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Metsäteollisuuden kehitysnäkymät erityisesti
toimialarationalisoinnin näkökulmasta*
HENRIK EHRNROOTH -

MATTI KIRJASNIEMI

1. Johdanto
Metsäteollisuuden asema on ollut keskeinen
Suomen teollisessa kehityksessä. Suomen teollistumisprosessi on ollut varsin nopeaa ja siihen liittyvä muuttoliike ja infrastruktuurin rakentaminen on vaatinut huomattavia investointeja. Metsäteollisuuden työllistävä vaikutus maaseudulla metsähakkuissa ja kuljetuksissa sekä sahalaitoksissa on omalta osaltaan
lievittänyt nopean teollistamisen haittavaikutuksia.
Metsäsektorimme kansantaloudellinen kokonaisvaikutus on oleellisesti suurempi kuin
kansantalouden panostuotostaulukoista voisi päätellä. Esim. sellun- ja paperinvalmistuksessa saatu taitotieto on ollut merkittävä tekijä taitotiedon viennissä ja konetoimittajiemme menestyksessä sellu- ja paperikonemarkkinoilla. Paperikonetoimituksissa kansainvälisillä markkinoilla Suomi on noussut erääksi
johtavista maista sekä markkinaosuuksien että teknisen tason suhteen.
Viennin nettovaluuttatulot ovat n. 90 0,10
met.säteollisuudessa, kun ne esim. metalliteollisuudessa ovat vain n. 58 %. Metalliteollisuuden viennin pitäisi siis olla n. 1,55-kertainen metsäteollisuuden vientiin nähden antaakseen nettovaluuttatuloja saman verran.

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 17.
3. 1987 pidetty esitelmä.

2. Katsaus metsäteollisuuden
rakennemuutoksiin
2.1. Tekninen rakenne
Kun tarkastellaan kemiallisen metsäteollisuutemme rakennnemuutoksia ja verrataan niitä
tärkeimpään kilpailijaamme Ruotsiin sekä
suurimpaan tuotantomaahan USA:han, voidaan todeta mm. seuraavaa (taulukko 2.1):
- sellutehtaiden lukumäärä on Ruotsissa vä~
hentynyt voimakkaammin kuin Suomessa ja sellutehtaiden keskikoko Ruotsissa
on nyt suurempi kuin Suomessa. Vielä
1970-luvun alkupuolella tilanne oli päinvastainen, mutta vuodesta 1970 vuoteen
1986 on Ruotsin sellutehtaiden lukumäärä pudonnut puoleen ja keskikoko kaksinkertaistunut. USA:n sellutehtaat ovat edelleen keksimäärin suurempia kuin Ruotsissa ja Suomessa, vaikka kehitys on ollut hitaampaa. Metsäteollisuuden eri sektoreilla on skaalaedun merkitys suurin juuri selluteollisuudessa. Monilla USA:n tehtailla
tätä skaalaetua ei ole kuitenkaan hyödynnetty kovin tehokkaasti vaan tehtaita on
laajennettu vähitellen portaittain lisäämällä uusia tuotantolinjoja.
paperitehtaiden lukumäärä on Suomessa
pysynyt samana 70-luvun alusta lähtien,
mutta tehtaiden koko on kasvanut. Paperitehtaiden koon kasvu on ollut nopeampaa Ruotsissa, mutta Suomen paperitehtaiden keskikoko on edelleen selvästi suurempi kuin Ruotsissa. USA:ssa paperiteh-
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taiden keskikoko on pienempi kuin Suomessa ja Ruotsissa. Tilanne on samanlainen verrattaessa yksittäisiä paperikoneita:
Suomessa paperikoneiden, 112 kpl, keskikoko on n. 76 000 t/v, Ruotsissa 61 000
t/v ja USA:ssa 52 000 t/v.

2.2.

45 %. Markkinasellun ja sanomalehtipaperin
suhteellinen osuus on pienentynyt ja hiokepitoisten ja hiokkeettomien päällystämättömien
ja päällystettyjen paino- ja kirjoituspapereiden tuotanto on peräti 3,6-kertainen v. 1970
tasoon verrattuna.
Mekaaninen metsäteollisuus on palautunut
70-luvun alun tasolle sahatavaratuotannon ollessa runsas 7 milj. m 3 Iv. Sahatavaratuotanto kävi kuitenkin välillä, v. 1980, aina 10 milj.
m 3 Iv tasolla.
Ruotsissa markkinasellun ja »muiden» paperien ja kartonkien lähinnä säkkipaperin ja
kraftlainerin osuudet ovat suurempia kuinSuomessa.

Tuotantorakenne

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotannon rakenne on myös voimakkaasti muuttunut viime vuosina (taulukko 2.2 ja kuvio 2.1). Vuodesta 1970 vuoteen 1985 on tuotanto kasvanut n. 40 Olo ja viennin arvo 1985 rahassa n.

Taulukko 2.1. Kemiallisen metsäteollisuuden rakenne v. 1970 ja 1986
1970

1986

Tehtaiden
lukumäärä

Suomi
Ruotsi
USA

Tehtaiden
lukumäärä

Tehtaiden
keskikoko
1000 tlv

Tehtaiden
keskikoko
1000 t/v

Sellu

Paperi

Sellu

Paperi

Sellu

Paperi

Sellu

Paperi

34
67
186

40
74
730

145
102
189

150
89
73

24
32
165

40
58
561

229
240
280

214
145
124

Taulukko 2.2. Suomen metsäteollisuuden tuotantorakenne v. 1970 ja 1985 sekä Ruotsi 1985
Ruotsi
1985

Suomi
1970
milj.t

1985
0/0

milj.t

0/0

milj.t

%

Kemiallinen metsäteollisuus:
-

markkinasellu vientiin
sanomalehtipaperi
painopaperit
muu paperi ja kartonki

Yhteensä

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

32,8
20,3
15,6
31,3

1,5
1,5
3,6
2,4

16,7
16,7
40,0
26,6

3,1
1,6
1,4
4,0

30,7
15,8
13,9
39,6

6,4

100,0

9,0

100,0

10,1

100,0

1970
milj.m 3

1985
%

milj.m 3

1985
%

milj.m 3

%

Mekaaninen metsäteollisuus:
- sahatavara
- vaneri
- lastulevy
- kuitulevy

7,3
0,7
0,4
0,2

85,0
8,0
5,0
2,0

7,3
0,6
0,6
0,1

85,0
7,0
7,0
1,0

11,3
0,1
0,9
0,4

89,0
0,8
7,1
3,1

Yhteensä

8,6

100,0

8,6

100,0

12,7

100,0
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Kuvio 2.1. Suomen paperin ja kartongin tuotannon jakautuminen.

Suomen metsäteollisuus toimii viennin varassa. Koko metsäteollisuuden liikevaihdosta
vuonna 1985, n. 40 mrd. mk, viennin osuus
oli n. 75 % eli n. 30 mrd. mk. Kotimaan
markkinoiden osuus Suomessa vuonna 1985
oli n. 14 % kemiallisen metsäteollisuuden
osalta. Mekaanisessa metsäteollisuudessa kotimarkkinoiden osuus on jonkinverran suurempi, v. 1985 sahatavaralla 33 %, vanerilla
25 % ja lastulevyllä 67 %. Viennin arvosta v.
1985 oli sahateollisuuden osuus 13 % ja koko mekaanisen metsäteollisuuden osuus n.
20 %. Vuonna 1970 mekaanisen metsäteollisuuden osuus viennin arvosta oli vielä 28 %.
Vertailun vuoksi Ruotsin metsäteollisuuden
liikevaihto vuonna 1985 oli n. 53 mrd. mk ja
viennin arvo n. 33 mrd. mk. Viennin nettovaIuuttatulot olivat n. 80 %, eli vähän alem-

mat kuin Suomessa. Viennin arvosta Ruotsissa oli sellun osuus 20 %, paperin ja kartongin 48 % ja sahatavaran 19 %.
Suomen ja Ruotsin viennin osuus LänsiEuroopan kulutuksesta oli vuonna 1985:
Suomi
-

Sahatavara
Markkinasellu
Paperi
Kartonki

6
11
19

6

Ruotsi
% -

12
22
13
10

Suomen viennin osuus Länsi-Euroopan kulutuksesta on vain paperilla niin suuri, että
Suomen paperiteollisuudella on jonkinlaisia
vaikutusmahdollisuuksia hintatasoon. Sahatavaran, kartongin ja sellun kohdalla vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat.
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2.3.

Taulukko 2.5. Metsäsektorin työpaikat.

Yritysrakenne

Kemiallisen metsäteollisuuden yritysten lukumäärä tarkastelujaksona 1970-1985 on Suomessa ja Ruotsissa pudonnut n. puoleen ja
reaaliliikevaihdolla mitattu keskikoko on Suomessa nelinkertaistunut (Taulukko 2.3). Kuitenkin vastaavat USA:n metsäteollisuusyritykset ovat keskimäärin 3-4 kertaa suurempia
kuin Suomessa ja Ruotsissa.
Kokoero on suunnilleen sama kun verrataan suurimpia konserneja keskenään:

USA: Georgia-Pacific
Ruotsi: Stora (ml. Papyrus)
Suomi: Enso (ml. Varkaus)

Liikevaihto
mrd. mk
(1985)
41,6
12,8
7,8

USA:n suurimman yrityksen liikevaihto on
hieman suurempi kuin koko Suomen metsäteollisuuden liikevaihto 40 mrd. mk. Suomen
suurin konserni on sijalla 34 ja Ruotsin suuTaulukko 2.3. Kemiallisen metsäteollisuuden yrityskoko

v. 1970 ja 1985.
1970

Suomi
Ruotsi
USA
I

2

1985

Lukumäärä

Liikevaihtoi

Lukumäärä

Liikevaihtoi

31
38

0,9
0,9

14
20
322

3,8
2,5
12,3 2

Miljardia mk/v, v. 1985 rahassa
32 suurinta USA:n yritystä

-Suomi
1970

1985

Mekaaninen metsäteollisuus
(saha- ja levy teollisuus)
Kemiallinen metsäteollisuus
Metsät yöt

38000

28000

48000
68000

55000
24000

Metsäsektori yhteensä, noin

154000

107000

rin sijalla 12 verrattaessa suurimpia metsäteollisuusyrityksiä.
Ulkomailla on suomalaisten yritysten omistamaa tuotantokapasiteettia lähes 2 miljoonan
vuositonnin verran (taulukko 2.4). Esimerkiksi paperin ja kartongin osalta ulkomainen kapasiteetti on jo lähes viidennes kotimaan kapasiteettiin verrattuna.
2.4.

Työllisyysvaikutukset

Metsäsektorin rakennemuutos pitkällä aikavälillä on ollut niin suuri, että kemiallisen metsäteollisuuden huomattavasta tuotannon kasvusta huolimatta työpaikkojen lukumäärä on
pienentynyt (taulukko 2.5).
Vuonna 1960 oli Suomessa pelkästään metsätöissä n. 150 000 henkilöä eli samanverran
kuin koko metsäsektorilla 10 vuotta myöhemmin.

3. Rakennemuutoksiin vaikuttavat tekijät
Mitkä ovat olleet pääasiallisesti syyt tapahtu-

Taulukko 2.4. Metsäteollisuuden omistama tuotantokapasiteetti ulkomailla, 1986.
Suomi
1000 t/v
Markkinasellu
Sanomalehtipaperi
Painopaperit
Muu paperi ja kartonki
Paperijalosteet
Yhteensä

35
430
650
355
420
1 890

Ruotsi

0/0 kotimaan
tuotannosta

0
29
18
15

% kotimaan

1000 t/v
340
160
440
290
500
1 730

tuotannosta
4
10
32
7
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neisiin suhteellisen suuriin rakennemuutoksiin
metsäteollisuudessa? Kireä kilpailutilanne
kansainvälisillä markkinoilla, kysyntä/tarjontamuutokset päämarkkinoilla, tekninen kehitys sekä toimintaedellytykset kotimaassa ovat
ilmeisesti olleet tärkeimpiä rakennemuutoksiin
pakottavia voimia.

3.1. Kilpailutilanne
Kiristynyt kilpailutilanne on seurausta mm.
seuraavista tekijöistä:
nopeakasvuisiin istutusmetsiin perustuvan
markkinasellun kasvanut tuotanto mm.
Brasiliassa, Portugalissa ja EteläAfrikassa
- jätepaperin edelleen laajeneva käyttö
Länsi-Euroopan ja Japanin paperituotannossa mm. sanomalehtipaperin, tissuepaperin ja aaltopahvin raaka-aineiden valmistuksessa
ajoittaiset huomattavat ylikapasiteettitilanteet esim. sahatavaran, markkinasellun
ja sanomalehtipaperin osalta.

1973

MUUT
36.0 "

SEV

1.0 "

3.2. Kysyntä/tarjontamuutokset
Kysyntä/tarjontamuutokset päämarkkinoilla
ovat näkyneet ehkä kaikkein selvimmin sahatavaran osalla; kysyntätrendit Länsi-Euroopan markkinoilla ovat viime vuosina olleet jo
lievästi laskevia kun samanaikaisesti sahatavaran tuotanto Länsi-Euroopassa on kasvanut ja sahatukkien tarjonta tulee edelleen mm.
happosateiden johdosta kasvamaan. Suomen
sahatavaran viennistä EEC-maihin suuntautui vielä 1970-luvun alkupuolella n. 90 070,
mutta nyt enää n. 60 %. Samanaikaisesti
EEC:n oman sahatavaratuotannon osuus on
noussut alle 40 %:n tasolta 70-luvun alussa lähes 50 %:iin (kuviot 3.1 ja 3.2). Kuvioissa 3.3
ja 3.4 on esitetty paperin, sahatavaran ja teräksen kulutus EEC-alueella ja koko maailmassa 1970-85. EEC-alueella teräksen kulutus on kääntynyt selvään laskuun ja sahatavaran kulutuksessa havaitaan samantapainen
trendi. Tähän on ollut mm. syynä rakennustoiminnan hidastuminen. Esim. aloitettujen

EEC

63.0 "

1984
Kuvio 3.1. Suomen sahatavaraviennin jakautuminen
1973 ja 1984.

asuinrakennusten määrä Vuonna 1985 tärkeimmissä EEC-maissa on pudonnut n. 60
% :iin vuoden 1970 tasosta. Koko maailman
teräksen kulutus on kehitysmaiden vaikutuksesta ollut vuosina 1970-80 edelleen kasvussa, mutta sahatavaran kohdalla kasvu on ollut lähes olematonta.
Paperin kulutus on v. 1970-85 kasvanut

256
NElNOSTOUmO
9.0 "

140 - INDEKSI (1970=100) -

130

SUOMI
11.0 "

_ _- + 1 _ _ {

///~,_///

120r-----------~r_----~--------------{

110

EEC
39.0 "

1-------+-~

1----7'9/'--,,~--_+/-/-/---------I
'//
/f---,

"- /

A~···········\\..

100

"

\:.........

I

.....................

\,-_.~.~~/ ................. .

90r-----------------------~~--------{

KANADA

4.0 "

USA

2.0"

.......

1973

80~----~----~----~--~~--------~

1970

1975

BKT

NElNOSTOUmO
8.0 "

PAPERI

1980

1985

HAVUSAHATAVARA

TERÄS

Kuvio 3.3. Paperin, havusahatavaranja teräksen kulutus EEC-9-alueella 1970-1985, kolmen vuoden liukuvat
keskiarvot.
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Kuvio 3.2. Havusahatavaran tuottajamaiden markkinaosuudet EEC:ssä 1973 ja 1984.
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1970

n. 120 milj. tonnista n. 190 milj. tonniin ja
kysynnän kasvunäkymät ovat valoisat (kuvio
3.5).
Markkinasellun osalta tilanne on muuttunut Brasilian, Portugalin y.m. eucalyptusmassatuotannon kasvun lisäksi siten että jätepaperin, täyteaineiden ja päällysteiden osuus papereissa on kasvanut ja kuidun osuus vastaavasti pienentynyt. Edelleen sellu- ja paperi-

1975

PAPERI

1980

HAVUSAHATAVARA

1985

TERÄS

Kuvio 3.4. Paperin, havusahatavaran ja teräksen tuotanto koko maailmassa 1970-1985, kolmen vuoden liukuvat keskiarvot.

teollisuuden välinen integrointiaste on noussut, jolloin markkinasellusta on monille yrityksille ja tietyillä markkinoilla tullut yhä
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Kuvio 3.5. Maailman paperin ja kartongin kulutus
1965-2000.

enemmän marginaalituote. Sellun osalta
markkinat näyttävät tulevaisuudessa yhä epävakaammilta.
Selluteollisuuden suhdannehäiriöitä esittää
hyvin kuvio 3.6, jossa on verrattu sellun listahintoja sekä modernin sellutehtaan valmistuskustannuksia 100 OJo:n käyttöasteella. Selluteollisuuden käyttöaste on kuitenkin vaihdellut rajusti 60 ja 95 %:n välillä. Edelleen todelliset selluhinnat ovat huomattavasti listahintoja alemmat matalasuhdanteen aikana.
Jaksolla 1970-85 on tyydyttävä käyttökate
modernille sellutehtaalle saatu siten vain vuosina 1974-75, 1979-81 ja 1984. Vuosina
1970-73, 1976-78 ja 1985 on käyttökate ollut nolla tai negatiivinen.
Uuden, pelkästään vientiin suuntautuvan
markkinasellutehtaan kannattavuusnäkymät
ovat vaikeat, vaikka raaka-ainetta tällaiselle
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Kuvio 3.6.

-KÄYTTÖASTE. %

Valkaistun havumarkkinasellun valmistuskustannukset ja myyntihinnat Suomessa 1970-86.

1990

258

tehtaalle joissakin osissa maata olisikin osoitettavissa.

3.3. Tekninen muutostrendi
Suomen paperiteollisuuden kannalta eräs mielenkiintoisimpia muutoksia Länsi-Euroopan
markkinoilla on tapahtunut ns. hienopaperisektorilla. Vielä 1960-luvulla hienopaperi oli
puhtaasti erikoistuote, jota valmistettiin asiakkaiden kulloistenkin erityisto~vomusten mukaan pieninä tilauserinä. Mm. paino- ja kopiointimenetelmien kehittyessä ja standardoituessa ja jatkolomakepaperin käytön kasvaessa alkoi myös tälle sektorille muodostua standardipaperilajeja. Tällöin myös vientimahdollisuudet pohjoismaista oleellisesti paranivat.
Hienopaperien eli hiokkeettomien paino'- ja
kirjoituspapereiden tuotanto on kasvanut voimakkaasti Suomessa ja Ruotsissa, joissa vaativia standardituotteita pystytään isoissa, moderneissa sellutehtaisiin integroiduissa tehtaissa tuottamaan varsin kilpailukykyisesti.
Tekninen kehitys on kemiallisessa metsäteollisuudessa ollut pitkällä aikavälillä tarkasteltuna huomattava, vaikka mitään vallankumouksellisia teknisiä mullistuksia ei ole tapahtunutkaan. Teollisuuden rakennemuutoksia
ajatellen merkittävintä on ollut skaalaedun
hyödyntäminen; koneiden ja laitteiden toimintavarmuutta ja kapasiteettia sekä edelleen koko tehtaan kapasiteettia nostamalla on saatu
reaaliset kokonaiskustannukset jatkuvasti alenemaan sellun ja paperin valmistuksessa. Kuitenkaan investointikustannukset eivät ole
skaalaedusta huolimatta reaalisesti laskeneet,
sillä investointikustannuksia ovat toisaalta
nostaneet kiristyneet ympäristönsuojeluvaatimukset, energiansäästöinvestoinnit sekä yhä
pidemmälle viety prosessinohjaus ja automaatio.
Skaalatekijän vuoksi uuden tehtaan absoluuttinen inestointitarve suhteessa nykyisen
toiminnan liikevaihtoon voi nousta varsin suureksi. Esimerkiksi jos tyypillinen keskieurooppalainen hienopaperitehdas tuottaa tällä hetkellä kahdella 50-60-luvulla rakennetulla paperikoneella yhteensä n. 50 000 tlv ja

harkitsee uuden, modernin n. 200 000 tlv paperikoneen rakentamista, on investointitarvelnykyinen liikevaihto suuruusluokkaa 511
ja investointitarveltuleva liikevaihto suuruusluokkaa 1/1. Näin korkeat investointitarpeet
pääosin selittävät sen miksi Keski-Euroopan
hienopaperiteollisuutta ei ole juurikaan modernisoitu muutoin kuin pienin ylläpitoinvestoinnein.
Suomen metsäteollisuudessa ei ole ollut mitenkään harvinaista, että yrityksen velkojen
määrä ylittää liikevaihdon ja korkean inflaatiovauhdin aikoina 60- ja 70-luvuilla ei korkea velkaisuusaste ole ollutkaan kova rasite,
ja suuretkin investoinnit uusiin tuotantolaitoksiin on voitu toteuttaa. Sensijaan nykyisen
positiivisen reaalikoron aikana korkea velkaisuusaste heikentää oleellisesti riskien ja
suhdannehäiriöiden sietokykyä. Vain suuret
yritykset voivat enää Suomessakaan toteuttaa
uusia tehdasprojekteja.

3.4. Kansainvälistyminen
Syitä Suomen paperiteollisuuden kansainvälistymiselle ovat olleet mm.:
investoinnit tullimuurin sisälle (esim.
Nordland Papier, Tampella Espanola)
Suomen korkea puunhinta ja puunsaannin ongelmat (Eurocan, Leaf River)
paperinvalmistuksen taitotiedon siirtäminen (Madison, Shotton jne.)
tuotannon sijoittaminen lähelle markkinoita (tissue, aaltopahvilaatikot, säkit, hienopaperin arkitus jne.)
Pääosa ulkomaisista investoinneista on hoidettu ulkomaisella rahoituksella, eivätkä ole
siten häirinneet kotimaisia investointeja.

3.5. Metsäteollisuuden toimintaedellytykset
Kiristynyt kilpailutilanne, kysyntä/tarjontamuutokset erityisesti sahatavaran ja markkinasellun osalta, kysynnän suhdanneherkkyys
varsinkin markkinasellun osalta sekä tekninen
kehitys yhä suurempiin tuotantoyksiköihin ja
suurten yksiköiden korkea investointitarve ja
alentunut inflaatiovauhti ovat johtaneet sii-
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hen, että pienten yritysten toimintaedellytykset vientimarkkinoilla ovat oleellisesti heikentyneet. Toisaalta tuotanto koneiston pitäminen
kilpailukykyisenä vaatisi huomattavia investointeja ja toisaalta suhdannehäiriöiden ja valuuttakurssiheilahtelujen kestämiseksi tarvittaisiin varsin korkea soliditeetti.
Suuressa yrityksessä uuden tehdasinvestoinnin suhde liikevaihtoon ei nouse kohtuuttoman suureksi ja tuotevalikoiman ollessa riittävän laaja voivat tuotekohtaiset suhdanneheitot jonkinverran kompensoida toisiaan.
Suurella yrityksellä on myös paremmat edellytykset investoida markkinointikanaviin sekä koordinoida tehokkaammin raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetusvirtoja. Yrityskokoa ei Suomessa voida enää oleellisesti kasvattaa kapasiteettia laajentamalla, jolloin yritysfuusiot ovat tulleet kuvaan mukaan niinkuin esim. USA:ssa ja Ruotsissa.
Kotimaan markkinoihin perustuvalla, lähinnä mekaanisella metsäteollisuudella toimintaedellytykset ovat olleet varsin erilaiset
kuin vientitegllisuudella. Kansainvälinen kilpailu kuitulevymarkkinoita ehkä lukuunottamatta on ollut lähes olematonta, josta syystä
kehitys kotimaan markkinoilla on ollut melko hidasta verrattuna esim. USA:n levyteollisuuden tuotekehitykseen.

4. Metsäteollisuutemme ongelma-alueita
4.1. Metsätalouden ja metsäteollisuuden
välinen koordinointi
Toisaalta p~periteollisuutemme, lähinnä
kirjoitus- ja painopaperituotannon voimakkaan kasvun 3a-edelleen lupaavien kasvunäkymien vuoksi sekä toisaalta sahatavaratuotannon supistbmisen ja melko synkkien tulevaisuudennä.kymien takia on meillä nähtävissä
kasvava ristiriita metsäteollisuuden puunkäyttörakenteen ja tnetsävarojemme rakenteen välillä. Jos arvioidaan massa- ja paperiteollisuuden vuosituotannon kasvavan 15-vuotisjaksona 1985-2000 suunnilleen samaa vauhtia
kuin vuosina 1970-1985, eli n. 2,5 milj. t sekä arvioidaan että sahatavaratuotanto laskisi

Taulukko 4.1. Metsäsektori 2000 - eräitä skenaarioita.

2000

2000

a

b

9,0

11,5

11,5

1985
Tuotanto:
- Kemiallinen metsäteollisuus, milj. tlv
- Mekaaninen metsäteollisuus, milj. m 3 /v

8,6

7,3

8,6

Puunkäyttö, milj. m 3 /v:
- Saha- ja vaneritukit
- Pyöreä kuitupuu

18
29

15
41

18
40

Pyöreä puu yhteensä, milj. m 3
Tukkipuun osuus, 070

47
38

56
27

58
31

Taulukko 4.2. Metsä 2000 -ohjelman puunkäyttömahdollisuus (ml. tuontipuu).

1980-82

2000

Tukkipuu, milj. m
Kuitupuu, milj. m 3

22,3
24,5

29,4
32,4

Pyöreä puu yhteensä
Tukkipuun osuus, %

46,8
48

61,8
48

3

v. 1985 7,3 milj. m 3 :stä tasolle 6,0 milj. m\
vuonna 2000 päädytään tilanteeseen jossa tukkipuun käyttö on alle 30 0,10 koko teollisuuden puunkäytöstä, n. 56 milj. m 3 • Metsä 2000
-selvityksen mukaan puunkäyttömahdollisuus
v. 2000 olisi 61,8 milj. m 3 , josta n. 48 % tukkipuuta (Taulukot 4.1 ja 4.2). Vaikka sahatavaran tuotanto pysyisi nykytasolla, ei tukkipuun osuus nousisi paljoakaan yli 30 % :n.
Metsä 2000 -ohjelman mukainen puunkäyttö
edellyttäisi sahatavaratuotannon nostamista
tasolle 12 milj. m 3 /v, mikä markkina- ja kilpailunäkymien mukaan näyttää liian kovalta
tavoitteelta. Mikäli sahatavaratuotanto nousisi tälle tasolle ja samalla haluttai"siin laajentaa paperiteollisuutta samaa vauhtia kuin viimeisen 15 vuoden aikana, nousisi puunkäyttö selvästi yli vuoden 2000 hakkuumahdollisuuksien. Kun ajatellaan pelkästään vientituloja käytettyä puukuutiota kohden, sahatavaralla suuruusluokkaa 500 mk/m 3 ja painopapereilla 1500 mk/m 3 , on ilmeistä, että sahatavaratuotannon maksimointi ei ole mielekäs
tavoite silloin kuin paperiteollisuuden laajen-
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tamista jouduttaisiin vastaavasti rajoittamaan.
Sahauksen kannattavuus riippuu voimakkaasti tukkien laadusta ja järeydestä. Mitä
,pienempi on sahatavaratuotanto, sen parempilaatuisia ja järeämpiä tukkeja voidaan sahata.
Vuosikymmenien odotus puuston kasvamiseksi tukkipuuksi asti tulisi nykyisten metsänhoitoperiaatteiden mukaan turhaksi ehkä noin
puolelle, eli n. 14 milj. m 3 :lle/vuosi mahdollista tukkipuuleimikoista. Niistä n. 8-9 milj.
m 3 Iv voitaisiin käyttää kuitupuuna ja loppuosalle löytyisi kuitupuukäyttöä vain jos puun
tuonti kokonaan loppuisi. Pitkällä aikavälillä metsäteollisuutemme ei näyttäisi olevan
riippuvainen puuntuonnista. Näiden tulevaisuuden näkymien valossa näyttäisi välttämättömältä selvittää mahdollisimman perusteellisesti sahateollisuuden toimintaedellytykset
tulevaisuudessa ja siitä johtuvat seurannaisvaikutukset metsätalouteen ja muuhun metsäteollisuuteen.
Kantorahatuloista, n. 6.5 mrd. mk vuonna
1985, pääosa on muodostunut sahatukkien
myynnistä, jolloin sahatukkien kysynnän lasku voisi voimakkaasti supistaa kantorahtuloja. Jos kuitenkin ajatellaan kantorahatuloja
keskimäärin per vuosi metsähehtaaria kohden, on osoitettavissa että metsänhoidon periaatteita tarkistamalla on sopivissa oloissa
esim. mahdollista pelkästään kuitupuuta kasvattamalla päästä parempiin keskimääräisiin
kantorahatuloihin, mk/ha/v, kuin nykyisellä tukkipuuvaltaisella metsänhoitotavalla.

4.2. Investointimahdollisuudet
Vuoden 2000 puunkäyttömahdollisuus olisi
reilusti yli 60 milj. m 3 , mutta tehdyt skenaariot näyttävät puunkäytön jäävän n. 56 milj.
m 3 :n tasolle. Kemiallisen metsäteollisuuden
kapasiteetin pitäisi voimakkaasti kasvaa jotta lisääntyvälle puutarjonnalle tulisi käyttöä.
Tämä edellyttäisi nykyistä huomattavasti kovempaa investointivauhtia. Suomen metsäteollisuus on kuitenkin jo nyt investoinut lähes maksimaalisella vauhdilla, 12-14 % lii-

kevaihdosta (Investoinnit n. 4 mrd. mk/v keskimäärin v. 1965-1985 vuoden 1986 rahassa), kun käyttökate on vastaavasti ollut n. 14
0/0 liikevaihdosta viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Metsäteollisuuden hyvä investointitahti on saattanut metsäteollisuuden tekniseltä
rakenteeltaan, erityisesti paperiteollisuuden,
osittain selluteollisuuden osaltakin erittäin
moderniksi ja kilpailukykyiseksi. Samalla
metsäteollisuuden tuotevalikoimaa, varsinkin
paperiteollisuuden osalta on pystytty varsin
nopeasti muuttamaan kysynnän kasvun ja
Suomen kilpailukyvyn kannalta parempiin
tuotteisiin. MetsäteoHisuutemme teknisen
kunnon ja tuotevalikoiman paraneminen ei
ole kuitenkaan näkynyt käyttökatteen tai kannattavuuden paranemisena. Tästä joutuu tekemään sen johtopäätöksen, että tulonsiirrot
metsäteollisuudesta muille intressipiireille , kuten raaka-ainetoimittajille, tuotteiden ostajille, pääomamarkkinoille, valtiovallalle, jne.
ovat kasvaneet. Jos halutaan välttää metsiemme biologis-taloudellinen vajaakäyttö sahatukkikysynnän laskiessa, pitäisi pääomavaltaisen kemiallisen metsäteollisuuden investointivauhtia lisätä nykytasosta, mikä on mahdollista vain nykyistä korkeammalla käyttökateja kannattavuustasolla.
Jos arvioidaan karkeasti, paljonko tarvittaisiin lisäinvestointeja, jotta 1 milj. m 3 Iv vapautuvasta tukkipuusta saataisiin paperiteollisuuden käyttöön, päädytään suuruusluokkaan 2,5-3,0 mrd. mk, minkä lisäksi infrastruktuuri-investointeja, lähinnä voimalaitosinvestointeja lisäsähkön saamiseksi, tarvittaisiin varovasti arvioiden 400-500 milj. mk
(taulukko 4.3). Näillä investoinneila saataisiin
paperituotantoa lisää arviolta n. 350 000 tlv,
josta vientituloja saataisiin nykyrahassa n. 1,4
mrd. mk/v. Uusia välittömiä työpaikkoja
massa- ja paperiteollisuuteen tulisi kuitenkin
vain n. 500. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että ajanjaksolla 1980~1986 on mekaanisen metsäteollisuuden työpaikat vähentyneet
jo runsaalla 10 OOO:lla.
Näinkään mittavat lisäinvestoinnit massaja paperiteollisuuteen eivät ratkaisisi työllisyyskysymyksiä, vaan metsäteollisuuden työ-
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Taulukko 4.3. Puunkäyttörakenteen muutoskustannukset ja tulot.
Yksikkömuutos

Skenaario
(v. 2000-2010)

Kuitupuunkäytön lisäys
Paperituotannon lisäys
Vientitulojen lisäys
Nettovientitulojen lisäys
Työpaikkojen lisäys

1,0 milj. m 3 /v
350000 t!v
1,4 mrd. mk/v
1,3 mrd. mk/v
500 henkilöä

10 milj. m 3 /v
3,5 milj. t!v
14 mrd. mk/v
13 mrd. mk/v
5000 henkilöä

Investointitarve:
- Massa- ja paperiteollisuus
- Infrastruktuuri (sähkövoima)

2,5-'-3,0 mrd. mk
400-500 milj. mk

25-30 mrd. mk
4-5 mrd. mk

Yhteensä

3-3,5 mrd. mk

30-35 mrd. mk

paikat tulevat joka tapauksessa edelleen vähenemään. Kerrannaisvaikutuksineen metsäteollisuuden työllistävä vaikutus on kuitenkin
samaa suuruusluokkaa kuin metalliteollisuudessa. l Edellä hahmotellulla 30-35 mrd.
mk:n lisäinvestointiohjelmalla olisi huomattava työllistävä vaikutus juuri metalliteollisuuteemme, sillä työn osuus (kerrannaisvaikutuksineen) investoinneista on huomattava, 4050 0;0, ja metsäteollisuusinvestoinneissa se on
yleensä yli 90 % :sti kotimaista.

4.3. Pääoman kiertonopeus
Vaikka metsäteollisuutemme tuotantolaitokset pääosaltaan ovat kansainvälisen vertailun
mukaan varsin tehokkaita, on toiminnan tehokkuudessa varaa vielä merkittäviin parannuksiin, kun ajatellaan materiaalivirtojen hallintaa ja käytettyä aikaa kokonaisuutena lähtien puun ostohetkestä siihen hetkeen, kun
tuotteen loppukäyttäjä Keski-Euroopassa
maksaa tuotteen hinnan. Tällä hetkellä sekä
puuraaka-aineen hankinta ja tuotteen kuljetus toteutetaan varsin raskaalla logistiikalla
useampine katkoksineen ja välivarastointeineen. Mm. tästä seuraa, että pääoman kiertonopeus Suomen metsäteollisuudessa on selvästi hitaampi kuin muissa maissa.
Varastojen osuus liikevaihdosta oli vuonna 1985 Suomessa selvästi korkeampi kuin
I Pertti Sorsa, Suomen metsäsektorin kilpailukyky yhteiskunnan näkökulmasta. Säästöpankkien 32. metsäpäivät 27. 8. 1986.

Taulukko 4.4. Varastot, pääoman kiertonopeus ja
kannattavuus metsäteollisuudessa v. 1985.
Varastot!
liikevaihto
Suomi
Ruotsi
Kanada
USA

0,10

Pääoman
kiertonopeus

25
18
16
13

0,69
0,83
1,10
1,02

Kannattavuus
(koko
pääomalle)
%

7,5
10,1
8,1
8,2

Ruotsissa, Kanadassa taikka USA:ssa (taulukko 4.4).
Suuret varastot ovat alentaneet pääoman
kierto nopeutta ja siten myös Suomen metsäteollisuuden kannttavuutta. Mikäli Suomessa vähennettäisiin varastoja 18 %:iin liikevaihdosta mikä on Ruotsin keskiarvo, tämä vapauttaisi 3,1 mrd. mk, mikä vastaa noin
375 milj. markkaa vuotuista katevaatimusta
12 % :in korolla.
Tämä nostaisi pääoman kiertonopeutta
0,68:stä 0,71:ään ja kannattavuuden 7,5 %
noin 7,9 %:iin. Oman pääoman tuotto nousisi keskimäärin noin 28 %.

5. Tulevaisuuden kehitysnäkymiä
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kemiallisen
metsäteollisuutemme rakennemuutos on ollut
varsin ripeää. Se on hyvin pystynyt vastaamaan kansainvälisen kilpailun haasteisiin ja
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on samalla pystynyt parantamaan tuotevalikoimaansa markkinoiden kysyntänä kymi en
mukaisesti. Tulevaisuuden kehitystrendit tässä
suhteessa ovat varmasti samantapaisia, sillä
kireästä kilpailutilanteesta seuraa, että Suomen metsäteollisuuden kehitysvauhti ei voi olla juuri hitaampaa kuin kilpailijamaissa. Edellytykset kemiallisen metsäteollisuuden kehittämiselle ovat myös edelleen varsin hyvät;
massan ja paperinvalmistuksen sekä metsäteollisuuden koneiden ja tehdasrakentamisen
taitotiedon taso Suomessa on korkeata luokkaa, päämarkkinat ovat varsin lähellä ja hyvälaatuista puuraaka-ainetta näyttäisi massaja paperiteollisuuden laajennuksiin olevan jopa runsaasti tarjolla.
Puuraaka-aineen tarjontaan ja puunhintaan
liittyvät ongelmat ja epävarmuustekijät saattavat kuitenkin primäärisesti eniten hidastaa
tulevaa kehitystä. Epävarmuutta ovat lisäämässä vaihtelevat mielipiteet happosateiden
vaikutuksesta metsän kasvuun sekä KeskiEuroopassa että meillä Suomessa. Näiden riskitekijöiden selvittämiseksi olisi pätevään tieteelliseen tutkimukseen panostettava entistä
enemmän.
Suomen metsäteollisuuden tavoitteena tulisi olla mahdollisimman korkean jalostusasteisen tuotteen toimittaminen loppukäyttäjäl-

leo Keskimääräistä jalostusastetta voidaan
oleellisesti parantaa nykyisenkin tuotevalikoiman puitteissa vähentämällä markkinasellun
ja huonompilaatuisen sahatavaran vientiä ja
kehittämällä paperiteollisuutta. Tuotteet olisi pyrittävä toimittamaan suurella pääoman
kierto nopeudella lähes pysähtymättömänä virtana kannolta asiakkaalle.
Tämän »Tuotevirta»-ajattelun onnistunut
toteuttaminen kannolta asiakkaalle esim. mekaanisessa metsäteollisuudessa voi saada pienemmänkin yrityksen menestymään.
»Tuotevirtaperiaatteen» edellytyksiä ovat
mm.:
Tasainen puunsaanti (ei kausi- tai muita
vaihteluita)
Luottamus puun ostajan/myyjän välillä
Luottamus tuotteen ostajan/myyjän välillä
Puuraaka-aineen ja tuotteiden· kuljetusketjun katkoton kokonaishallinta
»Tuotevirtaperiaatteen» hyötyjä ovat mm.:
Saadaan tuoretta puuta tehtaalle. Tästä on
sekä laatu- että kustannushyötyäerityisesti
mekaanisten massojen valmistuksessa.
Voidaan alentaa varastoja ja nostaa pääoman kiertonopeutta.
Voidaan parantaa palvelutasoa päämarkkinoilla.

PUHEENVUORO:
MARKKU KALLIO
Kokonaisuutena erinomaisessa esitelmässä kiinnitän seuraavassa huomiota ainoastaan yhteen seikkaan - nimittäin siihen, mistä tavoitteista käsin
metsäteollisuuden investoinnit tulisi suunnata, jotta
metsäresurssimme saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Esitelmään liittyvässä artikkelissa todetaan, että »Suomen metsäteollisuuden
tavoitteena tulisi olla mahdollisimman korkean jalostusasteisen tuotteen toimittaminen loppukäyttäjälle». Jos tämä toteamus tulkitaan siten, että ta-

voitteena on saavuttaa maksimaalinen liikevaihto
per puukuutiometri, saattavat investoinnit kuitenkin ohjautua sekä liiketaloudellisesti että kansantaloudellisesti kannattamattomiin kohteisiin.
Teoriassa ja käytännössä sovelias kriteeri investoinneille on puulle saatavan katetuoton maksimointi; ts. tavoitteena on teollisuuden maksimaalinen puustamaksukyky . Kansantaloudellisesta näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollisimman suurta metsäresursseihimme perustuvaa bruttokansan-
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Kuvio J.

Kuvio 2.

tuotevaikutusta, kun otetaan huomioon mYQs yhteiskuntamme resurssien, kuten työvoiman ja pääoman, vaihtoehtoinen käyttö. Liiketaloudellisesta
näkökulmasta on vapaan kilpailun vallitessa tämän
kanssa yhtäpitävää suunnata investoinnit siten, että
metsäteollisuuden voitto on maksimaalinen. Lienee paikallaan todeta, ettei ylläoleva ota kantaa
tulonjako-ongelmaan koskien esimerkiksi kantorahatuloja ja teollisuuden tuottoa. Esitetty kriteeri
pyrkii vain saamaan jaettavan »kakun» mahdollisimman suureksi.
Tarkastellaan lopuksi alustaviin laskelmiin perustuvia tulevaisuudennäkymiä, joihin puukatteen
maksimointi johtaa 1. Pohjaksi otetaan Metsä 2000

-ohjelman mukaiset metsäresurssit vuosille 1985
-2010. Lähtökohtana olkoon teollisuuden tuotantorakenne, tuotannontekijäin kustannusrakenne sekä metsätuotteiden kysyntä ja hintataso vuonna
1985. Oletetaan mekaanisten puunjalosteiden kysynnälle nollakasvu, samoin vientisellulle, mutta
paperin vientikysynnälle oletetaan neljän prosentin vuotuinen kasvu. Olkoon mekaanisella puolella vientikysynnän hintajousto -2 ja kemiallisella
-10. Oletetaan, että nykyisellä hinta- ja kustannustasoiIa uusinvestointien keskimääräinen käyttökate on 10 070 mekaanisessa puunjalostuksessa.
Tuotekohtaiset erot otetaan kuitenkin huomioon.
Täten mäntysahatavara on kuusta hieman tuottoisampi. Kannattavimmille painopapereiIle vastaava
käyttökate on yli 30 %, kun taas heiköimmille
kartonki- ja sellulaaduille kate on jopa negatiivinen. Pääoman vuotulseksi reaalikoroksi oletetaan
15 %.

I Esiteltävät skenaariot perustuvat Helsingin kauppakorkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen meneillään olevaan yhteisprojektiin, jossa analysoidaan Suomen metsäsektorin pitkän aikavälin kehitysvaihtoehtoja. Hankkeen tavoitteena on myös hyödyntäaIlASA:ssa (lnternational Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Itävalta) suoritettu metsäsektoritutkimus (kts. Kallio, Dykstra ja Binkley).

Maksimaalinen puustamaksukyky edellyttää, että puuraaka-aine ohjautuu tuotelinjoille sen mukaan, mikä tuote pystyy maksamaan puusta kor-
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keimman hinnan. Kuvio 1 kertoo, miten puun vuotuinen kulutus tällöin kasvaa vuoden 1985 tasosta
46 milj .m3 tasolle 54 milj .m3 vuonna 2000. Viimemainitusta on mekaanisen jalostuksen osuus 40 0/0.
Mainittujen kysyntä- ja kustannusoletusten vallitessa Metsä 2000 -ohjelman mukaisista puuresursseista jää pieni osa kuitenkin käyttämättä.
Jos kuitenkin oletetaan, että teollisuuden on
maksettava kaikesta käyttämästään puusta vähintäin nykyisen hintatason mukaan, päädytään kuvion 2 mukaisiin puunkulutusarvioihin. Tästä seuraa, että vuonna 2000 noin 18 milj.m 3 eli lähes
kolmannes Metsä 2000 -ohjelman mukaisista puuvaroista jää hyödyntämättä. Sopivalla puunhinta-

mekanismilla olisi ilmeisesti mahdollista välttää tämä kansantaloudellinen tappio siten, että tulos olisi
sekä teollisuudelle että metsänomistajille parempi.
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PUHEENVUORO:
PENTTI LARVIO
Suomen metsäteollisuuden kehitystä viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana ovat rajoittaneet ja suunnanneet puun korkea tehdashinta ja sen
saatavuudessa esiintyneet vaihtelut sekä eräät muut
kilpailijamaitamme kalliimmat tuotannontekijät.
Selvitäksemme kansainvälisessä kilpailussa meidän
on ollut pakko pyrkiä kompensoimaan tätä kehitystä säästöillä muissa kustannuksissa. Myös tuotevalikoimaa on ollut kehitettävä kohti sellaisia
tuotteita, joissa puun hinnan suhteellinen osuus valmistuskustannuksista on alhainen eli kohti korkeampaa jalostusastetta ja kohti erikoistuotteita,
joissa hinta ei ole ainoa kilpailutekijä.
Taloustieteen sanaston määritellessä toimialarationalisoinnin yritysten yhteistyön muodoksi, jonka odotetaan johtavan toimialan rakenteen muutokseen siten, että yritysten tuotannon tulosten ja
tuotannontekijäpanosten välinen suhde tulee entistä
edullisemmaksi, voidaan tältä osin todeta, että tuotannontulosten ja tuotannontekijäpanosten välisen
suhteen parantamiseksi on teollisuudessamme tietyssä mielessä tehty työtä jo ainakin 60-luvun alusta
alkaen. Toteutuneen kehityksen läpivienti on vaatinut runsaasti investointeja ja korostanut taitotiedon merkitystä tuotannontekijänä.
Tarkasteltaessa Suomen metsäteollisuuden nykyistä taloudellista tilaa suhteessa kilpailijamaihimme voidaan todeta, että käyttökate, siis tuotto, jolla

on katettava kaikki pääomakulut ja verot, ei oleellisesti eroa muiden maiden vastaavista luvuista oltuaan vuosina 78-83 13-14 % liikevaihdosta.
Oleellinen ero sen sijaan on nettoveloissa, jotka
ovat samana ajankohtana meillä n. 80 % liikevaihdosta kun ne vastaavasti Kanadassa olivat hieman
yli 50 %, Ruotsissa vajaat 40 % ja USA:ssa vajaat
30 %. Vaikka osingonjakoon kilpailijamme käyttävätkin suhteellisesti enemmän tuloksestaan, ovat
suomalaisen metsäteollisuuden maksamat nettokorot siinä määrin suuremmat, että yritystemme käyttöön on jäänyt rahaa liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi muita vähemmän.
Velkaantuminen on aiheutunut aiemmin mainituista laajoista kilpailukyvyn turvaamiseen tähtäävistä investoinneista kannolta aina jakeluverkoston
päätepisteisiin saakka, jotka riittämättömän tuloksen muodostumisen seurauksena on jouduttu rahoittamaan etupäässä velkapääomalla. Tämän investointitoiminnan liiketaloudellista järkevyyttä on
joissakin piireissä arvosteltu. On kuitenkin ilmeistä, että investointien toteuttamatta jättäminen olisi merkinnyt kehityksen kelkasta putoamista, metsäteollisuutemme kansainvälisen kilpailukyvyn
heikkenemistä ja koko teollisuudenalan ja sen mukana myös metsätalouden merkityksen oleellista vähenemistä. Seuraamukset tämänkaltaisesta kehityksenkulusta kansantaloudellemme ja sitä kautta ko-

265

ko suomalaiselle yhteiskunnalle olisivat olleet hyvin tuhoisat.
Sellaiset toimialarationalisointitoimenpiteet, kuten tehtävien jako, fuusioitumiset tai yritysostot antoivat Suomen metsäteollisuudessa mittasuhteiltaan
merkittävinä odottaa itseään yllättävän kauan, ainakin verrattuna vastaavaan kehitykseen kilpailijamaissamme. Aiheesta kyllä keskusteltiin pitkään
paitsi yritysten piirissä, eräiden hankkeiden osalta
myös julkisuudessa. Vaikutuksiltaan todella merkittävät konkreettiset ratkaisut ovat kuitenkin nyt
tuskin vuotta vanhempia. Ottamatta kantaa siihen,
miksi teollisuutemme toimialoittaisen uudelleenjärjestelyn alkuun saattaminen vei niin kauan, on todettava, että sen viivästyminen on merkinnyt monen yrityksen velkaisuusasteen lisääntymistä ja ehkä tarpeettomankin suuria vaikeuksia yritysten henkilöstölle.
Metsäteollisuusyritysten omistus suhteiden uudelleenjärjestelyjen vihdoin lähdettyä maassamme
vauhdilla liikkeelle on julkisuudessa arvuuteltu tämän kehityksen jatkumista. On veikkailtu Suomessa päädyttävän karkeasti ottaen neljään metsäteollisuusyritykseen. Jos kaikki neljä olisivat suunnilleen samansuuruisia muodostuisi yrityskohtaisiksi liikevaihdoiksi tämän hetken volyymilla mitattuna n. 10 miljardia markkaa eli pari miljardia
markkaa enemmän kuin Enson nykyinen liikevaihto. Kun suomalaisten metsäteollisuusyritysten
(pelkkä metsäteollisuus huomioon ottaen) keskimääräinen liikevaihto nyt on n. 1 miljardi markkaa, kasvaisi keskimääräinen yrityskoko melkoisesti, vaikka vieläkin jäätäisiin kauaksi jälkeen suurimmista kilpailijoistamme.
Spekuloinnit vielä mahdollisesti tulossa olevista
fuusioista tai yritys ostoista on tietysti jätettävä
omaan arvoonsa. Harkinta niiden tarkoituksenmukaisuudesta liikkuu toisaalta spesialisoitumis- ja synergiaetujen sekä mittavieninvestointitarpeiden parempien toteutusmahdollisuuksien hyödyntämisen
ja toisaalta yrityskoon kasvusta aiheutuvien kasvavien johtamisongelmien välillä. Ilman perusteellisempaa analyysiä tuntuu joka tapauksessa varsin
todennäköiseltä, että struktuurimuutokseen sisältyvä potentiaali Suomen metsäteollisuudessa ei tällä
hetkellä vielä olisi täysin hyödynnetty.
Tarkasteltaessa metsävarojemme hyödyntämismahdollisuuksia tästä eteenpäin on todettava, että Metsä 2000 -ohjelmassa esiintyvistä varsin myönteisistä raaka-aineen riittävyyttä koskevista arvioista huolimatta näkymät ovat monelta osin synkät.
Lisääntyvän puukertymän keskittyminen tukkipuuhun kiirehtii sahateollisuutemme ongelmien ratkai2

sua. Tämä merkitsee ensisijaisesti sellaisen järeän
puun hinnoittelu- ja hankintajärjestelmän kehittämistä, joka ohjaa yksinomaan sahauskelpoisen
puun sahojen raaka-aineeksi. Tällöin 20-30 % nykyisin tukkina ostetusta hakkuukertymästä ohjautuu sahateollisuuden ulkopuolelle ja vahvistaa osaltaan kuiduttavan teollisuuden raaka-ainepohjaa.
Kun kantohintatulosta lähes 70 % muodostuu järeän puun myynnistä, tällainen muutos johtaa väistämättä kantohintatulon alenemiseen, mikäli paperi- ja selluteollisuuden puustamaksykyky ei oleellisesti parane.
Tämä kuiduttavaan teollisuuteen suuntautuva
lisäraaka-aine vaikeuttaa entisestään harvennushakkuita ja aiheuttaa periferisten alueiden hakkuiden yleistä vähenemistä. On varsin ilmeistä, että investoinnit kemiallisen markkinamassan lisäkapasiteettiin, lukuunottamatta olemassa olevien tehtaiden viritysinvestointeja eivät suomalaisissa kustannusolosuhteissa näytä mahdollisilta.
On tietenkin selvää, että sahateollisuuden ongelmat eivät ratkea yksistään raakapuun laadun parantamisella, mutta se luo pohjan erikoistuotteisiin
vaadittavalIe sahaukselle ja sellaiselle liikeidealle,
jossa loppukäyttäjien vaatiman tuotteen valmistus
alkaa puun valinnasta ja merkitsee kokonaisketjun
hallintaa kannolta asiakkaalle.
Lisääntyvästä puuraaka-aineesta merkittävä osa
on kuusta, jonka jalostaminen mekaaniseksi massaksi ja siitä edelleen erilaisiksi puupitoisiksi papereiksi merkitsisi kemiallista prosessia parempaa
vaihtoehtoa suomalaisissa olosuhteissa, mikäli kilpailukykyistä energiaa on saatavana.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että jo tarvittavan lisäenergian takaaminen mekaanisten massojen valmistukseen puun lisäkertymän edellyttämällä tavalla on kyseenalaista, puhumattakaan siitä, voidaanko Suomessa valita energiavaihtoehtoja, jotka takaavat halvan energian tulevaisuudessa.
Myönteisenä seikkana voidaan todeta, että tiettyjen paperilaatujen kulutuksen kasvu jatkuvasti
noin 2-3 %:n vuosivauhdilla taannee mahdollisuuden sijoittaa lisääntyviin puuvaroihin perustuvan lisätuotannon markkinoille. Kysymys on näin
ollen pitkälti riittävän tulonmuodostuksen varmistamisesta metsäteollisuudelle sen vaatimien mittavien investointien rahoittamiselle tilanteessa, jossa yritykset ovat jo valmiiksi ylivelkaisia, sekä sellaisten, niin liikkeenjohdollisten kuin poliittistenkin ratkaisujen tekemisestä, joilla lisääntyvät metsävarat ovat hyödynnettävissä kasvavan markkinan
edellyttämällä tavalla ja kilpailukykyiseen hintaan.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1987:3

Stagnaatioko Euroopassa?*
JOUKO PAUNIO

Yrjö Jahnsson -luentojensa johdannossa John
Hicks toteaa olevan mahdollista, että historioitsijat tulevaisuudessa nimittävät kuluvan
vuosisadan kolmatta neljännestä Keynesin aikakaudeksi. 1 Tämä Keynesin aikakausi osoittautui historiallisesti poikkeukselliseksi taloudellisen kehityksen vaiheeksi, jossa kasvu oli
nopeata ja taloudelliset taantumat lieviä. Keynesin teorian vaikutus oli tällöin talouspolitiikassa suurimmillaan; tosin ei ole suinkaan
osoitettu, että tämä suotuisa kehitys oli yksinomaan keynesiläisen politiikan ansiota. Voimakkaan kasvun vaihe päättyi 1970-luvulla
samalla kun makroekonominen teoria sai
uusia haasteita lisääntyvän kritiikin kohdistuessa keynesiläisen teorian peruslähtökohtiin
ja talouspoliittisiin suosituksiin.
Oheinen kuvio 1 valaisee, miten kasvu ja
työn tuottavuus ovat kehittyneet ensimmäisen
öljysokin jälkeen Yhdysvalloissa, LänsiEuroopassa ja sosialistisissa maissa. 2 Laskeva tendenssi on yleinen. Kuten kuviosta käy
ilmi Länsi-Euroopassa työn tuottavuuden kasvu on laskenut Keynesin aikakauden 4 OJo:n
vuotuisesta kasvusta runsaaseen 1% :iin
1980-luvun alkupuolella. Toisaalta on syytä
korostaa, että Yhdysvaltojen kohdalla työn
tuottavuuden kasvu pysähtyi lähes kokonaan
1973 jälkeen, joskin lievää elpymistä tässä
suhteessa on Yhdysvalloissa tapahtunut tällä
vuosikymmenellä. 3
Euroopan sosialistisissa maissa työn tuottavuuden kasvun hidastuminen tapahtui var-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 13. 5.
1987 pidetty esitelmä.
J John Hicks, The Crisis in Keynesian Economics, Yrjö lahnsson Lectures, Basil Blackwell, Oxford 1974.
2 United Nations Economic Commission for Europe,
Economic Survey of Europe in 1985-1986, New York
1986, kuviot 1.2.1. ja 1.2.2.
3 Ks. myös Economic Report of the President, Washington 1987, s. 46.
.

sinaisesti vasta 1970-luvun jälkipuoliskolla. Se
oli 1960-luvulla vielä 5 %:n luokkaa, mutta
laski 1980-luvun alkupuolella alle 3 % :n.
Näiden lukujen valossa ei esimerkiksi LänsiEuroopan tuotannollinen suorituskyky ole kehittynyt kovinkaan epäsuotuisasti, ei varsinkaan verrattaessa Yhdysvaltojen kehitykseen.
Sivuhuomautuksena totean, että Japanissa
kasvuvoima on aivan viime aikoihin asti ollut, kuten tunnettua, voimakkaampaa; vuosina 1984-1985 työn tuottavuuden kasvu oli
vielä 4 %:n luokkaa. 4 Tässä esityksessä rajoitan Euroopan ja Japanin välisen problematiikan tarkasteluni ulkopuolelle.
Yleistä teollisuusmaissa havaittua - talousjärjestelmästä riippumatonta - kasvun heikkenemistä on tietenkin pohdittu ja analysoitu monissa yhteyksissä sekä kansainvälisissä
järjestöissä että yksittäisten tutkijoiden ja tutkijaryhmien toimesta. Selitysyrityksiä on ollut monenlaisia riippuen lähestymistavasta ja
perspektiivistä: mukana tässä henkien kilvoittelussa ovat olleet erilaiset kasvuteoreetikot,
pitkien syklien tutkijat, tuotantofunktiotutkijat ja institutionalistit. Tämän kirjallisuuden
monivivahteisuuden ja laajuuden vuoksi en
yritäkään tässä esityksessä koota yhteenvetoa
siitä. 5 Kysymyksenasetteluni kohdistan ja rajoitan pääasiassa Euroopan heikkenevään kehitykseen kuluvalla vuosikymmenellä.
Vuosien 1980-1982 yleismaailmallisen
taantuman jälkeen Länsi-Euroopan elpymi4 OECD Economic Survey 1986/1987, Japan, November 1986, Paris, s. 19.
5 Ks. esim. Angus Maddison, Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, Oxford, 1982; G.

Bombach, Post-War Economic Growth, North-Holland
Amsterdam 1985; Royal Economic Societyn konferenssi, The Economic loumal, March 1983. United Nations
Economic Commission for Europe, Economic Survey of
Europe in 1985-1986, New York 1986, luvut 1.2.,2.10.
ja 3.8; Jouko Paunio, Heikentynyt tuottavuuden kehitys Euroopassa, Unitas 3/1986.
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Länsi-Eurooppa
Yhdysvallat
s~------------------------------~

KANSAN TUOTE

TYÖN TUOTTAVUUS

4

2

1961-1973

Sosialistirnaat

1974-19i9

1980-1983

1961-i973

1974-i979

1980-1983

8 __------------------~~--------------------------~

1961.1970

1971.1975

1976-1980

1981-1984

Kuvio 1. Kokonaistuotanto ja työn tuottavuus (keskimääräinen vuosikasvu).
Lähde: UN, Economic Survey of Europe in 1985-1986, taulukko 1.2.1. ja 1.2.2.

nen on näet ollut varsin verkkaista: kokonaistuotannon reaalinen kasvu on ollut neljä vuotta kestäneen nousukauden aikana (19831986) kaikkiaan noin 9 0/0, kun vastaava kokonaiskasvu on Yhdysvalloissa ollut 16 %.
Näiden kasvuerojen kääntöpuolena on, että
Yhdysvalloissa työttömyysaste on selvästi vähentynyt, kun se Atlantin tällä puolella on pysynyt korkeana.
Seuraavassa yritän tuoda esiin eräitä sellaisia piirteitä eurooppalaisessa kehityksessä, joiden perusteella voidaan päätyä ~sitelmäni otsikon kysymykseen. Koska taloudellisessa kasvuprosessissa pääomanmuodostuksella on tärkeä rooli, keskitän tarkasteluni paljolti tähän.

Taulukko 1 kokoaa yhteen kehitystendenssit
Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 6
Taulukosta käy ilmi, että
Länsi-Euroopassa pääomanmuodostuksen
kasvu on ollut heikkoa ensimmäisestä öljykriisistä lähtien (vrt. Yhdysvallat).
Pääomanmuodostuksen painopiste on ollut kone- ja laiteinvestoinneissa; LänsiEuroopassa rakennusinvestoinnit ovat
suorastaan supistuneet.
Viimeisen nousukauden aikana (19831986) pääomanmuodostuksen elpyminen
6 UN, Economic Survey of Europe in 1986-1987,
New York 1987, taulukko 2.3.9.
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Taulukko 1. Kehitystendenssejä reaalisessa kiinteässä
bruttopääomanmuodostuksessa (prosenttia vuodessa keskimäärin).
Yhteensä

Koneet ja
laitteet

Rakennukset

Länsi-Eurooppa
1973-1986
1973-1979
1979-1986
1979-1983
1983-1986

0.6
0.4
0.8
-0.7
2.9

2.2
1.8
2.6
0.2
5.9

-0.6
-0.6
-0.6
-1.5
0.6

Yhdysvallat
1973-1986
1973-1979
1979-1986
1979-1983
1983-1986

2.3
2.6
2.1
-2.3
8.3

3.7
4.4
3.1
-2.5
11.0

1.2
1.2
1.2
-2.1
5.9

Lähde: UN, Economic Survey 0/ Europe 1986-1987, taulukko 2.3.9.

on ollut vähäistä verrattuna investointien
vilkastumiseen Yhdysvalloissa.
Edellisen taantuman jäljet näkyvät selvästi sekä Länsi-Euroopassa että Yhdysvalloissa.
Taulukko kertoo varsin karua kieltä LänsiEuroopan heikosta kasvusta. Työllisyyskehityksen kannalta on ollut epäedullista, että investoinnit ovat voittopuolisesti suuntautuneet
kone- ja laiteinvestointeihin.
Kuvio 2 valottaa tätä kehitystä toisesta näkökulmasta. Jos lähdetään siitä, että investoinnit ovat myös suhdannevaihtelujen tärkein
taustavoima, nähdään kuviosta, että LänsiEuroopassa elpymis- ja nousukausien aikana
investoinnit kokonaisuudessaan ovat antaneet
varsin heikosti vetoapua taloudelliselle aktiviteetille, jos sitä verrataan kehitykseen Yhdysvalloissa. Tosin kone- ja laiteinvestoinnit
ovat reagoineet jossakin määrin teorian mukaisesti. Yleiskuva on joka tapauksessa se,
että Länsi-Euroopassa kiinteiden bruttoinvestointien osuus kansantuotteesta on ollut laskeva ensimmäisestä öljykriisistä lähtien.
Tämän seurauksena Länsi-Euroopan potentiaalisen tuotantokapasiteetin kasvuvauhti on
hidastunut ja vielä lisäksi muuttunut selvästi
työtä säästävään suuntaan. Tässä tilanteessa

herää kysymys siitä, onko Länsi-Euroopan hidastuva kehitys johtamassa stagnaatioon, kasvun pysähtymiseen.
YK:n Euroopan talouskomission tutkimuksissa on viime vuosien aikana kiinnitetty huomiota tuottavuuden heikkenevään kehitykseen
ja myös sen taustalla vaikuttavaan pääomanmuodostukseen. Tarkastelen nyt erään tuoreen ECE:n tutkimuksen valossa, miten pääomanmuodostuksen heikkeneminen on kuvastunut pääomakannassa ja sen rakenteessa erityisesti tehdasteollisuudessa. 7
Länsi-Euroopan teollisuuden investointien
kasvuvauhdin yleinen suunta on 1970- ja
1980-luvulla ollut heikkenevä kuten kokonaisinvestointienkin kasvuvauhti. Tämän kehityksen suunta ja seuraukset pääomakannassa ilmenevät kiinteiden nettoinvestointien osuuden
vähentymisenä kiinteistä bruttoinvestoinneista. 1960-luvun alkupuolella nettoinvestoinnit
olivat puolet ja enemmänkin bruttoinvestoinneista, mutta 1980-luvun puolelle tultaessa
nettoinvestointien osuus oli vähentynyt 10
070 :iin Ranskassa, Saksan liittotasavallassa ja
Alankomaissa. Nettoinvestoinnit olivat vuosina 1980-1983 jopa negatiivisia Italiassa ja
Englannissa. Näissä maissa oli tällöin todellinen deindustrialisaatio käynnissä. Muissakin
Länsi-Euroopan maissa esiintyy huomattavaa
teollisuuden pääomakannan kasvun hidastumista. Vertailun vuoksi todettakoon, että Yhdysvaltojen teollisuudessa emo osuuden trendin laskeva suunta ei ollut yhtä selvä kuin
Länsi-Euroopassa.
On mielenkiintoista tarkastella samaa ilmiötä myös nk. korvausinvestointien kehityksen
valossa. (Nämä ovat siis investointeja, jotka
korvaavat vanhan kuluneen pääomakannan).
Taulukko 2 on myös emo ECE:n tutkimuksesta. ECE:n arviot osoittavat, että korvausinvestointien osuus bruttoinvestoinneista on
kaikkialla Länsi-Euroopassa jyrkästi kasvanut. Esim. Saksan liittotasavallan teollisuudessa korvausinvestointien osuus bruttoinvestoinneista oli kohonnut 1980-luvun alkupuolella 78 % :iin. Vielä 1960-luvun alkupuolella
7 UN, Economic Survey 0/ Europe in 1986-1987,
New York 1987, luku 2.8.
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Kuvio 2. Investointien osuus kokonaistuotannosta (1973 = 100).
Lähde: UN, Economic Survey of Europe in 1986-1987, taulukko 2.3.4.

niiden osuus oli vain 23 % eli noin 4/5 bruttoinvestoinneista edusti uutta pääomakantaa,
Vertailun vuoksi kiinnitettäköön jälleen huo-

miota Yhdysvaltojen teollisuuden investointeihin: korvausinvestointien osuus on ollut
siellä jopa laskeva. Yhdysvalloissa ei teollisuu-
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Taulukko 2. Korvausinvestointien osuus bruttopääomanmuodostuksesta tehdasteollisuudessa (keskimääräiset
prosentit).
Maa

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1983

26.6
28.4
21.7

28.3
31.0
20.0

31.7
37.1
16.7

56.2
67.2
24.9

66.1
80.4
26.8

23.7
27.4
15.1

32.1
35.9
22.0

36.3
40.5
23.8

Belgia

T
M
B

Tanska

T
M
B

Suomi

T
M
B

31.6
35.7
21.2

32.3
36.4
22.9

29.3
35.0
17.2

49.6
61.5
23.7

50.3
58.8
26.5

Ranska

T
M
B

39.9
34.1
58.9

38.3
35.0
49.6

34.5
34.6
34.5

50.3
52.5
42.0

61.0
63.8
50.3

Saksan liittotasavalta

T
M
B

22.9
31.7
6.7

31.2
38.6
9.9

40.5
48.9
13.0

68.3
76.9
31.2

77.7
83.8
50.0

Italia

T
M
B

19.4
13.8
34.4

39.4
39.4
40.1

36.8
36.0
39.8

55.7
62.3
30.1

74.6
82.2
43.2

Alankomaat

T
M
B

18.9
22.4
12.3

24.2
26.6
16.8

30.1
32.2
20.5

48.7
54.0
27.6

73.9
83.2
37.7

Norja

T
M
B

27.1
41.3
3.3

11.6
17.9
1.9

22.0
28.2
12.6

29.9
35.0
20.9

31.3
45.1
5.7

Ruotsi

T
M
B

26.4
33.0
12.7

26.0
31.8
13.5

26.8
31.1
16.1

38.4
45.2
20.9

51.7
56.7
31.6

Iso-Britannia

T
M
B

26.7
28.7
22.3

28.1
29.0
25.7

34.7
34.4
36.5

45.3
44.2
50.6

79.4
77.1
93.6

Yhdysvallat

T
M
B

70.7
73.1
66.2

50.5
50.8
49.8

60.3
57.6
69.6

52.2
46.9
75.0

58.6

T = reaaliset kiinteät bruttoinvestoinnit, M = koneet ja laitteet, B = rakennukset

Lähde: UN, Economic Survey 0/ Europe in 1986-1987, taulukko 2.8.11.

den pääomakannan kasvu hidastunut
1960-luvulta; 1970-luvulla koneiden ja laitteiden osalta kasvu jopa nopeutui.
Koska investointien kautta uusi ja tehokkaampi teknologia omaksutaan tuotantoprosessissa, Länsi-Euroopassa tapahtunut pääomanmuodostuksen heikkeneminen on mitä
todennäköisimmin merkinnyt hitaampaa teknistä kehitystä kuin aikaisemmin, jolloin investoinnit olivat suhteellisesti korkeammalla

tasolla. Tämä näkemys saa epäsuoraa tukea
teollisuuden ikärakennetta koskevista arvioista: taulukko 3 osoittaa yksiselitteisesti LänsiEuroopan teollisuuden pääomakannan ikääntymisen. Merkillepantavaa on jälleen, että Yhdysvaltojen teollisuudessa ei ole ollut havaittavissa ikääntymistä.
Toisaalta ECE:n tutkimus antaa jonkinlaisia toiveita Länsi-Euroopan teolliselle kehitykselle, sillä sen mukaan nk. korkean teknolo-
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Taulukko 3. Tehdasteollisuuden reaalisen bruttopääoman ikärakenne (alle 5 vuotta käytössä ollut pääoma koko
pääomakannasta %)
Rakennukset

Koneet ja laitteet
Maa

1965

1970

1975

1983

1965

1970

1975

1983

Belgia
Tanska
Suomi
Ranska
Saksan liittotasavalta
Italia
Alankomaat
Norja
Ruotsi
Iso-Britannia
Yhdysvallat

46.7

41.9
34.8
39.3
44.4
45.9
34.7
48.3
32.7
34.3
28.9
47.6

38.0
32.0
41.3
41.8
41.5
36.5
39.7
31.3
33.6
24.8
43.2

28.3
28.1
34.6
33.8
39.2
27.9
29.1
26.9
23.5
18.7
45.5

31.2

28.6
26.7
23.3
23.9
21.4
19.5
23.2
20.6
19.5
14.8
25.7

27.8
22.2
27.7
26.7
17.8
21.3
17.1
21.3
18.3
10.8
18.7

18.6
18.3
18.4
18.8
12.6
14.1
14.9
16.6
9.1
6.2
19.3

47.1
46.4
49.5
42.4
48.8
39.4
37.4
29.0
40.7

25.1
22.3
30.1
25.8
33.2
21.7
21.8
16.6
21.3

Lähde: UN, Economic Survey of Europe in 1986-1987, taulukko 2.8.15.
Taulukko 4. Kiinteitten bruttoinvestointien osuus materiaalisesta nettokansantuotteesta (%).
Suunnitelma

Bulgaria
Tsekkoslovakia
DDR
Unkari
Puola
Romania
Neuvostoliitto

19761980

19811985

1984

1985

1986

1987

19811985

19861990

35.4
33.7
30.6
37.2
30.7
41.3
30.3

34.9
29.9
24.9
31.0
24.6
36.4
29.8

33.2
28.1
22.7
29.2
25.1
35.9
29.8

35.5
28.7
22.4
28.8
25.8
34.4
29.6

34.3
28.6
22.6
28.9
25.3
32.4
30.7

37
28.5
21.9
28.6
25.4
31.8
31.1

31.2
28.3
23.5
33.2

38.3
28.3
21.5
29.2
25.8
28.9
30.0

39.8
28.3

Lähde: UN, Economic Survey of Europe in 1986-1987, taulukko 3.4.2.

gian teollisuuden alojen investointien osuus,
joka edusti 30-50 % Länsi-Euroopan teollisuuden investoinneista v. 1983, oli kymmenessä vuodessa kasvanut 4-6 prosenttiyksikköä.
Luon nyt nopean silmäyksen myös Euroopan sosialistimaiden pääomanmuodostuksen
yleisiin kehitys piirteisiin ECE:n analyysin
avulla. Oheisen taulukon (4) mukaan näissä
maissa oli
Viisivuotiskaudelle 1981-1985 suunniteltu, että investointien osuus materiaalisesta nettokansantuotteesta laskisi.
Toteutunut kehitys vuosina 1981-1985
vastasikin suunnitelmia Bulgariaa ja Neuvostoliittoa lukuunottamatta.
Suunnitelmissa vuosille 1986-1990 on
asetettu tavoitteeksi investointien volyymin

tason nostaminen edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna; tosin investointien kasvuvauhti jää alle vuosien 1976-1980 kasvuvauhdin, joka puolestaan oli jo alhaisempi kuin 1970-luvun alkupuolella.
Mitä tulee erityisesti kehitykseen viisivuotiskauden 1981-1985 aikana, todettakoon,
että Itä-Euroopan maissa (pl. Neuvostoliitto)
kotimaista absorptiota 8 jouduttiin ajanjakson alkupuolella maksutasesyistä voimakkaasti rajoittamaan. Tämä rajoitus kohdistui erityisesti investointeihin ja elpymistä ilmeni vasta viisivuotiskauden loppupuolella maksutaserajoituksen helpottaessa. Kun ottaa huo8 Materiaalisen kansantuotteen käyttö kulutukseen ja
investointeihin.
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mioon, että kaikissa sosialistisissa maissa pyrittiin turvaamaan kulutuksen vakaa kasvu,
investointien laajenemiselle ei jäänyt tilaa. Tämä johtui siitä, että Itä-Euroopassa kotimainen absorptio oli v. 1985 samalla tasolla kuin
vuonna 1980 edellisen viisivuotiskauden päättyessä. Neuvostoliitossa tilanne oli toinen ja
edullisempi maksutaseen osalta, joten talous
ml. investointitoiminta saattoi kehittyä suurin piirtein suunnitelmien mukaisesti.
Pääoma kannan ikääntyminen on hidastuneen investointikehityksen ilmentymänä tosiasia myös sosialistisissa maissa, kuten taulukko 5 osoittaa (taulukkoon on merkitty se vuosi, jolloin uuden pääomakannan osuus koko
pääomakannasta oli suurimmillaan). Koska
investointiprosesseissa sinänsä ei ole tapahtunut merkittävää tehostumista, sellaista tuottavuuden kasvun nopeutumista, jota
1980-luvun jälkipuoliskon viisivuotissuunnitelmat edellyttävät, ei ole helposti saavutettavissa. Näin on siinäkin tapauksessa, että investointiaktiviteettia kiihdytettäisiin, niinkuin
suunnitelmiin on kirjattu.
Vaikka pääomanmuodostus onkin heikentynyt sekä Länsi-Euroopan markkinatalousmaissa että sosialistisissa maissa, syntyy kiinteän pääomanmuodostuksen vahvistamisen
tarve näissä eri järjestelmissä, tosin osittain eri
syistä:
Sosialistissa maissa tarvitaan suurempaa ja
tehokkaampaa pääomanmuodostusta kulutustason kohottamiseksi suhteessa markkinatalousmaihin, joihin nähden jälkeenjääneisyys on yhä huomattava. Lisäksi investointien osuus käytettävissä olevista
voimavaroista riippuu siitä, missä määrin
sosialistiset maat talousjärjestelmäuudistuksen kautta pystyvät tehostamaan mm.
investointitoimintaa, toisin sanoen uuden
teknologian omaksumista ja investointiprosessin nopeuttamista.
Länsi-Euroopassa ei voi olla kyse ensi sijaisesti kulutustason nopeasta kohottamisesta, vaan nopeampaa kasvua ja suurempaa pääomanmuodostusta tarvitaan näkemykseni mukaan ennen kaikkea primäärisen tuotannontekijän, työn paremman

Taulukko 5. Kiinteän pääoman ikärakenne (alle 5 vuotta käytössä ollut pääoma koko pääomakannasta %).
1980

1983

1985

Huippuvuosi

Materiaalinen
tuotanto
Bulgaria
Tsekkoslovakia
DDR
Unkari
Puola
Romania
Neuvostoliitto

45
32
32
32
33
53
41

42
29
28
27
22
44
37

41
26
25
25
18
38
35

52
33
35
33
39
53
45

(1977)
(1978)
(1974)
(1979)
(1977)
(1979)
(1974)

Teollisuus
Bulgaria
Tsekkoslovakia
DDR
Unkari
Puola
Romania
Neuvostoliitto

49
31
33
41
38
53
40

46
29
31
33
23
44
37

46
26
28
30
19
37
35

52
33
35
43
48
53
46

(1977)
(1979)
(1974)
(1978)
(1976)
(1979)
(1974)

Lähde: UN, Economic Survey of Europe in 1986-1987,
taulukko 3.4.11.

hyväksikäytön aikaansaamiseksi ts. työttömyyden vähentämiseksi.
Mutta yhteisenä ongelmana Euroopan molemmissa talousjärjestelmissä on investointien
lisääminen pääomakannan nykyaikaistamiseksi.
Seuraavaksi tarkastelen lyhyesti niitä yleisiä syitä, joita on tarjottu selitykseksi LänsiEuroopan verkkaiselle kasvulle 1980-luvulla.
Jarruttavia tekijöitä ovat konventionaalisen
näkemyksen mukaan olleet ennen kaikkea:
Restriktiivinen finanssipolitiikka, joka on
heijastanut yleistä pyrkimystä hillitä julkisen talouden kasvua ja supistaa budjettivajauksia. (Maittaisia eroavuuksia on
kuitenkin esiintynyt). 9 Tämän hypoteesin
empiirisestä pätevyydestä on esitetty epäilyksiä ja keskustelua on käyty mm. finanssipolitiikan vaikutuksen mittaamisesta. JO
Rahapolitiikka, joka Yhdysvaltojen rahapolitiikan kireyden ja dollarin arvonnou9 Ks. budjettivajauksista OECD, Economic Outlook,
December 1986, table 5 ja aikaisempia julkaisuja.
10 Willem Buiter, Government Deficits Reinterpreted,
Economic Poliey, A European Forum, November 1985.
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sun vuoksi pysyi kireämpänä kuin Euroopan oma kehitys olisi sinänsä vaatinut. Sen
jälkeen kun paine Yhdysvaltojen suunnasta on helpottunut, ei rahapolitiikka ole
reaalikoroilla mitattuna ratkaisevasti keventynyt. II
Reaalipalkkojen joustamattomuus, jonka
vaikutusta aktiviteettiin on pyritty mittaamaan mm. nk. reaalipalkkakuilulaskelmilla. Kuilun olemassaolon on katsottu tämän hypoteesin mukaan merkitsevän, että reaalipalkka on liian korkea täystyöllisyyden saavuttamiseksi. 12 Monissa LänsiEuroopan maissa kuilu on pysynyt suurena vielä 1980-luvulla.
Näkemykseni mukaan näillä kaikilla tekijäryhmillä on ollut merkitystä Länsi-Euroopan kehityksessä, mutta en ryhdy tässä yhteydessä täsmentämään näkemystäni tarkemmin.
Muitakin tekijöitä on esitetty kuin edellä luettelemani. Niinpä belgialainen Paul de Grauwe
on päätynyt analyysissaan arvioon, että
EMS:llä (Euroopan maksujärjestelmä), joka
on pyrkinyt vakauttamaan valuuttakurssit jäsenmaittensa kesken, on ollut deflatorinen
vaikutus EMS:n jäsenmaiden piirissä. 13 Korostan, että kaikki restriktiiviset, kasvua
Länsi-Euroopassa hillinneet tekijät ovat huomattavalta osin peräisin talouspolitiikasta. Tämä merkitsee sitä, että kun erilaiset talouspolitiikan rajoitukset helpottuvat - esim. kun
saavutetaan julkiseen talouteen välittömästi
kohdistuvat tavoitteet - eurooppalaisella talouspolitiikalla voidaan periaatteessa aikaansaada nopeampi ja työllisyyttä merkittävästi
parantava taloudellinen kasvu.
On mielenkiintoista todeta, että viimeaikaisissa tutkimuksissa, joissa on pyritty analysoimaan Euroopan kehitystä, huomiota on kiinnitetty erityisesti yritysten käyttäytymiseen.
Yritysten toimistahan kasvu ja työllisyys viiKs. esim. OECD, Economic Outlook, December
1986, Chart C.
12 Ks. Jeffrey Sachs, High Unemployment in Europe
Working Paper 1830 (National Bureau of Economic Research, February 1986).
II

13 Paul de Grauwe, International Trade and Economic
Growth, European Economic Review, February/March

1987.

me kädessä riippuvat. Viittaan J.-P. Fitoussin ja E.S. Phelpsin käynnissä olevaan tutkimukseen, josta yksi raportti on julkaistu. 14
Tämän tutkimuksen polttopisteessä on yritysten hinnoittelukäyttäytyminen. Edmond Malinvaud puolestaan keskitti huomionsa Marshall-Iuennossaan European Economic Associationin ensimmäisessä kokouksessa viime vuonna yritysten keskipitkän aikavälin
teorian hahmotteluun. Mallissa määräytyvät
sekä investoinnit että työvoiman kysyntä. 15
Tärkeitä elementtejä Malinvaudin analyyttisessa kehikossa ovat yritysten solvenssi, kannattavuus ja kysyntäodotukset. Eurooppalaisten yritysten liikavelkaantuneisuus 1970- ja
1980-luvulla on Malinvaudin tulkinnan mukaan saanut ne kiinnittämään erityistä huomiota riskiin, joka liittyy voittojen riittämättömyyteen velkojen hoidon kannalta. Tämän
kasvaneen riskin olemassaolo on voinut olla
omiaan hillitsemään investointihalukkuutta,
vaikka voitot ovat selvästi kasvaneet LänsiEuroopassa 1980-luvulla. 16
Oli miten oli, joka tapauksessa pitemmän
aikavälin kysyntäodotukset ovat ilmeisesti heikon kasvun myötä pysyneet sen verran epävarmoina ja heikkoina, ettei voimakasta investointiboomia ole päässyt muodostumaan.
Lisäksi teknillinen kehitys ja kustannuskehitys ovat lisänneet työn korvaamista pääomalla. Niinpä Länsi-Euroopan tehdasteollisuuden
pääomaintensiivisyys oli vuonna 1983 50-70
0/0 korkeampi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. 17 Tämä suunta on heijastunut myös
kone- ja laiteinvestointien suhteellisen voimakkaassa kehityksessä. Perinnöksi on jäänyt tuotantokapasiteetti, joka nykyisellään ei
pysty työllistämään Länsi-Euroopan työttömien armeijaa, joka on noin 10 % koko työvoimasta.
14 J.-P. Fitoussi and E.S. Phelps, Causes of the 1980s
Slump in Europe, Brookings Papers on Economic Ac-

tivity 2: 1986.
15 E. Malinvaud, The Legacy of European Stagflation, European Economic Review, February/March 1987.
16Ks. OECD, Economic Outlook, December 1986,

Chart P.
17 Ks.
UN, Economic
1986-1987, table 2.8.24.
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Eri tahoilla suoritetut laskelmat antavat tukea tällaiselle arviolle. Eräässä Centre for European Policy Studies -laitoksen julkaisussa 18
on arvioitu, että vuonna 1985 Euroopan
teollisuustuotannon volyymi oli n. 15 OJo täyskapasiteetin alapuolella, mutta täystyöllisyyden saavuttamiseksi tuotantokapasiteetin tulisi olla vielä suunnilleen saman verran suurempi. Tällaisissa laskelmissa voi olla kysymys
vain suuruusluokka-arvioista, ei muusta, kuten jokainen ymmärtää. Työttömyyden vähentämiseen liittyykin kolme aspektia:
Taloudellisen aktiviteetin nostaminen lähemmäksi kapasiteettirajaa.
Taloudellisen aktiviteetin varovainen nopeuttaminen, jotta inflaation kiihtymiseltä vältyttäisiin. Korkeasta työttömyysasteesta huolimatta on luultavaa, että lyhyen
aikavälin luonnollinen työttömyysaste ei
ole kovinkaan kaukana nykyisestä työttömyysasteesta. 19
Täystyöllisyyskapasiteetin toteuttaminen
nopeammalla pääomanmuodostuksella ja
sen tukena pidättyvyys palkkojen korotuksista pääoman syventämisprosessin hillitsemiseksi.
Sen jälkeen kun öljyn hinta laski viime
vuonna ja dollarin arvo on alentunut, on
Länsi-Euroopassa muodostunut tilanne, jossa taloudellista aktiviteettia voidaan elvyttää
keventävällä politiikalla ilman inflaatioriskiä.
Tämän tilannearvioinnin suhteen ollaan melko laajasti yksimielisiä. Erityisesti haluan mainita Euroopan talousyhteisön komission kannanotot, joissa vahvasti perustellaan koordinoitua eurooppalaista kasvustrategiaa, jossa
elvyttävä finanssipolitiikka on osa tätä strategiaa. 20
18 F. Modigliani, M. Monti, J. Dreze, H. Giersch and
R. Layard, Reducing Unemployment in Europe: The Role
of Capitai Formation, Centre for European Policy Studies, CEPS Papers No. 28.
19 Ks. esim. R. Layard and S.J. Nickel/, The Performance of The British Labour Market, London School
of Economics, Centre for Labour Markets, Working Paper No. 846, 1986.
20 Commission of The European Communities, European Economy, No. 26 November 1985 ja No. 30 November 1986.

En ryhdy erittelemään ehdotettua strategiaa
yksityiskohdissaan. Tämän esityksen kannalta
riittää kun totean, että investointien vahvistamisella on siinä keskeinen merkitys. Toisin
sanoen on kysymys politiikasta, joka kohdistuu sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöihin.
Tulkitsen investointiaktiviteetin suhteellista heikkenemistä Länsi-Euroopassa seuraavasti:
Kun 1950- ja 1960-luvuilla yritykset odottivat taloudellisen kasvun jatkuvan vakaana
ja uskoivat hallitusten kykyyn hallita suhdannevaihteluja, se vahvisti investointihalukkuutta. Sen jälkeen kun luottamus hallitusten kykyyn turvata jatkuva tasainen kasvu katosi
1970-luvulla, optimismi väistyi ja yleinen epävarmuus tulevaisuudesta lisääntyi. Tästä loukusta ei vielä ole päästy ulos eikä investointiaktiviteetti ole riittävästi voimistunut. Yhdyn
professori James Meaden esittämään uuskeynesiläiseen suositukseen, jonka mukaan talouspolitiikkaa varovaisesti kevennettäessä eurooppalaisten hallitusten olisi sitouduttava pidemmän aikavälin vakaan (nimellis-) kansantulon kasvun tavoitteeseen. 21 Pitäytyminen
tällaiseen tavoitteeseen olisi tärkeä tekijä yritysten luottamuksen palauttamisessa ja investointitoiminnan vahvistamisessa. Luottamuksen merkitystä on syytä korostaa. Esimerkkinä voisin mainita kehityksen viime vuonna:
kiinteät investoinnit eivät öljynhinnan romahduksen jälkeen lisääntyneet odotetusti LänsiEuroopassa. Syynä lienee ollut mm. se, että
luottamusta alhaisen öljyn hinnan säilymiseen
ei suinkaan syntynyt. Ilmeisesti eräänlainen
»wait-and-see» asenne vallitsi ja jarrutti investointeja. - Luultavasti myös valuuttakurssikehitys vaikutti investointej a hillitsevästi. Jos
luottamus vakaaseen kasvuun Länsi-Euroopassa palautuisi talouspolitiikan tukemana ja
investoinnit kasvaisivat tasaisesti vajaan 4
%:n vuosivauhdilla (johon kiinteät investoinnit elpyivät viime vuonna), olisi vasta ensi
vuosikymmenen alussa luotu sellainen tuotantokapasiteetti, jolla pääosa nykyisistä työttö21 J.E. Meade, Stagflation London 1982.
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mistä olisi palautettavissa työllisyyden piiriin. ren laman aikana Keynesin ajatuksia vastusTämä edellyttäisi tietenkin, että muut olosuh- tava virallinen nk. Treasury view suuresti
teet täystyöllisyyden saavuttamiseksi olisivat . muistutti perusteluiltaan myöhäissyntyisempää saksalaista finassipoliittista ajattelua.
silloin olemassa.
Olen pyrkinyt edellä tähdentämään, että
Jos tällainen aktiivista finassipolitiikkaa hilLänsi-Euroopan taantuvan kehityksen taustal- litsevä Treasury view on edelleenkin hallitsela on vaikuttanut talouspolitiikka eri muo- va Saksan liittotasavallassa, on vaikea uskoa,
doissaan ja että myös talouspolitiikan keinoin että Saksa osallistuisi kovinkaan aktiivisesti
tästä stagnaatiota muistuttavasta kehitys suun- edes koordinoituun ekspansiiviseen politiiknasta voidaan vapautua.
kaan, jota mm. Euroopan talousyhteisön koEsitykseni alussa karakterisoin Hicksin missio on suositellut, vaikka tarvittavan luottavoin vuosisadan kolmatta neljännestä Key- tamuksen luojana ekspansiivista politiikkaa ilnesin aikakaudeksi. Sen jälkeen on tapahtu- meisesti tarvittaisiin.
nut eriasteista irtaantumista aikaisemmasta
Sosialistisissa maissa liittyy käänteen aiKeynes-vaikutteisesta talouspoliittisesta ajattelusta. Olen välttänyt puhumasta yksittäisistä kaansaaminen taloudellisen kasvun pitemmän
maista, mutta on selvää, että Saksan liittota- aikavälin kehityssuunnassa läheisesti taloussavallan taloudellisella kehityksellä ja sen ta- järjestelmäuudistuksiin, sillä liikkumatilaa
louspolitiikalla on keskeinen asema Länsi- pääomanmuodostuksen osuuden kasvattamiEuroopassa: lähivuosien eurooppalainen ke- seksi esim. kulutuksen kustannuksella ei näythityssuunta riippuu siitä, minkälaisen koros- täisi paljoakaan olevan. Markkinatalousmaistuksen saksalainen politiikka saa. Itse en us- sa sitä vastoin kasvun vahvistuminen riippuu
ko, että se muuttuisi kovinkaan ekspansii- siitä, miten vajaakäytössä olevat taloudelliset
viseksi sen lisäksi, mitä ensi vuoden verohel- voimavarat aktivoituvat tai voidaan aktivoida.
Länsi-Euroopassa on ollut selviä stagnaapotusten osalta on suunniteltu. Mielenkiintoisena piirteenä saksalaisesta ajattelusta voin tion oireita havaittavissa - kasvun hidastuesittää esimerkkinä Saksan asiantuntijaneu- mista, pääomanmuodostuksen heikkenemisvoston (Sachverständigenrat) vuodelta 1981 tä, tuotantokapasiteetin ikääntymistä, suurkehittämän käsitteen psykologisesta syrjäytys- työttömyyttä. Esityksessäni olen yrittänyt tähvaikutuksesta: sen mukaan nopeasti kasvava dentää, että stagnaation voimistuminen on pybudjettivajaus ja valtionvelka heikentää luot- säytettävissä talouspoliittisin keinoin ja notamusta taloudelliseen kehitykseen ja tällä ne- peampi kasvu toteutettavissa. En ole kuitengatiivisella psykologisella tekijällä saattaa ol- kaan täysin vakuuttunut siitä, että Länsila suurempi vaikutus taloudelliseen kehityk- Euroopassa hallitukset ovat valmiita tarvittaseen kuin välittömällä kysynnän laajennuksel- vassa määrin stimuloimaan taloudellista akla. Englantilainen Marcus Miller on toden- tiviteettia. Emmehän enää elä Keynesin aikanut 22 , että aikanaan 1930-luvun alussa suu- kaudella.
22 Marcus Miller, A European view, Economic Poliey,
A European Forum, April 1987, s. 200-203.
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PUHEENVUORO:

HANNU HALTTUNEN
Koko 80-luvun on puhuttu ns. globaalisesta policy mixistä. Suomennettuna tämä tarkoittaa sitä,
että suurten teollisuusmaiden talouspolitiikka on
ollut huonosti yhteensovitettavissa. Viimeisen vajaan kahden vuoden aikana on asiassa tapahtunut
kuitenkin parannusta. Etenkin USA:n, jolla on ollut suuri budjetin vajaus, finanssipolitiikka on
muuttunut varovaisemmaksi ja vajausta on jopa
onnistuttu marginaalisesti pienentämään. Rahapolitiikka on lähes joka puolella tullut kevyemmäksi, ja korot ovat laskeneet.
Eräs merkkipaalu talouspolitiikan koordinoinnissa oli helmikuinen Louvre-sopimus, jossa sovittiin valuuttakurssien vakauttamisesta. Valuuttamarkkinat eivät kuitenkaan ole vakuuttuneet sopimuksen pitävyydestä. Jotta valuuttakurssit voitaisiin vakauttaa ja vakaa kasvu turvata tulevaisuudessa, Yhdysvaltain tulisi pienentää budjettialijäämäänsä, kun taas Euroopan ja Japanin tulisi elvyttää kotimaista kysyntää. Uutta vettä myllyyn talouspoliittinen debatti sai Yhdysvaltain ja Japanin
välillä uhkaavasta kauppasodasta.
Aivan viime aikoina julkaistut kansainvälisten
järjestöjen ennusteet ovat kaikki hivenen verran
pessimistisempiä kuin ne, jotka tehtiin vajaa vuosi sitten öljyn hinnan pudotuksen huumassa. Niin
Kansainvälinen Valuuttarahasto, Euroopan talousyhteisön komissio kuin OECD:n sihteeristökin ovat
pudottaneet teollisuusmaiden tämän vuoden kasvuennusteita noin puolella prosenttiyksiköllä. Tänä vuonna OECD-taloudet kasvaisivat 2 1/2 ja 3
prosentin luokkaa. Ensi vuonna kasvu voisi jopa
hivenen verran kiihtyä. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että suurimmat talouspolitiikan epätasapainottomuudet voitaisiin poistaa.
Kun lukee näistä ennusteista tehtyjä uutisia päivälehdistä, saa helposti sen käsityksen, että edessä
on lähes maailmanloppu. Äänenpainot tuntuvat
olevan likipitäen samat kuin 80-luvun alussa kasvun pysähdyttyä kokonaan ja käännyttyä jopa negatiiviseksi. Tällä hetkellä kuitenkin OECD-maiden
kasvu jatkuu jo neljättä vuotta eikä kasvun loppuminen ole näköpiirissä. Julkisuudessa suhdannepoliittinen desimaalinäpräily saa helposti ylikorostuneen leiman. Tämän vastapainoksi professori Jouko Paunion esitelmä on tervetullut. Se panee enemmän painoa pidemmän aikavälin ongelmille ja ennen kaikkea sille, minkälaiset poten-

tiaaliset kasvumahdollisuudet etenkin Euroopan talouksilla on. Jouko Paunio vastaa, että huonot.
Tulkitsin Paunion esitelmän sanoman niin, että hän
lukeutuu niin sanottujen europessimistien joukkoon.
Paunion keskeinen huoli lähtee siitä, että tuottavuuden kasvu on ensimmäisen öljykriisin jälkeen
hidastunut maailmassa talousjärjestelmästä riippumatta. Hän tarkastelee tätä kehitystä eri näkökulmista, erityisesti Euroopan osalta. Erityisen huolestunut hän on siitä, että Länsi-Euroopassa pääomanmuodostuksen kasvu on ollut heikkoa. Tämän lisäksi kasvun painopiste on ollut kone- ja laiteinvestoinneissa: pääomalla on korvattu työvoimaa korkeiden työvoimakustannusten johdosta.
Kaiken kaikkiaan Paunio tulee siihen johtopäätökseen, että Länsi-Euroopan potentiaalisen tuotantokapasiteetin kasvu on hidastunut ja muuttunut
työtä säästäväksi: tuotantokapasiteetti ei riitä täystyöllisyyden saavuttamiseen. Tästä herää luonnollisesti kysymys stagnaatiosta Euroopassa.
Esitelmässään Paunio käy varsin seikkaperäisesti
läpi erilaisia kehityskulkuja siitä, kuinka tällaiseen
tilanteeseen on tultu. Aluksi hän hieman haikailee
kultaisille vuosille ennen ensimmäistä öljykriisiä ja
silloin noudatetun keynesiläisen talouspolitiikan perään. Tämä on toki luonnollista. Silloin suhteelliset hinnat muuttuivat vähän hyödykemarkkinoilla. Valuuttakurssit olivat kiinteät. Tällaisessa ympäristössä kysynnän säätelyllä oli varma jalansijansa.
Tämän jälkeen Jouko Paunio tarkastelee ensimmäisen öljykriisin jälkeistä aikaa ja sitä, kuinka nykytilanteeseen on tultu. Keskeisimmiksi tekijöiksi
hän löytää kireän finanssipolitiikan, joka on pyrkinyt saattamaan holtittomassa tilassa olleet valtiontalouden alijäämät tasapainoon. USA:n väärän talouspolitiikkamixin vaikutus Euroopan rahapolitiikkaa kiristävänä tekijänä tulee myös mainituksi. Lopuksi on tietysti luontevaa viitata reaalipalkkojen ja työmarkkinoiden joustamattomuuteen.
Jouko Paunio kuitenkin korostaa, että kaikki
kasvua Länsi-Euroopassa hillinneet tekijät ovat peräisin talouspolitiikasta. Luonteva johtopäätös tästä on tietysti se, että kun erilaiset talouspolitiikan
rajoitukset helpottuvat, talouspolitiikalla - tässä
yhteydessä luen tämän kysynnän säätelypolitiikal-
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la - voidaan aikaansaada nopeampi ja työllisyyttä parantava taloudellinen kasvu. Tässä yhteydessä Jouko Paunio viittaa useisiin erilaisiin politiikkamalleihin, kuinka kysyntää voitaisiin elvyttää,
muun muassa Euroopan talouskomission koordinoituun eurooppalaiseen kasvustrategiaan, jossa finanssipolitiikalla on tärkeä sijansa.
Parasta antia Jouko Paunion esitelmässä on sen
loppuosa, jossa hän tulkitsee investöintiaktiviteetin heikkenemistä Länsi-Euroopassa. Tarkastelu
perustuu voimakkaasti yritysten luottamukseen talouspolitiikkaan. Hänen tulkintansa mukaan keskeisenä syynä investointien hitauteen on se, että yritysmaailma ei tarpeeksi luota talouspoliitikkojen
kykyyn taata tasapainoinen taloudellinen kasvu pitkälle tulevaisuuteen. Koska Länsi-Euroopan hitaan
kehityksen taustalla on talouspolitiikka eri muodoissaan, niin myös talouspolitiikan keinoin voidaan tästä stagnaatiota muistuttavasta kehityssuunnasta vapautua. Jos oikein haluaa kärjistää, tulee
helposti siihen johtopäätökseen, että Jouko Paunio haluaa kysynnän säätelyn keinoin ratkaista perinteisen tarjontaongelman, tuottavuuden hitaan
kasvun.
Jouko Paunio puhuu myös talouspolitiikan
koordinoinnin puolesta. On ilman muuta selvä, että
nykyiset globaaliset talouspolitiikan epätasapainoongelmat vaativat korjausta, joka voi tapahtua ainoastaan koordinoidun talouspolitiikan avulla. Euroopan osalle tästä lankeaa se, että Saksan ohella
monien muiden maiden tulisi harjoittaa ekspansiivisempaa talouspolitiikkaa. Nämä ovat tietysti tärkeitä asioita ja vaativat ratkaisunsa, mutta haluaisin lopuksi kiinnitt~ä hll'omiota asioihin, joita Jouko Paunio ei esityksessään ole tarkastellut ja joihin hän ehkä viittasi puhuessaan talouspolitiikan
rajoituksista.
Tuottavuuden kasvun elvyttäminen on tietysti pidemmän aikavälin ongelma. Tähän vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka paljon yritykset investoivat. Tähän, kuten Paunio havaimi6llisesti on esittänyt, vaikuttaa ennen kaikkea se, minkälaisen talouspoliittisen ilmapiirin yritykset tulevaisuudessa odottavat
vallitsevan. Tällöin suhdannnepolitiikkaa tärkeämpiä ovat markkinoiden rakenteisiin pureutuvat toi-

menpiteet. Tässä suhteessa Euroopassa onkin tapahtumassa paljon.
Suuren eurooppalaisen kotimarkkina-alueen luominen on ilman muuta tekijä, joka lisää yritysten
luottamusta tulevaisuuteen. Toinen tekijä on se, että teknologian puitteissa tapahtuva yhteistyö parantaa Euroopan mahdollisuuksia Yhdysvaltoihin
ja Kaukoidän maihin verrattuna. Kolmas tärkeä tekijä on se, että talousyhteisö pyrkii raha- ja pääomamarkkinoiden vapauttamiseen vuoteen 1992
mennessä.
Kaikki nämä pyrkimykset tulevat luonnollisesti
myöhästymään aikataulustaan, mutta siitä huolimatta ne ovat omiaan lisäämään yritysten luottamusta; varmasti enemmän kuin suhdanteisiin pureutuva säätelypolitiikka. Yritykselle on tärkeätä,
että se saa tuottamansa hyödykkeet maailmalle ilman kaupan turhia esteitä, että se pystyy käyttämään parasta mahdollista teknologiaa ja että se saa
rahoituksensa parhailla mahdollisilla ehdoilla.
Tämän vuosikymmenen alussa oli vielä vallalla
voimakas europessimismi. Euroopan nähtiin jääneen jalkoihin lähes kaikessa mahdollisessa. Talouksien rakenne oli vanhanaikainen, teknologia
jälkeenjäänyttä, markkinat toimivat huonosti, yhteiskunnalliset ongelmat kärjistyivät, työttömyys
kasvoi, talouspolitiikkaa ei osattu hoitaa jne.
Viime vuosina on tilanne kuitenkin muuttunut.
Monet ovat nähneet jopa euro-optimismin merkkejä ilmassa. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Se muutos, mikä talouspoliittisessa ilmapiirissä on viimeisen kymmenen vuoden aikana
tapahtunut, on merkittävä. Entistä enemmän on
pantu painoa sille, että markkinoiden mahdollisimman hyvä toiminta takaa parhaan mahdollisen tuloksen. Talouspolitiikan rooliksi jää näiden puitteiden luominen. Finanssipolitiikassa kysynnän säätely on jäänyt taka-alalle ja ennen kaikkea sellaisten verojärjestelmien luominen on painottunut, jotka eivät vääristäisi markkinoiden toimintaa. Rahapolitiikka on säilyttänyt inflaationvastaisuutensa, mutta siitä - luojan kiitos - on karissut monetaristinen ääriuskovaisuus ja terve pragmaattisuus on tullut tilalle. Näillä lisäyksillä haluaisin
höystää Jouko Paunion mietteitä stagnaatiosta Euroopassa.
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ARTIKKELEITA

Säännöstely ja markkinatasapaino:
teorian tila ja kehityssuunnat
MIKKO PUHAKKA *

1. Johdanto
Tutkijat analysoivat usein taloudellisia ongelmia käyttäen apunaan malleja, joissa hintojen oletetaan liikkuvan vapaasti ja tasapainottavan markkinat. Joustavien hintojen postulaatti on ollut vallitseva ennen kaikkea mikroteorian kehityksessä. Sen sijaan makroteoriassa jo Keynesin Yleisestä Teoriasta (1936)
alkaen on otettu huomioon hintajäykkyyksien
ja säännöstelyn vaikutus markkinoiden toimintaan. Esimerkiksi työmarkkinat, yksi
makroteorian keskeisiä elementtejä, eivät
useinkaan toimi kuten perusoppikirjoista tutut hyvin käyttäytyvät markkinat.
Aina 1960-luvun lopulle asti makroteorian
yleisesti hyväksyttynä perusmallina oli Hicksin (1937) Keynesin tulkintaan perustuva
ISLM-malli. Kuitenkin näihin aikoihin tämä
malli joutui mm. Clowerin (1965) ja Leijonhujvudin (1968) kritiikin kohteeksi. Ennen
kaikkea kritiikki pyrki osoittamaan ko. analyysin valintateoreettiset heikkoudet, so.
ISLM-mallin käyttäytymisyhtälöitä ei oltu
johdettu taloudenpitäjien optimointiongelmista. Tämä kritiikki johti sitten 1970- ja 1980luvulla laajaan kirjallisuuteen, jota usein kutsutaan epätasapainoteoriaksi, koska näissä
malleissa hintojen oletetaan olevan jäykkiä ja
markkinat tasapainottuvat määrien, so. määrärajoitusten, sopeutumisella. Usein tätä kirjallisuutta nimitetään myös säännösteltyjen

* Kiitän Juha Kähköstä ja aikakauskirjan käyttämää
arvioijaa arvokkaista huomautuksista. Vastuu kirjoituksen puutteista on yksinomaan artikkelin kirjoittajan.

markkinoiden tasapainoteoriaksi, joka mielestäni onkin sopivampi nimi kuin epätasapainoteoria. Tuonnempana tässä kirjoituksessa
osoitan, että walraslaisen yleisen tasapainoteorian ja epätasapainoteorian perusmetodologiassa ja -ajattelussa ei sinänsä ole suurta eroa.
Epätasapainoteorian perustutkimukset sekä mikro- että makroteoriassa tehtiin 1970-luvun alussa. Tämän lähestymistavan makromalli on kuulunut makrotaloustieteen ylemmän tason kurssien ohjelmaan jo monien vuosien ajan. Meillä on myös käytettävissämme
makroteorian perusmallista Honkapohjan
(1977) suomenkielinen katsaus. Tämän vuoksi
käytänkin tilaa myös teorian tilan ja joidenkin siitä motiivinsa saaneiden uusien teoreettisten kehittelyjen arviointiin.
Perusidea epätasapainoteoriassa on se, että markkinaperiodilla vallitsevat hinnat ovat
tavalla tai toisella määräytyneet eivätkä voi
muuttua ko. periodin aikana. Siten kysynnät
ja tarjonnat eivät yleensä ole tasapainossa ja
taloudenpitäjät huomaavat olevansa säännösteltyjä joillakin markkinoilla. Markkinat tasapainottuvat eivät hintojen vaan määrien sopeutumisen kautta. Teorian perusidea viittaa
mahdollisiin selityksiin erilaisille havaituille
säännöstelyilmiöille, kuten tahattomalle työttömyydelle ja joidenkin kulutushyödykkeiden
liikakysynnälle. Samoin avautuvat mahdollisuudet valtion talouspolitiikan vaikutusten
analyyseille; malleissa, joissa hinnat ovat joustavia ja sopeutuvat nopeasti, on usein vaikea
löytää mielenkiintoista roolia julkiselle vallalle.
On kuitenkin todettava, että viime vuosina
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kiinnostus epätasapainoteorian perusmalleja
kohtaan on huomattavasti vähentynyt myös
Euroopassa ja meillä Suomessa. Yhdysvalloissahan mallit, joissa hinnat on oletettu lyhyellä aikavälillä annetuiksi, eivät Barron ja
Grossmanin (1976) tutkimuksen jälkeen ole
olleetkaan kovin vireän tutkimuksen kohteina. Sekä Barro että Grossman ovat muuttaneet mielipiteensä. Barro esittää tyytymättömyytensä omaa entistä teoreettista rakennelmaansa kohtaan vuonna 1979 julkaistussa artikkelissaan. Hän katsoo, ettei kiinteiden hintojen oletukselle löydy pitäviä teoreettisia perusteluja. Toisaalta hän toteaa, että jos hinnat eivät ole yleisen tasapainon tasollaan, niin
hänen on vaikea nähdä, mikseivät markkinat
pitäisi huolta kaikkia osapuolia hyödyttävän
lisävaihdon aikaansaamisesta.
Uuden klassisen taloustieteen pioneeri Robert E. Lucas Jr. ei myöskään ole kovin sympaattinen epätasapainoteoriaa kohtaan.! Hänen perusteesinsä on, että taloustieteessä ei tiedetä kovin paljon niistä prosesseista, jotka
tuottavat talouden tilan kunakin ajan hetkenä. Koska taloudenpitäjät ovat rationaalisia,
niin on järkevää olettaa, että yleinen joustavahintainen tasapaino, jossa ei ole enää kaikkia taloudenpitäjiä hyödyttäviä kaupantekomahdollisuuksia, kuvaa noita talouden tiloja
riittävän hyvin.
Ekonomistit eivät ole enää kovin halukkaita
analysoimaan malleja, joissa hintoja pidetään
annettuina muuttujina. Epätasapainoteorian
tulokset, kuten työttömyys, ovat hyvin puoleensavetäviä, mutta kiinteitä hintoja yhtenä
selityksen peruspilarina ei hevin hyväksytä.
Paljon tutkimusponnistuksia kohdistuukin
sellaisten mallien rakentamiseen, joissa epätasapainoteoriasta tutut tulokset voidaan saada aikaan ilman perustelematonta oletusta
hintojen jäykkyydestä.
Emme silti voi täysin jättää huomiotta määrärajoitteisten markkinoiden tasapainoteorian
kontribuutioita. Onhan selvää, että yleinen tasapainoteoria ja epätasapainoteoria ovat monessa mielessä ääritapauksia. Tässä kirjoitukI Ks. esimerkiksi Lucasin haastattelua Klamerin
(1984) kirjassa; erityisesti s. 45.

sessa yritän houkutella lukijan näkemään
määrärajoitteisten markkinoiden tasapainoteorian kontribuutiot ei loppuun kuljettuna
tienä vaan johdantona uusiin mielenkiintoisiin ongelmiin. En malta tässä yhteydessä olla lainaamatta Frank Hahnia, joka eräässä vapaamuotoisessa keskustelussa opiskelijoiden
kanssa kärjisti: »En tiedä mitään muuta teoriaa, joka olisi yhtä paljon ristiriidassa empiirisen aineiston kanssa kuin Arrow'n ja Debreun yleinen tasapainoteoria. »2 Todellisuus
lienee löydettävissä näiden kahden ääritapauksen välimaastosta.
Kirjoitukseni toisessa luvussa haluan osoittaa, milloin perinteinen yleisen tasapainon teoria toimii ja mitä joustavilla hinnoilla siinä
mallissa tarkoitetaan. Perustelen myös osittain, miksi on mielekästä tutkia taloutta, jossa hinnat eivät välittömästi sopeudu tasapainotasolleen.
Seuraavassa luvussa siirryn käsittelemään
määräraj oitteisten markkinoiden mikroteoriaa, taloudenpitäjien käyttäytymistä ja tasapainokäsitteitä. Makroteorian perusteet ja jotkut uudemmat makroteoriaan liittyvät ajatukset esittelen neljännessä luvussa.
Seuraavassa luvussa pohdin epätasapainoteorian pääongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Tämän jälkeen luon katsauksen mielestäni lupaaviin uusiin teoreettisiin innovaatioihin, kuten työvoiman sopimusteoriaan,
määrärajoituksiin monopolistisilla markkinoilla ja ennalta määrättyihin hintoihin dynaamisissa talouksissa. Kirjoitukseni päättää
epätasapainoteorian tähänastisen annin ja tulevaisuuden näkymien arviointi.
Epätasapainoteorian kirjallisuus on erittäin
laaja. Tässä katsauksessa en pyri täydelliseen
kattavuuteen. Lukijan on helppo niin halutessaan löytää huomattava määrä lisäkirjallisuut.ta mainitsemistani lähteistä. Lisäjohdantona
ennen kaikkea makroteoriaan mainittakoon
Drazenin (1980) katsaus jaLajjontin (1985)
2 Hahn ei tietenkään tällä kommentillaan tarkoittanut, että Arrown ja Debreun malli olisi täysin hyödytön
väline taloustieteilijöiden työkalupakissa; ks. Hahn (1981).
Eikä Hahn ole myöskään epätasapainoteorian suuri puolestapuhuja; ks. Hahn (1985).
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työ, jossa tarkastellaan erityisesti empiirisiä
tutkimuksia.
2. hyödyke

2.

Yleinen tasapainoteoria ja
joustavat hinnat

Staattisessa yleisessä tasapainoteoriassa hinnat asettuvat tasolle, jolla halutut kysynnät ja
tarjonnat ovat yhtä suuret. Mystinen huutokaupanpitäjä huutaa hinnat ja kysyjät ja tarjoajat ilmoittavat, kuinka paljon he haluavat
ostaa ja myydä. Kaupankäynti tapahtuu vasta, kun tasapainohinta on löydetty. Mitään
vaihtoa ei tapahdu muulla kuin tasapainohinnalla. Hinnan sopeutuminen ei tapahdu reaaliajassa eikä siis ole todellinen taloudellinen
prosessi. Systeemin stabiilisuusanalyysi koskee huutokaupanpitäjän hinnanmuutossäännön stabiilisuutta. Siis tämä teoria toimii vain
silloin kun hinnat ovat tasapainotasollaan ja
niin ollen johtavat taloudenpitäjien päätöksiin, jotka eivät ole toistensa kanssa ristiriidassa.

Hahnja Negishi (1962) huomauttivat, että
jos luovutaan huutokaupanpitäjästä ja sallitaan taloudenpitäjien kaupankäynti ja vaihto toisilla kuin tasapainohinnoilla, niin silloin
talous ei yleensä päädy samaan tasapainoon,
johon se päätyisi huutokaupanpitäjän kanssa. Tämän teeman kehittelystä katso myös
Hahn (1982) ja Fisher (1983).
Seuraava esimerkki valaissee kaupankäyntiä muilla kuin tasapainohinnoilla. Kuvion 1
Edgeworth-Bowley -laatikossa kuvataan kahden taloudenpitäjän, A ja B, vaihtotaloutta.
(1) on alkuperäinen alkuvaranto ja sitä vastaava tasapainoallokaatio on x* ja yksikäsitteiseksi oletettu tasapainohinta on p*. Sallittakoon nyt taloudenpitäjien käyvän kauppaa
hinnoilla Po. Tällöin talous päätyy pisteeseen
(1)0' jossa on selvästikin ensimmäisen hyödykkeen ylikysyntää. 10s ei oteta huomioon säännöstelyn vaikutusta taloudenpitäjien käyttäytymiseen ja annetaan taloudenpitäjien käydä
kauppaa niin kauan kuin kaupankäynti heitä
hyödyttää, niin on selvää, että talouden lopullinen allokaatio on jossakin sopimuskäyrän,

1. hyödyke

Kuvio 1. Kaupankäynti ilman huutokaupanpitäjää

AB, osalla CD. Mutta on huomattava, että tämä allokaatio ei ole x*; kun (1)0 on alkuvarantopiste, niin sitä vastaava tasapaino hinta
on jokin toinen kuin p*.
Tasapainohinta p* saavutetaan joko huutokaupanpitäjän avulla tai sitten anonyymit
markkinavoimat asettavat hinnan p*:ksi. Tämäntyyppinen hinnan asetannan prosessi, jossa kukaan taloudenpitäjä ei suoranaisesti voi
vaikuttaa hintaan, vastaa taloustieteilijöiden
käsitystä ns. täydellisestä kilpailusta. Mutta
kuten Arrow (1959) on huomauttanut, niin
heti kun joku taloudenpitäjä voi tehdä päätöksiä hinnasta, niin silloin tämä taloudenpitäjä ei enää ole täydellinen kilpailija. 10ustavahintaisen yleisen tasapainoteorian toimivuus
näyttää vaativan, että jo optimaalisia päätöksiä tehdessään taloudenpitäjät tietävät tasapainohinnat. Teoria ei myöskään selitä hintoja
eikä niiden dynamiikkaa, mutta se toteaa desentralisoitujen hintojen olemassaolon.
Yleisen tasapainon stabiilisuus riippuu ilman määrärajoituksia johdettujen kysyntä- ja
tarjontakäyrien ominaisuuksista. Nämä käyrät kuvaavat talouden käyttäytymistä vain tasapainossa. 10s talous ei ole tasapainossa, niin
silloin jotkut taloudenpitäjät ovat säänösteltyjä, ja siten myös stabiilisuusanalyysin tulisi
riippua kysyntä- ja tarjontakäyristä, jotka on
johdettu määrärajoitusten vallitessa. 10
Clower (1965) huomasi tämän ongelman.
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Näin ollen yleisen tasapainoteorian perinteistä stabiilisuusanalyysia ei voine pitää kovin vakavasti otettavana todellisen dynamiikan kuvaajana. Jos sen sijaan pitäydytään huutokaupanpitäjän hinnanmuutossäännön stabiilisuusanalyysissa, niin asia on päinvastoin.
Yleisen tasapainoteorian soveltamisella on
rajansa. Olemme oppineet paljon talouden
käyttäytymisestä tasapainossa. Jos haluamme
oppia miksi ja miten talous mahdollisesti päätyy tasapainoon, on mielekästä ymmärtää taloudenpitäjien käyttäytymistä yleisen tasapainon ulkopuolella. 3 Määrärajoitteisten markkinoiden tasapainoteoria pyrkii osaltaan tämän ymmärryksen lisäämiseen.

3. Mikroteoreettiset perusteet
Kirjoitukseni tässä osassa esittelen taloudenpitäjien käyttäytymisen kiinteiden hintojen ja
määrärajoitusten vallitessa, säännösteltyjen
markkinoiden tasapainoteorian perusteet ja
tehokkuuden sekä säännöstelyjärjestelmien
teorian. Tämän alan mikroteoria kehittyi
makroteorian jälkeen ja sai kovasti vaikutteita
makroteoriasta. Seuraavassa pyrin tuomaan
esille perusasiat enkä niinkään keskity tekniseen huolellisuuteen ja yleistettävyyteen.

3.1. Taloudenpitäjien käyttäytyminen
Tarkastelen yhden taloudenpitäjän käyttäytymistä yksinkertaisessa kolmen hyödykkeen
vaihtotaloudessa. Olkoon yksi näistä hyödykkeistä raha, joka ei ole koskaan säännöstelty. Taloudenpitäjän hyötyfunktio, U(z\,z2,m),
jossa z:t ovat ylikysyntöjä ja m rahan kysyntä, oletetaan aluksi kvasikonkaaviksi. 4 On3 Monet taloustieteilijät uskovat, että talouden havaittua käyttäytymistä voidaan parhaiten ymmärtää dynaamisten tasapainomallien avulla, ks. esim. Lucas (1981).
4
Rahan kirjoittaminen hyötyfunktioon on ongelmallista, koska raha eroaa luonteeltaan tavanomaisista hyödykkeistä. Rahan tuottamien palvelusten antama epäsuora
hyöty on yksi, vaikkakin löysä perustelu kirjoittamalleni hyötyfunktioIle. Jotta emme joutuisi liikaa pääasiasta
pois, niin tyydyn tässä yhteydessä vain viittaamaan yhteen huolelliseen perusteluun rahan kirjoittamisesta hyötyfunktioon: ks. Grandmont (l977b).

3

gelman ratkaisu on hyvin tuttu, jos oletamme, että taloudenpitäjä ei kohtaa määrärajoituksia. Tällaisessa walraslaisessa joustavahintaisessa maailmassa hänen budjettijoukkonsa, BW, on seuraava
(1)

BW(Pl,P2,m O) = [z\,z2,m I P\Z2 + P2Z2 +
m ~ m o, m ~OJ

BW riippuu implisiittisesti myös hyödykkeiden
eikä vain rahan (mo) alkuvarantojen määrästä.
Jos nyt taloudenpitäjä on säännöstelty joillakin markkinoilla, niin silloin BW ei enää kuvaa hänen taloudellisia mahdollisuuksiaan.
BW pätee ainoastaan tilanteessa, jossa hinnat
p\ ja P2 ovat todellakin yleisen tasapainon tasollaan. Jos hinnat eivät ole tasapainotasollaan ja kaupankäyntiä sallitaan näillä ei-tasapainohinnoilla, niin silloin jotkut taloudenpitäjät kohtaavat sitovia rajoituksia markkinoilla. Kaksi peruslähestymistapaa kuluttajan
käyttäytymisessä säännöstelyn vallitessa ovat
Drezen (1975) ja Benassyn (1975) lähestymistavat. Ennen heitä Younes (l970a, 1970b) kehitti määrärajoitteisten markkinoiden tasapainoteoriaa.
Drezen lähestymistavassa kuluttaja tekee
päätöksensä kaikilla markkinoilla samanaikaisesti ja ottaa kaikki mahdolliset säännöstelyrajoitukset huomioon. Näin ollen taloudenpitäjän budjettijoukko on seuraava
(2)

BD(p\,P2,mO,~\,z\'~2,Z2) = {z\,z2,m I PlZl +
P2Z2 + m
~ m o, m~O, ~\:::;;z\:::;;z\, ~2~Z2~Z2}

Yllä ~\ (z\) on mahdollinen tarjonnan (kysynnän) yläraja, määrärajoitus.
Benassyn lähestymistapa on johdettu
Clowerin (1965) tutkimuksesta. Benassyn kuluttaja vierailee kullakin markkinalla erikseen.
Kun hän on joillakin markkinoilla i, niin hän
ei ota näillä markkinoilla mahdollisesti vallitsevaa määrärajoitetta huomioon päättäessään
hyödykkeen i liikakysynnästä (-tarjonnasta).
Tehdessään 'päätöksensä markkinoilla i hänen
btidjettijoukkonsa on seuraava
(3)

Br(p\,P2,mO'~j,zj) = {z\,z2,m I p\z\ +
P2Z2 + m
~ mo,m ~O'~j :::;;Zj:::;;Zj,j =f i}
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Voidaksemme paremmin ymmärtää näiden eri
käsitteiden eron kirjoitan hyötyfunktion ainoastaan zj:n ja Z2:n funktiona seuraavasti
(4) V(Zj,Z2) == U(Zj,Z2,IllO -

Z2

PjZj - P2Z2)·

Nyt kuluttajan ongelmaa voidaan tarkastella kaksiulotteisessa ZjZ2 -avaruudessa. Kuluttaja maksimoi v( ):n ehdolla PjZj +
P2Z2 ::::;; m o, mikä ehto (likviditeettirajoitus)
varmistaa sen, että rahan kysyntä on ei-negatiivinen.
Kuvio 2 kuvaa Walras- (ZW), Dreze-(zD) ja
Benassy(zB) -kysyntöjä. Taloudenpitäjä on
hyödykkeen kaksi liikakysyjä, hyödykkeen
yksi liikatarjoaja ja hänen rahan kysyntänsä
on positiivinen (ZW on budjettisuoran alapuolella ja budjettisuora kulkee origon yläpuolella).
Indifferenssi»ympyrät» ovat kolmiulotteisen avaruuden (ZjZ2m) indifferenssipintojen
projisointeja kaksiulotteiseen avaruuteen
(ZjZ2)·5
ZW maksimoi hyötyfunktion ehdolla (1).
Dreze-kysynnät (ZD) saadaan, kun taloudenpitäjä ottaa huomioon sekä tarjonta- (~j) että kysyntärajoitteet (Z2) yhtä aikaa. z? on
saatu ottamalla huomioon Z2 ja valitsemalla
piste, joka on sisimmällä mahdollisella ind.ifferenssiympyrällä; z~ on saatu vastaavastI.
Lukijan on helppo rakentaa esimerkki, jossa ZB ei ole taloudenpitäjän taloudellisten
mahdollisuuksien rajoissa, s.o. on löydettä.
"B·Ja Z2
"B·
"B + pB"B
VIssä
Zj
SIten, ett a PjZj
2Z2 > m o·
Tässä mielessä Benassyn käsite on valintateoreettisesti heikko. Toisaalta koska Benassyn
kysynnät voivat olla suurempia kuin määrärajoitukset, niin ne voivat kertoa jotakin ylikysynnän laajuudesta. Dreze-kysynnät puolestaan toteuttavat budjettirajoituksen, mutta eivät kerro .mitään mahdollisen ylikysynnän
määrästä, _eli esimerkiksi työtön ei edes tarjoudu tekemään työtä. Käytännössähän taloudenpitäjät saavat selville onko markkinoilla
säännöstelyä, kun he huomaavat miten heidän
OO

5 Tämäntyyppisestä analyysista ja eritoten projisoitujen »indifferenssiympyröiden» konstruoinnista ks. Svensson (1977) ja yksinkertaisessa makromallissa MuellbauerPortes (1978).

~1

Kuvio 2. Walraslaiset ja säännöstellyt liikakysynnät

tarjouksilleen käy. Benassyn käsite pyrkii lähestymään tätä ongelmaa, koska hänellä taloudenpitäjät ensin tekevät tarjouksensa ja
myöhemmin vasta huomaavat, menikö heidän
O8to-_ tai myyntitarjouksensa läpi.
On selvää, että sitovat määrärajoitukset vaikuttavat kysyntä- ja tarjontafunktioitten
muotoon. Klassiset kysyntäanalyysin tulokset
(kuten Slutskyn yhtälö) eivät ole suoraan sovellettavissa. Voidaan kuitenkin osoittaa
(Neary-Roberts (1980)), että säännösteltyjen
kysyntöjen ja tarjontojen ominaisuudet voidaan esittää walraslaisten funktioitten ominaisuuksina. Perusideana on huomata tietyn
määrärajoitusten vallitessa valitun hyödykekokoelman olevan taloudenpitäjän optimaalinen valinta joillakin toisilla hinnoilla ja ilman määrärajoituksia. Suomalaisessa tutkimuksessa Oksanen (1980) on soveltanut Nearyn ja Robertsin tuloksia.

3.2. Säännöstely tasapaino ja sen
tehokkuus
Benassyn ja Drezen kysyntöjä vastaavat Benassyn ja Drezen tasapainot. Seuraavassa tarkastelen Drezen tasapainoa eksplisiittisemmin
kuin Benassyn tasapainoa, koska edellinen on
yksinkertaisempi käsite. Tässä tulee esille näi-
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den molempien tasapainokäsitteiden yhteys
walraslaiseen tasapaino käsitteeseen.
Drezen kysyntöjä tarkastellessamme emme
asettaneet mitään rajoituksia määrärajoituksille. Jos näin olisi, niin tasapaino käsite ei ehkä olisi mielekäs; sekä kysyjät että tarjoajat
saattaisivat olla rajoitettuja ja ehkä jokin taloudenpitäjä pakotettaisiin myymään enemmän kuin hän annetuilla hinnoilla haluaa.
Seuraavassa oletetaan, että hinnat markkinoilla ovat annetut. Dreze (1975) salli alkuperäisessä formuloinnissaan hintojen olevan rajoitetut jollekin äärelliselle välille. Määritellään
seuraavassa Drezen tasapaino kahden taloudenpitäjän (aja b) ja kolmen hyödykkeen taloudelle.

Määritelmä 1.
Määrärajoitukset, (~~ ,z~ ,~~,z~; ~r ,zf,~~,z~) ja
hyötyfunktion rajoituksella (2) maksimoivat
liikakysynnät (z~ ,z~,zr ,z~) ovat Drezetasapaino, jos
(i)

z~

+ zr

=

0

z~+z~=O

ma

+

mb

= ms + mg
= ir, niin silloin

jos zr
zf > ~f, i = 1,2
ja jos zr = ~r, niin silloin zf < if, i = 1,2
(iii) ~j ~ 0 ~ ij, j = a,b; i = 1,2 .

(ii)

(i):n mukaan myytyjen ja ostettujen määrien
tulisi tasapainottua markkinoilla. (ii):n mukaan markkinoiden liikakysyntä (liikatarjonta) merkitsee, ettei markkinoilla samanaikaisesti voi olla liikatarjontaa (liikakysyntää). (iii)
ilmaisee vapaan vaihdon periaatteen: ketään
ei voida pakottaa myymään tai ostamaan
enempää kuin hän annetuilla hinnoilla haluaa.
Dreze-tasapainon olemassaolo voidaan todistaa yleisessä tapauksessa, kun tehdään tyypilliset oletukset konveksisuudesta ja jatkuvuudesta.
Muistetaan, että walraslainen yleinen tasapaino löydetään tarkastelemalla huutokaupanpitäjän hinnanmuutossääntöä: hinta nousee markkinoilla, joilla on liikakysyntää ja laskee markkinoilla, joilla on liikatarjontaa.
Yleisen tasapainon todistus »matkii» huuto-

2. hyödyke

w~

w~+z::.·l.hYÖdYkew~+z~

Kuvio 3. Säännöstely tasapaino

kaupanpitäjän käyttäytymistä: etsitään »tatonnement»-prosessin kiintopistettä. 6
Kuinka sopeutuminen tasapainoon tapahtuu säännöstellyillä markkinoilla? Tarvitsemme huutokaupanpltäjää edelleen. Jos hän
huomaa joillakin markkinoilla liikakysyntää,
hän tiukentaa näiden markkinoiden kysyntärajoitetta (esim. pienentää z~:ta), ja ylitarjonnan markkinoilla hän tekee päinvastoin. tämän määrien »tatonnement»-prosessin kiintopiste on Dreze-tasapaino.
Kun walraslaisessa tasapainossa etsitään
markkinat tasapainottavia hintoja (taloudenpitäjien annettuina ottamat parametrit), niin
säännösteltyjen markkinoiden· tasapainossa
etsitään tasapainottavia määrärajoituksia (taloudenpitäjien annettuina ottamat parametrit). Tasapainoajattelunperusidea on kummassakin tapauksessa täysin sama: tatonnement, mutta eri muuttujan suhteen. Tässä
mielessä epätasapainoteoria on mielestäni harhaanjohtava termi; kyse on säännöstellyilläkin markkinoilla tasapainosta.
Kuvio 3 valaisee säännöstelytasapainoa.
Tar kastellaan Edgeworth-Bowley -laatikossa
kahden henkilön vaihtotaloutta. Olkoon toinen hyödyke raha. Hinnoilla p markkinoilla
on ensimmäisen hyödykkeen liikakysyntä.
Yleinensäännöstelyj ärj estelmä voi periaatteessa määrittää allokaation mille tahansa pis6

Ks. esimerkiksi Varian (1984), kappale 5.
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teelle suoralla CD, jos otetaan huomioon vain
kohta (i) määritelmässä 1. Mutta piste D Bon
itse asiassa ainoa allokaatio, joka täyttää määritelmän 1 kaikki ehdot. Jos allokaatio olisi
välillä 0) D B se rikkoisi kohdan (ii) (sekä
B:llä että A:lla olisi sitova rajoitus). Välillä
DBD oleva allokaatio rikkoisi kohdan (iii).
DB:ssä taloudenpitäjä A kohtaa sitovan määrärajoitteen z~ < z~.
Grandmont, Laroqueja Younes (1978) ovat
peli teoreettisessa kehikossa osoittaneet, että
jos taloudenpitäjät neuvottelevat keskenään
hintojen ollessa p, niin neuvottelun tuloksena saatava allokaatio on oleva DB. Edellähän
voidaan katsoa, että B:llä on enemmän markkinavoimaa, koska hinnoilla p vallitsee ensimmäisen hyödykkeen ylikysyntää.
On huomattava, että yleensä säännöstelytasapainoja on monia. Esimerkiksi kysyntä
saattaa olla 20 yksikköä jotakin hyödykettä
mutta tarjonta vain 10 yksikköä. On tietenkin monia tapoja jakaa nämä 10 yksikköä kysyjien kesken. Koska säännöstelytasapainokäsitteet eivät spesifioi miten esimerkiksi tarjonta ylikysynnän tapauksessa jaetaan kysyjien
kesken, niin tasapainon monikäsitteisyys seuraa.
Yleinen walraslainen tasapaino on paretooptimaalinen. On selvää, että vain sattumalta säännöstelytasapaino on pareto-optimaalinen (vrt. kuvio 3). Tarkastelen uudelleen kolmen hyödykkeen ja kahden taloudenpitäjän
taloutta. Kun tarkastellaan tasapainoallokaatioita, jotka täyttävät ehdon (i) määritelmässä 1, niin kuvio 2 voidaan tulkita uudelleen,
eli esimerkiksi jos z~ > 0, niin silloin täytyy
olla z? < O. Kuviossa 4 on tilanne, jossa A
tarjoaa hyödykettä 1 ja kysyy hyödykettä 2 ja
B tekee päinvastoin. Indifferenssi»ympyrät»
on merkitty IA:lla ja IB:llä. Piste D on säännöstelytasapaino, jossa vallitsee yleinen liikatarjonta. Taloudenpitäjällä B on sitova määrärajoitus f~ omalle tarjonnalleen, ja A on
rajoitettu tarjonnassaan tasolle ~~. Kun otetaan huomioon rajoitus z~, B:n hyödyn maksimoiva piste on D, mikä on myös A:n hyödyn maksimoiva piste, kun A:lla on sitova tarjontarajoitus f~. Huomattakoon, että anne-

I

B* t- ..

. ...... -ZzB'

B

A'

~2 = Zz

z~_---~-_-----l_---+

____

z~

B
Z2

Kuvio 4. Säännöstely tasapainon tehokkuus

tuilla hinnoilla A * (B*) on A:n (B:n) hyödyn
maksimoiva piste. Jos A * ja B* olisivat samassa pisteessä silloin hinnat olisivat walraslaisen
yleisen tasapainon tasollaan.
Nyt on selvästi nähtävissä, että piste D ei
ole tehokas tasapainopiste Pareton mielessä.
Kuinka taloudenpitäjät voivat siirtyä tehokkaammalle allokaatiolle (varjostettu alue)?
Jotta he voisivat parantaa allokaatiotaan meidän tulee sallia mahdollisuus neuvotella uudelleen: taloudenpitäjien tulee suoraan vaihtaa hyödykettä yksi hyödykkeeseen kaksi.
Mutta jos ainoastaan rahaa käytetään vaihdon välineenä, niin silloin D-allokaatiota ei
voida parantaa, koska rahaa vaihdon välineenä käyttäen voidaan kuviossa 4 liikkua joko
suoralla Af?;B tai B*?;~. Jos ei sallita kaikilla
markkinoilla tapahtuvaa yhdenaikaista rekontraktointiprosessia, niin voidaan todeta Dallokaation olevan tässä mielessä tehokas.
Tehdäksemme tämän tehokkuus käsitteen
mielekkäämmäksi voinemme ajatella yritystä,
jolla on myyntirajoitus ja jonka työntekijöistä
osa on lomautettuina. Yritys tietenkin paIkkaisi lisää työntekijöitä, jos sille olisi varmaa,
että näiden takaisinkutsuttujen työntekijöiden
kysyntä kohdistuisi tämän yrityksen tuotteisiin. Mutta mikään ei tietenkään takaa tätä:
työntekijöille ei makseta palkkaa yrityksen
tuotteina vaan rahana.
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Epätasapainoteorian tehokkuuden tutkimus
on pääasiassa keskittynyt sopivan tehokkuuskäsitteen kehittämiseen, koska säännöstelytasapainot eivät yleensä ole paretotehokkaita.
On korostettu taloudellisen vaihdon tapahtuvan ainoastaan rahaa vaihtamalla. Tämä oletus estää kaupankäyjien molempia osapuolia
hyödyttävän tavaranvaihdon ilman rahaa.
Younes (1975) korosti rahan roolia kaupankäynnissä, joka tapahtuu ei-walraslaisilla hinnoilla. Kun hinnat ovat yleisen tasapainon tasollaan, talouden pitäjien suunnitelmat ovat
sopusoinnussa ja rahaa ei tarvita. Vaatimus
rahasta vaihdon välineenä rajoittaa mahdollisia allokaatioita ja siten pakottaa ei-perinteiseen tehokkuuskäsitteeseen. Muun muassa
Grandmont (1977a) ja Benassy (1982a) ehdottavat säännöstelytasapainoille mielekkäitä tehokkuuskäsitteitä. Maskin ja Tirole (1984)
tutkivat säännöstelytasapainon tehokkuuden
yhteyttä tasapainon vaatimuksiin (ii) ja (iii)
(määritelmässä 1). Epätasapainoteorian tehokkuustarkastelut ovat havaittavien talouksien kannalta varsin mielekkäitä, koska emme useinkaan havaitse suoraa tavaranvaihtoa
(kuten työntekijän palkkaa yrityksen tuotteina) taloudenpitäjien välillä. Olisikin tarpeellista pohtia syvällisemmin rahan merkitystä ja
yhteyttä säännöstelytasapainojen olemassaololle.

(Ii - - - - - -

s l - - - - - - - - : i f - - - - - - - - di

Kuvio 5. Manipuloituva säännöstelyjärjestelmä

ns. suhteellinen säännöstely. Olkoon kolmen
taloudenpitäjän (A,B,C) halutut tarjonnat ja
kysynnät (df
seuraavat: s! = 4, d~ = 2
ja d~ = 6. Tällöin selvästi LSj* = S* < D*
E df eli markkinoilla vallitsee ylikysyntää.
Kuinka rajoitettu tarjonta tulisi jakaa kysyjien kesken? Koska B:n kysyntä on 1/4 ja C:n
3/4 kokonaiskysynnästä, niin suhteellisen
säännöstelyn vallitessa B saa 1/4 ja C saa 3/4
markkinoilla olevasta tarjonnasta eli

,sn

a.

x min [1 , S*/D*]
1 = d·*
1
Sj = Sj* x min [1, D*/S*].
3.3. Sään n östelyjärjestelmät
Säännöstelytasapaino on useasti monikäsitteinen, koska määritelmässä ei ole spesifioitu,
kuinka markkinoilla oleva tarjonta (kysyntä)
jaetaan liikakysynnän (liikatarjonnan) tapauksessa. Käytännön säännöstelyjärjestelmistä mainittakoon mm. jonotus ja erilaiset
arvontamenetelmät, joissa rajoitettu määrä
hyödykkeitä jaetaan kysyjien kesken arpomalla.
Säännöstelyjärjestelmän idea on peräisin
Benassy'lta (1973, 1975, 1982a). Säännöstelyjärjestelmä määrittää taloudenpitäjän lopullisen myynnin tai oston riippuvuuden hänen halutusta myynnistään tai ostostaan. Yksinkertainen esimerkki säännöstelyjärjetelmästä on

Tämän järjestelmän ongelma on sen manipuloitavuus. Esimerkiksi B voisi valehdella todellisen kysyntänsä määrän (d~) ja saada
enemmän kuin yhden yksikön. C tietenkin
voisi tehdä samoin. Manipuloitavassa järjestelmässä taloudenpitäjät voivat vaikuttaa
määrärajoitteen arvoon.
Säännösteltyjen markkinoiden tasapainon
olemassaolon kannalta on tärkeätä vaatia, että talouden säännöstelyjärjestelmä ei ole manipuloitava. Esimerkki sellaisesta järjestelmästä on jonotus, jossa B:n ja C:n ostot määräytyvät seuraayasti

a=
j

min [dr, max (0, s! -

df)J. j

=1=

i.

Kuviot 5 ja 6 havainnollistavat manipuloi-
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Ui --------~-----

s i - - - - - - - - , ! L - - - - - - - - - - - - > di

Kuvio 6. Ei-manipuloituva säännöstelyjärjestelmä
tuvia ja ei-manipuloituvia säännöstelyjärjestelmiä.
Weinrich (1984) osoittaa kehitellen Greenin
(1980) ja Douglas Galen (1979, 1981) ideoita,
että jos säännöstelyjärjestelmä on manipuloituva ja stokastinen (taloudenpitäjä ei tiedä
varmuudella kuinka paljon hänen lopulliset
ostonsa (tai myyntinsä) tulevat olemaan ilmaistuaan halutut ostonsa (tai myyntinsä»,
niin ei-triviaali säännöstelytasapaino on olemassa. Taloudenpitäjän ei kannata valehdella liian paljon, koska stokastisen säännöstelyjärjestelmän vallitessa on aina mahdollista,
että hän" voi toteuttaa halutun kysyntänsä.

4. Säännösteltyjen markkinoiden
makroteoriaa
Määräraj oitteisten markkinoiden makroteorian perusteet ovat laajemman harrastuksen
vuoksi Suomessa paremmin tunnetut kuin
vastaava mikroteoria. Honkapohjan (1977)
katsaus Barro-Grossman -mallin perusteisiin
on hyvä johdanto, joten esittelen teorian perusteet verrattain lyhyesti.
Patinkinilta (1965), Clowerilta (1965) ja
Leijonhujvudilta (1968) kimmokkeensa saanut makrotutkimus kulminoitui Barron ja

Grossmanin (1971, 1976) tutkimuksissa ja Malinvaudin Jahnsson-Iuennoissa (1977). Näiden
töiden lisäksi on tehty huomattava määrä eri
oletuksista ja institutionaalisista suhteista lähtevää mallittelua, mutta sama perusidea on
säilynyt. Makroteorian perustuloksissa on täsmennetty keynesiläisen ja klassisen lähestymistavan eroja makroteoriassa, sekä on luonnehdittu epätasapainotiloja ja niihin johtavia
hinta- ja palkkayhdistelmiä (ns. Malinvaudin
kuvio). Teoria pystyy luonnehtimaan mm.,
milloin keynesiläiset politiikkavaikutukset
(kuten finanssipolitiikan kerroin) ja klassiset
politiikkavaikutukset (kuten finanssipolitiikka tehotonta) ovat päteviä. Omassa esityksessäni keskityn johtamaan Malinvaudin kuvion,
koska se antaa selvät viitteet mm. politiikkavaikutuksista ja ko. kuviota ei johdettu edellä mainitussa Honkapohjan katsauksessa.
Mielestäni tärkeimpänä viimeaikaisena
kontribuutiona tässä makroteoriassa ovat tutkimukset, joissa odotukset tulevasta säännöstelystä vaikuttavat nykyhetken säännöstelyyn.
Neary ja Stiglitz (1983) laajensivat BarroGrossman-Malinvaud -mallia kahden periodin malliksi, jossa he saivat mielenkiintoisia
tuloksia taloudenpitäjien odotusten ja eri
säännöstelytasapainotyyppien välisestä riippuvuudesta. Myös Benassy (1982b, 1986) on
tuottanut samantyyppisiä tuloksia.
4.1. Säännöstelytasapainotyypit
Tarkastelen yksinkertaista taloutta, jossa on
työntekijä (kotitalous), yritys ja julkinen valta. Taloudessa on kolme hyödykettä: kulutus.hyödyke, työ ja raha. Työntekijä, jonka työn
tarjonnan oletetaan olevan vakio, L *, ratkaisee seuraavan hyvin käyttäytyvän optimointiongelman
MT
max u(c,--)
p

[c,MTJ
ehdolla pc + M T = wL * + M,
jossa
c
= kulutuksen määrä
p = kulutushyödykkeen hinta
MT = työntekijän rahan kysyntä
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= nimellispalkka
= aiemmilta periodeilta kertyneet rahavaran-

w

M

HMf

not.

Ongelman ratkaisuna saadaan kulutuksen
kysyntäfunktio
c

~

C

(M+pWL*)

ja budjettisuoralta rahan kysyntäfunktio. Oletetaan, että rajakulutusalttiudelle pätee
o < c' ( ) < 1.
Yritys maksimoi voittonsa tuotantofunktionsa muodostamalla rajoitteella.
max n = pY - wL
[L,YJ
ehdolla Y = F(L).

Kuvio 7. Hyödyke- ja työmarkkinoiden yhtaikainen tasapaino

Yrityksen voittoja ei jaeta kuluttajille vaan
ne kertyvät yritykselle rahakassoina, joten
n = M y • Yrityksen ongelman ratkaisuna
w

saadaan työvoiman kysyntäfunktio, L(-) ja
p

hyödykkeen tarjontafunktio
Y(~) = Y(L(~».

p.

p

Julkisen vallan kysyntä, g, rahoitetaan rahan tarjontaa lisäämällä eli pg = ~M.
Walraslainen tasapaino. Hinnat (p,w) ovat
walraslainen tasapaino, jos näillä hinnoilla
markkinat ovat tasapainossa eli
HM:

M+wL*
(i) c (
)

p
TM:

w

+ g = Y(-),
p

(ii)

RM: (iii) M y

+ MT =

M + ~M.

Walrasin lain nojalla voimme keskittyä tarkastelemaan hyödykemarkkinoiden (HM) ja
työmarkkinoiden (TM) tasapainoa. Reaalipalkka määräytyy työmarkkinoilla (F'(L *) =
w
_0_ = a) ja p:n ja w:n taso saadaan hyödypo

kemarkkinoilta, koska tällöin
C (:

+

<XL*)

+

g ~ Y(L*).

Walraslainen tasapaino on olemassa, jos g
ei ole liian suuri. Oletan seuraavassa, että walraslainen tasapaino on olemassa. Kuvio 7 kuvaa tätä tasapainoa.
Jos hinnat eivät ole tasolla W o ja Po niin silloin ei ole yleistä tasapainoa. Yhtenä tavoitteenaan säännösteltyjen markkinoiden makroteoria haluaa luonnehtia, minkälaisia epätasapainotiloja taloudessa on, jos hinnat eivät ole W o ja Po'
Kahden markkinan mallissa voimme erottaa neljä erilaista säännöstelytasapainotilaa
- Keynesiläinen työttömyys (KU): liikatarjonta molemmilla markkinoilla
- Klassinen työttömyys (CU): liikakysyntä
hyödykemarkkinoilla ja liikatarjonta työmarkkinoilla
Tukahdutettu inflaatio (RI): liikakysyntä
molemmilla markkinoilla
- Alikulutus (UC): liikatarjonta hyödykemarkkinoilla ja liikakysyntä työmarkkinoilla.
Esimer kiksi keynesiläisen työttömyyden
vallitessa työntekijöillä on sitova rajoitus työmarkkinoilla ja yritykset ovat vastaavasti
säännösteltyjä hyödykemarkkinoilla. Koska
yrityksillä on vain yksi riippumaton päätös
tehtävänään emme voi havaita alikulutustasapainoa.
Esimerkin vuoksi johdan seuraavassa ne
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hinnat, joilla keynesiläinen työttömyys vallitsee. Muut tapaukset jätän lukijalle harjoitustehtäväksi.
Kun vallitsee keynesiläinen työttömyys, niin
työntekijä on säännöstelty työmarkkinoilla,
ts. hänellä on tarjontarajoitus L ~ L *, eli hänen kulutuskysyntänsä on c(M + WL) ja työn
p
tarjontansa L = L. Yritys on säännöstelty
hyödykemarkkinoilla, joten sillä on tarjontarajoitus. Y ~ Y(~), joten yrityksen tarjonta
p
on Y ja työvoiman kysyntä on F-l(Y).
Keynesiläisen työttömyyden vallitessa tasapainoehdot ovat
HM:
TM:

. (M+WL)
P
+ g = Y

(1) C

Kuvio 8. Keynesiläinen työttömyys

(ii) F- 1(\1 = L.

Näistä tasapainoehdoista voidaan ratkaista Y ja L. On syytä korostaa säännöstelytasapainon analogiaa walraslaisen tasapainon
kanssa. Walraslaisessa tasapainossa määräytyvät hinnat (taloudenpitäjien annettuina ottamat parametrit) ja säännöstelytasapainossa
määrärajoitukset (taloudenpitäjien annettuina ottamat parametrit).
On selvää, että kaikilla mahdollisilla hintaja palkkakombinaatioilla taloudessa ei vallitse keynesiläinen työttömyys. Walraslainen tasapaino on keynesiläisen työttömyyden erikoistapaus. Olkoon seuraavassa y* = F(L *)
täystyöllisyystason tuotanto. Jotta meillä olisi
ylitarjonta työmarkkinoilla, tulee rajoitteen,
Y, täyttää ehto Y ~ y* = F(L *). Ylitarjonta hyödykemarkkinoilla puolestaan vaatii, että
Y ~ Y(~). Riippuen reaalipalkasta saadaan
p

w

w

joko (i) Y(-) < Y*; ( p
p

~

a) tai (ii)

Y(~) ~ Y*; (~ ~ a). (i) varmistaa työvoip

p

man ylitarjonnan olemassaolon. Jotta hyödykemarkkinoilla olisi myös ylitarjontaa, täytyy
seuraavan epäyhtälön pitää paikkansa:

W

M+wL(-)

(a)

Y(-;-) '" c (

p

p

) + g.

(ii) varmistaa hyödykkeiden ylitarjonnan olemassaolon. Jotta työmarkkinoilla olisi myös
ylitarjonta, täytyy seuraavan epäyhtälön päteä:
(b)

Y' '"

C(M + W~') + g.

(a) pätee kun w/p ~ aja (b) kun w/p ~ a.
On helppo nähdä, että (a) yhtälönä määrittää
w:n p:n kasvavana funktiona ja samoin tekee
(b). Kuvio 8 valaisee keynesiläisen työttömyyden aluetta (nuolet viittaavat suuntaan, missä aidot epäyhtälöt (a) ja (b) pätevät).
Huomattakoon, että pisteessä M työmarkkinoilla on ylitarjontaa, joten walraslainen kulutusfunktio c«M+wL*)/p) ei enää kuvaa
työntekijän käyttäytymistä. Siten M ei voi olla
hyödykemarkkinoiden tasapainopiste (kuten
M' on).
Samaan tyyliin saadaan klassisen työttömyyden ja tukahdutetun inflaation alueet.
Säännöstelytasapainotyypit on koottu kuvioon 9. Huomattakoon, että tasapainojen lu-
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välisen talouden ongelmiin ja Dixit (1976)
myös julkisen talouden ongelmiin.

4.2. Odotukset ja
säänn östelytasapain 0 tyypit

cu
KU

Kuvio 9. Säännöstelytasapainotyypit

kumäärä on erittäin suuri: jokainen positiivinen w:n ja p:n kombinaatio on tasapaino.
On helppo nähdä, että walraslaisessa tasapainossa talouspolitiikka ei pysty vaikuttamaan
reaalimuuttujien arvoihin, mutta keynesiläisen työttömyyden vallitessa asia on toisin. Kokonaisdifferentioimalla HM: (i) keynesiläisen
työttömyyden vallitessa saadaan:
dY

dg

w

1

l-c'- p F'

joka on suurempi kuin yksi (F'(L) ~ ~)
p
säännöstelyn vallitessa. Tämä on tietenkin oppikirjoista tuttu keynesiläinen kerroin. Näin
ollen säännöstelytasapainon teoria antaa
ISLM -analyysia paremman perustelun keynesiläiselle mallille.
Muun muassa Böhm (1978) ja Honkapohja (1979) ovat tutkineet tämäntyyppisen makromallin tatonnement-dynamiikkaa. Kähkönen (1982) on laajassa ja perusteellisessa tutkimuksessaan soveltanut säännösteltyjen
markkinoiden makroteoreettisia malleja Suomelle tyypillisissä institutionaalisissa olosuhteissa. Dixit (1978) ja Neary (1980) ovat soveltaneet epätasapainomakroteoriaa kansain-

Neary ja Stiglitz (1983) tutkivat säännöstelytasapainoja kahden periodin mallissa. Heidän
päähuomionsa kohdistuu siihen, miten odotukset toisen periodin säännöstelytasapainotyypistä vaikuttavat nykyperiodin säännöstelytasapainotyypin laajuuteen. Kuinka alueen
KU (kuviossa 9) »koko» muuttuu, jos keynesiläisen työttömyyden odotetaan vallitsevan
tulevana periodina, eli jos työntekijät odottavat olevansa säännösteltyjä työmarkkinoilla ja yritykset hyödykemarkkinoilla? Paitsi,
että heijastusvaikutukset (spillover-ejjects) tulevat markkinoilta toisille, niin odottaisi samojen vaikutusten leviävän periodilta toiselle.
Ensiksi he saavat tyypillisen tuloksen lyhyen
aikavälin (temporary) tasapainoteoriasta: walraslainen tasapaino ei ole yksikäsitteinen, koska kutakin odotusta vastaa eri tasapaino. Toiseksi, KU- ja CU-tasapainot eivät ole yksikäsitteiset siinä mielessä, että tietyt hintavektorit ovat konsistentteja sekä keynesiläisen että
klassisen työttömyyden kanssa. Ja kolmanneksi, todellakin, keynesiläinen alue »laajenee», jos sen uskotaan vallitsevan seuraavana periodina.
Näistä tuloksista mielenkiintoisinta eli viimeksi mainittua voi intuitiivisesti perustella
seuraavasti. Jos työntekijät odottavat työttömyyden vallitsevan ensi kaudella, niin se vähentää työntekijöiden kokonaistuloja ja siten
tämän kauden kulutuskysyntää. Tämä taas
edistää sitä mahdollisuutta, että yritykset ovat
tänään säännösteltyjä hyödykemarkkinoilla.
Toisaalta yritysten odotukset myyntirajoituksesta ensi kaudella pienentävät niiden tämän
kauden investointeja, mikä puolestaan lisää
niiden myyntiä ja siten mahdollisuutta kohdata myyntirajoitus tällä periodilla.
Neary ja Stiglitz osoittavat myös, että jos
taloudenpitäjillä on rationaaliset (eikä mielivaltaiset kuten edellä) odotukset keynesiläisestä työttömyydestä seuraavalla periodilla, niin
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keynesiläisen työttömyyden mahdollisuus tällä
periodilla lisääntyy. Vielä yllättävämpänä tuloksena he osoittavat, että keynesiläisen työttömyyden alueella finanssipolitiikan kerroinvaikutukset ovat tehokkaammat taloudenpitäjien odotusten ollessa rationaaliset kuin niiden ollessa mielivaltaiset. Tämä tulos saattaa
vaikuttaa yllättävältä. On tärkeätä huomata,
että rationaalisten odotusten hypoteesi yksinään ei implikoi tunnettua talouspolitiikan
neutraalisuustulosta eikä myöskään ole ristiriidassa epätasapainomallien kanssa. Tulkitsen itse rationaalisten odotusten hypoteesin
mieluummin klassisen tasapainokäsitteen
luonnollisena laajennuksena kuin ainoastaan
odotusten muodostamismekanismina. 7
Neary ja Stiglitz sekä Benassy (1982b, 1986)
ovat osoittaneet odotusten tärkeyden eri säännöstelytasapainojen havaitsemiselle. Kuitenkaan heidän mallikehikkonsa ei ole sopiva täysimittaiseen epätasapainodynamiikan tutkimiseen. Esimerkiksi soveltamalla Samuelsonin
(1958) kehittämää limittäisten sukupolvien
mallia, johon on liitetty hintadynamiikka
eksplisiittisesti, on mahdollista oppia enemmän epätasapainossa olevien talouksien käyttäytymisestä yli ajan. Azariadis ja Böhm
(1982) sekä Peeters (1983a, 1983b) ovat tietääkseni ensimmäiset tutkimukset tähän suuntaan.

5. Epätasapainoteorian pääongelmat
Viimeaikaisista kehitysaskelista huolimatta
määrärajoitteisten markkinoiden tasapainoteoriassa on vielä toistaiseksi ratkaisemattomia ongelmia. Keskityn tässä kolmeen. Ensiksikin näissä malleissa tasapaino on monikäsitteinen. Toiseksi ei ole selvää, missä mielessä säännöstelytasapaino on tasapaino. Kolmantena tärkeänä teoreettisena ongelmana on
hinnanasetannan teorian puuttuminen.
Malinvaudin kuviosta (kuvio 9) voi nähdä,
7 Talouspolitiikan neutraaIisuustuloksesta, ks. esim.
Honkapohja (1984). Erinomaiset esitykset rationaalisten
odotusten hypoteesiin tasapaino käsitteenä ovat Grossman
(1973, 1981).

että jokaiselle hinta-palkka -yhdistelmälle löytyy tasapaino. Melkein mikä tahansa allokaatio ja hintajärjestelmä on jonkin tyyppinen
määrärajoitteinen tasapaino. Walraslaisessa
teoriassa tasapaino on yleensä ainakin lokaalisesti yksikäsitteinen. 8 Annetulla hintavektorilla myös säännöstelytasapaino on yksikäsitteinen, mutta tasapaino siis löytyy kullekin
hintavektorille. Näin ollen tämä teoria on
puutteellinen, jos teorialta vaaditaan prediktiivistä voimaa. Tasapainojen monikäsitteisyys epätasapainoteoriassa on seuraus siitä, että hinnat ovat mallin ulkopuolelta annettuja
vapaita parametrejä. Walraslaisissa tasapainomalleissahan asia ei ole näin. Tasapainojen
monikäsitteisyys viittaa tarpeeseen selittää itse mallissa, miksi hinnat saattaisivat olla joustamattomia. On vaativa haaste rakentaa vakuuttava teoria, jossa hinnat ja määrät määräytyvät yhtaikaa ja jossa tasapainoilla on eiwalraslaisia ominaisuuksia.
Käsitteeseen tasapaino taloustieteilijät liittävät yleensä ainakin seuraavat kolme ominaisuutta: taloudenpitäjien suunnitelmat ovat sopusoinnussa, taloudenpitäjät ovat tehneet parhaansa käytettävissä olevilla resursseillaan ja
talouden tilassa ei ole muutospaineita. Walraslainen tasapaino täyttää nämä vaatimukset. Määrärajoitteisella tasapainolla on näiden
kriteeri en suhteen ongelmia, jotka liittyvät yllä
mainittuun tasapainon monikäsitteisyyteen.
Pienikin muutos talouden tilassa johtaa uuteen määrärajoitteiseen tasapainoon. Siten ei
ole selvää, miksi kukin tasapainotila vallitsisi
taloudessa enempää kuin pienen hetken. Koska hinnat ovat jäykkiä, niin määrärajoitteisessa tasapainossa talouden pitäjien on mahdollista käydä lisää kaikkia hyödyttävää kauppaa. 9 Näin ollen taloudenpitäjien on mahdollista lisätä hyvinvointiaan käytettävissä olevilla resursseillaan.
Tässä yhteydessä on syytä vielä hetkeksi
8 Johdantona yleisen walraslaisen tasapainon yksikäsitteisyyteen, ks. Arrow'n ja Hahnin (1971) perinteinen
analyysi ja Debreun (1976) moderni lähestymistapa.
9 Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, sillä on
olemassa määrärajoitteisia tasapainotiloja, joita walraslainen tasapaino ei dominoi Pareton mielessä; ks. Böhm
(1983) ja myös Silvestre (1982).
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pohtia säännöstelytasapainon tehokkuutta
(ks. kohta 3.2 edellä) yllä esitettyjen kommenttien valossa. Säännöstelytasapaino on tehokas, jos tavaroiden vaihtoa ei sallita ilman
rahaa. Oletus tavaranvaihdosta ilman -rahaa
on rajoittava, vaikkakin tämä oletus on empiirisiin havaintoihin nojaten luonteva. Jos taloudenpitäjien sallitaan neuvotella, niin heidän kaikkien on mahdollista lisätä hyvinvointiaan. 10 Näin ollen on erittäin hankala nähdä
säännöstelytasapainon olevan pysyvä tila taloudessa.
Tasapainokäsitteen tulisi eristää talouden tiloista ne, joihin taloudella on pyrkimys ajautua. Määrärajoitteisten markkinoiden tasapainokäsitteet eivät ole tässä kovinkaan hyvin onnistuneet. Ne jättävät liian monia asioita määräytymättä. Tärkein asia, joka ei määräydy
määrärajoitteisessa tasapainossa, ovat hinnat.
Hinnat ovat annettuja parametrejä tai ne ovat
määräytyneet edellisen periodin markkinaolosuhteitten mukaan. Walraslainenkaan tasapaino ei anna meille teoriaa hinnanmuodostuksesta, koska huutokaupanpitäjää tarvitaan. Siinä teoriassa hi~nat päätyvät sellaiselle
tasolle, ettei lisäkaupankäynti enää ketään
hyödytä loukkaamatta jotakuta toista. 11 Epätasapainoteorian oletus määrien nopeasta sopeutumisesta on sopusoinnussa empiiristen
havaintojen kanssa. Teoria ei kuitenkaan ole
tyydyttävällä tasolla, jos hintojen määräytymisestä eikä niiden muutoksista periodilta toiselle voida sanoa tämän enempää.
Monopolistisen kilpailun teoria tuntuisi
luontevalta lähestymistavalta tutkittaessa hinnanasetantaa. Grandmontja Laroque (1976)
pitävät monopolistista kilpailua keynesiläisen
teorian keskeisenä piirteenä erityisesti siitä
10 Huomattakoon, että Grandmont, Laroque ja Younes (1978) peliteoreettisessa perustelussaan määrärajoitteiselle tasapainoIle säilyttävät oletuksen, että tavaranvaihto tapahtuu rahan välityksellä.
II
Kilpailutalouden ytimen (core) yhtäläisyys kilpailutasapainon kanssa antaa taloudenpitäjien välisiin neuvotteluihin perustuvan perustelun sille, että samaan tasapainoallokaatioon päädytään ilman huutokaupanpitäjääkin. Perusesitys ytimen ja kilpailutasapainon yhteneväisyydestä löytyy esimerkiksi teoksesta Hildenbrand ja
Kirman (1976).

syystä, että voitaisiin kiinteiden hintojen vallitessa puhua täsmällisemmin hintojen muutoksesta periodilta toiselle. Heidän analyysissaan myyjät asettavatkin hinnat. Grandmont
ja Laroque todistavat keynesiläisen tasapainon olemassaolon. Valitettavasti on sanottava, että tämä mielestäni lupaava tutkimussuuntaus ei ole herättänyt kovin paljon kiinnostusta. Kirjoitukseni seuraavassa luvussa
tarkastelen myös joitakin tämän suuntauksen
tutkimuksia.

6.

Teorian kehityssuuntia

Kirjoitukseni tässä osassa haluan tarkastella
kolmea potentiaalisesti mielenkiintoista teoriasuuntausta, jotka eivät suoranaisesti kuulu säännösteltyjen markkinoiden tasapainoteorian nimikkeen alle, mutta jotka mielestäni ovat saaneet sykäyksensä ainakin osittain
epätasapainoteoriasta. Nämä suuntaukset
pyrkivät ennen kaikkea rakentamaan parempaa perustelua käsittelemämme teorian oletukselle jäykistä hinnoista.

6.1.

Työvoiman sopimusteoria

Sopimusteorian kehityksen alussa 1970-luvun puolessa välissä asetettiin suuria toiveita
sille, että viimeinkin on saatu pitävät teoreettiset perustelut jäykille paIkoille ja työttömyydelle. Nämä toiveet eivät ole kuitenkaan läheskään täysin toteutuneet. Bailyn (1974),
Gordonin (1974) ja Azariadisin (1975) aloittama tutkimussuunta on kuitenkin luonut laajan kirjallisuuden monella taloustieteen erikoisalalla. Sopimusteorian pääasetelmat ja
-tulokset on hienosti esitelty Rosenin (1985)
katsausartikkelissa. 12 Seuraavassa esittelen lyhyesti sopimusteorian päätulokset ja arvioin,
miksi nuo alussa mainitut suuret toiveet eivät
niin hyvin toteutuneet.
Tarkastellaan yhtä yritystä ja yhtä työntekijää, jotka haluavat päättää, minkälaiseen
vaihtoon he rupeavat ennen kuin he tietävät
12 Ks. myös Holmströmin (1980) katsaus ja Peisan
(1980) kommentti puheenvuoro.
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täsmälleen, minkälaiset olosuhteet -yrityksen
valmistaman tuotteen markkinoilla vallitsevat.
He haluavat päättää etukäteen, kuinka paljon
työntekijälle maksetaan ja kuinka monta tuntia hän työskentelee kussakin mahdollisessa
t~otemarkkinoiden tilassa (hyvä kysyntä, huono kysyntä jne.). Tällaista järjestelyä kutsumme sopimukseksi. 13
Oletan, että työnantaja (yritys) suhtautuu
riskiin neutraalisti; hän on kiinnostunut vain
tavoitteensa keskimääräisestä tuloksesta, ei
siihen liittyvästä riskistä. Työntekijä puolestaan on riskinkarttaja. 14 Työntekijän kannalta katsottuna sopimuksen tulee taata hänelle
vähintään yhtä paljon kuin hän pystyy saamaan tämän yrityksen ulkopuolelta, jotta hänen ylipäätään kannattaisi työskennellä tässä
yri ty ksessä.
Mitkä ovat tällaisen sopimuksen ominaispiirteet? Koska yritys on riskineutraali, se on
valmis kantamaan suuren osan riskistä. Tällöin optimaalinen riskinjako edellyttää, että
sopimus takaa työntekijälle vakaan kulutuksen rajahyödyn, jolloin riski ilmenee yrityksen vaihtelevassa voitossa. Sopimus takaa
myös tuotannon tehokkuuden eli työvoiman
rajatuottavuus on samansuuruinen työntekijän rajasubstituutiosuhteen kanssa. Huomattakoon heti, että yleisessä sopimusmallissa,
jossa työntekijän hyötyfunktio riippuu sekä
kulutuksesta että vapaa-ajasta, vakiopalkkatulosta ei saada. Myöskään lomautukset eivät
ole mahdollisia, kuten Akerlo! ja Miyazaki
(1980) huomauttivat.
Vakiopalkkatulos saadaan Azariadisin
(1975) mallissa, jossa työntekijä voi työskennellä vain täyden työpäivän tai ei ollenkaan.
Myös lomautukset ovat mahdollisia.
13 Sopimusta tässä ei tule tulkita kirjalliseksi sopimukseksi. Pikemminkin perusidea on, että työntekijän
ja työnantajan vaihtosuhde ei koske ainoastaan työtunteja vaan vaihtosuhteen sisältö on monimutkaisempi.
14 Yksi mielenkiintoisimmista perusteluista tekemälleni oletukselle löytyy tutkimuksesta Kihlstrom-Laffont
(1983). Vakioperustelu yrityksen ja työntekijän erosta suhtautumisessa riskiin on seuraava. Yrityksen omistajan on
helpompi diversifioida riskiä kuin työntekijän, joka ei voi
jakaa työpanostaan usealle yritykselle samaan aikaan.
Omistajat voivat vähentää riskiä sijoittamalla pääomiaan
useaan yritykseen.

Mielenkiintoinen tulos sopimusteoriassa
(verrattuna perinteiseen neoklassiseen työvoimateoriaan) on se, että reaalipalkka ei ole
yleensä yhtä suuri kuin työvoiman rajatuottavuus. Sopimusteoria ei kuitenkaan kerro mitään nimellispalkasta, vaikka nimenomaan
halutaan selittää nimellispalkan jäykkyyttä.
lotta saataisiin työttömyystulos sopimusteorian yleisessä mallissa, tarvitaan uusi oletus mallin informaatiorakenteesta. Edellähän
informaatio oli kaikille osapuolille (yritys,
työntekijä, sopimuspuolten ulkopuoliset osapuolet) sama. los esimerkiksi työntekijä ei tiedä varmasti, minkälainen kysyntä yrityksen
tuotteen markkinoilla on, johtaa tämä epäsymmetrinen informaatio joko lomautuksiin
tai ylityöllisyyteen, koska totuuden kertomisesta on tehokkuusmielessä maksettava hinta. 15
Azariadis ja Stiglitz (1983) on hyvä yksinkertainen johdatus sopimusteoriaan epäsymmetrisen informaation vallitessa.
Sopimusteorian ideoita on yritetty käyttää
joissakin makroteoreettisissa tutkimuksissa
tuottamaan politiikkavaikutuksia, kun odotukset ovat rationaaliset. Fischer (1977) postuloi mallin, jossa sopimukset asettavat reaalipalkan tiet ylle tasolle kahdeksi periodiksi
eteenpäin. Koska rahapolitiikan viranomainen
voi reagoida nopeammin kuin sopimusosapuolet, saadaan politiikalle vaikutuksia. Taylor (1980) tarkastelee mallia, jossa hinnan asetanta tapahtuu limittäin: tietyt ryhmät asettavat hinnat (sopimukset) kausille t, t + 1 ja
t + 2, toiset ryhmät kausille t + 1, t + 2 ja t + 3
jne. Näiden molempien tutkimusten sopimusteoriasta otettu perustelu ei ole vakuuttava;
kuten yllä näimme yleinen sopimusmalli ei anna jäykän reaalipalkan tulosta eikä sopimusteoriasta ole paljon osviittaa optimaaliselle sopimuskauden pituudelle.
Farmer (1984, 1985) tarkastelee tutkimuksissaan malleja, joissa yrityksellä ja työntekijöillä on käytettävissään eri informaatiota.
15 Viittaan tässä Myersonin (1979) tutkimukseen totuuden kertomisen vaikutuksista, ks. myös Azariadis
(1983), jossa on yksinkertainen keskustelu näistä kannustinrajoitteista (incentive constraints).
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Tällöin politiikka vaikuttaa tuotannon tasoon,
ja jälkimmäisessä mallissaan Farmer osoittaa,
että muutokset korkokannassa vaikuttavat
työllisyyteen. Lomautuksia on enemmän kuin
symmetrisen informaation vallitessa. Mielenkiintoista Farmerin makromalleissa on optimaalisten sopimusten eksplisiittinen analysointimakroteoreettisessa kehikossa.
Tällä hetkellä sopimusteoria näyttää epätyydyttäväitä työttömyyden ja jäykkien hintojen selittäjänä. Mm. Stiglitz (1985) suhtautuu epäillen sopimusteorian potentiaaliin työttömyyden selittäjänä, koska nämä mallit hyötyfunktion muodosta riippuen generoivat sekä ali- että ylityöllisyystasapainoja, ne ovat
yhden periodin malleja ja näissä malleissa taloudenpitäjät eivät käytä kaikkea informaatiota tehokkaasti hyväkseen. Stiglitz pitää
malleja, joissa työttömyys tai sen uhka on
kannustinmekanismina, sopimusteoriaa lupaavampana työttömyyden selittäjänä. Shapiron ja Stiglitzin (1984) malli perustuu epäsymmetriseen informaatioon työntekijän ja
työnantajan välillä; työnantaja ei voi täydellisesti valvoa työntekijän toimia työpaikalla.
Työntekijän riski on joutua lomautetuksi joksikin aikaa, jos hän veltostelee työpaikalla.
Klassisessa mallissahan lomautettu työntekijä löytää välittömästi uuden työpaikan. Näin
ollen Shapiron ja Stiglitzin mallissa havaitaan
työttömyystasapaino, koska työttömyyttä tarvitaan kannustinmekanismina pakottamaan
työntekijä tuottavaan työhön. 16
Lähes kaikki sopimusteorian työttömyystulokset ja Shapiron ja Stiglitzin tyyppisten tutkimusten työttömyystulokset perustuvat työnantajan ja työntekijän väliseen epäsymmetriseen informaatioon; joko työnantaja ei tiedä,
mitä työntekijä puuhaa tai työntekijä ei tiedä, miten on yrityksen voittojen laita. On kuitenkin huomattava, että suhdannevaihtelut
ovat riski, joka on sama kaikille yrityksille,
ja informaatio tästä aggregaattiriskistä on lähes täydellistä. Kokonaistyöttömyyden vaihtelut ovat seurausta talouden sopeutumisesta
aggregaattiriskiin. Näin ollen on epäilyttävää,
Samantyyppisistä malleista ks. Akerloj ja Yellen
(1986) sekä Foster ja Wan (1984).
16

kuinka pitkälle kokonaistyöttömyyden selittämisessä voidaan päästä nojaamalla epäsymmetriseen informaatioon, joka kuitenkin ajan
myötä katoaa työntekijän ja työnantajan oppiessa enemmän toisistaan. Grossman, Hart
ja Maskin (1983) tosin väittävät, että aggregaattishokit, jotka johtavat eri teollisuudenalojen työvoiman kysyntäkäyrien siirtymiin,
vaikuttavat haitallisesti työllisyyteen ainoastaan, jos työntekijöiden ja työnantajien välillä
on epäsymmetristä informaatiota. Tämä on
mielenkiintoinen tulos, koska se näyttää selventävän epäsymmetrisen informaation vaikutuksen riippuvuutta kokonaisshokista. Olen
kuitenkin vieläkin skeptinen, koska kokonaistyöttömyys suhdanneilmiönä ei ole ohimenevä. En myöskään usko, että informaatio jonkin tietyn shokin vaikutuksista voi kauan säilyä epäsymmetrisenä. Tarvitaan dynaaminen
malli, jossa laskusuhdanteen keston ja oppimisajan pituus on eksplisiittisesti otettu huomioon.

6.2. Epätäydellinen kilpailu
makroteoriassa
Epätäydellisen kilpailun malleja on käytetty
perinteisesti enemmän mikro- kuin makroteoreettisten ongelmien analysointiin. Kaleeki
(1965) oli poikkeus. Hän kiinnitti jo 1930-luvulla huomiota monopolin vaikutukseen kansantulon jakautumisessa. Aivan viime aikoihin asti epätäydellisen kilpailun mallien käyttö
makroteoriassa ei ole saavuttanut kovin suurta suosiota. Ottaen huomioon näiden mallien
potentiaalin hinnanasetannan teoriana ja keynesiläisten politiikkavaikutusten lähteenä ei
ole kovin yllättävää, että tämä tutkimussuuntaus on viriämässä. Yhdessä epätäydellisen
kilpailun kanssa on kiinnitetty huomiota kasvaviin skaalatuottoihin havaittavien makroilmiöiden tuottajana. Solow (1985) toteaakin,
että tutkijoiden on lähdettävä liikkeelle kasvavista skaalatuotoista ja epätäydellisestä kilpailusta, jos tahatonta työttömyyttä halutaan
selittää. 17
17
Kasvavista skaalatuotoista ks. Weitzman (1982) ja
myös hänen populääriteoksensa työntekijöiden osallistumisesta voitonjakoon (Weitzman (1984».
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Negishi (1977) tutkii alityöllisyystasapainoa.
Hänen tuloksensa perustuu siihen, että työntekijät ennakoivat työvoiman kysyntäkäyrän.
Tämän kysyntäkäyrän ei tarvitse olla yrityksen todellinen kysyntäkäyrä. Näin ollen nämä
ennakoinnit ovat melko mielivaltaisia, vaikkakin ne perustuvat järkevän ajatukseen: jotta
yritys suostuisi ostamaan enemmän työvoimaa
palkan täytyy laskea. Yleisesti ottaen ennakoinnit muuttavat budjettisuorat epälineaarisiksi. Täydellisen kilpailun vallitessa budjettisuorat ovat lineaarisia, koska taloudenpitäjät eivät omilla toimillaan voi vaikuttaa hintoihin.
Hart (1982) formuloi mallin, jossa on epätäydellinen kilpailu sekä tuote- että työvoimamarkkinoilla. Monopolistinen kilpailu vallitsee yritysten välillä tuotemarkkinoilla ja työntekijöillä on ammattiyhdistystensä kautta monopolivoimaa työmarkkinoilla. Ei lienee mikään yllätys, että mallista löytyy alityöllisyystasapaino; epätäydellinen kilpailu rajoittaa
vaihtoa. Makroteorian kannalta on mielenkiintoista, että mallissa saadaan keynesiläisiä
kerroinvaikutuksia. Epätäydellinen kilpailu
johtaa myös suurempiin heilahduksiin tuotannossa kuin hinnoissa.
Hartin mallin suurin vetovoima on siinä, että mielekkäät alityöllisyystasapainon ja politiikkavaikutusten tulokset on saatu ilman heikosti perusteltua kiinteiden hintojen oletusta.
Taloudenpitäjät itse asettavat hintansa optimaalisesti.
Viimeaikaisista epätäydellisen kilpailun
makroteoreettisista tutkimuksista mainittakoon Mankiw (1985) ja Blanchardja Kiyotaki (1985), joiden monopolistisen kilpailun
malleissa jopa pienet hintojen muutoskustannukset johtavat kokonaiskysynnän suuriin
vaihteluihin. Myös Startz (1986) tutkii monopolistista kilpailua keynesiläisten tulosten lähteenä.

6.3. Hintajäykkyydet, rationaaliset
odotukset ja dynamiikka
Dynaamisissa malleissa, joissa taloudenpitäjillä on rationaaliset odotukset, tasapainot ei-

vät useinkaan ole yksikäsitteisiä. Tasapainon
monikäsitteisyys johtuu siitä, että talousteoria ei anna tarpeeksi monia rajoituksia tasapainon määräämiseksi yksikäsitteisesti. Dynaamisia malleja on kahdenlaisia. Toisessa taloudenpitäjien elinikä on rajoittamaton ja toisessa taloudenpitäjät elävät vain rajallisen
ajan. Kehoeja Levine (1985) ovat osoittaneet,
että ensin mainitun tyypin talouksissa tasapainot ovat yleisesti ottaen yksikäsitteisiä. Malleissa, joissa taloudenpitäjät osallistuvat taloudelliseen toimintaan vain rajoitetun ajan, tasapainot ovat yleensä monikäsitteisiä. Pääesimer kkinä näistä talouksista ovat tietenkin
erilaiset limittäisten sukupolvien mallit. 18 J otta saisimme kuvan monikäsitteisten tasapainojen luonteesta, tarkastelen yksinkertaisen limittäisten sukupolvien mallin tasapainoja
luonnehtivaa differenssiyhtälöä
Pt + 1 = F(p t ),

joka määrittelee tasapainohintojen liikkeen yli
ajan. Yhtälön ratkaisu on jokin alkuehdolla,
PI' indeksoitu hintajono
(Pt(PI)JI'
Näiden mahdollisten alkuehtojen joukko on
yleensä ääretön. Kuvio 10 antaa esimerkin
kahdesta tasapainojonosta, [Pt(pD) 1 ja
[pt(pD} l' Ps on stationäärinen tila; Ps =
F(ps)' Calvo (1978) osoitti ensimmäisenä tämäntyyppisen yksidimensioisen määräämättömyyden (indeterminacy). On selvää, että monimutkaisemmissa malleissa tasapainojen
määräämättömyys voi olla monidimensioisempaa, koska valitsemalla vain yhden hinnan
alkuehto ei vielä riitä tasapainojonon eristämiseksi. Geanakoplos ja Polemarchakis
(1986) konstruoivat melko yksinkertaisen
makromallin, jossa tasapainojen määräämättömyys on kaksidimensioista eli tasapainojonot riippuvat kahdesta parametristä.
Yksi viimeaikainen mielenkiintoinen teoreettinen innovaatio, ns. »auringonpilkkuteoria», perustuu tasapainojen monikäsitteisyy18 Ks. Samuelsonin (1958) perustyö, Diamond (1965),
Gale (1973) ja Karekenin ja Wallacen (1980) kokoomateos.
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Kuvio 10. Tasapainojen monilukuisuus yksinkertaisessa limittäisten sukupolvien mallissa

delle. »Auringonpilkuilla» tarkoitetaan satunnaisilmiöitä, jotka eivät vaikuta talouden perustekijöihin, kuten preferensseihin ja teknologiaan. 19 Tämän tutkimushaaran aloittivat
Shell (1977), Azariadis (1981) ja Cassja Shell
(1983). Näyttää siltä, että »auringonpilkkuteorioilla» on kantavuutta makroteoriassa. Ne
osoittavat, että muuten hyvin käyttäytyvillä
neo klassisilla talouksilla on ominaisuuksia,
jotka saattavat johtaa talouden epämiellyttäviin vaihteluihin. Tällöin tietenkin korostuvat
valtion finanssipolitiikka ja keskuspankin rahapolitiikka näiden vaihteluiden tasoittajana.
Ennakoin myös, että »auringonpilkkuihin»
perustuva tahattoman työttömyyden teoria on
tulossa. 2o
Woodjord (1986) osoittaa finanssipolitiikan
potentiaalin vaihteluiden tasoittajana taloudessa, jossa on »auringonpilkkutasapainoja».
19
»Auringonpilkku» ei ole täysin onnistunut termi.
W. S. Jevonsin mukaan auringonpilkut saattoivat vaikuttaa maatalousmaan tuottavuuteen. Auringonpilkut eivät
tarkoittaneet epärelevanttia epävarmuutta vaan satunnaisilmiöitä, jotka vaikuttavat talouden perustekijöihin.
20 Vertaa tässä Keynesin (1936) keskusteluun yrittäjien taipumuksesta enemmän toimintaan kuin passiivisuuteen (»animal spirits»); ks. Keynes (1936) s. 161-163.

Azariadis ja Guesnerie (1986) osoittavat »auringonpilkkujen» ja suhdannevaihteluiden yhteyden. Kaksi mielenkiintoista kysymystä nousee esiin näistä tutkimuksista. Minkälaisia
ovat luonteeltaan nuo monet tasapainot? Minkä erityisen tasapainon talous valitsee? Näyttää siltä, että julkisen vallan finanssi- ja rahapolitiikalla on tärkeä tehtävä tasapainon valinnassa kuten Azariadis (1985) huomauttaa.
Teemani on säännöstely, joten palaan tasapainojen luonteeseen. Azariadis ja Cooper
(1985), Azariadis (1985) ja Farmer (1986) rakentavat esimerkkejä talouksista, joissa taloudenpitäjillä on rationaaliset odotukset ja joissa tasapainohinnat ovat tietyssä mielessä joustamattomat. Joustamattomiksi hintoja sanotaan siinä tapauksessa, että nykyperiodin tapahtumat (esimerkiksi rahan tarjonnan muutokset) eivät vaikuta ko. periodin hintaan.
Tällainen jäykkien hintojen tasapaino ei ole
ainoa tasapaino vaan yksi monista mahdollisista tasapainoista, eikä tietenkään ole ollenkaan varmaa, että talous päätyisi tähän tasapainoon. Kuitenkin voidaan sanoa, että taloudenpitäjien rationaalisuuteen Uos hinnat ovat
kiinteät ja joku taloudenpitäjä on säännöstelty, niin silloin on yleensä jonkun taloudenpitäjän edun mukaista muuttaa hintaa) vedoten
ei voida sulkea pois tasapainoja, joissa hinnat ovat jäykkiä.
Näiden tulosten selventämiseksi tarkastelen
Azariadisin ja Cooperin (1985) esimerkkiä.
Olkoon yksinkertainen limittäisten sukupolvien malli, joka jatkaa toimintaansa kauas tulevaisuuteen. Kullakin periodilla syntyy 2N taloudenpitäjää, joista N erikoistuu ensimmäisellä elinjaksollaan yrittäjiksi ja N työntekijöiksi. Toisella elinjaksollaan molemmat ovat
eläkkeellä. Tuotetta ei voida varastoida, joten säästöt täytyy säilyttää rahana. Riskineutraalilla työntekijällä on alkuvarantona n työtuntia periodina, jolloin hän on työiässä. Periodilla t syntyneen työmiehen hyötyfunktio
on muotoa ct + 1 - knp jossa ct + 1 on hänen
eläkevuosiensa kulutus ja n t hänen työnsä
määrä ensimmäisellä elinperiodillaan. k voidaan tulkita vaihtoehtoispalkaksi. Yrittäjillä
on hallussaan vakioskaalatuottoinen teknologia Yt = n t • Yrittäjän eläkevuosien kulutus
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on (Pt-Wt)n/Pt+l' jossa Pt ja wt ovat tuotteen ja työn rahahinnat.
Julkinen valta rahoittaa ostonsa lisäämällä rahan määrää. Olkoon julkisen vallan ostot satunnaismuuttuja gt, jolla on sama jakauma joka periodilla välillä [a,blja odotusarvo ~. b < n, jotta julkinen kysyntä ei ylittäisi talouden resursseja. Olkoon M t nimellinen rahamäärä kaudella t ja m t = M/pt.
Tällöin julkisen vallan budjettirajoitus voidaan kirjoittaa joko
(6.1)

ptgt = M t - M t_ 1

tai
(6.2)

Ainoa mielenkiintoinen kilpailutasapaino on
sellainen, jossa w t = Pt (mitä tapahtuu työn
kysynnälle, jos wt < (> )Pt ?). Työn tarjonta
on n t ~ 0, jos
(6.3)

wtEt(l/pt+ 1) = ptE t(1/pp+ 1)

~

k.

Odotetun reaalipalkan tulee olla vähintään
vaihtoehtoispalkan suuruinen, muuten työn
tarjonta on nolla. Selvästikin n t = n jos
(6.3) on aito epäyhtälö. Et on ehdollinen
odotusarvo, kun taloudenpitäjällä on hallussaan kaikkien edellisten kausien ja kauden t
informaatio.
Hyödykemarkkinoiden tasapainoehto on
mt = np koska mt on eläkeläisten hallussa
olevan rahan ostovoima. Ottamalla huomioon
tämä tasapainoehto ja lausekkeet (6.2) ja (6.3)
nähdään, että jokaiselle kilpailutasapainoIle
pätee
(6.4)

Etmt+1

~

km t +

jl,

jossa mt ~ n ja mt = ii, jos (6.4) on aito
epäyhtälö. Muun muassa Farmer ja Woodford (1984) osoittavat, että monet tasapainot
täyttävät (6.4):n.
Yksi tyypillinen joustavahintainen kilpailutasapaino on Pt = Wp Pt-/Pt = 1 - gin
ja mt = ii, jos parametrit toteuttavat
p, ~ (1-k)ii. Tässä tasapainossa hinnat riip-'
puvat tämän kauden tapahtumista (esim.
gt:stä), mutta määrät eivät. Tämä on näille
joustavahintaisille malleille tyypillinen täystyöllisyystasapaino .

Toinen tasapaino, joka täyttää (6.4):n on
sellainen, jossa hinnat ovat ennalta määrätyt
ja eivät siis riipu kauden t tapahtumista, mutta
määrät riippuvat ko. kauden tapahtumista.
Tällainen tasapaino on Pt = Wp Pt-/Pt = k
ja mt = kmt_ 1 + gl' ja se on olemassa, jos
b ~ (l-k)n ja a > b(l-k).
Huomattakoon, että nämä tulokset eivät
päde ainoastaan tässä mallissa (ks. Azariadis
(1985) ja Farmer (1986». Vaikka tätä mallia
ei tulekaan ottaa liian vakavasti talouspolitiikan kuvaajana, siinä on selvästikin osoitettu,
että ennalta määrätyt hinnat siinä mielessä,
jossa ne yllä määritteiin, ovat sopusoinnussa
neo klassisen kilpailutasapainon kanssa ilman
mielivaltaista oletusta kiinteistä hinnoista. Tämä tulos ei riipu säännöstelyn oletuksesta eikä implikoi säännöstelyä. Ongelmana näissä
malleissa, kuten säännösteltyjen markkinoiden teoriassa yleensä, on tasapainojen suuri
lukumäärä. Teorian täytyisi pystyä sanomaan
enemmän, mihin tasapainoon talous asettuu.

7. Päätelmiä
Säännösteltyjen markkinoiden tasapainoteoriaa voidaan pitää toisena ääripänä, jos
Arrow-Debreu -tyyppinen tasapainoteoria on
vastaavasti se toinen ääripää. Kummankin lähestymistavan perusoletukset, kiinteät hinnat
vs. joustavat hinnat, tuntuvat useilla markkinoilla olevan liialliset. Teoretisoinnin olisi syytä kohdistua näiden kahden lähestymistavan
välimaastoon. Mitä sitten olemme oppineet
säännösteltyjen markkinoiden tasapainoteoriasta? Se on osoittanut perinteisen lähestymistavan rajoitukset antamalla monessa mielessä (esimerkiksi politiikkavaikutukset keynesiläisen työttömyyden vallitessa) mielekkäämpiä analyysin tuloksia. Toisaalta epätasapainoteoria on osoittanut lukuisia uusia tutkimusongelmia, joihin vastaaminen parantaisi
olemassa olevien talouksien ymmärtämistä.
Oletus kiinteistä hinnoista johti lähes välittömästipyrkimyksiin selittää, miksi hinnat saattaisivat olla jäykät, ts. olla jollakin muulla
kuin yleisen tasapainon tasollaan.
Voinen tässä lopuksi hiukan spekuloida,
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millaiselta »hyvä» välimaaston teoria saattaisi
näyttää. Molemmissa äärimalleissa on puutteensa; ne eivät pysty selittämään hintojen ja
määrien samanaikaista määräytymistä, sillä
molemmat mallit toimivat vain tasapainossa,
johon mystinen huutokaupanpitäjä on ne johtanut. Tarvitaan malli, jossa sekä hinnat että
määrät ovat kaupankäyntiin osallistuvien taloudenpitäjien päätösten tuloksia ja jossa tuloksena syntyvälIä tasapainoIla on ei-walraslaisia piirteitä. Peliteorian voinee odottaa antavan apua tässä mallittelussa, vaikkakaan ei
ole selvää, mitä sen monista tasapainokäsitteistä tulisi käyttää. 21
Säännösteltyjen markkinoiden tasapainoteoria on selvästikin johdattanut taloustieteilijöitä tärkeiden ongelmien eteen, mutta kirjoittaja toivoo, että huutokaupanpitäjää ei
tarvita tulevaisuudessa niin paljon kuin tänään
ja eilen.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1987:3

Taloustieteen uudelleenarviointia
Amartya Senin haastattelu
TUOVI ALLEN - MIKA PANTZAR*

Presidency Collegessa Kalkutassa ja toisen vuonna 1955 Trinity Collegessa, Cambridgen yliopistossa Englannissa, jossa hän myös suoritti tohtorin tutkinnon vuonna 1959.
Amartya Senin tohtorinväitöskirja, »Choice of
Techniques», oli analyyttinen tutkielma kehitystaloustieteen, taloudellisen suunnittelun ja kustannushyötyanalyysin alalta. Hänen opettajinaan ja tutkimusohjaajinaan Cambridgessa toimivat professorit Joan Robinson ja Maurice Dobb, joista jälkimmäisestä Sen on todennut: »the closest to a guru
that I've ever had».

Kuva: Tuovi Allen

Professori Amartya Sen piti kesäkuun alussa Helsingissä Yrjö Jahnsson -luennot aiheesta »RationaI Behaviour». Taloustieteilijänä Sen tunnetaan
ehkä parhaiten hyvinvoinnin taloustieteen edustajana. Hänen ansionsa eivät kuitenkaan rajoitu yksinomaan hänen toimintaansa tutkijana ja teoreetikkona. Amartya Senin panos omaperäisenä ja
rohkeana ajattelijana, innostavana opettajana sekä aktiivisena julkisena keskustelijana on ollut hyvin arvokas kokonaiselle sukupolvelle nuoria taloustieteilijöitä - etenkin niille, jotka ovat pyrkineet laajentamaan neoklassisen taloustieteen kapeaa näkökulmaa.
Amartya Sen syntyi vuonna 1933 Santiniketanissa, Bengalin osavaltiossa Intiassa. Hän opiskeli
alunperin luonnontieteitä, mutta myöhemmin taloustiedettä Kalkutan yliopistossa. Ensimmäisen
yliopistollisen tutkintonsa Sen suoritti vuonna 1953

* Haastattelu on tehty 12. 8. 1986 WIDER-instituutissa
Helsingissä ja 10. 3. 1987 AlI Souls Collegessa Oxfordissa.

Vuosina 1963-71 Amartya Sen toimi taloustieteen professorina Delhin yliopistossa Intiassa, vuosina 1971-77 London School ofEconomics'ssaja
vuosina 1977-87 taloustieteen Drummond-professorina Oxfordin yliopistossa Englannissa. Jälkimmäistä professuuria ovat aikaisemmin hallinneet muun muassa Edgeworth ja Hicks. Vuoden
1987 syyskuun alusta lähtien Amartya Sen on nimitetty taloustieteen professoriksi Harvardin yliopistoon Yhdysvaltoihin.
Tämän lisäksi Amartya Sen on opettanut taloustiedettä useissa englantilaisissa ja yhdysvaltalaisissa yliopistoissa. Hänelle on myönnetty kansainvälisiä palkintoja ansioistaan taloustieteilijänä ja
poikkitieteellisen tutkimuksen edistäjänä sekä neljä
kunniaprofessorin arvonimeä. Amartya Sen on pitänyt lukuisia kansainvälisesti arvostettuja luentosarjoja, joista viimeksi Yrjö Jahnsson -luennot Helsingissä. Hän on toiminut asiantuntijana sekä erilaisissa luottamustehtävissä muun muassa YK:ssa,
British Academy'ssa ja American Academy of Arts
and Science'ssa sekä Econometric Society'n ja Development Studies Association'in presidenttinä.
Hän on ollut merkittävästi mukana myös Helsingissä toimivan Wider-instituutin kehittämisessä.
Amartya Senin tieteellinen tuotanto on liian mittava yksityiskohtaisemmin eriteltäväksi. Viimeisen
25 vuoden aikana Sen on julkaissut kaksitoista kirjaa ja kaksi artikkelikokoelmaa sekä noin 170 muuta julkaisua, joista suurin osa on artikkeleita talousja yhteiskuntatieteellisissä aikakauskirjoissa. Senin
tuotanto kattaa laajalti talous- ja yhteiskuntatie-
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teitä sekä filosofiaa. Hänen keskeisimmistä tutkimusalueistaan mainittakoon hyvinvoinnin taloustiede ja sosiaalisen valinnan teoria, taloustieteen
metodologia ja rationaalisen valinnan ongelmat, taloudellisen eriarvoisuuden ja elintason mittaaminen, köyhyys ja nälänhädät sekä teknologinen
muutos kehitysmaissa. Filosofina Sen tunnetaan lähinnä moraali- ja oikeus filosofian edustajana.
Väitöskirjan, »Choice of Techniques» (1960),

ohella tärkeimpänä osana Amartya Senin tieteellistä tuotantoa voidaan mainita kirjat »Collective
Choice and Social Weljare» (1970), »On Economic Inequality» (1973), »Poverty and Famines»
(1981), »Commodities and Capabilities» (1985) ja
»On Ethics and Economics» (1987) sekä artikkelikokoelmat »Choice, Weljare and Measurement»
(1982) ja »Resources, Values and Development»
(1984).

* * *
Kysymys: Opiskelitte taloustiedettä 1950-luvulla sekä Kalkutan yliopistossa että Cambridgessa Englannissa. Oletteko pitänyt jotakin talous- tai yhteiskuntatieteilijää tai filosofia esikuvananne, jonka ajatukset ja kirjoitukset ovat vaikuttaneet ratkaisevasti ja pysyvästi työhönne? Jos teitä verrataan »valtavirtataloustieteilijöihin», olette perin »hämmentävä». Tulkitsette taloudellisia kysymyksiä aika omaperäisesti.
Vastaus: Ensimmäinen vakavasti lukemani taloustieteellinen kirja taisi olla hyvin sovinnainen - Marshallin »Principles of Politkal Economy». Noihin aikoihin opiskelin oikeastaan luonnontieteitä, erityisesti fysiikkaa
ja matematiikkaa. Sitten päätin siirtyä taloustieteeseen. 10hdantoni - Marshallin kirjaosoittautui erittäin kiinnostavaksi. Se antoi
minulle tavallaan rönsyilevän kuvan taloustieteestä, sillä Marshall etsi ilmiöistä erilaisia
puolia. Marshall oli mielenkiintoinen erityisesti vastakohtana poliittisen kiinnos~uksen
kohteelleni, Marxin kirjoituksille. Marxhan ei
ollut vain ekonomisti vaan paljon kattavampi yhteiskunta-ajattelija. Marshallin tapa huomioida talouden yksityiskohtia ja Marxin
äärimmäisen laaja-alainen poliittinen taloustiede täydensivät mielestäni mukavasti toisiaan. Myös Adam Smithin tuotanto - niin
»Kansojen varallisuus» kuin filosofisempi
»Theory of Moral Sentiments» - kiinnostivat minua, ja paneuduin kohtalaisesti John
Stuart Milliin. los minun täytyy nimetä varhaisimmat vaikutteeni, ne ovat Smith, Marx,
Mill ja Marshall. Heidän panoksensa oli perustava ja kenties noin erilaisten vaikutteiden
olemassaolo selittää mainitsemaanne talous-

tieteeni »hämmentävyyttä». Olen tietenkin sekoittanut yhdistelmää lisää vielä omasta takaa!
Kukin meistä on luullakseni jossakin vaiheessa viehättynyt utilitarianisteista ja erityisesti Jeremy Benthamista. Houkuttelevinta on
heidän tapansa yhdistää kaikki yksinkertaiseksi laskutoimitukseksi. Teot, instituutiot
jne. arvioidaan seuraustensa mukaan ja seurausten erilaiset hyödyt yksinkertaisesti ynnätään. Näin syntyy pelkistetty rakenne, joka vetoaa matemaattisesta päättelystä innostuneeseen järjestelmälliseen ajattelijaan. Eräässä
vaiheessa Bentham vetosi minuunkin. Myöhemmin ajattelin, että Benthamin hyötymoraali käsittelee puutteellisesti enintä osaa tärkeimmistä sosiaalisen päätöksenteon kysymyksistä. 10takin kiinnostuksestani Benthamiin ja muihin hyötymoralisteihin on kuitenkin jäljellä. Pidän yhä hänen työtään kovasti
arvossa, kunhan siihen tehdään asianmukaisia varauksia eikä sille anneta viimeistä sanaa.
Opiskelijana tutustuin tietyssä määrin Aristoteleeseen ja Platoniin, mutta luin myös aika lailla intialaisia klassikkoja. Ehkäpä varhaisin talousaiheinen kirja on intialaisen Kautilyan sanskriitinkielinen teos »Arthashastra».l Kirjaimellisesti käännettynä »arthashastra» tarkoittanee aineellisen hyvinvoinnin
I Kautilya: Arthasastra. noin 320 eKr. Teos on myös
julkaistu käännöksenä R. Shamasastry: Kautiliya Arthasastra. 1909, toinen painos 1923. »Arthasastra» merkitsee vapaasti käännettynä »neuvoja varallisuuden kartuttamiseksi» tai »neuvoja materiaalisen edun hankkimiseksi». Teoksen kirjoittaja, Kautiliya, oli Intian ensimmäisen maurilaisen keisarin, Chandraguptan, läheinen neuvonantaja.
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tiedettä, mutta itse asiassa se on taloustieteellinen ja valtio-opillinen tutkielma. Teos on
käytännöllinen ja ovela. Se poikkeaa intialaisesta filosofiasta vallitsevasta yleisestä mielikuvasta - henkistyneisyydestä - huolimatta uskonnollissävytteisestä johdannostaan.
»Arthashastra» käsittelee hyvin maallisia
asioita: veronkantoa, maatalouden tuottavuuden kasvattamista siten, että kuninkaan verotulot kasvavat eniten sekä vihollisten saattamista sotaan keskenään.
Kantiin perehdyin paljon myöhemmin.
Länsimaiset opiskelijat tapaavat lukea Kantia
ennen valmistumistaan, mutta tuolloin en
tiennyt Kantista hänen nimensä lisäksi juuri
mitään. Päädyin Kantiin sittemmin Henry
Sidgwickin kautta, mutta hänen vaikutuksensa oli myöhäistä eikä kovin syvällistä. Nietzschen otin sittemmin aika vakavasti. Opiskeluaikoinani en tiennyt hänestä juuri muuta
kuin Bertrand Russellin esittämät hämärän
epäystävälliset huomautukset »Länsimaisen
filosofian historiassa». Vaikka sekä Nietzsche
että Kant kiehtoivat minua myöhemmin, he
eivät olleet kovinkaan paljon esillä opiskelussani - luultavasti koulutukseni englantilaisen
painotuksen vuoksi.
Suurin osa koulutuksestani oli kuitenkin intialaista sikäli, että sanskriitti oli tärkein oppiaine perheessäni. Asuin kouluaikoina Santiniketanissa isoisäni luona, joka oli s~nskrii
tin tutkija. Varhaisimmat kiinnostukseni kohteet ovat siis itämaista perua. Mutta saamani
länsimaiset vaikutteet ovat pitkälti englantilaisia, mukaan lukien Smith, John Stuart Mill
ja Marshall. Kreikkalaiset klassikot kuten Platon ja Aristoteles kuuluvat luonnollisesti englantilaiseen koululaitokseen, jonka vaikutteille
olin hyvin altis. Intia kuului brittiläiseen imperiumiin. Imperiumin olemuksen mukaisesti länsimaiset vaikutteet olivat pitkälti juuri sitä, minkä kulloinkin ajateltiin olevan tärkeää
Isossa-Britanniassa. Nietzsche ja Kant eivät
olleet tuolloin vahvoilla englantilaisessa ajattelussa. Marxin laita oli toki toisin. Häntä ei
ollut koulukirjoissani, mutta hän oli kovasti
esillä. Yliopistoaikojeni Kalkutan henkisessä
ilmapiirissä Marx oli vaikuttavampi tekijä
kuin kukaan toinen yhteiskunta-ajattelija. Tä-

mä ei tietenkään ole yllättävää ottaen huomioon Marxin huolen köyhyydestä, riistosta
ja epätasa-arvosta.
Kysymys: Olette toiminut professorina monessa yliopistossa ja muun muassa Econometric Societyn puheenjohtajana. Teillä täytyy olla melko kattava näkemys 1970- ja 1980-1ukujen taloustieteestä. Onko taloustieteessä
kiinteää ja yhtenäistä »valtavirtaa»?
Vastaus: Yhden johdonmukaisen valtavirran kuvaaminen olisi vaikeaa, niitä on enemmän. Ehkä yleinen tasapainoteoria on implisiittisesti tai eksplisiittisesti yhdentänyt tärkeimmän valtavirran. Valtavirtataloustiede on
sikäli yhdentynyt, että kaikki asiat pyritään
mieltämään hintojen ja määrien tasapainon,
tasapainoehtojen ja kaikkien muuttujien keskinäisten riippuvuus suhteiden kautta. J oillakin makrotaloustieteen aloilla yleinen tasapainoajattelu näyttää olevan vain taka-alalla,
mutta mielestäni niihinkin on vaikuttanut
John Hicksin, Paul Samuelsonin, Kenneth
Arrowin, Gerard Debreun, Lionel Mackenzien, Frank Hahnin ja muiden kehittämä yleinen tasapainoanalyysi. Heidän työnsä tuloksena taloustieteen eri lohkojen ajattelu on ennennäkemättömän yhtenäistä. Hintojen yhdistäminen tulonjakoon, tuotantoon ja tehokkuuteen jne. hyvin integroidussa kehikossa oli
melko olennainen saavutus. Lähestymistapaa
voi ansaitusti kutsua valtavirraksi vaikka se
onkin täynnä rajoituksia.
Kysymys: Luoko tieteellisen yhteisön rakenne mielestänne sosiaalisia paineita, jotka suuntaavat taloustieteellisen tiedon kasvua? Onko
taloustieteessä yhdentyneitä ja koherentteja
yhteisöjä puolustamassa perinteistä ajattelua
ja sen epistemologista ydintä?
Vastaus: Täytynee erottaa taloustieteilijöiden implisiittisesti hyväksymä metodologia ja
heidän tosiasiallinen ammattikäytäntönsä.
Positivismi on vaikuttanut runsaasti ja nähdäkseni turmiollisesti talousteorian metodologiaan. Positivismi tarkasteli totuutta pelkästään verifikaation ja falsifikaation käsittein ja
halusi asettaa mielekkään taloustieteen rajat
yksinomaan niiden avulla. Tämä on tietysti
paljolti kaventanut tieteen alaa ja ulottuvuuksia. Hyvinvointiteoriasta on erittäin vaikea
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keskustella tällaisessa yhteydessä, sillä sen eettinen perusluonne ei sovi positivistiseen metodologiaan. Positivismin vaikutusta on sekin,
ettei piitata muunlaiseen epistemologiseen
päättelyyn kuin formaaliin verifiointiin ja falsifiointiin kytkeytyneestä evidenssistä. Toisenlaisista lähteistä kumpuavan evidenssin paino
jää vähäiseksi. Siksi valtavirta on jäänyt
kapea-alaisemmaksi ja jättänyt mahdollisuuksiaan käyttämättä.
Täytyy sanoa etteivät taloustieteilijät suinkaan aina ole johdonmukaisia, mikä on tässä tapauksessa vain myönteistä, sillä hyvin rajoittunut metodologia on harkittua epäjohdonmukaisuutta tuhoisampaa. Itse asiassa
useissa empiirisissä töissä käytetään tieteellisen päättelyn perustana hyvin laajaa evidenssipohjaa. Vastaus lienee sellainen, että muodollisesti tiedon hankkimismetodeista ollaan
yksimielisiä, mutta käytännössä ei. Tämä onkin perin mainio asia.
Kysymys: Pitkän ja huomattavan taloustieteellisen uranne aikana olette myös herkeämättä kritikoinut talousteoriaa. Te sekä »rakastatte että vihaatte» sitä. Mitä vikaa taloustieteessä on mielestänne? Onko taloustiede
kriisissä?
Vastaus: Mielestäni taloustiede on saavuttanut paljon oppiaineen olemassaoloaikana.
En varmasti yhdy siihen oikeaoppisen perustaloustieteen monien kriitikoiden mielipiteeseen, ettei mitään ole saatu aikaan. Mielestäni saavutukset ovat olennaisia. Useat kysymykset on systematisoitu vain sen ansiosta, että tieteenalamme on professionalisoitunut.
Moniin herätetyistä kysymyksistä ei ole tyydyttäviä tai helppoja vastauksia. Koska nämä
kysymykset ovat jatkuvasti tärkeitä, suhtaudun suopeasti sekä taloustieteeseen ylipäätään
että moderniin taloustieteeseen.
Modernissa taloustieteessä on pyrkimyksiä
saada oma tieteenala erotetuksi muusta yhteiskuntatieteestä. Mielestäni tällainen painotus
ei ole hyvästä, moderni taloustiede on kaventanut tutkimuskenttäänsä joissakin suhteissa
itselleen haitallisesti. Erityisen huonoja tuloksia tästä on seurannut inhimillisen toiminnan
motiivien tutkimukselle. Lähestymistapa epäonnistuu nimenomaan sellaisissa ongelmissa,

joissa esiintyy sekä yhteistoimintaa että konflikteja samanaikaisesti. Esimerkiksi tehdastasolla työntekijöiden kesken ja johdon kanssa ilmenee yhteistyötä ja ristiriitoja. Yhteistyö ja ristiriidat sekoittuvat perustavasti ja
omalaatuisesti tällaisissa monimutkaisissa
käyttäytymismuodoissa.
Taloustieteen yksioikoinen muotoilu, jonka mukaan yksilöt tavoittelevat omia hyvin
selkeitä, pelkästään henkilökohtaisen hyvinvoinnin muodossa asetettuja tavoitteitaan, tekee todella vääryyttä inhimillisen toiminnan
ominaislaadulle ja siten myös sen eräälle lajille, taloudelliselle toiminnalle. Väittäisin että nykytaloustiede johtaa harhaan erittäin tärkeässä asiassa. Inhimillisen toiminnan motiivien liiallinen yksinkertaistaminen on modernin valtavirtataloustieteen suuri rajoite. Jos
minun olisi osoitettava vain yksi puute, se olisi
tässä.
Voisin ottaa esille monia muitakin kysymyksiä, mutta painottaisin ensiksi motivaatiokysymystä. Toisenlainenkin kritiikki on
saanut paljon huomioita: moderni uusklassinen taloustiede käsittelee pääomaa aggregaattina (kuten professori Joan Robinson on kritikoinut), se ottaa teknologian ja preferenssit
annettuina. Kritiikkiä on monenlaista. Kaikissa kritiikkilajeissa on ehkä perää, näitä asioita voidaan lähestyä vaihtelevista lähtökohdista
ja monipuolisesti. Pahimmat ja perustavasti
haitallisimmat yksinkertaistukset koskevat nimenomaan inhimillisen motivaation luonnehtimista. On äärimmäisen tärkeää luonnehtia
motivaatiota nykyistä laaja-alaisemmin selitettäessä tuotannollista toimintaa, erityisesti
tuottavuuden määräytymistä tehdastasolla tai
teknologiavalintojen määräytymistä kontekstin mukaan. Tällaiset kysymykset on laiminlyöty.
Kysymys: Richard Thaler on todennut artikkelissaan »Towards a Positive Theory of
Consumer Choice» (1980) että »tietyissä hyvin määritellyissä tilanteissa monet kuluttajat
käyttäytyvät (normatiivisen) taloustieteen
kanssa ristiriitaisella tavalla. Näissä tilanteissa taloustiede tekee systemaattisia ennustusvirheitä. » Thaler tarkastele vaihtoehtoiskustannusten aliarvioimista, etsimiskäyttäytymi-
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sen puutteellista tarkastelua, päätöstä olla valitsematta, ennakkositoumuksia ja itsekontrollia. Myös Jon Elster, Thomas Schelling,
Amos Tversky ja te olette tutkineet tällaisia
kysymyksiä. Katsotteko »positiivisen ja realistisen yksilöllisen valinnan teorian» edistyneen?
Vastaus: Olen iloinen kysymyksestänne,
mielestäni edistystä on tapahtunut. Inhimillisen motivaation ja käyttäytymisen äärimmäisen rajoittunut rakenne usein yksinkertaisesti hyväksyttiin aikaisemmin, nykyään siihen
ollaan reippaasti tyytymättömämpiä. Tämä
on merkittävä saavutus. Mainitsemienne kirjoittajien lisäksi on muitakin, jotka ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä ja osoittaneet
vaihtoehtoisia käytäntöjä, kuten esimerkiksi
Tibor Scitovsky, Harvey Leibenstein, Albert
Hirschman, Howard Margolis ja Ian Steedman. Nykyään tieteelliset aikakausjulkaisutkin julkaisevat toisinaan näitä asioita kyseenalaistavia kirjoituksia, joita ei olisi voitu julkaista aiemmin. Tuolloin tavattiin uskoa vakavasti, että perinteisen käyttäytymismallin
kritiikki syntyi väistämättä väärinkäsityksistä tai pinnallisesta suhtautumisesta perinteiseen metodologiaan.
On vaikea sanoa, onko vaihtoehtoista rakennetta muotoutunut. Luullakseni tilalle ei
tule toista yhtä yksinkertaista oletusta kuin
oman edun maksimoiminen, joka on taloustieteessä niin hallitseva. Sen sijaan saadaan
laaja kirjo normeja ja havaintoja, jotka ohjaavat todellisen toiminnan ja käyttäytymisen
määräytymisen tutkimista. Aikaisemman mallin »siisteyteen» ei päästä. Olisi toden totta
virhe etsiä yhtä yksinkertaista ja käyttäytymissäännöltään kaikenkattavaa vaihtoehtoista
mallia. Uuden mallin on oltava paljon rakenteistuneempi ja riippuvaisempi vallitsevista
asiaintiIoista ja yhteiskunnan luonteesta.
Kysymys: Tarkoitatteko että sen kaltainen
positiivinen valintateoria, jota Richard Thaierkin suositteli, on realistisempi koska se on yksityiskohtaisempi?
Vastaus: Näin on. Jotkut yksityiskohdat
ovat tosiaan hyvin tärkeitä. Yksi hyvin vakava ja marxilaisia kirjoittajia keskusteluttanut
aihe on se, miten oma etu mielletään. Eivät-

kö yhteiskunnalliset näkökohdat kytkeydy
oman edun havaitsemiseen? Kun puhumme
»itsestämme», emme pidä itseämme vain »minuna», vaan olemme samaistuneet määrättyihin ryhmiin. Emme välttämättä samaistu vain
marxilaisiin kategorioihin kuten työväenluokkaan vaan myös vaikkapa tiettyyn ammattiliittoon, yhteisöön, sukuun, eturyhmään. Sukupuoleen samaistuminen, miehenä tai naisena oleminen, voi olla tärkeä sosiaalisen identiteetin piirre. Tämän ymmärtäminen on tärkeää sukupuolten epätasa-arvoisuuden käsittämiseksi.
Otamme omassa edussamme huomioon
monia samaistumisen kohteita - identiteettejämme. Se tekee oman edun mieltämisestä
hyvin yhteiskunnallisen ilmiön. Vaikka joku
epäilisikin, tavoitteletko omaa etuasi, vastaus
voi olla kyllä. Tavoiteltu oma etu onkin vain
monimutkaisempi ilmiö kuin perusneoklassisessa teoriassa. Äskeisten Richard Thaler
-sitaattien lisäksi on siis muitakin yhtä tärkeitä
ja syvällisiä ongelmia, jotka saavat onneksi
nykyään jonkin verran huomiota.
Kysymys: Teoksessanne »Choice, Welfare
and Measurement» (1982) sekä muissa töissänne olette tutkinut yhtäältä valinnan ja prejerenssien sekä toisaalta prejerenssien ja hyvinvoinnin välisen vastaavuuden eri puolia.
Nämä kysymykset ovat olleet talousteorian
käyttäytymisperustaa koskevan analyysinne
- ja kritiikkinne - ydintä. Olette höykyttänyt sekä paljastettujen prejerenssien teoriaa
että hyvinvointitaloustiedettä niiden äärimmäisen rajoittuneesta behaviorismista, rationaalisuuden ja taloudellisten motiivien liian
kapeasta käsitteellistämisestä. Mutta miten
nämä rajoitteet ylitetään?
Vastaus: Ensimmäiseksi on selvitettävä, mikä on taloudellisen analyysimme evidenssiperusta ja edelleen, minkälainen informaatio on
hyväksyttävää taloudellisessa analyysissamme. Paljastettujen preferenssien teorian ongelma on, että se hyväksyy vain yhdenlaista
informaatiota - käyttäytymisestä - vieläpä
ei-verbaalisesta käyttäytymisestä ja täsmällisemmin vain markkinavalinnoista. Verbaalinen käyttäytyminen, valitsemamme vastaukset annettuihin kysymyksiin ovat osa käyttäy-
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tymistä, mutta taloustieteen tulkitsema behaviorismi on perinteistä behaviorismia kapeampaa siinä, ettei verbaaliselle käyttäytymiselle
anneta mitään sijaa. Perinteinen taloustutkija ei kysy minulta mitä preferoin tai mikä lisää hyvinvointiani. Hän yrittää päättää valintojeni perusteella sen, mikä lisää hyvinvointiani. Tästä tietysti seuraa välittömästi, että on
mahdotonta vertailla hyvinvointia yksilöiden
kesken, sillä eihän koskaan voi nähdä yksilön
yrittävän valita itsenään tai jonakin toisena
henkilönä olemista. Tällaista kysymystä ei
edes synny. Voitaisiin kysyä, oletko hyvinvoivampi kuin joku toinen henkilö, mutta vastaaminen olisi verbaalista käyttäytymistä.
Standarditaloustieteessä kysymystä ei kuitenkaan edes esitetä saatikka pidetä sallittuna informaatiolähteenä.
Toisekseen valinnan samaistaminen oman
edun tavoitteluun on yksinkertaisesti väärin,
koska oma etu on vain yksi valintaa motivoivista monista erilaisista päämääristä ja arvoista. Valinta voi tapahtua muista syistä kuin yksinomaan oman edun vuoksi, mutta selitys voi
viitata vain omaan etuun. Taloustieteen evidenssiperustan laajentaminen on siis hyväksyttävää ja puolusteltavaa. On sallittava
enemmän informaatiota erityisesti (ei-verbaalisen) käyttäytymisinformaation lisäksi.
Viimeaikoina on tietysti tehty paljon työtä
ihmisten asenteiden selvittämiseksi kyselykaavakkein. Tarkoitan erityisesti Leydenin koulukuntaa ja pohjoismaisia hyvinvointi- ja elintasotutkimuksia. Miksi esimerkiksi yrittäisimme selvittää, onko ystävämme masentunuthavainnoimalla häntä ja tutkimalla, ostaako hän
nenäliinan kyyneltensä kuivattamiseksi. Kysyisimme häneltä, onko hän masentunut vai
ei. Ei ole lainkaan selvää, miksi taloustieteen
olisi poissuljettava tällaiset tietolähteet analyyseistaan.
Kysymys: Mutta eikö empiirisessä käyttäytymisanalyysissa ole valtaisia mittausvaikeuksia.
Vastaus: Olen aina ajatellut, että on parempi olla suurinpiirtein oikeassa kuin täsmälleen
väärässä. Luovuttamista ei voi perustella vakavillakaan mittausongelmilla. Yksi matemaattisen taloudellisen päättelyn suurimmis-

ta saavutuksista on monien hyvin erilaisten
mittaustapojen hahmotteleminen. Jotkin
muuttujat ovat kardinaalisesti mitattavia, toiset ordinaalisesti, ne voidaan asettaa osittaisjärjestykseen tai ne ovat mittateoreettisesti sumeita. Itse olen ollut tekemisissä sosiaalisen
valinnan teorian kanssa, jonka olen saattanut
Kenneth Arrow'n kanssa alulle. Olemme tutkineet näitä heikompia mittausrakenteita, jotka ovat mielestäni hyvin relevantteja muillakin taloustieteen aloilla. Vaikka mittausongelmat eivät ratkeaisikaan helposti, niin evidenssiä ja mielikuvitusta voi aina käyttää.
Kysymys: Minkä yhteiskuntatieteen kanssa taloustieteen yhteistyö olisi hedelmällisintä? Liittyykö erilaisten metodologisten lähtökohtien - kuten esimerkiksi sosiologian kollektivistisen ja taloustieteen individualistisen
kulutustutkimusmetodologian - yhdistämiseen suuria ongelmia?
Vastaus: Kuluttajan teoria on tietenkin keskeinen taloustieteen ala, mutta toisinaan sitä
arvostetaan liikaa suhteessa tuotannollisen
käyttäytymisen tutkimiseen. Mitä kuluttajan
käyttäytymiseen tulee, Marshall oli oikeassa,
että sosiaalipsykologia on erityisen tärkeää.
Mutta psykologian oivallukset eivät nähdäkseni ole riittävän syvällisiä kaikkiin taloustieteen ongelmiin, erityisesti tuotannolliseen
käyttäytymiseen nähden. Tiedämme että tuotanto on riippuvaista työntekijän työtahdista, velvollisuuden- ja vastuuntunnosta, hänen
suhteistaan johtoon ja muihin työntekijöihin.
Kuinka paljon työntekijä on valmis uhraamaan ammattiliittonsa puolesta tai tekemään
yhtiönsä eteen? Kuinka paljon yhteistyötä
esiintyy? Tällaisista asioista tiedetään jotakin
eri maiden kulttuurimuodostelmia vertailevien
tutkimusten nojalla (esimerkiksi Japanin ja
muiden maiden kesken). Vastakkain ovat »japanilainen eetos» kuten Morishima sitä kutsuu ja eräiden maiden individualistisempi kansallishenki. Sosiaalisia ja kulttuurisia eroja on
olemassa, mutta eivät ne ole yksinomaan psykologisia. On tunkeuduttava syvemmälle psykologian syntyyn. Kuten aikaisemmin totesin,
oma etu on hyvin monimutkainen käsite. Osittain siinä on kyse filosofisesta tarkastelusta:
millaiseksi oma etu mielletään. Sanoisin että
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taloustieteen todella tärkeissä kysymyksissä
täytyy tukeutua runsaasti filosofiaan, psykologiaan, sosiologiaan ja valtio-oppiin. Minun
on vaikea sanoa, mikä niistä on tärkein.
Kysymys: Taloustieteen rajat määritellään
usein hyvin kapeasti. Klassiset taloustieteilijät kuten Smith tai Marx eivät hevin olisi sellaisia jaotteluja tehneet. Monet työnne kehottavat käymään taloustieteen yleisesti ymmärrettyjen rajojen tuolle puolelle poliittisiin, yhteiskunnallisiin ja filosofisiin asioihin. Onko
yhteiskuntatieteillä mielestänne »luonnollisia»
rajoja. Ovatko rajat vain historian kulun synnyttämiä sovinnaisuuksia. Miten te olette onnistunut elämään »toinen jalka valtavirtataloustieteessä ja toinen 'ortodoksisen' taloustieteen rajojen ulkopuolella»?
Vastaus: Pidän rajoja sovinnaisina. Monissa tapauksissa sopimuksenvaraisuus on aika
hyödyllistä, sillä kaikkeahan ei voi tutkia.
Olen sitä mieltä, että taloustiedettä pitää opettaa erillisenä oppiaineena. En ole »monitieteisyyden» kannattaja sikäli, että en kiistä tiedekohtaisen opetuksen tärkeyttä. Mielestäni
oppiainekohtaisella opetuksella on paljon annettavaa. Taloustieteen opetuksella, jopa tavanomaisella taloustieteen opetuksella on suuri arvo. Tieteiden välisten kytkentöjen ja riippuvuussuhteiden ongelmat on kuitenkin kohdattava taloustieteen opetussuunnitelman sisällä. Meidän on johdonmukaisesti toimittava näin taloustieteen opetuksessa sen sijaan
että lohkaisisimme: »No, nyt kun te olette valinneet taloustieteen, menkääpä opiskelemaan
sosiologiaa. »
Täytyy hyväksyä se, että monet taloustieteen parametrit ja muuttujat ovat sosiologisesti määräytyneitä. Kun halutaan selvittää tasapainoteorian keskeisintä kysymystä, kuinka henkilöt käyttäytyvät, tehtävänasettelulla
on palauttamattomasti sosiologiset aspektinsao Olisi hyvin rajoitettua vastata, että henkilö käyttäytyy hyötyään maksimoiden ja valitsee parhaan hyödykekorin, jonka voi saada.
Sosiologia on relevanttia täsmälleen tuollaisessa kontekstissa. Sosiologiaa tarvitaan, koska yhteiskunnalliset vaikuttimet määräävät
osaltaan taloudellisia muuttujia: kuinka paljon henkilö työskentelee, minkälaisen palkan

hän hyväksyy, mitä hyödykkeitä hän ostaa
jne. Taloustieteen ja sosiologian erot eivät katoa, mutta tieteenvälistä riippuvuutta täytyy
korostaa.
Tuovi Allen aloitti toteamalla, että toisinaan minä vaikutan toimivan valtavirtataloustieteen sisällä, toisinaan en. Luullakseni asia
on juuri näin. Mielestäni valtavirtataloustieteellä on paljon annettavaa, mutta sen ulottuvuudet ovat hyvin rajatut. Laaja-alaisuutta
voisi kasvattaa olemalla tietoisempi valtavirtataloustieteen vakiokysymysten kattavuudesta. Vastausten löytämiseksi on usein mentävä valtavirran ahtaiden rajojen ulkopuolelle.
Kysymys: Taustanne on luonnontieteissä.
Onko luonnontieteillä, esimerkiksi modernilla
biologialla taifysiikalla annettavaa taloustieteelle?
Vastaus: Kyllä niillä on jotakin annettavaa,
kunhan niitä lukee oikein. Toisinaan luonnontieteistä esitetyt tulkinnat ovat liian hätäisiä
ja pinnallisia. Esimerkiksi evoluutioteorian
opetuksia on käsitykseni mukaan käytetty toisinaan väärin taloustieteessä. Muun muassa
Milton Friedman teoksessaan »Essays on Positive Economics» vetoaa luonnon valintaan
selittääkseen, miksi voitonmaksimointi on hyvä oletus. Hänen pääväitteensä mukaan monien eri lailla motivoituneiden toimijoiden
joukossa voittoa maksimoivat menestyvät
parhaiten ja pääsevät dominoimaan. Luonnonvalinnan vuoksi tuollainen motivaatio jää
eloon muiden hävitessä.
Argumentti nojautuu kuitenkin rajoitettuun
evolutionaariseen päättelyyn. Siinä selvitetään
vain sitä, keillä on parhaat selviytymismahdollisuudet erilailla motivoituneiden yksilöiden
joukossa. Tulokseksi saadaan, että voiton
maksimoijilla on suurin selviytymistodennäköisyys. Vastaus on nähdäkseni monella tasolla kyseenalainen eikä lopputulos ole lainkaan ilmeinen. On mallista riippuvaista, selviytyvätkö voiton maksimoijat parhaiten. Paljon tärkeämpää on kuitenkin tietää, onko järkevää tehdä evolutionaarista tarkastelua pelkästään yksilötasolla. Voidaanhan tutkia
myös, mikä ryhmä selviää parhaiten ryhmistä, joilla on erilainen sosiaalisesti syntynyt ja
kulttuurisesti välittynyt motivaatio. Tässä on
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kyse aivan muusta kuin yksilöiden henkiinjäämisestä. Kunkin ryhmän jäsenten käyttäytymistä toisiaan kohtaan on tarkasteltava toisin kuin Milton Friedman teki. Oletetaan että on kaksi ryhmää. Yhdessä ryhmässä kaikki jäsenet ovat itsekeskeisiä ja toisessa jokainen jäsen on äärimmäisen yhteistyöhaluinen.
Kumpi menestyy paremmin? Kahdesta ryhmästä saattaa hyvinkin menestyä paremmin
se, joka säännöllisesti toimii yhteistyössä.
Kenties japanilainen eetos on onnistunut juuri
tällä tavalla, mutta koko prosessista ei saa vihjettäkään Milton Friedmanin kysymyksen
avulla: jos jonkin ryhmän jäsenten motivaa-

tiot poikkeavat toisistaan, kuka yksilöistä menestyy parhaiten? Joten luonnontieteissä, erityisesti evoluutioteoriassa lienee oppia otettavaksi, mutta anti ei irtoa niin suoraviivaisesti
kuin eräät taloustieteilijät ovat luulleet.

***
Vuonna 1973 julkaistun kirjansa »On Economic Inequality» Amartya Sen omisti lapsilleen sanoilla: »With the hope that when they
grow up they will lind less 01 it no matfer how
they dedde to measure it».
Käännös: Jukka-Pekka Piimies

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1987:3

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA

Milloin ja miksi Suomi teollistui eri kirjoittaji'en
mukaan*
VAPPU IKONEN-MATTI VALKONEN

1. Kysymyksenasettelu ja käsitteet
Teollistumisella tarkoitetaan historiankirj oituksessa yleensä sitä taloudellisen kasvun ja
yhteiskunnallisen muutoksen kautta, joka alkoi Englannissa 1700-luvun lopulla ja levisi
seuraavalla vuosisadalla muualle Eurooppaan. Tämän katsauksen tarkoituksena on
tarkastella kolmentoista tutkijan käsityksiä
Suomen teollistumisen ajankohdasta ja syistä. Vanhin kirjoitus on vuodelta 1919 ja uusin vuodelta 1980. Tässä yhteydessä on huomattava, että tutkijoitten aiheet ovat erilaisia:
joku on tutkinut yleistä taloushistoriaa, joku
toinen taas erityisesti liike-elämän kehitystä.
Kuitenkin jokainen mukaan otettu tutkija on
ilmaissut suoraan tai useimmin välillisesti käsityksensä teollistumisen syistä ja ajankohdasta Suomessa.
Käsitteen »teollistuminen» merkityksestä
kirjoittajat ovat erimielisiä. Eino Jutikkala
(1968, s. 206) korostaa määritelmässään »eiagraaristen elinkeinojen merkityksen lisääntymistä». Heikki Wariksen (1968, s. 13) mielestä teollistumisen läpimurtovaihe ilmenee
dynaamisuutena, »teollisuuden monipuolistumisena, koneistumisena, sen teknisen tason
kohoamisena». Kirjoittajat käyttävät sanan
»teollistuminen» ohella myös »teollista murrosta» ja »teollista vallankumousta». Käsitettä »teollinen vallankumous» käytti ensimmäisenä ilmeisesti Arnold Toynbee Englannin

* Katsaus on laadittu harjoitustyönä dosentti Riitta
Hjerpen luentosarjalla »Kasvututkimuksestaja taloudellisesta kasvusta» syksyllä 1986.

teollistumista käsittelevässä luentosarjassaan
ja postuumina ilmestyneessä teoksessaan
(Toynbee 1884). Vanhimmat kirjoittajat eivät
ole kuulleetkaan näistä käsitteistä eivätkä ilmeisesti myöskään tunne ajatusta teollisuuden
kasvuun liittyvästä rakenteellisesta muutoksesta. Toisaalta nykyään tunnetun elinkeinojen jaottelun alkutuotantoon, jalostukseen ja
palveluksiin kehitti Colin Clark (1940) vasta
vajaat 50 vuotta sitten.
Teollinen vallankumous -termin käyttäminen teollistumisen sijasta viittaa muutoksen
rajuuden korostukseen ja vastakkainasetteluun vanhan ja uuden yhteiskunnan välillä.
Teolliselle vallankumoukselle voi helpommin
yrittää osoittaa jonkin tietyn alkamisajanjakson, vaikkapa 1860-luvun.
Tässä katsauksessa mukana olevat kirjoittajat eivät yleensä pohdi teollistumisen tark-'
kaa sisältöä eivätkä teollistumisen ja teollisen
vallankumouksen käsitteiden eroa. Kuitenkin
jomman kumman käsitteen valinta ja määrittely on jo kannanotto teollistumisen luonteesta, alkamisajankohdasta ja syistä.

2. Teollistumisen ajankohta
Erimielisyydet teollisen kasvun liikkeellelähdön ajankohdasta Suomessa johtuvat sekä käsitteenmäärittelystä - tai määrittelemättä jättämisestä - että ennen kaikkea niistä syistä,
jotka kirjoittajat katsovat tärkeimmiksi teollistumisen kasvutekijöiksi.
Henrik Ramsay (1919) korostaa teollisuu-
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den olevan perintöä jo Ruotsin vallan ajalta.
Tärkeinä kasvuaikoina Ramsay pitää 1820- ja
1840-lukuja sekä metsäteollisuuden kasvua
1870-luvulta lähtien. Ramsay ei puhu mistään
vallankumouksesta: »Emme huomaa täällä
mitään äkkiä versovaa suurteollisuutta, vaan,
kuten olemme nähneet, verraten hitaan kehityksen» (Ramsay 1919, s. 47). Hugo Pipping
(1947) on samaa mieltä ja korostaa talouselämän vakaata kasvua: » ... kehityksessä kokonaisuudessaan ilmenee yllättävän vähän
äkillisiä hyppäyksiä verrattuna politiikan jyrkkiin käänteisiin» (Pipping 1947, s. 7).
Väinö Voionmaa (1930) sen sijaan käyttää
teollisen vallankumouksen käsitettä. Hän sijoittaa sen »menneen vuosisadan toiselle neljännekselle», siis jo 1820-1840-luvuille. Ilmeisesti juuri Voionmaan vaikutuksesta levisi ajatus äkillisestä murroksesta. Keijo Alho
(1949), Viljo Rasita (1982) ja Heikki Waris
(1968) sijoittavat »vallankumouksen» alkamisajankohdan kuitenkin vasta 1860-luvulle. Eino Jutikkalan (1968) mielestä 1860-luku on
useastakin syystä liian aikainen ajankohta ja
hän kannattaa 1870-lukua teollistumisen lähtökohtana. Martti Kovero (1936) taas pitää
1850-1870-lukuja jonkinlaisena esimurroksena ja katsoo suurteollisuuden synnyn, jonka hän ajoittaa 1880-luvulle, olevan varsinainen teollistumisen taitekohta. Paavo Haavikko (1978) on hiukan vaikeaselkoinen, mutta päätyy ilmeisesti hänkin kannattamaan
1860-80-lukuja. Pentti Virrankosken tuotannosta voisi löytää perusteita sijoittaa teollistumisen alku lähes jokaiselle 1800-luvun vuosikymmenelle. Virrankosken käsityksen voi
kuitenkin ehkä sijoittaa 1870-luvulle hänen
teollistumiselle tärkeinä pitämiensä syiden perusteella (Virrankoski 1980, s. 146-162).
Viimeaikaiset tutkijat Kai Hoffman ja Per
Schybergson välttävät viisaasti ottamasta kovin tiukasti kantaa teollistumisen tarkkaan
ajankohtaan. Schybergsonin (1973) mukaan
kulutustavarateollisuus ja· myös koko teollisuus kehittyi erityisesti 1840-luvulta lähtien.
Hoffman (1980) pitää sahateollisuuden murrosta 1860-luvulla kylläkin melko merkittävänä, mutta ei tahdo arvioida sen merkitystä
koko kasvun kannalta. Kaikkein myöhäisim-

mäksi alun ajoittaa Eino Jauri teoksessaan
Puoli vuosisataa suomalaista liike-elämää.
J auri mainitsee 1860-luvun murros kautena,
mutta pitää 1890-lukua käännekohtana, jolloin teollistuminen kasvoi, »edistymisen vauhti kasvoi aivan silmin nähtävästi ... johtaen samalla huomattaviin muutoksiin ammatillisessa jakaantumisessa» (Jauri 1948, s. 53).

3.

Teollistumisen syyt

Olemme jakaneet eri kirjoittajien osoittamat
teollistumisen syyt kolmeen pääryhmään: institutionaaliset tekijät, kysyntätekijät ja tarjontatekijät. Kaikki tutkijat viittaavat useaankin
kasvutekijään, mutta pitävät yleensä jotain
erityistä syytä tärkeimpänä teollistumisen liikkeellepanijana. Kirjoittajat eivät itse viimeaikaisia tutkijoita lukuunottamatta käytä taloustieteen käsitteitä, teorioista puhumattakaan. Joel Mokyr (1985) käsittelee kysyntäja tarjontatekijöiden vaikutusta Englannin teollistumiseen. Mokyrin mukaan eri tekijöiden
vaikutus riippuu tarkasteluajanjaksosta. Kysyntätekijät ovat tärkeitä lyhyellä aikavälillä,
mutta pitkällä aikavälillä tarjontatekijöiden
riittävyys on välttämätöntä taloudelliselle kasvulle (Mokyr 1985, s. 110). Samaa mieltä ovat
Juhani Hirvonen ja Riitta Hjerppe artikkelissaan Taloudellinen kasvu Suomessa 18801980. Suomen taloudellista kasvua on heidän
mukaansa useimmiten selitetty kysynnän lisäyksellä, mutta jatkuvaa kasvua ei voi tapahtua ilman tarjontatekijöiden vaikutusta
(Hirvonen-Hjerppe 1984, s. 164).
Institutionaaliset tekijät eli lainsäädännölliset muutoksetym. ovat »perinteisen» suomalaisen historiankirjoituksen selitys teollistumiselle. Tähän voidaan huomauttaa, etteivät lait sinänsä voi saada aikaan teollistumista. Pikemminkin selityksen pitäisi olla päinvastainen;' muutoksen paine johtaa lainsäädännön muuttumiseen. Yleinen taloudellinen
ja poliittinen liberalisoituminen, elinkeinovapaus, höyrysahan vapauttaminen ym. ovat toki useimpien kirjoittajien mielestä välttämätön tekijä, mutta ei kuitenkaan riittävä tekijä.
Sekä Rasila (1982, s. 13-27) että Alho
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(1949, s. 10) tuntuvat pitävän institutionaalisia tekijöitä kaikkein tärkeimpinä syinä teollistumiseen. Samoin Waris (1968, s. 12) korostaa institutionaalisia tekijöitä: »Lännen vapaista maista puhalsivat liberalismin tuulet ...
pakkoyhteiskunnan ammattikuntasiteet ja
kaupan kahleet kirvoitettiin». Jälleen Jutikkala (1968) on vahvasti eri mieltä Wariksen
kanssa, tällä kertaa lainsäädännön merkityksestä. Jutikkala itse korostaa kysyntätekijöitä.
Kysyntätekijät voidaan jakaa ulkomaiseen
ja kotimaiseen kysyntään. Jutikkalan mielestä tärkein kasvutekijä oli ulkomaisen kysynnän lisäys ja erityisesti Englannin vientitullien
poisto. »Lainsäädännölliset toimenpiteet eivät
olisi saaneet paljoakaan aikaan. Ne olivat
kuin kasteluvettä taimelle, joka ensin oli istutettava» (Jutikkala 1968, s. 210-213). Ulkomainen kysyntä oli tärkein kasvusysäys
myös Virrankosken ja Haavikon mielestä, tosin sillä erolla että Virrankoski korostaa englantilaista kysyntää, kun taas Haavikko nimittää Venäjää »Suomen teolliseksi siirtomaaksi» (Haavikko 1978, s. 23). Hoffman (1980,
s. 173-175) korostaa sahatavaran kasvavaa
kysyntää Länsi-Euroopassa ja myös esittelee
teoksessaan ns. tapuliteoriaa, mutta ei katso
sen sopivan selitysmallina Suomen teollistumiseen. Suomen talous oli 1800-luvun lopulla kehittyneempää kuin niissä maissa joihin tapuliteoriaa yleensä sovellettiin. Hoffmanin
mielestä sahateollisuudella tosin oli suuri merkitys, mutta se ei yksinään hallinnut teollisuutta. Tapuliteoria siis sopii korkeintaan osittain
Suomeen. Joka tapauksessa Hoffman katsoo
kysynnän ja erityisesti ulkomaisen kysynnän
olleen tärkein teollisuuden kasvutekijä.
Schybergsonin (1973, s. 162-168) mukaan
kulutustavarateollisuuden kasvu 1840-luvulla
johtui sekä kotimaisen että ulkomaisen kysynnän kasvusta. Myös Pipping (1947, s. 8-20)
mainitsee yleisen taloudellisen hyvinvoinnin ja
siitä johtuvan ostokyvyn kasvun 1800-luvun
lopulla, vaikka hän ei nimenomaan yritäkään
ajoittaa teollistumista johonkin tiettyyn aikaan.
Tarjontatekijöitä ovat mm. työvoima, raaka-aineet, pääoma, tekninen kehitys ja »yrittäjähenki». Tarjontatekijöitä korostavat eri-

tyisesti varhaisemmat historiantutkijat. Voionmaa (1930, s. 85) sijoittaa teollistumisen
alun 1820-40-luvuille ja pitää ratkaisevina tekijöinä jo tuolloin alkanutta pääomien muodostusta, halpaa työvoimaa sekä ennen kaikkea »harrastusta ja tahtoa päästä osalliseksi
Euroopan teknisestä kehityksestä». Tekninen
kehitys, erityisesti höyryvoiman käyttöönotto eri aloilla oli myös Ramsayn (1919, s.
22-23) mielestä ratkaiseva edistysaskel. Kovero (1936, s. 132-142) mainitsee teknisen kehityksen lisäksi ulkomailta saadut lainat merkittävinä tekijöinä suurteollisuuden synnyn
kannalta. Myös Jauri (1948, s. 22-31) pitää
tarjontatekijöitä tärkeimpinä teollistumisen
tekijöinä. Hän mainitsee sellaiset seikat kuten
työvoiman yhä paremman koulutustason, ulkomaalaiset yrittäjät, jotka toivat teknistä tietämystä ja pääomia, valtion antolainauksen
teollisuudelle sekä kauppalaivaston kasvun.
Läheskään kaikki kirjoittajat eivät tuo selvästi esiin mitä yksittäistä tekijää he pitävät
tärkeimpänä teollistumisen syynä. Jokainen
kirjoittaja mainitsee selityksenä useamman
kuin yhden kasvutekijän.

4.

Yhteenveto

Jos totuuden voisi ratkaista äänestämällä,
näyttäisi Suomen teollistuminen saaneen alkunsa 1860-luvulla institutionaalisten tekijöiden johdosta. Varhaisimpien tutkijoiden mielestä ei tapahtunut mitään murrosta, vaan
teollistumisen kasvun nopeutuminen oli luonnollista jatkoa jo aikaisemmilla vuosisadoilla alkaneesen kehitykseen.
Väinö Voionmaasta lähtien kirjoittajat alkavat kannattaa teollisen vallankumouksen
ajatusta. Syyt heidän mielestään johtuivat lähinnä institutionaalisista tekijöistä, osittain
myös kysyntä- ja tarjontatekijöistä. Nämä tutkijat pyrkivät ajoittamaan teollistumisen alun
mahdollisimman tarkasti. Viimeaikaiset tutkijat katsovat teollistumisen saaneen alkunsa
lähinnä kysyntätekijöiden vaikutuksesta, mutta ylipäätään he eivät näytä olevan halukkaita ottamaan kantaa sen enempää teollistumisen ajankohtaan kuin syihinkään. Mm. Heik-
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kinen ja Hjerppe (1986, s. 29) mainitsevat teollistuminen joitakin määrällisiä vai myös
teollisen vallankumouksen tapahtuneen Poh- . laadullisia muutoksia? Vai onko teollistumijoismaissa »1800-luvun jälkipuoliskolla». Seu- nen vain Englannin kasvun ja mallin leviämisraavat teollisen tuotannon kasvuluvut ovat ky- tä? Kuvastuuko teollistumisen alkaminen esiseisestä Heikkisen ja Hjerpen kasvututkimuk- merkiksi BKT-osuuksien muutoksissa tai elinkeinorakenteen muutoksissa? Teollisuuden
sesta:
BKT-osuuksia tai teollisuuden ammatissa toiTaulukko 1. Teollisuustuotannon volyymin kasvu Suomivan väestön osuuksia tarkastelemalla Suomessa 1860-1910, % vuodessa.
men teollistuminen näyttäisi sijoittuvan myöhemmäksi kuin 1860-luvulle.
1860-1870
1870-1880
1880-1890
1890-1900
1900-1910

3.5
5.5
6.6
6.2
3.5

Lähde: Heikkinen-Hjerppe (1986) laskettu s. 114 taulukon perusteella.

Tutkijoiden väliset erimielisyydet näyttävät
johtuvan toisaalta käsitteen »teollistuminen»
epäselvyydestä, toisaalta taas kunkin tutkijan
tarkasteluajasta. Pitkän aikavälin tarkastelussa tarjontatekijät korostuvat, kun taas lyhyellä tähtäyksellä kysyntätekijät näyttäisivät olevan kaikkein keskeisin teollistumisen liikkeellepanija. Hyvä olisi aluksi kuitenkin selvittää
käsitteen teollistuminen sisältö. Tarkoittaako
Taulukko 2. Kansantuotteen jakautuminen toimialoiltain Suomessa 1860-1900, %.

1860 1870 1880 1890 1900
65

maa- ja metsätalous
teollisuus ja rakennus
liikenne ja palvelukset

22

61
15
24

58
17
25

54
21
25

53
21
26

100

100

100

100

100

13

Lähde: Suomen taloushistoria 3 (1983), s. 380
Taulukko 3. Ammatissa toimiva väestö elinkeinon mukaan Suomessa 1860-1900, %.

1860 1870 1880 1890 1900
maa- ja metsätalous
teollisuus
palvelukset
muut

Lähde: Manninen (1976).

84
4
3
9

83
4
3
10

73
6
9
11

70
8
11
12

61
11

100

100

100

100

100

13

14
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aikakauskirja 1987:3

KIRJALLISUUTTA
Hildenbrand W. & A. Mas-Colell (eds.), Contributions to Mathematical Economics in Honor of
Gerard Debreu, North':'Holland, Amsterdam 1986,
439 + viii sivua.
Käsillä oleva teos on Gerard Debreun
65-vuotissyntymäpäivänä julkaistu juhlakirja, joka
koostuu hänen opettaja- ja tutkijatovereidensa sekä oppilaidensa kirjoittamista artikkeleista. Kirjoitukset voidaan varsin hyvin luokitella Debreun tutkijauran keskeisten teemojen, yleisen tasapainoteorian, hyöty- ja kysyntäteorian sekä peliteorian
mukaisesti. Vain kaksi kirjoituksista jää tämän
jaottelun ulkopuolelle. Kirjassa on kaikkiaan 221ukua, joten tässä esittelyssä on mahdotonta arvioida niitä. Tyydyn täten lyhyeen selostukseen.
Lähes puolet artikkeleista on yleisen tasapainoteorian alalta ja niiden kirjoittajina ovat Beth Allen (rationaaliset odotukset ja yleinen tasapaino),
Yves Balasko (aggregaattikysyntäfunktioiden joukon yleinen karakterisointi), Truman Bewley (stationäärinen monetaarinen tasapaino), Lawrence
Blume (transaktiokustannukset, tasapaino ja optimaalisuus yli ajan), Volker Böhm (tasapainon olemassaolo hintasääntelyn vallitessa), Egbert Dierker ja Jurgen Lenninghaus (ylijäämän maksimointi
ja Pareto-optimaalisuus), Andreu Mas-Colell (tasapaino ja Pareto-optimaalisuus äärettömissä talouksissa), William Novshek ja Hugo Sonnenschein
(marshallilaiset perusteet yleiselle tasapainoteorialIe), Masahiro Okuno ja David Schmeidler (allokaatiosääntö lineaarisille kysyntäfunktioille) ja Karl
Vind (vaihdon tasapaino).
Toisen pääosan muodostavat kysyntäteoriaa käsittelevät tutkimukset, joiden kirjoittajina ovat Graciela Chichilnisky (preferenssien moniston topologin en rakenne), Jacques Dreze (odotettu hyöty ja
»moral hazard») , Kurt ja Werner Hildenbrand
(keskimääräinen tulovaikutus Englannin aineistolla
analysoituna) sekä Yakar Kannai (Engelin käyrät,
tulon rajahyöty ja konkaavin hyötyfunktion omaavat preferenssit).
Kolmannen osan muodostavat oligopoli- ja peliteorian artikkelit. Kirjoittajina ovat Robert An-

derson (ytimen konvergoituminen), Jean-Pascal Benassy (Bertrand-Edgeworthin tasapaino tuotedifferentiaation tilanteessa), Hildegard Dierker ja Birgit Grodal (vastaesimerkki yleisen Cournot-Walras
tasapainon olemassaololle), Tatsuro Ichiishi (ydin
ja nk. efektiivisyys-funktiot), Roy Radner (rajoitettu rationaalisuus ns. vangin ongelman ratkaisuna) ja Herbert Scarf (ydin tuotantotaloudessa).
Näiden pääluokkien ulkopuolelle jäävät JeanMichel Grandmontin (sykliset ja epäsäännölliset
käyttäytymisurat yksiulotteisissa dynaamisissa systeemeissä) sekä Hans Föllmerin ja Dieter Sondermannin (kontingenttien vaateiden hinnoittelu) artikkelit.
Monet kirjan artikkeleista ovat erinomaisia katsauksia aihepiiriinsä. Näistä mainittakoon Beth AIlenin, Robert Andersonin, Egbert Dierkerin ja Jurgen Lenninghausin, Jean-Michel Grandmontin,
William Novshekin ja Hugo Sonnenscheinin sekä
Roy Radnerin kirjoitukset. Muut artikkelit lähinnä raportoivat uusia tutkimustuloksia. Mielenkiintoinen poikkeus on Herbert Scarfin artikkeli, joka käsittelee talouden ytimen olemassaoloa kasvavien skaalatuottojen vallitessa. Se on alunperin kirjoitettu vuonna 1963, mutta siihen liittyy lyhyt arvio sen jälkeisestä kirjaqisuudesta, mukaanluettuna nk. koeteltavien markkinoiden (contestable markets) teoria. Scarf päätyy negatiiviseen käsitykseen
kooperatiivisen peli teorian mahdollisuuksista toimia perustana yleiselle tasapainoteorialle kasvavien
skaalatuottojen vallitessa.
Kuten Debreun omatkin työt sijoittuvat kirjan
artikkelit talousteorian kaikkein abstrakteimpaan
osaan ja tutkimusartikkelit kiinnostanevat vain näihin kysymyksiin perehtyneitä spesialisteja. Sen sijaan luettelemiani katsausartikkeleita voi suositella ko. teemoista kiinnostuneille tutkijoille. Teos on
siis välttämätön hankinta tutkijoita palveleville kirjastoille, mutta yksityiset henkilöt tuskin ostavat
sitä.
Gerard Debreu on saanut tutkijaprofiililleen sopivan huomionosoituksen.
Seppo Honkapohja
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Mikael Ingberg, Harri Lahdenperä, Markku Pulli
ja Samuli Skurnik: Työvoiman tarjonta, Pellervon
taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 7,
1986.

työaikakeskustelussa on tullut esille, että yleensä
perheelliset naiset haluavat työajan lyhentämisen
mieluummin lyhyempinä työpäivinä ja miehet pidempinä vuosiIomina.

Taloustieteellinen työmarkkinatutkimus on ollut
Suomessa vähäistä ja keskittynyt enimmäkseen työvoiman kysyntätekijöihin. Työvoiman tarjontaa on
sivuttu lähinnä väestö- ja koulutuspoliittisten selvitysten yhteydessä. Siihen vaikuttavien tekijöiden
tuntemus on kuitenkin tärkeää mm. verotus- ja sosiaaliturvauudistusten suunnittelussa. PTT:n tutkijoiden kirja työvoiman tarjonnasta edustaa siten
alalla tervetullutta perustutkimusta.
Tutkimuksessa on pyritty tuottamaan suomalaiseen tilastoaineistoon perustuvaa empiiristä tietoa
työvoiman tarjonnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Taustalla on havainto, että suomalaisilla
työmarkkinoilla on tapahtunut muutoksia nimenomaan tarjontapuolen kehityksessä. Työvoiman
tarjonnan on arvioitu kasvaneen vuosina
1970-'-1985 noin 7 0,10. Työajan lyhentäminen on
omalta osaltaan laskenut tarjontaa noin 11 %, mutta työikäisen väestön kasvu on lisännyt sitä 10 0,10
ja työvoimaosuuden nousu noin 8 %.
Tutkimuksen aineisto on saatu yhdistämällä vuoden 1980 työvoimatiedusteluun tietoja väestö- ja
asuntolaskennasta, verotusrekisteristä sekä Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä.
Näin saatiin noin 9 300 kotitaloutta käsittävä poikkileikkausaineisto, jota täydennettiin -'-lähinnä kokeilumielessä - noin 100 helsinkiläisen puhelinhaastattelulla.
Sekä työhön osallistuvuuden että työpanoksen
tarjonnan empiirinen analyysi rajattiin koskemaan
ainoastaan naisia. Perusteluna tälle esitettiin resurssikysymysten lisäksi se, että miesten työhön osallistuminen on ollut mm. vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi niin yleistä ja joustamatonta, että analyysin laajentaminen siihen suuntaan tuskin toisi
esille olennaisesti uutta tietoa. Resurssikysymyksenä rajaus on ymmärrettävä, mutta muuten se oleellisesti heikentää tulosten arvoa. Mahdollisuudet
isyyslomaan ja aikuiskoulutukseen ovat tuoneet
vaihtoehtoja myös miesten työhön osallistumiselle.
Miesten ja naisten työn tarjontafunktiot voivat
erota toisistaan esim. siten, että perheellisten naisten työn tarjonta joustaa herkemmin alaspäin ja
miesten työn tarjonta herkemmin ylöspäin. Reagoiminen toisaalta palkan nousuun ja toisaalta
marginaaliveron alennukseen voi olla erilainen miehillä ja naisilla. Myös sillä, missä muodossa työpanos sopeutuu, on merkitystä. Viimeaikaisessa

Naisten työhön osallistumista tarkasteltiin erikseen kolmessa eri ikäryhmässä: 15-24-vuotiaat,
25-54-vuotiaat sekä 55-64-vuotiaat. Aktiivisimmassa työiässä olevien eli 25-54-vuotiaiden naisten ryhmä on kuitenkin suuri ja heterogeeninen.
Sen voisi jakaa edelleen 25-39-vuotiaisiin eli ns.
'synnyttäviin ikäluokkiin' sekä 40-54-vuotiaisiin.
Nämä ryhmät ovat erilaisessa asemassa mm. pienten lasten, opintolainojen, ensiasunnon hankinnan
yms. työn tarjontaan oleellisesti vaikuttavien tekijöiden suhteen. Lisäksi ns. suuret ikäluokat ovat
juuri siirtymässä ensiksi mainitusta ryhmästä jälkimmäiseen, millä saattaa olla merkitystä työmarkkinoilla.
Päätöstä työhön osallistumisesta tarkasteltiin
logit-mallin avulla epäjatkuvana valintana kahden
eri vaihtoehdon, työn ja vapaa-ajan, välillä aikarajoitteen ja budjettirajoitteen puitteissa. Otoksesta
poistettiin opiskelijat, työkyvyttömät ja vuoden aikana yli kolme kuukautta työttömänä olleet. Kaikissa kolmessa ikäryhmässä estimoitiin palkka- ja
osallistumisyhtälöt erikseen naimisissa oleville ja
naimattomille naisille. Tuloksista havaittiin min.
että mitä nuoremmasta kohortista on kysymys, sitä korkeampi työhönosallistumisaste sillä on tietyssä iässä. Kirjoittajat arvelevat tämän johtuvan mm.
siitä, että naisten omat asenteet ovat muuttupeet
enemmän työelämään osallistumista arvostaviksi.
Miesten ja erityisesti työnantajien asenteiden vaikutusta naisten työn tarjontaan ei tarkasteltu.
Erillisverotuksen kirjoittajat ottavat huomioon
ainoastaan taloudellisena kannustimena ja arvelevat sen vaikutuksen työn tarjontaan liikkuvan kymmenissä tuhansissa henkilöissä. Todellisuudessa
siirtyminen erillisverotukseen 1970-luvun puolivälissä oli merkittävä viesti yhteiskunnan asennemuutoksesta. Naisten palkkatuloon ei suhtauduttu enää
vain perheen marginaalisena lisätulona, vaan'muutoksen myötä tunnustettiin naisten tas~veröiilenja
itsenäinen asema työmarkkinoilla. Tämän kaltaisten asennemuutosten kannustavaa vaikutusta naisten työn tarjontaan on vaikea mitata, mutta se voi
hyvinkin ylittää jopa palkkatason nousun' vaikutuksen.
Palkan vaikutus saakin laskelmissa huomiota herättävän suuren merkityksen. Naimisissa olevien
naisten työhön osallistuvuuden muutosta 1970juvulla pyrittiin selittämään vuoden 1980 poikkileikkausaineistoon perustuvilla estimoinneilla. Perhe-
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koon pienenemisen vaikutus naisten työhön osallistumiseen on tuloksissa odotusten suuntainen,
mutta jää vaikutukseltaan alle kymmenesosaan palkan vaikutukseen verrattuna. Palkkamuuttujan
vaikutukseen sisällytettiin kuitenkin myös eräiden
palkan kanssa voimakkaasti korreloivien tekijöiden kuten työvoiman kysynnän ja koulutuksen vaikutukset. Kirjoittajat toteavat, että tilastollisten ongelmien vuoksi ei ole voitu tehdä selviä johtopäätöksiä koulutuksen suorasta vaikutuksesta. Jonkinlaisen kuvan siitä voisi kuitenkin saada tarkastelemalla koulutuksen vaikutusta erikseen eri palkkaluokissa, samoin palkan vaikutusta eri koulutusryhmissä. Myös tässä yhteydessä olisi kaivattu vertailua miesten ja naisten työn tarjonnan välillä. Naisilla palkkataso nousee tunnetusti hitaammin
suhteessa koulutukseen kuin miehillä. Esimerkiksi hoito- ja opetustehtävissä työskentelee hyvin koulutettuja pienipaikkaisia naisia, joille työn sisältö
on merkittävä työhön osallistumista kannustava tekijä.
Työvoiman kysynnän muutoksilla havaittiin olevan vaikutuksia työvoiman tarjontaan toisaalta
työllisyystilanteen muutosten ja toisaalta reaalipalkan muutosten kautta. Aikasarja-analyysissa saatiin vahvistusta sille, että naisten työn tarjonta joustaa työvoiman kysynnän mukaan, kun taas miesten työn tarjonta ei juuri reagoi työllisyystilanteeseen eikä reaalipalkkatason muutoksiin. Naisten
työmarkkina-asema on kuitenkin vakiintunut
1980-luvulla ja naisten työn tarjonnan reagointi
suhdannevaihteluihin vähentynyt.
Työvoiman kysynnän todetaan kasvaneen elinkeinoelämän rakenteellisen muutoksen seurauksena juuri naisvaltaisilla palvelualoilla. Tällä kehityksellä todetaan olleen huomattava merkitys nopealle
naimisissa olevien naisten työvoimaosuuden kasvulle 1970- ja 1980-luvulla. Naisten työn tarjontaa
lisänneinä tekijöinä mainittiin myös kunnallisen
päivähoidon laajeneminen sekä eräiden sosiaalietuuksien, mm. äitiyspäivärahan, muuttuminen ansiosidonnaiseksi vuonna 1982. Kirjoittajat viittaavat myös siihen, että Suomessa asuntolainojen lyhyillä maksuajoilla ja tiukoilla etukäteissäästämisvaatimuksilla on todennäköisesti ollut työn tarjontaa lisäävä vaikutus. Mielenkiintoinen kysymys olisikin, kuinka paljon kohtuuhintaisten vuokraasuntojen lisääminen tasapainottaisi työmarkkinoi-

ta laskemalla etenkin pienten lasten vanhempien
työn tarjontaa.
Ajankohtaista verouudistuskeskustelua ajatellen
erityisen mielenkiintoisia ovat arviot verotuksen
vaikutuksista tarjotun työpanoksen määrään. Simulointikokeiden avulla kirjassa tarkasteltiin, miten siirtyminen progressiivisesta verotuksesta proportionaaliseen verotukseen vaikuttaa aktiivi-iässä
olevien työssäkäyvien naisten työn tarjontaan. Rajausta perusteltiin mm. sillä, että ulkomaisissa tutkimuksissa on saatu esiin selvimpiä vaikutuksia juuri tässä ryhmässä. Näin rajattujen laskelmien esiintyminen verouudistus keskustelun yhteydessä vaikuttaa arveluttavalta. Aineisto on peräisin vuoden
1980 työvoimatutkimuksesta. Kirjoittajien mukaan
otoksen työtunnit lisääntyivät 8 0,10, mikä mahdollisti keskimääräisen veroasteen laskemisen yli neljällä prosenttiyksiköllä ilman että verokertymä
muuttui. Jos aineisto olisi kattanut myös miehet sekä 15-24-vuotiaiden ja 55-64-vuotiaiden ikäryhmät, työn tarjonnan kasvu olisi ilmeisesti jäänyt
huomattavasti alle 8 % :n. Käytännössä kysymys
on siitä, miten työtuntien lisäys on mahdollista, kun
jo nyt moni osa-aikatyötä tekevä siirtyisi kokoaikatyöhön, jos sitä olisi tarjolla.
Tutkimuksen tavoitteeksi määriteltiin työmarkkinoilla syntyvien kannustinvaikutusten etsiminen
ja niiden suunnan selvittäminen. Sitä, kuinka hyvin tässä tavoitteessa on onnistuttu, on vaikea vielä arvioida. Kirjaa onkin arvioitava erityisesti jatkotutkimuksen suuntaamisen kannalta. Ongelmana on, että käytettävissä olevat tilastot ovat Suomessa puutteellisia. Työn tarjonnan tutkimus vaatisi poikkileikkausaineistojen lisäksi tietoa samoista
henkilöistä eri ajankohdilta. Sellaisilla aineistoilla
olisi käyttöä myös työvoiman liikkuvuuden tutkimuksessa.
Kokonaisuutena kirja tarjoaa paljon mielenkiintoista materiaalia keskusteluun työmarkkinatutkimuksen keskeisistä kysymyksenasetteluista ja painotusalueista. Tarkastelu perustuu kuitenkin hyvin
perinteisiin työn ja vapaa-ajan käsitteisiin. TaloustieteiIijöiden soisikin vilkastuvan työmarkkinatutkimuksen myötä heräävän keskustelemaan itse työn
käsitteestä, johon monet yhteiskunnan ja työelämän muutokset tuovat uusia piirteitä.

Seija Parviainen
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Matti Tuomala: Studies in the Theory of Optimal
Income Taxation, Suomalainen Tiedeakatemia,
Dissertationes Humanarum Litterarum 43, Helsinki
1987.
VTL Matti Tuomalan väitöskirja koostuu katsausja yhteenvetoartikkelin lisäksi neljästä eri artikkelista, jotka kaikki ovat kansainvälisissä laatuaikakauskirjoissa julkaistuja. Väitöskirjan tutkimusongelma - löytää kansakunnan kannalta paras tuloveroasteikko - on vanha ongelma. Perusvaikeus
johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että on löydettävä koko tuloveroasteikko eikä vain yksittäinen
veroaste, joka olisi optimaalinen. Erityisesti koko
tuloveron historian ajan taloustieteilijöillä on ollut vaikeus osoittaa progressiivinen tulovero nousevien rajaveroasteiden tarkoittamassa mielessä koko kansantalouden kannalta haluttavaksi veroksi.
Tämä on Tuomalan keskeisin teema niin ongelman
tämänhetkisen tietämyksemme tasoa koskevassa
katsauksessaan kuin omissa artikkeleissaan.
Väittelijän yhteenvedon ensimmäinen kappale sai
minut perehtymään hieman tuloveron historiaan.
Käytin lähteinäni A. C. Piqoun Public Finance, Ursula Hicks'in Public Finance ja Ernst Nevanlinnan
Verotusja Pääomanmuodostus -teoksia nykyajan
oppikirjojen ohella.
Englantilaiset omivat keksineensä nykyaikaisen
progressiivisen tuloveron. Heillä oli jo Henrik
VIII:n ajoista alkaen tuloveroja, jotka kuitenkin
aina kuolivat pois veropohjan rapautuessa vähin
erin ja mielivaltaisuuksien lisääntyessä samalla.
Näiden merkitys oli ·kuitenkin siinä, että ne jättivät jälkeensä opin, että verotaakan jakaantuminen
tulee suhteuttaa veronmaksajien veronmaksukyvykkyyteen ja että tulo on sovelias veronmaksukyvykkyyden standardi. Vähitellen syntyi myös progressiivisuuden ajatus. Kun filosofi John Locke kannatti nykyisin benefit- tai etu-/hyötyperiaatteena
tunnettua verotusta, joka oli koottava jokaiselta
valiioyhteisön jäseneltä, hänen aikalaisensa filosofi
Hobbesin mukaan köyhät oli vapautettava verotuksesta heidän työnsä arvon alhaisuuden vuoksi.
Progressiivisuuden perusteet olivatkin alkuaikoina humanitaarisia eivätkä puhtaasti taloudellisia.
Hyvin nopeasti keksittiin myös taloudellisia syitä
köyhien vapauttamiseksi verotuksesta. Perussyy ei
ollut enempää eikä vähempää kuin Ison-Britannian
teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky; verotettaisiinpa subsistenssitasolla eläviä työläisiä hyödykkeiden tai palkkojen kautta, kummassakin tapauksessa brittiläisten tuotteiden kustannukset nousisivat muuhun maailmaan verrattuna.

Adam Smithin aikalaisista jo useat toivat julki
loogisia oikeudenmukaisuus- tai eriarvoisuuden vähentämisperusteluja vaatien verotusta, joka korjaisi
varallisuuden epätasaista jakautumista niin paljon
kuin mahdollista vapauttamalla köyhät verotuksesta ja rasittamalla rikkaita. Smith itse oli tiukasti
tuloveroa vastaan pitäen tuloa epämääräisenä ja
mielivaltaisena veropohjana.
William Pitt nuoremman tulovero, joka oli voimassa 1797-1816, oli englantilaisten ensimmäinen
lievästi progressiivisen tuloveron kokeilu. Se käsitti
vähäisen verovapaan tulon määrän ja lisäksi aivan
pienimpiä tuloja verotettiin alennetun veroasteen
mukaisesti. Kun tulovero otettiin Gladstonen aikana 1842 vastahakoisesti käyttöön uudestaan, mutta tietoisesti tilapäisenä hätätilaverona - suojatullien perättäiset alentamisethan olivat syöneet valtion verotuloja - se omaksuttiin proportionaalisena, lähinnä eri tulon lähteisiin kohdistuvana verona.
Itse asiassa viime vuosisadan alkupuolen englantilaisten taloustieteilijöiden keskuudessa vallitsi varsin suuri vastustus progressiivista tuloveroa kohtaan.
»Suurempien tulojen verottaminen korkeamman
verokannan mukaan kuin pienempien tietää niiden
rankaisemista, jotka ovat tehneet ankarammin työtä ja säästäneet enemmän kuin heidän kanssaihmisensä» ei ole Reaganin vaan John Stuart Millin retoriikkaa. Jotta en antaisi väärää kuvaa Millin ajattelusta, hän puolsi kyllä puhtaitten voittojen (so.
normaali koron ylittävien voittojen) verottamista ja
progressiivista perintöveroa, mutta ei yleistä progressiivista tuloveroa, koska se olisi progressiivinen
vero myös investoinneille. Millhän halusi vapauttaa koron tuloverosta. Siksi on luontevaa, että hän
päätyi ajatusrakennelmaan, joka ei tukenut yleistä progressiivistä tuloveroa.
Kuriositeettina voidaan todeta myös Suomessa
olleen varhaisen progressivisen tuloveron kokeilun
(ilmeisesti Preussin esimerkkiä noudattaen). Vuoden 1863 valtiopäivien säätämä ns. suostunta (voimassa 1865-1885) oli nimittäin kaikessa vähäpätöisyydessään tuloihin perustuva, lievästi progressiivisen asteikon mukainen vero. Englanti sai lopulta progressiivisen yleisen tuloveron vasta 1909
sen tultua omaksutuksi sitä aikaisemmin jo varsin
laajasti mannermaalla. Suomi sai progressiivisen
suostunnan uudestaan vuonna 1916, aluksi puhtaasti hallinnollista kautta, mutta vuodesta 1918
eduskunnan säätämänä tulo- ja omaisuusverona.
Tuomalan tutkimusaluetta, optimaalisen tuloveron teorian historiaa hallitsee kaksi henkilöä yli
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muiden: Francis Edgeworth, joka vuonna 1897 ensimmäisenä ylipäätänsä pystyi karakterisoimaan
tietyillä olettamuksilla täsmällisesti, että tuloveron
tulisi olla progressiivinen, ja James Mirrlees, joka
vuodesta 1968 on ollut Edgeworth'in nimeä kantavan professuurin haltija Oxfordin yliopistossa.
Vaikka eriarvoisuuden vähentäminen progressiivisen verotuksen avulla on siis jo yli vuosisadan
ajan ollut käytännön talouspolitiikkaa länsimaissa, silti ei ole ollut olemassa mitään relevanttia talousteoriaa, johon vero asteikon progressiivisuutta
koskevassa päätöksenteossa olisi voitu vedota. Viime vuosikymmenen alusta lähtien teoreettinen työskentely on kuitenkin saanut aivan uuden sysäyksen professori Mirrleesin kehittämän mallintamistavan johdosta. Tuomalan väitöskirja liittyy tähän
tutkimusaaltoon.
Tämä Mirrleesin vuonna 1971 julkaisema artikkeli »An Exploration in the Theory 01 Optimal Income Taxation» on aikakautemme uraauurtavimpia töitä. Se ei avannut ainoastaan laajaa oman
alansa kirjallisuutta työponnistelu/ ansiohoukutinkehikossa vaan on ollut erittäin vaikutusvaltaisena metodologisena esikuvana ehkä vielä laajemmalle tieteelliselle kirjallisuudelle koskien sitä, kuinka
erilaiset informaation taloustieteen alaan kuuluvat
ongelmat muotoillaan ja ratkaistaan. Tämän johdosta koko mikrotalousteoria, eritoten yrityksen
kuten yksittäisten organisaatioiden teoria yleensä
sekä toiItiialan ja pääomamarkkinoiden tasapainon
teoriat ovat voimakkaan uudelleenkirjoituksen vaiheessa.
Tuomala on optimaalisen tuloverotuksen tutkijoista ehkä selvimmin työskennellyt tiukasti mirrleesiläisessä hengessä. Hänen työskentelynsä pääpaino on ollut yhtäältä numeerisin menetelmin täsmentää Mirrleesin perusmallin ja sen eri myöhempien variaatiQiden tulosten sanomaa. Toisaalta
Tuomala on tehnyt tutkimuksissaan myös teorian
kehittelytyötä alalla ja on saanut aikaiseksi uusia
tuloksia. Tällöinkin optimaalisen politiikan luonne paljastuu tarkemmin vasta Tuomalan suorittamien numeeristen valaisujen avulla.
Katsaus- ja yhteenveto artikkeli on selkeästi kirjoitettu mutta lyhyehkö. Erityisesti väittelijä olisi
voinut yhteenvedossa selventää lisää oman panoksensa liittymäkohtia muuhun kirjallisuuteen. Tässä yhteydessä odottaisi mm. tarkempaa kuvausta
numeeristen laskelmien suorittamistavasta ja niissä esiintulleista ongelmista, koska laskelmien teko
on artikkeleissa kerrottu hyvin suppeasti. Jokainen
lukija olisi kiinnostunut tietämään, mitkä tällaisissa
numeerisissa laskelmissa ovat suurimmat vaikeu-

det ja ovatko ne vaatineet väittelijän omia, muista
tutkijoista poikkeavia ratkaisuja.
Mirrleesin mallilla suoritetut laskelmat on raportoitu julkaisussa »On Optimal Income Taxation:
Some Further Numerical Results». Niiden päätulokset ovat, että
(i) optimaalinen tuloveroasteikko poikkeaa yleensä lineaarisesta;
(ii) korkeiden rajaveroasteiden olemassaolo voidaan selittää alhaisella kokonaiskulutuksen ja
vapaa-ajan kulutuksen välisellä substituutiolla eikä niinkään yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentämisarvostusten voimakkuudella (toisin sanoen korkean marginaaliverotuksen aiheuttamien kansantaloudellisten kustannusten alhaisuus on suhteellisesti määräävämpi tekijä optimaaliseen progressioon kuin eriarvoisuuden vähentämisarvostusten
voimakkuus);
(iii) nk. päätepistetulosta korkeimman ansaintakyvyn omaavan henkilön osalta (eli hänen optimaalisen rajaveroasteensa tulisi olla nolla) ei voi yleistää koskemaan edes kyvykkyysjakautuman ylintä
prosenttia.
Hieman yksinkertaistaen artikkelia voi karakterisoida, että se on Sternin vuonna 1976lineaariselle tuloveromallille esittämien laskelmien laajennus
epälineaariseen tulovero malliin. Siten artikkelin tieteellinen arvo on juuri siinä, kuinka saatu numeerinen informaatio poikkeaa aikaisemmista laskelmista.
Mirrleesin mallin optiInaaliset rajaveroasteet ovat
Tuomalankin olettamuksilla alenevia. Kun mallia
modifioidaan sallimalla veronmaksajien koulutusvalinta ennenkuin he varmistuvat ansiokyvykkyydestään ja päättävät työntarjonnastaan, väittelijä
pystyy osoittamaan artikkelin »On the Optimallncome Taxation and Educational Decisions» laskelmissaan lievästi nousevat rajaveroasteet suuriInmalle osalle populaatiota. Selvemmin ne nousevat kun
tuloepävarmuus otetaan eksplisiittisesti mukaan
malliin. Tämä laajennus artkkelissa »Optimal Degree 01 Progressivity under Income Uncertainty»
noudattelee Mirrleesin vuoden 1974 tuloepävarmuuden huomiooon ottamista koskevan artikkelin metodiikkaa, joten väittelijän oma kontribuutio on jälleen numeerisen informaation tuottamisessa, mikä ongelman luonteen vuoksi saadaan kylläkin erilaisella lähestymistavalla kuin Mirrleesin
perusmaHin tai koulutusvalintamallin yhteydessä
tuotetut laskelmat.
Väittelijä kykenee johtamaan myös uusia analyyttisia tuloksia koulutusvalintamallinsa yhteydessä, vaikka sen perusasetelma on hyvin Mirrleesin
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1971 artikkelin mukainen. Samoin lineaarista tuloveroa koskevassa artikkelissaan »Simplijied Formulae for Optimal Linear Income Taxation» hän
kykenee manipuloimaan optimaalisen politiikan ensimmäisen asteen ehtoja uudella tavalla osoittaen
optimaalisen veroasteen riippuvan veron tehokkuusmitan, hyvinvointipainotetun työntarjonnan
jouston ja oikeudenmukaisuus mitan välisestä tasapainoilusta. Tosin ajatus ei oleellisesti poikkea
optimaalisen hyödykeverotuksen kirjallisuudessa
esiintyvästä hyvinvointipainotettujen keskimääräisten kysyntöjen tehokkuusmitasta.
Lopputoteamuksena Tuomalan laskelmista voi
todeta, että vielä tänäkään päivänä optimaalisen
tuloverotuksen teorialla ei ole tarjottavana mitään
selvää talouspoliittista ohjetta veroasteikoista päättäville. Silti se tarjoaa paljon sanottavaa niistä tekijöistä, joista optimaalinen asteikko riippuu. Erityisesti Tuomalan laskelmissa korostuu yksinkertaisimman ja ehkä tärkeimmän tekijän rooli eli se,

miten tulonansaitsijat ovat jakautuneet eri tulotasoille.
Väitöskirja edustaa metodisesti erittäin vaikeata aluetta, mutta sekä teoreettinen että numeerinen
työ keskittyvät Mirrleesin joko 1971 tai 1974 artikkelien viitoittamiin perusratkaisuihin. Väitöskirjaa voikin kritisoida sen ongelma-alueen suppeudesta suhteessa näihin töihin.
Optimaalisesta verotuksesta kirjoittavien joukko on maailmalla laaja, mutta vain suhteellisen vähäinen osa heistä on jaksanut tehdä numeerisia laskelmia. Kuitenkin juuri näiden kautta me tiedämme eniten optimaalisen tuloveron mallien ominaisuuksista. Tässä suhteessa väittelijän panos on todella merkityksellinen. Jos numeerisen informaation saaminen optimaalisista veroasteikoista olisi
helppoa, ilmeisesti Tuomalankin laskelmat olisi joku tehnyt jo kymmenen vuotta aikaisemmin.

Jouko Ylä-Liedenpohja

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1987:3

ENGLISH SUMMARIES
JOUKO PAUNIO: Stagnation in Europe?
The first part of the paper discusses the features
of the slowdown in European economic growth in
recent years. The paper emphasizes the serious consequences for future growth of the relative weakening of capital formation both in the market economy countries and in the centrally planned economies. It is argued that faster growth can be achieved by active coordinated economic policies in
Western Europe. In particular, a higher rate of
capital formation is necessary for returning to a
considerably lower level of unemployment. In the
centrally planned economies of the European region an improved overall efficiency is required to
achieve the hoped-for improvement in the rate of
growth and in the standard of living in general.

MIKKO PUHAKKA: Equilibria with Rationing:
The State of the Theory and Some Recent Developments.
This article reviews the basic theory of equilibria
with rationing: the concepts of equilibrium, rationing schemes, and disequilibrium macroeconomics.
Furthermore three pieces of interesting theory
which at least partially received their motivation

from disequilibrium theory will be assessed. These
theories are the theory of labour contracts, imperfect competition in macroeconomics, and aspects
of some dynamic models.
The basic conclusion which arises from the models of equilibria with rationing is that they produce empirically appealing predictions but the theory itself is partially based on an unfounded assumption of temporarily fixed prices. Recognizing
these shortcomings economists are trying to build
up models where the fixed price assumption is remedied. The theory of labor contracts has been somewhat successful in generating sticky wages and layoffs. However, these results tend to be too model
specific. Some models of imperfect competition
have been able to generate Keynesian results (e.g.
the government expenditure multiplier). Dynamic
models (e.g. overlapping generations models) can
exhibit equilibrium behavior where prices are predetermined, and thus resemble fixed price models.
Predetermined prices are not assumed, but they are
a result of rational equilibrium behavior.
Some still rather loose conjectures about the
direction of the theory are given in the end of the
paper. Game theory is expected to play an important role in helping economists to build up models
where prices and quantities are jointly determined,
and where equilibria have non-Walrasian characteristics.
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International Conference on Macroeconomic Modei Building
- aika: 21.-23. 10. 1987
- paikka: Amsterdam, Alankomaat
- lisätietoja: Congress Seeretariat of the Eeonomic Modelling Conferenee (E.M.C), elo De Nederlandsehe Bank N.V., Postbus 98, NL-1000
AB Amsterdam, The Netherlands
Taloustieteellisen Seuran X Kansantaloustieteen
päivät
- aika: 18.-19. 2. 1988
- paikka: Turku
- lisätietoja: Anni Huhtala, PTT, Revontulentie
8,02100 Espoo, puh. (90-) 4375 308. Halukkai-

ta esitelmän pitäjiä pyydetään lähettämään yhden sivun mittainen kuvaus esitelmän aiheesta
emo osoitteella 30. 11. 1987 mennessä.

12. pohjoismainen matemaattisen tilastotieteen
konferenssi
- aika: 6.-10. 6. 1988
- paikka: Turku
- lisätietoja: Turun Kongressipiste Oy, Tähtitorninkatu 5 G, 20700 Turku, puh. (921-) 500 333.
The 3rd Annual Congress of the European Economic Association
- aika: 26.-28. 8. 1988
- paikka: Bologna, Italia
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTiÖN STIPENDIT KANSANTALOUSTIETEEN
JA LÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSEEN

julistetaan entiseen tapaan haettaviksi syyskuussa
1987.
Kansantaloustieteessä ovat etusijalla raha- ja
palkkateoreettiset sekä finanssiopilliset ja kansantalouspoliittiset tutkimukset.
Lisäksi voidaan jakaa tehostipendejä, jotka on
tarkoitettu päätoimiseen tutkimustyöhön muusta
ansiot yöstä vapaana.
Terveystaloustieteeseen voidaan myöntää erityisiä stipendejä.

Hakuaika päättyy 15. 10. 1987 klo 12.00.
Säätiön hallitukselle osoitetut, säätiön toimistosta saataville lomakkeille kirjoitetut, perustellut hakemukset on toimitettava määräajan kuluessa säätiön toimistoon: Ludviginkatu 3-5 A, 00130 Helsinki. Hakemuksiin on liitettävä virkatodistus, ansioluettelo ja seikkaperäinen tutkimussuunnitelma
kustannusarvioineen.
Tarkempi hakuilmoitus julkaistaan päivälehdissä
syyskuun puolivälissä.

FORSKNING GÄLLANDE NORDISKT EKONOMISKT SAMARBETE

Det nordiska ekonomiska forskningsrådet inbjuder intresserade forskare att ansöka om understöd
för genomförandet av projekt år 1988.
Forskningsrådet kan understöda analyser och utredningar gällande de nordiska ländernas inbördes
ekonomiska beroende och andra centrala ämnen
inom nordisk nationalekonomisk debatt.
Från forskningsrådet kan potentiella sökande erhålla en förteckning över de krav som ställs på ansökan och över de kriterier som används vid utvärderingen av ansökningar. Tilläggsuppgifter ger

Forskningsrådets ordförande, professor Jouko
Paunio och rådsmedlemmarna pol.dr Heikki Koskenkylä och pol.dr. Lars-Erik Öl/er.
Ansökningstiden går ut den 1 oktober 1987.
Ansökningarna riktas till:
Nordiska ekonomiska forskningsrådet
Peter Stenkula
Box 5137
S-220 05 Lund
Sverige
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