasolle wc, joten työn
tarjonta on äärettömän joustavaa tällä
nimellispalkalla. Työn kysyntä on puolestaan nimellispalkan aleneva funktio.
Jos hintataso nousee lähtötasolta Po ta-

w

l
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telussa, mutta epäneutraalin Fischerin
tapauksessa.
Lucas perustelee käsitystään sillä, että
optimaalisesti käyttäytyvät taloudenpitäjät ottavat päätöksissään huomioon
kaikki ennakoitavissa olevat politiikkatoimet siten, että niiden reaaliset vaikutukset eliminoituvat. Fischerin epäneutraalisuustulos perustuu puolestaan emo
Tobin-efektiin, jolloin suhdannedynamiikan perussyy on siinä, että politiikkatoimien aiheuttamat hintatason tai inflaatiovauhdin vaihtelut saavat aikaan
vaihteluita investoijien portfoliokompositiossa. Tällöin pääomien siirtyminen
4. Talouspolitiikan neutraalisuudesta
vaihtoehtoisesta käytöstä toiseen aiheutTeoreettisessa suljetun talouden mak- taa vaihteluita tuotannossa ja - riiproanalyysissa lienee 1970-luvun keskeisin puen käsillä olevan mallin oletuksista keskustelunaihe ollut kysymys talouspo- työllisyydessä.
Tärkeä osa Fischerin analyysia oli
litiikan neutraalisuudesta. Tuolloin paodotetun
politiikan aiheuttamien hintalattiin sinänsä vanhan kysymyksen tarkasteluun uusien metodien ja uuden ja reaalivaikutusten aikaura. Ko. analyydoktriinin, rationaalisten odotusten hy- sin mukaan sekä tuotanto että inflaatiopoteesin avulla. Tärkeimpiä puheenvuo- vauhti alkavat nousta asteittain välittöroja tuossa keskustelussa käyttivät Lucas mästi, kun agentit tulevat tietoisiksi odo(1972), Phelps-Taylor (1977), Fischer tettavissa olevasta ekspansiivisesta poli(1979) ja Taylor (1979). Väitöskirjatyös- tiikkatoimesta. Oleellista on nimensäni tarkastellaan kysymystä samanta- omaan se, että sekä hintataso että tuopaisessa mallikehikossa kuin Fischerin tanto alkavat sopeutua ennen kuin sotyössä, joten analyysin tuloksia on mie- peutumistarpeen aiheuttava politiikkalekästä tarkastella vertailemalla niitä muutos toteutuu.
Tarkastelen työssäni odotetun kysynFischerin tuloksiin.
Fischerin analyysin keskeisin tulos oli, täshokin reaali- ja hintavaikutuksia. Kyettä odotetuilla rahapolitiikan toimilla syntäshokki on teoreettisen tarkastelun
(anticipated monetary policy) on vaiku- kannalta täysin analoginen esim. rahatusta sekä hintoihin että tuotannon ta- politiikan muutoksen kanssa. Analyysissoon. Tämä tulos on vastakkainen mm. sani tutkitaan kahdentyyppisiä odotettuLucasin johtopäätökselle, jonka mu- ja häiriöitä: kysyntämuutokset ovat odokaan vain odottamattomilla politiikka- tettuja toisaalta siten, että niiden tuleva
toimilla (unanticipated monetary policy) tapahtumisaika tiedetään varmuudella
on vaikutuksia reaalisuureisiin. Kirjalli- (anticipated shocks with certain timing)
suuden terminologiaan on vakiintunut tai siten, että tiedetään vain aikaväli,
käytäntö, jossa odotetun politiikan sa- jonka kuluessa muutos tapahtuu, mutta
notaan olevan neutraalin Lucasin tarkas- . ei tarkkaa tapahtumisajankohtaa aika-.
solle PI' nimellispalkka ei jousta, vaan
työn kysyntäkäyrä siirtyy uudelle tasolle
siten, että työpanoksen määrä lisääntyy
tasolle LI'
Mallissani tahaton työttömyys syntyy
seurauksena puutteellisesta suhteellisten
hintojen joustavuudesta. Jäykkä sopimuspalkka tekee reaalipalkan riippuvaiseksi inflaatiovauhdista, jolloin kaikki
inflaatiovauhdin vaihteluita aiheuttavat
häiriöt johtavat vaihteluihin työvoiman
kysynnässä.
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välin sisällä (anticipated shocks with uncertain timing). Edellinen tapaus vastaa
tavanmukaista odotetun häiriön tapausta, kun taas jälkimmäistä tyyppiä olevaa
odotettua shokkia ei ole tiettävästi aiemmin kirjallisuudessa käsitelty.
Odotettu kysyntäshokki, jonka ajoitus tunnetaan varmasti, johtaa mallissani samansuuntaisiin vaikutuksiin kuin
Fischerin tutkimuksessa. Odotettu kysynnän lisäys johtaa sekä hintatason että
tuotannon nousuun. Tulokseni eroavat
kuitenkin Fischerin vastaavista siten , että mallissani sopeutumiset eivät ala silloin, kun taloudenpitäjät tulevat tietoisiksi odotetusta kysyntäshokista, vaan
tapahtuvat diskreetisti shokin toteutumishetkellä. Erityisesti käy mallissani
ilmi se, että vain konveksien sopeutumiskustannusten vallitessa on taloudenpitäjille optimaalista alkaa sopeuttaa käyttäytymistään ennen muutoksen tapahtJ,lmista. Jyrkkä ero tuloksissa viittaa siihen, että tapa, jolla tavanomaisissa malleissa (kuten Fischerin) luodaan mahdollisuudet reaalivaikutusten syntymiseen,
sisältää implisiittisesti oletuksen sopeutuskustannusten tai muun jäykkyystekijän läsnä'olosta.
Hinta- ja reaalivaikutukset muuttuvat
mallissani huomattavasti, jos odotetun
kysynnänlisäyksen tapahtumisaj ankohtaa ei tiedetä varmasti. Tällöin sekä tuotanto että hintataso alkavat sopeutua välittömästi, kun taloudenpitäjät tulevat
tietoisiksi odotettavissa olevasta kysynnänmuutoksesta. Siten shokin ajoituksen epävarmuus tuottaa malliini samantyyppistä osittaissopeutusdynamiikkaa
kuin on Fischerin mallissa. Tämä ei ole
sinänsä yllätyksellistä, koska riskiä karttavien taloudenpitäjien maailmassa epävarmuus on analoginen sopeutuskustannuksille kitkan aiheuttajana käyttäyty-

misen muutoksissa. Mallini dynamiikka
poikkeaa kuitenkin tavanomaisesta
myös ajoitukseltaan epävarman kysynnänlisäyksen tapauksessa. Tuotanto alkaa normaaliin tapaan lisääntyä heti,
kun investoijat tulevat tietoisiksi shokista. Kokonaiskysynnän determinantit pysyvät kuitenkin samanaikaisesti ennallaan. Tämän vuoksi inflaatiovauhdin
täytyy vähitellen aleta, jotta markkinat
nielevät lisääntyvän tarjonnan. Hintataso hyppää kuitenkin ylöspäin yli alkuperäistasonsa siinä vaiheessa, kun kysynnän lisäys tapahtuu. Siten hintatason aikauraan liittyy yliampumisilmiö (overshooting), jota Fischerin analyysissa ei
koskaan ilmene.
Mallissani voidaan tarkastella politiikan neutraalisuuskysymystä myös toisen, huomattavasti tuntemattomamman
doktriinin valossa. Mallillani on näet ns.
käytäväominaisuus (corridor), jonka on
ensimmäisenä esittänyt Leijonhujvud
(1973). Leijonhufvudin mukaan talous
sopeutuu pieniin kysynnän vaihteluihin
ilman reaalisia suhdannevaihteluita sisäisten automaattisten vakautusmekanismiensa (esim. reaalikassavaikutus)
kautta. Siten talouspolitiikan toimia ei
tarvita pienten kysyntävaihteluiden neutralointiin. Jos toisaalta häiriöt ovat riittävän suuria, ei talouden automaattinen
sopeutumiskyky riitä, vaan häiriöiden
vaikutukset on eliminoitava asianmukaista suhdannepolitiikkaa harjoittamalla. Rahapolitiikan ja finanssipolitiikan
välillä voidaan lisäksi tehdä sellainen
ero, että hyvin voimakkaat häiriöt voidaan eliminoida vain finanssipolitiikan
toimenpiteillä. Rahapolitiikan neutraloimiskapasiteetti riittää vain kohtuullisen
suurten vaihteluiden tasaamiseen.
Käytäväominaisuus ja häiriöiden merkitys saavat mallissani varsin mielenkiin-
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toisen, informaation laadun merkitystä
korostavan tulkinnan. Jos häiriön olemassaolosta ja siten myöskään ajoituksesta ei tiedetä mitään (unanticipated
shock), ei häiriö vaikuta tuotannon ja
työllisyyden aikauraan lainkaan. Reaalikassavaikutus neutraloi häiriön kokonaan, joten odottamaton kysynnän
muutos vastaa mallissani Leijonhufvudin tarkoittamaa pientä shokkia. Toisen
ääritapauksen analyysissani muodostaa
odotettu kysynnän muutos, jonka ajoitus tunnetaan varmasti (anticipated
shock with certain timing). Tällainen
häiriö johtaa aina reaalisuureiden sopeutumiseen, ellei sitä neutraloida finanssipolitiikan (esim. verotuksen) avulla ja
vastaa siten hyvin suurta shokkia Leijonhufvudin käsitteiden kannalta. Odotettu
kysynnän muutos, jonka ajoitusta ei tarkoin tunneta, muodostaa yleisen tapauksen, jonka erikoistapauksina molemmat
ääritapaukset saadaan. Ko. häiriö aiheuttaa aina reaalisopeutumista, jollei
talouden tilaan puututa suhdannepolitiikan toimin. Myös asianmukainen rahapolitiikka - mallini käsittelemässä esimerkkitilanteessa korkopolitiikka
neutraloi kohtalaisen merkittävien häiriöitten reaalivaikutukset. Häiriön merkitys riippuu kahdesta seikasta: häiriö
on tavanomaisessa mielessä sitä merkittävämpi, mitä suurempi on odotettu kysyntämuutos, mutta häiriö on myös sitä
merkittävämpi, mitä vähemmän investoijilla on epävarmuutta sen tapahtumisajankohdasta. Riippumatta häiriön
koosta tavanomaisessa mielessä on häiriö aina vähämerkityksinen, so. ei aiheuta reaalisuureiden sopeutumisia, jos tapahtuman ajoituksesta ei ole minkäänlaista tietoa. Toisaalta häiriö on aina
merkittävä, jos sen tapahtumisajankohta tunnetaan täsmälleen.

5. Suhdannevaihtelut avo taloudessa
Väitöskirjatyöni neljännessä luvussa käsitellään kysymystä reaaliInuuttujien,
valuuttavarannon ja valuuttakurssin dynamiikasta pienessä avotaloudessa, jossa
rahaviranomainen pyrkii pitämään valuuttakurssin kiinteänä. Talouteen kohdistuu eksogeenisia häiriöitä toisaalta
tuottavuuskehityksestä ja toisaalta maailmanmar kkinoiden hinnanmuodostuksesta. Käsiteltävänä olevat kysymykset
voidaan rajoitetussa mielessä pelkistää
kysymykseksi siitä, syntyykö taloudessa
endogeenisesti aiheutuvia valuuttakurssivaihteluita. Juuri tästä näkökulmasta
- erityisesti ns. devalvaatiosyklin olemassaoloa ja luonnetta tarkastellen ovat kysymystä aiemmin käsitelleet mm.
Paunio (1969), Korkman (1978) ja Kouri
(1979). Näissä tutkimuksissa tuotiin yleisesti ottaen esiin yhteydet hinta-palkkakannattavuusdynamiikan sekä reaalisuureiden ja valuuttakurssin vaihtelun välillä. Taipumus devalvaatiosyklien ilmenemiseen nähtiin lähinnä vinoutuneen palkanasetannan ja ylikuumenemisilmiöiden synnyttämänä suhdanneilmiönä. Pyrin tutkimuksessani selvittämään valuuttakurssivaihteluiden luonnetta talouden
instituutioiden synnyttämänä rakenteellisena ominaispiirteenä. Erityisesti tutkimuksessani korostuvat epävarmuuden,
yritysten spekulatiivisen käyttäytymisen,
keskuspankkipolitiikan sekä ammattiyhdistysliikkeen vaihtoehtoisten palkkapolitiikkojen merkitys avotalouden suhdannevaihteluiden aiheuttajina.
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa
selvitetään, voiko avotaloudessa syntyä
endogeenisia suhdannevaihteluita siinäkin tapauksessa, että kaikki systemaattiset vaihteluita aiheuttavat tekijät on eliminoitu mallista. Talouteen kohdistuu
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tällöin vain edellä mainittuja symmetrisiä, satunnaisia tuottavuus- ja maailmanmarkkinashokkeja, jotka aiheuttavat satunnaisia vaihteluita yritysten kannattavuudessa. Nämä johtavat puolesta8.n kauppatasevaihteluihin ja pääomanliikkeisiin sekä edelleen valuuttavarannon vaihteluihin. Täydellisen symmetrian takaamiseksi oletetaan, että keskuspankin politiikka sekä valuuttakurssin devalvoinnin että revalvoinnin suhteen on samanlaista. Kun valuuttavarannon taso joko putoaa tai nousee tasapainouraltaan Uoka vastaa talouden täystyöllisyystasoa) annetun määrän (esim.
10 miljardia markkaa), niin keskuspankki joko devalvoi tai revalvoi kurssin kprosentilla.
Mallissani voidaan osoittaa, että jos
edellä kuvatuissa olosuhteissa valuuttavaranto poikkeaa satunnaisten shokkien
vaikutuksesta riittävän kauas tasapainouraltaan, niin investoijien keskuudessa alkaa devalvaatio- tai revalvaatiospekulaatio, joka väistämättä johtaa spekuloijille edulliseen kurssimuutokseen. Täten taloudessa on aina olemassa mahdollisuus itsensä toteuttavan spekulaation
aiheuttamiin endogeenisiin kurssisykleihin. Mallissani työttömyyden lisääntyminen ja tuotannon kasvun hidastuminen ovat suorassa yhteydessä valuuttavarannon laskuun, joten endogeenisia suhdannevaihteluita ilmenee myös reaalisuureissa.
Talouden toiminta tutkitaan kahden
vaihtoehtoisen ammattiyhdistysliikkeen
palkkapolitiikan tapauksessa. Ensiksi
tutkitaan ns. ad hoe politiikan tapausta,
jolloin ammattiyhdistysliike asettaa sopimuspalkan nousuvauhdin suhdannetilanteesta riippumatta aina yhtä suureksi
kuin odotetun tuottavuuden ja odotetun
inflaatiovauhdin summa. Toiseksi tar-

kastellaan ns. jeedbaek politiikan tapausta, jolloin sekä nimellisillä palkankorotuksilla että sopimuskauden odotetulla työllisyystilanteella on painoa sopimuskorotusten mitoituksessa. Osatavoitteet ovat yhteydessä toisiinsa siten,
että korkean odotetun työttömyysasteen
uhatessa sopimuskaudella on ammattiyhdistysliike valmis luopumaan osittain
nimelliskorotusvaatimuksistaan.
Tutkimuksessani käy ilmi, että kaksi
taloutta, joista toisessa vallitsee ad hoe
palkanasetantasääntö ja toisessa jeedback sääntö, sopeutuvat varsin eri tavoin
samaan eksogeenisten shokkien sarjaan.
Ad hoe sääntöä noudattava talous joutuu huomattavasti herkemmin spekulatiiviseen valuuttakurssisykliin kuin jeedback sääntöä seuraava talous. Jos toisaalta esim. devalvaatioon joudutaan
spekulaation johdosta, palautuu edellistä tyyppiä oleva talous huomattavasti
nopeammin kohti tasapainoa kuin vaihtoehtoinen talous. Molemmat ominaisuudet johtuvat siitä, ettäjeedbaek sääntöä noudattavassa taloudessa sopimuspalkat asetetaan siten, että vaihtelut palkankorotusprosentissa neutraloivat odotetut työttömyysasteen vaihtelut luonnollisen työttömyyden ympärillä kokonaan. Vain odottamattomat, sopimusperiodin sisällä ilmenevät shokit aiheuttavat vaihteluita yritysten kannattavuudessa, mikä puolestaan generoi muut sopeutumisilmiöt taloudessa. Siten devalvaatiollakin on kannattavuusvaikutuksia vain
niin kauan kuin vanha palkkasopimus
on voimassa. Uudessa sopimuksessa palkat indeksoidaan ottamaan huomioon
devalvaation kannattavuusvaikutus ja siten neutraloimaan sen pysyväisvaikutukset. Ad hoe sääntöä seuraavassa taloudessa ei kuvattua sopimuspalkkojen »indeksointia» ole, vaan valuuttakurssin
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muutoksella on taloudessa pysyvät
kannattavuus- ja reaalivaikutukset.
Tutkimukseni tarjoaa selitysmahdollisuuksia myös sille, minkä vuoksi pienen
avotalouden suhdannevaihtelut saattavat olla painottuneet devalvaatiosyklien
puolelle silloinkin, kun eksogeeniset häiriöt ovat täysin satunnaisia ja symmetrisiä. Yksi itsestään selvä syy epäsymmetriaan on nlahdollinen rahailluusio ammattiyhdistysliikkeen tavoitteissa. Jos
sopimuspalkkapolitiikassa ei pelkästään
minimoida odotettuja työttömyysasteen
vaihteluita sopimusperiodilla, vaan annetaan myös painoa nimellisille palkankorotuksille sellaisenaan, toimii talous
keskimäärin aina devalvaatiosyklin puolella. Varsin selvää on myös se, että vastaava vinoutuma syntyy, jos keskuspankki harjoittaa epäsymmetristä kurssipolitiikkaa. Jos se valuuttavarannon
kynnystaso, joka johtaa revalvaatioon
on kauempana tasapainotasosta kuin devalvaatiokynnys, on investoijilla heikompi motiivi revalvaatiospekulaatioon
kuin devalvaatiospekulaatioon.
Jossain määrin yo. kahta selitystä sofistikoidumman tulkinnan epäsymmetrialle antavat kansainväliset erot työn tarj ontaj oustoissa
täystyöllisyystasolla.
Maat, joissa ko. jousto on alhainen, ts.
maat joissa työvoiman maahantuonti on
kiellettyä tai kallista, ja joissa ylityökorvauksetovat suhteellisesti korkeat, pystyvät tavallaan sopeutumaan revalvaatiosyklin puolelle vain suurten positiivisten kannattavuusshokkien vaikutuksesta. Vastaavasti korkeiden joustojen
maat eivät tarvitse yhtä suuria kannattavuusshokkeja revalvaatiosykliin joutumiseen.

6. Lopuksi
Tutkimuksessani on käsitelty kahta
makrotaloustieteen tärkeää osakysymystä kysymystä suhdannepolitiikan
neutraalisuudesta sekä kysymystä avotalouden suhdannevaihteluiden luonteesta.
Ko. kysymyksiä en luonnollisesti ole voinut kattaa tyhjentävästi, joten tilaa jatkotutkimuksille on käsitellyilläkin alueilla runsain mitoin. Nähdäkseni tutkimukseni tarjoaa kuitenkin lähtökohtia makrotaloudelliseen analyysiin myös yleisemmässä mielessä. Työssäni on näet kehitetty analyysikehikko, jossa optimoivan käyttäytymisen periaatetta sovelletaan taloudessa, jossa keynesiläiset jäykkyydet osittain hidastavat hintamekanismin tasapainottavaa toimintaa. Tutkimustyössä tällainen talous - jossa walrasilaisen ja säännöstelytalouden ominaispiirteitä yhdistetään - saanee tulevaisuudessa analyysimenetelmien kehittyessä lisääntyvää huomiota osakseen.
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Korkojen kokonaistaloudellisista vaikutuksista
BOF3-mallissa*
PENTTI PIKKARAINEN - JUHA TARKKA - ALPO WILLMAN

1. Johdanto
Korkojen vaikutuksista taloutemme toimintaan on esitetty monenlaisia, usein
keskenään ristiriitaisiakin väitteitä. Korkotason nousun on väitetty alentavan
työllisyyttä avoimen sektorin hintakilpailukyvyn ja vientikysynnän heiketessä.
Toisaalta korkojen nousun on väitetty
vähentävän työttömyyttä pääoman suhteellisen hinnan kohotessa. Myös käsitykset korkojen vaikutuksista hintatasoon vaihtelevat. Korkotason nousun
voidaan väittää alentavan hintatasoa kokonaiskysynnän heiketessä. Toisaalta
korkojen nousu kohottaa hintatasoa
kustannusvaikutuksen kautta. Kaikki
edellä esitetyt väitteet voivat pitää paikkansa tarpeeksi suppeassa partiaalisessa
tarkastelussa. Mutta kun otetaan huomioon talouden eri osien väliset keskinäiset riippuvuussuhteet, esitetyt väitteet
eivät enää välttämättä päde.
Korkokeskustelun seuraamista ja esitettyjen väitteiden analysoimista häiritsee usein lisäksi se, että aina ei täsmennetä sitä, mitä korkoja tarkoitetaan. Sekä
pankkien otto- että antolainaus korot
ovat Suomessa hallinnollisesti säädeltyjä. Samoin pankkien keskuspankkivelan
marginaalikustannusta tällä hetkellä kuvaava päiväkorko on keskuspankin säädeltävissä oleva instrumentti. Korkojen
muutoksella voidaan tarkoittaa esimer* Kkjoitus perustuu tutkimukseen Pikkarainen Tarkka -

Willman (1985).

kiksi pankkien otto- ja antolainauskoron
yhtäaikaista samansuuntaista muutosta.
Viime aikoina korkojen muutoksesta puhuttaessa on usein tarkoitettu päiväkoron muutosta. Pankkien anto- ja ottolainauskorkoa sekä päiväkorkoa voidaan muuttaa myös samanaikaisesti. Eri
tapauksissa vaikutukset talouteen voivat
olla luonnollisesti varsin erilaisia.
Korkojen muutoksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia suomalaisissa olosuhteissa on selvitetty eräissä teoreettisissa tutkimuksissa (ks. esim. Johansson
(1984), Kähkönen (1984) ja Åkerholm
(1984)). Tulokset ovat kuitenkin riippuvaisia niin monesta tekijästä, että pelkän
teoreettisen tarkastelun avulla harvaan
kysymykseen saadaan yksikäsitteistä
vastausta. 1
Tässä artikkelissa tarkastellaan korkojen muutosten vaikutuksia Suomen Pankin tutkimusosaston ekonometrisen neljännesvuosimallin BOF3 avulla. 2 Ekonometrisen kokonaistaloudellisen mallin
käytöstä on useita etuja: Ekonometrisissa malleissa on kvantitatiivisesti arvioitu
1. Johansson, Kähkönen sekä Åkerholm ovat tutkineet korkojen vaikutuksia suljetussa taloudessa. Kähkösen ja Åkerholmin malleissa on säännösteltyjen pankkiluottomarkkinoiden lisäksi hyvin toimivat lyhyen rahan
markkinat. Johansson taas tutkii korkojen muutosten
vaikutuksia luotonsäännöstelyn vallitessa taloudessa,
jossa ei ole vapaasti toimivia lyhyen rahan markkinoita.
Johanssonin, Kähkösen ja Åkerholmin tuloksiin ei tässä
puututa.
2. Ks. The BOF3 Quarterly Model of the Finnish
Economy: Equations and Overview.(1984).
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eri partiaalisia vaikutuksia ja niiden yhteisvaikutus saadaan arvioitua tietyssä
kokonaistaloudellisessa kehikossa. Ekonometristen mallien avulla voidaan myös
yrittää arvioida eri impulssien kestoa ja
dynamiikkaa.
Kirjoituksen toisessa luvussa tarkastellaan lyhyesti BOF3-mallin makroteoreettista luonnetta. Erityisesti kiinnitetään huomiota korkojen vaikutuksiin
BOF3 -mallin makroteoreettisessa kehikossa. Luvussa 3 esitellään partiaalisia
korkojoustoja BOF3-mallin käyttäytymisyhtälöissä. Artikkelin neljännessä luvussa tarkastellaan simulointia, joka kuvaa markkinakoron nousun kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Lopuksi esitetään joitakin tulosten luotettavuuteen
kohdistuvia varauksia.

2. Korkojen vaikutuksista
BOF3-mallin makroteoreettisessa
kehikossa
BOF3-mallia voidaan kutsua uusklassisen synteesin makromalliksi (ks. Tarkka,
1983d). Tällä tarkoitetaan sitä, että lyhyellä aikavälillä hintojen ja palkkojen
ollessa suhteellisen jäykkiä kokonaiskysyntä määrää tuotannon ja tulot. Pitkällä aikavälillä hinnat ja palkat reagoivat kysynnän ja tarj onnan välisiin poikkeamiin siten, että tuotanto ja työllisyys
ovat riippuvaisia pelkästään tarjontatekijöistä. Lyhyen aikavälin ominaisuuksiltaan BOF3-mallia voidaan siis pitää keynesiläisenä ja pitkän aikavälin
ominaisuuksiltaan klassisena makromallina. Mallia simuloitaessa klassiset pitkän aikavälin ominaisuudet tulevat esiin
hyvin hitaasti. Esimerkiksi työmarkkinoiden tasapainoa ei täysin saavuteta
vielä kymmenessä vuodessa.

BOF3-mallissa koron lyhyen aikavälin
vaikutusten kannalta on siis keskeistä se,
kuinka korko vaikuttaa kokonaiskysyntään. Konventionaalisen keynesiläisen
talousteorian mukaisesti markkinakoron
nousulla on BOF3-mallissa kokonaiskysyntää supistava vaikutus. Koron pitkän
aikavälin vaikutukset syntyvät puolestaan tarjonnan kautta.

2.1 Markkinakoron määräytyminen
Makrotaloustieteen oppikirjojen kuvaamilla rahoitusmarkkinoilla rahan omaa
korkoa lukuun ottamatta kaikkien rahoitusvaateiden korot määräytyvät vapaasti. Rahan määritelmän laajuuden
mukaan rahan oma korko oletetaan
joko nollaksi tai hallinnollisesti määräytyväksi (talletuskorko). Yleensä muut rahoitusvaateet kuin raha oletetaan lisäksi
toistensa täydellisiksi substituuteiksi,
jolloin niiden korot asettuvat keskenään
samalle tasolle. Tämä korko (tarvittaessa inflaatio-odotuksilla korjattuna) on
siten relevantti vaihtoehtoiskustannusten
mitta niin rahan hallussapidolle kuin
reaalisij oituksillekin.
Suomen rahoitusmarkkinat poikkeavat edellä kuvatuista täydellisistä rahoitusmarkkinoista lähinnä siinä, että Suomessa pankkien antolainauskorko määräytyy hallinnollisesti. Suomessa näiden
keskikorkorajoituksen alaisten pankkiluottomarkkinoiden rinnalla toimivat
kuitenkin myös lyhyen rahan ja debentuurien markkinat, joilla koron muodostus on suhteellisen vapaata. Jos pankkiluottomarkkinoiden ulkopuoliset rahoitusmarkkinat ovat riittävän laajat ja hyvin toimivat, niin kyseisillä markkinoilla
muodostuvaa korkoa voidaan pitää rahan kysynnän ja tarjonnan tasapainottu-
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misen ja reaalisijoituksille asetettavan
tuottovaatimuksen kannalta relevanttina
korkona. BOF3-mallin rakenteen taustalla on juuri tämä »täydellisten vapaiden markkinoiden» oletus.
Hallinnollisesti määräytyvillä otto- ja
antolainaus koroilla sekä päiväkorolla on
BOF3-mallissa reaalitaloudellisia vaikutuksia vain, jos kyseiset korot vaikuttavat markkinakorkoon. Halpakorkoisen
luoton maaran muutokset annetun
markkinakorkotason vallitessa vaikuttavat luonnollisesti tulonjakoon pankkien
(omistajien) ja luotonsaajien kesken.
Tällä ei ole BOF3-mallissa mitään systemaattisesti huomioon otettua merkitystä. Hallinnollisten korkojen ja markkinakoron välisten kytkentöjen kannalta
on keskeistä ensiksikin se, vallitseeko
pankkiluotoista liikakysyntää vai ei, ja
toiseksi luottojen liikakysyntätilanteessa
se, ottavatko pankit vastaan markkinarahatalletuksia vai eivät (ks. lähemmin
Pikkarainen - Tarkka Willman
(1985), liite 1).
los pankkiluottomarkkinoilla vallitsee
liikatarjonta, ts. kysyntä määrää pankkiluottojen toteutuneen määrän, markkinakorko on täysin pankkiluottojen antolainauskoron määräämä. los markkinakorko on hetkellisesti antolainauskoron yläpuolella, yleisön kannattaa lisätä
pankkiluottojensa määrää, koska niistä
saatavat tuotot vapailla markkinoilla
ylittävät kustannukset. Tämä toiminta
jatkuu, kunnes markkinakorko on laskenut antolainauskoron määräämälle tasolle. Siis tapauksessa, jossa pankkiluottojen liikakysyntää ei esiinny, pankkien
antolainauskorko määrää markkinakoron ja siten hallinnollisista koroista vain
antolainauskorolla on BOF3-mallissa
kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

los pankkiluotoista esiintyy liikakysyntää ja pankit ottavat vastaan markkinarahatalletuksia, kuten käytäntö on ollut muutaman viime vuoden aikana, niin
pelkästään päiväkorko määrää markkinakoron. Pankin kannalta niiden luotonantotoiminnan rahoituksessa markkinarahatalletukset ja päiväluotot (keskuspankkivelka) ovat toistensa täydellisiä substituutteja. Jos markkinakorko
on päiväkoron määräämän tason alapuolella, niin pankkien kannattaa maksaa markkinatalletuksista vallitsevaa
markkinakorkoa korkeampaa korkoa ja
sijoittaa näin saadut varat päiväluottomarkkinoille (keskuspankkiin). Toiminta jatkuu, kunnes markkinakorko on
noussut päiväkoron tasolle. Pankkien ei
myöskään kannata maksaa markkinarahatalletuksille päiväkorkoa korkeampaa
korkoa. Päiväkoron muutoksilla on siis
tässä tilanteessa täsmälleen samat reaalivaikutukset kuin antolainauskoron muutoksilla silloin, kun ei esiinny pankkiluottojen liikakysyntää. Otto- ja antolainauskoroilla ei ole BOF3-mallissa tässä
tilanteessa mitään kokonaistaloudellisia
vaikutuksia, koska ne eivät vaikuta
markkinakorkoon.
Markkinarahatalletukset ovat varsin
uusi ilmiö Suomen rahoitusmarkkinoilla. Ennen kuin pankit ryhtyivät ottamaan vastaan markkinarahatalletuksia
markkinakoron riippuvuus luotonsäännöstelytilanteessa hallinnollisista koroista ei ollut yhtä selväpiirteistä kuin nykytilanteessa. Antolainauskoron nostaminen alensi markkinakorkoa (rahan tarjonnan kasvun kautta) mutta ottolainausja päiväkoron nosto korotti markkinakorkoa (edellinen rahan kysynnän kasvun ja jälkimmäinen rahan tarjonnan
supistumisen kautta) (ks. lähemmin
Willman, 1984a).
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2.2 Markkinakoron pitkän aikavälin
vaikutukset3

BOF3-mallin pitkän aikavälin tasapainossa tuotanto on täysin tarjontatekijöiden määräämä. Työllisyys määräytyy
työn tarjonnan perusteella. Mallin tasapainoisen kasvun uralla eksogeeninen
väestön kasvuvauhti määrää työn tarjonnan ja siten myös työllisyyden kasvuvauhdin. Tuotanto ja pääomakanta kasvavat teknisen kehityksen ja väestön kasvun määräämällä nopeudella. Siten tasapainoisen kasvun uralla talouden pääomakerroin ei muutu. Kiinteiden valuuttakurssien vallitessa ulkomainen inflaatio määrää kotimaisen hintatason nousuvauhdin. Reaaliansiotaso taas nousee
työn tuottavuuden kasvun (teknisen kehityksen) mukaisesti.
Korkotasolla ei ole siten BOF3-mallissa
vaikutusta tuotannon kasvuvauhtiin,
pääomakannan kasvuvauhtiin, inflaatioon eikä reaaliansiotason nousuvauhtiin tasapainoisen kasvun uralla. Korkotaso vaikuttaa kuitenkin siihen, mille tasolle talouden tasapainoisen kasvun ura
asettuu. Korkotason noususta seuraa,
että talous joutuu uudelle aIemmalle tasapainoisen kasvun uralle. Samoin käy
pääomakannan. Koska koron nousun
vaikutus pääomakantaan on suurempi
kuin tuotantoon, uudella korkeamman
k.orkotason mukaisella tasapainoisen
kasvun uralla talouden pääomakerroin
on alempi. Työn tuottavuuden alenemisesta seuraa, että suljetulla sektorilla
hintojen tasapainoisen kasvun ura nousee. 4 Reaaliansiotason tasapainoisen
3. Ks. lähemmin Willman (1984a, luku 3.2) BOF3mallin pitkän aikavälin ominaisuuksista sekä mallin sopeutumisesta kohti pitkän aikavälin tasapainoa.
4. BOF3-mallissa talous on jaettu suljettuun ja avoimeen sektoriin. Talouden avoimen sektorin muodostavat metsätalous ja teollisuus. Maatalous sekä palvelukset ym. edustavat talouden suljettua sektoria.

kasvun ura taas laskee. Tulonjakoon
korkotasolla ei ole kuitenkaan vaikutusta, sillä BOF3-mallin taustalla olevasta
työn ja pääoman välisestä Cobb-Douglastuotantofunktiosta seuraa, että tulonjako pysyy pitkällä aikavälillä muuttumattomana.

3.

Korot BOF3-mallin
käyttäytymisyhtälöissä

3.1. Reaalipuolen käyttäytymisyhtälöt

Rahoituslähteiden substituoitavuusoletuksesta seuraa, että reaalikäyttäytymisen kannalta relevantti vaihtoehtoiskustannuksia kuvaava muuttuja olisi markkinakorko. Empiirisissä sovelluksissa
markkinakoron käyttö on kuitenkin ongelmallista, koska ehkä aivan viime aikoja lukuun ottamatta markkinakorko
ei ole ollut havaittava muuttuja. Voidaan kuitenkin osoittaa,5 että markkinakoron muutos voidaan jakaa pankkien antolainauskoron muutokseen ja
pankkiluottojen liikakysynnässä tapahtuvaan muutokseen. 6 Näin on menetelty
BOF3-mallin reaalipuolen käyttäytymisyhtälöitä estimoitaessa.
Välittömät rahamarkkinavaikutukset
BOF3-mallin reaalipuolen eri käyttäytymisyhtälöissä on esitetty taulukossa 1.
Lisäksi taulukossa 2 on esitetty reaalipuolen käyttäytymisyhtälöiden puolijoustoja pankkien antolainauskoron
suhteen. 7 Investointi-tavaroiden tuontiyhtälössä pankkiluottojen suhteellinen
5. Ks. Willman (1984a), s. 17.
6. BOF3-mallissa pankkiluottojen liikakysynnälle
saadaan estimaatti pankkiluottojen epätasapainomallista, ks. lähemmin Tarkka (1983b).
7. Muuttujan puolijoustolla koron suhteen tarkoitetaan muuttujan prosenttista muutosta suhteessa koron
yhden prosenttiyksikön muutokseen.
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liikakysyntämuuttuja kuvaa rahoituksen mallissa on oma yhtälö varastojen muukiristymisen välillisiä vaikutuksia inves- toksen määrälle. l1 Markkinakoron noutointitavaroiden tuontiin. Ratkaisu on su pienentää yksityisiä tuotannollisia ja
lähinnä empiirinen. 8 Varastoinvestointeja asuinrakennusinvestointeja sekä varasja suljetun sektorin ansiotyöpanosta ku- tojen määrää.
vaavissa yhtälöissä pankkiluottojen liiKannoista varasto kanta reagoi selvästi
kakysyntämuuttuja ei merkittävästi li- herkimmin antolainauskoron nousuun.
sännyt mallien selityskykyä. Tämän ta- Kun yksityinen tuotannollinen pääomakia liikakysyntämuuttuja jätettiin pois kanta olisi noin 0.3 070 ja asuinrakennusnäistä yhtälöistä. Simuloitaessa mallia ti- kanta noin 0.16 070 alemmalla tasolla 3
lanteessa, jossa markkinakorko määräy- vuoden jälkeen, varastokanta olisi vastyy pelkästään antolainauskoron tai päi- taavasti jo noin 1.2 070 pienempi. Vaikuväkoron perusteella, pankkiluottojen lii- tuksia vertailtaessa on kuitenkin muistetkakysyntämuuttujan poisjättämisellä ei tava, että 80-luvun alkuvuosina varastoole vaikutusta simulointituloksiin.
kanta oli noin 15 070 ja asuntokanta noin
Yksityisen kulutuksen yhtälö on 70 070 suhteessa yksityiseen tuotannollikonstruoitu ns. kulutuksen elinkaariteo- seen pääomakantaan. Koron muuttuessa
rian hengessä. 9 Menneisyyteen perustu- määrällisesti suurin vaikutus koko talouvista tulo-odotuksista kuitenkin seuraa, den pääomakantaan tulee siten selvästi
että tärkeimpänä selittäjänä yhtälössä yksityisen tuotannollisen pääomakannan
ovat kotitalouksien käytettävissä olevat välityksellä.
reaalitulot. Markkinakoron vaikutus ykKorkotason nousu annetulla aktiviteesityiseen kulutukseen välittyy pankkien tin tasolla aiheuttaa tuotantotoiminnasantolainauskoron ja yleisön likvidiä va- sa pääoman korvaamista työllä. BOF3rallisuutta suhteessa kotitalouksien käy- mallissa työn kysyntä määräytyy kahdestettävissä olevaan tuloon kuvaavan sa vaiheessa: ensin määräytyvät sektomuuttujan kautta. Rahan kysyntäfunkti- reittaiset ansiotyöpanokset, sen jälkeen
osta nimittäin seuraa, että markkinakor- koko talouden yhteenlaskettu ansiot yöko on positiivisesti riippuvainen rahava- panos vaikuttaa koko talouden työllisten
rannon ja kansantulon suhteesta. Näin lukumäärään. 12 Suljetulla sektorilla
pankkien liikakysyntää kuvaavaa muut- (maatalous ja palvelukset ym.) ansiot yötujaa ei enää tarvita yksityisen kulutuk- panosyhtälöillä johdettaessa on oletettu,
sen yhtälössä.
että hyödykemarkkinoilla esiintyy jatkuInvestoinnit on BOF3-mallissa jaettu vasti kysyntärajoitteita. Avoimella sekyksityisiin tuotannollisiin investointei- torilla (teollisuus ja metsätalous) hyöhin, asuinrakennusinvestointeihin sekä dykkeiden kysyntä on oletettu ainakin
valtion ja kuntien investointeihin. lO Asuin- pitkällä aikavälillä täysin joustavaksi.
rakennusinvestointien yhtälö sisältää Tästä jaottelusta seuraa, että ainoastaan
sekä vapaarahoitteisen että valtion lai- suljetulla sektorilla markkinakorko vainoittaman asuntotuotannon. Lisäksi kuttaa välittömästi pääoman käyttäjän
8. Ks. Aurikko (1984).
9. Yksityisen kulutuksen määräytymisestä BOF3mallissa" ks. Tarkka (1983a).
10. Tuotannollisten ja asuinrakennusinvestointien
määräytymisestä BOF3-mallissa ks. Tarkka (1983a).

11. Varastojen määräytymisestä BOF3-mallissa ks.
Willman (1984b).
12. BOF3-mallin työmarkkinalohkon on esitellyt
Lyytikäinen (1984).
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Taulukko 1. Välittömät rahamarkkinavaikutukset BOF3-mallin reaalipuolen käyttäytymisyhtälöissä.
Yhtälö

Pankkien
antolainauskorko

Yksityinen kulutus
Yksityiset tuotannolliset investoinnit
Asuinrakennusinvestoinnit
Varastojen muutos
Investointitavaroiden tuonti
Ansiotyöpanos (suljettu sektori)

o
+

Pankkiluottojen
suhteellinen
liikakysyntä

Likvidit
varat

o

+

o

o
o
o

o

o

o

Selityksiä:
+ : ko. muuttuja vaikuttaa positiivisella kertoimella
- : ko. muuttuja vaikuttaa negatiivisella kertolmella
o : ko. muuttuja ei ole mukana yhtälössä

Taulukko 2. Reaalipuolen käyttäytymisyhtälöiden puolijoustoja pankkien antolainauskoron suhteen.

Yksityinen kulutus
Yksityiset tuotannolliset investoinnit
Asuinrakennusinvestoinnit
Yksityinen tuotannollinen
nettopääomakanta
Asuntokanta
Varastokanta
Työlliset

Välitön
jousto

1 vuoden
jälkeen

5 vuoden
jälkeen

10 vuoden
jälkeen

0
0
-0.35

-0.21
-0.35
-0.77

-0.22
-1.61
-0.77

-0.22
-1.04
-0.57

0
-0.01
0
0.03

-0.01
-0.04
-0.26
0.19

-0.55
-0.24
-1.28
0.70

-0.82
-0.38
-1.44
0.80

kustannuksen välityksellä ansiotyöpanoksen kysyntään. Avoimella sektorilla
markkinakorolla ei ole välitöntä vaikutusta työn kysyntään. Koko mallia simuloitaessa markkinakoron nousu alentaa
työn tuottavuutta ja reaalista ansiotasoa. Näin myös talouden avoimella sektorilla markkinakoron noustessa tapahtuu pääoman korvaamista työllä.
3.2. Rahamarkkinayhtälöt13

BOF3-mallissa rahan määrä voidaan ratkaista tarjontapuolella pankkien antolainauksen, vaihtotaseen, pääoman tuon13. BOF3-mallin rahamarkkinalohkosta ks. Tarkka
(l983b).

nin, valtion keskuspankkivelan ym. rahan tarjontakomponenttien summana.
Yksityisen pitkäaikaisen pääoman tuonti
sekä valtion ulkomainen nettolainanotto
ovat mallissa eksogeenisia. Yksityisten
lyhytaikaisten pääomanliikkeiden yhtälö
taas on konstruoitu siten, että tarjontaja kysyntäpuolelta lasketut rahan määrät
ovat yhtä suuret. Yksityisten lyhytaikaisten pääomaliikkeiden yhtälön lisäksi
korkomuuttujia on eksplisiittisesti mukana setelistön kysyntäyhtälössä sekä
pankkiluottojen tarjontayhtälössä.
Yksityisten lyhytaikaisten pääomaliikkeiden yhtälössä eurodollarikoron ja
pankkien ottolainauskoron muutosten
erotus vaikuttaa negatiivisella kertoimella. Muiden tekijöiden ollessa annettuna
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vuona 1984 ensimmäisellä neljänneksellä
tapahtunut yhden prosenttiyksikön nousu eurodollarikorossa olisi aiheuttanut
noin 230 milj'ooll'!-n markan pääoman
netto viennin .
BOF3-mallissa setelistön kysyntäyhtälö perustuu rahan transaktiokysynnän
teoriaan. Setelistön kysynnän argumentteina esiintyvät siten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ja pankkien ottolainauskorko. Pitkällä aikavälillä 1 0.10yksikön nousu ottolainauskorossa pienentää setelistön kysyntää 3.6 0.10.
Pankkiluottojen määräytyessä tarjonnan perusteella keskuspankkivelan marginaalikustannuksen ja pankkien antolainauskoron erotus vaikuttaa BOF3mallissa pankkiluottojen kasvuvauhtiin.
Pankkiluottojen tarjontayhtälöä estimoitaessa on oletettu, että pankkien
anto- ja ottolainauskoron erotus on ollut
vakio. Näin anto- ja ottolainauskoron
erotus ei ole mukana estimoidussa yhtälössä. Pankkien keskuspankkirahoituksen marginaalikoron (päiväkoron) pysyessä ennallaan 1 Olo-yksikön nousu
pankkien antolainauskorossa nostaa
pankkien antolainauksen kasvuvauhtia
noin lOlo-yksikön vuodessa.

4. Markkinakoron nousun
vaikutukset BOF3-mallissa
Tässä luvussa tutkitaan BOF3-mallia simuloiden markkinakoron yhden prosenttiyksikön nousun vaikutuksia talouteen. Simulointi on suoritettu 13 vuoden
periodilla vuoden 1983 ensimmäisestä
neljänneksestä vuoden 1995 neljänteen
neljännekseen asti. Simulointi toteutetaan olettaen, että pankkiluotoista ei vallitse liikakysyntää. Tällöinhän markkinakorko määräytyyantolainauskoron

mukaan. Kuten luvussa 2 todettiin,
markkinakoron muutosten reaalivaikutusten kannalta ei ole merkitystä sillä,
määrääkö antolainaus- vai päiväkorko
markkinakoron tason. Tämän takia suoritetussa simuloinnissa antolainauskoron
muutosten vaikutukset voidaan samaistaa siihen nykyiseen tilanteeseen, jossa
päiväkorko maaraa markkinakoron.
Kuvioasetelmassa 1 on esitetty vaikutukset huoltotaseen eri komponentteihin
sekä asetelmassa 2 työttömyysasteeseen,
kuluttajahintoihin, ansiotasoon, valtion
verotuloihin ja menoihin sekä ulkoiseen
tasapainoon.
Korkotason noustessa kiinteät investoinnit lähtevät välittömästi pienenemään. Myöhemmin myös tuotannon tason aleneminen supistaa investointeja.
Neljän vuoden kuluttua kiinteät investoinnit ovat noin 2.2 Olo alemmalla tasolla kuin kontrolliratkaisussa. Ensimmäistä puoltatoista vuotta lukuunottamatta
yksityiset tuotannolliset investoinnit reagoivat suhteellisesti voimakkaammin
kuin asuinrakennusinvestoinnit. Pitkällä
aikavälillä investointien taso jää noin
1.5 Olo kontrollitasoa alemmaksi.
Korkojen nousu alentaa kulutusta yksityisen kulutuksen supistuessa. Korkojen nousun suhteellinen vaikutus kulutukseen on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin kiinteisiin investointeihin.
Kotitalouksien reaalisten käytettävissä
olevien tulojen supistuessa pitkällä aikavälillä noin 0.55 Olo myös kulutuksen
määrä jää noin 0.5 Olo kontrollitasoa
alemmaksi. Kotimaisista kysyntäkomponenteista myös varastojen määrä pienenee voimakkaasti kahden ensimmäisen
vuoden aikana.
Ansiotason nousuvauhdin hieman heiketessä hintakilpailukyky paranee ja tavaroiden länsivienti kasvaa jonkin ver-
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Kuvio 2. Markkinakoron yhden prosenttiyksikön nousun vaikutukset työllisyyteen, hintoihin, valtion budjettiin ja
ulkoiseen tasapainoon.
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ran. Tämä vaikutus jää kuitenkin hyvin
pieneksi. Talouden .aktiviteetin heiketessä itätuonti pienenee ja bilateraalikaupan kytkennän vuoksi myös tavaroiden
itävienti alkaa vähitellen supistua. Tavarakaupan volyymin pieneneminen vaikuttaa negatiivisesti myös palvelusten
vientiin. Tavaroiden itäviennin ja palvelusten viennin vaikutusten selvästi dominoidessa tavaroiden ja palvelusten vienti
jää kokonaisuudessaan kontrollitasoa
alemmaksi. 14
Koska lyhyellä aikavälillä BOF3mallissa kokonaiskysyntä määrää tuotannon ja tuonnin tason, bruttokansantuote ja tuonti supistuvat voimakkaasti
kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Kahden vuoden kuluttua tuotanto on supistunut noin 0.5 070 ja tuonti jo lähes
1.5 070.
Pääomakannan pieneneminen aiheuttaa pitkällä aikavälillä tuotannon jäämisen noin 0.5 070 kontrolliratkaisun alapuolelle. Koska koron nousu vaikuttaa
pitkällä aikavälillä suhteellisesti voirl1akkaammin pääomakantaan kuin tuotantoon, uudella tasapainoisen kasvun uralla talouden pääomakerroin on aiempaa
alempi.
Koron nousu alentaa työpanoksen
suhteellista hintaa. Tällä on työn kysyntää
lisäävä vaikutus. Lyhyellä aikavälillä koron nousun aktiviteetin alenemisen kautta välittyvät negatiiviset vaikutukset
työn kysyntään kuitenkin dominoivat
emo substituutiovaikutusta. Simulointiperiodin alkuvuosina koron nousulla on
siis työn kysyntää alentava ja työttömyyttä lisäävä vaikutus. Simulointiperiodin loppua kohti substituutiovaikutuksen suhteellinen merkitys kuitenkin
kasvaa ja aktiviteetin alenemisen kautta
14. BOF3-mallin vientiyhtälöistä ks. Tarkka (l983c).

4

tulevat negatiiviset vaikutukset kumoutuvat.
Lyhyelläkin aikavälillä koron nousu
alentaa tuotantoa suhteellisesti enemmän kuin työn kysyntää. Työn tuottavuus siis laskee. Tällä on (ceteris paribus) hintatasoa nostava ja ansiotasoa
laskeva vaikutus. Koska ns. Phillipsin
käyrän mukainen vaikutus työttömyysasteesta ansiotaso on ja hintoihin on
BOF3-mallissa suhteellisen heikko, koron nousulla on BOF3-mallissa kaikki
kerrannaisvaikutukset huomioon ottaenkin hintatasoa nostava ja ansiotasoa laskeva vaikutus. Tarkasteltavassa simuloinnissa koron yhden prosenttiyksikön
nousu nostaa pitkällä aikavälillä hintatasoa noin 0.3 prosentilla ja laskee ansiotasoa noin 0.5 prosentilla.
Vaikutukset valtion tulojäämään ovat
pienet. Alkuvaiheessa sekä valtion nimelliset verotulot että nimelliset menot
kasvavat. Kahden ensimmäisen vuoden
aikana valtion tulojäämä kasvaa.
Kotimaisen korkotason noustessa lyhytaikaista pääomaa alkaa virrata maahan välittömästi. Taloudellisen aktiviteetin heiketessä tuonti supistuu huomattavasti voimakkaammin kuin vienti. Näin
vaihtotase paranee ja valuuttavaranto
kasvaa. Taloudellisen aktiviteetin laskiessa rahan kysyntä supistuu ja noin 5
vuoden aj an lyhytaikaisen pääoman tase
on kontrolliratkaisun alapuolella. Sekä
vaihtotaseen ylijäämän että valuuttavarannon erotus kontrolliratkaisuun verrattuna kasvavat kuitenkin jatkuvasti.

5. Lopuksi
Viimeisen kymmenen vuoden aikana
Suomen rahamarkkinoilla, erityisesti
pankkien keskuspankkirahoitusjärjestel-
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mässä, on tapahtunut voimakkaita muutoksia. Vuonna 1975 keskuspankki avasi
päiväluottomarkkinat. Tätä ennen keskuspankkirahoitus perustui .kiintiöjärjestelmään määrättyine ylitysmahdollisuuksineen. Viime vuosille on taas ollut
ominaista markkinarahan ilmaantuminen pankkien taseisiin.
Edellä käytetyn BOF3-malliversion rahamarkkinalohkon suurimpana puutteena on ehkä se, että pankkien taseessa
olevaa markkinarahan määrää ei ole
endogenisoitu 15. Markkinarahatalletusten endogenisoimisen vaikutukset rajoittuisivat kuitenkin vain mallin rahoitusja maksutase1ohkon erien kehitykseen.
Tässä artikkelissa esitetyn simuloinnin
reaalitaloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan tämän takia muuttuisi. Rahamarkkinoilla tapahtuneet muutokset
ovat myös mahdollisesti vaikuttaneet taloudenpitäjien käyttäytymiseen siten, että
käyttäytymisfunktioiden parametrit ovat
muuttuneet. Näitä vaikutuksia ei ole
toistaiseksi pystytty kvantifioimaan
BOF3-mallin nykyisessä versiossa.
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Metsä 2000 -ohjelma - Suomen metsä- ja
puutalouden kehittämisen suuntaviivat
SEPPO ERVASTI

Tehtävänanto ja organisaatio
Talousneuvosto asetti 21. 2. 1983 Metsä
2000 -ohjelmajaoston, jonka tehtävänä
oli laatia metsä- ja puutalouden pitkän
aikavälin ohjelma. Sen yhteydessä tuli
selvittää 1) puuntuotannon ja metsien
hyväksikäytön lisäämismahdollisuudet
sekä 2) mahdollisuudet metsäteollisuuden kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.
Ohjelman laatimista varten Talousneuvosto nimesi kaikkien tärkeimpien sidosryhmien edustajista kootun johtoryhmän ja sen alaisena toimivan työvaliokunnan sekä projektin pääsihteerin.
Ohjelmajaosto valitsi neljä sihteeriä sekä
asetti tarvittavien tietojen hankintaa varten neljä tutkijoista ja asiantuntijoista
kokoonpantua työryhmää: metsien hoi'don ja käsittelyn, puuhuollon, metsäteollisuuden kehittämisen ja metsien moninaiskäytön työryhmät. Ohjelman valmistumista viivästytti tuntuvasti se, että
työtä varten jouduttiin kehittämään aineiston käsittelyyn liittyviä tietokoneohjelmia sekä suorittamaan useita erillisselvityksiä. Kaikkiaan ohjelman valmistelussa oli mukana yli sata henkeä.

Ohjelman sisältö
Ohjelma koostuu metsä- ja' puutalouden
vaikutusten ja muutosilmiöiden analyy-

sistä, hakkuu- ja puuntuotantotavoitteiden asettamisesta, metsäteollisuuden kehittämismahdollisuuksien tarkastelusta
sekä ohjelman toteuttamiseen tarvittavan keinovalikoiman koostamisesta.
Ohjelman hakkuu- ja puuntuotantotavoitteiden sekä metsäteollisuuden kehittämismahdollisuuksien kartoittaminen
tapahtui vaihtoehtoanalyysin pohjalta.
Tällöin otettiin huomioon myös tärkeimmät ympäristötekijät, kuten metsäteollisuustuotteiden kysynnän kehitys ja metsien moninaiskäytön vaikutus, sekä suoritettiin vertailussa tarvittavat edullisuuslaskelmat. Lopullisen Metsä 2000
-ohjelman tavoitteet valittiin asetettujen
päämäärien mukaisesti käyttämällä hyväksi vaihtoehtolaskelmien tuloksia. Samanaikaisesti tavoitteiden määrittämisen kanssa pyrittiin kehittämään talous-,
teollisuus- ja metsäpoliittiset keinot asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käytetyt menetelmät
Aiemmissa metsätalousohjelmissa on
hakkuumahdollisuuksia arvioitu ns. tavoitehakkuulaskelmalla, jonka puutteena on pidetty keskimääräisyyttä. Laskelmalla saadaan kokonaishakkuumäärä,
mutta sen jakauma puutavaralajeihin
jää arvion varaan. Hakkuu- ja puuntuotanto-ohjelmien kartoituksessa päädyttiinkin käyttämään Helsingin yliopiston metsänarvioimistieteen laitoksessa ja
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Metsäntutkimuslaitoksessa viime vuosina kehitettyä ns. metsälaskelmaa eli ME ..
LAa, jota kuitenkin täydennettiin eräiltä
osin. Tällä tietokoneohjelmistolla voidaan valita kullekin metsikölle sellainen
käsittelyvaihtoehto, että asetettujen tavoitteiden ja rajoitteiden ilmaisema tuotantotavoite toteutuu. MELA simuloi
ensi vaiheessa metsiköiden käsittelyvaihtoehdot ja näistä aiheutuvan kehityksen
sekä toisessa vaiheessa koostaa vaihtoehdoista hakkuu- ja puuntuontanto-ohjelman siten, että se toteuttaa metsien käsittelylle asetetut hakkuukertymä- tai
muut tavoitteet.
Ohjelman valintaan liittyviä vaihtoehtoja laadittaessa metsälaskelmaa käytettiin sekä halutunlaisen hakkuukertymän
tuottavan toimenpideohjelman määrittämiseen että tietyllä toimenpideohjelmalla saavutettavissa olevan hakkuukertymän ja puustokehityksen selvittämiseen.
Samalla pyrittiin varmistamaan, että
saatava ratkaisu oli myös taloudellisesti
optimaalinen.
Hakkuu- ja puuntuotantovaihtoehtojen
tarkasteluun sisältyi myös edullisuusvertailu, joka tehtiin vaihtoehtojen keskinäisen edullisuuden selvittämiseksi. Vertailussa käytettiin kustannus-hyötyanalyysiä. Tulos osoitti, että hakkuukertymän suuretessa edullisuus parani, mikäli
teollisuus kykenee käyttämään kaiken
tuotetun raakapuun. Näin on laita ainakin silloin, kun harjoitetaan kestävää
metsätaloutta, ts. kun hakkuumahdollisuudet eivät tulevaisuudessa pienene.
Kartoitettaessa metsäteollisuuden kehittämisvaihtoehtoja kokeiltiin myös
näihin laskelmiin liittyviä tietokoneohjelmia, nimittäin metsäsektorin suunnit.telumallia (MESSU) ja DLP-metsäsektorimallia. Niitä ei kuitenkaan saatu kehitetyiksi niin pitkälle, että malleja olisi

voitu soveltaa Metsä 2000-ohjelman laadinnassa.
Ohjelman päämäärät

Metsä- ja puutalouden harjoittamisen
lähtökohtana on metsien hyväksikäytön
avulla lisätä yhteiskunnan hyvinvointia.
Metsä- ja puutalouspolitiikan tärkeimmät päämäärät ovat 1) yleisen talouspolitiikan tavoitteiden tukeminen, 2) metsän eri käyttömuotojen tasapainoinen
kehittäminen, 3) metsämaan kasvukyvyn
täysimääräinen hyödyntäminen, 4) toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus,
5) puunkäytön ja hakkuumahdollisuuksien määrien ja puutavaralajirakenteiden
yhteensovittaminen sekä 6) suotuisten
olosuhteiden luominen elinkelpoiselle
metsäteollisuudelle.
1960- ja 1970-luvuilla panostettiin voimakkaasti
puuntuotantoa
lisääviin
metsänhoito- ja perusparannustöihin.
Silloin laadittiin mm. MERA-ohjelmat4
Niiden ansiosta vuotuiset hakkuumahdollisuudet ovat kasvaneet 1950-luvun
puolivälin jälkeen vuositasolla 13-14
milj. m 3 • Samanaikaisesti puun polttokäyttö ja raakapuun vienti ovat tuntuvasti supistuneet ja puun tuonti kasvanut. Vaikka teollinen puunkäyttö on yli
kaksinkertaistunut, niin metsien hakkuurnäärä on pääsuuntaisesti lievästi
pienentynyt. 1960-luvun puolivälin jälkeen yhä kasvava osuus hakkuumahdollisuuksista on jäänyt käyttämättä. Vuotuiset hakkuusäästöt, pääasiassa järeää
kuusta ja lehtipinopuuta, ovat viime
vuosina olleet noin 10 milj. m 3 /v eli runsaat 15 0,10 hakkuumahdollisuuksista.
Metsä 2000 -ohjelma painottuu edellä
esitettyjen päämäärien ja tekijöiden
vuoksi selvästi hakkuisiinja niiden lisäämiseen, joskin samalla kiinnitetään huo-
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miota puuntuotantoa kohottaviin metsänhoito- ja perusparannustöihin.

lajeista syntynyt hakkuusäästöä. Myös
muiden puutavaralajien hakkuutavoitteet, lukuunottamatta lehtipuutukkia,
ovat suurenevia.
Hakkuu- ja puuntuotantotavoitteet
Hakkuutavoitteiden saavuttamiseksi
on hakkuupinta-aloja suurennettava läMetsä 2000-ohjelman hakkuukertymäta- hes kolmanneksella vuosisadan vaihteevoitteet, ts. tavoitteet metsistä käyttöön seen mennessä. Voimakkaimmin eli
tuleville raakapuumäärille, on esitetty 70 070 kasvaa harvennushakkuiden vuotaulukossa 1.
tuinen pinta-ala. Uudistuskohteissa avohakkuiden ala säilyy lähes ennallaan,
mutta siemen- ja suojuspuuhakkuut liTaulukko 1. Metsä 2000-ohjelman hakkuukertymätasääntyvät runsaalla 50 prosentilla. Metvoitteet.
sien uudistamisessa lisätään näin ollen
tuntuvasti
luontaisen
uudistamisen
Erä
Toteutunut
Tavoitteet
1980-82
osuutta.
1990
2000
2010
Metsänhoito- ja perusparannustöissä
milj. m /v
esitetään huomattavia muutoksia, joiden
Kaikkiaan
48,8
54,0
61,0
64,0
käynnistyminen on jo osittain alkanut.
Mänty
20,5
21,5
24,0
25,5
Uudistusalojen
raivaus ja maanpinnan
Kuusi
19,4
21,8
25,3
26,5
Lehtipuu
8,9
10,7
11,7
12,0
käsittely lisääntyvät jossain määrin; saTukkipuu
22,6
24,5
29,2
31,7 I malla niissä käytetään entistä pehmeämMänty
11,3
11,5
12,5
13,0
pää teknologiaa. Metsänviljelyssä painoKuusi
9,5
11,3
15,0
17,0
piste
siirtyy lievästi istutuksesta kylvöön.
Lehtipuu
1,8
1,7
1,7
1,7
Suurimmat
muutokset tapahtuvat kuiPinopuu
26,2
29,5
31,8
32,3
Mänty
9,2
10,0
11,5
17,5
tenkin perusparannustöissä. Uudisojitus
Kuusi
9,9
10,5
10,3
9,5
on tarkoitus saada päätökseen tällä vuoLehtipuu
7,1
9,0
10,0
10,5
sisadalla. Sen sijaan metsäojien kunnostus, johon sisältyvät perkaus ja täydennysojitus, tulisi vuoteen 2000 mennessä
Vuoteen 2000 mennessä on tavoitteena nykyisestään kolminkertaistaa ja metmetsien vuotuisen hakkuumäärän suu- sänlannoitus kaksinkertaistaa. Pystypuirentaminen 12 milj. m 3 :11ä ja vuoteen den karsintaa esitetään tuntuvasti lisättä2010 mennessä 15 milj. m 3 :11ä eli lähes väksi.
kolmanneksella 1980-luvun alkuvuosiin
Laskelmien mukaan ohjelma aiheutverrattuna. Hakkuumäärä lisääntyisi si- taa metsänhoito- ja perusparannustöiten jatkuvasti vuosittain keskimäärin den kustannuksissa vuosisadan loppuun
650 000 m 3 • Tavoitteen saavuttaminen mennessä 20-30 prosentin ja valtion
edellyttää hakkuumahdollisuuksien hy- metsänparannusrahoituksessa noin 10
väksikäytön tehostamista 1970- ja 1980- prosentin lisäyksen.
lukujen kehitykseen verrattuna. HakkuiMikäli ohjelman tavoitteet pystytään
den lisäyksestä puolet olisi kuusitukkia toteuttamaan esitetyssä muodossa, niin
ja runsas viidennes lehtipinopuuta. Vii- vuoteen 2020 mennessä puuston tilavuus
me vuosina on juuri näistä puutavara- suurenee noin 10 070 ja vuotuinen kasvu
3
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noin 20 0,10. Puusto muuttuu tuntuvasti
nykyistä mäntyvaltaisemmaksi, mikä kehitys tämän hetken näkymien mukaan
olisi puunkäytön kannalta suotuisa. Ohjelmassa on hakkuu- ja puuntuotantotavoitteet esitetty myös alueittain, piirimetsälautakunnittain, mikä ilmeisesti
oleellisesti auttaa ohjelman toteuttamiseen liittyvää maakunnallista suunnittelua. Näin siitä huolimatta, että piirimetsälautakunnittaiset luvut ovat huomattavasti epävarmempia kuin koko maan
luvut.

Metsäteollisuuden
kehittämismahdollisuudet
Ohjelmassa on tarkasteltu vuoteen 2000
saakka metsäteollisuuden kehittämismahdollisuuksia ottamalla lähtökohdiksi toisaalta edellä esitetyt hakkuutavoitteet ja toisaalta metsäteollisuustuotteiden kysyntänäkymät. Ennusteet osoittavat tärkeimpien tuoteryhmien kulutuksen kasvavan vuosina 1980-2000 seuraavasti:
Tuoteryhmä
.Sahatavara
Puulevyt
Paperi
Kartonki

Koko maailma
Länsi-Eurooppa
Kasvu %/v
1,1-1,5
-1,7-0,7
2,2-4,7
2,4-4,6
2,5-2,8
3,3-3,7
2,0-2,8
2,8-3,5

Näiden arvioiden mukaan Suomen
viennin nykyisellä rakenteella painotettu
metsäteollisuustuotteiden kokonaiskysyntä kasvaisi vuosisadan loppuun saakka noin 3 prosentin vuosivauhdilla.
Ohjelmassa on tarkasteltu neljää metsät~ollisuuden
kehittämisvaihtoehtoa,
jotka poikkeavat toisistaan sen mukaan,
kuinka järeä kuusi käytetään metsäteol-

lisuudessa. Tulokset on esitetty taulukossa 2.
Sahateollisuuden
raaka-ainetilanne
näyttää tällä vuosisadalla hyvältä. Mäntysahatavaran tuotantoa voidaan lievästi
lisätä 1980-luvun alkuvuosiin verrattuna
ja kuusen sahausta kyettäisiin tuntuvasti
suurentamaan, mikäli tuote saataisiin
kilpailukykyiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Todennäköisesti joudutaan kuitenkin hakkuutavoitteiden saavuttamiseksi järeää kuusta ohjaamaan lisääntyviä määriä kuidutukseen, lähinnä mekaanisen massan valmistukseen. Tämä
merkitsee, että esitetyistä vaihtoehdoista
ovat realistisimpia III ja IV.
Lastu- ja kuitulevyn tuotantoa tuskin
tullaan epäsuotuisan kilpailutilanteen
vuoksi lisäämään. Vanerin tuleva tuotanto riippuu siitä, kyetäänkö kuusen
osuutta raaka-aineen käytössä kasvattamaan.
Metsäteollisuuden kasvu ilmeisesti
keskittyy lähes yksinomaan massa- .. ja
paperiteollisuuteen. Massateollisuuden
tuotannon vuotuiset kasvumahdollisuudet tämän vuosisadan lopulla ovat
2-3 0,10, kemiallisen massan 1,5 0,10 ja
mekaanisen massan 3-5 0,10. Paperi- ja
kartonkiteollisuuden tuotanto voisi kasvaa vuosittain 3,5-5 0,10.
Ohjelman mukainen raaka-ainepohjan
kasvu mahdollistaa arvion mukaan koko
metsäteollisuuden tuotannon nostamisen
vuosittain noin 3 prosentilla vuosisadan
loppuun saakka. Se olisi sama kuin yleisesti tavoitteeksi asetettu bruttokansantuotteen kasvuvauhti. Kehitys edellyttää,
että metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä, kilpailukyvystä ja raaka-aineen
saannista huolehditaan ja että metsäteollisuuden puunkäytön rakenne saadaan
sopeutettua hakkuutavoitteiden rakenteeseen.

175
Taulukko 2. Metsä 2DDD-ohjelman mukaiset ensiasteisen metsäteollisuuden kehittämismahdollisuudet.
Tuoteryhmä

Toteutunut
1980-82

Tuotantomahdollisuudet vuonna 2000
Ve I

Ve II

Ve 111

VelV

1 000 m /v
3

Havusahatavara
- mänty
- kuusi
Vaneri
Lastu- ja kuitulevy

8522
5 106
3 416
613
970

11 900
5700
6200
770
1 000

10600
5700
4900
770
1000

9500
5700
3800
770
1 000

8500
5700
2800
770
1 000

11 400
5 100
6 300

12200
5 500
6300

1000 tn/v
Puumassa
-:- mekaaninen
- kemiallinen

7 101
2387
4714

10 400
4100
6300

Keinot tavoitteiden toteuttamiseksi
Ohjelman tavoitteet ovat varsin kunnianhimoiset ja vaativat. Käytettävissä
olevia keinoja jouduttiin ohjelman laatimisen kuluessa melkoisesti karsimaan
yksimielisyyden saavuttamiseksi. Esitetyt toimenpiteet eivät ilmeisesti ole riittäviä. Ohjelman toteuttamista tUleekin
seurata ja valmistella lisätoimenpiteitä
ohjelman täydentämiseksi.
Puuntarjontaa lisäävistä keinoista
ovat tärkeimmät metsätalouden suunnittelun sekä metsänomistajiin kohdistuvan
neuvonnan ja palvelun lisääminen. Tilakohtaisten metsätaloussuunnite1mien tulisi 1990-luvun alussa kattaa 90 070 yksityismetsien alasta. Henkilökohtaista
neuvontaa ja siihen liittyen metsätaloussuunnitelmien hyväksikäyttöä tulee tehostaa. Kaikki metsänomistajat, myös
metsälön sijaintikunnan ulkopuolella
asuvat, on saatava neuvonnan ja palvelun piiriin. Tämä vaatii lisää henkilöresursseja piirimetsälautakuntiin noin 50
henkeä ja lisäksi metsänhoitoyhdistyksiin niiden tarvitsema määrä.

10 800
4500
6300

Muina puuntarjontaa lisäävinä keinoina esitetään mm. metsänomistuksen,
metsälainsäädännön ja metsäverotuksen
kehittämistä, metsäyhteistyöaluetoiminnan tehostamista sekä puukaupan toimivuuden parantamista. Ratkaisevaa on sidosryhmien aktiivinen rakentava yhteistyö.
Puunkysynnän vahvistamisessa ovat
keskeisellä sijalla talous-, investointi-,
energia- ja ulkomaankauppapolitiikka,
tutkimus- ja kehitystyö sekä tehostettu
metsäteollisuustuotteiden mar kkiriointi.

Ohjelman seuranta ja uusiminen
Yhteiskunnan kehitys ja ympäristöolosuhteet, kuten hapan laskeuma, voivat
aiheuttaa suhteellisen nopeitakin muutoksia metsien käsittelyssä ja metsäluonnossa. Myös metsänomistajien ja metsäteollisuuden toiminta on vaikeasti ennakoitavissa. Ohjelman toteuttamista on
jatkuvasti seurattava ja sen tavoitteita ja
keinovalikoimaa tarkistettava vähintään
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5-10 vuoden välein. Tässä työssä tarvittavien tutkimusten, tietojärjestelmien ja
-rekisterien sekä suunnittelumallien kehittämistyön jatkuvuus on turvattava.
Koska Metsä 2000 on pitkän aikavälin

ohjelma, on sitä täydennettävä keskipitkän aikavälin (noin 5 vuotta) ohjelmalla,
jossa tavoitteet ja toimenpiteet ajoitetaan vuosittain ja jota tarkistetaan ja jatketaan joka vuosi.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2

Sahatukin kysyntä ja tarjonta Suomessa
Ekonometrinen lyhyen aikavälin tarkastelu

1962-1981
JARI KUULUVAINEN

1. Johdanto
Raakapuukaupan ongelmat ovat viime
aikoina olleet vilkkaan julkisen keskustelun kohteena. Sekä teoreettinen että
empiirinen taloustieteen analyysivälineistöä käyttävä tutkimus tällä Suomen
kansantalouden kannalta tärkeällä alueella on kuitenkin aivan viime aikoihin asti
ollut yllättävän vähäistä. Esimerkkeinä
viimeaikaisesta empiirisestä työstä mainittakoon Tervon (1978 ja 1981) kaikkien puutavaralajien kysyntää ja metsänomistajaryhmittäistä tarjontaa koskevat tutkimukset sekä Korpisen (1981)
sahatukin
kysyntä-tarjontatutkimus.
Myös muissa pohjoismaissa ekonometrinen raakapuumarkkina-analyysi on lisääntymässä (esim. Brännlund et al.
1983 ja Brännlund 1984).
Eräät keskeiset tekijät ovat kuitenkin
edelleen jääneet vähemmälle huomiolle.
Tällaisia ovat mm. raaka-ainevarastojen
merkitys raakapuumarkkinoiden toiminnassa sekä kantohintojen sopeutuminen
(markkinoiden luonne). Puutteena on
pidettävä myös sitä, että markkinoilla
vaihdettuja määriä on usein kuvattu
markkinahakkuilla. Koska pystyvarastojen käyttö on lisääntynyt, eivät markkinahakkuut enää välttämättä lyhyellä aikavälillä kuvaa vaihdettuja määriä
(Kuuluvainen et al. 1981).
Yritykset vaimentaa raakapuumarkkinoiden voimakkaita hintavaihteluita

johtivat 1960-luvulla Maataloustuottajain Keskusliiton Metsävaltuuskunnan ja
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton
väliseen kantohintasuositussopimusjärj estelmään. Ensimmäinen valtakunnalli nen sahatukin kantohintasuositussopimus tehtiin kuitenkin vasta hakkuuvuodeksi 1978/79. Aiemmat sahatukin kantohintasuositussopimukset ovat olleet
alueellisia.
On mahdollista, että hintasuositussopimukset hidastavat kantohintojen sopeutumista kysyntä -tarj ontatilanteessa
tai odotuksissa tapahtuviin muutoksiin.
Vaarana saattaa myös olla se, että tulevalle hankintakaudelle keskitetysti sovittavat suositushinnat, joihin nykyisin liittyy myös suositus vaihdettavista määristä, (»ostotavoite») eivät alunperinkään
ole tasapainohintoja. Kun vaihto perustuu vapaaehtoisuuteen, vaihdettu määrä
on markkinatasapainon ulkopuolella minimi kysytystä ja tarjotusta määrästä.
Keskitetysti sovitun suosituskantohinnan, tai jostakin muusta syystä hitaasti
sopeutuvan markkinahinnan ollessa tasapainohinnan yläpuolella toteutuu kysyntä. Metsänomistajien saaman kokonaiskantorahatulon suuruus verrattuna
hypoteettiseen tasapainokantorahatuloon
riippuu tällöin kysynnän hintajouston itseisarvon suuruudesta (~ 1). Vastaavasti tasapainohinnan alittavilla hinnoilla
toteutuu tarjonta ja se kuinka paljon alle
hypoteettisen tasapainon vaihdettu mää-
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rä jää, riippuu muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, tarjonnan hintajoustosta.
Tämä artikkeli esittelee sahatukin lyhyen aikavälin kysyntää ja tarjontaa tarkastelleen tutkimuksen empiirisiä tuloksia (Kuuluvainen 1985). Tutkimusjakso
on 1962/1--1981/1 ja seuraavassa raportoidaan sekä puolivuosi- että hakkuuvuosiaineistoa käyttäen saatuja tuloksia. Tutkimusjakso käsittää vain kaksi hakkuuvuotta (1978/79, 1980/81), jolloin valtakunnallinen sahatukin hintasuositussopimus oli voimassa. Näin ollen
ei empiirisiä päätelmiä hintasuositussopimusten vaikutuksista sahatukin kauppaan voida tulosten perusteella suoraan
juurikaan tehdä. Kuitenkin hintavaikutusten tarkastelulla myös »sopimuksettomana» kautena on mielenkiintoa, koska ne antavat viitteitä siitä kuinka suuri
vaikutus pitävien sopimushintojen poikkeamilla »tasapainohinnoista» saattaa
olla vaihdettuihin määriin tai kuinka
suuri paine on »hintaliukumiin» markkinatilanteen muuttuessa sopimuskausien
aikana.
Luvussa 2 tarkastellaan lyhyesti kantohintojen ja sahatavaran vientihintojen
sopeutumista tutkimusperiodilla. Luku 3
esittelee sahatukin markkinoita kuvaavan simultaanisen kysyntä-tarjontamalIin. Estimointitulokset ovat luvussa 4.
Päätelmät ja jatkotutkimuksen suunta
on esitetty luvussa 5.

2. Sahatukin ja sahatavaran markkinat
Käytettävissä olevan hinta-aineiston perusteella sahatukin markkinat ovat tutkimusperiodilla 1962--1981 olleet joustavahintaiset. Kysyntä-tarjontatilanteen ja
odotusten muutokset ovat heijastuneet
nopeasti hintoihin. Selviä merkkejä esi-

merkiksi epätäydellisert kilpailun tai hintasuositussopimusten aiheuttamasta hintojen hitaasta sopeutumisesta (peräkkäisten hintamuutosten autokorreloituneisuudesta) ei tutkimusperiodilla ole
havaittavissa (Kanniainen & Kuuluvainen 1984). Tästä syystä otetaan empiirisen työn lähtökohdaksi tasapainomalli
ja oletetaan, että hinnat ovat tasapainohintoja tai ainakin »riittävän lähellä niitä» (ks. myös Brännlund 1984).
Sahatavaran vientimarkkinoilla hintojen sopeutuminen on sen sijaan hidasta
(Kanniainen & Kuuluvainen 1984). Näin
ollen hinnat ja vaihdetut määrät eivät
välttämättä ole tasapainohintoja ja
-määriä. Tutkimuksessa oletetaan, että
sahateollisuus ottaa vientikysynnän
määrään liittyvän epävarmuuden eksplisiittisesti huomioon. Karrikoiden tämä
merkitsee sitä, että vientimarkkinoilla on
suhdannevaihteluita, eikä vallitsevalla
hinnalla välttämättä voida (tai haluta)
myydä kapasiteetin sallimaa tuotantoa.
Tutkimuksessa oletetaan, että sahateollisuuden raaka-ainemarkkinat ovat
joustavahintaiset kilpailevat markkinat.
Vallitsevalla hinnalla pystytään ostamaan haluttu määrä raaka-ainetta, jolloin raaka-ainevarastot (yli teknisesti
välttämättömän minimin) ovat spekulatiivisia varastoja. Lopputuotemarkkinat
sen sijaan oletetaan hicksiläisittäin kiinteähintaisiksi markkinoiksi (esim. Hicks,
1965; Atkinson 1981). Tästä syystä
raaka-ainevarastot ovat lopputuotemarkkinoita ajatellen puskurivarastoja,
joiden tehtävänä on absorboida odottamattomat kysynnän muutokset. Lopputuotevarastoja, joiden muutokset ovat
suhteellisen pieniä esim. vuosituotantoon verrattuna ei tässä tutkimuksessa
tar kastella.
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3.

Sahatukin markkinoita kuvaava
tasapainomalli

aarista approksimaatiota voidaan aggregoitu varastojen sopeutumisyhtälö kirj oittaa seuraavasti:

3.1. Kysyntä
Edustavan yrityksen malli perustuu Millsin (1962) esittämään epätäydellisen kilpailun malliin, jossa lopputuotteen kysyntä on stokastinen. Raaka-aineen hankintapäätös joudutaan tekemään ennen
kuin lopputuotteen kysynnän suuruus
tiedetään tarkasti. 1 Yritys hankkii varastoon odotetun voiton maksimoivaa tuotantoa vastaavan raaka-ainemäärän. Jos
raaka-ainetta hankitaan liikaa kohoavat
varastointikustannukset (lähinnä pääoman käyttökustannus) suuriksi, vastaavasti liian pieni varasto merkitsee raakaainekustannusten nousua. Jälkimmäinen
on seurausta siitä, että hankittaessa
raaka-ainetta tuotantokauden aikana
saatetaan joutua tyytymään huonompiin
leimikoihin, hankkimaan raaka-ainetta
kohtuuttoman kaukaa ym., jolloin kustannukset kohoavat.
Sahatavaran tuotantokustannuksista
tarkastellaan ainoastaan puun hintaa
(kantohintaa) sekä puunkorjuun, tuotannon ja varastojen sopeutuskustannuksia, jotka oletetaan varastomuutoksen kvadraattiseksi funktioksi. Sahateollisuusyritys on hinnan ottaja raakapuumar kkinoilla.
Sahatukin kysynnän subjektiivinen todennäköisyysjakauma oletetaan tasaiseksi. Näin päädytään odotetun voitonmaksimointitehtävän ratkaisuna tuotantokauden alkuvarastojen tasoa selittävään implisiittiseen osittaisen sopeutumisen yhtälöön. Käyttämällä tämän line1. Empiirisessä työssä tarkastellaan vain sahatavaran vienti kysyntää , jonka katsotaan domino ivan tuotantopäätöksiä tehtäessä. Runsaat 60 070 tuotannosta
menee vientiin.

(1) K t + 1

= <P o + <Pl~e,t+ 1 + <p 2Pf,t+ 1 + <P 3Qt +
<P4RQ~t+ 1 + (l-o)Kt + E 3t ,

.
Kt+ 1
Jossa

-

Pf,t + 1
Qt
RQf,t+ 1 7 e

_

E 3t

-

<P j

-

o

-

~,t+l

tuotantokauden alkuvarasto (sis.
tehdas- ja tienvarsivarastot,
pystyvarastot ja keskeneräiset
hankinnat)
sahatavaran odotettu hinta
kantohinta
odotettu
varastopääoman
käyttökustannus
sahatavaran odotettu kysyntä
(tässä vienti kysyntä)
virhetermi (joka on muotoa
oE lt + E 2t)

estimoitavia kertoimia, (i =
1, ... ,4)
osittaisen sopeutumisen kerroin, 0< 0 < 1.

Estimoitavat kertoimet <l>j ovat muotoa ö8 koska yhtälö (1) on saatu tavanomaisesta osittaisen sopeutuksen
mallista (esim. Koutsoyiannis, 1977
s. 310). Parametrit 8 kuvaavat »pitkän
aikavälin» vaikutuksia, estimoitavat kertoimet, <l>j, puolestaan lyhyen aikavälin
vaikutuksia, joista seuraavassa ollaan
pääasiassa kiinnostuneita. Voitonmaksimointitehtävän toisen kertaluvun ehdoista seuraa, että kauden alkuvarasto
on odotetun lopputuotteen kysynnän ja
hinnan nouseva ja kantohinnan sekä
odotetun pääoman käyttökustannuksen
laskeva funktio (<I>i' <1>2>0 ja <1>3' <1>4<0).
Mallissa lopputuotteen kysyntään liittyvä epävarmuus ja sopeutumiskustannukset aiheuttavat sen, että kauden ex ante
optimaalinen alkuvarasto voi poiketa
lopputuotteen odotetun keskimääräisen
kysynnän (Z:,t+ 1) edellyttämäitä tasolta.
Varastoidentiteetin avulla kysyntä
(= varastonmuutos + raaka-aineen
j,

j
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käyttö tuotannossa) voidaan kirjoittaa
seuraavasti
(2) ~d

= 7l"o + 7l"1~e,t+ 1 + 7l"2P;'t+ 1+ 7l"3Qt +
7l"4RQ~t+1-0Kt+ Vt +E4t ·

Kysyntää Xf seiittävän yhtälön (2)
käyttäytymistä kuvaava osa on sama
kuin varastojen sopeutumisyhtälössä.
Lisäksi on kuitenkin otettava huomioon
päätöksentekohetkellä
eksogeeninen
raaka-aineen käyttö tuotannossa kuluvalla kaudella (D t). Sahatukin kysyntä
on siis kysyntää varastoon, jonka kautta
kaikki raaka-aine tuotantoon tulee.
Yhtälöt (1) ja (2) sisältävät kolme
»odotusmuuttujaa», joita ei voida suoraan havaita. Odotettu kysyntä (Z:,t+ 1)
on seurausta epävarmuuden ekplisiittisestä huomioon ottamisesta edustavan
yrityksen mallissa. 2 Sahatavaran vientimarkkinoilla kysynnän muutosten oletetaan vaikuttavan samalla lailla kaikkiin
yrityksiin. Tästä syystä ei hintainformaatio yksin riitä raaka-aineen hankintapäätöstä tehtäessä vaan yritys pyrkii
ennakoimaan myös kysyttyjä määriä
(vrt. täydellisen kilpailun markkinat).
Vientikysyntäodotusten kuvaajana käytetään estimoinneissa vuodella viivästettyjä vientimyyntejä (Irvine 1981a; 371 ja
1981b; 635). Tämän »odotusmuuttujan»
ongelmana on se, että se todennäköisesti
sisältää myös likviditeettivaikutuksen.
Myös sahatavaraa koskeva hintaodotus (P~t+1) oletetaan estimoinneissa staattiseksi. Tämän hetken havaittu hinta kuvaa odotettua hintaa. Koska keskimääräisestä myyntihinnasta (kaupantekohetkellä sovittavasta hinnasta) ei ole aineis2. Muut »odotusmuuttujat» johtuvat siitä, että
edustavan yrityksen mallissa tuotanto kautta t + 1 koskevat ex ante päätökset tehdään kaudella t. Vientikysyntää
lukuunottamatta tulevan kauden muuttujat ovat teoreettisessa mallissa subjektiivisesti varmoja pisteennusteita.

toa saatavissa, käytetään tämän hetken
hinnan sijasta vuodella eteenpäin siirrettyä viennin yksikköarvoa. Siis esimerkiksi syksyn vientimyyntien hintatasoa
kuvataan seuraavan kesän ja syksyn
viennin yksikköarvolla. Todellisuudessa
tekninen viive ei ole aivan näin pitkä,
mutta käytetty aineisto ei salli tarkempaa approksimointia.
Kolmas odotuSlTIUuttuja on odotettu
varastonpidon käyttökustannus, RQ:'t+1'
joka on operationalisoitu käyttäen korkokannan ja kantohintainflaation erotusta. Myös tässä tapauksessa päädyttiin
estimoinneissa staattiseen odotukseen.
Keskuspankkivelan kuluvan kauden
marginaalikorkoa (Suomen Pankin Tutkimusosasto, 1983 s. 241) käytetään
odotettuna korkona ja odotettu kantohintainflaatio kuvataan kantohintojen
muutoksella edelliseltä periodilta tälle
periodille (Irvine 1981a; 358).
Kauden alkuvarasto (Kt ) ja sahatukin
käyttö tuotannossa (Dt ) eivät inääritelmän mukaan ole riippumattomia muuttujia. Tästä syystä käytetään estimoinneissa multikollineaarisuuden välttämiseksi näiden kahden muuttujan summaa
selittävänä muuttujana.

3.2. Tarjonta
Sahatukin tarjonnan oletetaan tutkimuksessamääräytyvän edustavan metsänomistajan intertemporaalisen hyödynmaksimointitehtävän ratkaisuna. Metsänomistajan hyöty muodostuu hyödykkeiden ja palvelusten sekä metsän tuottamien aineettomien hyödykkeiden (turvallisuus, virkistys, tunnearvot ym.) kulutuksesta. Metsän aineettomien hyödykkeiden kulutusmahdollisuuksien oletetaan lisääntyvän puuston kuutiomäärän kasvaessa. Metsänomistaja päättää
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puun myyntien tason ja ajankohdan siten, että metsäomaisuudesta saatava kokonaishyöty maksimoituu. Hyödynmaksimointitehtävän rajoituksina ovat metsien fyysinen tuottopotentiaali (puuston
kehitystä kuvaava varantoidentiteetti) ja
menojen ja tulojen (kantorahatulot +
muut tulot) yhtäsuuruus kullakin kaudella (budjettirajoitus; säästäminen ei
mallissa ole mahdollista). Tämän intertemporaalisen hyödynmaksimointitehtävän ratkaisu ei kuitenkaan onnistunut
tyydyttävällä tavalla. Tästä syystä seuraavassa tarkastellaan sen kahta erikoistapausta.
Oletetaan, että puuvaranto ei sinänsä
tuota hyötyä metsänomistajalle ja että
hyödykkeiden ja palvelusten rajahyöty
on yksi (triviaali hyötyfunktio: hyöty =
(markkamääräinen) kulutus). Tässä tapauksessa intertemporaalinen hyödynmaksimointiongelma palautuu kantorahatulojen nykyarvon maksimointiongelmaksi. Sen ratkaisuna raakapuun (sahatukin) lyhyen tähtäyksen tarjonta on
kantohinnan, puuvarannon ja koron
nouseva, mutta kantohintaodotusten
laskeva funktio. Tämä malli olettaa kilpailevien raakapuumarkkinoiden lisäksi
»täydelliset pääomamarkkinat» sekä
muiden kuin kantorahatulojen täysin
joustavan sopeutumisen (ei tulorajoitteita). Mikään näistä oletuksista ei Suolnen
oloissa vaikuta perustellulta. Estimointikokeilut, joissa puun tarjontaa selitettiin
hinnan lisäksi erilaisilla hintaodotus- ja
korkomuuttujilla, eivät onnistuneet (vrt.
Korpinen 1981, Tervo 1981 ja Kuuluvainen 1982).
Empiirisen työn lähtökohdaksi valittiinkin intertemporaalisen hyödynmaksimointitehtävän toinen (triviaali) erikoistapaus, staattinen yhden periodin hyödynmaksimointitehtävä (ks. Binkley

1981). Ratkaisua voidaan perustella mm.
metsänomistajien aikapreferenssin mittaamisen vaikeudella (pääomamarkkinat
eivät ole täydelliset). Lisäksi ainakin osa
metsänomistajista on likviditeettirajoitteisia, mikä vaikuttaa eksogeenisen tulo•
3
muuttujan kautta puun tarjontaan.
Staattisen hyödynmaksimointitehtävän
tuottaman implisiittisen tarjontafunktion aggregoitu lineaarinen approksimaatio voidaan kirjoittaa seuraavasti:
(3) X(

= ro+rr(St)+r2Qt+r3Mt+ESt·

Kauden t keskimääräinen puuvaranto
(St) ja kantohinta (Qt) vaikuttavat tarjontaan positiivisesti ja eksogeeninen tulo
(M t ) negatiivisesti. Puuvarannon kohdalle kyseessä on skaalavaikutus . Kantohintavaikutus sisältää positiivisen substituutiovaikutuksen ja negatiivisen tulovaikutuksen (vrt. Slutzkyn yhtälö kuluttajan teoriassa). Lyhyellä aikavälillä voidaan substituutiovaikutuksen olettaa dominoivan. Eksogeenisen tulon negatiivinen vaikutus tarjontaan johtuu osittain
palvelusten ja hyödykkeiden kulutuksen
laskevasta rajahyödystä, osittain siitä
että metsänomistajien oletetaan korkealla tulotasolla arvostavan metsän aineettomia palveluksia enemmän (tai ainakin
yhtä paljon) kuin alhaisella tulotasolla
(Binkley 1981, s. 32).
Huolimatta siitä, että yhtälö (3) on
johdettu staattisesta yhden periodin mallista, se on »dynaaminen», koska selittävänä muuttujana on sahatukkivaranto,
81" Tämä sisältää informaatiota metsälöä koskevista päätöksistä menneisyydessä. Lyhyen aikavälin analyysin edel3. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan yksityisten ei-teollisten metsänomistajien puun tarjontaa.
(Muiden metsänomistajaryhmien puuntarj~nnasta,
joka muodostaa n. 20 % teollisuuden kokona.lsraakaaineen tarpeesta ks. Tervo 1978, 1981.)
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lyttämää aineistoa tämän muuttujan kehityksestä ei kuitenkaan ole käytettävissä. Relevantti muuttuja ei edes välttämättä ole mitattavissa oleva fyysinen
puuvaranto, vaan metsänomistajan käsitys asiasta.
Tästä syystä estimoitava tarjontayhtälö johdetaan Houthakkerin ja Taylorin
(1970) esittämällä tavalla käyttäen yhtälöä (3) ja seuraavaa varantoidentiteettiä.

Yhtälö (4) kertoo sahatukin varannon
muutoksen olevan yhtä suuri kuin hakkuut (negatiivisena). Pitkällä aikavälillä
kasvu on otettava'huomioon. Yhtälö (4)
kuvaa kuitenkin hyvin lyhyen aikavälin
portfolion valintaongelman tyyppistä tilannetta, jossa metsänomistaja harkitsee
tietyn leimikon myymistä nyt tai myöhemmin. Vuotuisella kasvulla ei tähän
päätökseen ole suurta merkitystä (ks.
Kanniainen & Kuuluvainen 1984, s. 6).
Voidaan osoittaa, että käyttäen yhtälöitä (3) ja (4) päädytään estimoitavaan
tarj ontayhtälöön.

missä Ll merkitsee ensimmäistä differenssiä. Rakenneyhtälön (3) parametrit
saadaan ratkaistua estimoiduista kertoimista Bi , (i = 1,2,3) vakiota lukuunottamatta seuraavasti:

r =
r2 =
r3 =
j

2(l-B j )/(l + B j );
2B 2 /(l + B j );
2B 3 /(l + B j ).

Kysyntäyhtälö (2), tarjontayhtälö (5)
sekä markkinoiden tasapainoidentiteetti
muodostavat estimoitavan tasapainomallin. Estimoinneissa kysyntä- ja tarjontayhtälöön lisättiin dummy-muuttuja
(D 3), jonka tarkoituksena oli ottaa huomioon valtakunnallisten kantohintasuo-

situssopimusten vaikutus sahatukin
kauppaan.
Johdannossa esitettiin hypoteesi, jonka mukaan markkinoilla vaihdettu määrä tasapainohinnasta poikkeavalla pitävällä suositushinnalla on minimi kysynnästä ja tarjonnasta. Näin ollen dummymuuttujan kertoimen tulisi olla negatiivinen (ja merkitsevä) sekä kysyntä- että
tarjontayhtälöissä mikäli pitävä suositushinta on tutkimusjaksolla vaihdellut
tasapainohinnan molemmin puolin. Jos
suositushinta on ollut koko tarkastelujakson ajan tasapainohinnan alapuolella
pitäisi dummy-muuttujan negatiivisen
kertoimen olla merkitsevä vain kysyntäyhtälössä. Vastaavasti tasapainohintaa
korkeammasta sitovasta suositushinnasta seuraisi merkitsevä negatiivinen kerroin vain tarjontayhtälöön. Mikäli hinnat sopimuksista huolimatta ovat tasapainohintoja (tai »hyvin lähellä» niitä) ei
dummy-muuttujaa tarvita (ei merkitsevä
kerroin sekä kysyntä- että tarjontayhtälössä). Koska valtakunnallinen sahattikin kantohintasuositussopimus on tutkimusjaksolla ollut voimassa vain kahtena
hakkuuvuonna (1978/79 ja 1980/81) jää
varsinainen hypoteesien testaaminen tältä osin kuitenkin jatkotutkimusten tehtäväksi.

4. Estimointitulokset
Seuraavassa tarkastellaan ainoastaan
kolmivaiheisella pienimmän neliösumman menetelmällä (3PNS) saatuja tuloksia. Kaksivaiheisella menetelmällä estimoitujen kysyntäyhtälön ja tarjontayhtälön jäännösten välinen korkea korrelaatio (0.43) puoltaa kolmivaiheisen pienimmän neliö summan menetelmän käyttöä. Tulokset eivät kuitenkaan ole herk-
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kiä estimointimenetelmän valinnalle.
Selitettävänä muuttujana on metsäverotuksen perusaineistosta otannalla kerätty sahatukin kauppoja kuvaava aikasarja. Vastaavat kantohinnat on kerätty
samasta perusaineistosta (Metsäntutkimuslaitoksen arkistot). Hinnat ja metsänomistajien eksogeeninen tulo - kotitalouksien käytettävissä oleva tulo (Suomen Pankin Tutkimusosasto, 1983
s. 197) - on deflatoitu tukkuhintaindeksillä.
Malli estimoitiin sekä kausitasoitettua
(kahden termin liukuvat summat) puolivuosiaineistoa että hakkuuvuosiaineistoa
käyttäen. Puolivuosiaineiston käyttöä
voidaan perustella tässä tapauksessa lähinnä havaintojen suuremmalla määrällä (3PNS:n estimaatit ovat vain asymptoottisesti tehokkaita) ja sillä, että vuosiaineisto saattaa hävittää osan lyhyen aikavälin tarkastelussa relevantista informaatiosta. Tämä ongelma on kuitenkin
ilmeisesti myös kausitasoitetussa puolivuosiaineistossa. Käytetystä kausitasoituksesta ja tarjontayhtälön muodosta
johtuvat estimointiongelmat aiheuttivat
sen, että mallin estimointi myös hakkuuvuosiaineistoa käyttäen katsottiin tarpeelliseksi. 4
Taulukossa 1 on sarakkeissa 1 ja 2 esitetty kausitasoitetulla puolivuosiaineistolla saadut estimointitulokset. Pää4. Lisäksi on syytä todeta, että syyskausi ja kevätkausi sekä sahatavaran vientimarkkinoilla että raakapuumarkkinoilla poikkeavat toisistaan. Sahateollisuusyrityksen näkökulmasta voisi eroa karkeasti kuvata siten, että syyskaudella tehdään tuotantotoimintaa koskevat ex ante päätökset. Kevätkaudelle jäävät pääasiassa
virhearviointeja korjaavat ex post päätökset. Kausitasoitettu puolivuosiaineisto ei kuitenkaan tätä eroa pysty
ottamaan huomioon, joten puolivuosiaineiston eduksi
jää lähinnä havaintojen suurempi määrä.
5. Tuotantokauden alkuvarastojen sopeutumisyhtälössä myös tämän muuttujan kerroin on merkitsevä. Varastojen sopeutumisyhtälön tuloksia ei tässä ole raportoitu.

oman käyttö kustannus RQ;,t+ l ' joka ei
kysyntäyhtälössä saanut tilastollisesti
merkitsevää kerrointa, jätettiin pois sen
aiheuttaman multikolllneaarisuusonge1man vuoksi. 5 Tarjontayhtälöön lisättiin
vakiotermi, vaikka teoreettinen malli ei
sitä sisällä.
Kysyntäyhtälön estimointituloksia on
pidettävä tyydyttävinä. Kaikki kertoimet
ovat tilastollisesti merkitseviä ja vapausasteilla korjattu kokonaisselitysaste on
0.83. Kysynnän hintajousto kantohinnan suhteen on -0.91 ja vientihinnan
suhteen 1.32.
Tarjontayhtälön tilastolliset ominaisuudet eivät sen sijaan ole hyvät, vaikkakin kertoimien etumerkit ovat dummymuuttujaa lukuunottamatta odotusten
mukaiset. Ainoastaan kantohinnan
muutos, dummy-muuttuja ja vakio saavat tilastollisesti selvästi merkitsevät kertoimet, tosin kaikki t-arvot ovat ykköstä
suurempia. Durbinin h-testisuureen perusteella hypoteesi jäännösten autokorre1oitumattomuudesta ei kuitenkaan jää
voimaan, joten t-arvoihin on syytä suhtautua varauksin.
Käytetty kausitasoitusmenetelmä pahentaa tarjontayhtälön autokorrelaatioongelmaa, eikä ensimmäisen asteen autokorrelaatiokorjaus riitä sitä poistamaan. Jäännösten autokorreloituneisuus
yhdistettynä selitettävän muuttujan autokorreloituneisuuteen tekee estimaattoreista sekä harhaisia että ei-tarkentuvia
(Wonnacot & Wonnacot 1979, s. 233).
Malli estimoitiin myös hakkuuvuosiaineistoa käyttäen, jolloin autokorrelaatiokorjaus ei ollut tarpeen (Taulukko 1,
sarakkeet 3 ja 4).
Kysyntäyhtälön estimointitulokset pysyvät hakkuuvuosiaineistossa lähes samoina puolivuosiaineistoon verrattuna.
Kertoimien t-arvot tosin laskevat, muut-
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Taulukko 1. Kolmivaiheisen pienimmän neliösumman menetelmän antamat estimointitulokset puolivuosiaineistoa
(1962/1-1981/1) ja hakkuuvuosiaineistoa (1962/63-1979/80) käyttäen. 6
Puolivuosiaineisto
Selittävät
muuttujat

Hakkuuvuosiaineisto

Kysyntä

2
Tarjonta

3
Kysyntä

4
Tarjonta

C

-5502.40
(3.46)

8073.05
(5.59)

-10728.02
(3.87)

7514.20
(4.59)

Qt

-45.50
(5.17)

-66.06
(2.11)

Pf,t+'

14.28
(7.66)

28.42
(4.35)

Zf,t+'

1.31
(7.04)

1.85
(4.92)

Kt+U t

0.18
(3.20)

0.29
(1.85)

~Qt

94.78
(6.18)

106.81
(4.47)

~Mt

-0.08
(1.08)

0.05
(0.59)

0.21
(1.52)

0.19
(1.03)

X t_ 1
03

7

R2
O-W
h

1344.15
(1.55)

5629.82
(2.17)

0.83
1.70

0.36
1.45
3.45
0.54
40

Q

n

Joustot:

40
Puolivuosiaineisto
Kysyntä

Kantohinta
Vienti hinta
Eksogeeninen tulo

-0.91
1.32

tujan (Kt + U) kohdalla jopa hieman 5
prosentin riskitason alapuolelle. Tarjontayhtälössä kertoimien t-arvot putoavat
6. Kertoimien t-arvot ovat suluissa, R2 on vapausasteilla korjattu kokonaiskorrelaatiokerroin, 0 -W
Ourbin-Watson testisuure, h Ourbinin h-testisuure, Q
ensimmäisen asteen autokorrelaatiokertoimen estimaatti, ja n havaintojen lukumäärä.
7. Oummy-muuttuja: 03 = 0 1962/ 1-1978/1,
03 = 1 1978/2-1981/1.
8. Tarjontayhtälön joustot on laskettu yhtälön (3)
kertoimia ja muuttujien keskiarvoja käyttäen.

860.81
(0.51)

5630.96
(2.61)

0.82
2.04

0.60
2.40
1.36

18

18

Hakkuuvuosiaineisto

Tarjonta8
3.13

Kysyntä
-0.67
1.31

Tarjonta
1.83

-0.44

myös ja käytettävissä olevan tulon muutoksen kerroin saa odotusten vastaisen
positiivisen ei-merkitsevän kertoimen.
Sekä kysyntä- että tarjontayhtälön DW -testisuure pysyy, kuten yllä, määrittelemättömällä (undetermined) alueella.
Kuitenkin Durbinin h-testisuureen mukaan hypoteesi tarjontayhtälön jäännösten autokorreloitumattomuudesta jää
voimaan.
Kysynnän hintaj ousto vientihinnan
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suhteen pysyy ennallaan, kysynnän hintajousto kantohinnan suhteen laskee itseisarvoltaan hieman puolivuosiaineiston tuloksiin verrattuna. Sen sijaan tarjonnan hintajousto laskee 3.1 :sta
1.8:aan, tarjonnan pysyessä siis kuitenkin edelleen selvästi hintajoustavana.
Sekä puolivuosi- että hakkuuvuosiaineistoa käytettäessä dummy-muuttuja
saa odotusten vastaisen positiivisen kertoimen sekä kysyntä- että tarjontayhtälössä. Tarjontayhtälössä kerroin on lisäksi tilastollisesti merkitsevä. Dummymuuttujalle annettiin arvo yksi myös
hakkuuvuonna 1979/80, jolloin valtakunnallista sahatukin hintasuositussopimusta ei ollut. Tämä ei muuta kertoimen
etumerkkiä, mutta parantaa hieman tarjontayhtälön selitysastetta verrattuna estimointiin, jossa sen arvo on yksi vain
hakkuuvuosina 1978/79 ja 1980/81.
Näyttääkin ilmeiseltä, että dummymuuttuja kuvaa jonkin tai joidenkin
mallista pois jätettyjen tekijöiden vaikutusta, ei hintasuositussopimusten vaikutusta. Tulosten perusteella ei posit:ivisen
kertoimen aiheuttajaa kuitenkaan pysty
määrittelemään.
Taulukossa 2 on esitetty mallin redusoidun muodon estimointitulokset reaaliselle kantohinnalle ja vaihdetuille' puumäärille (teollisuuden sahatukin ostot
puolivuosittain). Kuvio 1 tulostaa vastaavat mallin ennustamat ja toteutuneet
arvot. Kantohintayhtälö on selvästi autokorreloitunut. Tämä aiheutuu käytetystä kausitasoituksesta. Alkuperäisten
havaintojen käyttö poistaa jäännösten
autokorreloituneisuuden muuttamatta
kertoimien itseisarvoja tai merkitsevyyksiä olennaisesti. Tietyin muutoksin näitä
redusoidun muodon yhtälöitä voidaan
haluttaessa käyttää hintojen ja määrien
lyhyen aikavälin ennakoinnissa. Kum5

mankin yhtälön selitys aste on tyydyttävä
ja varsinkin määräyhtälö ennustaa aikasarjan käännepisteet varsin hyvin.
Esitetyt estimointitulokset perustuvat
sahatukin kauppoja (teollisuuden sahatukin ostot) kuvaavan aikasarjan käyttöön selitettävänä muuttujana. Kokeilut,
joissa kauppojen sijasta käytettiin markkinahakkuita selitettävänä muuttujana
tuottivat itseisarvoiltaan selvästi ja systemaattisesti pienempiä kysynnän ja tarjonnan hintajoustoja. Markkinahakkuita ja sahatukin kauppoja kuvaavia aikasarjoja verrattaessa sekä käännepisteiden ajoittuminen että suhteellisten muutosten keskimääräinen voimakkuus
eroavat (Kuuluvainen et al. 1981; Kuuluvainen 1982). Markkinahakkuut seuraavat kauppoja n. puoli vuotta jäljessä ja

Taulukko 2. Sahatukin kysyn tä-tarjon tamallin redusoidun muodon estimointitulokset. Puolivuosiaineisto, kahden termin liukuvat
summat 1962/1-1981/1.
Reaalinen
kantohinta

Vaihdettu
määrä

-77.47
(2.86)

-3677.80
(1.66)

Zf,t+l

0.01
(3.60)

0.65
(2.88)

Pf,t+l

0.082
(3.81)

10.98
(6.26)

Qt-l

0.74
(8.29)

-25.50
(3.18)

.6.Mt

0.77
(0.06)

-0.17
(1.74)

-0.002
(0.85)

0.34
(1.76)

0.001
(0.65)

0.07
(0.57)

D3

-13.72
(0.98)

3590.32
(3.13)

R2

0.84
1.25
3.02

0.88
1.90

Selittävät
muuttujat
C

X t-

1

(K t + Ut)

D-W
h
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suhteelliset vaihtelut ovat selvästi kauppojen suhteellisia vaihteluita vaimeampia. Markkinahakkuiden vaihtelut heijastavat lyhyellä aikavälillä pikemminkin tuotannon ajoitukseen ja sopeutukseen liittyviä teknisiä tekijöitä kuin
raakapuumar kkimarkkinatilannetta
noilla. Näin ollen markkinoiden toiminnasta syntyvä kuva saattaa muuttua riippuen siitä, miten vaihdettuja määriä kuvataan.
(a)

1000 m3

/"'... toteutunut
....... mallin
antama

20000

15000

10000

5000
2000
1962

65

70

75

80

vuosi

(b)
FIM

~ toteutunut

...... mallin
. antama

350
300
250
200
150
100
1962

65

70

75

80

vuosi

Kuvio 1. (a) Toteutuneet ja mallin redusoidun muodon
ennustamat sahatukin kaupat.
(b) Toteutunut ja mallin redusoidun muodon
ennustama sahatukin reaalinen kantohinta.
Puolivuosiaineisto 1962/1-1981/1, kahden
termin liukuvat summat.

5. Lopuksi
Esitetty malli antaa alustavan kuvan sahatukin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavista tekijöistä. Teoreettinen tarjontayhtälö selittää itseasiassa kaikkien
puutavaralajien aggregoitua tarjontaa,
vaikka sitä tässä työssä on käytetty vain
sahatukin tarjonnan selittämisessä. Nyt
saadut empiiriset tulokset ovat samansuuntaisia kuin esimerkiksi Korpisen
(1981) tutkimusperiodille 1950-1978 nimellishintoja ja markkinahakkuita käyttäen saarnat tulokset.
Tulosten mukaan kantohinnat vaikuttavat tilastollisesti merkitsevästi sekä sahatukin kysyntään että tarjontaan, kysynnän ollessa lyhyellä aikavälillä kantohinnan suhteen »lähes» joustavaa, tarjonnan selvästi joustavaa. Empiiriset tulokset eivät sen sijaan tue oletusta kantohintasuositussopimusten hintojen sopeutumista hidastavasta vaikutuksesta.
Myöskään oletus tasapainohinnoisth
poikkeavien sopimushintojen negatiivisesta vaikutuksesta vaihdettuun määrään ei saa tukea, sikäli kuin asiasta ko.
tutkimusperiodin puitteissa voidaan
lainkaan tehdä päätelmiä (valtakunnallinen sahatukin kantohintasuositussopimus oli voimassa vain kahtena tutkimusperiodiin sisältyvänä vuonna).
Kantohintasuositussopimusten vaikutuksia huomioon ottamaan tarkoitettu
dummy-muuttuja saa merkitsevän kertoimen vain tarjontayhtälössä (ja redusoidun muodon määräyhtälössä), mutta
kerroin on odotusten vastaisesti positiivinen. Oletus, jonka mukaan sopimuskausien hintataso olisi vastannut tasapainotasoa, ei sekään selitä saatua tulosta. Näyttääkin ilmeiseltä, että dummymuuttuja kuvaa joidenkin mallista pois
jätettyjen 1970-luvun lopulla tarjontaa
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vahvistaneiden tekijöiden, ei kantohinta- aikavälin joustoa alhaisempi (esim. Korsuositussopimusten vaikutusta. Tällaisia pinen 1981).
TutkImuksen jatkossa tullaan erityistä
mahdollisia tekijöitä voi helposti löytää
useitakin. Ensinnäkin, tarjontayhtälön huomiota kiinnittämään raakapuun tarviivästetty endogeeninen muuttuja ei il- jonnan teoreettiseen ja empiiriseen tarmeisesti pysty ottamaan riittävästi huo- kasteluun. Tällöin toivotaan mm. hinmioon 1970-luvun puolivälin laInan ai- taodotusten ja kantohintasuositussopikana »kasautunutta tarjontapainetta». musten merkityksen ja raakapuun tarKantohintaodotukset, jotka empiirisestä jonnan lyhyen ja pitkän aikavälin yhteytarjontayhtälöstä on jätetty kokonaan den saavan lisävalaistusta.
pois, ovat 1970-1uvun lopulla saattaneet
mm. metsäteollisuuden kannattavuuskehityksen seurauksena olla laskevia ja si- Kirjallisuus
ten tarjontaa vahvistavia. Myös metsä- Atkinson, Sherry S. 1981. An Analysis of Finteollisuuden ja etujärjestöjen koulutus-,
ished Goods Inventory Behaviour, A Microvalistus- yms. toiminnalla on saattanut
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2

Hintatekijät ja yksityismetsänomistajien
ominaisuudet puuntarjontakäyttäytymisen
selittäjinä: alustavia tuloksia
HEIKKI A. LOIKKANEN -

JARI KUULUVAINEN - JORMA SALO*

1. Johdanto
Useissa maissa, JOIssa metsäteollisuussektori on tärkeässä asemassa, alan tarjontaedellytykset riippuvat lukumäärältään suuren yksityismetsänomistajien
ryhmän käyttäytymisestä muiden omistajaryhmien (yritykset ja julkisyhteisöt)
ohella.
Esimerkiksi
Yhdysvalloissa
maanviljelijät ja muut yksityismetsänomistajaryhmät omistavat yli puolet
(58 0,10) metsäalasta ja he myyvät lähes
puolet vuosittaisista markkinoille tulevista puumääristä. Yksityismetsänomistajien osuus metsien puuvarannosta on
kuitenkin vähemmän kuin kolmannes
(Deacon (1984) ja Knapp (1~81)). Pohjoismaissa (Tanskaa ja Islantia lukuunottamatta) yksityismetsänomistajat ovat
vieläkin tärkeämpi puuntarjonnan lähde. Suomessa he omistavat noin 64 0,10
metsäalasta ja heidän osuutensa markkinoille tulevasta puusta on noin 75 0,10
(Kuusela (1978)).
Yksityismetsänomistajien
tärkeys
puuntarjonnan lähteenä on yleisesti tunnustettu, mutta toisaalta tämän ryhmän
* Yhteisten ponnistusten ohella työnjakomme on ollut seuraava: J. Salo on vastannut ATK-töistä, J. Kuuluvainen on konstruoinut erillisiin aikasarjoihin perustuvat hintaodotusmuuttujat ja H. A. Loikkanen on kirjoittanut tutkimusraportin. Kiitämme Yrjö Jahnssonin
säätiötä saamastamme taloudellisesta tuesta, VeliPekka Järveläistä useista keskusteluista työn aikana sekä Markku Ollikaista ja Kari Takalaa käsikirjoitusversion kommentoinnista.

tarjontakäyttäytymisestä on esitetty hyvin erilaisia ja usein ristiriitaisiakin käsityksiä. Vastoin taloustieteellisten puuntarjontamallien oletuksia etenkin empiirisesti orientoituneessa kirjallisuudessa
yksityismetsänomistajien rationaalisuus
ja reaktioalttius taloudellisten kannusteiden muutoksiin on usein asetettu kyseenalaiseksi. Myös yksityismetsänomistajien metsälönpitomotiivien on usein katsottu olevan ristiriidassa kaupallisluontoisen puutalouden kanssa. Viitaten Yhdysvaltoihin, Deacon (1984) toteaa, että
vaikka yksityismetsälöt ovat tärkeitä
puun tarjontalähteenä »(they) are oJten
managed Jor objectives that are not compatible with timber harvesting». Esitetyt
näkökohdat ovat yhteydessä yksityismetsänomistajakunnan heterogeenisuuteen, sillä omistajat koostuvat maanviljelijöistä, metsätilanomistajista ja perikunnista sekä muista yhteisomistusmuodoista. Lisäksi kaikkien osaryhmien
metsälökoot vaihtelevat huomattavasti.
Metsien omistusrakenteessa yksityismetsänomistajaryhmän sisällä tapahtuneeseen muutokseen, ennen kaikkea
maanviljelijöiden osuuden pienenemiseen on kiinnitetty paljon huomiota. Yhdysvalloissa maanviljelijöiden osuus
metsäalasta pn vähentynyt keskimäärin
1.6 0,10 vuodessa vuosina 1952-77 (Binkley (1981), s. 16). Suomessa muut kuin
maanviljelijät omistivat vain 20 0,10 kaikista metsätiloista vuonna 1971. Vuonna
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1975 tämä osuus oli kasvanut 37 OJo:iin,
ja eräiden piirimetsälautakuntakohtaisten tietojen perusteella ko. osuuden kasvu on jatkunut edelleenkin (ks. Järveläinen (1983), Järveläinen ja Karppinen
(1983) sekä Karppinen (1985). Tästä
omistusrakenteen muutoksesta on oltu
huolestuneita useista eri syistä. Tämän
kehityksen on väitetty vaarantavan puun
saatavuuden koska muut yksityismetsänomistajaryhmät ovat maanviljelijöitä vähemmän riippuvaisia metsätuloista. Lisäksi edellisten ryhmien on väitetty arvostavan maanviljelijöitä enemmän metsien tarjoamia virkistys- ym. palveluita,
jotka ovat omiaan vähentämään puunmyyntialttiutta. Metsänomistajakunnan
rakennetta tarjontaan vaikuttavana tekijänä korostetaan mm. Metsä 2000 projektin raporteissa (ks. Metsä 2000
(1985), luku 23).
Taloudellisten tekijöiden ja erityisesti
puun hinnan merkityksestä myyntikäyttäytymiselle on esitetty useita ja osin ristiriitaisiakin käsityksiä. Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että hinnoilla ei ole juuri
vaikutusta puunmyyntiin ja tällaisten
käsitysten tueksi on viitattu haastattelututkimuksiin, joissa hintatekijä ei ole korostuneessa asemassa myyntimotiiveja
kysyttäessä. Ristiriitaisimmilta vaikuttavat metsätilanomistajia koskevat väitteet. Yhtäältä sanotaan usein, etteivät he
tunne metsälöitään tai hintakehitystä,
joten myyntikäyttäytymisen motivaatiotaustaa täytyy hakea muualta. Toisaalta
heidän väitetään olevan hintaspekuloijia, jotka odottavat korkeita hintoja ennen kuin myyvät. Myös maanviljelijöitä
koskien on useita väittämiä. Tavanomaisen käsityksen (tarjonta kasvaa hinnan
mukana) ohella erityisesti Ruotsissa on
esitetty ns. Volvo-argumentti, jonka mukaan viljelijämetsänomistajilla on mark-

kamääräisesti kiinteä tavoite (Volvon
hinta), jolloin kantohinnan noustessa
tarvitsee myydä vähemmän puuta tavoitteen saavuttamiseksi.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on
esittää yksityismetsänomistajien lyhyen
aikavälin puuntarjontakäyttäytymistä
koskevia tuloksia. Käytetty aineisto on
Metsäntutkimuslaitoksen hakkuupoistuma-aineisto, joka on saatu käytettäväksi tähän tutkimukseen Itä- ja LänsiSuomessa sijaitsevien viiden piirimetsälautakunnan osalta. Aineisto käsittää
omistajia ja metsälöitä koskevien tietojen ohella myyntitiedot viideltä haastattelua edeltävältä vuodelta. Koska haastatteluajankohdat vaihtelivat eri alueilla,
myyntitietoja on ajallisesti seitsemältä
eri vuodelta. Päinvastoin kuin aikaisemmassa tutkimuksessamme (Kuuluvainen,
Loikkanen ja Salo (1983)), jossa käytössä oli vain yhden poikkileikkausvuoden
tiedot, käsillä oleva aineisto mahdollistaa omistajien taustatekijöiden ohella
myös hinta- ja rahamarkkinatekijöiden
vaikutuksen tarkastelun. Menetelmällisesti olemme tässä uuden aineiston ensivaiheen tutkimuksessa pitäytyneet samoihin mallityyppeihin kuin aiemminkin. Toisin sanoen teemme (rohkean)
oletuksen siitä, että kukin metsänomistaja on kunakin viitenä seurantavuotena
riippumaton havainto ja estimoimme
näin yhdistetyllä aineistolla erikseen
(hakkuuvuosittaisia) myyntitodennäköisyysmalleja (ns. logit-malleja) ja toisaalta lineaarisia myyntimääräregressiomalleja (aineistona puuta hakkuuvuoden aikana myyneet).
Kaikki mallit on estimoitu sekä koko
aineistolle että kolmelle eri omistajaryhmälle. Aiemman tutkimuksemme »maanvilj elij ä -metsätilanomistaj a» dikotomiasta poiketen olemme erottaneet peri-
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kunnat ja muut yhteisomistuksessa ole- minkä ikäisenä) puusto olisi kaadettava
vat tilat kolmanneksi ryhmäksi, jota yk- annetusta metsiköstä, kun puuston vosikertaisuuden vuoksi kutsutaan »peri- lyymikasvun määräävät tekijät oletetaan
kunniksi». Omistajakohtaisten muuttu- tunnetuksi ja taloudellinen toimintaymjien sijasta päähuomio tässä kirjoituk- päristö oletetaan stationaariseksi yli
sessa kiinnitetään markkinatekijöiden, . ajan. Olkoon metsikön puuston ikä T,
erityisesti hintojen rooliin puuntarjonta- metsiköstä saatava puuvolyymi, kun
käyttäytymisessä. Nykyisten ja edellisten puiden on annettu kasvaa T vuotta olvuosien (nimellisten ja reaalisten) hinto- koon f(T), pääoman vaihtoehtoiskustanjen ohella rakennamme kaksi hintaodo- nus r ja puun kantohinta p. Kasvufunktusmuuttujaa ja testaamme niiden toi- tion f(T) oletaan olevan sellainen, että
mintaa tarjontamalleissamme. Hintojen panoksen (= aika) rajatuotos on aina
ohella kokeilemme rahamarkkinoiden positiivinen siten, että ensin on kasvavien ja myöhemmin vähenevien tuottokireysindikaattorien selityskykyä.
Kirjoituksemme etenee seuraavasti. jen vaihe. Aikapanoksen lisäksi oleteKappaleessa 2 on valikoiva yhteenveto taan, että kasvun liikkeellelähtö hakkuirelevantista teoreettisesta ja empiirisestä den (= avohakkuun) jälkeen edellyttää
kirjallisuudesta. Käytettävissä oleva ai- istutusta kustannuksin C. Tarkastellaan
neisto ja käytetyt muuttujat esitellään tilannetta avohakkuun jälkeisestä tilankappaleessa 3. Sovellettavat ekonometri- teesta käsin äärettömällä aikahorisontilset mallityypit ovat esillä kappaleessa 4. la. Koska uuden puuston kasvuaika on
Empiiriset tulokset raportoidaan kappa- tällöin T = 0, voidaan kasvuaikaa ja
leessa 5. Yhteenveto tuloksista ja loppu- reaaliaikaa mitata samalla muuttujalla.
päätelmät ovat kappaleessa 6.
Alkutilanteen näkökulmasta yli tulevien
rotaatiokertojen katsoen nyt paljaana
olevan metsäpalstan nettotuottojen nykyarvo, olettaen puuston kaatoikä (ro2. Teoreettisista ja empiirisistä
taatioaika)
T:ksi, on
puun tarjon tamalleista
Tässä kappaleessa ei pyritä esittämään
katsausta taloustieteellisestä puuntarjontakirjallisuudesta. Pyrkimyksenä on tehdä yhteenveto metsänomistajien puuntarjontakäyttäytymistä koskevien mallien päätuloksista. Päämielenkiintomme
on siinä, miten yhtäältä omistajakohtaiset ja toisaalta markkinatason muuttujat
(erityisesti hinnat) vaikuttavat tarjontaan. Empiiristen tutkimusten referoinnissa rajoitumme metsänomistajakohtaisilla (mikro-) aineistoilla tehtyihin tutkimuksiin.
Ns. rotaatiomalleissa edustavan metsänomistajan ongelmana on milloin (eli

(1)

V(t) = (pf(T)e-rT-C) x (1 + e-rT + e-r2T +
e+r3T+ ... ) = (pf(T)e-rT_C)(l_e-rT)-1

Maksimoimalla V(T) rotaatioajan T
suhteen saadaan välttämättömäksi ehdoksi optimaaliselle kaatoiälle (T*) seuraava lauseke muutamien manipulointien jälkeen
(2)

pf'(T)

= rpf(T) + rV(T)

riittävän ehdon ollessa rf" (T) < f' (T).
Yllä oleva malli on ns. Faustmannin kaava optimaaliselle puunkaatopolitiikalle
(ks. Samuelson (1976)). Välttämätön
ehto (2) voidaan tulkita (lisäkasvuajan)
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odottamisen rajatulon (vasen puoli) ja
rajakustannusten (oikea puoli) yhtäsuuruudeksi optimikaatoiässä. Rajatulo on
marginaalikasvun arvo. Rajakustannus
koostuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin,
jos metsänomistaja lykkää kaatoa periodilla hän menettää korkotulon (= rpf(T)),
jonka tänä aikana voisi ansaita kaatamalla puusto ajankohtana T ja sijoittamalla myyntitulot tuoton rantavaan
vaihtoehtoiseen kohteeseen. Toinen rajakustannuskomponentti mittaa vaihtoehtoiskustannusta sille, että nykyisen
puuston annetaan kasvaa ko. metsiköllä
sen sijaan, että se kaadettaisiin ja annettaisiin uuden puuston päästä aikaisemmin kasvun alkuun. Tämä.rajakustannuserä (= rV(T)) voidaan tulkita myös
vuokraksi, joka vuokralaisen tulisi
maasta maksaa (vakioeränä) vuotta kohti oikeudesta käyttää metsälöä rotaatioajan pituisen vuokra-ajan verran kilpaileviIla vuokramarkkinoilla.
Jos yllä olevan mallin optimaalinen
rotaatioaika on T*, niin siltä ja vastaavilta lnetsiköiltä saatava keskimääräinen
vuosittainen puumäärä on f(T*)/T* .
Tehden tavanomaisia oletuksia vaihtoehtoisen sijoituskohteen reaalisesta
tuottovaatimuksesta (r:stä) sekä T* että
f(T*)/T* ovat pienempiä kuin vastaavat
suureet, jotka maksimoivat biologisesti
maksimaalisen vuosittaisen tarjonnan
f(T)/T (ks. esim. Berck (1979)). Merkitään jälkimmäisen kriteerin mukaista
optimaalista rotaatioaikaa Tb:llä.
Ottamalla
kokonaisdifferentiaali
(2):sta saa esille komparatiivisstaattisia
tuloksia siitä, miten eri parametrien
muutokset vaikuttavat optimaaliseen rotaatioaikaan T*. Osoittautuu, että jos
kantoliinta (p) nousee korkeammalle tasolle odottamatta siten, että sen odotetaan kuitenkin säilyvän uudella tasollaan

ikuisesti, niin T* ja keskimääräinen vuosittainen pitkän aikavälin tarjonta
f(T*)/T* pienenevät. Lyhyen aikavälin
reaktio merkitsee sopeutumista lyhentyneeseen rotaatioaikaan kaatamalla yliikäinen metsä. Olettaen eri metsänomistajien metsälöiden kasvuvaiheiden eroavan osalla metsänomistajista on uutta
optimi-ikää vanhempaa metsää ja näin
lyhyellä aikavälillä tarjonta kasvaa alkuperäiseen vuosittaiseen tarjontaan verrattuna. Reaalikoron (r) muutoksella on
kantohinnan nousua vastaava vaikutus.
Istutuskustannusten nousu puolestaan
pidentää optimaalista rotaatioaikaa ja lisää keskimääräistä vuosittaista tarjontaa
pitkällä aikavälillä. Lyhyen tähtäyksen
tarjonta sitävastoin supistuu sopeuduttaessa pidentyneeseen kiertoaikaan.
Olettaen, että Tb > T* kantohinnan
nousu pienensi yllä keskimääräistä vuosittaista puuntarjontavolyymia ja sillä
oli tavanomainen tarjontaa kasvattava
vaikutus ainoastaan lyhyellä aikavälillä.
»Nurinkurinen» pitkän aikavälin reaktio
saadaan muuttumaan »oikein päin»,
kun metsänhoitopanos otetaan lisätekijäksi puuston kasvufunktioon (ks. Hyde
(1980)).
~v1ikä vaikutus on esitetyssä rotaatiomallissa sillä, että hintojen ei odoteta pysyvän vakiona tulevaisuudessa? Oletetaan, että tähän asti kantohinnan on odotettu säilyvän vakiona ja tilannetta vastaavan rotaatioajan olevan T*, mutta
yhtäkkisesti tästä alkaen odotukset muuttuvat sellaisiksi, että kantohintojen odotetaan kasvavan a Olo (a < r) vauhdilla
ikuisesti. Yleisesti ongelman ratkaiseminen vaikuttaa vaikealta, sillä rotaatioajat seuraavasta kierto kerrasta eteenpäin
eivät ole vakiomittaisia. Jos kuitenkin
oletetaan puuston alkavan kasvaa kaadon jälkeen ilman viljelyä (C = 0), sil-
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loin tulevaisuuden rotaatioajat pysyvät
vakiona ja kantohinnan jatkuvan nousun vaikutus rotaatioaikaan on sama
kuin reaalikoron laskulla (tämä ilmenee
kun asettaa p = poeaT ja C = 0 yhtälössä (1) ja johtaa sitten (2):n). Näin ollen
kantohinnan jatkuva nousu pidentää optimaalista rotaatioaikaa. Kun vakiohinnan sijasta yht'äkkisesti omaksutaan
kasvavat hintaodotukset rotaatioaika
kasvaa ja lyhyen aikavälin tarjonta supistuu. Olettaen Tb > T*, keskimääräi-.
nen vuosittainen tarjonta pitkällä tähtäyksellä kasvaa.
Tähän asti on oletettu, että kaikki tekijät rotaatiomallissa ovat deterministisiä, vaikka puuston kasvuprosessi ja
kantohinnat ovat pikemminkin satunnaismuuttujia. Tämän huomioonottaminen on hankalaa ja tulokset aina voimakkaiden oletusten varaisia. Jos yhden
rotaatiokerran sekventiaaliseen päätöksentekoon perustuvassa mallissa kasvuprosessi oletetaan satunnaiseksi (s.e.
myös puustovolyymin väheneminen on
mahdollista) optimikaatoiän odotus arvo
kasvaa kasvuprosessin varianssin myötä
(ks. Brock, Rothschild ja Stiglitz (1979)
tai Malliaris (1982)). Vastaavan kaltaiseen tulokseen päädytään äärettömän
rotaatiokerran ei-sekventiaalisessa mallissa, jossa hintaepävarmuuden (varianssin) kasvu pidentää lähtökohtatilanteessa arvioitua nettotuottojen nykyarvon
odotusarvon maksimoivaa rotaatioaikaa
(ks. Lippman ja McCall (1981)).
Tavanomaisten rotaatiomallien soveltaminen empiiriSten puuntarjontatutkimusten teoreettisena kehikkona on ongelmallista useista syistä. Eräs ongelma
liittyy mallien oletukseen tasaikäisestä
metsästä ja avohakkuista. Todettakoon
ohimennen, että myös harvennushakkuut huomioon ottava versio (ks.Näs-

lund (1969)) on olemassa, samoin kuin
malleja, joissa metsän ikäjakauma pyritään huomioimaan (ks. Chang (1981) ja
Hall (1983)).
Jättäen huomiotta stokastisiin asetelmiin liittyvät mahdolliset riskiaversioerot, yllä esitetyssä rotaatiomallissa
puun kasvuprosessin ohella vain markkinatason muuttujilla (hinnoilla ja korolla) on vaikutusta ongelman ratkaisuun.
Omistajan ominaisuudet ovat irrelevantteja, mm. sen vuoksi, että mallissa oletetaan täydellisten pääomamarkkinoiden
olemassaolo.
Jos pääomam.arkkinat eivät ole täydelliset, niin metsänomistajien kulutusja puuntuotantopäätökset eivät ole enää
separoituvia. Ei-separoituvuus voi aiheutua mm. anto- ja ottolainaus korkojen eroista, lainamäärän mukaan kasvavasta korosta tai luotonsäännöstelystä.
Näissä kaikissa tapauksissa kulutuspäätökset tulevat enemmän nykyisestä kuin
pysyväistulosta riippuviksi.
Tällöin
myös eri metsänomistajien puuntarjontakäyttäytyminen tulee riippuvaiseksi
heidän ominaisuuksistaan (ks. Lohmander (1983)).
Koska empiirisen tutkimuksemme tarkasteluajanjaksona on vallinnut keskikorkosäännöstely Suomessa, tarkastelkaamme luotonsäännöstelyn vaikutuksia
puuntarjontakäyttäytymiseen. Jos pankkitalletukset ovat tyypillisiä metsätulojen sijoituskohteita, niin korkosäännöstely kasvattaa rotaatioaikoja. Kun muiden sijoituskohteiden tuottoja ei ole
säännöstelty, on vaikea sanoa kuinka relevantti mainittu argumentti on. Toisaalta korkosäännöstelyn vaikutuksella antolainauspuoleen eli luotonsäännöstelyn
esiintymiseen saattaa olla suurempi merkitys. Oletetaan, että ainakin osa vähemmän varakkaista metsänomistajista koh-
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taa luotonsaantirajoituksia ja että heillä
on aika ajoin jakamattornia investointiprojekteja. Heidän tapauksessaan pysyvien luotonsaantirajoitusten kohtaaminen tekee lyhyemmät rotaatioajat edullisemmiksi kuin täydellisten pääomamarkkinoiden tapauksessa, sillä puukaupat ajoittuvat enemmän investointien
mukaan. Entä lyhyen tähtäimen vaikutukset, kun luoton saatavuus vaihtelee?
Mielestämme vaikutusta ei voi a priori
määrittää, sillä luotonsäännöstelty investointia harkitseva metsänomistaja voi
reagoida kiristyneeseen luotonsaantiin
joko siirtämällä projektin toteuttamista
ja olemalla hankkimatta osarahoitukseksi aiottuja metsätuloja tai myymällä
alunperin suunniteltua enemmän metsää
projektin toteuttamiseksi. Lopputulos
riippuu mm. luotonsaantirajoituksen luonteesta ja metsikön hakkuupotentiaalista
(ikäjakaumasta). Reaktio saattaa kaiken
lisäksi olla ei-monotoninen, sillä pieni
luotonsaannin kiristyminen voi johtaa
puuntarjonnan kasvuun, kun taas suuri
kiristyminen voi johtaa investointiprojektin toteutuksen siirtämiseen.
Metsänomistajien puuntarjontakäyttäytymiseen voi vaikuttaa myös verotus,
joka etenkin yhdessä epätäydellisten
pääomamarkkinoiden kanssa saattaa
vaikuttaa puunmyyntiajankohtaan metsäja muun verotuksen muodosta riippuen
(ks. Jackson (1980) ja Chang (1982».
Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, missä
puunmyyntitulot lasketaan verotettavaan tuloon myyntivuonna, Suomen
metsätuloverotus perustuu metsälöiden
arvioidun tuoton perusteella laskettuun
vuosittaiseen veroon. Tällaisena se on
jokseenkin neutraali eikä aiheuta esim.
tuloveroprogression takia tarvetta jakaa
metsänmyyntejä useammalle vuodelle.
Toisaalta epätäydellisten pääomamark-

kinoiden vallitessa tämä vero voi lyhentää myyntivälejä veron maksun suorittamiseksi, mikäli muita tuloja on vähän.
Eri metsänomistajien myyntikäyttäytyminen saattaa poiketa myös siksi, että
he arvostavat metsämaan puuntuotantomahdollisuutta ja virkistyskäyttöä eri tavalla. Tämä aspekti voidaan ottaa huomioon myös rotaatiomalleissa. Niissä
optimikiertoaika pitenee oman metsämaan virkistyskäytön saaman painon
kasvaessa. Ääritapauksessa metsänomistajat eivät kaada puustojaan lainkaan
(ks. Knapp (1981) kappale 3.3. ja Strang
(1983».
Ensimmäinen viittauksemme empiiriseen tutkimukseen koskee Knappin
(1981) tutkimusta »The Supply of Timber from Nonindustrial Private Forests»,
missä rotaatiomallia käytetään empiirisen analyysin taustakehikkona. Kirjoittaja käyttää ensin aggregatiivista poikkileikkaus-aikasarja-aineistoa (New Hampshiresta, USA:sta) yksityismetsänomistajien tarjontakäyttäytymisen tutkimiseksi. Omalta kannaltamme kiinnostavampi on kuitenkin empiirisen tutkimuksen toinen osa, jossa Knapp käyttää
mikrotason tietoihin perustuvaa aineistoa, joka koostuu 1/5 eekkerin metsäaloista New Hampshiressa ja Vermontissao Metsälöiden puustot on inventoitu
kahdesti noin 10 vuoden välein. Hän estimoi tällä aineistolla logit-puunmyyntitodennäköisyysmallin, jonka selitettävä
muuttuja on dikotominen »puuta on
kaadettu» tai »ei ole kaadettu». Rotaatiomallien kasvuiän korvikemuuttujana
käytetty puustovolyymi ja virkistyspalvelusten korvikemuuttujana käytetty
väestötiheys vaikuttavat puunmyyntitodennäköisyyteen positiivisesti, kun taas
maan hinnalla on negatiivinen vaikutus.
Puun kantohinnalla on positiivinen,
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mutta tilastollisesti merkityksetön vaikutus myyntitodennäköisyyteen.
Eksplisiittisten rotaatiomallien ohella
myös muunlaisia malleja on käytetty
metsänomistajien puuntarjontakäyttäytymisen kuvaajina. Binkleyn (1981) tutkimus » Timber Supply from Private
Nonindustrial Forests» sisältää sekä teoreettisen mallin että sen empiirisen sovellutuksen. Edellisessä metsänomistajan
oletetaan saavan hyötyä sekä metsän tarj oamista
vir kistyspalveluksista
että
muusta kulutuksesta, jota mitataan tuloilla. Puunmyyntimääräpäätökseen vaikuttaa kaksi rajoitusta. Ensinnäkin kokonaistulo on eksogeeninen tulo plus
puunmyyntitulot miinus metsänpitokustannus. Toiseksi virkistyskäyttö ja metsälön puuvaranto ovat yhteydessä tuotantomahdollisuusrajoituksen
kautta.
Binkleyn malli on yhden periodin malli,
jossa ei ole mitään rotaatio- tai muita dynaamisia elementtejä. Siitä johdettu
puuntarjontayhtälö riippuu kantohinnasta, metsälökoosta, eksogeenisesta tulosta, omistajan sosioekonomisista taustatekijöistä sekä vaihtoehtoisten käyttöjen teknologisesta rajoituksesta.
Binkleyn empiirinen analyysi perustuu
new hampshirelaisia metsänomistajia
Yhdysvalloissa koskevan haastatteluaineiston käyttöön. Teoreettisen mallin
puunmyyntimääräpäätöksen sijasta selitettävänä muuttujana on tässä yhteydessä »myynti» tai »ei myynti» dikotomia
havaintovuosittain . Kirj oittaj a estimoi
logit-myyntitodennäköisyysmalleja havaintoaineistonaan 232 metsänomistajaa
koskevat tiedot vuosilta 1947-73. Tulosten mukaan puunmyyntitodennäköisyys riippuu positiivisesti kuluvan kauden nimellisestä kantohinnasta. Suurten
metsälöiden omistajat myyvät vuosittain

todennäköisemmin kuin pienten metsälöiden omistajat ja maanviljelijät todennäköisemmin kuin ei-maanviljelijät. Lisäksi kantohinnan muutoksen vaikutus
myyntitodennäköisyyteen on kaksinkertainen maanviljelijöillä verrattuna eimaanviljelijöihin. Lopuksi, eksogeenisen muun kuin metsätulon kasvu pienentää myyntitodennäköisyyttä.
Useiden yllä esitettyjen teoreettisten ja
empiiristen mallien tulosten vastaisesti
käsitys siitä, että puun tarjonta kasvaa
kantohinnan noustessa on asetettu kyseenalaiseksi ainakin kahdesta eri syystä.
Ensinnäkin ajatus taloudellisten kannustimien vähämerkityksellisyydestä metsänomistajien päätöksenteossa on saanut ainakin osittaista tukea Suomessa
suoritetuissa kyselytutkimuksissa. Niissä
hintatekijät eivät ole vastausten mukaan
olleet keskeisiä tarjontapäätöksiin vaikuttavia tekijöitä (Tauriainen, Ristolainen ja Vatanen (1983) ja Jarveläinen
(1983)). Sikäli kuin hinnalla on vaikutusta, se on Järveläisen tulosten mukaan
suurempi myyntiajankohdan kuin myyntimäärän valintaan. Toisaalta on esitetty
argumentti, jonka mukaan puun lyhyen
aikavälin tarjonta saattaa olla kantohinnan laskeva funktio, jos metsänomistajalla on tavoitehankinta, joka rahoitetaan metsätuloilla. Ruotsissa tätä kutsutaan »Volvo-argumentiksi», sillä tyypillisenä hankintana on pidetty Volvon ostamista. Jos kantohinta nousee tarvitsee
myydä vähemmän puuta autonhankinnan rahoittamiseksi. Volvo-argumenttia
ovat analysoineet Löfgren ja Johansson
(1982) yhden periodin mallissa, jossa
metsänomistaja voi allokoida työaikansa
metsätyöhön, palkkatyöhön teollisuudessa tai maanviljelykseen ja vapaaaikaan. Laskevaan puuntarjontakäyrään
voidaan mallissa päätyä mikäli hankin-
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tatavoite voidaan saavuttaa ainoastaan
metsätulojen avulla.
Yllä esitetyissä malleissa on oletettu,
että metsälöiden puustovolyymi (kasvufunktio) ja kantohinnat tunnetaan. Näitä tekijöitä koskeva informaation epätäydellisyys vaikuttanee puunmyyntikäyttäytymiseen ja se saattaa olla eräs
syy metsänomistajien käyttäytymiseroihin. Ko. informaatio saattaa vaikuttaa
lisäksi epäsymmetrisesti niin, että ilman
tietoa metsälön tilasta ja kantohintakehityksestä hakkuut jäävät helposti suorittamatta ja päädytään »yli-ikäisiin»
metsiin, kun taas liika- tai ennenaikaisten hakkuiden vaara on pienempi. Revon (1983, 1984) tutkimukset osoittavat,
että metsälöiden tilan tuntemuksessa on
eroja ja hakkuumahdollisuuksien tuntemus vaikuttaa toteutuneisiin hakkuisiin.
Tämän kappaleen lopuksi todettakoon, että myös aggregatiivista aikasarja-aineistoa hyväksi käyttäen on tehty
joukko puuntarjontatutkimuksia. Raakapuumarkkinoiden toimintaa koskevan
projektin tulosten yhteenvedossa (ks.
Palo, Lehikoinen, Nissilä ja Tervo
(1979)) on tarkasteltu puun hintakehitystä ja tarjontaa puulajeittain ja omistajaryhmittäin. Tuloksista ilmenee mm., että
vv. 1955-76 reaalisten kantohintojen ja
yksityismetsänomistajien hakkuumäärien korrelaatiot olivat havusahatukille
0.52, kuusikuitupuulle 0.36 ja mäntykuitupuulle 0.62. Aikasarjatutkimuksissa
on pyritty tarkastelemaan myös hintaodotuksia. Tässä yhteydessä toteamme
vain sen, että tukkipuumarkkinoiden
hinnanmuodostusta koskevassa tutkimuksessaan Korpinen (1981) mallitti
metsänomistajan hintaodotukset »paluu
normaaliin» hypoteesin mukaisesti ja tämä sa~ analyysissa myös empiiristä tukea. Toisin sanoen kuluvan kauden ni-

mellinen kantohinta sai positiivisen ja
vuodella viivästetty kantohinta negatiivisen kertoimen (molemmat merkitseviä)
tarjontayhtälössä. Kvalitatiivisesti samanlaisia tuloksia ovat saaneet Suomen
aineistoilla myös Kuuluvainen (1985) ja
Tervo (1984), sekä Brännlund, Johansson ja Läfgren (1983) Ruotsissa.

3. Tutkimuksen aineisto
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu
yksityismetsänomistajakohtaisista mikrotason tiedoista, joihin on yhdistetty
markkinatasoa kuvaavia ;~i~nta- ja rahamarkkinatilannetta kuvaa\iia tietoja.

3.1. Metsänomistajia ja heidän
puuntarjontaansa koskevat tiedot
Tässä tutkimuksessa käytetään Metsäntutkimuslaitoksen meneillään olevan
hakkuupoistumatutkimuksen jo kerättyä perusaineistoa. Siinä on tiedot 729"
metsänomistajasta, joista 420 on ItäSuomessa sijaitsevasta kolmesta piirimetsälautakunnasta ja 309 Länsi-Suomessa sijaitsevasta kahdesta piirimetsälautakunnasta. On huomattava, että aineistoa ei ole alunperin kerätty käsillä
olevan kaltaista tutkimusta varten, vaan
sen tarkoituksena on tuottaa arvioita yksityismetsänomistajien metsien hakkuumahdollisuuksista ja verrata niitä toteutuneisiin hakkuisiin (ks. Järveläinen
(1983)).
Aineiston keruu perustuu kaksivaiheiseen satunnaisotantaan karttalehdiltä,
jolloin suurten maa- ja metsätilojen poimintatodennäköisyys on suurempi kuin
vastaavien pienten tilojen. Metsää omistavien tilojen omistajat haastateltiin ItäSuomessa (Länsi-Suomessa) vuosina
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1980-81 (1982). Tämän perusteella saatiin tietoa omistajien taustamuuttujista
ja heidän maa- ja metsätiloistaan sekä
heidän puunmyynneistään viiden haastattelua edeltävän vuoden aikana. Haastatteluvuoden vaihtelun johdosta puunmyyntitietoja on yhteensä seitsemältä eri
vuodelta. Haastatteluihin sisältyi myös
puunmyyntikäyttäytymiseen
liittyviä
asenne- ym. kysymyksiä, joiden tuloksista on raportoitu toisaalla (ks. Järveläinen (1983) sekä Järveläinen ja Karppinen (1983».
Käytetyt lnetsänomistaja- ja tilakohtaiset muuttujat ilmenevät keskiarvoineen Taulukosta 1 omistajaryhmittäin
eli maanviljelijämetsänomistajien, metsätilanomistajien ja perikuntien (ym.
muut yhteisomistusmuodot) kolmijakoa
kä) ~täen. Mikrotason tiedot on tutkimusalueesta, tarkemmasta metsälön sijainnista, omistajan asuinpaikasta, sukupuolesta, iästä, metsäalan koulutuksesta ja hallinta-ajasta. Kaikkien näiden
osalta ennakkohypoteesien asettaminen
tuntuu hyvin spekulatiiviselta. Toisaa lta
mainituilla tekijöillä voi »hidasliikkeisinä» olla merkitystä lähinnä pitkän aikavälin tarjonta-alttiuden kannalta. Niinpä
esimerkiksi metsäalan koulutuksen olettaisi olevan yhteydessä metsälön ja puumarkkinoiden tuntemukseen ja kasvattavan tarjontaa erityisesti estämällä tietämättömyydestä johtuvien yli-ikäisten
metsälöiden muodostumisen. Metsätalous- (ml. metsälö-) suunnitelman olemassaololla olettaisi olevan vastaavan
kaltainen vaikutus. Ikätekijään (ja hallinta-aikaan) viitaten, mikäli asunto- ja
maatalousinvestointeja suoritetaan enimmäkseen elinkaaren varhaisemmissa vaiheissa, niin pääomamarkkinoiden epätäydellisyys (luotonsäännöstely) voi välittyä myös tämän muuttujan kautta

niin, että nuorempien metsänomistajien
tarjonta-alttius on vanhempia suurempi.
Yksi käytettävän aineiston puutteista
on se, että metsänomistajien tulo- tai varallisuusasemasta ei ole suoraa tietoa.
Kuitenkin maanviljelijöiden tapauksessa
maanviljelysalaa koskevaa tietoa voidaan käyttää tässä suhteessa korvikemuuttujana. Metsätilanomistajien tapauksessa vastaavana korvikemuuttujana toimii tässä kolmiluokkainen sosioekonomista asemaa kuvaava muuttuja
(ks. Taulukko 1). Myös tulomuuttujan
merkitys tarjontamalleissa liittyy luotonsäännöstelyyn eli mikäli pienempituloisten alttius joutua luotonsäännöstelyn
kohteeksi on suurituloisia suurempi, niin
edellisten pitäisi myydä metsänsä jälkimmäisiä aikaisemmin (lyhyempi rotaatioaika). Mikäli metsien virkistyspalve1usten kysyntä on tulojoustavaa, niin tällä
tekijällä pitäisi olla samansuuntainen
vaikutus.
Käsillä olevan aineiston keskeiset ongelmat liittyvät käytettävissä olevaan
hakkuupotentiaalin mittaan ja otantayksikön määrittelyyn. Nimittäin tässä raportissa hakkuupotentiaalia mitataan
metsäalalla, joten puuston ikää tai hehtaaria kohti laskettua puustovolyymiä
koskevan tiedon puuttuessa eksplisiittinen yhteys esim. rotaatiomallien ja tehtävän empiirisen analyysin välillä on jo periaatteessa jokseenkin mahdotonta. Tähän asiaintilaan tullaan saarnaan myöhemmin korjaus, kun VOIdaan ottaa
käyttöön muita hakkuupotentiaalin mittoja. Toinen ongelma koskee otantayksikköä, jonka valinnassa on ajateltu vain
hakkuupoistumatutkimuksen tarpeita.
Niinpä puunmyyntitiedot koskevat vain
kunkin omistajan otantaan osuneen tilan
määräämässä kunnassa sijaitsevista metsälöistä tapahtuneita myyntejä. Jos met-
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Taulukko 1. Omistaja- ja tilakohtaisten muuttujien keskiarvot ja jakaumat otoksessa.
Muuttujat
Metsänomistajien lukumäärä
Havaintojen lukumäärä·
Metsätaloussuunnitelma
- kyllä (0/0)
- ei (0/0)
Metsäalan koulutus
- ei (%)
- ammattikursseja (%)
- korko ast. kou!. (%)
Alue
- Itä-Suomi (%)
- Länsi-Suomi (%)
Sijainti
- Maaseutukunta (%)
- Kaupunkikunta (%)
Asuminen tilalla
- vakinaisesti (%)
- ei (%)
Sukupuoli
- Nainen (%)
- Mies tai aviop. yhd. (%)
Sosioekonominen asema
- Johtavassa asemassa (%)
- Toimihenkilö (%)
- Muu (%)
Ikä (keskiarvo)
- ikä < 40 (%)
- 40 < ikä < 50 (%)
- 50 < ikä < 60 (%)
- ikä> 60 (%)
Hallinta-aika (keskiarvo)
- aika < 10 v. (%)
- 10 < aika < 25 (%)
- aika> 25 (%)
Metsäala (keskiarvo)
- ala < 25 ha (%)
- 25 < ala < 50 (%)
- 50 < ala < 100 (%)
- ala> 100 ha (%)
Metsää kunnan ulkopuo!.
- kyllä (%)
- ei (%)
Peltoala (keskiarvo)
- ala < 10 ha (%)
- 10 < ala < 20 (%)
- ala> 20 (%)
Myynyt puuta vuoden aikana
- kyllä (%)
- ei (%)
Myyntimäärä (k-m 3 )
- vuotta kohti keskimäärin
- myyntivuotta kohti keskim.

Kaikki

Maanvilj.

Metsätil.om.

Perikunn.

729
3374

383
1809

159
721

187
809

24.4
75.6

24.6
75.4

24.3
75.7

23.8
76.2

84.7
13.3
2.0

84.6
14.8
0.6

84.0
10.3
5.7

85.6
12.5
1.9

57.3
42.7

55.9
44.1

57.4
42.6

61.3
38.7

74.3
25.7

76.9
23.1

73.1
26.9

70.3
29.7

29.5
70.5

16.7 v.
33.4
40.3
26.3
66.9 ha
32.8
26.6
23.9
16.8

9.7
90.3

23.3
76.7

52.1 v.
20.6
21.9
26.0
31.4
19.5 v.
26.4
37.4
36.2
60.3 ha
31.7
27.1
25.0
16.2

35.4
26.5
38.1
47.9 v.
27.7
29.0
23.2
20.1
14.6 v.
36.8
47.3
16.0
46.1 ha
38.6
31.2
20.8
9.4

12.6 v.
46.5
39.9
13.6
87.9 ha
30.3
21.0
24.5
24.2

19.2
80.2

16.8
83.2
13.5 ha
47.6
34.8
17.6

24.1
75.9

20.5
79.5

53.4
46.6

60.6
39.4

44.5
55.5

44.4
55.6

224.8
421.1

184.4
304.3

190.7
428.3

297.5
670.6
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sää omistetaan toisessakin kunnassa,
niin siitä on kyllä tieto (ks. Taulukko 1),
mutta ei otantakunnan ulkopuolisista
metsälöistä tapahtuneista myynneistä.
Lopuksi, kuten Taulukosta 1 ilmenee
useimmat mikrotason muuttujat ovat
luokkamuuttujia, jotka voidaan mallittaa »dummy» eli 0 tai 1 arvot saavien selittäjien avulla. Myös alunperin jatkuvat
muuttujat on muunnettu luokkamuuttujiksi (ks. esim. metsäalamuuttujaa).

3.2. Hintamuuttujat
Eräs tämän tutkimuksen keskeisiä tarkoituksia on tarkastella hintatekijöiden
merkitystä lyhyen aikavälin puuntarjontakäyttäytymiselle. Tätä varten kerättiin
kantohintatietoja niistä kolmesta ItäSuomen ja kahdesta Länsi-Suomen piirimetsälautakunnasta, joista metsänomistajakohtaiset tiedotkin olivat. Näin ollen
hinta-aineistossa on sekä ajallista että
alueellista variaatiota, joista jälkimmäi-

sen huomioon ottamista voi perustella
sillä, että puumarkkinat ovat ainakin
osittain alueelliset. Eri puulajien hintakehitys koko maan tasolla ilnlenee kuviosta 1. Tasoeroja lukuunottamatta
hintojen käyttäytyminen erityisesti käännepisteitä ajatellen on hyvin samanlaista. Niinpä tässä tutkimuksessa valittiin
havusahatukin kantohinta edustamaan
kantohintakehitystä.
Piirimetsälautakuntakohtaisten hintatietojen ohella havusahatukin koko maan hintasarjaa käytettiin kahden hintaodotusmuuttujan
konstruoinnissa.
Tutkimusstrategiamme on kokeilla
erilaisia hintaspesifikaatioita ilman
a priori käsitystä siitä, mikä niistä olisi
»oikea». Kaikkia muuttujia kokeillaan
sekä nimellisinä että reaalisina (tukkuhintaindeksillä deflatoituina). Lähtökohtamme on, että kantohinnat ovat
määräytyneet markkinoilla tai vaihtoehtoisesti hakkuuvuodesta 1978/79 esiintyneet kantohintasuositussopimukset ovat

mk/k-m 3 kuorineen
vuoden 1983 rahana
300
- - Havusahapuu
- - - - Kuusikuitupuu
250

_._.- Mäntykuitupuu
•••.••.. Koivuhalko, hakkuu
vuodesta 1969/70
lehtikuitupuu
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Kuvio 1. Yksityismetsien kantohinnat hakkuu vuosina 1960/61-1982/83
muunnettuna vuoden 1983 rahanarvoon.
Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja
1983.
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sella kuluvan hakkuuvuoden (T) puuntarjonnan pitäisi olla PDE*:n (ja vastaavan reaalihintamuuttujan RPDE*:n) vähenevä funktio. Toisena vaihtoehtona
kokeilimme kuluvan kauden hinnan (P T
tai RP T ) ja seuraavan kauden hinnan
(P T + 1 tai RP T + 1) sisällyttämistä eri muuttujina samaan malliin odottaen (em. hypoteesin mukaan) edellisen saavan positiivisen ja jälkimmäisen negatiivisen kertoimen.
Useat empiirisissä töissä sovelletut
los kantohinnat ovat täysin joustavia hintaodotushypoteesit (eri hypoteeseista
niin ne ottavat periaatteessa huomioon ks. esim. Lahiri (1981» lähtevät siitä,
kaiken markkinainformaation. Tässä ta- että hintaodotukset perustuvat menneepauksessa relevantti informaatio ja odo- seen hintakehitykseen. Ehkä yksinkertaitukset on jo diskontattu nykyhintoihin, sin tälle ajatukselle perustuva versio on
joten ei ole tarvetta mallittaa hintaodo- ns. »paluu normaaliin» (tai regressiivistuksia empiirisessä mallissa lainkaan, ten hintaodotusten) hypoteesi siinä muokun vallitseva hinta välittää kaiken in- dossa, että edellisen kauden hinnan katformaation. Pelkän kuluvan kauden hin- sotaan edustavan »normaalihintatasoa»,
nan sisällyttämiseen tarjontamalliin pää- jolle odotetaan palattavan seuraavalla
dytään myös ns. staattisten odotusten ta- kaudella. Tämän mukaan sisällyttämällä
pauksessa. Tällöin hintatason odotetaan sekä kuluvan kauden hinta P T että edelsäilyvän vakiona tulevaisuudessa. Kokei- lisen kauden hinta P T - 1 (tai reaalisina
lemme malleissamme sekä (havusahatu- RP T ja RP T - 1) samaan tarjontamalliin
kin) kuluvan kauden nimellisen (P T ) että edellisen pitäisi hypoteesin mukaan saada positiivinen ja jälkimmäisen negatiireaalisen (RP T ) hinnan toimivuutta.
vinen
kerroin. Kahden erillisen hintaToinen äärimmäinen (joskin sisäisesti
muuttujan
ohella kokeilimme myös suhristiriitainen) tapaus on olettaa täydelliteellista
muutosta
edellisen kauden hinnen tietämys hintakehityksestä. los metnasta
eli
PD:tä
(vastaava
reaalihintasänomistajat tietävät seuraavan hakkuumuuttuja
RPD)
määriteltynä
vuoden hinnan ja se on kuluvan kauden
hintaa suurempi niin tämän pitäisi supisPD = (PT-PT-.1)/P T- 1•
taa kuluvan kauden tarjontaa (ja päin»Paluu normaaliin» hypoteesia vasvastoin). Tämän testaamiseksi kokeilimtaavasti
myös tämän muuttujan kasvaesme kahta vaihtoehtoa. Ensinnäkin
konstruoimme odotettua suhteellisen sa puun tarjonnan odottaisi kasvavan.
hinnan muutosta kuvaavan muuttujan los emo hypoteesin sijasta pätevät ns.
PDE*, joka nimellishintaisena määritel- ekstrapolatiiviset odotukset, niin toteutuneen hinnannousun (tai laskun) odotetiin seuraavasti
taan jatkuvan ja kuluvan kauden tarjonPDE* = (PT+1-PT)/P T.
ta supistuu (kasvaa) PD:n kasvaessa (suTäydellisen hintainformaation oletuk- pistuessa).
pitäneet kantohintoja markkinahintatasoa aIempina. Molemmissa tapauksissa
(»kysynnän ja tarjonnan minimisääntöä» soveltaen) tarjonta on toteutunut.
Todettakoon, että sen enempää Kuuluvaisen tutkimuksessa (ks. Kansantaloudellisen aikakauskirjan tässä numerossa
olevaa artikkelia) kuin tämän tutkimuksen hintaodotusmuuttujien konstruoinnin yhteydessäkään hintasuositussopimuksille ei saatu selvää vaikutusta hintakehitykseen.
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Yllä esitetyn lisäksi konstruoimme
koko maata koskevien aikasarjatietojen
avulla kaksi havusahatukin hintaa koskevaa odotusmuuttujaa. Ts. niissä ei
esiinny alueellista variaatiota. Yksityiskohtaisempi selonteko ko. muuttujien
konstruoinnista on toisaalla (ks. Loikkanen, Kuuluvainen ja Salo (1985), Liite
1). Tässä riittää kun todetaan, että hintaodotusmuuttuja PE 1 (ja sen reaalinen
vastine RPE 1) perustuu sellaisen mallin
ennusteeseen, jossa kuluvan kauden hintaa on selitetty vain ko. hinnan menneillä arvoilla ja hintasuositussopimusmuuttujalla (»dummyllä»). Toinen hintaodotusmuuttuja PE 2 (ja RPE 2) perustuvat
laajemman informaatiojoukon käyttöön.
Menneen hintakehityksen ohella kuluvan kauden hintaa mallissa selittävät sahapuun vientimyynnit, sahatukin kaupat, teollisuuden puuvarastot sekä hintasuositussopimusmuuttuja. Nimellishintamallissa vain periodilla viivästetyt
hinta- ja vientimyyntimuuttuja saavat
(5 Olo tasolla) merkitseviä kertoimia. Autoregressiivisessä reaalihintamallissa periodilla viivästetty hinta on merkitsevä
vain 10 Olo tasolla eikä silläkään, kun informaatiojoukko kasvaa, jolloin vain sahatukin vientimyynnit jäävät 10 Olo tasolla merkitseväksi selittäjäksi. Hintasuositussopimusmuuttuja (dummy) sai kaikissa vaihtoehdoissa negatiivisia mutta selvästi tilastollisesti ei-merkitseviä kertoimia.

3.3. Rahankireysindikaattorit
Täydellisten pääomamarkkinoiden oletukseen perustuvien rotaatiomallien mukaan yhden puuntarjontamallin selittäjän tulisi olla jokin vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tuottoa mittaava reaalikorkomuuttuj a. Luotonsäännöstelyolosuh6

teissa aiempi keskustelumme viittasi siihen, että säänneltyjen korkojen sijasta
luotonsaatavuutta mittaava indikaattori
saattaisi olla relevantimpi, joskin etukäteisoletuksia sen vaikutus suunnasta
puuntarjontaan on vaikea tehdä. Käytimme kahta rahamarkkinoiden kireysindikaattoria, joista toinen (CRED) perustuu liikepankkien keskuspankki velan
marginaalikoron ja peruskoron erotukseen. CRED-muuttujan kasvaessa rahamarkkinoiden katsotaan kiristyvän.
Toinen
rahanlar kkinaindikaattori
(CREI) perustuu teollisuuden suhdannebarometrin investointikyselyyn, jossa
tiedustellaan yritysten luotonsaantiongelmia ja myös se käyttäytyy niin, että
CREI:n kasvaessa luotonsaanti kiristyy.

4. Estimoidut mallityypit
Käytettävissä oleva metsänomistajakohtainen tietokantamme sisältää kunkin
omistajan myyntitiedot haastattelua
edeltävien viiden vuoden ajalta. Käytämme aineistQamme siten, että kutakin
metsänomistajaa pidetään omana (riippumattomaksi oletettuna) havaintonaan
kunakin viitenä vuotena. Huomattakoon, että tällöin kaikki metsänomistajaa kuvaavat taustatekijät eivät pysy havainnosta toiseen samoina, vaan esim.
ikä- ja hallinta-aikamuuttuja voivat hypätä luokasta toiseen ajan kuluessa.
Hinta- ja rahamarkkinoiden kireysindikaattorit on liitetty asianmukaisella tavalla kunkin hakkuuvuoden havaintoihin.
Tarjontapäätöksen mallitamme tässä
tutkimuksessa kaksivaiheisena sallien
sen, että eri tekijät voivat vaikuttaa eri
tavoin markkinoilletulopäätökseen (myynti vs. ei myyntiä hakkuuvuonna) ja
myyntimääräpäätökseen. Edelliseen liit-
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tyen estimoimme ns. logit-myyntitodennäköisyysmalleja, joissa selitettävä
muuttuja (Y) saa joko arvon Y = 1
(myyty hakkuuvuonna) tai Y = 0 (ei
myyty). Estimoitu malli tuottaa myyntitodennäköisyysennusteita
seuraavan
logit-mallin kaavan esittämällä tavalla

täen myyntimäärämalleja. Ne ovat tavanomaisia lineaarisia regressiomalleja,
joissa selitettävänä muuttujana (Q) on
myyty kuutiometrimäärä puuta eli malli
on muotoa

missä Xl' ... ,Xm ovat selittäviä muuttujia, a O' • • • ,am estimoitavia parametrejä
1 + e-(b o+ blX I + b2X 2 + ... + bnX n)
ja v virhetermi. los joku tekijä vaikuttaa
missä Xl' ... ,Xn ovat selittävien muut- positiivisesti myyntitodennäköisyyteen
tujien arvoja, e on luonnollisen logarit- (logitmallissa) ja myyntimäärään tai on
min kantaluku ja bo,b l , . . . ,b n ovat esti- merkitsevä tämänsuuntaisena vain toimoitavia parametrejä. Logit-mallin omi- sessa, se vaikuttaa samansuuntaisesti
naisuuksien osalta viittaamme Ame- myös tarjontaan vuotta kohti (ja päinmiyan (1981) katsausartikkeliin diskree- vastoin). los taas muuttujan kertoimet
tin valinnan ekonometrisista malleista ovat eri merkkisiä (ja merkitseviä) ko.
sekä uudempiin ekonometrian kirjoihin kahdessa mallissa, niin vaikutus tarjon(esim. Maddala (1983)). Tässä yhteydes- taan vuotta kohden jää avoimeksi. Ohisä riittää, kun toteamme että yhtälön (3) mennen todettakoon, että avohakkuisiin
rotaatiomallin
mukaan
mukaisesti positiivisen kertoimen saavat perustuvan
myynti
tapahtumien
pitäisi
olla
harvoin
muuttujat vaikuttavat myyntitodennäköisyyteen positiivisesti (ja päinvastoin). toistuvia. Toisaalta vuotta kohti laskeSuurimman uskottavuuden menetelmäl- tun myyntitodennäköisyyden (= l/myynlä estimoitavien kertoimien tilastollisen tiväli) pitäisi olla käänteisessä suhteessa
merkitsevyyden arvIoInnissa voidaan myyntimäärän kanssa. Taulukon 1 alakäyttää t-testiä, sillä kertoimet ovat osasta näemme, että aineistossamme
asymptoottisesti normaalisti jakautunei- keskimäärin 53 Olo omistajista on myynyt
ta. On syytä huomata, että kertoimien puuta vuoden aikana eli keskimääräinen
suuruusluokan perusteella esim. eri myyntiväli on lyhyt (noin 2 vuotta). Täomistajaryhmille estimoiduissa malleissa hän vaikuttaa mm. se, että avohakkuiei voi tehdä·suoraan kvantitatiivisia pää- den ohella suoritetaan harvennushakkuitelmiä, sillä kunkin muuttujan vaikutus ta ja metsälöt koostuvat useista erillisistä
myyntitodennäköisyyteen yhtälössä (3) metsiköistä.
On paikallaan tuoda esille, että tässä
riippuu muiden selittäjien tasosta. Loensimmäisessä
uuden aineiston käyttöön
puksi todettakoon, että estimoitava 10perustuvassa
raportissamme
emme yhgit-malli voitaisiin periaatteessa johtaa
ns. stokastisesta valintateoriasta käsin, täältä hyödynnä kaikkia muuttujia, jotmutta tutkimusasetelma käytettävissä ka voisivat vaikuttaa teoreettisten tarolevine muuttujineen ei anna tähän reaa- kastelujen ja estimoitavien mallien läheisempään vuorovaikutussuhteeseen. Kyse
lisia mahdollisuuksia.
on erityisesti hakkuupotentiaalia mittaaLogit-myyntitodennäköisyysmallien
lisäksi estimoimme puuta kunakin hak- vista suureista, joista myöhemmin tulkuuvuonna myyneitä aineistona käyt-· laan käyttämään tämän työn metsäalaa
(3) P(Y = 1) =
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parempaa mittaria. Toisaalta voidaan
väittää, että I11etsänomistajan markkinoille tulo- ja myyntimääräpäätöstä ei
tulisi erottaa toisistaan estimoimalla näitä koskevat mallityypit erikseen (ks. yllä). Se etu menettelyssämme on, että
voimme testata vaikuttavatko eri tekijät
samansuuntaisesti ja merkitsevästi ko.
malleissa. Onhan väitetty, että metsänhoitoyhdistysten puunkorjuutapa- ja
hakkuumääräehdotuksia tekevät ammattimiehet »määräävät hakkuista» ja
omistaja voi vain päättää myyntiajankohdasta. Toisaalta voimme verrata
uusia tuloksia samalla menettelyllä saamiimme aiempiin tuloksiin (ks. Kuuluvainen, Loikkanen ja Salo (1983)) molemmissa esiintyvien muuttujien osalta.
Vaihtoehtoisena
lähestymistapana
kahden erillisen mallin estimoinnille
olemme yrittäneet estimoida ns. Tobitmalleja (ks. esim. Maddala (1983)), joissa myyntimäärä voi saada joko arvon
nolla tai positiivisia arvoja saman mallin
puitteissa. Toistaiseksi aineistomme koko
on ollut liian suuri käytetylle ATKohjelmalle. Lopuksi, tekemämme oletus
saman metsänomistajan eri vuosien pohjalta tehtyjen havaintojen riippumattomuudesta on »rohkea». Myydyt puumäärät huomioon ottavan vuosittaisen
hakkuupotentiaalimitan myöhempi hyödyntäminen tulee lieventämään ko. ongelmaa, mutta ongelman pidemmälle
menevä ratkaisu edellyttäisi »räätälintyönä» tehtävien paneeliaineistoille tarkoitettujen diskreettien valintojen ekonometristen mallien hyväksikäyttöä (ks.
Heckman (1981)).

5. Empiiriset tulokset
Estimoitujen mallien tulokset esitetään
seuraavasti. Ensiksi raportoidaan koko

aineistolla estimoidut logit-myyntitodennäköisyysmallit ja vastaavat myyntimäärämallit kokonaisuudessaan niin, että selittäjinä on omistajakohtaisten muuttujien. lisäksi kuluvan kauden nimellinen
kantohinta. Päähuomio kiinnitetään tässä vaiheessa omistaja- ja tilakohtaisiin
selittäjiin. Seuraavassa vaiheessa raportoidaan samojen muuttujien käyttäytymisestä omistajaryhmittäin estimoiduissa malleissa. Tilan säästämiseksi tyydytään yhteenvetoon saaduista tuloksista,
sillä ko. mallit on raportoitu yksityiskohtaisesti toisaalla (ks. Loikkanen,
Kuuluvainen ja Salo (1985)).
Toisessa vaiheessa keskitymme eri hintamuuttujien käyttäytymisen raportointiin. Koska nämä tulokset on saatu estimoimalla kaikki omistaja- ja tilakohtaiset taustamuuttujat sisältävät mallit varioimalla sitten hintamuuttujia, vain viimeksimainittuja koskevat tulokset esitetään, sillä niiden käyttäytyminen on jokseenkin riippumatonta muista muuttujista. Samalla tavalla (yhdessä jonkin hintamuuttujan kanssa) estimoitujen rahamarkkinoiden kireysindikaattorien avulla saatuja tuloksia koskeva yhteenveto
esitetään viimeiseksi.

5.1. Omistaja- ja tilakohtaiset selittäjät
myyntitodennäköisyys- ja
myyntimäärämalleissa
Koko aineistoa koskevat tulokset
Suurimman uskottavuuden (maximum
likelihood) menetelmällä estimoidun 10git-myyntitodennäköisyysmallin ja pnsmenetelmällä estimoidun lineaarisen
myyntimäärämallin tulokset koko aineistoa käyttäen ilmenevät Taulukosta 2.
Rajoitamme kommenttimme lähinnä eri
muuttujien vaikutussuunnan ja tilastolli-
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sen merkitsevyyden (5 070 taso 2-suuntaisessa testissä) kommentointiin.
Metsätaloussuunnitelman olemassaolo saa positiivisen, mutta t-testissä eimerkitsevän kertoimen myyntitodennäköisyys (MT) -mallissa ollen täysin merkityksetön myyntimäärä (MM) -mallissa.
Metsäalan koulutus vaikuttaa merkitsevästi ainoastaan MT -mallissa ja sielläkin
erikoisella tavalla. Suhteessa koulutusta
saamattomiin käytännöllisesti orientoitunutta kurssitusta saaneilla on muita
suurempi myyntitodennäköisyys. Korkeamman tason (yliopisto- ja opistotason) koulutuksella ei ole vastaavaa vaikutusta.
Käytetty aluemuuttuja saa merkitsevän kertoimen MT-mallissa siten, että
myyntitodennäköisyys on Länsi-Suomessa
Itä-Suomea suurempi. Huomattakoon,
että aluemuuttujaan vaikuttaa myös
haastatteluajankohtien ja viiden vuoden
seurantajaksojen ero (1-2 vuodella).
Alue-muuttuja ei ole merkitsevä selittäjä
MM-mallissa. Sijaintimuuttuja toimii
niin, että metsälön sijaitessa maaseutukunnassa myyntimäärä on suurempi
kuin kaupunkimaisen kunnan tapauksessa. MT-mallissa vaikutussuunta on
päinvastainen, mutta kerroin ei ole
merkitsevä.
Koko aineiston mallissa omistajatyypin (maanviljelijä, metsätilanomistaja
tai perikunta) ja kahden edellisen tyypin
ikätekijän avulla on laadittu taulukosta
2 ilmenevälIä tavalla kahdeksan dummymuuttujan avulla interaktiivinen muuttujakokonaisuus, jossa muita luokkia
verrataan vertailu- (tai 0-) luokkana oleviin yli 60-vuotiaisiin metsätilanomistajiin. Tuloksista ilmenee, että eri-ikäisistä
metsätilanomistajista vain nuorimmilla
on O-tapausta merkitsevästi suurempi
myynti todennäköisyys . Päinvastoin kuin

MT-mallissa metsätilanomistajien ikäluokkamuuttujat saavat negatiivisia kertoimia MM-mallissa, mutta mikään niistä ei ole merkitsevä. Kussakin ikäluokassa maanviljelijöiden myyntitodennäköisyydet ovat metsätilanomistajia suuremmat ja pienenevät iän kasvaessa. Maanviljelijöiden myyntimäärät puolestaan
ovat
yleisesti
metsätilanomistajien
myyntimääriä pienemmät, mutta selvää
ikätekijän mukaista rakennetta ei tässä
esiinny. Perikunnat eivät poikkea MTmallissa vanhempiin ikäluokkiin kuuluvista metsätilanomistajista, mutta heidän myyntimääränsä on näitä pienempi
maanviljelijöiden tapaan.
Lyhyellä (alle 10 vuotta) hallinta-ajalla
on pitkään (yli 25 vuotta) nähden positiivinen vaikutus MT-mallissa. MM-mallissa tämä tekijä ei saa merkitseviä kertoimia lainkaan.
Hakkuupotentiaalia mittaava metsäala esiintyy luokiteltuna muuttujana
MT-mallissa ja jatkuvana MM-mallissa.
Sekä myyntitodennäköisyys että myyntimäärä kasvavat odotetusti metsäalan
kasvaessa. Metsäalamuuttuja mittaa
otantaan sijoittuneen kunnan sisällä olevaa metsäalaa ja selitettävät muuttujat
koskevat ko. alalta tehtyjä myyntejä.
»Metsää muualla» selittäjä ottaa huomioon kunnan ulkopuolisen metsänomistuksen olemassaolon, joka tulosten
mukaan vähentää myyntitodennäköisyyttä, saaden positiivisen, mutta eimerkitsevän kertoimen vastaavasti määrämallissa.
Tässä vaiheessa todettakoon, että aikaisemmassa yhden poikkileikkausvuoden koko maan aineistoon perustuvissa
vastaavissa malleissa (ks. Kuuluvainen,
Loikkanen ja Salo (1983)) tilastollisesti
merkitseviä selittäjiä saatiin seuraavasti.
Myyntitodennäköisyyteen (MT-mallissa)
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Taulukko 2. Myyntitodennäköisyys- ja myyntimäärämallin estimointitulokset.

Selitettävä muuttuja

Selittävät muuttujat
Vakio
Metsätaloussuunnitelma
- kyllä
- ei
Metsäkoulutus
- ei
- ammattikursseja
- korko ast. koul.
Alue
- Itä-Suomi
- Länsi-Suomi
Sijainti
- maaseutu kunta
- kaupunki kunta
Omistajatyyppi ja ikä
- maanviljelijä
- ikä < 40
- 40 < ikä < 50
- 50 < ikä < 60
- ikä> 60
- metsätilanomistaja
- ikä < 40
- 40 < ikä < 50
- 50 < ikä < 60
- ikä> 60
- perikunta
Hallinta-aika
- aika < 10 vuotta
- 10 < aika < 25
- aika> 25
Metsäala
- ala < 25 ha
- 25 < ala < 50
- 50 < ala < 100
- ala> 100
Metsää kunnan ulkop.
- kyllä
- ei
Kuluvan kauden nimellinen
kantohinta (PT)
Havaintojen lukumäärä
Log likelihood tai R2
Likelihood Ratio

Myyntitodennäköisyys
(Iogit) malli
myyty tai ei myyty
(dummy muuttuja)

Myyntimäärä
(Iin. regressio) malli
myyty puukuutiometrimäärä

0.007

(0.88)

119.46

0.143
(O-tapaus)

(1.52)

-0.650
(O-tapaus)

(O-tapaus)
0.394
-0.150

(3.16)
(0.51)

(0.02)

(O-tapaus)
-27.52
51.19

(0.71)
(0.46)

-0.276
(O-tapaus)

(2.99)

14.52
(O-tapaus)

(0.45)

-0.125
(O-tapaus)

(1.43)

73.38
(O-tapaus)

(2.33)

1.110
1.208
0.788
0.384

(4.80)
(5.37)
(3.74)
(1.83)

-283.73
-358.71
-290.83
-257.63

(3.14)
(4.06)
(3.31)
(2.88)

0.558
0.146
0.136
(O-tapaus)
-0.026

(2.26)
(0.61)
(0.55)

-50.55
-180.99
-117.28
(O-tapaus)
-217.99

(0.51)
(1.80)
(1.10)

0.242
0.137
(O-tapaus)

(1.98)
(1.27)

32.49
25.87
(O-tapaus)
4.668

(0.70)
(0.63)

(0.13)

-1.694
-0.884
-0.542
(O-tapaus)

(13.10)
(6.96)
(4.25)

-0.404
(O-tapaus)
0.006

(4.16)
(3)l4)

3319
LL = -2038.9
507.73*

(2.50)

(45.58)

(tässä jatkuvana
muuttujana)

44.18
(O-tapaus) .
0.478

(1.19)
(0.80)

1773
R2 = 0.564

* KHI - 2(20,0.05) = 34.17

vaikutti positiivisesti metsätaloussuunnite1man olemassaolo, metsäalan koulutus
(kaksiluokkainen muuttuja), omistajan

»nuoruus» ja se että kyseessä oli maa,nviljelijä, metsäala ja aluemuuttujat sekä
se, että omistus oli perhepiirissä (ei peri-
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kunnan tai henkilöyhtymän käsissä).
Vastaavasti myyntimäärään (MM-mallissa) vaikutti merkitsevästi viimeksimainitun omistusrakennemuuttujan ja metsäalan ohella vain omistajatyyppi eli
metsätilanomistajien myyntimäärä oli
maanviljelijöitä suurempi.
Viimeisenä selittäjänä Taulukon 2
malleissa on kuluvan kauden nimellinen
kantohinta, joka saa positiivisen kertoimen sekä MT- että MM-malleissa ollen
merkitsevä vain edellisessä. Myöhemmin
(kappaleessa 5.2) käsittelemme vastaavalla tavalla ko. malleihin liitettyjen erilaisten hintamuuttujien käyttäytymistä.

määrämalleissa niitä oli vain muutama.
Maanviljelijöiden ja perikuntien määrämallissa metsäala (jatkuvana muuttujana) oli ainoa merkitsevä selittäjä. Metsätilanomistajien MM-mallissa metsäalan
ohella vähintään opistotasoisen metsäalan koulutuksen saaminen ja kuuluminen korkeimpaan sosioekonomiseen luokkaan vaikuttivat myyntimääriä kasvattavasti.
Maanviljelijöiden MT-mallissa useat
tekijät osoittautuivat merkitseviksi.
Kurssitasoinen metsäalan koulutus ja
metsälön sijainti kaupunkimaisessa kunnassa kasvattivat myyntitodennäköisyyttä. Nuoret (alle 50 v.) myyvät puuta todennäköisemmin kuin vanhat. Edelleen,
metsänomistus myös tarkastelukunnan
Omistajaryhmittäiset tulokset
ulkopuolella vähentää myyntitodennäAikaisemmasta tutkimuksestamme poi- köisyyttä. Metsäalan ja eksogeenisen
keten maanvilj elij ä -metsätilanomistaj a tulo- tai varallisuusaseman korvikedikotomian sijasta tässä perikunnat (ym. muuttujana käytetyn peltoalan roolin
laadittiin
kolmen
muut yhteisomistusmuodot) erotettiin selvittämiseksi
kolmanneksi ryhmäksi ja yllä esitetyn peltoala- ja neljän metsäalaluokan avul.t
kaltaiset MT- ja MM-mallit estimoitiin la 12 »selliä», joita vastaavasti laadittiin
kullekin ryhmälle erikseen. Ryhmästä 11 dummymuuttujaa, joista suurin pelriippuen muuttujakokonaisuus vaihteli toala- (yli 20 ha) ja suurin metsäalaluokjonkin verran siten, että esimerkiksi vain ka (yli 100 ha) valittiin vertailu- (0-) luomaanviljelijöiden tapauksessa maanvil- kaksi. Tulosten mukaan tähän luokkaan
jelysalaa käytettiin tulo- ja varallisuus- kuuluvilla on suurin myyntitodennäköiaseman korvikemuuttujana, kun taas syys. Useimmissa tapauksissa peItoalametsätilanomistajien tapauksessa vas- luokan ollessa annettuna myyntitodentaavana korvikemuuttujana toimi sosio- näköisyys 'kasvaa metsäalan kasvaessa.
ekonominen asema. Toisaalta peri kun- Myös metsäalaluokan ollessa annettuna
tien tapauksessa vastaavaa muuttujaa tai peltoalan kasvu lisää useimmiten myynikämuuttujia ei voitu käyttää. Saadut tu- titodennäköisyyttä. Todettakoon, että
lokset on raportoitu yksityiskohtaisesti eri luokkien väliset erot eivät aina ilmeitoisaalla (ks. Loikkanen, Kuuluvainen, sestikään ole »parittain» toisistaan merSalo (1985)), joten tyydymme tässä teke- kitsevästi poikkeavia.
mään yhteenvedon.
Metsätilanomistajien MT-mallissa alueKoko aineistolla saatujen tulosten ta- muuttuja on merkitsevä siten, että
paan' omistaj aryhmittäisissä malleissakin Länsi-Suomessa myyntitodennäköisyys
myyntitodennäköisyydelle saatiin hel- on Itä-Suomea suurempi. Ikämuuttuja
pommin merkitseviä selittäjiä, kun taas- vaikuttaa niin, että nuorimpien (alle 40 v) -
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myynti todennäköisyys on vanhempia
suurempi. Tulo- ja varallisuusaseman
korvikemuuttujana käytetty sosioekonominen asema vaikuttaa niin, että korkeimmassa asemassa olevilla on pienin
myyntitodennäköisyys. Myyntialttiutta
kasvattavaa metsäalamuuttujaa lukuunottamatta muut muuttujat (metsätaloussuunnitelma, metsäkoulutus, sijainti,
asuminen tilalla ja omistajan sukupuoli)
eivät ole merkitseviä.
Lopuksi, perikuntien MT.:.mallissa
metsäalan ohella ainoastaan metsäalan
koulutusta koskeva muuttuja on merkitsevä. Jos perikuntaan kuuluva haastateltu on saanut vähintään opistotason metsäkoulutusta niin tämä merkitsee perikuntien tapauksessa pienempää myyntitodennäköisyyttä
kouluttamattomiin
verrattuna. Alemman asteen koulutus
saa puolestaan positiivisen kertoimen,
mutta se ei ole merkitsevä.

saadut hintamuuttujia koskevat tulokset
sekä
myyntitodennäköisyysmalleissa
(MT) että myyntimäärämalleissa. Nimellisiä hintoja vastaavat muuttujat ja niiden yhdistelmät ovat yllä (8 eri yhdistelmää) ja alempana niiden reaaliset vastineet samassa järjestyksessä (numeroituina 1) - 8) nekin).
Jos metsänomistajat eivät ole rahailluusioIle alttiita ja pystyvät erottamaan
yleisen ja kantohintainflaation, niin teoreettisten mallien mukaisesti ainoastaan
reaalihinnoilla pitäisi olla merkitystä.
Taulukon 3 kohdissa 1) on staattisia
odotuksia vastaavasti hintaselittäjänä
vain kuluvan kauden kantohinta. Nimellinen hinta saa positiivisen ja reaalinen
negatiivisen kertoimen molemmissa mallityypeissä. Kuitenkin vain MT-mallin
kertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä.
Kohdassa 2) hintaselittäjänä on kantohinnan suhteellinen muutos (PD ja
RPD). Jos »paluu normaaliin» hypoteesin
mukaan hintojen odotetaan seuraa5.2. Hintamuuttujien käyttäytyminen
valla
periodilla palaavan edellisen periomyyntitodennäköisyys- ja
din tasolle, niin sekä myyntitodennäköimyyntimäärämalleissa
syyden että määrän odottaisi kasvavan
Tässä kappaleessa raportoidaan kappa- tämän hintamuuttujan kasvaessa. Tauleessa 3.2. esiteltyjä hintamuuttujia kos- lukon 3 kohdista 2) ilmeneekin, että ko.
kevat tulokset. Ko. muuttujat tai muut- muuttujien (sekä nimellisten että reaalistujayhdistelmät on liitetty estimoiduissa ten) kertoimet saavat molemmissa mallimalleissa omistaja- ja tilakohtaisten tyypeissä positiiviset ja merkitsevät kermuuttujien joukkoon lisäselittäjiksi ku- toimet. Osoittautuukin, että myös omiskin vuorollaan samaan tapaan kuin ku- tajaryhmittäisissä tarkasteluissa tämä·
luvan kauden nimellinen kantohinta P T hintamuuttuja toimii »parhaiten» vaikuTaulukon 2 malleissa. Koko mallien esit- tussuuntaa ja merkitsevyyttä ajatellen.
tämisen sijasta seuraavassa rajoitutaan
Spesifikaatio 3) vastaa »paluu noreri hintamuuttujien kertoimien ja t- maaliin» hypoteesia siten, että siinä kuarvojen raportointiin.
luvan ja edellisen kauden hinnat ovat
omina muuttujinaan. Nimellinen versio
on sopusoinnussa ko. hypoteesin kanssa
Koko aineistolla saadut tulokset
eli kuluvan kauden hinta saa positiivisen
ja edellisen kauden hinta negatiivisen
Taulukosta 3 ilmenevät koko aineistolla kertoimen molempien ollessa merkitse-
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Taulukko 3. Nimellis- ja reaalihintamuuttujat (logit) myyntitodennäköisyys- ja (lin._ regressio) myyntimäärämalleissa.
Myyntitodennäköisyys
(logit) malli

Myyntimäärä (lin.
regressio) malli

Nimellishintamuuttujat
1) P T (= kuluvan kauden hinta)

0.006

(3.44)

2) PD (= (PT -

1.030

(3.90)

298.67

(2.96)

0.010
-0.009

(4.19)
(2.49)

2.587
-3.946

(2.88)
(3.14)

3) P T
P T- 1
4) PDE* (= P T +

PT-1)/P T - 1)

PT)/P T)

I -

5) P T
PDE*
6) P T
PT +
7) P T
PE 1

1

8) P T
PE 2

0.478

(0.80)

1.460

(4.61)

276.2

(2.37)

0.001
1.930

(4.96)
(5.82)

1.075
346.20

(1.69)
(2.80)

-0.008
0.016

(2.65)
(5.65)

-2.090
3.084

(2.01)
(3.02)

-0.007
0.021

(2.52)
(5.73)

-1.760
3.782

(1.77)
(2.82)

-0.007
0.011

(0.78)
(1.44)

-1.838
1.891

(0.57)
(0.73)

-0.008

(2.37)

-0.906

(0.71)

1.640

(4.45)

449.08

(3.16)

-0.004
-0.012

(1.33)
(5.85)

0.006
-2.919

(0.01)
(3.78)

Reaalihintamuuttujat
1) RP T (= kul. kauden reaalih.)
2) RPD (= (RP T 3) RP T
RP T _ 1
4) RPDE*
5) RP T
RPDE*
6) RP T
RP T +
7) RP T
RPE 1
8) RP T
RPE 2

I

RPT_1)/RP T _ 1)

(= RP T +

I -

RPT)/RP T)

1.870

(3.97)

320.5

(1.82)

0.002
2.060

(0.44)
(3.22)

1.081
419.58

(0.64)
(1.80)

-0.010
0.012

(2.37)
(3.13)

-1.291
2.387

(1.01)
(1.80)

-0.011
-0.002

(2.47)
(0.94)

-0.188
0.625

(0.12)
(0.70)

0.008
-0.041

(1.49)
(4.14)

2.817
-9.576

(1.51)
(2.71)

viä. Reaalimallissa kuluvan kauden hinnat ovat osin väärän mer kkisiä (MTmalli) ja molemmissa malleissa eimerkitseviä, kun taas edellisen kauden
hinnat saavat hypoteesin mukaiset negatiiviset ja merkitsevät kertoimet.
Kohdassa 4) testataan täydellisen ennakkotietämyksen hypoteesia käyttämällä kuluvasta kaudesta seuraavaan toteutunutta suhteellista muutosta (PDE*
ja RPDE*) selittäjänä. Jos metsänomistajat todella pystyisivät ennakoimaan tulevan kantohintakehityksen, tulevan hin-

nannousun pitäisi pienentää kuluvan
kauden myyntitodennäköisyyttä ja/tai
määrää eli ko. muuttujien pitäisi saada
negatiiviset kertoimet. Tuloksista kuitenkin ilmenee, että ko. muuttujat saavat kaikissa tapauksissa positiiviset kertoimet, jotka ovat yhtä lukuunottamatta
(RPDE* MM-mallissa) lisäksi merkitseviä. Kohdassa 5) yllä mainittuun malliin
on lisätty kuluvan kauden hintataso lisäselittäjäksi, mutta sen mukanaolo ei
muuta PDE* ja RPED* muuttujien käyttäytymistä. Spesifikaatiossa 6) kuluvan
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kauden ja seuraavan kauden toteutunut
kantohinta ovat erillisinä selittäjinä. Tällöin molemmat muuttujat saavat molemmissa mallityypeissä odotusten vastaiset
etumerkit siten, että kertoimet ovat
useimmiten lisäksi merkitseviäkin.
Jäljellä olevissa kohdissa 7) ja 8) on
kuluvan kauden hinnan ohella erikseen
pidempien aikasarjatietojen perusteella
laadittujen hintamallien tuottamia hintaodotusmuuttujia, joiden konstruointi
on raportoitu toisaalla yksityiskohtaisemmin (ks. Loikkanen, Kuuluvainen ja
Salo (1985)). PE\ (ja RPE\) perustuu
autoregressiivisen hintamallin ennusteeseen, kun taas PE 2 (ja RPE 2) odotusmuuttujan taustalla olevassa hintamallissa on laajempi selittäjäjoukko. Huomattakoon, että nämä hintaodotusmuuttujat perustuvat koko maan keskimääräistä (havusahatukin) kantohintakehitystä koskeviin malleihin eli toisin kuin
yllä käsitellyissä hintamuuttujissa, niissä
ei esiinny alueellista variaatiota.
Taulukon 3 kohtien 7) ja 8) osoittamalla tavalla molemmat hintaodotusmuuttujat saavat kaikissa nimellishintaisissa malleissa »väärät» etumerkit.
Reaalihintamalleissa tilanne on hieman
erilainen. Spesifikaatiossa 7) RPE\ saa
negatiivisen mutta ei-merkitsevän kertoimen, mutta tässä myös käypä hinta
(RP T ) saa negatiivisen ja merkitsevän
kertoimen. Erillistä odotusmuuttujaa
käytettäessä ainakin näennäisesti onnistunein on versio 8) reaalihintamuuttujin.
Kuluvan kauden hinnat saavat positiivisia, joskin ei-merkitseviä kertoimia.
Omaa hintamenneisyyttä laajempaan informaatiojoukkoon perustuva hintaodotusmuuttuja RPE 2 saa tilastollisesti merkitsevät negatiiviset kertoimet sekä
myyntitodennäköisyys- että myyntimäärämalleissa.

Omistajaryhmittäiset tulokset
Omistajaryhmittäin estimoituihin MTmalleihin sisällytettyjä hintamuuttujia
koskevat tulokset ilmenevät Taulukosta 4
ja vastaavat MM-mallien tulokset Taulukosta 5 samassa järjestyksessä (8 spesifikaatiota nimellis- ja reaalimuuttujille)
kuin koko aineiston tapauksessa yllä.
Taulukon 4 kohdassa 1) kuluvan kauden nimellishinnat saavat positiiviset ja
reaalihinnat negatiiviset kertoimet. Vain
edelliset ovat merkitseviä metsätilanomistajia lukuunottamatta. Yleisesti
parhaiten toimiva hintaselittäjä eli suhteellinen muutos edellisestä kaudesta
(PD ja RPD) saavat positiiviset kertoimet sekä nimellis- että reaaliversioissa ja
ne ovat myös kaikki merkitseviä maanviljelijöiden ja perikuntien tapauksessa.
Kahdesta muusta ryhmästä poiketen ko.
muuttujat eivät näy vaikuttavan metsätilanomistajien mar kkinoilletuloalttiuteen.
Myös kohdan 3) nimellisversio »paluu
normaaliin» hypoteesista toimii hyvin
maanviljelijöiden ja perikuntien, muttei
metsätilanomistajien tapauksessa. Vastaavassa reaalisessa versiossa kuluvan
kauden hinnat saavat maanviljelijöiden
ja perikuntien tapauksessa ei-merkitsevät
kertoimet, kun taas viivästettyjen hintojen kertoimet ovat negatiivisia ja merkitseVIa. Metsätilanomistajien tulokset
poikkeavat taas muista ryhmistä tässäkin. Sekä kuluvan että edellisen kauden
hinta saa negatiivisen kertoimen ensin
mainitun ollessa vielä merkitseväkin.
Kohtien 4) - 8) spesifikaatiot tuottavat samanlaisia tuloksia kuin koko aineiston mallit. Hintaodotusmuuttujat
saavat »vääränmerkkisiä» (positiivisia)
kertoimia, jotka ovat lisäksi usein merkitseviäkin. Tilanne poikkeaa muista
vain reaalihintavaihtoehdossa 8) missä
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Taulukko 4. Nimellis- ja reaalihintamuuttujat omistajaryhmittäin estimoiduissa (logit) myyntitodennäköisyysmalleissa.
Maanviljelij.

Metsätil. om.

Perikunnat

Nimellishintamuuttujat
1) P T (= kuluvan kauden hinta)

0.006

(2.81)

0.003

(0.71)

0.006

(1.95)

2) PD (= (P T

1.210

(3.28)

0.069

(0.12)

1.680

(3.00)

0.012
-0.009

(3.45)
(2.06)

0.002
0.003

(0.27)
(0.32)

0.016
-0.019

(3.18)
(2.58)

PT-,)/P T -,)

-

3) P T
PT -,
4) PDE* (= P T

+ , -

PT)/P T)

5) P T
PDE*
6) P T
PT +
7) P T
PE,

,

8) P T
PE2

1.420

(3.22)

2.250

(3.26)

0.925

(1.43)

0.010
1.430

(3.89)
(4.19)

0.006
2.610

(1.71)
(3.59)

0.009
1.410

(2.46)
(2.07)

-0.007
0.016

(1.71)
(4.08)

-0.014
0.020

(2.23)
(3.21)

-0.005
0.014

(0.79)
(2.31)

-0.008
0.023

(1.94)
(4.63)

-0.013
0.025

(2.13)
(3.08)

-0.004
0.017

(0.62)
(2.19)

-0.003
0.008

(0.24)
(0.74)

-0.023
0.021

(1.14)
(1.29)

-0.021
0.022

(1.15)
(1.54)

-0.008

(1.56)

-0.020

(2.67)

-0.003

(0.44)

Reaalihintamuuttujat
1) RP T (= kul. kaud. reaalih.)
2) RPD
(= (RP T

-

RP T - ,)/RPT - ,)

3) RP T
RP T _ ,
4) RPDE*
(= RP T

1.850

(3.65)

0.388

(0.48)

2.570

(3.24)

-0.004
-0.013

(0.78)
(4.65)

-0.013
-0.008

(2.39)
(1.68)

0.002
-0.018

(0.25)
(3.76)

1.710

(2.61)

3.230

(3.11)

1.140

(1.17)

5) RP T
RPDE*

0.002
1.890

(0.30)
(2.10)

-0.009
2.370

(0.93)
(1.73)

0.005
1.105

(0.50)
(1.20)

6) RP T
RP T +,
7) RP T
RPE,

-0.009
0.010

(1.82)
(2.00)

-0.022
0.014

(2.89)
(1.80)

-0.004
0.009

(0.59)
(1.22)

-0.009
-0.002

(1.49)
(0.41)

-0.024
-0.004

(2.54)
(0.74)

-0.008
-0.005

(0.93)
(1.00)

8) RP T
RPE 2

0.012
-0.051

(1.65)
(3.57)

-0.005
-0.041

(0.39)
(1.90)

0.004
-0.017

(0.33)
(0.84)

+ , -

RPT)/RP T)

kuluvan kauden hinnat saavat positiivisia ja odotetut tulevan kauden hinnat negatiivisia kertoimia. Kuitenkin näistä ainoastaan maanviljelijöiden tapauksessa
hintaodotusmuuttujan (RPE 2) kerroin
on merkitsevä.
Taulukosta 5 ilmenevien myyntimäärämallien hintamuuttujia koskevat tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin MTmallien tulokset yllä. Kuluvan kauden
sekä nimelliset että reaaliset hinnat saavat ~ ei-merkitseviä (ja etumerkiltään
vaihtelevia) kertoimia, kun taas suhteel-

linen muutos (ks. kohta 2)) toimii paremmin, saaden kuitenkin positiivisia ja
selvästi merkitseviä kertoimia vain
maanviljelijöiden tapauksessa. Myös
kohdan 3) versio »paluu normaaliin» hypoteesista toimii MT-mallin tapaan tuottaen »parhaat» tulokset maanviljelijöiden ja perikuntien tapauksessa kun taas
metsätilanomistajien käyttäytymistä ko.
hintamuuttujat eivät selitä. Spesifikaatioissa 4) - 8) esiintyy jälleen runsaasti
»vääriä» etumerkkejä (osin merkitsevinäkin) hintaodotusmuuttujille. Ainoana
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Taulukko 5. Nimel/is- ja reaalihintamuuttujat omistajaryhmittäin estimoiduissa (Iin. regressio) myyntimäärämalleissa.

Maanviljelij.
Nimellishintamuuttujat
1) P T (= kuluvan kauden hinta)

2) PD (= (P T

P T - 1)/PT -

-

3) P T
PT - 1
4) PDE* (= P T

1)

0.080

(0.16)

241.0

(3.00)

2.026
-3.709

(2.83)
(3.69)

Metsätil. om.
1.970
137.4
1.574
0.324

Perikunnat

(1.25)

-0.004 (0.00)

(0.51)

614J

(0.66)
(0.10)

5.298 (1.61)
-9.705 (2.10)

(1.67)

(1.52)

258.7

(2.81)

73.8

(0.23)

639.2

5) P T
PDE*

0.570
293.0

(1.11)
(3.01)

2.333
189.6

(1.36)
(0.56)

1.242 (0.55)
(1.62)
723.4

6) P T
PT +
7) P T
PE 1

-2.173
2.686

(2.61)
(3.32)

0.210
1.909

(0.08)
(0.67)

-5.361 (1.43)
6.404 (1.73)

-1.587
2.787

(1.99)
(2.64)

0.879
1.442

(0.34)
(0.42)

-5.676 (1.54)
10.20 (1.89)

0.050
0.024

(0.02)
(0.01)

5.556
-3.104

(0.61)
(0.42)

-12.70 (1.12)
10.11 (1.14)

-0.734

(0.73)

1.812

(0.50)

-3.446 (0.75)

366.3

(3.26)

199.1

(0.52)

970.6

0.026
-2.315

(0.03)
(3.85)

1.082
-1.077

(0.29)
(0.54)

-1.704 (0.37)
-8.241 (2.57)

54.5

+ 1 -

PT)/P T)

1

8) P T
PE 2
Reaalihintamuuttujat
1) RP T (= kul. kaud. reaalih.)

2) RPD
(= (RP T
3) RP T
RP T _

-

RP T _ 1)/RPT -

1

4) RPDE*
(= RP T

1)

(1.81)

(1.16)

322.1

(2.33)

(0.11)

736.6

5) RP T
RPDE*

1.474
458.9

(1.10)
(2.46)

2.390
134.1

(0.53)
(0.21)

0.393 (0.06)
(0.88)
774.4

6) RP T
RP T +
7) RP T
RPE 1

-1.111
2.566

(1.10)
(2.43)

0.495
1.094

(0.13)
(0.31)

-4.009 (0.87)
4.447 (0.89)

0.542
1.167

(0.42)
(1.60)

-1.041
-1.302

(0.21)
(0.53)

-2.032 (0.35)
-1.165 (0.39)

3.062
-9.869

(2.05)
(3.41)

2.824
-5.183

(0.55)
(0.53)

2.626 (0.39)
-14.88 (1.22)

8) RP T
RPE 2

1

+ 1 -

RPT)/RP T)

poikkeavana tapauksena on jälleen reaalinen spesifikaatio 8), jossa kuluvan kauden hinnat saavat positiiviset ja hintaodotusmuuttuja RPE 2 negatiiviset kertoimet kaikkien ryhmien tapauksessa.
Ko. kertoimet ovat kuitenkin merkitseviä ainoastaan maanviljelijöiden tapauksessa.

5.3. Rahamarkkinoiden kireysmuuttujia
koskevat tulokset
Markkinatason informaatioon perustu-

vina rahamarkkinoiden kireysmuuttujina käytettiin liikepankkien keskuspankkivelan marginaalikoron ja ns. peruskoron erotukseen perustuvaa muuttujaa
(CRED) sekä teollisuuden investointikyselyyn perustuvaa rahoituksen saatavuusmuuttujaa (CREI). Molemmat kasvavat rahamarkkinoiden kiristyessä.
Kappaleesta 2 muistettaneen, että ennakkohypoteesia luotonsaatavuuden lyhyen
aikavälin vaihteluiden ja puuntarjonnan
välille' ei katsottu voitavan muodostaa,
koska hyvällä syyllä reaktiot saattoivat
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olla vastakkaisen suuntaisia ja lisäksi eimonotonisia s.e. voimakkaan kiristymisen tuloksena likviditeettirajoitteiset
metsänomistaj a-investoij at
lykkäävät
projektejaan (eivätkä myy puuta), kun
taas pieneen luotonkiristymiseen oletettiin reagoitavan lisäämällä puunmyyntiä.
Seuraavassa
tehdään
yhteenveto
CRED ja CREI muuttujia käyttäen saaduista tuloksista esittämättä tässä yhteydessä edes ko. muuttujien kertoimia ja tarvoja. Todettakoon, että ko. muuttujia
kokeiltiin eri muodoissaan yhdessä kuluvan kauden hintamuuttujien (P T ja RP T )
sekä suhteellisten hinnanmuutosten (PD
ja RPD) kanssa.
Koko aineiston malleissa sekä CRED
että CREI saivat säännönmukaisesti negatiiviset kertoimet molemmissa mallityypeissä (eli MT- ja MM-malleissa) siten, että kertoimet olivat useimmiten
myös merkitseviä. Tämän mukaan luotonsaatavuuden kiristyessä puuntarjonta
supistuu (metsätuloilla rahoitettavaksi
suunniteltuja investointeja siirretään?).
Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös
omistaj aryhmittäin estimoituj en mallien
perusteella, joissa ko. muuttujien (negatiiviset) kertoimet olivat useimmiten
myös merkitseviä maanviljelijöiden ja
perikuntien tapauksessa. Metsätilanomistajien mallissa rahamarkkinoiden
kireysmuuttujat olivat muista poiketen
säännönmukaisesti ei-merkitseviä.
Yllä esitettyihin markkinatason luotonkireysmuuttujiin perustuviin tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. los
metsäsektorin suhdannenousu ja puunmyyntitulojen kasvuun perustuva suotuisa talletuskehitys ovat tapahtuneet samanaikaisesti, niin tämä voi selittää miksi yllä saatiin mainitut tulokset. Ts. luotonkireysmuuttujissa ei esiinny tällöin
metsäsektorin kehityksestä riippumaton-

ta variaatiota luotettavien tulosten saamiseksi.

6.

Yhteenveto ja loppupäätelmät

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on
raportoida uuteen metsänomistajakohtaiseen paneeliaineistoon perustuvia ensivaiheen tuloksia yksityismetsänomistajien puuntarjontakäyttäytymisestä. Yhteensä viittä Itä- ja Länsi-Suomen piirimetsälautakuntaa koskevia omistajakohtaisia tietoja sekä markkinatason
hinta- ja rahamarkkinoiden kireysmuuttujia käyttäen olemme estirnoineet sekä
vuosittaista markkinoilletuloa selittäviä
myyntitodennäköisyysmalleja että erikseen puunmyyntimäärämalleja. Mallit
estimoitiin sekä koko aineistolle että kolmelle omistajaryhmälle (maanviljelijät,
metsätilanomistajat ja perikunnat (ym.
muut yhteisomistuksessa olevat tilat».
los useimpien teoreettisten puuntarjontamallien (erityisesti ns. rotaatiomallien) oletukset olisivat voimassa, metsänomistajakohtaisilla tekijöillä ei pitäisi olla mitään vaikutusta puuntarjontakäyttäytymiseen. Sitä vastoin otettaessa huomioon metsälöiden tilaa ja puumarkkinoiden tilaa koskeva epätäydellisen informaation mahdollisuus, pääomamarkkinoiden epätäydellisyys (korko- ja luotonsäännöstely), metsien tarjoamat vaihtoehtoiset käytöt (tulojoustava virkistyspalvelusten kysyntä) jne. omistajien
ominaisuuksista voi perustellusti tulla
tärkeitä puuntarjontakäyttäytymisen selittäjiä.
Saatujen tulosten perusteella hakkuuvuosittaiseen myyntitodennäköisyyteen
vaikuttivat metsälön koon ja piirimetsälautakunnan sijainnin ohella omistajan
ominaisuudet.
Metsäalan
koulutus
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(kurssimuotoinen, muttei korkeampi), . muksessa oli testata erilaisten hintaomistajan ikä (nuoruus) ja lyhyt hal- muuttujien vaikutusta puuntarjontalinta-aika kasvattivat myyntitodennäköi- käyttäytymiseen. Erityisesti halusimme
syyttä. Maanviljelijät myyvät muita testata keskenään osin ristiriitaisiakin
omistajaryhmiä useammin (suurempi väitteitä joiden mukaan
vuosittainen
myyntitodennäköisyys ), a) metsänomistajat eivät reagoi taloumutta myyntimäärät ovat puolestaan
dellisten kannusteiden muutoksiin eli
muita ryhmiä pienemmät. Tulosten mukantohinnat eivät vaikuta tarjontaan
kaan omistajakohtaisilla muuttujilla on b) metsänomistaja (erityisesti maanvilvaikutusta lähinnä mar kkinoilletuloaltjelijät) supistavat puuntarjontaa
tiuteen, kun taas myyntimääriin ne eivät
kantohintojen noustessa (ns. Volvo
juuri vaikuta. Tämä perusasetelma päti
argumentti)
myös omistajatyyppikohtaisiin tuloksiin. c) jotkut metsänomistajaryhmät (erityisesti metsätilanomistajat) ovat
Eräs uusi mielenkiinnon kohde tässä
hintaspekuloijia, jotka myyvät puututkimuksessa oli, miten metsänomistata vain korkeiden kantohintojen valjan tulo- tai varallisuusasema vaikuttalitessa eli heidän tarjontansa on eritvat puunmyyntikäyttäytymiseen. Tämän
tekijän vaikutusmahdollisuudelle löydettäin hintajoustavaa
tiin perusteita siitä, että varsinkin nuoret d) puuntarjontakäyttäytyminen on normaalia eli tarjonta kasvaa kantohin(huom. ikätekijä oli merkitsevä selittäjä
yllä) metsänomistajat suorittavat asuntotatason noustessa eikä eri ryhmien
tai maatalousinvestointeja osin velka- ja
välillä ole eroja.
osin metsätulorahoituksella. Alempiin
Saadut tulokset paljastivat jossain
tuloryhmiin kuuluvien alttius joutua luomäärin
yllättäviä eroja hintatekijän vaitonsäännöstelyn kohteeksi on yleensä
kutuksessa
vuosittaiseen puunmyyntitosuurempi ja tämän epäiltiin lisäävän alttiutta myydä puuta. Maanviljelijöiden· dennäköisyyteen ja -myyntimäärään.
tapauksessa tulo- ja varallisuusaseman Yleisesti ottaen hintamuuttujilla on selvimmin (tilastollisesti merkitsevimmin)
korvikemuuttujana pidettiin peltoalaa.
Myyntimäärämallissa mitään vaikutusta vaikutusta maanviljelijöiden puuntarei saatu esille, mutta myyntitodennäköi- jontaan, mutta perikunnat eivät poikkea
syysmallissa alttius myydä pikemminkin tästä ryhmästä paljoakaan. Sitä vastoin
kasvoi kuin laski peltoalan kasvaessa metsätilanomistajat ovat selvästi muita
(vastoin ennakkohypoteesia). Metsätilan- vähemmän hintasensitiivisiä eli heidän
omistajien tapauksessa tulo- ja varalli- tapauksessaan juuri mitkään hintamuutsuusaseman korvikemuuttujana oli kol- tujat eivät saaneet merkitseviä kertoimiluokkainen sosioekonomista asemaa mia.
Tutkimuksessa kokeiltiin kahdeksaa
kuvaava tekijä. Tässä tapauksessa
myyntitodennäköisyys oli ylimmässä so- eri hintamuuttujaa tai muuttujayhdistelsiaaliluokassa muita alhaisempi (ennak- mää sekä nimellisinä että reaalisina. Jos
kohypoteesin mukaisesti), kun taas hintamuuttujilla oli merkitsevää vaikumyyntimäärämallissa tilanne oli päinvas- tusta, niin se liittyi selvemmin markkinoilletuloalttiuteen (myyntitodennäköitainen.
Päämielenkiinnon kohteena tutki- syyteen) kuin myyntimäärään. Kuluvan
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kauden nimellinen kanto hinta vaikutti
positiivisesti maanviljelijöiden ja perikuntien puunmyyntitodennäköisyyteen,
mutta myyntimäärään sillä ei ollut merkitsevää vaikutusta. Reaaliset kuluvan
kauden kantohinnat saivat molemmissa
mallityypeissä negatiivisia, mutta eimerkitseviä kertoimia. Näin ollen lähinnä maanviljelijöihin liitetty Volvoargumentti ei saa tukea nimellishintaisista malleista, mutta reaalisten mallien
lopputulos jää epäselvemmäksi.
Parhaaksi yksittäiseksi hintamuuttujaksi osoittautui nimellisen kantohinnan
suhteellinen muutos edellisestä periodista kuluvaan periodiin. Se sai positiivisia
ja merkitseviä kertoimia jokseenkin kaikissa koko aineiston sekä maanviljelijöiden että perikuntien malleissa. Metsätilanomistajien malleissa nämäkin muuttujat olivat ei-merkitseviä. Tämä versio
sekä sen kanssa vaihtoehtoinen malli,
jossa kuluvan ja edellisen kauden kantohinnat ovat eri muuttujinaan tukevat ns.
»paluu normaaliin» hypoteesin mukaista
käyttäytymistä maanviljelijöiden ja perikuntien tapauksessa. Ts. seuraavaa
kautta koskevat hintaodotukset muodostetaan lähimenneisyyden (edellisen
hakkuukauden) perusteella eli kantohinnan odotetaan palaavan aiemmalle tasolleen. Tulkinnallista epävarmuutta aiheutuu kuitenkin siitä, että myös reaalisen
kantohinnan suhteellinen muutos sai
myös positiivisia ja merkitseviä kertoimia vastaavalla tavalla. Sitä vastoin kuluvan kauden reaalihinta sai usein negatiivisia, mutta ei-merkitseviä kertoimia
ollessaan erillisenä muuttujana viivästetyn reaalihinnan kanssa.
Sen paremmin täydelliseen ennakkotietämykseen, kuin erillisten hintaodotusmlluttujien käyttöönkään perustuvat
mallit eivät toimineet odotetulla tavalla.

Vastoin ennakko-odotuksia, näissä malleissa odotetun tulevan hakkuukauden
hinnan nousu kasvatti kuluvan kauden
myyntitodennäköisyyksiä ja myyntim~ä
riä. Ainoastaan hintaodotusmuuttuja,
joka oli saatu mallin ulkopuolista
aikasarja-aineistoa käyttäen sellaisen
mallin ennusteina, jossa selitettiin reaalista kantohintaa sen omalla menneisyydellä sekä eräillä muilla tekijöillä toimi
»oikein päin». Ts. tätä muuttujaa käyttäen odotetun tulevan hinnan nousu vähensi tämän kauden tarjontaa. Tämäkin
malli toimi lähinnä maanviljelijöiden ja
osin perikuntien tapauksessa, muttei
lainkaan metsätilanomistaj ien tapauksessa.
Puuntarjontamalleissamme tutkittiin
myös rahamarkkinoiden kireyden vaikutuksia
puuntarj ontakäyttäytymiseen.
Kahta eri kireysindikaattoria käyttäen
saatiin säännönmukaisesti se tulos, että
sekä puunmyyntitodennäköisyys että
-määrä pienenevät luotonsaatavuuden
..
heiketessä. Varauksena on todettava,
että ko. tulos saattaa johtua siitä, että
metsäsektorin, puunmyyntitulojen ja
talletuskannan kasvu ovat toteutuneet
samanaikaisesti, joten luotonsaatavuuden vaikutusta ei saada luotettavasti
esille.
Lopuksi palaamme lyhyesti johdannossa esitettyyn huoleen siitä, että metsänomistajakunnassa tapahtuva rakennemuutos voi vaikuttaa puun saatavuuteen. Tämän tutkimuksen tulosten valossa metsätilanomistajien osuuden kasvu
voi aiheuttaa ongelmia, sillä heidän
puuntarjontansa ei juuri reagoi kantohinnan muutoksiin. Hintasensitiivisten
ryhmien osuuden supistuessa kantohintojen (tai puun yli- ja alitarjonnan jos
hintakehitykseen puututaan) vaihtelut
saattavat voimistua ja aiheuttaa kasva-
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van stabiliteettiongelman. Sikäli kuin
syy metsätilanomistajien tarjonnan hintajäykkyyteen on metsälöiden hakkuumahdollisuuksien", kantohintakehityksen
ja metsätulojen sijoitusvaihtoehtojen
heikossa tuntemuksessa, metsätaloussuunnitelmien peittävyyden laajentaminen sekä muun informaatiop. lisääminen
saattavat helpottaa mainittua ongelmaa.
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aikakauskirja 1985:2

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA

Rahoitusjärjestelmän muutoksista ja niiden
vaikutuksista yritystoimintaan
PEKKA AHTIALA

Aluksi
Kansainvälisessä kaupassa on tapahtumassa huomattavia rakenteellisia muutoksia, joilla on tuntuvia vaikutuksia Suomen talouselämään. Muutamia selviä kehityssuuntia on kuitenkin nähtävissä.
Tuottavuuden nousu on edelleen elintasomme
nousun avain. Se edellyttää tuotantovoimien kohdentumisen tehostamista. Erityisesti uusien teollisuusmaiden esiinmarssi yksinkertaisten teollisuustuotteiden alueella tulee vaikuttamaan Suomen
asemaan, myyhän Suomi näitä tuotteita itsekin.
Emme kuitenkaan tiedä mille markkinoille ja mihin tuotteisiin nämä maat panostavat. Näin emme
myöskään tiedä, miten Suomen suhteellinen etu
muuttuu tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että
tuotantovoimien liikkuvuudessa saadaan aikaan
riittävä joustavuus. Kehitys kohti korkeampCla
teknistä tasoa on kolmas selvästi ennustettavissa
oleva kehityssuunta, mikä edellyttää mm. lisääntyvää panostusta koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen. Neljäntenä havaittavana piirteenä on
kiristyvä kansainvälinen kilpailu kaikilla aloilla.
Se nostaa elintasoamme tuontihyödykkeiden halventuessa, mutta asettaa suuremmat vaatimukset
meille itsellemme kilpailussa muiden maiden tuottajien kanssa. Näin joudumme tulevaisuudessa
maksamaan virheistämme enemmän. Paljonko
saamme irti pääomavarannostamme ja kuinka
joustavasti se kykenee muuntumaan uusia vaatimuksia vastaavaksi riippuu paljolti rahoitusjärjestelmästämme.
Milloin pääoma on kohdentunut tehokkaasti?
Jos asetetaan kaikki mahdolliset investoinnit
tuottavuusjärjestykseen, kohdentuminen on tehokasta, jos järjestelmä hyväksyy vain parhaat. Jos
investoitavan pääoman määrä on annettu, ei siis
saisi olla yhtään hylättyä projektia, jonka tuotto
olisi korkeampi kuin heikoimman hyväksytyn
projektin. Vaikka missään ei tuohon ihanteeseen
7

päästäkään, on Suomessa vieläkin luvattoman
heikko pääoman kohdentuminen.
Pääoman kohdentumiseen vaikuttaa paitsi rahoitusjärjestelmä instituutioineen, myös lainsäädäntö, erityisesti verotusjärjestelmä sekä tavat ja
tottumukset. Seuraavassa tarkastellaan näistä rahoitusjärjestelmää. Lähestyminen aloitetaan tarkastelemalla rahoituslaitoksen toimintaa. Sen valossa tarkastellaan ensin tilannetta vuosikymmen
sitten, ja sen jälkeen tapahtunutta kehitystä. Kun
rahapolitiikan keinoja ja vaikutuksia on tarkasteltu, tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä sekä
lopuksi mitä tämä kaikki merkitsee yrittäjän asemalle.

Rahoituslaitosten toiminta
Rahoitusjärjestelmä perustuu kaikkialla paljolti
rahoituslaitosten toimintaan, mikä vasta tuo sille
sen tehokkuuden kaikissa muodoissaan. Näiden
laitosten toiminnan ymmärtämisessä on eräs perusasia huomattavan usein unohtunut. Järkiperäisesti toimiva rahalaitos hakeutuu näet optimiin, jossa sen kaikkien velkojen rajakustannus
on kaikkien saatavien rajatulon suuruinen pitkällä aikavälillä. Pankin kohdalla tästä seuraa mm.,
että sen kannattaa laajentaa luotonantoaan niin
kauan, kun se saa viimeisestä luottomarkasta
kaikkiaan hitusenkaan yli päiväluottokoron.
Edelliseen on tällöin luettava paitsi nimellinen
korkotuotto myös asiakassuhteeseen kuuluvat,
lainanottajan pankkiin tuomien talletusten arvo
sekä muiden tuloa tuottavien pankkipalvelujen
kysynnän arvo. Viimemainittuihin kuuluvat mm.
ulkomaanvaluutan kauppa, pankkitakaukset,
remburssitulot ja notariaattipalvelujen kysyntä
positiivisina sekä ilmaispalveluna nykyään tarjottu maksujen selvitys negatiivisena eränä. Tämä
perusseikka, joka käytännön pankkitoiminnassa
ilmaistaan asiakasedullisuus-indikaattorilla, tulee
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näyttelemään seuraavassa tarkastelussa tärkeää
osaa. Kun päiväluottokorko jokseenkin aina ylittää mm. obligaatiokoron, ei rahoituslaitos vapaaehtoisesti osta vain tätä korkoa tuottavia papereita.

Tilanne vuosikymmen sitten
Kun viimeksi (1972a, 1972b, 1973 ja 1974) käsittelin näitä asioita julkisuudessa, esitin mm., että verotuksen, kokosäännöstelyn ja inflaation johdosta
rahoitusjärjestelmämme
toimi
varsin
epätyydyttävästi:
Säästövarat tahtoivat kohdentua sinne mistä
ne tulivatkin. (Tästä ajankohtaisena esimerkkinä metsässä pysyvä puu.)
Rahoitusjärjestelmämme oli niin lokeroitunut, että siinä saattoi samanaikaisesti olla erittäin kireällä olevia rahoitus laitoksia ja niin
likvidejä laitoksia, etteivät ne edes kyenneet sijoittamaan kaikkia varojaan omalle asiakaskunnalleen. Näin investointien toteuttaminen
riippui ratkaisevasti siitä, minkä pankin asiakas investoija sattui olemaan, sekä muissa
kuin aivan likvideissä pankeissa, mitä muita
pankkipalveluja asiakas sattui kysymään.
Pääoman kohdentuminen oli niin sattumanvaraista, että voitiin kysyä, mitattiinko eri investointikohteita edes samalla mitalla.
Jos yleisestä rahan kireydestä voitiin edes puhua, aiheutti talletusten siirtymä alueelta toiselle muutoksen tässä kireydessä.
Suomen Pankilla ei ollut joustavia rahapoliittisia keinoja, ja rahan kireys iski lähinnä vain
pankkien rahoittamaan investointitoimintaan.
Keskuspankkiluoton rajakustannuksissa oli
katkoja, jotka loivat epäjatkuvuutta pankkien
käyttäytymiseen ja saivat joskus aikaan sen, että
rahapolitiikkaa harjoittivatkin liikepankit.
Rahan kireyden vaikutukset taloudelliseen toimeliaisuuteen olivat erityisen voimakkaat.
Ongelmia olivat lähinnä
1. Eri pankkijärjestöjen välisten toimivien
markkinoiden puuttuminen.
2. Pankin eri konttoreiden välisten toimivien
markkinoiden puuttuminen.
3. Pankkien ja muiden taloudenpitäjien välisten
toimivien markkinoiden puuttuminen.
4. Koron säännöstely niin alas, että luoton
myöntämisen ja siten investointien johtavaksi
kriteeriksi muodostuivat lainan muut kuin
korkotuotot pankille.
5. Epäsymmetrinen verotus, joka usein teki verotuksesta johtavan investointikriteerin ja esti

mm. talouden rakennemuutoksia ja rahoitusmarkkinoiden kehittymistä.
Tämän esityksen piiriin kuuluvan neljän ensimmäisen ongelman kohdalla on kolmen suhteen tapahtunut vuosikymmenen aikana suorastaan ratkaisevaa kehitystä silloin ehdottamallani tavalla,
mikä on muuttanut rahoitusjärjestelmän ominaisuuksia. Käsittelen kutakin niistä erikseen.

Päiväluottomarkkinat
Viime vuosikymmenen puolivälissä Suomen
Pankki perusti liikepankkien välille päiväluottomarkkinat, joilla pankit, so. niiden pääkonttorit
saattoivat tasoittaa likviditeetissään tapahtuvat
vaihtelut ja joilla koronmuodostus oli vapaa.
Näin syntyi pankkiryhmittymien välille kanava,
jota pitkin likvidi järjestö saattoi antaa reservejään lainaksi kireille järjestöille ja näin tehostaa
pääoman kohdentumista maassa. Markkinat kasvoivat nopeasti niin että rahapolitiikan harjoittaminen tuli niillä mahdolliseksi. Operointi päiväluottomarkkinoilla onkin nyt muodostunut rahapolitiikan pääasialliseksi keinoksi. Suomessa harjoitetaan nykyään avomarkkinaoperaatioita näillä markkinoilla. (Ks. kuvio 1.)

Pankkien sisäinen korkoveloitus
Päiväluottomarkkinat muodostivat yhteisen nimittäjän pankkien pääkonttoreiden myöntämille
luotoille. Kun itsenäiset paikallispankit ja liikepankkien haarakonttorit olivat itsenäisiä tulosyksiköitä, kannatti niiden tyydyttää vihonviimeisenkin oman asiakkaansa vihonviimeinen luotonpyyntö ennen kuin antoivat varojaan vapaaehtoisesti pääkonttorinsa tai keskusrahalaitoksensa
käyttöön samalla nimellisellä korolla kuin omalle
asiakkaalle myönnetty luotto. Miltei huomiotta
onkin jäänyt se, vieläkin jatkuva kehitysvaihe,
jossa pankkijärjestöjen sisäisessä laskennassa
alettiin käyttää läheisemmin päiväluottokorkoa
seuraavaa korkoa. Kuitenkin vasta tämä toi yhteisen nimittäjän pankkien haarakonttoreiden
myöntämille luotoille, joka sentään muodostaa
luottokannan suurimman osan.

Lyhyen rahan markkinat
Aina kun rahoitusjärjestelmässä on joillakin
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KORKOSÄÄNNÖSTELYN PURKU JA
PANKKIPALVELUJEN VELOITUS

Kuvio 1. Suomen rahoitusjärjestelmän kehitys.

markkinoilla säännöstelyä, syntyy painetta nalden markkinoiden kiertämiseen. Herkässä rahoitusjärjeste1mässä tämä tapahtuu yleensä muutamassa kuukaudessa. Siksi ainoa ihme lyhyen rahan markkinoiden kehittymisessä olikin, että se
kesti näin kauan. Tällä välin kulutusluotto-,
leasing- ja factoring-yritykset sekä todelliset mustan rahan markkinat toimivat niiden tehtävässä.
Lyhyen rahan markkinoita pidetään viranomaisten piirissä »välttämättömänä pahana, jonka
kanssa on jotenkin tultava toimeen», vaikka ne
olivat suoranainen seuraus heidän toimenpiteistään, korkosäännöstelystä. Lyhyen rahan markkinoiden vaikutus tuotantovoimien kohdentumisen tehokkuuden edistäjänä on kuitenkin todella
merkittävä. Liittäväthän ne ensimmäistä kertaa

yhteen pankit, muut rahoituslaitokset sekä yritykset siten, että yrityksen kannattaa nyt antaa lainaksi toiselle varoja, jotka se olisi lyhyen rahan
markkinoiden puutteessa käyttänyt itse reaaliinvestointeihin ansaitsemaan heikompaa odotettua tuottoa kuin mitä lainanottaja omastaan
odottaa. Pelko siitä, että lyhyen rahan markkinat
houkuttelisivat yrityksiä finanssi-investointeihin
reaali-investointien sijaan sortuu siihen seikkaan,
että aina kun joku antaa lainan, myös joku ottaa
lainan, ja jossakin ketjun päässä on myös reaaliinvestointi tai Suomen Pankki. Jälkimmäisessä
tapauksessa aikaansaadaan se kokonaiskysynnän
supistuminen, johon rahapolitiikalla pyrittiin.
Lyhyen rahan markkinat aikaansaavat siis tehokkuuden paranemisen. Lisäksi markkinat toivat
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muutkin kuin pankkien rahoittamat investoinnit
rahapolitiikan vaikutuspiiriin. (Kuvio 1).
Aluksi pankit pitivät kartellisopimuksen avulla
markkinoiden koron pari-kolme prosenttiyksikköä päiväluottokoron alapuolella. Suomen Pankin poistettua käsittämättömän päiväluottosijoitusten enimmäismäärää koskevan rajoituksen
kartelli hajosi vuoden 1984 maaliskuussa, ja lyhyen rahan ja päiväluottomarkkinoiden korot
ovat nyt käytännössä samalla tasolla.
Säännösteltyjen ja vapaiden markkinoiden rinnakkainelo antaa oivia ansaintamahdollisuuksia
yrityksille, jotka ovat pankeille hyviä asiakkaita
ja joiden omien investointien tuotto ei ole niin
hyvä, että se läpäisisi yrityksen uuden tuottovaatimuksen, joka perustuukin nyt lyhyen rahan korkoon. Yritys voi lainata pankilta rahaa, jonka se
sijoittaa lyhyen rahan markkinoilla jopa yli viiden
prosentin nettotuotolla sellaiselle, joka ei ole selvinnyt pankkien luotonsäännöstelystä. Kuten
edellä todettiin, seuraa tästä kuitenkin tuotantovoimien kohdentumisen tehostuminen, vaikka
voidaankin kysyä, onko moisesta palveluksesta
saatu tuotto suhteessa itse palvelukseen. Sama tapahtui toki aikaisemminkin mm. toimitusluottojen muodossa, jolloin lisäseurauksena yrityksen
tuotteiden kilpailuasema parani ja tuotantovoimien kohdentuminen heikkeni edelleen.

Rahapolitiikka tämän päivän Suomessa
Kuten jo todettu, ovat operaatiot päiväluottomarkkinoilla nyt rahapolitiikan pääasiallinen väline. Entinen pääase, keskuspankkiluoton ehtojen
sääntely eli diskonttopolitiikka, näyttää poistuneen lopullisesti kuvasta viime vuoden vaihteessa,
kun luottokiintiöt poistettiin ja diskonttoikkunaan kiinnitettiin hintalapuksi päiväluottokorko.
Näin poistui myös tarve muutella diskonttokorkoa rahan kireyden mukaan, jotta pankit eivät
olisi vetäneet diskonttoikkunan kautta takaisin
järjestelmään niitä reservejä, jotka Suomen
Pankki oli vetänyt pois päiväluottomarkkinoiden
kautta. Samalla poistui se tukipalkkio pankeille,
jota Suomen Pankki oli maksanut keskuspankkiluoton koron ja päiväluottokoron erotuksen
muodossa. Tukipalkkio oli jaettu eri pankkijärjestöjen kesken hallinnollisella päätöksellä, joka
ei ollut yhteydessä markkinoihin. Koska uudistus
ei vaikuttanut rajaehtoihin, ei sillä ollut väitettyä
kiristävää vaikutusta - pankkien kannatti pitää

ulkona saman päiväluottokoron vallitessa sama
luottomäärä kuin ennenkin.
'
Suomen Pankki on naulannut päiväluottomarkkinoiden koron tukiostoilla ja -myynneillä.
Se on siten eliminoinut monetaaristen häiriöiden
vaikutuksen taloudelliseen aktiviteettiin, kun taas
reaalisten häiriöiden vaikutus menee läpi korostuneen voimakkaana. Näin ei maksutaseen yli- tai
alijäämällä - siis viime aikojen pääomanliikkeilläkään - ole vaikutusta pankkien rajaehtoihin ja
siis rahan kireyteen. Rationaalinen pankki tallettaa kaikki pankkijärjestelmään tulevat uudet reservit päiväluottomarkkinoiden kautta Suomen
Pankkiin, koska marginaalinen, kaikkineen hieman yli muuttumattoman päiväluottokoron tuottava laina on pankille edelleen yhtä kannattava
kuin ennenkin. Pankin voitto olisi näet laskenut,
jos se olisi supistanut luotonantoaan. Sama huomio koskee rahan kiristämiseksi toteutettuja kassareservimääräysten tiukennuksia - rajaehdot eivät muuttuneet, joten ainoa vaikutus oli pankkien
voittoihin. Pankkien kannatti vetää Suomen Pankin jäädyttämät reservit takaisin järjestelmään
päiväluottomarkkinoiden kautta. Suomen Pankin
valitus rahapolitiikan puutteellisesta tehosta on
siis aiheellinen. Se johtuu kuitenkin vääristä välineistä.
Kun päiväluottokorko naulataan kiinni, ei reserveihin vaikuttavilla toimilla ole vaikutusta. Sen
sijaan kassareservimääräysten tiukentamisen peh!
mentämiseksi viime vuoden huhtikuussa suoritetulla päiväluottokoron alennuksella on, ja se on
ekspansiivinen. Näin rahaa on pyritty kiristämään
neutraaleilla tai jopa sitä löysäävillä keinoilla. Rahapolitiikan vaikutus ei riipu pankin voittojen tasosta, vaan siitä, kannattaako pankin laajentaa
vai supistaa luotto kantaansa niissä uusissa oloissa, jotka politiikalla luotiin. Lisäksi kun luotonannon laajentamispaineet tulevat reaalipuolelta,
niiden vaikutus, kuten todettu ja nähty, menee
korostetun voimakkaana läpi - ellei päiväluottokorkoa muuteta, harjoittavatkin liikepankit rahapolitiikkaa. Syy tähän ilmenee alussa rationaalisen rahoituslaitoksen toimintaa käsittelevästä
osasta.
On esitetty, että pankit olisivat keväällä 1984 lisänneet luotonantoaan (enemmän kuin muuten
olisi tapahtunut) saatuaan reservejä valuuttojen
kotiuttamisen ansiosta. Näin päin tapahtuva reaktio on mahdollinen. Se on selitettävissä sillä hyvin
mahdollisella seikalla, että pankit eivät olisi vielä
ehtineet tasapainoon Suomen Pankin äkkijarrutuksen jälkeen.
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Keväällä 1984 päiväluottokorko nousi seitsemässä kuukaudessa peräti seitsemän prosenttiyksikköä. Tällaista kiristystä ei voi enää pitää hallittuna, ja se tekee pankeille kovin kalliiksi asiakkaan kanssa sovitun suunnitelmallisen pitkäjänteisen rahoitussuunnittelun. Silloin kun rahapolitiikan kiristys tapahtuu hallitusti, ei pankeilla pitäisi olla tavanomaista suurempaa valittamista
päiväluottokoron tason suhteen (erotuksena muutoksesta), sillä onhan tarkoituskin, että ne sijoittaisivat reservejään Suomen Pankkiin tuolla korolla, kiristäisivät luotonantoaan ja olisivat korkotulojen saajina mieluummin kuin maksajina.
Markkinoiden vallitseman järjestelmän etu on
juuri, että kullakin pankilla on vapaa valinta, laajentaako luotonantoaan vai lainatako reservejä
käypään hintaan Suomen Pankille tai muille pankeille. Näin vähiten tärkeinä pidetyt luotonantokohteet (mikä on eri asia kuin vähiten tuottavat
investoinnit) karsiutuvat riippumatta siitä kenen
asiakkaasta on kysymys.
Vielä huomio kassareservimääräyksistä. Niin
kauan kun Suomen Pankki maksaa niiden puitteissa talletetuille varoille päiväluottokorkoa
alempaa korkoa, ovat ne eräänlainen pankeille
asetettu vero ja samalla tukipalkkio muiden instituutioiden kilpailevalle toiminnalle. Kun reservimääräysten piiriin kuuluvien varojen piiriä on nyt
laajennettu ulkomaisiin velkoihin ja markkinarahatalletuksiin, onkin syytä olettaa, että lyhyttä rahaa ja ulkomaisia luottoja siirtyy pois paitsi pankkien taseista, myös kokonaan pankkien ulkepuolelle. Kun jo on olemassa tähän tarkoitukseen soveltuvia yrityksiä, ei vaadi suurta mielikuvista arvata, miten ilmeisesti tulee käymään. Vastaavasti
talletusten ja eräiden obligaatioiden verovapaus
sekä henkivakuutusmaksujen vähennys kelpoisuus
yhdessä lainojen korkojen vähennyskelpoisuuden
kanssa ovat tukipalkkio, joka kavensi asianomaisten rahoituslaitosten kautta rahoitusvirtoja,
jotka muutoin kulkisivat muita teitä. Niinpä verovapauden piiriin kuuluneet taloudenpitäjät eivät
juuri osallistuisi lyhyen rahan markkinoille, vaikka heillä olisi niiden edellyttämät summat käytettävissään. Verovapaus on vähentänyt korkosäännöstelyn luottovaikutuksia, mutta luonut joukon
uusia ongelmia. Kahdesta väärästä syntyy harvoin
yksi oikea.

Tästä eteenpäin
Instituutioiden kesken on jo olemassa kohtalaisen

hyvä kohdentumismekanismi. Sen sijaan niiden
sisällä suora luotonanto määräytyy vieläkin lähinnä muun kuin koron perusteella, vaikka korkosäännöstelyä on purettu sallimalla se, että osa päiväluoton lisäkustannuksista voidaan siirtää luottokorkoon. Näin rahoituslaitosten luotot jakaantuva pääasiassa muiden tekijöiden kuin investoinnin tuoton perusteella. Tässä onkin nyt järjestelmämme pahin heikkous.
Investoinnin tuoton merkitystä lainapäätöksissä voidaan korjata periaatteessa kahdella tavalla,
päästämällä korko kohti tasapainotasoaan, mikä
samalla vähentää myös talletusten merkitystä, ja
tekemällä sama pankkipalvelujen hinnoille, mikä
edellyttää kilpailun tehostamista näiden hinnoittelussa.
Luottokoron hallittu siirtäminen tasapainotasolle olisi tässä mielessä siis tarpeen. Tähän asti sitä on vastustettu mm. valtion velanhoidon ja asumiskustannusten nousulla. Asumisen ja muun
pääomaintensiivisen toiminnan tukeminen on
kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa hoitaa suoralla tuella esimerkiksi verovähennysten ja subventioiden (kuten ARAVA) avulla. Nyt se on häntä (neljännes investoinneista), joka heiluttaa koiraa eli koko rahoitusjärjestelmää sotkien tuotantovoimien ja rahan kireyden vaikutusten kohdentumista kaikkialla. Siirtymisen on kuitenkin oltava hallittua, jottei aiheutettaisi vakavia tappioita
kaikille pitkäaikaisille investoinneille. Siirtyminen
positiiviseen reaalikorkoon onkin jo tapahtunut
inflaatiovauhdin hidastumisen ansiosta. Tässä
mielessä säännöstelykoron alkuvuodesta tapahtunut alennus oli taka-askel. Sillä ei myöskään ollut
tavoiteltua ekspansiivista vaikutusta kokonaiskysyntään, vaan vaikutus oli kontraktiivinen. Pankkien halukkuus myöntää luottoja näet vähenee,
kun päiväluottokoron ja korkokaton ero nousee.
Vaikutusta tukee vielä ei-säännösteltyjen luotonkysyjien rahan kysynnän nousu.
Korkokysymys on kuitenkin vain yksi ratkaisun
osa. Talletuskorkojen täytyy myös nousta vastaavasti. Tällöin kotitaloudet, joilla ei ole pääsyä lyhyen rahan markkinoille, saisivat motiivin osallistua säästäjinä rahoitusjärjestelmän työnjakoon.
Samalla talletusten merkitys rahoituslaitosten
luotonantokriteerinä vähenisi.
Kolmas komponentti on pankkipalvelujen hinnoittelu kilpailun eikä kartellisopimuksen perusteella. Tämä edellyttää mm. ilmaispalveluista luopumista. Vastaavasti huomattavan tuottavien palveluiden hinnat, kuten agiot ja takaus- ym. provisiot ovat jo osin muuttuneet neuvoteltaviksi hin-
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noiksi kilpailutilanteessa. Tämä vähentää toista,
ei-korkomuotoista lainan tuottoerää pankille ja
parantaa siten pääoman kohdentumista lisätessään koron suhteellista merkitystä. Niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, on pääoman kohdentumisen, eikä pankkipalvelujen käytön tehostuminen muutoksen todennäköisesti tärkein vaikutus.
Samat havainnot pätevät luonnollisesti myös
muihin rahoituslaitoksiin nähden. Niinpä vakuutusyhtiöt alkaisivat luotottaa muitakin kuin vakuutusasiakkaitaan. Jos tässä kohdassa päästään
tyydyttävään tulokseen, alkaakin pääoman kohdentuminen olla Suomessa kohtalaisella tolalla
mitä itse rahoitusjärjestelmään tulee. Pääoman
hinta lähestyy sen vapaata markkinahintaa jokaiselle, samoin erilaisten Jinanssipalvelujen hinnat.

Yrittäjä tulevassa järjestelmässä
Tulevalle järjestelmälle on ominaista suurempi
turvautuminen hintamekanismiin. Yrittäjän rahoitusmahdollisuuksia ei sanele nykyisessä määrin se, minkä pankin asiakas hän sattuu olemaan,
mitä pankkipalveluita hän ostaa ja mikä on hänen
TEL- ja muiden vakuutusmaksujensa suuruus,
vaan kuinka tuottava hänen investointinsa on.
Laina maksaa tyypillisesti nykyistä säännöstelykorkoa enemmän ja lyhyen rahan korkoa vähemmän, mutta hänellä on mahdollisuus maksaa korkeampaa riskiä vastaava korko ja saada pankkiluottoa siinä missä hän nyt joutuu peruuttamaan
projektinsa tai turvautumaan kalliiseen leasing-,
factoring-, kulutusluotto- tai lyhyen rahan rahoitukseen. Pankin kannattaa ottaa riskejä kun se
saa siitä korvauksen. Yrittäjä, enemmän kuin
pankinjohtaja, vaikuttaa siihen, toteutetaanko
projekti. Näin useat, joskaan eivät kaikki »hyvät
pankkiasiakkaat» joutuvat maksamaan luotostaan enemmän kuin nykyisen säännöstelyhinnan
vallitessa, mutta nyt karsitut saavat sitä halvemmalla. Jos edellinen luopuu projektista sen riittämättömän tuoton vuoksi ja mahdollistaa jälkimmäisen projektin, on pääoman kohdentuminen
tullut tehokkaammaksi. Vastaavasti tallettaja saa
talletuksistaan markkinakoron. Nyt pankeille hy-

vin tuottoisat pankkipalvelut halpenevat kun taas
ilmaispalveluista joudutaan maksamaan. Näin
myös pankkipalvelujen kohdentuminen tehostuu,
ja mikä tärkeintä, niiden kysyntä ei ole nykyisessä
määräävässä asemassa luottoja myönnettäessä.
Kuten aina muutosten tapahtuessa, toiset voittavat, toiset menettävät, joskin voitot ja tappiot
ovat pienempiä kuin miltä ne näyttävät vain yhtä
rahoitusjärjestelmän osa-aluetta tarkasteltaessa.
Kansantalous kokonaisuutena voittaa, koska tulemme saamaan pääomastamme enemmän irti sekä
puhtaasti kohdentumismielessä että lisääntyneenä
joustavuutena. Näin kansantulo nousee.
Jos sattuisi käymään niin, että kenenkään saamien ja maksamien summien erotus ei muuttuisi,
sanottaisiin meille tavanomaisen tulonjakotarkastelun mukaisesti, että muutos oli turha. Näin ei
kuitenkaan ole, koska rajaehdot ovat muuttuneet
- meidän kannattaa nyt toteuttaa erilaisia projekteja kuin ennen, ja tämä on juuri tuotantovoimien kohdentumisen tehostumista.
Samassa mielessä jäämme kiinnostuneena odottamaan vaihtovelkakirjalainojen verotuksen korjaamista, sijoitusyhtiöitä, joiden avulla piensäästäjä pääsee suursäästäjän eduista osalliseksi myös
pääsemällä lyhyen rahan markkinoille, muita osakemarkkinoiden kehittämiseen tähtääviä toimia,
obligaatiomarkkinoiden vapauttamista säänn~s
telystä, ARAVAn luovutusrajoitusten uudelleen
poistoa, koska ne sitovat työvoiman paikoilleen,
ja lukuisia muita uudistuksia, joita vuosikymmen
sitten peräänkuulutin. Mutta ne ovat oman messunsa arvoinen asia.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2

Ministeriömallit pohjoismaissa*
AUGUST LEPPÄ

Virkamiestyötä vai filosofiaa
Vuonna 1984 Tanskassa pidetyssä seminaarissa
käsiteltiin Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin
valtiovarainministeriöissä keskipitkän ajan suunnitteluun käytettyjä malleja. Mallien yhteiset piirteet panevat etsimään syitä tuohon yhtenäisyyteen
pienen avoimen talouden problematiikasta, yhteisestä perinteestä tai suunnittelujärjestelmien luonteesta. Kaikilla näillä tekijöillä on oma vaikutuksensa eikä tässä pyritä löytämään yksikäsitteistä
syytä. Panos-tuotospohjaisia ja kysyntäpainotteisia avoimia monitoimialamalleja löytyy toki muualtakin, mutta silti on vaikea välttää ajatusta pohjoismaisen ministeriömallin käsitteestä.
Pohjoismainen malliperhe on viimeaikoina uusiutunut: Tanskan ADAMin uusin versio on nähnyt
päivänvalon alkuvuodesta 1984 ja sen etäisen sisarpuolen SMECin tuotannontekijöiden kysyntälohko elää, Norjan ja Suomen MODAG ja KESSU oli hädintuskin saatu uusittua seminaariin
mennessä, näistä ainakin KESSU on osin muuttunut senkin jälkeen ja Ruotsin EMMA on muuttunut vuoden 1984 keskipitkän ajan ohjelmaa varten eikä AMMAkaan parin vuoden ikäisenä vielä
ikäloppu ole. Näissä malleissa on siis nähtävissä
pohjoismaisen ministeriömallin nykytila. Toisaalta mallit elävät jatkuvasti, käytännön työvälineinä niiden on vastattava käytön haasteisiin.

ADAM

Tanskan tilastoviraston ylläpitämällä ja valtiovarainministeriön käyttämällä ADAMilla on useampi sukupolvi edeltäjiä takanaan. Mallin koon kasvu näyttää ajan mittaan väistämättömältä, mutta
muilta osin ADAMin kehitys tuntuu hillityltä. Se
on edelleen keynesiläiseen perinteeseen nojaava
ulkomaankaupan suhteen suhteellisen avoin vuo-
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Katsaus on tavallaan matkakertomus seminaarista
Macroeconomic Modelling in the Nordic Countries,
Lyngby, Danmark, 8.-9. 10. 1984.

simalli. Käytön painopiste on enemmän lyhyen
tähtäimen kysynnänsäätelypolitiikan muotoilussa, mutta malli on saanut kelvata myös keskipitkään tarkasteluun. Tarjontapuolen käsittely jää
vähälle huomiolle ja rahamarkkinoiden kuvaus
rajoittuu eksogeeniseen korkotasoon.
ADAMin noin 1 600 muuttujasta endogeenisia
on vain 662 ja näistä varsinaisia aikasarjoista estimoituja stokastisia käyttäytymisyhtälöitä 72.
Yrittäjätoiminnan toimialoja on 18 ja kulutusmenoryhmiä kotitalouksien kulutuksessa 11. Panostuotoskehikko mallin ytimenä on toimialojen lukumäärästä johtuen itsestäänselvyys. Estimoinneissa käytetyin menetelmä on OLS, mutta muitakin menetelmiä todetaan käytetyn.

KESSU III
Suomessa mallityö on organisoitu tOlsm; KESSUn kehittäminen, ylläpito ja käyttö kuuluvat
kaikki ministeriön tehtäviin ja Tilastokeskus vastaa vain panos-tuotos-tiedoista. Samoin kuin
muuallakin yhteys kansantalouden tilinpitoon on
kuitenkin varsin tiivis niin käsitteiden kuin tietoaineiston suhteen.
KESSU voidaan ADAMin tapaan luokitella kysyntäjohteiseksi dynaamiseksi vuosimalliksi. Rahapolitiikka rajoittuu samoin eksogeeniseen korkotasoon joskin institutionaalisten sektoreiden
rahoitusaseman kuvausta tilinpidon käsittein voitaisiin ruotsalaiseen tapaan kutsua rahoitusmalliksi. KESSU on tanskalaista virkaveljeään selvästi suljetumpi. Endogeenisia muuttujia on lähes sama määrä eli noin 600, mutta eksogeenisia on
vain noin 250 ja endogeenisista muuttujista noin
200 perustuu stokastiseen käyttäytymisyhtälöön.
Mallinnetun käyttäytymisen paino suhteessa käyttäjän antamaan informaatioon on siis tuntuvampi
kuin ADAMissa.
Luokitukset ovat samankaltaisia kuin ADAMissa; 16 toimialaa, kulutusmenoryhmiä hieman
enemmän eli 19 ja institutionaalisia sektoreita 8.
OLS on vaikuttavin estimointimenetelmä, mutta
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kuten Tanskassa muitakin menetelmiä on tarpeen
tullen käytetty. Aikaperspektiivi on jossain määrin pitempi, sillä normaalit skenaariot kattavat
5-8 vuotta.

MODAGA
Norjan organisaatiomalli on hajautettu; mallien
kehittäminen ja ylläpito on tilastoviranomaisten
työtä ja käyttö keskittyy ministeriöön. Keskipitkän ajan malli MODAG on suhteellisen uusi tulokas lyhyen ajan laskentakehikon, MODIS, ja pitkän ajan kasvumallin, MSG, välissä. Ajan suhteen tavoitteena on 1-5 vuoden aikajänne eli
tanskalaisten tapaan suhteellisen lyhyt.
MODAG A on avoimuudeltaan ADAMin ja
KESSUn välimaastossa, 1 500 muuttujasta 2/3 on
endogeenisia ja st~kastisia käyttäytymisyhtälöitä
löytyy 142 kappaletta. Ongelmalliset tai talouspolitiikan kannalta tärkeät alueet on tietoisesti jätetty. mallintamatta. Julkisen talouden eksogeenisuus on muiden mallien tapaan selvä ratkaisu.
Ongelmallisista alueista esimerkiksi kelpaa vienti,
josta yli puolet on jätetty eksogeeniseksi.
Edellisten mallien tapaan myös MODAG on
pääosin kysyntäjohteinen, tarjontapuolen kehittäminen on KESSUn tapaan vasta alussa. Samoin
nimellispalkkojen eksogeenisuus on yhteinen ominaisuus. Norjalaisen panos-tuotosperinteen vuoksi luokitukset ovat muita tiheämpiä eli tuotantosektoreita on 33 ja kulutusmenoryhmiä 19. Luokitukset ovat aggregoitu muoto MODIS-mallin
vastaavista. Yksityiskohtainen avoin ja staattinen
laskentakehikko eli MODIS täydennettynä aggregoidulla enemmän käyttäytymisyhtälöitä sisältävälIä mallilla vastaa ruotsalaista käytäntöä.

EMMAjaAMMA
Talouspolitiikan suunnittelumallin käyttöön liittyviä erisuuntaisia paineita on Ruotsissa pyritty
ratkaisemaan käyttämällä kahta eri mallia. Ratkaisu on osin sama kuin Norjassa, mutta aikaperspektiivi on erilainen ja samoin mallien avoimuus. Disaggregoitu pitemmän ajan laskentakehikko EMMA ja aggregoitu ja suljettu suhdannekehitystä osin tavoitteleva AMMA on kehitetty ja
ovat käytössä ministeriössä. Aikajänne on pitkä:
AMMA keskittyy 2-4 vuoden uraseurantaan ja
EMMAlla tuotetaan 5-10 vuoden skenaarioita.
Rakennemalli EMMA kattaa 24 toimialaa ja 11

kulutusmenoryhmää. Staattisella mallilla hahmotetaan suunnittelukauden päätevuoden rakennetta annetuissa pitkän aikavälin tavoitteiden rajoissa. Pitkän aikavälin malleissa esiintyvät rajoitteet
täystyöllisyydestä ja ulkoisesta tasapainosta on sisäistetty EMMAan. Yksityisellä puolella vain 5
sektoria sisältävä AMMA on dynaaminen vuosimalli, jossa kysyntäerät ovat lähes kokonaan aggregoituja. Palkkakehitys AMMAssa on endogenisoitu ja tarjontapuolen käsittely potentiaalisen
tuotannon kautta on mukana kuvassa. Tosin laatutaso on sopiva näin aggregoituun malliin eikä
kaikkia Norjassa ja Suomessa esiintulleita ongelmia ole yritettykään ratkaista.

Onko

organisaa~iolla

merkitystä?

Esiin on tullut kaksi erilaista organisaatiomallia:
Norjassa ja Tanskassa vain mallin käyttö sijoittuu
ministeriöön, Ruotsissa ja Suomessa myös kehittäminen ja ylläpito kuuluu käyttäjille. Erot aikajänteessä ja avoimuudessa saattavat olla mitättömiä, mutta dokumenteista saa helposti käsityksen, että tilastoviranomaisten luomat mallit
ADAM ja MODAG tyytyisivät lyhyempään aikajänteeseen kuin Ruotsissa ja Suomessa. Toisaalta
tilastoviranomaisten mallit ovat avoimempia ja
perustuvat siis enemmän eksogeeniseen infor~aa
tioon. Tämä saattaa osin johtua mallien koosta eli
tilinpitoon sidottu disaggregoitu malli sisältää
runsaasti merkitykseltään vähäisiä vain identiteeteissä olennaisia muuttujia.
Hypoteesi vaikuttaa rohkealta, mutta tuntuu
kuin tilastomiehet olisivat haluttomampia ennustamaan tulevaisuutta tai mallintamaan vaikeasti
selitettäviä alueita. Tällä kenties on oma vaikutuksensa taloudelliseen suunnitteluun. Yleensä
mallien avoimuutta on perusteltu sillä, että se sallii suunnittelijalle enemmän vapausasteita. Suunnittelujärjestelmien kehityksellä ja myös talouksien rakenteella on oma vaikutuksensa, mutta organisaatiomuodolla saattaa sittenkin olla merkitystä.

Mallien ominaisuudet ja lohkoratkaisut
Yhtenäisten ratkaisujen selityksiä voidaan etsiä
pienen avoimen talouden ongelmista, mallien
käytöstä talouspolitiikan suunnittelussa tai sitten
yhteisestä malliperinteestä. Mallien kehittämiseen
näyttää sisältyvän yhtenäisiä piirteitä; aikajänne
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ja dynamiikka ovat korostuneet, tarjontatekijöiden mallintaminen koetaan haasteeksi, ulkomaankaupan eksogeenisuutta pyritään kaventamaan eikä OLS enää. riitä ainoaksi menetelmäksi.
Suhtautuminen dynamiikkaan näkyy kahdella
taholla, mallien aikaperspektiivin hakemisena ja
toisaalla yhtälöiden dynaamisissa spesifikaatioissao ADAMin viiveratkaisut perustuvat pitkälti a
priori jakaumiin, Ruotsissa näytään kokeillun jakautuneita viipeitä, norjalaiset mainitsevat osittaisen sopeutuksen ja KESSUssa on sovellettu
myös yleisempää virheenkorjausmallia. Nämä dynaamiset ratkaisut eivät ole olennaisia mallien
ominaisuuksien kannalta, sillä suurempia eroja
dynaamisiin kertoimiin syntyy poikkeavista rakenteellisista ratkaisuista kuten Tanskan ADAMin
ja SMECin välillä. Dynamiikan lisääntyminen
malleissa kertoo kuitenkin mielenkiinnon suunnasta.
Suhtautuminen pitkän ajan tasapainoon eli
työttömyyden ja ulkoisen tasapainon kiinnittäminen tuntuu EMMAssa luonnolliselta, sillä ko.
mallikehikko on hyvin lähellä pitkän ajan malliajattelua. Sen sijaan muiden mallien kohdalla tilanne on osin epäselvä. Koko kansantalouden tasapainoilmiöistä palkkojen endogeenisuus on totutettu vain AMMAssa joskin MODAGistakin
löytyy vastaava vaihtoehtoinen versio. Sen sijaan
yhtälötason rajoitukset vaihtelevat eli esimerkiksi
hintojen jousto ulkomaisen hintakehityksen tai
kustannusten suhteen pitkällä tähtäimellä voi poiketa ykkösestä tarpeen tullen.
Tarjonnan käsittely on myös uusi keskeinen kysymys, jonka suhteen ratkaisut ovat vielä osin
puolinaisia. Rajattakoon tässä tarjonta kolmeen
kysymykseen eli tarjontajohteiseen vientikäyttäytymiseen, kannattavuuden vaikutuksiin vientiin ja
investointeihin sekä suhteellisten hintojen asemaan investointien ja sitä kautta potentiaalisen
tuotannon määrääjinä. Tanskalaiset ovat ADAMissa rajoittuneet pääoman suhteelliseen hintaan investointien määrääjänä. Potentiaalisen tuotannon
määrittely muissa malleissa tapahtui vielä syksyllä
suoraviivaisesti eli ilman selkeää yhteyttä tuotannontekijöiden kysynnän määrittävään tuotantofunktioon. Kenties tästä syystä vaikutukset ulkomaankauppaan ovat Ruotsissa jääneet vähäisiksi
ja Suomessa ja Norjassa on jouduttu luopumaan
tarjontajohteisuuden täysimittaisesta käytöstä annetuilla kilpailijahinnoilla toimivien avoimien
sektoreiden yhteydessä. KESSUn nykyisessä muodossa metsä- ja metalliteollisuuden tarjonta nojaa
CES-funktioon. Kannattavuus on jo helpommin

hallittavissa niin viennissä kuin investoinneissakin, vaikka se onkin osin tarjontakäyttäytymisen
korvike. Tuotannontekijöiden hinnat esiintyvät
KESSUssa sekä investointien että työvoiman yhteydessä, MODAGissa vain investoinneissa ja
ruotsalaiset ovat sivuuttaneet ongelman. Kokonaisuutena ongelmatiikka näyttää yhteiseltä, mutta alustavat ratkaisut ovat vielä erilaisia.
Suhtautuminen rahapolitiikkaan on myös nousemassa esiin. Tällä hetkellä yhteydet rajoittuvat
eksogeeniseen korkoon, mutta ratkaisun ongelmallisuus saattaa purkautua uusina ratkaisuina.
Norjan mallijärjestelmässä erillinen rahoitusmalli
on luonnollinen ratkaisu, mutta suljetumpien
mallien yhteydessä tilanne on toinen.
Tuonnissa on kaikissa malleissa erotettu kilpailematon tuonti tosin omia periaatteita noudattaen. Panoskertoimien muutoksiin suhtautuminen vaihtelee; ruotsalaiset turvautuvat jopa trendilaskelmiin, tanskalaiset puhuvat osin endogenisoiduista kertoimista ja KESSUssa voidaan kerroinrakennetta modifioida arvonlisäyksen tasolla.
Viennissä ongelmana on tarjontatekijöiden
mallintaminen toimialatasolla ja ratkaisuja leimaakin tietynasteinen keskeneräisyys. Ruotsalaisten ratkaisu tuntuu kevyeltä eikä esimerkiksi vientihintojen määräytymistä pohdita saatavilla olevissa dokumenteissa. Ongelmallisia kohtia tuonnissa ovat kapasiteetin vaikutus toimialatasolla ja
käyttötarkoitusluokituksen puuttumisen vaikutus.
Yksityisessä kulutuksessa kulutusmenojärjestelmiä on helpompi soveltaa karkeaan menoryhmäluokitukseen. Mikäli menoryhmiä on paljon,
on jakojärjestelmä yksinkertainen ja poikkeuksia
sisältävä tai sittenaggregaattiyhtälöstä on luovuttu. Tuotannontekijöiden kysyntä kokonaisuutena
on vaikea kohta, vaikka tietyt palvelutoimialat sivuutettaisiinkin. Yleisenä piirteenä näkyy tuotannontekijöiden hintojen käyttö selittäjinä, mutta
jos tavoitteena on toimialoittain määritelty tuotantofunktio, johon kaikkien tuotannontekijöiden kysyntä ja kapasiteetti perustuu, niin tavoitteeseen on vielä matkaa. Hintamallien eroavuudet
ovat pieniä jos jätetään ruotsalaisten ratkaisu pois
vertailusta. Eri kustannuskomponenttien reaktioiden erottaminen tuottaa vaikeuksia eli tuontihintojen, työkustannusten ja muiden kustannusten
vaikutus hintoihin on erotettavissa toisistaan lähinnä a priori perustein. Olennainen yhteinen
piirre hintaratkaisuissa on hinnoittelun sijoittaminen toimialatasolle. Kehityspiirteenä taas erottuu
ulkomaisten hintojen vaikutus kotimaiseen hinta-
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Mallien lohkottaisia ratkaisuja
Vienti

Tuonti

Yksityinen kulutus

ADAM

hinnat eksogeenisia, maara
johdetaan vientihinnoista annetulla joustorakenteella

kysyntä muuttaa tuontiastetta
vain odotusten kautta, pitkäaikaiset muutokset syntyvät
hintasuhteessa

aggregaattiyhtälö sekä lineaarinen dynaaminen menojärjestelmä

KESSU

hinnat määräytyvät kilpailijahinnoista ja kustannuksista,
määrät selittyvät kysynnällä,
suhteellisilla hinnoilla ja pitkällä tähtäimellä osin tarjonnasta

tuonti aste toimialoittain selittyy hintasuhteella, joskus
myös kysynnän tasolla on
vaikutusta

eriytetty menoryhmittäinen
selitys, ei aggregaattiyhtälöä

MODAG

periaate sama kuin KESSUssa, tarjontajohteisuuden lisääminen jäänyt kapasiteetin
vaikutukseen eräisiin hintoihin

tuonti aste määritetty myös
käyttötarkoituksen mukaan,
tuontiaste muuttuu hintasuhteen vaikutuksesta

aggregoitu selitys sosioekonomisen ryhmän mukaan sekä
suhteellisiin hintoihin perustuva jakomenettely

AMMA,
EMMA

hinnanottajatoimialojen vienti EMMAssa määräytyy myös
kannattavuuden ja kapasiteetin kautta

kuten viennissä tuonti selitetään kysynnällä, suhteellisilla
hinnoilla, tuottoasteella ja
kapasiteetilla, AMMAssa sama periaate

AMMAssa aggregaattiyhtälö
EMMAssa lisäksi kulutusmenojärjestelmä

Investoinnit

Työllisyys

Hinnat

ADAM

määräytyvät tuotannon ja
pääoman reaalisen hinnan
kautta

sidottu tuotantoon

palkkojen tai palkkojen ja välituotekustannusten
päällä
kiinteä mark up

KESSU

tuotanto ja pääoman reaalinen hinta selittäjinä

tuotanto ja työn reaalinen
hinta, työtunteja ei käsitellä

palkkojen ja välituotekustannusten päällä osin muuttuva
mark up, muuttajina vie,jltihinta ja kapasiteetin käyttöaste

MODAG

tuotannon ja paaoman suhteellisen hinnan lisäksi voitot
ja luotonsaatavuus selittäjinä

sidottu tuotantoon ja pääomakantaan

kotimaisen
toimialahinnan
käsite käytössä, selittäjinä
kustannusten lisäksi tuontihinnat ja kapasiteetti

AMMA,
EMMA

EMMAssa eksogeenisia, AMMAssa selitys perustuu tuotantoon ja vaihtoehtoiseen
tuottoon

EMMAssa laskelma lähtee
työn tarjonnasta, tuottavuudesta ja täystyöllisyydestä,
AMMAssa
selitys
nojaa
tuotantoon

EMMAn hintamalli koostuu
palkoista, muista kustannuksista, tuontihinnoista ja kilpailijahinnoista a priori kertoimin, AMMAssa hinnat ja
palkat määräytyvät simultaanisesti

tasoon muutoinkin kuin välituotekäytön kautta.
On ehkä uskallettua olettaa, että mallien kehittyminen heijastuisi myös talouspoliittisiin suosituksiin. Lähtökohtana on näkemys viennin tärkeydestä pitkän tähtäimen kasvun taustatekijänä.
M~llien kehityspaineiksi voidaan määritellä siirtyminen viennissä yleisestä hintakilpailukyvystä toi-

mialoittaiseen hinnanmääräytymisprosessiin, investoinneissa hintasuhteiden ja kannattavuuden
korostuminen sekä aiempaa epäluuloisempi suhtautuminen eksogeenisiin nimellispalkkoihin.
Viennin sitominen kustannus kehitykseen ja ulkomaiseen kysyntään annetuilla tuloratkaisuilla
johtaa helposti näkemykseen, jonka mukaan tu-
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lopolitiikka on kysynnänsäätelyä tärkeämpää.
Tarjontatekijöiden korostuminen siirtää tulopolitiikan vaikutukset hintakilpailukyvystä tuotannontekijöiden kysyntään. Toisaalta kuva kysynnän elvyttämisen työllisyyttä lisäävästä vaikutuksesta ei välttämättä pidä paikkaansa jos investointien kannattavuus on tuotantopäätösten takana.

Johtopäätökset eivät siis välttämättä olennaisesti
muutu, mutta vaikutuskanavien painopiste muuttuu. Toimialadisaggregoinnin vaikutusta tuloksiin on vielä vaikea nähdä, mutta toimialoittaisten
erityispiirteiden huomioiminen saattaa vaikuttaa
aggregaattitason yleisiin »totuuksiin».
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2

KIRJALLISUUTTA

Pekka Sutela: Socialism, Planning and Optimality. A Study in Soviet Economic Thought. Societas Scientiarum Fennica 1984.
Suomalaisen taloustieteen kenttä on avartunut
melkoisesti meidän harvoihin Neuvostoliiton tutkijoihimme kuuluvan Pekka Sutelan julkaistua väitöskirjansa neuvostotaloustieteen oppihistoriasta.
Työn keskeinen aihe on ns. sosialistisen talouden
optimaalisen toimintasysteemin (lyh. SOFE) ja
poliittisen taloustieteen välinen suhde, varsinkin
siten kuin se on ilmennyt Talous-matemaattisen
keskusinstituutin CEMI:n edustamassa linjassa
1960-luvun alusta nykypäiviin. Kysymys on siis
ennen kaikkea tiettyjen teorioiden ja metodien
asemasta tieteellisessä keskustelussa, ei niitten relevanssista neuvostoempirian ja instituutioiden
selittäjinä, vaikka tekijä useissa kohdin näihinkin
seikkoihin viittaa. Työ on puhtaasti verbaalinen
ilman graafista tai matemaattista esitystä. Perustiedot kansantaloustieteestä ja neuvostoajattelusta riittänevät sen sanoman omaksumiseen.
Kirjan 1. osa käsittelee sosialismin oppihistoriaa ja neuvostososialismin alkuvaiheita sekä sosialismin poliittisen taloustieteen (PES) syntyä.
Tämä osa ei sisällä paljoakaan, mikä ei olisi muista yhteyksistä tuttua. Mielenkiintoisia ovat havainnot PES:n ja taloudellisen päätöksenteon välisistä suhteista.
Varsinaiseen asiaan päästään toisessa osassa.
Se alkaa kuvauksella matematiikan tunkeutumisesta taloustieteeseen ja SOFE:n synnystä sekä kehityksestä jatkuen analyysillä sen suhteesta
PES:iin ja päätyen optimointiajattelun nykytilan
arviointiin. Neuvostolaisen keskustelun heterogeenisuus ja monipuolisuus, johon Sutela usein
viittaa, on ehkä yllätys lukijalle, myös sellaiselle,
joka seuraa johtavia aikakauslehtiä kuten Voprosy
Ekonomiki tai Planovoe hozjaistvo. Päällisin
puolin katsoen nämä eivät häikäise moniilmeisyydellään (poikkeuksena Novosibirskissä ilmestyvä EKO), mutta Sutela on kyennyt paljastamaan niissäkin käydyn keskustelun sisäiset jännitteet. Poliittisen taloustieteen hän toteaa M. Bungen kriteerien ja neuvostotutkijoiden lausuntojen-

kin pohjalla (s. 173, 199) valetieteeksi (pseudoscience) ja irrelevantiksi käytännön ongelmia ajatellen (s. 82). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se
olisi merkityksetöntä, onhan se muun muassa osa
yleistä ideologiaa (ks. s. 141).
SOFE:n suhteen korostuu pari perusongelmaa:
globaalisen tavoitefunktion puute ja lähestymistavan normatiivisuus. Kun näihin liittyy vielä soveltamishankaluuksia kuten varjohintojen olematon
käyttö taloussuunnittelussa, yleiset institutionaaliset esteet ja aineiston saantivaikeudet empiirisia
sovellutuksia ajatellen, ei ihmettele, kun Sutela
toteaa SOFE:n epäonnistuneen. Se ei ole pystynyt
osoittamaan, millaiseen optimiyhteiskuntaan pitäisi pyrkiä eikä siis myöskään, miten siihen päästäisiin. Normatiivisena teoriana se ei pysty selittämään reaalisosialismia. Nämä johtopäätökset
ovat tulos monipuolisesta vaikka hieman hyppelehtivästä analyysistä, joka kertoo tekijän syvällisestä perehtyneisyydestä niin länsimaiseen kuin
neuvostolaiseenkin taloudelliseen ajatteluun. Sutela on niitä harvoja meikäläisiä yhteiskuntatieieilijöitä, jotka ovat käyttäneet hyväkseen maamme
komparatiivisia etuja tieteellisessä vaihdossa Neuvostoliiton kanssa. Lopputuloksena on työ, joka
epäilemättä nousee alansa kansainvälisenkin huipun tasolle. Se osoittaa, että neuvostoajattelu voi,
vastoin ehkä yleistä käsitystä, olla älyllisen stimulaation lähteenä länsimaisessakin tieteessä. Ideoita on runsaasti, ironiaakin löytyy lukijan piristykseksi. Neuvostotaloutta tutkiville ja opettaville teos
tarjoaa arvokasta inspiraatiota.
Myös muutama kriittinen huomautus on paikallaan. Pääjuonen ohella Sutela kehittelee runsaasti erilaisia sivuteemoja, jotka liittyvät milloin
marxilaiseen teoriaan, PES:ään, SOFE:een tai
neuvostoempiriaan. Hajanaisuuden vaara vaanii,
varsinkin kun kirjasta puuttuu asiahakemisto.
Koska työ on oppihistoria ei siinä ole varsinaisesti
hypoteesejä, joita pyritään todistamaan oikeiksi.
Kuitenkin SOFE:n kehityksestä tähän päivään on
tehty johtopäätöksiä, kuten sen ajautuminen kriisiin. Olisi odottanut selkeämpää kriisin syiden
analyysiä, esim. SOFE:n ja markkinamekanismin
(tai markkinasosialismin) eksplisiittistä vertailua,
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pyrkiväthän molemmat rationaaliseen allokaatioon. Nämä ovat kuitenkin pikku juttuja sen rinnalla, että Sutela on kokonaisuutena antanut arvokkaan panoksen neuvostotaloustieteen tuntemiseen. Suomalaisittain ajatellen on tärkeää, että

meillä pitkään laiminlyöty Neuvostoliiton tutkimus pystyy ilman kunnon traditioita ja tutkijayhteisöjä esittämään näin korkealuokkaista työtä.

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

yrityksille. Kannattavuutta koskevia päätelmiä
tehdään usein monille implisiittisille oletuksille rakennettujen esimerkkien ja aiheeseen väljästi liittyvien lähdeviitteiden avulla. Tulokset kuitenkin
esitetään yleistävämmin. Välillä eksytäänfilosofoimaan esim. toimintavarauksen ja muiden varausten taloudellisilla eroilla, kuitenkaan löytämättä - tai ainakaan dokumentoimatta - miten
nämä varaukset todella eroavat toisistaan. Esimerkin filosofoinnista tarjoaa myös kokonainen
luku (10 sivua), jossa käsitellään jaksotusveronhuojennuksia ja tullaan siihen tulokseen, että niistä »voivat hyötyä vain ne yritykset, joilla on jatkuvasti kriittinen tai vähintään joinakin vuosina
kriittinen tilinpäätös». Toisin sanoen pitkän johdattelun tuloksena havaittiin, että menon vähennyskelpoisuudesta voi hyötyä vain, jos on veronalaisia tuloja.
Esitetyistä huomautuksista huolimatta kirjaa
on pidettävä monipuolisen vero aineiston (sekä välitöntä että välillistä verotusta koskevan aineiston) kattavana yleisesityksenä. Vaikka aihepiiri
on sellainen, että faktatieto vanhenee nopeasti, eikä
kirja voi kauaa säilyttää operatiivista tuoreutta,
kirjan de lege jerenda- ja lain tarkoituksia ja seurauksia pohdiskelevat osat ovat sekä verovelvollista että tutkijaa kiinnostava dokumentti lainlaatijan ajattelutavasta, jossa samanaikaisesti joudutaan ottamaan kantaa ainakin liiketaloudellisiin,
kansantaloudellisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin. Mikäli lainlaatijat laajemmin esittelisivät
hallitusneuvos Rautajoen tapaan tapansa hahmottaa emo ongelmat, se voisi pitkällä aikavälillä
heijastua paremmin laadittuina lakeina ja joka tapauksessa veroprosessin eri kohdissa vaikuttavien
tahojen parempana keskinäisenä ymmärtämyksenä.

Hallitusneuvos Pekka Rautajoki on aikaansaanut
mielenkiintoisen kirjan yrityksen veronhuojennuksista. Hankkeen tekee kiintoisaksi se, että
henkilö, joka on ollut itse kirjoittamassa veronhuojennuslakiesityksiä - kuten alkusanoissa todetaan - nyt kommentoi ja kritikoi niitä. Paikka
paikoin voimakkaankin kritiikin kohdalla lukija
hämmästelee, etteivät lain kirjoittajan havaitsemat epäkohdat ole aikaansaaneet lain muutoksia
tai ettei niitä edes mainita esim. yritysverotuksen
kehittämislinjakomitean mietinnössä, jossa on
puututtu useisiin vähäisempiinkin kysymyksiin.
Kiintoisaksi kirjan liiketaloustieteilijän kannalta
tekee myös kirjoittajan pyrkimys lakien yritystaloudellisten vaikutusten analysoimiseen. Kertoohan se samalla lain kirjoittajan tavasta mieltää ja
käsitellä yrityksen taloutta ja yrityksissä tapahtuvia päätöksiä. Kirjalla on lisäksi neuvova funktio.
Kirjassa kerrotaan lain soveltamisesta ja siihen on
koottu runsaasti oikeustapauksia.
Parhaimmillaan kirja on esitellessään veronhuojennuslakeja ja niiden soveltamisen ehtoja.
Hyödyllisiä ovat myös kirjaan kerätyt oikeustapaus- ja lähdeluettelot. Joskus lukija tosin aprikoi, onko johtopäätöksiä tehty liian suppean aineiston pohjalta. Esim. omaksi osakseen »on
koottu eräitä oikeustapauksia muun muassa tilinpäättäjän päiviltä n:o 30». Vaikka lähteenä olevilla luentopäivillä esitetäänkin aina uusin oikeuskäytäntö, kokonaisesitykseksi laaditun kirjan
odottaisi tukeutuvan selvästi kaikkeen aihetta
koskevaan oikeus käytäntöön.
Eniten vastaväitteitä herättää kirjan osa II, jossa analysoidaan veronhuojennuksiin liittyviä taloudellisia etuuksia ja niiden merkitystä erilaisille

Jarmo Eronen

Jarmo Leppiniemi
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Antti Karisto: Hyvinvointi ja terveyden ongelma.
Suomea ja muita Pohjoismaita vertaileva tutkimus sairastavuuden väestöryhmittäisistä eroista
ja sairaudesta hyvinvoinnin vajeena. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:46. Helsinki 1984.
Sosiologis-sosiaalipöliittinen terveystutkimus ja
hyvinvointitutkimus ovat alueita, joilla Suomessa
on tehty kansainvälisestikin huomionarvoista työtä. Antti Karisto pyrkii väitöskirjassaan lähentämään näitä tutkimusalueita ja tarkastelemaan sairautta hyvinvoinnin näkökulmasta sekä teoreettisen että empiirisen analyysin valossa. Kirja jakautuukin tutkimuksen taustan ja tavoitteet esittävän
johdantoluvun jälkeen luvut 2-5 käsittävään teoreettiseen ja luvuista 6-10 muodostuvaan empiiriseen osaan. Luvussa 2 eritellään hyvinvoinnin
käsitettä hyvinvointitutkimuksen kolmen keskeisen teoreettisen ja metodisen ongelman suhteen eli
pitäisikö tutkimuksessa lähteä tarpeista vai resursseista, onko hyvinvointi objektiivista vai subjektiivista ja pitäisikö käyttää yksilö- vai aggregaattitasoista tietoa. Luvussa 3 tehdään katsaus
aiempaan hyvinvointitutkimukseen ja tyypitellään se elintaso-, elämänlaatu- ja elämäntapatutkimukseen. Erityisesti tarkastellaan terveyden
asemaa kunkin tutkimustyypin käsitteistössä ja
tapaa, jolla terveysongelmia on niissä tutkittu.
Luvussa 4 pohditaan perusteellisesti terveyden ja
sairauden käsitteitä, positiivisen (terveyskeskeisen) ja negatiivisen (sairauskeskeisen) näkökulman paremmuutta sekä sairauden käsitteen eri
ulottuvuuksia. Luvussa 5 tehdään edellisten lukujen pohjalta sisällöllisiä päätelmiä terveyden luonteesta ja merkityksestä hyvinvoinnin osana ja metodologisia päätelmiä hyvinvoinnin näkökulmasta lähtevän sairastavuustutkimuksen lähtökohdista.
Tutkimuksen empiirinen asetelma täsmennetään luvussa 6, missä käsitellään myös haastattelumenetelmän käyttöä sairastavuuden mittaamisessa sekä esitellään empiirinen aineisto, jona
käytetään Erik Allardtin vertailevan sosiologian
tutkimusryhmän vuonna 1972 Pohjoismaista keräämää haastatteluaineistoa. Itse empiirinen analyysi jakautuu kahteen osaan. Aluksi luvussa 7
tarkastellaan pohjoismaisia sairastavuuseroja aineiston sairastavuuskysymyksiin saatujen vastausjakaumien valossa ja sen jälkeen tutkimusmenetelmien esittelyn jälkeen (luku 8) luvussa 9 pyritään selvittämään sairastavuuden sosiaalisia ja demografisia eroja eri Pohjoismaissa eli sitä, missä
määrin sairastavuutta eri Pohjoismaissa esiintyy

ammattiaseman, koulutuksen, tulotason, kasvuolosuhteiden, iän, sukupuolen ja siviilisäädyn
suhteen erilaisissa väestöryhmissä. Tutkimusmenetelmänä käytetään MCA:ta ja ristiintaulukointia. Empiirisen analyysin toisessa osassa eli luvussa 10 selitys suunta vaihtuu eli tutkitaan sitä, miten taudin olemassaolo heijastuu eri elämänalueille eli työhön osallistumiseen, tulotasoon, poliittiseen osallistumiseen ja koettuihin vaikuttamismahdollisuuksiin, vapaa-ajan vieton muotoihin,
itsensä toteuttamisen kokemiseen, sosiaalisiin
suhteisiin, yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden kokemiseen sekä koko elämäntilannetta koskeviin
arvioihin. Tutkimusmenetelmänä on ristiintaulukointi.
Kirja on hyvin selkeästi ja elävästi kirjoitettu.
Erityisesti kirjan teoreettinen osa on historiallisine perspektiiveineen ja erittäin laajan terveyssosiologisen ja hyvinvointikirjallisuuden katsauksena, systematisoijana ja sulattajana sekä terveyden
ja sairauden käsitteen analysoijana varsin ansiokas ja kirjoittajan omaan arvioon yhtyäkseni
»huomattavan itsenäinen kokonaisuus». Missä
määrin teoreettisella osalla on ja on voinut olla
kirjoittajan sille asettama »tavanomainen viitekehysmerkitys» eli että se antaisi viitteitä »tavasta,
jolla sairauden ongelmaa tulisi empiirisesti tutkia» ja toimisi »empiirisen osan teoreettisena runkona», onkin jo hieman epäselvempi asia. Tavallisesti viitekehys johtaa tai sen ainakin tulisi johtaa pohdiskeluun siitä, miten kehyksen teoreettisia käsitteitä tulisi empiirisesti optimaalisella tavalla operationalisoida ja mitata ja millaisen tutkimusasetelman tulisi olla. Näin ollen olisi esim.
odottanut, että tutkimuksessa olisi pohdittu jossain määrin niin keskeisen käsitteen kuin terveyden tai sairauden mittaamista. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan siihen liittyvä problematiikka
ja viimeisen 15 vuoden aikana voimakkaasti kasvanut tutkimus ja kirjallisuus ohitetaan lähes
tyystin. Tosin luvussa 5 päätellään, että hyvinvointia ja sairautta pitää mitata moniulotteisesti
sekä objektiivisin että subjektiivisin osoittimin ja
että sairautta on tutkittava elinolojen kokonaisuudessa, muiden elinolojen taustaa vasten ja niihin vaikuttavana tekijänä. Lisäksi luvussa 6 tarkastellaan haastattelumenetelmän käyttöä sairastavuuden mittaamisessa. Avoimeksi kysymykseksi jääkin, miten ilmeisesti huomattavasti empiirisen aineiston keräämisen jälkeen laaditulla kirjan
teoreettisella osalla voisi olla tavanomainen viitekehysmerkitys'ainakaan siltä osin, että se olisi toiminut empiirisen aineiston muuttujien valinnan,
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operationalisoinnin ja mittaamisen ohjaajana.
Lähelle tuleekin ajatus, että olemassa oleva aineisto olisi vaikuttanut teoreettisen osan muotoutumiseen - niin notkeasti ja vähällä kritiikillä ain~isto on taipunut teoreettisen osan vaatimuksiin.
Luonnollisesti myöhemmin laadittu viitekehys
voi ohjata uudella tavalla aiemmin kerätyn empiirisen aineiston analyysia, mutta kirjan teoreettisella osalla ei näytä olevan oleellista merkitystä
tässäkään suhteessa. Aineiston analysointiasetelma, -tapa sekä -menetelmät ovat nimittäin varsin
samanlaiset kuin Allardtin tämän aineiston yleisanalyysissa, joka julkaistiin v. 1976 nimellä Hyvinvoinnin ulottuvuuksia (WSOY). Tosin Kariston tutkimus koskee ulottuvuuksista vain terveyttä ja monin kohdin analyysissa mennään selvästi
syvemmälle, mutta väistämättömäksi vaikutelmaksi jää, ettei tämä tutkimus tuo esiin mitään
sellaista oleellista empiiristä uutta, mikä ei olisi
luettavissa jo Allardtin kirjasta. Niinpä hieman
ihmetyttääkin, miksi varsin samantyyppinen tutkimus julkaistaan 8 vuotta myöhemmin - päinvastainen ajallinen järjestys a la samasta aineistosta tehty Uusitalon Income and Weljare olisi ollut luontevampi. Hyvien vanhahkojenkin aineistojen käyttö on toki täysin perusteltua, jos niiden
avulla pyritään testaamaan uutta teoreettista oivallusta tai analyysimenetelmää, mutta tässä tapauksessa ei nähdäkseni ole kysymys kummastakaan.
Kirjassa tarkastellaan nimenomaan pitkäaikaisten työ kykyyn vaikuttavien tautien tai vammojen
ja/tai eräiden muiden kroonisten tautien esiintymistä eri väestöryhmissä ja tällaisten pitkäaikaisten tautien vaikutuksia eri elämänalueille. Huomiota ei kiinnitetä tällaisen pitkäaikaissairastavuuden vakavuusasteeseen eikä lyhytaikaiseen
sairastavuuteen, minkä tekijä selkeästi monissa
kohdin kirjan tekstiä tuokin esiin. Olisi kuitenkin
odottanut, että väitöskirjassa, jossa tulee pyrkiä
käsitteelliseen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen,
olisi tämä seikka ilmaistu myös kirjan otsikossa,
ettei sen pohjalta syntyisi turhia odotuksia kokonaissairastavuutta koskevasta tutkimuksesta. Paradoksaalista on lisäksi se, että vakavaa käsitteeIlistä lipsumista tapahtuu varsinkin taudin ja sairauden käsitteissä, joiden »maiskutteluun» ja
määrittelyyn kirjassa erityisesti paneudutaan. Kirjassa tehdään selkeä ero taudin ja sairauden välillä ja määritellään jälkimmäinen (taudista seuraa-

vaksi) sosiaaliseksi kyvyttömyydeksi ja sairauden
kokemiseksi eli hyvinvoinnin vajeeksi. Kuitenkin
tekstissä tähdennetään, että tutkitaan, liittyykö
sairauteen sosiaalista kyvyttömyyttä ja sairauden
kokemista eli hyvinvoinnin vajetta ja missä määrin (eli liittyykö sairauteen sairautta!). Tämä käsitesotku on ilmeisesti vaivannut kirjoittajaakin alitajuisesti, sillä »Sairaus hyvinvoinnin vajeena»
otsikoidussa luvussa, jossa itse asiassa tutkitaan,
missä määrin tarkastelluilla taudeilla on emo tavalla määritellyn sairauden luonne, kirjoittaja
ryhtyykin ainakin väliotsaketasolla puhumaan
systemaattisesti terveydentilan ja erilaisten haittojen ja kokemusten yhteydestä.
Taloustieteen näkökulmasta voidaan vielä mainita pari seikkaa. Ensinnäkin kirjoittajan käsitys
terveystaloustieteestä ja terveyden merkityksestä
siinä näyttää olevan harhainen ja perustuvan
muutamaan yli 10 vuotta vanhaan lähteeseen.
Terveyden merkityksestä ko. alueella muutenkin
kuin human capitai -mielessä kertoo paljon esim.
se, että taloustieteilijöillä on ollut keskeinen rooli
terveyden mittaamisen kehittämisessä. Huomiotta on jäänyt tässä yhteydessä myös varsin relevanttina pidettävä, alunperin Michael Grossmanin vuonna 1972 esittämä ja sen jälkeen voimakkaasti versonnut »terveyden tuotantoteoria», joka
selittää terveyden luonnetta ja sen eroja huomattavasti johdonmukaisemmin kuin monet ad hoc
-tyyppiset sosiologiset selitykset. Toiseksi herätti
jälleen huomiota, miten erilaisilla käsitteillä sosiologit ja taloustieteilijät puhuvat itse asiassa täysin
samoista asioista. Yhteisemmästä kielestä olisi
varmasti etua sekä terveyssosiologeille että .::taloustieteilij öille.
Kirjan parhaana antina pitäisin alun teoreettista keskustelua ja tuloksia tauteihin liittyvistä sosiaalisista haitoista ja subjektiivisista tuntemuksista. Niitä voitaneen käyttää hyväksi esim. luotaessa terveyden tai sairauden mittaamisessa tarvittavia skaaloja erilaisten terveydentilojen erottamiseksi ja niiden vakavuuden (arvon) mittaamiseksi. Muutenkin kirjan toivoisi leviävän niiden
käsiin (ei vain leviävän käsissä niinkuin oma kappaleeni yhden lukemisen jälkeen), jotka ovat kiinnostuneita terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksistä
ja siihen liittyvästä sujuvasta teoreettisesta keskustelusta - yllä esitetyin varauksin.

Harri Sintonen
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Bertil Holmlund: 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.
Työvoiman liikkuvuus on niitä perennoja, joihin
taloustieteilijöiden kiinnostus säilyy. Tämä johtuu monestakin syystä. Tärkein lienee se että tässä
on kysymys työmarkkinoiden sopeutumiskyvystä:
kuinka nopeasti tehokkaamman resurssien allokaation· hyvinvointivoitot realisoituvat. On myös
selvää, että merkittävimmät ansionmuutokset
työelämän aikana saavutetaan juuri työpaikkavaihdosten yhteydessä.
Talouspoliittisessa keskustelussa huoli työvoiman liian vähäisestä liikkuvuudesta nousee aika
ajoin esiin, eritoten korkean työttömyyden vallitessa. Sangen tavallisia ovat myös ajankohtaisessa
debatissa esitetyt väitteet joiden mukaan työvoiman vähentyneestä liikkuvuudesta on muodostunut este työllisyyden kasvulle ja alhaisemman
työttömyyden saavuttamiselle.
Ruotsissa työvoimapolitiikan asema talouspoliittisessa strategiassa on ollut keskeinen, sillä sen
tehtävänähän on ollut nimenomaan edistää työvoiman reallokoitumista. Viime vuosina onkin
käyty vilkasta keskustelua siitä, onko epäonnistuminen täystyöllisyyden saavuttamisessa seurausta
työvoimapolitiikan painotuksessa tapahtuneesta
siirtymästä olemassa olevien työpaikkojen suojelemiseen, jota ei käy yhdistäminen rakennemuutosten edellyttämän korkean liikkuvuuden kanssa. Niinikään on väitelty siitä, miksi työvoiman
liikkuvuus on vähentynyt ja miksi työmarkkinat
ylipäänsä ovat »jähmettyneet».
Bertil Holmlundin kirjassa raportoidut tutkimustulokset antavat aimo annoksen faktoja ja
uusia tuloksia keskusteluun, joka usein käydään
hatarahkon tosiasiamateriaalin pohjalta ja spekulatiivisin argumentein.
Kirjan toisessa luvussa esitetään työvoiman
liikkuvuuden eri mittareiden aikasarjoja. Sekä
työpaikkavaihtojen että alueellisten muuttojen
suhteellisissa lukumäärissä osoitetaan kiistatta tapahtuneen trendimäistä laskua. On kuitenkin
huomattava, että nämä mitat kuvaavat liikkuvuutta ulkoisilla työmarkkinoilla, eivätkä näin ollen ota huomioon yritysten sisäisen mobiliteetin
kehitystä. Viimemainitun huomioon ottaminen ei
ole m~hdollista tietojen niukkuuden takia, mutta
se tuskin kuitenkaan olennaisesti muuttaisi nyt
annettua kuvaa.
Kolmas luku on omistettu teoreettiselle keskus-

telulle. Sen lisäksi että Holmlund luo katsauksen
teoreettiseen kirjallisuuteen, hän myös itse soveltaa etsintäteoreettisia malleja työpaikkavaihdosja muutospäätösten analyysiin tapauksessa, jossa
päätösyksikkö ei ole yksilö vaan kotitalous josta
useampi kuin yksi henkilö voi kuulua työvoimaan.
Seuraavat viisi lukua ovat pääasiallisesti empiirisiä. Uutta hänen esityksessään on etenkin
mikro- ja panelidatojen hyväksikäyttö. Ensiksi
Holmlund kuitenkin käy tarkastelemaan makrotason liikkuvuuden määrääviä tekijöitä. Selitettävänä muuttujana käytetään teollisuustyöntekijöiden työpaikkavaihtojen suhdetta työllisten määrään. Tuloksista voi mainita, että työvoimakysynnän heikkeneminen on pääasiallinen, joskaan ei
ainoa syy työvoiman liikkuvuuden vähenemiseen.
Uusien työtilaisuuksien vähyys johtaa, ei vain
suoraan, vaan myös välillisesti liikkuvuuden vähenemiseen. Enin osa työpaikkavaihdoista näet
tapahtuu puolen vuoden sisällä palvelukseenoton
jälkeen; täten uusien palvelukseenottojen vähentyessä työvoiman vaihtuvuus pienenee edelleen.
Voimakas trendi imaisee muut liikkuvuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden erottamiseksi Holmlund
siirtyy mikrodatojen analysoimiseen. Ensimmäinen näistä aineistoistaon muodostettu yrityskolJ..
taisista tiedoista. Tämä sallii sellaisten muuttujien
huomioonottamisen kuten suhteelliset palkat, yrityskoko ja naisten osuus kunkin yrityksen työllisistä, mitkä kaikki osoittautuvatkin merkittäviksi
kysyntätekijöiden ohella. Toinen käytetty aineisto
perustuu kotitaloustietoihin. Tämän avulla kirjoittaja tarkastelee sekä työpaikkavaihtojen että
aluemuuttojen determinantteja. Elintasotutkimuksen (Levnadsnivåundersökningen) aineiston
käyttö mahdollistaa sen, että useimmat relevantit
taloudelliset muuttujat voidaan sisällyttää analyyseihin. Näin pystytään myös seuraamaan muuttujien vaikutusten ajallista muuttumista. Saavutetut
tulokset ovatkin todella vaikuttavia.
Kysynnän merkitys korostuu myös näissä tarkasteluissa. Annetun kysynnän vallitessa työmarkkinoiden sopeutumisessa on kuitenkin tapahtunut selviä muutoksia. Tärkeimmät syyt tähän ovat naisten työvoimaanosallistumisen ja yritysspesifisen inhimillisen pääoman kasvu sekä verotuksen progression kiristyminen. Liikkuvuus on
vähentynyt koska naisten työmarkkinakäyttäytyminen on »miehistynyt» ja niiden kotitalouksien,
joissa on kaksi työssäkäyvää, määrä on lisääntynyt. Niinpä esimerkiksi kotitalouksien aluemuut-
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topäätökset eivät 70-luvulla enää reagoineet pelkästään miehen työmarkkinamahdollisuuksiin ja
niihin vaikuttaviin tekijöihin.
Evidenssi siitä, että työpaikalla hankittu koulutus johtaa nopeampaan ansioiden kasvuun kuin
työpaikan ulkopuolelta hankittu koulutus sekä se
tosiasia että työpaikkojen koko on kasvanut, selittävät osaltaan sisäisten työmarkkinoiden lisääntynyttä merkitystä ja heikentyneitä vaikuttimia
ulkoiseen liikkuvuuteen. Jotkut yllättynevät tu10ksista, joiden mukaan irtisanomisturvaa koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset eivät itsessään ole vaikuttaneet työvoiman vaihtuvuuteen. Tosin myös muut tutkimukset ovat
osoittaneet saman asian. Tässäkin tapauksessa
lienee niin että lainsäädäntö on vain kodifioinut
vallitsevaa käytäntöä.
Holmlund yrittää myös tarkastella ei-rahallisten kustannusten vaikutusta. Tulokset viittaavat
siihen että siteitä lähiympäristöön pidetään yhä
merkityksellisempinä. Tältä osin siis löytyy tukea
käsitykselle, että työvoiman muuttohalukkuus sinänsä on vähentynyt. Vaikutinrakenteessa tapahtuneet muutokset koskevat ensi sijassa suhteellisten palkkaerojen kaventumista ja verotuksen
progression lisääntymistä.
Asia erikseen on mikä merkitys palkkaeroilla
on liikkuvuuteen ja miten työpaikan vaihto vaikuttaa tulonkehitykseen. Kirjassa näille kysymyksille onkin omistettu kaksi lukua. Ensimmäisessä
sovelletaan traditionaalista mallia, joka se~ittää
palkkoja human capitaI -muuttujilla sekä muuttoja työpaikan vaihto-dummeilla. Ongelmana on että
jako muuttaneiden ja ei-muuttaneiden välillä ei
ole satunnainen. Tällaisesta analyysista ei näin ollen voida päätellä muuton vaikutusta palkkakehitykseen, koska ei-muuttaneiden palkka ei ole sama

kuin se jonka muuttajat olisivat saaneet, jos eivät
olisikaan muuttaneet. Tämän n.k. »seifselection» -harhan välttämiseksi Holmlund soveltaa seuraavassa luvussa Heckmanin kehittämää
kaksivaihemenetelmää; ensin estimoidaan muuttopäätösmallin redusoitu muoto. Sen jälkeen estimoidaan palkkayhtälöt joissa selitettävänä muuttujana on myös kunkin yksilön estimoitu muuttamistodennäköisyys. Tämän lisäksi voi myös jälkimmäisten yhtälöiden tuloksia käyttää muutosyhtälön struktuurimuodon estimointiin.
Lyhyesti tulokset viittaavatkin siihen, että
muuttajat (ei-muuttajat) olivatkin juuri niitä jotka hyötyivät muuttamisesta (pysymisestä työpaikassaan). Muuttajien reaalipalkkojen kasvu oli
keskimäärin neljä prosenttia korkeampi. Hyöty
muuttamisesta hupenee kuitenkin nopeasti iän
myötä. Struktuurimuodon estimoinneista ilmenee
selvästi, että muuttopäätökset reagoivat potentiaalisiin reaalipalkkakasvun eroihin.
Kirjan viimeinen varsinainen luku sisältää en. nenkin julkaistun artikkelin, jossa tarkastellaan
työvoiman vaihtuvuuden dynaamisia vaikutuksia
työllisyyteen, työttömyyteen ja avoimien paikkojen määrään. Tässäkin on runsaasti mielenkiintoisia aineksia; on vahinko että kirjoittaja on ainoastaan tyytynyt alkuperäisen artikkelin varsin suppeaan keskusteluun.
Kuten varmasti on käynyt ilmi on kyse vaikuttavasta työstä. Suomalaiselle lukijalle Holmlundin kirjaa voi suositella, ei vain sen vuoksi, että
aihe on ajankohtainen ja tietämys meidän maassamme vielä enimmäkseen uskomuksien varassa,
mutta myös koska se on oiva esimerkki siitä kuinka relevanteilla data-aineistoilla ja niihin sovelletuilla menetelmillä taloustieteilijöiden on mahdollista aikaansaada painavaa, uutta tietoa.

Tor Eriksson
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ENG LISH SU M MARI ES
EERO RANTALA: Structural Changes and Fu-

ture Prospects in Domestic Trade in Finland.
When we talk about struetural ehange in domestie
trade, we mean very broadly all the many different ehanges that have been going on in various
spheres of eommeree. Trade's eontribution to totaI national output in Finland has held fairly
steady throughout the last ten years. In 1982 the
figure was 9.6 %. Wholesaling aeeounted for
4.5 % of GNP and retailing for 5.0 %. In an international eomparison this GNP figure is rather
low, indieating how efficiently trade resources are
used in Finland.
The employment level in trade has now stabilized at aleveI where no major changes one way
or the other are to be expeeted. In 1982 trade aeeounted for 11.5 % of total employment within
the economy. Wholesaling accounted for 3.5 %
and retailing for 8.0 %. Within trade the trend is
for growth in employment to be in wholesaling,
while jobs in retailing have remained at the same
level.
The September 1984 OECD Observer report
includes a comparison of output, employment
and productivity in the various countries' distribution sectors. The rise in productivity in trade
was faster than average in Belgium, Finland and
Sweden. The reason for this encouraging productivity trend in these countries is thought to be that
trade is so centralized there. In daily goods, for
instance, both Finland and Sweden are quite highly integrated.

URHO LEMPINEN: Rational Agents and the
Keynesian Economy: Some Results in Business
Cycle Theory.
In this paper, some results derived in the Ph.D.
dissertation of the author (Optimizing Agents,

Exogenous Shocks and Adjustments in the Economy: Real and Nominal Fluctuations in Economies with a Wage Rigidity, Bank of Finland B:
37, 1984) are reviewed.

Trade pricing is based on a relative, that is percentual, gross margin. The size of the gross margins on products is affected by a number of faetorso Naturally the greatest elements influencing
prices and gross margins are the purchase prices
and loeal competition. Price controls place limits
on the gross margins on certain products. In 1981
the average gross margin was 16.2 % of turnover
in wholesaling and 21.8 % in retailing.
As a whole the gross margin on foodstuffs is
not very different in the Nordie countries, though
it may be alittIe higher in Denmark.
Sensible business taxation can also promote the
development of an efficient distribution system.
By 'sensible taxation' I mean business taxation
which allows companies to accumulate capital for
effective investment projects.
All the above faetors are part of the structural
change going on in trade and influence its strueture in some way. In the food trade the change has
brought about a reduction in the number of
shops. As a result, the density of the shop
network has suffered, and people have farther to
go to the nearest shop. While the total number of
shops has fallen, new shops established tend to be
bigger than the old ones.
The relative importance of structural change in
the foodtrade is decreased by the fact that greater
changes, working in the opposite direction, are
going on elsewhere in trade. And taken as a whole,
trade services and functions in society are going to
increase both in quantity and - especially - in
quality.

Issues in the neutrality of economic policy are
investigated both in the closed and the small
open economy contexts. The analysis is conducted
in a stochastic framework with optimizing agents,
into which nominal wage rigidity is introduced via
trade union behaviour.
The main novelty in the closed economy analysis is the study of the cyclical implications of anticipated shocks with uncertain timing. These are
shocks which are expected to occur within a time-
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interval but at an uncertain date. In a model in
which the Tobin effect causes nonneutrality of anticipated policy, anticipated and unanticipated
shocks are interpreted as special cases of anticipated shocks with uncertain timing. It is shown
that an anticipated shock (e.g. money supply
shock) with uncertain timing always leads to
overshooting in the price leveal, contradicting the
result of Fischer (1979). AIso, the general anticipated shocks give room for a very natural interpretation of Leijonhujvud's notion of the corridor
and the associated ranking of monetary and fiscal
policies.
In the open economy context, the key questions
are the roles of exchange rate poliey, trade union

behaviour, and speculation among investors in
causing cyclical fluctuations. Given· speculation
and less than fully indexed nominal wage contracts, the fixed exchange rate policy can be an
important structural reason for cyc1ical fluctuations. Paradoxically, then, the fixed exchange rate
policy may generate such investment opportunities that the exchange rate may actually become
endogenous. Furthermore, depending on the type
of the devaluation/revaluation policy, the consequent endogenous exchange rate changes may be
biassed towards repeated devaluations (devaluation cyc1e) , which typically are associated with
low levels of real activity.

PENTTI PIKKARAINEN - JUHA TARKKA
- ALPO WILLMAN: On the Macroeconomic
Effects of Interest Rates in the BOF3 Mode!.

fying a disequilibrium mqdel of bank loans and
using the estimate of excess demand fo bank loans
to supplement the regulated lending rate in various equations. The simulations reported in the
artic1e aim at evaluating the effects of a one percentage point increase in the market rate. Technically they are produced by moving the lending
rate in a regime where excess demand for loans is
zero; in this case the changes in the lending rate
are fully transmitted to the implicit market rate in
the model.
The response of the model to the increase in the
market rate are depicted in the two sets of graphs
inc1uded in the artic1e. In the first set of graphs we
present the percentage deviations from the nopolicy solution for real GDP (upper left panel),
real imports (upper right) , real consumption
(middle left), real fixed investment (middle right)
and real exports (bottom right). Response of inventory investment is given as per cent of GDP in
the bottom left panel. In the second set of graphs
we present the effect on unemployment rate (upper
left panel, in percentage points), consumer prices
(upper right, solid line, per cent), wage rate (upper
right, broken line, per cent), state revenue and expenditure (middle left and right, respectively, in
millions of FIM), current account and official
reserves (bottom left and right, respectively, in
millions of FIM).
The one per cent increase in interest rate depresses real GDP in the long run by 0.5 per cent.
It creates a temporary increase in unemployment

The artic1e surveys the effects of interest rate policy
as they appear in the light of simulations of
BOF3, a quarterly econometric model of the
Research Department of the Bank of Finland.
The theoretical foundation of BOF3 is in the
Keynesian/neoclassical synthesis. AccordinJly, it
displays demand-determined or »Keynesian» properties in the short run but tends in the long run
towards the neoclassical, supply-determined
growth path as prices and wages adjust to equilibrate goods and labour markets. Changes in the
real rate of interest have powerful short-run effects
mainly through the presence of interest rates in
the investment and consumption equations. The
long-run equilibrium growth rate is independent
of the rate of interest, which merely shifts the
level of the growth path upor down.
The wide regulation of interest rates in Finland
has created special problems in the construction
of the model, since the most representative interest rate, i.e. the bank lending rate does not adequately reflect market conditions whenever there
is excess demand for loans at the regulated lending rate. Only recently have data on marketdetermined interest rates begun to appear as the
unregulated financial markets have grown and become more organized. The problem of the missing
market rate is tackled in the BOF3 model by speci-
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by more than 0.1 per cent, which is relieved as real
wages decrease in the long run by 0.75 per cent.
As the simulation is carried out assuming fixed

exchange rates, there is no long-run effects on inflation. Rather, the official reserves start to cumulate at a considerable rate.

SEPPO ERVASTI: The Forest 2000 Programme
_ Guidelines for the Development of Finnish
Forestry and Forest Industry

Half of the increase would be accounted for by
spruce logs and a fifth by non-coniferous
pulpwood. If the aims are met the volume of
growing stock will increase by about 10 per cent
and the annual growth by about 20 per cent by the
year 2020.
The expansion of forest industry will apparently concentrate almost exclusively on the pulp and
paper industry. The annual growth potential of
pulp industry output will be 2 to 3 per cent at the
end of the century. Paper and board output could
increase at an annual rate of 3.5 to 5 per cent.
Total annual forest industry output growth would
be 3 per cent, i.e. equal to the anticipated GDP
growth rate. This development calls for intensified wood supply, improving forest industry competitiveness, and adjusting the wood utilization
structure to match the structure of cutting projections.

In February 1983 the Economic Council in Finland set up the Forest 2000 programme division to
draw up a long-term programme for forestry and
forest industry. The task of the programme division consisted of analyzing change phenomena,
setting goals for cutting and wood production,
exploring forest industry development possibilities, and collecting tools for the implementation
of the programme.
The focus of the Forest 2000 programme is, in
accordance with the aims of the programme, on
cutting and its increase, while simultaneously attention is paid to silvicultural and forest improvement work. By the year 2000 the goal is an increase of annual cutting by 15 million m 3 , i.e. by
almost a third compared to the early 1980's.

JARI KUULUVAINEN: Demandfor and Supply
of Sawlogs in Finland. An Econometric Short
Term Analysis 1962-1981.
This paper presents empirical results of an econometric investigation concerning the short term demand for and supply of sawlogs from private nonindustrial forests in Finland.
The sawlog market is concluded to be a priceflexible market justifying the use of an equilibrium model in empirical work. Models of the represen~ative sawmill industry firm and the representative private nonindustrial forest owner, on
which the estimated demand and supply equations
. are based on, are discussed. Raw material (sawlogs) purchasers are assumed to be expected profit
maximizers (Mills, 1962), private nonindustrial

forest owners to be utility maximizers (Binkley,
1981), and the roundwood market to be competitive and characterized by flexible prices.
The estimated sawlog demand equation is based
on partial adjustment of raw material (sawlog)
stocks to the ex ante desired level. On the supply
side the stock adjustment model of Houthakker
and Taylor (1970) is used to derive the empirical
supply equation. In this way the inclusion of the
standing stock of sawlogs, difficult or impossible
to measure in the short run, into the estimable
supply equation is avoided.
Model estimations indicate that the demand for
sawlogs is »almost» elastic with respect to the
stumpage price and elastic with respect to the
sawnwood export price. The supply of sawlogs is
elastic with respect to the stumpage price.
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HEIKKI A, LOIKKANEN - JARI KUULUVAINEN - JORMA SALO: Stumpage Prices
and Owner Characteristics as Determinants of
Timber Supply from Private Nonindustrial Forests:
Preliminary Evidence from Finland
Information on 729 private forest owners and
their timber supply during the last five years
before the survey is used to study the role of
owner characteristics and stumpage prices in timber supply behaviour. The data is pooled such
that each owner is treated as a separate observation in each year. We estimate two types of models. Logit models are employed to study the
determinants of entering the market (the probability of selling) during a year. Linear regression
models, with the observations related to sale as
data, are estimated to study the factors affecting
the quantity sold.
In general owner characteristics affect rather
the probability of selling than the quantity sold.
In addition to forest land area and some location
factors, the former is affected positively by
forestry training, owner's low age, short time of
posession and owner type. Farmers sell more
often than non-farmers but their quantities sold
are smaller than those of non-farmers. Estima-

tionsby owner type (farmers, non-farmers and
heirs) reveal few differences in the role of owner
characteristics. In sales quantity modelsforest
land area is the only invariably significant explanatory variable. As a proxy for non-forest inco me for farmers, area of farm land did not affect
supply. In the case of non-farmers our income
proxy (a three c1ass sosio-economic status variable) worked so that the probability of selling was
lowest in the highest c1ass. For heirs no income
proxy was available.
As for the role of stumpage prices, we experimented with 16 alternative price variables (or
combinations; 8 specifications with nominal and
real prices). The »best» price variable was the
relative change in stumpage price (PT-PT-YPT-1
which worked well in our logit and regression
mode1s, and both in nominal and real form. Estimations by owner type indicated. somewhat surprising differences. Our best price variables worked well in the case of farmers and heirs whereas
the price coefficients of non-farmers became invariable insignificant. In the case of farmers and
heirs the results gave support to the »return to
normality» (regressive price expectations) hypothesis.
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Rationaaliset odotukset kansantaloustieteessä:
Johdanto kirjallisuuteen
SEPPO HONKAPOHJA

Korjaus

jolloin (2.2) tulee muotoon
P t = (d-b)c-1-a C---'l Pt_1-C- 1 ft.

Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa
1984:4 sivuilla 362-382 julkaistun artikkelini
jaksossa 2.1. sivulla 365 on cobweb-malli saanut
sangen erikoislaatuisen muodon muistiinpanoissani tapahtuneen lipsahduksen johdosta. Yhtälön
(2.1) jälkeiset kaavat s. 365 korjataan muotoon

jolloin (2.3) on

St = a P t- I + b -1- et>
D t = -c Pt+d,

E(P) = (d-b)(a + C)-l,
P(e) = (d-b)(a+c)-1-c-1e.

Edelleen rationaalisten odotusten vallitessa tasapainoyhtälö on nyt
a E(P)+b+e = -c P(e)+d,
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Kansantaloudellisen Yhdistyksen tiedotuksia

Kokouksia
Syyskaudelle 1985 on Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä suunniteltu seuraavanlaista ohjelmaa:
Syyskuun kokouksen ohjelma oli aikakauskirjan mennessä painoon avoin. Lokakuun kokous
on varattu valtiovarainministerin perinteiselle
budjettiesitelmälle. Marraskuussa järjestetään
teemailtapäivä aiheesta »Rahapolitiikka ja rahoitus avoimessa taloudessa». Vanhan tavan mu-

kaan kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vielä erikseen lähempänä kokousajankohtaa.
Muuta
Yhdistyksen johtokunta on päättänyt, että opiskelijoille annetaan mahdollisuus hankkia yhdistyksen juhlajulkaisu Sata vuotta suomalaista kansan taloustiedettä edullisesti hintaan 60 mk.
Tilaus- ja maksulomakkeita on saatavissa yliopistojen ja korkeakoulujen laitoksilta.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2
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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA

The 5th World Congress of the Econometric
Society
- aika: 17.-23. 8. 1985
- paikka: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., Yhdysvallat
Taloustieteellinen seura järjestää kokoukseen
ryhmämatkan, jos riittävä määrä halukkaita ilmoittautuu mukaan. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan seuran sihteerille Marja-Liisa
Parjanteelle, os. Helsingin kauppakorkeakoulu,
Runeberginkatu 22-24, 00100 Helsinki, puh.
(90-)43131.
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
World Congress of Public Finance of IIPF (International Institute of Public Finance)
- aika: 28.-30. 8. 1985
- paikka: Madrid, Espanja
- teema: »Public Finance: Issues and Prospects»
- lisätietoja: Professori Horst Claus ReckFriedrich-Alexander-Universität
tenwald,
Erlangen-Niirnberg, Lange Gasse 20, D-8500
Niirnberg, Germany, ja professori H.M. van
de Kar, Erasmus University, Rotterdam, Postbus 1738, NI-3000 DR Rotterdam, The Netherlands
The 19th Conference of the International Association 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 Agriculture, Washington DC 20250, USA

The 12th Annual Meeting of the European Finance Association
- aika: 29.-31. 8. 1985
- paikka: Bern, Sveitsi
- lisätietoja: professori Walter Wasserfallen,
University of Bern, Volkswirtschaftliches
Institut, Länggass-Strasse 8, CH-3012 Bern,
Switzerland
The 12th annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics
- aika: 11.-13. 9. 1985
- paikka: Cambridge, Englanti
- lisätietoja: Pekka Ylä-Anttila, ETLA, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. 90-601 322.
The 17th CIRET (Centre for International
Research on Economic Tendency Surveys) Conference
- aika: 11.-14. 9. 1985
- paikka: Wien, Itävalta
The 1985 Conference of the Society of Economic
and Social Sciences (Verein fur Socialpolitik)
- aika: 16.-18. 9. 1985
- paikka: Saarbrucken, Saksan Liittotasavalta
- teema: 'The Economics of Health and Medical
Care'
- lisätietoja: professori Gerard Gäfgen, Universität Konstanz, Fakultät fiir Wirtschaftswissenschaften und Statistik, Postfach 5560,
D-7750 Konstanz 1, Bundesrepublik Deutschland
The 4th International Conference on Cultural
Economics and Planning
- aika: 5.-7. 5. 1986
- paikka: A vignon, Ranska
- lisätietoja: William S. Hendon, Association
for Cultural Economics, Department of Urban
Studies, The University of Akron, Akron,
Ohio 44325, USA
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The 5th IFAC (International Federation of Automatie Control)/IFORS (International Federation
of Operations Researeh Sodeties) Conferenee on
Dynamie Modelling and Control of National
Eeon om ies
- aika: 17.-20. 6. 1986
- paikka: Budapest, Unkari
- lisätietoja: Eva Sos, The Conference Secretariat, Computer and Automation Institute,
Hungarian Academy of Sciences, H-1S02

Budapest, P.O. Box 63, Hungary.

IREDU (Centre National de la Reeherehe Sdentijique) Conferenee on »Eeonomies of Edueation:
Taekling the New Poliey Issues»
- aika: kesäkuu 1986
- paikka: Dijon, Ranska
- lisätietoja: Benoit Millot, IREDU, Faculte des
Sciences-Mirande, F-21004 Dijon, Cedex
France

242

TOIMIT,UKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA

Paloheimo, Heikki (ed.): Polities in the Era of
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1985. 5 s. + liitteet.
Salomaa, Jukka: Asiakaskäynnit Alkossa ja asiakasryhmien ostokset vuosina 1974 ja 1983. N:o
4, Helsinki marraskuu 1984. 90 s. + liitteet.
Chydenius-Instituutti, tutkimuksia

Suominen, Anne: Teollisuuden rakennekehitys
Pietarsaaren ja Kokkolan alueilla 1970-1980.
N:o 13, Kokkola 1984. 115 s.
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos,
keskusteluaiheita

Raatikainen, Juhani - Takala, Kari: Kausaalisuustestejä suomalaisilla rahamarkkinamuuttujilla. N:o 169, Helsinki 11. 2. 1985. 53 s.
Hart, Robert A.: Wage Supplements through
Collective Agreement or Statutory Requirement? N:o 170, Helsinki 4. 2. 1985. 26 s.
Horii, Akinari: Financial Innovation and its
Implications for the Japanese Financial System.
N:o 171, Helsinki 18. 3. 1985. 8 s.
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos,
tutkimuksia, keskustelu- ja tutkimusaloitteita

Kuitunen, Tero - Väisänen, Jarmo: Tuloverotuksen muutos stabilisaatiopolitiikan välineenä.
Tutkimus Nr. 48, Helsinki 22. 1. 1985. 38 s. +
liitteet.
Öller, Lars-Erik: Macroeconomic Forecasting
with a Vector ARIMA Model: A Case Study of
the Finnish Economy. Keskustelu- ja tutkimusaloite Nr. 222, Helsinki 22. 11. 1984. 15 s. +
liitteet.
Mickwitz, Gösta: Trends in Integrating Marketing Theory and Economics. Keskustelu- ja tutkimusaloite Nr. 223, Helsinki 29. 11. 1984. 20
s.

Koskela, Erkki: Actuarily Neutral Tax Cuts, Risk
Sharing and Capital Market Imperfections.
Keskustelu- ja tutkimusaloite Nr. 224, Helsinki
8. 1. 1985. 63 s.
Koskela, Erkki: Does the Compliance with Tax
Laws Depend on the Structure of Taxation?
Keskustelu- ja tutkimusaloite Nr. 225, Helsinki
28. 2. 1985. 18 s.
Viren, Matti: Determination of Employment with
Wage and Price Speculation. Keskustelu- ja tutkimusaloite Nr. 226, Helsinki 4. 3. 1985. 24 s.
Honkapohja, Seppo: Expectations and the Theory of Macroeconomic Poliey: Some Recent
Developments. Keskustelu- ja tutkimusaloite
Nr. 227, Helsinki 12. 3. 1985. 27 s.
Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitos,
Reports, Working Papers

Törmä, Hannu: The Demand for Energy in Finnish Manufacturing 1960-81 - Applying SubModels in Revealing Substitution Patterns. Report N:o 7/1984, Jyväskylä 1984. 89 s.
Laitinen, Erkki K.: The Effect of a Large Investment Project and Technology on Profitability
Ratios. Report N:o 8/1985, Jyväskylä 1985.
48 s. + liite.
Törmä, Hannu: Industrial Demand for Energy in
Finland 1960-82. Report N:o 9/1985, Jyväskylä 1985. 18 s. + liitteet.
Laitinen, Erkki K.: An Interactive Computer
Model of Investment Planning. Working Paper
N:o 44/1985, Jyväskylä 1985. 19 s. + liitteet.
Törmä, Hannu - Väisänen, Mikko - Savolainen, Jukka-Pekka: Teollisuuden toimialoittainen velkaantuneisuus 1960-1982. Working
Paper N:o 45/1985, Jyväskylä 1985. 11 s.
Törmä, Hannu - Väisänen, Mikko - Savolainen, Jukka-Pekka: Toimialoittaisen pääomahintasarjan konstruointi kuluvarastoyritykselle
1960-82. Working Paper N:o 46/1985, Jyväskylä 1985. 16 s.
Laitinen, Erkki K.: A Simulation Model of the
Growth and Financing Mechanisms of the
Firm. Working Paper N:o 47/1985, Jyväskylä
1985. 22 s. + liitteet.

244

Virtanen, Visa: Vastaperustetun pienyrityksen

eloonjääntilkonkurssiprosessin

selittäminen.

Working Paper N:o 48/1985, Jyväskylä 1985.
43 s. + liitteet.
Tamminen, Rauno: Kato ja korrelaatio. Working
Paper N:o 49/1985, Jyväskylä 1985. 17 s.
Jouhki, Hannele: Automisation et employ dans le

cadre neoclassique des fonctions de production.
Working Paper N:o 50/1985, Jyväskylä 1985.
92 s.
Tamminen, Rauno: Luovuuden tutkimus haasteena yrityksen taloustieteelle. Working Paper N:o
52/1985, Jyväskylä 1985. 32 s.
Törmä, Hannu: On the Possibilities of Coming to

Energy Policy Conclusions on the Basis of a
KLEM-Model. Working Paper N:o 53/1985,
Jyväskylä 1985. 19 s. + liitteet.
Palokangas, Tapio: Overdrafts, Interest Rate

Regulation and the Ejficiency of Monetary Policy. Working Paper N:o 54/1985, Jyväskylä
1985. 20 s.

Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
tiedonantoja
'

Suomen Pankki

Tarkka, Juha: Monetary Policy in the BOF3

Quarterly Model of the Finnish Economy. TV
19/84, Helsinki marraskuu 1984. 25 s.
Aurikko, Esko: Testing Disequilibrium Adjust-

ment Models for Finnish Exports of Goods. TV
20/84, Helsinki marraskuu 1984. 27 s.
Puumanen, Kari: Wealth Accumulation and Ex-

change Rate Dynamics without a Steady State.
TV 21184, Helsinki joulukuu 1984. 58 s.

Pikkarainen, Pentti - Tarkka, Juha - Willman,
Alpo: Korkojen kansantaloudellisista vaikutuksista BOF3-mallissa. TV 1185, Helsinki tammikuu 1985. 39 s.
Pesola, Jarmo: Varastoinvestointien suhdanne-

käyttäytyminen Suomen yrityssektorissa Ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981
neljännesvuosiaineistolla. TV 2/85, Helsinki
helmikuu 1985. 137 s.
Kivikoski, Maarit: Yrityksen rahoitusportfolion
määräytymisestä. TV 3/85, Helsinki tammikuu
1985. 67 s.
Kuosmanen, Hannele: Työllisyys, vaihtotase ja
tarjonnan rakenne. TV 4/85, Helsinki
19. 3. 1985. 78 s. + liitteet.

Kettunen, Lauri: Suomen maatalous vuonna
1984. N:o 112, Helsinki 1985. 40 s. + liitteet.
Maatalouden
näkymiä
Torvela,
Matias:
1980-luvun alkuvuosina. N:o 115, Helsinki
1985. 57 s.

Svenska Handelshögskolan, meddelanden

Metsäntutkimuslaitos, tiedonantoja

Berglund, Tom - Liljeblom, Eva - Wahlroos,
Björn: Stock Price Reactions to Announcements

Toropainen, Mikko: Aluelämpölaitosten polttoainevalintojen kannattavuus. N:o 162, Joensuu
1984. 117 s. + liitteet.
Palo, M. - Heikinheimo, L. - Repo, S. (toim.):

N.A. Osara - metsäekonomisti ja metsäjohtaja. N:o 170, Helsinki 1985. 180 s.

Liljeblom, Eva: Economic Exposure on the Hel-

sinki Stock Exchange and a Test for Market Efficiency. Nr. 127, Helsingfors december 1984.
22 s.
of Dividens and Rights Issues: A Test of Liquidity and Signaling Hypotheses. Nr. 128, Helsingfors februari 1985. 25 s. + liitteet .
Hellbom, Kaj: Självstyrda företag - centrala interna problem. Nr. 129, Helsingfors februari
1985. 28 s.
Rosenqvist, Gunnar - Strandvik, Tore: NBD-

modellen - andvändningsmöjligheter, problem och utvecklingslinjer. Nr. 130, Helsingfors
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos,
raportteja ja artikkeleita

Härmälä, Esa: Kehitysmaiden ravinnontuotan-

non I}ehittäminen ja Suomen maatalousalan kehitysyhteistyö. N:o 42, Espoo 1985. 44 s.
Syvälä, Helena: Työvoiman rekrytoituminen
maatalouteen. N:o 43, Espoo 1985. 77 s.

februari 1985. 19 s.
Ekholm, Bo-Göran -

Frej borg , Carl-Henrik:

Skattetryckets fördelning inom finländska industrijöretag. Nr. 131, Helsingfors februari
1985. 39 s.
Paul, Jan-Peter: Ekonomiska sanktioner - fallstudie Rhodesia. Nr. 132, Helsingfors februari
1985. 46 s.

245

Taloudellinen suunnittelukeskus,
selvityksiä ja työ raportteja

Laukkanen, Erkki: Korkeakoulututkintojen val. mistumisajat ja opintotuki. Selvitys 16, Helsin-'
ki 1985. 49 s.

Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja,
keskustelua ja raportteja

Malaska, Pentti: Multiple Scenario Approach and

Industries. Impact on the Finnish Textile,
Clothing, Leather and Footwear Industries.
N:o 18, Turku 1985. 67 s.
Salonen, Hannu: A Solutionjor Two-Person Bargaining Problems. N:o 19, Turku 1985. 17 s.
Työväen Taloudellinen Tutkimuslaitos,
tutkimusselosteita

Pantzar, Mika: Ruuan valinta,
ruuan merkitykset ja tulot. N:o 33, Helsinki

Ilmonen, Kaj -

tammikuu 1985. 26 s.

Strategic Behaviour in European Companies.
N:o 1: 1984, Turku 1984. 31 s.

Turun yliopiston taloustieteen julkaisuja, sarja C

Kivikari, Urpo: Finnish-Soviet Trade in the Light

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto,
keskustelualoitteita

Mutikainen, Tapio: Teollisuustuotannon vuosi-

mallit lyhyen aikavälin suhdanne-ennustamisen
tukena. N:o 13, Helsinki 1. 3. 1985. 28 s.

246

TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ

Helsingin yliopisto, kansantaloustiede

Pesola, Jarmo: Varastoinvestointien suhdannekäyttäytyminen Suomen yrityssektorissa ekonometrinen tutkimus vuosien 1963-1981
neljännesvuosiaineistolla. Lisensiaattityö, syyslukukausi 1984.
Kosonen, Katri: Säästäminen, asunto ja velka:
poikkileikkausanalyysi suomalaisten kotitalouksien säästämiskäyttäytymisestä. Lisensiaattityö, kevätlukukausi 1985.
Takala, Kari: Valtiovarainministeriön suhdanneennusteiden optimaalisuus ja ennusteiden rationaalisuuden mittaaminen. Lisensiaattityö, kevätlukukausi 1985.
Kivikoski, Maarit: Yrityksen rahoitusportjolion
määräytymisestä. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1985.
Rauhanen, Timo: Osakemarkkinat ja rahapolitiikka. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1985.
Sunervo, Timo: Makropolitiikka valuuttaalueella: empiirinen tarkastelu Euroopan valuuttajärjestelmän maiden raha- jajinanssipolitUkan luonteesta ja tuloksista maksutaseen,
inflaation, työllisyyden ja kokonaistulon suhteen vuosina 1979-83. Pro gradu -tutkielma,
kevätlukukausi 1985.
Vaittinen, Risto: Ulkoinen tasapaino avoimen talouden talouspolitiikan ongelmana. Pro gradu
-tutkielma, kevätlukukausi 1985.
Turun kauppakorkeakoulu, kansantaloustiede

Alanko, Päivi: Yritysten ulkomaiset rahoituslähteet. Projektitutkielma, 1984.
Kallio, Ari: Finanssi- ja reaalisijoitusten tarkastelu luonnollisen henkilön näkökulmasta. Projektitutkielma, 1984.
Korpela, Pentti: Suomen metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja suhteellisen edun rakenteen muuttumisen uhka. Pro gradu -tutkielma, 1984.
Lentinen, Sirpa: GATT:in saavutukset ja tulevaisuus. Pro gradu -tutkielma, 1984.

Mörö, Tuire: Kansantalouden pitkät syklit. Projektitutkielma, 1984.
Saarinen, Jari: Suomen kilpailukyvyn edellytykset pitkällä tähtäyksellä. Projektitutkielma,
1984.
Siira, Martti: Ruotsin teollisuuden tuki. Projektitutkielma, 1984.
Säkkinen, Eija: Pankkikilpailun toimivuus ja sen
edistäminen. Projektitutkielma, 1984.
Vesterinen, Vesa: Strateginen suunnittelu yrityksen ja toimialan käyttäytymiseen vaikuttavana
tekijänä. Pro gradu -tutkielma, 1984.
Välimaa, Jukka: Työllisyysargumentti Suomen
aluepolitiikassa. Projektitutkielma, 1984.

Turun yliopisto, taloustiede

Aho-Nurmi, Katriina: Itä-länsikauppa ja SEVmaiden velkaantuminen 1970-luvulta lähtien.
Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1985.
Hautala, Urpo: Yhteistyöpelien ratkaisukäsitteistä n-henkilön peliteoriassa. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1985.
Koiranen, Hannu: Dynaamisten lineaaristen mallien analyysin optimikontrolli- ja systeemiteoreettisista menetelmistä. Pro gradu -tutkielma,
kevätlukukausi 1985.
Koivula, Markku: Suhdannevaihtelut, rakennekriisit ja kapitalistisen talouden kehitys. Pro
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1985.
Rautava, Jouko: Kansainvälinen erikoistuminen
- Suomi Euroopan yhteisön (EC) markkinoilla
vapaakauppakaudella 1974-1982. Pro gradu
-tutkielma, kevätlukukausi 1985.
Velin, Timo: Hyötyteoriat ja päätöksenteko epäVarmuuden vallitessa. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1985.
Yli-Savola, Kimmo: Talletuspankkien välinen kilpailu. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukausi
1985.
Harmaala, Seppo: Moniattribuuttisen hyötyteodan riippumattomuuskäsitteistä. Sivulaudaturtyö, kevätlukukausi 1985.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1985:2

The Scandinavian
Journal of Economics
Founded by David Davidson in 1899

Voi. 87 1985
No. 1
THE NOBEL MEMORIAL PRIZE IN ECONOMICS 1984
Press Release from the Royal Academy of Sciences
Richard Stone's Contributions to Economics. By Leif Johansen
Bibliography of Richard Stone's Works, 1936-1984
ARTICLES
The Insulation Capacity of a Flexible Exchange Rate System in the
Context of External Inflation. By John D. Pitchford
On Macroeconomic Equilibrium with Stochastic Rationing. By Seppo
Honkapohja and Takatoshi Ito
Optimal Capital Accumulation and the Allocation of Investment between
Traded and Nontraded Sectors in Oil-producing Countries. By Sweder
van Wijnbergen
Modelling the Dynamic Relationship between Wages and Prices in
Finland. By Pentti Saikkonen and Timo Teräsvirta
Dynamics of Wages and Trade in a Fixed-Exchange-Rate Economy. By
Asbjorn ROds.eth
NOTES AND COMMENTS
A Remark on Conjectural Equilibria. By Reinhard John

248

KIRJOITTAJAT

Pekka Ahtiala FT, professori, Tampereen yliopisto
Tor Eriksson VTL, assistentti (virkavapaa). Åbo
Akademi
Jarmo Eronen KTT, assistentti, Helsingin kauppakorkeakoulu
Seppo Ervasti MMT, professori, Helsingin yliopisto
Heikki J. Kunnas YTL, osastopäällikkö, elinkeinohallitus
Jari Kuuluvainen MMK, VTL, tutkija, Metsäntutkimuslaitos
'
Pekka Lastikka VTL, opettaja, Liikkeenjohdon
Instituutti
Urho Lempinen PhD, tutkija, Suomen Pankki
Jarmo Leppiniemi KTL (väit.), vt. apulaisprofes-

sori, Helsingin kauppakorkeakoulu
August Leppä VTL, nuorempi finanssisihteeri,
valtiovarainministeriö
Heikki A. Loikkanen VTT, dosentti, vanhempi
tutkija, Suomen Akatemia/Helsingin yliopisto
Pentti Pikkarainen VTK, tutkija, Suomen Pankki
Eero Rantala VTK, pääjohtaja, Eka-Yhtymä
Jorma Salo valt.yo, vanhempi suunnittelija, Metsäntutkimuslaitos
Harri Sintonen VTT, dosentti, Helsingin yliopisto
Veikko Sonninen OTK, toimitusjohtaja, Lääketeollisuusyhdistys ry.
Juha Tarkka VTK, tutkija, Suomen Pankki
Ilari Tyrni YTT, professori, Tampereen yliopisto
Alpo Willman VTL, tutkija, Suomen Pankki

249

Kertomus Kansantaloude'llisen Yhdistyksen
toiminnasta vuonna 1984

Vuosi 1984 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 101. toimintavuosi. Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat olivat
yhdistyksen 100-vuotisjuhlan järjestäminen tammikuussa sekä juhlakirjan »Sata
vuotta suomalaista kansantaloustiedettä» julkaiseminen. Niinikään keskeisiä
toimintoja olivat esitelmätilaisuuksien
järjestäminen ja Kansantaloudellisen aikakauskirjan julkaiseminen. Syyskaudella järjestettiin teenlailtapäivä, jonka
aiheena oli »Verotus suhdanne- ja rakennepolitiikan välineenä».
Kertomusvuoden 1984 aikana yhdistyksen kokouksissa pidettiin seuraavat
esitelmät:
Satavuotisjuhlakokouksessa 30. 1.
1984 tervetuliaispuheen piti Yhdistyksen
esimies, valtiot.lis. Eero Tuomai'1en.
Valtiovallan tervehdyksen esitti kauppaja teollisuusministeri Seppo Lindblom.
Juhlaesitelmän aiheenaan »Ekonomistit
talouspolitiikkaa ideoimassa» piti kansleri Klaus Waris. Tilaisuuteen osallistui
noin 220 henkilöä.
Vuosikokouksessa 27. 2. esitelmöi
johtaja Eero Tuomainen aiheenaan
»Työaika ja työllisyys». Valmistellun
puheenvuoron käyttivät johtaja Harri
ja
suunnittelupäällikkö
Koulumies
Markku Lehto. Tilaisuuteen osallistui
noin 50 henkilöä.
Kokouksessa 26. 3. esitelmöi pankinjohtaja Jaakko Iloniemi aiheenaan
»Suomalaisen yrityksen mahdollisuudet
Yhdysvaltojen markkinoilla». Valmistellun puheenvuoron käyttivät finanssijoh-

taja Klaus Grönbärj ja kauppat.tri
Markku Lahdenpää. Tilaisuuteen osallistui noin 25 henkilöä.
Kokouksessa 17. 4. esitelmöi toimitusjohtaja Matti Pekkanen aiheenaan »Havaintoja tulopoliittisen päätöksentekomekanismin kehityspiirteistä» . Valmistellun puheenvuoron käyttivät johtaja
Arto Ojala ja talouspoliittinen sihteeri
Antero Tuominen. Tilaisuuteen osallistui noin 65 henkilöä.
Kokouksessa 9. 5. esitelmöi teollisuusneuvos Pentti Viita aiheenaan »Näivettääkö valtio Suomen teollisuutta?». Valmistellun puheenvuoron käyttivät suunnittelupäällikkö Reino Hjerppe ja osastopäällikkö Kari Teppola. Tilaisuuteen
osallistui noin 35 henkilöä.
Kokouksessa 4. 10. esitelmöi valtiovarainministeri Ahti Pekkala aiheenaan
'valtion tulo- ja menoarvioesitys vuodelle
1985. Valmistellun puheenvuoron käyttivät dosentti Jukka Pekkarinen ja dosentti Pentti Vartia. Tilaisuuteen osallistui
noin 80 henkilöä.
Marraskuun 8. päivänä pidettyyn teemailtapäivään »Verotus suhdanne- ja rakennepolitiikan välineenä» osallistui
noin 85 henkilöä. Tilaisuudessa pidettiin
seuraavat esitelmät sekä valmistellut puheenvuorot:
- Ph.D. Mikael Ingberg: »Näkökohtia
veropaineinflaatiosta ja verotuksen
tulonj akovaikutuksista». Valmistellun puheenvuoron käytti ylijohtaja
Pertti Sorsa.
Valtiot.lis. Matti Tuomala: »Vero-
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tuksen painopiste kotitalouksien verotuksessa». Valmistellun puheenvuoron käytti finanssineuvos Lasse
Aarnio.
- Apulaisprofessori Jouko Ylä-Liedenpohja: »Yritysverotus ja sen uudelleenjärjestely». Valmistellun puheenvuoron käytti pääjohtaja Lauri Honkavaara.
Kokouksessa 3. 12. esitelmöi pääjohtaja Rolf Kullberg aiheenaan »Rahapolitiikka murroksessa». Valmistellun puheenvuoron käyttivät dosentti Heikki
Oksanen sekä toimitusjohtaja Timo Relander. Tilaisuuteen osallistui noin 150
henkilöä.
Kansantaloudellisen Yhdistyksen 100vuotisjuhlajulkaisu »Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä» ilmestyi
tammikuun 28. päivänä. Teoksen toimituskuntaan kuuluivat valtiot.lis. Heikki
Koskenkylä, valtiot.tri Jukka Pekkarinen, valtiot.maist. Antti Räikkönen sekä
valtiot.tri Pentti Vartia (puheenjohtaja).
Teoksessa on 326 sivua ja siinä luodaan
katsaus sekä Kansantaloudellisen Yhdistyksen toimintaan että kansantaloustieteen opetukseen, talouspoliittiseen keskusteluun ja näihin läheisesti liittyviin
kysymyksiin kuluneen 100 vuoden ajalta.
Juhlajulkaisusta aiheutui yhdistykselle
menoja vuonna 1984 kaikkiaan 102.508
mk, josta 81.675 mk voitiin kattaa purkamalIa aiempina vuosina tehtyjä varauksia. Toisaalta 100-vuotisjuhlakirjasta saatiin myyntituloja 6.971 mk. Satavuotisjuhlasta aiheutui lisäksi kuluja yhdistykselle 13.486 mk. Kaikkiaan yhdistyksen tilikauden tulos oli säästötoimien
johdosta 2.879.83 mk ylijäämäinen.
Kansantaloudellisen aikakauskirjan
80.vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä.
Vuosikerran kokonaissivumäärä oli 439.

Aikakauskirjan toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajina valtiot.lis. Heikki
Koskenkylä (vastaava päätoimittaja) ja
valtiot.tri Jukka Pekkarinen sekä toimitussihteerinä valtiot.kand. Kai Torvi.
Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitusneuvostosta erosivat valtiot. tri
Lauri Korpelainen, prof. Arvi Leponiemi ja prof. Kyösti Pulliainen. Heidän tilalleen toimitusneuvostoon, joka kokoontui. kertomusvuonna kerran , tulivat
apul.prof. Veikko Reinikainen, valtiot.
lis. Eero Tuomainen ja valtiot.tri Pentti
Vartia. Aikakauskirjalla oli kertomusvuonna jäsentilausten lisäksi 390 tavallista ja 220 opiskelijatilaajaa.
Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäsenmäärä oli kertomusvuoden päättyessä 878. Vuoden aikana hyväksyttiin 32
uutta jäsentä ja 114 erosi tai katsottiin
eronneeksi.
Yhdistyksen esimiehenä toimi professori Ilari Tyrni ja varaesimiehenä dosentti Heikki Oksanen. Johtokuntaan
kuuluivat heidän lisäkseen johtaja Sirkka Hämäläinen, professori Erkki Koskela, pankinjohtaja Kalevi Kosonen ja finanssineuvos Seppo Suokko.
Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 9 kertaa. Yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi maaliskuuhun
saakka valtiot.kand. Eero Pylkkänen ja
siitä alkaen valtiot.kand. Jukka Leskelä.
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat
toimitusjohtaja Pertti Tuomala (KHT)
ja johtaja Jyrki Malmio, sekä heidän varamiehinään kauppatiet. tri Tuomas Larjavaara ja osastopäällikkö Rauno Niinimäki. Yhdistyksen osoiterekisteriä hoiti
toukokuuhun saakka Heli Virtanen ja
siitä alkaen Tuula Torvi.
Yhdistyksen edustajina Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksessa toimi valtiot.tri
Pentti Vartia, Alfred Kordelinin säätiön
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tieteen jaostossa professori Esko Vuorela varamiehenään professori Ilari Tyrni,
Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnassa valtiot.tri Jukka
Pekkarinen varamiehenään valtiot.lis.
Heikki Koskenkylä sekä Tieteellisten
seurain valtuuskunnan hallituksessa valtiot. tri Pentti Vartia varamiehenään
kauppat. tri Timo Airaksinen.
Kansantaloudellinen Yhdistys on ollut
myös mukana Tiedekeskushankkeessa.
Yhdistyksen edustajana taloustieteen ja
lähialojen Tiedekeskus-työryhmässä on
toiminut valtiot.kand. Jukka Leskelä.
Kansantaloudellisen Yhdistyksen edustajana osallistui 25. pohjoismaisten kan-

santaloudellisten yhdistysten kokoukseen 16. -17. 8. 1984 Kööpenhaminassa
valtiot.tri Jukka Pekkarinen.
Kansantaloudellinen Yhdistys ja Ekonomiska Samfundet i Finland olivat
edelleen yhdessä jäseninä IEA:ssa (International Economic Association). Keväällä Frankfurtissa pidettyyn IEA:n
Euroopan osaston kokoukseen osallistui
emo yhdistysten edustajana professori
Gösta Mickwitz.
Helsingissä 10. päivänä tammikuuta
1985
Ilari Tyrni
esimies

Jukka Leskelä
sihteeri

Ohjeita kirjoittajille
• Käsikirjoitukset osoitetaan neljänä kappaleena toimitussihteeerille. Kirjoitusten suositeltu enimmäispituus on 20 harvalla. rivivälillä ja levein marginaalein kirjoitettua konekirjoitusliuskaa. Käsin tehtyjä korjauksia tulee välttää. Mukaan on liitettävä kirjoittajan osoite,
puhelinnumero, oppiarvo, toimipaikka ja virka-asema.
Kuvioista liitetään erillisinä mukaan alkuperäiskappaleet tai niiden veroiset kopiot.
Kuvioiden otsikot sijoitetaan kuvion alle, taulukoiden otsikot taulukon päälle. Kuviot ja
taulukot numeroidaan juoksevasti.
Lähdeviitteet suositellaan sijoitettavaksi kirjoituksen sisään siten, että ensimmäiseksi tulee
kirjoittajan sukunimi, sitten painovuosi ja viittauksen sivunumerot (ns. Harvard-järjestelmä). Esimerkiksi lauseen sisällä: » . . . , kuten Klein (1979) esittää ... », tai erillisenä
(Keynes (1936), 13-14). Alaviitteet numeroidaan juoksevasti. Ne voidaan sijoittaa
kirjoituksen loppuun tai ao. sivun alalaitaan.
Lähdeluettelot liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla kirjallisuus. Esimerkiksi:
Keynes, J.M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money, London.
Klein, L.R. (1979): United States and World Economic Outlook, Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1979: 4, 331- 339.
Alleviivauksia, lihavointejaja harvennuksia ei painetussa tekstissä käytetä. Korostettaviksi halutut sanat suositellaan alleviivattaviksi, jolloin ne ladontavaiheessa kursivoidaan.
Englanninkielistä yhteenvetoa varten artikkelien kirjoittajien tulee laatia lyhyt tiivistelmä
(1- 2 liuskaa) erilliselle paperille, mieluummin jo valmiiksi englanninkielisenä.
Eripainoksista voi sopia toimitussihteerin kanssa oikolukuvaiheessa. Samassa yhteydessä
kirjoittajan tulee toimittaa täsmälliset henkilötietonsa: nimi, osoite, henkilötunnus, verotuskunta ja pankkiyhteys.
Kirja-arvosteluista voi sopia toimituksen kanssa.
Lähempiä ohjeita ja tietoja saa toimitussihteeriltä.

Kansantaloudellinen
Yhdistys
(perustettu 1884)

Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella
kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä varojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia». Yhdistys
julkaisee Kansantaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä niteenä
vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. Tilaushinta on
vuonna 1985 80 mk/v (opiskelijat 40 mk/v). Kansantaloudellinen Yhdistys järjestää kokouksia, joihin jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun. Kokouksissa pidettyjen esiteImien ja puheenvuorojen ohella aikakauskirjassa julkaistaan talouspolitiikkaa ja taloudellista tutkimusta käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi Yhdistys
julkaisee Kansantaloudellisia tutkimuksia-nimistä julkaisusarjaa.
Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa kirjallisesti Yhdistyksen sihteeriltä. Yhdistyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet johtokunnan esityksestä.
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esimies
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Paavo Grönlund
Erkki Koskela
Kalevi Kosonen
Antti Tanskanen
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