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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

PÄÄKIRJOITUS

Säästäminenkö kunniaan?
Sekä poliitikot että ekonomistit ovat nimenneet maksutaseen alijäämän Suomen kansantalouden vakavaksi ongelmaksi lähimmän viisivuotiskauden aikana. Maksutaseen alijäämän kasvu on oire rakenteellisesta heikkoudesta. Kauppataseen lievä ylijäämä ei enää riitä tasapainottamaan ulkomaankaupan kuljetusten, matkailun ja nettokorkomenojen kasvavaa alijäämää.
Suomen kauppalaivaston riisuminen ja
ulosliputtaminen ei ilmeisesti lopu. Maailman
merenkulun roolia vapaan kaupan lipunkantajana sopii yleensä epäillä telakkatukien maailmassa. Luonto itse pitänee huolta siitä, että
suomalaisten etelänmatkojen arvo ylittää turismin tuomat tulot Suomeen. Ulkomaisen
pääomantuonnin synnyttämä koronmaksuvelvollisuus säilyy, eikä sitä helpottaisi ainakaan
devalvaatio. Maksutaseen epätasapainon perussyynä on kotimaisen säästämisen riittämättömyys bruttoinvestointeihin nähden. Monessa yhteydessä on todettu Suomen tuonnin tulojouston suuruus, se on selvästi yhtä suurempi. Jos Suomen kansantalouden kasvuvauhti
hidastuisi; hidastuisi tuonnin kasvu prosentuaalisesti enemmän kuin BKT:n kasvu.
Tuonnin hintajouston substituutiovaikutus
kotimaiseen tuotantoon nähden oletetaan suureksi. Muutoin ei olisi mitään mieltä niissä
väitteissä, joissa korostetaan tuonti kilpailun
merkitystä kotimaisen hinnanmuodostuksen
kurissa pitämisessä. Terms of traden Suomen
kannalta miellyttävän kehityksen on katsottu tuoneen oman kontributionsa Suomen kansantalouden kasvuvauhdin ylläpitämiseen.
Osa edellä olevista väitteistä on ainoastaan
mu-tu-menetelmällä verifioituja. Kovin selviä
hintasubstituutiojoustoja ei kukaan liene Suomessa laskenut, saati joustokertoimien pysyvyyttä tarkkaillut. Cecchini-raportin mukaan
raa'asti laskien EY:n integraation ei pitäisi
heikentää Suomen kansantalouden vaihtosuh-

detta. Tuontiraaka-aineiden pitkän ajan hintakehityksestä .ollaan yleensä hiljaa.
Teollisuustuotteiden ja kansainvälisen kaupan palvelujen substituutiovaikutuksista on
jossain määrin selvityksiä. Muiden palvelujen
ja maataloustuotteiden kaupan vapauttamisen
vaikutuksista hintatasoon ja kotimaiseen tuotantoon on tarjolla runsaasti mielipiteitä, mutta valitettavan vähän tietoa.
Suomen Pankin johtokunnan omaksumaan
liberalisointilinjaan kuuluu kiinteän valuuttaindeksin ja muuttuvien korkojen politiikka.
Se asettaa bruttopääomanmuodostukselle
vaihtoehdot: mikä on kalliilla hinnalla hankitun kotimaisen rahoituksen investointeja vähentävän vaikutuksen ja halvemman ulkomaisen maksutasetta heikentävän rahoituksen
keskinäinen vaihdettavuus.
Investointeja epäilemättä tarvitaan reaalisen hintakilpailukyvyn ylläpitämiseen ja koko
kiinteistösektorin saattamiseen edes välttävästi
toimivan kilpailutalouden piiriin.
Miltei kaikissa maailmanmaissa on kotitalouksien säästämisalttius romahtanut. Saksan
liittotasavalta, Japani ja eräät NIC-maat ovat
poikkeavia kummajaisia. Suomen kotitalouksien säästämisalttius on alentunut vahvasti.
Suomi ei kuitenkaan ole säästämisalttiuden
kansainvälisessä vertailussa romahtanut lähellekään kestävyysjuoksijain tasoa. Monista
säästämisalttiuden muutosten selityksistä lienevät populaareimmat ne, jotka lähtevät siitä, että kotitalouksilla on taipumus yliarvioida elämänkaaritulonsa ja varallisuutensa
kurssi nousut. Kotitalouksien kannalta se ei ole
kovin mahdottomalta näyttänytkään. Asunto-, kakkosasunto- ja osakevarallisuuden realisoidun ja realisoitumattoman markkina-arvon nousu on tuonut rikkauden tunteen, uskon hinnannousun jatkuvuuteen ja siten puhtia kulutukseen. Sen osoittaminen kotitalouksille, että ne ovat yliarvioimassa mahdolli-
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suuksiaan, edellyttäisi joko sosiaaliturvajärjestelmän heikentämistä ja/tai omaisuusesineiden hinnannousujen pitämistä muiden hyödykkeiden hinnannousujen tasolla. Edellinen
vaihtoehto ei kuulu hyvinvointivaltion kuvaan, jälkimmäinen taas edellyttäisi kilpailua
sinne, missä sitä ei ole.
Säästämisen elvyttämiseen on tarjottu vähänlaisesti uusia keinoja. Eräs niistä on rahasäästämisobjektien korkojen nostaminen. Se
on investointien kannalta ikävä keino, jollei
itse rahoituksen välityksen kustannuksia saada samalla alennetuksi. Tässä lienee jossain
määrin mahdollisuuksia Suomen nykyiseen tilanteeseen verraten. Koron nousu saattaisi rokottaa kulutusluottoja ja sitä kautta itse kulutustakin. Kukaan ei Suomessa liene kovin
valmis arvioimaan, mikä on investointien ja
kulutusluottojen korkojousto.
Kotitalouksien kulutus alttiutta voisi niin
ikään alentaa velkojen vähennysoikeuden leik-

kaaminen verotuksessa. Verotuksen vähentämisoikeuksien supistamispolitiikka synnyttää
väliinputoajien kuoron kertomaan, miksi politiikka on niin väärää, niin väärää. Kukaan
ei ole vielä ehdottanut pelaamisen ja säästämisen bastardin eli palkinto-obligaatiolainan
mahdollistamista.
Säästäminen ei ole kunniassa, suhteessa
muuhun rahapoliittiseen tutkimukseen sitä ei
riittävästi tutkita, eikä sen edistämispolitiikkaa kehitellä. Maksutaseongelmaiselle kansantaloudelle on kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa: opi säästämään tai köyhdy. Yksilön
valintaa korostavat opit ovat opettaneet monet kotitaloudet vastaamaan: säästäköön naapurit, meidän perheellä on vielä kiinniottamisen varaa naapurin kulutustasoon nähden.
Olisiko säästämisen kunnianpalautuksen
aika silti tullut.

Jussi Linnamo

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
PIDETTYJÄ ESITELMIÄ

Länsi-Euroopan integraatiokehitys*
ANTTI SATULI

Kansainvälinen kauppapoliittinen tilanne on
tällä hetkellä merkittävissä muutoksissa.
Yleismaailmallisesti merkittävin prosessi on
GATT:in piirissä vuonna 1986 alkanut ns.
Uruguayn kierros. Sen lisäksi, että tällä neuvottelukierroksella etsitään vastauksia mm.
maatalouskaupan ongelmiin ja pyritään luomaan pelisääntöjä palveluiden kansainväliselle
kaupalle on kierroksella tärkeä rooli protektionististen paineitten kurissapitäjänä. Tämä
prosessi ansaitsee täyden tukemme, onhan
varsinkin pienten maitten intressissä, että kansainvälistä kauppaa käydään mahdollisimman
selkeiden sääntöjen puitteissa.
Rinnan maailmanlaajuisen prosessin kanssa on kehitystä tapahtumassa myös alueellisesti. Selkeimmät muodot alueellinen kehitys
on saanut Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jossa Yhdysvallat ja Kanada ovat neuvotelleet vapaakauppasopimuksen. Meille luonnollisesti se, mitä tapahtuu Euroopassa on
keskeisintä.
Koko Eurooppaa tarkasteltaessa havaitsemme, että kehitystä on tapahtumassa niin kaupparyhmittymien sisällä kuin niiden välisissä
suhteissa. Kun puhutaan Euroopan integraatiokehityksestä usein tarkoitetaan vain sitä kehitystä, joka on meneillään Länsi-Euroopassa tai vieläkin kapea-alaisemmin EY:n sisäistä kehitystä. Meidän on kuitenkin syytä nähdä tilanne laajemmin, koko maanosamme
kattavana. Sekä sosialistisissa maissa itsessään
tapahtuva talousuudistus että niiden ja EY:n
* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

lähentyminen ovat tekijöitä, joita meidän on
seurattava tarkoin ja huolehdittava siitä, että
käytämme hyväksemme tämän kautta avautuvia mahdollisuuksia.
On luonnollista, että meillä on päähuomio
kiinnitetty siihen, mitä on tapahtumassa Länsi-Euroopassa. Onhan sen osuus ulkomaankaupastamme kaksi kolmasosaa, ja jos mukaan lasketaan sijoitustoiminta, matkailu ja
muu taloudellinen yhteistyö on Länsi-Euroopan merkitys meille vielä tätäkin suurempi.
EY:n vuonna 1985 tekemä päätös luoda vapaat sisäiset markkinat, joissa tavaroiden, palvelusten, pääomien ja ihmisten liikkumisen
tiellä olevat esteet EY:n sisällä poistetaan vuoden 1992 loppuun mennessä ei sinänsä ole mikään uusi ajatus. Päämäärä on lausuttu julki
jo Rooman sopimuksessa. EY:n sisäinen integraatio etenikin alkuvuosina varsin ripeästi ja
1960-luvun lopulle tultaessa oli luotu tulliliitto, yhteinen kauppapolitiikka ja yhteinen
maatalouspolitiikka. Sisäinen integraatio kuitenkin pysähtyi tähän. Vuorossa olivat alueellinen laajentuminen ja mm. öljykriiseistä aiheutuneet taloudelliset ongelmat.
EY:n integraation alkuperäinen liikkeellepaneva ideologia perustui siihen poliittiseen
ajatukseen, että yhdistämällä Länsi-Euroopan
taloudet luodaan alueen maitten välille pysyvä rauhantila. Tämä asiantila lienee saavutettu
eikä se enää yksin riittänyt saamaan integraatioprosessia uudelleen käyntiin Länsi-Euroopassa. Tähän tarvittiin ulkoapäin tuleva sy-
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säys. Tämänhetkisen EY:n integraatioprosessin liikkeelletyöntävänä voimana on halu integraation syventämisen avulla vastata siihen
haasteeseen, jonka ennenkaikkea Yhdysvaltain ja Japanin taloudellinen menestys on aiheuttanut. Tällä seikalla saattaa olla merkitystä kun arvioidaan sitä, pystyykö EY toteuttamaan tavoitteensa ja millä tavoin se tulee
suhtautumaan ulkopuolisiin maihin.
EY:n sisämarkkinaohjelmaa on toteutettu
nyt runsaat kolme vuotta. Vaikka alkuvaiheen
täytäntöönpanonopeus ei täysin vastannut
suunnitelmia, on tahti kiristynyt ja edellytykset ohjelman toteuttamiselle parantuneet. Siirtyminen määräenemmistö käytäntöön vuoden
1987 puolivälissä ja se, että maatalouteen, rahoitukseen ja sisäiseen koheesioon liittyvät ongelmat on tänä vuonna saatu ratkaistua, on
olennaisesti parantunut edellytyksiä sisämarkkinaohjelman läpiviemiseksi.
Sisämarkkinaohjelman toteuttaminen on
nyt selvästi EY:n keskeisin tavoite. Kaikkien
muiden kysymysten, ml. uusien jäsenanomusten käsittely tultaneen siirtämään myöhemmäksi. EY:n piirissä kuvataan nykyistä prosessia peruuttamattomaksi. Tämä onkin meidän kannaltamme ratkaisevaa, ei niinkään se,
saadaanko se lopullisesti toteutettua 31. 12.
1992.
Suomessa ja muissa EFTA-maissa EY:n sisäistä kehitystä on tarkasteltu voittopuolisesti huolestuneina. Tähän on kyllä painavat
syynsä, mutta mielessä olisi myös pidettävä se,
että tämä prosessi jo sellaisenaan on meille positiivista. Se, että EY:stä on muodostumassa
yhtenäinen alue on vientitoimintamme kannalta positiivista. Myös se, että tämä tulee johtamaan alueen talouskasvun lisääntymiseen
koituu meidänkin eduksemme. Onhan kyseessä merkittävin markkina-alueemme.
EY:n piirissä on laadittu arvioita siitä, miten integraation syventäminen vaikuttaa
alueen talouden kehitykseen. Vaikka näiden
arvioiden tarkkuudesta ja lopputuloksista voidaan varmasti esittää erilaisia mielipiteitä,
osoittavat ne ainakin sen, että elinkeinoelämä
EY-alueella uskoo vahvasti kehityksen johtavan talouden lisäkasvuun ja mm. työllisyystilanteen oleelliseen paranemiseen. Tätä voi-

daan pitää osoituksena siitä, että itseäänruokkivasta europessimismistä ollaan pääsemässä
eroon.
Edelläsanottu ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että voisimme jäädä passiivisiksi sivustakatsojiksi. Ensinnäkin taloudellisten voimien yhdistäminen on etujemme mukaista ja toiseksi
meidän tulee välttää suhteellisen asemamme
heikkeneminen ja syrjittyyn asemaan joutuminen. Tämä edellyttää aktiivista otetta. Ratkaisumalliksi on luotuEFTA-maitten ja EY:n
yhteistyö eurooppalaisen talousalueen luomiseksi.
Monenvälinen EFTA/EY -yhteistyö alkoi
Luxemburgin ministerikokouksesta v. 1984,
jolloin tavoitteeksi asetettiin eurooppalaisen
talousalueen luominen. Tavoite määriteltiin
varsin väljästi, mutta se on muotoutunut vähitellen selkeämmäksi.
Eurooppalainen talous alue ei merkitse uuden
organisaation luomista, vaan prosessia, jossa asteittain pyritään poistamaan taloudellisen yhteistyön esteitä ja luomaan entistä yhtenäisempi 18 maata kattava markkina-alue.
Tämä voidaan tehdä monella tavalla, solmimalla monenvälisiä sopimuksia, liittämällä
yhteen EFTA:n ja EY:n järjestelyitä, kahdenvälisin sopimuksin tai sopeuttamalla omaaloitteisesti kansallisia määräyksiä yhteensopiviksi länsieurooppalaisten määräysten kanssa.
Luxemburgin kokouksen jälkeen on yhteistyölle luotu puitteet ja mekanismit ja yhteistyössä noudatettavat periaatteet ovat hahmottuneet.
Yhteistyössä pyritään tuloksiin samassa tahdissa kuin EY etenee omassa integraatiossaan.
Se, että jollain sektorilla ei ole saatu aikaan
tuloksia ei siis useinkaan johdu siitä, että
EFTA/EY -yhteistyössä ei ole edetty vaan siitä, että EY ei omassa piirissään ole asiassa
edennyt.
Kummankin järjestön luonnetta ja itsenäistä päätöksentekovaltaa kunnioitetaan. Tämä
merkitsee sitä, etteivät EFTA-maat voi osallistua EY:n lainsäädäntötyöhön tai sotkeutua
EY:n päätöksentekoon.
EY antaa ehdottoman etusijan omien yhteismarkkinoiden luomiselle. EY ei siis pää-
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töksenteossaan jää odottamaan EFTA-maita,
vaan etenee omalla vauhdillaan.
Yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen,
molemminpuolisiin etuihin ja velvollisuuksiin.
Emme voi lähteä siitä, että saisimme itsellemme Länsi-Euroopassa etuuksia antamatta vastaavia etuja omilla markkinoillamme alueen
muille maille.
Mitään EY:n sisämarkkinakehitykseen liittyvää aihepiiriä ei jätetä a priori EFTA/EYyhteistyön ulkopuolelle. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki tapahtuisi EFTA/EY-suhteissa samassa tahdissa ja samalla tavalla kuin
EY:n sisällä.
Yhteistyötä tehdään käytännönläheisesti ja
edetään tapaus kerrallaan.
Näiden periaatteiden pohjalta on yhteistyötä tehty runsaat neljä vuotta ja eräitä tuloksia on voitu kirjata. EFTA-maat ja EY ovat
sopineet yhtenäisistä tullausasiakirjoista,
EFTA-maat ovat päässeet mukaan EY:n teknologiaohjelmiin solmimiensa puitesopimuksen määrittelemällä tavalla. Periaatteelliselta
kannalta merkittävä on Luganossa viime syyskuussa allekirjoitettu EFTA- ja EY-maiden
välinen sopimus siviilituomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Tämä sopimus tulee myötävaikuttamaan ratkaisujen löytymiseen useilla muilla sektoreilla.
Suurimmassa osassa yhteistyön piirissä olevia asioita edistyminen on muodostunut pienistä edistysaskeleista ja lopullisen tavoitteen
tarkemmasta määrittelystä. Uusia aloja on tulossa yhteistyön piiriin sitä mukaa kuin EY:n
sisäinen integraatio etenee. Poliittisessa mielessä kuluneet neljä vuotta ovat merkinneet sekä EFTA-maille että EY:lle tiukempaa sitoutumista eurooppalaisen talousalueen luomiseen tähtäävään prosessiin.
Tarkasteltaessa yhteistyön konkreettisia aiheita voidaan todeta, että kaikki oleelliset teollisuustuotteiden kauppaan liittyvät kysymykset ovat yhteistyössä mukana ja yhteistyön tavoitteet on selkeästi määritelty. Myös muut
kysymykset, jotka liittyvät palvelusten, pääomien ja ihmisten liikkumiseen ovat tulossa
mukaan ensin selvitysluonteisiin keskusteluihin ja sen jälkeen kehityksen kulloinkin edellyttämällä tavalla varsinaisten neuvotteluiden

kohteeksi. Tällaisina mainittakoon finanssipalvelut, liikennekysymykset, pääomaliikkeet,
koulutuskysymykset ja kuluttajasuojakysymykset. Viime kuukausien aikana ovat sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvät asiat tulleet yhä
keskeisimmin esille EY:n sisäisessä keskustelussa. EFTA-maat ovat tässäkin suhteessa olleet aloitteellisia ja esittäneet yhteistyötä
syvennettäväksi sosiaalisissa kysymyksissä.
EY:n puolella on osoitettu mielenkiintoa
EFTA-maiden aloitetta kohtaan.
Kokemukset tähänastisesta EFTA/EY-yhteistyöstä ovat olleet rohkaisevia ja antavat perustetta sille käsitykselle, että yhteistyömalli
on toimiva. Sen avulla on voitu huolehtia siitä, että EY:n nykyisessä integraatiotilanteessa ei ole tapahtunut mitään sellaista, joka olisi
johtanut EFTA-maiden syrjintään. Huolta
tunnetaankin enemmän siitä, pystytäänkö tämä asiantila säilyttämään, pystyvätkö EFTAmaat jatkossakin säilyttämään suhteellisen
asemansa.
Vastaus tähän olennaiseen kysymykseen
riippuu paljolti EFTA-maista itsestään. Niiden on pystyttävä sopeutumaan uusiin tilanteisiin sekä kansallisesti, että myös EFTAna.
Ei ole mitään syytä uS"koa, että EY tarkoituksellisesti haluaisi sulkea EFTA-maita lisääntyvän taloudellisen yhteistyön ulkopuolelle.
Ovathan EFTA-maat EY:n suurin kauppakumppani, lähes neljännes sen ulkomaankaupasta. Eräät EFTA-maat ovat tosiasiallisesti
enemmän integroituneet EY:n talouteen kuin
eräät sen jäsenmaat. EFTA-maat ovat EY:lle
mielenkiintoisia yhteistyökumppaneita.
Kun EY oli omassa integraatiossaan 1970luvun alussa päässyt tulliliiton asteelle, jossa
siis jäsenmaitten välisestä kaupasta oli poistettu tullit ja määrälliset rajoitukset, se teki
EFTA-maitten kanssa vapaakauppasopimukset, joille se antoi vastaavat edut kuin EYmaille. Kaikilla tahoilla tunnustetaan tänään,
että tämä järjestely on toiminut sekä EFTAmaitten että EY:n eduksi. Miksi siis tällä linjalla ei jatkettaisi nyt kun poistetaan jäljelläolevia kaupan esteitä ja lisätään taloudellisen
yhteistyön edellytyksiä.
Voimme myös perustellusti, lähteä siitä, että se seikka, että eräät länsieurooppalaiset
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maat ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan
valinneet puolueettomuuspolitiikan ei estä näitä maita olemasta täysipainoisia taloudellisen
yhteistyön partnereita. Ennenkaikkea tätä tukee se, että näiden maiden puolueettomuus ei
perustu vain näiden maiden omiin etuihin,.

vaan se on seikka, joka palvelee laajempia intressejä ja on kaikkien maitten etujen mukaista.
On siis kaikki syy uskoa, että EFTA/EYyhteistyön avulla voimme turvata etumme
Länsi-Euroopan integraatio kehityksessä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Euroopan integraatio ja Suomen teollisuuden
toimintaedellytykset*
SAMPSA SARALEHTO

Kansainvälisen kauppapolitiikan tavoitteena
on toisen maailmansodan jälkeen ollut pyrkimys kaupan esteiden poistamiseen. Usko liberalismiin ja vapaakauppaan pohjautuu Torrensin ja Ricardon esittämään sekä mm.
Heckscherin ja Ohlinin täydentämään suhteellisen edun periaatteeseen. Tällöin kukin valtio erikoistuu omalle suhteellisen edun alueelleen. Tämä periaate on ollut lähtökohtana
myös taloudellisesta integraatiosta keskusteltaessa (Reinikainen 1969).
Taloudellisen integraation kehitysvaiheita
pyrki kuvaamaan ja jopa ennakoimaan Bela
Balassa (1961) luodessaan 1960-luvun alussa
omat vaihemallinsa taloudellisen integraation
etenemisestä. Taustalla olivat Vinerin esittämät ajatukset tulliliitoista ja niiden hyödyistä.
Balassan malleissa on viisi kehitysvaihetta.
Ensimmäisenä vaiheena on vapaakauppa-alue,
jolloin valtioiden väliltä poistetaan tullit ja
määrälliset rajoitukset; osallistujilla on kuitenkin omat ulkotullinsa. Toisena on tulliliitto, jolloin liitolla on yhteiset ulkotullit kolmansia maita kohtaan. Kolmas vaihe on yhteismarkkinat, tällöin vapautetaan myös tuotannontekijöiden liikkeitä. Talousyhteisö on
neljäntenä vaiheena, siinä keskeisiä sektoreita hoidetaan ylikansallisesti. Lopuksi on talous ja rahaliitto, jossa kaikki sektorit ovat yhteisen päätösvallan alaisia.
Mallien esittämisen aikoihin oli EEC jo perustettu ja EFTAn toimintaa hahmoteltu.
Myös GATT oli käynyt läpi ensimmäiset kaupan vapauttamiskierroksensa. Kohteena olivat tuolloin tullit ja määrälliset rajoitukset.
Sittemmin yleinen suuntaus maailmankaupassa on ollut tavoite edelleen vapauttaa tavarakauppaa ja pyrkiä lisäämään myös pal-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

velujen ja pääomien liikkumisen vapautta.
Balassa ei ottanut huomioon julkisen vallan lisääntynyttä säätelyä 1960-1uvulta lähtien.
Nyt tätä säätelyä pyritään purkamaan. Balassan hahmottama kehitys kulku ei toteutune
kaikilta osin, syynä on järjestöjen ja järjestelmien muuttuminen. Balassan mallit hahmottavat erästä mahdollista toimintamallia,
jota poliitikot seuraavat. Teoriat ovat luoneet
kuvan kehityksestä, johon nyt uskotaan.
Uusi kehitys näkyy taloudellisten järjestöjen toiminnoista. GATTissa meneillään olevassa Uruguayn kierroksessa keskustellaan
mm. palvelujen kaupasta, teollisuusoikeuksista sekä investointeihin liittyvistä suoritusvaatimuksista. EFTAn toiminta on laajentunut
alkuperäisestä vapaakaupan ylläpitämiseen
tähtäävästä tehtävästä.
EFTAn ja EY:n välistä yhteistyötä voidaan
tarkastella Balassan kehikossa. Nyt on saavutettu tavallaan ensimmäinen vaihe: tullit ja
määrälliset rajoitukset on poistettu. Samaan
aikaan neuvotellaan myös muista kohteista.
Integraation staattiset hyödyt on jo poimittu,
nyt ollaan menossa kohti dynaamisia hyötyjä. Balassan teorian mukaan myös EFTAEY-yhteistyössä tullaan eräänlaiseen käännekohtaan.
Ehkä suurin muutos integraatioteorian ja
käytännön työn kannalta on toiminnan suuntautuminen entistä enemmän kohti yritys tasoa. Merkittävänä tekijänä on pidettävä myös
ns. intra-industry-kaupan kasvua. Kauppaa
käydään rajojen yli lähes samanlaisilla tUOtteilla. Aikaisemmin kauppatuotteet todennäköisesti erosivat toisistaan enemmän kuin nykyisin. Kysymys on kuluttajan valintamahdollisuuksien kasvattamisesta ja toimittajien entistä pidemmälle menevästä erikoistumisesta
(Haavisto ja Saralehto 1988).
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EY:n tavoitteet

EY-alueen yritysjohtajat pitävät kustannuksia aiheuttavina tekijöinä tärkeysjärjestyksessä
EY:n tavoitteena on ollut perustamisestaan mm. seuraavia: hallinnolliset esteet, kansallilähtien voimistaa taloudellista kasvua ja lisä- set tekniset määräykset ja standardit, rajatä hyvinvointia sekä työllisyyttä. Ensimmäi- muodollisuudet, lainsäädäntöesteet, pääomaset kymmenkunta vuotta se poisti tulleja ja liikkeiden rajoitukset, välilliset verot, kuljemuita kaupan näkyviä esteitä. EY ei kuiten- . tusmarkkinoiden säätely, sekä julkisten hankaan päässyt todella yhtenäiseen kauppapo- kintojen sulkeutuneisuus. Nämä kaikki Vallitiikkaan, sillä yhä edelleen useilla jäsenmailla koinen kirja mainitsee aloiksi, joilla tarvitaan
on omia tuontikiintiöitä kolmansia maita koh- syvälle meneviä toimia markkinoiden vapauttaan. Kehitys eteni Balassan ajatusten mukai- tamiseksi (European Economy, March 1988).
EY -maiden yritysten edustajien mukaan
sesti. Samalla EY sai uusia jäseniä ja myös
EFTA alkoi sopeutua EY:n voimistumiseen. saadaan kustannussäästöjä seuraavista toiKuitenkin 1970-luvun jälkipuoliskolla EY vai- minnoista: jakelukustannusten aleneminen,
pui pessimismiin ja vasta 1980-luvun puolivä- tuotantomateriaalien halpeneminen, tuotanlissä alkoi uusi kehitysvaihe EY:n historiassa. toprosessien suureneminen, pankkikustannusEY painottaa nyt säätelyn.purkamista kai- ten aleneminen, markkinointikustannusten
killa aloilla sekä yleisen liikkuvuuden lisäämis- pienentyminen sekä vakuutuskustannusten vätä. Kilpailupolitiikkaa korostetaan uudella ta- heneminen. Säästöjen kohteet ovat varsin laavalla. EY on siirtymässä vapaakaupasta vih- joja. Tämä kuvastaa integraation laaja-alaidoinkin kohti yhteismarkkinoitä. Rooman so- suutta sekä painottaa käytännön toimia.
Integraatio liittyy aina suurmarkkinakäsitpimus toteaa työvoiman, pääoman, palvelujen ja tavaroiden täydellisen vapaan liikkumi- teeseen ja sen laajaan tulkintaan. Yrityksen
sen tavoitteen. Vuonna 1985 julkaistu Valkoi- suurmarkkinoihin kuuluvat: asiakkaat, tuonen kirja antaa aikataulut ja yksilöidyt koh- tannontekijät sekä liikkeenjohto. Kysymys ei
ole pelkästään tuotannon skaalaeduista, vaan
teet tavoitteiden saavuttamiseksi (Koivumaa,
myös muista tekijöistä.
Waronen 1988).
Cecchinin raportissa todetaan Prattenin
analyysien perusteella suurtuotannon etujen
Cecchinin raportti
olevan merkittäviä kuljetusvälineteollisuudelle, kemian teollisuudelle, koneiden, laitteiden
EY -komission tilaamassa tutkimuksessa tar- ja elektroniikan valmistukselle, sekä paperikastellaan epätäydellisestä integraatiosta ai- ja graafiselle teollisuudelle. Tuotannon skaaheutuvia kustannuksia. Tämä ns. Cecchinin lan merkitys on vähäisempi elintarvike- ja turaportti (1988) toteaa, että on mahdollista pakkateollisuudelle, tekstiili- ja vaatetusteolpäästä jopa 5-6 prosentin luokkaa olevaan lisuudelle sekä puutavarateollisuudelle. Tuokokonaistuotannon kertakasvuun, jos mark- tannon skaalatekijää voidaan kompensoida
kinat saatetaan toimiviksi ja toteutetaan Val- teknologialla, markkinoinnilla sekä ennen
koisen kirjan periaatteet sekä koordinoidaan muuta joustavilla ja nopeilla toimintamuutokmyös talouspolitiikkaa. Itse asiassa kysymys silla (European Economy, March 1988).
on varsin ratkaiseva: tähän asti toiminta on
ollut negatiivista integraatiota - esteiden
poistamista; nyt vasta ollaan tulossa positii- Markkinat muuttuvat
viseen integraatio on - säädösten harmonisointiin. JoBalassan mukaan siirtyminen es- EY:n yhtenäisten markkinoiden seurauksena
teiden poistamisesta harmonisointiin on kyn- alueen tuotanto- ja markkinarakenne muutnys, joka on ylitettävä, jotta kehitys ei pysäh- tuu ratkaisevasti. Tämä painottaa uudella tady. Tämä vaatii poliittista tahtoa, johon kai- valla yleisiä kilpailuehtoja. Kilpailu kiristyy
EY:n markkinoilla. Sieltä poistuvat kaupan
killa ei ehkä ole valmiutta.
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esteet ja siellä toimitaan yhteisten sääntöjen
mukaan. Julkisia hankintoja avataan ja valtion tukea pyritään vähentämään. Standardit
ja tarkastusjärjestelmät samankaltaistetaan
sekä lainsäädäntöä yhtenäistetään. Myös palvelukauppa vapautuu. EY -alueen yritysten
kilpailukyky paranee sekä koti että vientimarkkinoilla. Tämä asettaa uusia vaatimuksia kaikille niille, jotka toimivat EY -alueella
tai vievät sinne tuotteitaan.

Suomen teollisuuden asema
Länsi-Euroopan osuus Suomen tavaraviennistä on kokonaisuudessaan yli 65 0/0. EY:n
osuus oli 42 % vuonna 1987 ja EFTAn osuus
yli 23 %. Viime vuosina suomalaisten tuotteiden osuudet siellä ovat jonkin verran vahvistuneet. Länsi-Eurooppa on Suomelle olennaisen tärkeä vientialue. EY -integraatio lisää taloudellista kasvua Länsi-Euroopassa, joten
siellä on myös odotettavissa kasvavia lisämarkkinoita suomalaisille tuotteille. LänsiEurooppa on tärkeä etabloitumisalue suomalaisille yrityksille. Siellä toimii yli 1 600 suomalaisten omistamaa yritystä.
Teollisuuden yleiset integraatiotavoitteet
(TKL, 1988) liittyvät asemien vahvistamiseen
ja varmistamiseen Länsi-Euroopan markkinoilla. Toimintaedellytysten on oltava tasavertaiset suomalaisille yrityksille verrattuna muihin siellä toimiviin yrityksiin.
Suomen oma talous on avautunut viimeksi
kuluneiden vuosikymmenien aikana. Teollisuustuotannosta ulkomaille suuntautuu yli
puolet ja samaan aikaan Suomessa kulutetuista teollisuustuotteista on lähes puolet ulkomaista alkuperää. Tämä helpottaa kansantalouden ja teollisuuden sopeutumista uusiin integraatiotilanteisiin, sillä osallistuminen edellyttää vastavuoroista toimintaa myös Suomessa. Täällä on aktiivisesti ja vastavuoroisesti
mukauduttava kehityksen mukanaan tuomiin
vaatimuksiin.
Suomella ja EY:llä on ollut teollisuustuotteiden vapaakauppaa koskeva sopimus vuoden 1974 alusta lähtien. Tänä aikana kauppa
on kehittynyt tasapainoisesti. Teollisuudelle

on välttämätöntä vapaakaupan edellytysten ja
markkinoille pääsyn turvaaminen myös jatkossa. Rajamuodollisuuksia on vähennettävä
ja asiakirjoja yksinkertaistettava. Erilaiset
standardit ja määräykset sekä listaus- ja varmennusjärjestelmät eivät saa olla kaupan esteitä, vaan niitä on yhtäläistettävä.
Suomalaisilla yrityksillä on oltava tasapuoliset toimintamahdollisuudet Länsi-Euroopassa. Tähän liittyvät mm. vastavuoroiset julkisten hankintojen avaaminen sekä valtiontuen
vähentäminen. Myös yritysten toiminnallisten
operaatioiden tulee olla vapaasti valittavissa.
Samalla on korostettava vapautuvien tuotannontekijämarkkinoiden merkitystä. Liiketoimintaan liittyvien palvelujen entistä vapaampi saanti alentaa kustannuksia. Esimerkkinä voidaan mainita pankki-, kuljetus- ja vakuutuspalvelut. Erityisesti on painotettava eurooppalaisiin teknologia- ja tutkimusprojekteihin ja ohjelmiin osallistumista.

Yrityksillä vastuu
Suomalaisille yrityksille Länsi-Euroopan integraatio antaa mahdollisuuksia. Tarvitaan
uusia toimintamalleja ja strategioita. Mukaan
on saatava yrityksen kaikki toiminnot: tuotekehitys, markkinointi, tuotanto, rahoitus, hallinto, yritys suunnittelu , vienti jne. Uusien
mahdollisuuksien hyödyntäminen on laajaalaista.
Kansantaloudet integroituvat, yritykset
kansainvälistyvät. Kysymys on saman asian
eri puolista. Yritykset muuttuvat ja sopeutuvat, ne ovat itse vastuussa omista päätöksistään. Kauppapoliittisin ratkaisuin luodaan
puitteet liiketoimille, mutta yritysjohtajien on
itse muotoiltava ja hahmoteltava omat visionsa Euroopan kehityksestä.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:1

Palvelut ja Euroopan integraatio*
KARI HUUSKONEN

Palvelut on Suomen talouspolitiikassa jätetty vähälle huomiolle huolimatta siitä, että niiden osuus kokonaistuotannosta ja työllisyydestä on jo ylittänyt 60 prosentin tason ja
noussut lähes prosenttiyksiköllä vuosittain.
Muissa markkinatalousmaissa palvelujen rooli
on vielä selvästi tärkeämpi. Ulkomaankaupassakin palvelujen merkitys on kasvussa. Tekninen kehitys esimerkiksi tietoliikenteessä
mahdollistaa yhä useammin palvelujen kaupan rajojen yli. Entistä suurempi osa etenkin
yrityksille suunnatuista palveluista voi olla ulkomaankaupan kohteena. Lisäksi yritysten
kansainvälistyminen on palveluelinkeinoissa
ollut voimakkaasti yleistymässä.
Huomattavan suuri osa palvelutoiminnoista
on eri maissa ollut säännöstelyn ja lupamenettelyn kohteena. Tällaisia ovat olleet esim. rahoitus- ja vakuutus palvelut ja liikenne. Sääntelyn seurauksena on usein ollut se, että markkinoille tulo on ollut vaikeaa, etenkin ulkomaisille yrityksille. Näinollen kilpailu palvelutuotannossa ei ole ollut läheskään yhtä vapaata kuin tavaratuotannossa.

Palvelut integraation painopiste
Euroopan integraation edessä olevan vaiheen
pääperiaatteet ovat omiaan aktivoimaan palvelujen kauppaa ja palveluyritysten kansainvälistymistä. Pääoman vapaan liikkuvuuden
periaate helpottaa yritysten etabloitumista toisiin maihin ja lisää kilpailua ja tarjontaa finanssipalvelujen markkinoilla. Työvoiman ja
asiantuntijoiden vapaampi liikkuvuus mahdollistaa palvelutoiminnoissa tarvittavan eri~
koistuneen henkilökunnan vapaamman toiminnan ulkomailla. Myös yhteiset pätevyys-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

ja ammattitaitovaatimukset ja ammattitutkintojen yhtenäistäminen tukevat palvelutoimintojen kansainvälistymistä.
Kun integraatio aikaisemmin on nähty lähinnä teollisuutta koskevana, ovat palvelut
nyt nousemassa päärooliin paitsi Euroopan integraatiossa myös maailmanlaajuisissa GATTneuvotteluissa. Vastavuoroisuusperiaatteen
mukaan markkin.oiden yhdentyminen avaa
kilpailukykyisille yrityksille uusia mahdollisuuksia laajalla yhtenäisellä markkina-alueella, mutta merkitsee toisaalta kilpailun kiristymistä kotimarkkinoilla.
Euroopan integraation on arvioitu johtavan
erityisen suuriin tehokkuusvoittoihin palvelutoiminnoissa. Mahdollisuudet hintojen alenemiseen on Cecchini-raportissa arvioitu palvelutoiminnoissa 10-20 prosentiksi, kun ne tavaratuotannossa jäävät 3,5 OJo:iin. Tämä merkitsee samalla sitä, että kilpailu palvelumarkkinoilla yritysten kesken tulee voimakkaasti
kiristymään. Markkinoiden avaaminen ulkomaisille yrityksille johtaa siihen, että halvempaan kustannustasoon pystyvät yritykset kykenevät laajentamaan toimintaansa muihin
maihin joko perustamalla ulkomaisia toimipisteitä tai suoralla palvelujen viennillä.
Palvelutuotannon heterogeenisuuden vuoksi on välttämätöntä tarkastella erikseen ainakin kotitalouksille suunnattuja palveluja, yrityksille suunnattuja palveluja ja julkisin varoin rahoitettuja palveluja. Integraation vaikutukset koskevat luonnollisesti välittömimmin yksityisiä palveluja. Toisaalta integraatioajatteluun sisältyy mm. julkisten hankintojen avaaminen kansainvälisille tarjouskilpailuille. Integraatiolla voi siten olla vaikutuksia
myös julkisten palvelujen organisointitapoihin eri maissa. Onhan kansalaisille tarjotut
julkiset palvelut usein mahdollista tuottaa yksityisten yritysten toimesta huolimatta siitä,
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että niiden rahoitus pääosin tapahtuu verovaroilla.

Suomen palvelutarjonta alikehittynyttä
Yksityisten palvelujen osuus kokonaistuotannosta oli Suomessa vielä 1980-luvun alussa
OECD-maiden alhaisin. Kehittymättömien
kulutustottumusten ja useimpien taajamien
pienten väestöpohjien vuoksi palvelutarjonta
on jäänyt kehittymättömäksi kansalaisten tulotasoon verrattuna. Etenkin kotitalouksien
hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat muualla
selvästi erikoistuneempia ja helpommin saatavissa. Tämä merkitsee samalla sitä, että näiden alojen yritystoiminta on muualla kehittyneempää ja laajamittaisempaa.
Kaupunkikulttuurin nuoruuden vuoksi suomalainen kuluttaja ei vielä ole omaksunut sellaisia toimintamalleja, jotka kaikilta osin
mahdollistaisivat erikoistuneen palvelutarjonnan olemassaolon. Tätä tilannetta ei ole kui ..
tenkaan syytä pitää pysyvänä. Entistä suurempi osa kotitalouksista on tullut tilanteeseen
jossa ne ovat vapautumassa asuntoon ja mui:
hin perushankintoihin liittyneestä pakkosäästämisestä. Tämä on jo perusteellisesti muuttanut käyttäytymismalleja sijoitusmarkkinoilla.
On mitä todennäköisintä, että kuluttajat
kiinnostuvat myös erikoistuneista hyvinvointipalveluista. Ellei niiden kehittyminen kotimarkkinoilla pääse vauhtiin, on hyvin todennäköistä, että ulkomaisten yritysten kehittyneet toimintatavat ja suuret resurssit mahdollistavat niille menestyksellisen etabloitumisen
Suomen markkinoille. Kuluttajan kannalta
tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta merkittävä osa palvelutuotannon jalostusarvosta voisi ohjautua ulkomaiseen hallintaan. Esimerkiksi erikoistavarakaupassa ja hotelli- ja ravintolatoiminnassa sekä finanssipalveluissa ulkomaisten yritysten maihinnousu on hyvin
mahdollista.

Yrityspalvelut nousseet
teollisuuden menestystekijäksi
Yrityspalveluiden osalta kotimainen tarjonta

on yleensä kehittyneempää kuin kotitalouspalveluiden osalta. Yrityspalveluiden rooli onkin
nousemassa avainasemaan teollisuusyritysten
kilpailukyvyn kannalta. Tulosyksikköorganisaation käyttöönotto on osoittanut sen, että
ulkopuolelta ostettujen palvelujen käyttö
mahdollistaa alhaisemmat kustannukset ja
joustavamman organisaation. Ostopalvelujen
käytön lisääminen onkin ollut eräs keskeinen
syy siihen, että Suomen teollisuuden tuottavuuden kasvu on 1980-luvulla ollut tavattoman nopeata.
Ensi vaiheessa erikoistuneilta yrityksiltä ostettujen palvelujen käyttö on teollisuusyrityksissä ja muissa suurissa organisaatioissa mahdollistanut kustannusten alentamisen ja toiminnan tehostamisen. Pitkän päälle vielä tärkeämpää lienee näiden palvelujen laadullinen
kehittäminen ja erikoistumistason lisääminen.
Erikoistuneet palveluyritykset pystyvät omalla
vastuualueellaan luomaan kehittyneitä toimintamalleja, jotka olennaisesti parantavat asiakasyritysten kilpailukykyä. Esimerkiksi markkinointistrategioiden ja sopimuspolitiikan luomisessa itsenäisten palveluyritysten on luotava kehittyneitä palvelutuotteita, jotka edistävät teollisuuden kansainvälistymistä ja mahdollistavat ulkomaisen toiminnan yhä pienemmille asiakasyrityksille.
Tavaratuotantoon liittyvien oheispalvelujen
arvo muodostaa yhä useammassa tapauksessa pääosan tuotekokonaisuuden arvosta. Kuljetus-, huolto-, suunnittelu- koulutus- ym. palvelut ratkaisevat useassa tapauksessa tuotepaketin toimivuuden ja lopulliset toimintakustannukset käyttäjän kannalta. Teollisuustuotteen kilpailukyky on yhä useammin riippuvainen sitä tukevan palvelupaketin laadusta ja
kustannuksesta. Riittävän toimivia erikoistuneita kokonaisuuksia saadaan aikaan vain
teollisuusyritysten ja erikoistuneiden palveluyritysten tiiviillä yhteistyöllä.
Vaikka yrityspalvelujen tarjontaa Suomessa
ei voida sanoa alikehittyneeksi, on alan yritysten kansainvälistyminen toistaiseksi ollut
vähäistä. Kaikissa tapauksissa pyrkimykset
kansainvälisille markkinoille eivät ole onnistuneet hyvin. Kansainvälistyvien teollisuusyritysten seuraaminen ulkomaille edellyttää jat-
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kossa yhä useammin palveluyritysten kansainvälistymistä. Tarvittavia ulkomaisia toimipisteitä on suurilta osin hoidettava ulkomailta
rekrytoidulla henkilökunnalla. Mikäli kansainvälisesti kilpailukykyiseen toimintaan ei
pystytä, on vaarana asemien menettäminen
myös kotimaan markkinoilla. Esimerkiksi
mainostoimistojen, ATK-palvelujen ja erilaisten konsulttipalvelujen kehittyminen kansainvälisesti kilpailukykyiseksi on erittäin tärkeätä
myös teollisuusyritysten kannalta.

Palvelutase heikentynyt nopeasti
Arvioitaessa integraation vaikutuksia Suomen
palveluelinkeinoihin on lähtökohdaksi otettava palveluyritystemme nykyinen kilpailukyky
ja sen kehittämismahdollisuudet. Palveluiden
kehittymättömyys lähtökohtatilanteessa merkitsee sitä, että kilpailukykymme palvelutoiminnoissa ei ole erityisen hyvä. Suomen palvelutase onkin nopeasti heikentynyt ja muodostunut viime aikoina kaikilta osin alijäämäiseksi. Alijäämä on ollut nopeasti kasvamassa niin matkailun, kuljetustoiminnan kuin
muidenkin palvelujen osalta.
Talousyhteisömaat ovat puolestaan maailman johtavia palveluviejiä. Niiden ylijäämä
palvelukaupassa on ollut viime vuosina yli 100
miljardin markan luokkaa ja nopeasti kasvamassa. Kilpailukyvyn kehittäminen palvelutoiminnnoissa olisikin nähtävä tärkeäksi. Siinä missä teollisuusyrityksemme ovat tottuneet
avoimeen kilpailuun ulkomaisten yritysten
kanssa, ovat palveluelinkeinot monessa tapauksessa olleet suojatussa asemassa.
Kilpailua uikomaisten yritysten kanssa on
kohdattu varsin harvoissa tapauksissa. Myöskään kotimainen kilpailu ei ole ollut erityisen
kehittynyttä. Monille palvelualoille on Suomessa ollut ominaista voimakas säätely, joka
on ilmennyt toiminnan luvanvaraisuutena ja
viranomaisten vahvistamina tariffeina. Monessa tapauksessa voimakkaat toimialajärjestöt ovat myös käytännössä onnistuneet vähentämään jäsenyritystensä välistä kilpailua.
Markkinoiden pienuuden vuoksi paikallisilla
markkinoilla toimivat yritykset ovat alansa ai-

noina yrityksinä olleet usein monopoliasemassa. Joissain tärkeissä toiminnoissa kuten päivittäistavaroiden tukkukaupassa ja pankkitoiminnassa osapuolten vähäisyys markkinoilla
on myös rajoittanut kilpailun toimivuutta.
Markkinatalouden kehittäminen Suomessa
on viime vuosina merkinnyt myös palveluelinkeinojen säätelyn vähentämistä. Esimerkiksi
rahoitus- ja kuljetuspalveluissa yritysten toimintavapautta on merkittävästi lisätty. Laajamittaisempi kilpailun harjoittelu kotimaisten osapuolten kesken onkin tärkeää ennenkuin yleiseurooppalainen kilpailu kohdataan
olennaisesti nykyistä kovempana. Aikaisemmin suojatuilla paikallisilla markkinoilla tuotekohtaisilla luvilla säädelty kuorma-autoliikenne voi ennenpitkää kohdata rajoittamattoman ulkomaisen kilpailun myös kotimaan
sisäisissä kuljetuksissa. Myös lentoliikenteessä ja merikuljetuksissa liberalisoinnin vaikutukset ovat merkittäviä.
Pankkitoiminnan osalta on helppo havaita, että aikaisemman säätelyn oloissa muodostunut toimintatapa sisältää tarpeettoman suuria kustannuksia etenkin laajasta konttoriverkosta, joka esim. muihin pohjoismaihin verrattuna on olennaisesti kalliimpi. Jos palvelujen hinnoissa joudutaan täysimittaiseen kilpailuun, on yritysten vapauduttava turhista
kustannuksista. Pankkitoiminnassa nykyistä
konttoriverkkoa jouduttaisiin supistamaan.
Tämä voi johtaa suuriin ristiriitoihin työntekijäjärjestöjen kanssa. Halukkuus siirtyä
muille aloille on yleensä vähäistä huolimatta
siitä, että palvelualoilla tulee jatkossakin vallitsemaan tuntuva työvoimapula. Pelkästään
julkisten palvelujen laajentamissuunnitelmat
edellyttävät henkilökunnan lisäystä, joka selvästi ylittää työvoiman tarjonnan kasvun.

Palvelujen kehittämisohjelma tarvitaan
Integraation pitkälle menevät tavoitteet aiheuttavat ilmeisiä muutospaineitamyös kotimaisessa lainsäädännössä. Monessa tapauksessa edellä olevat muutostarpeet olisi otettava huomioon jo nyt. Palvelutoimintojen kehittäminen kilpailukykyisiksi nykyisistä läh-
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tökohdista on vaativa tehtävä. Yrityksiin kohdistuvat sopeutumispaineet tulevat monissa
tapauksissa olemaan erittäin suuria. Teollisuustuotteiden ja palvelujen integroituminen
toisiinsa edellyttää myös uusia ajattelumalleja elinkeinopolitiikassa. Palvelujen kehittyminen on nähtävä tärkeäksi myös koko talouden kilpailukyvyn kannalta.
Kuluttajan kannalta integraation mukanaan
tuoma kovempi kilpailu palvelutoiminnoissa
voi olla vain tervetullutta. Hintojen alenemi-

sen ja palvelutarjonnan lisääntymisen ohella
ulkomainen kilpailu voi tuoda tullessaan suurenkin asennemuutoksen asiakkaan kunnioittamisessa. Suomalainen palvelukulttuuri kaipaa uusia virikkeitä ja sellaista lisäpotkua, mitä Euroopan integraatio palveluelinkeinoissa
näyttää merkitsevän. Menestyksellinen sopeutuminen uuteen kilpailutilanteeseen edellyttäisi
pitkäjänteisen kehittämisohjelman laatimista
palveluille. Palveluelinkeinopolitiikan aika on
tullut.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Työvoiman liikkuvuus integroituneessa
Euroopassa*
ILSE KOLI

Tätä puheenvuoroa valmistellessani olen kysellyt itseltäni, että missäköhän arvossa mahtavat ennustajaeukot tämän päivän Suomessa oikein olla. Otsikon olen nimittäin tulkinnut tarkoittavan työvoiman liikkuvuutta Euroopassa lähinnä vuoden 1992 jälkeen, jolloin
Euroopan integroituminen on tapahtunut tosiasia. Ennustamiseni ei siis koske integroitumista sinänsä, sen otan annettuna tosiasiana.
Toivon arvovaltaisen kuulijakunnan hyväksyvän tämän jotakuinkin epätieteellisen lähestymistavan.

Muuttoliikkeen teoriaa
Epämääräistäkin ennustamista varten tulisi
kuitenkin muuttoliikettä - siten myös työvoiman liikkuvuutta - voida tarkastella myös
jonkun teorian puitteissa. Tässä pitäydyn niihin lähtökohtiin, jotka esitetään siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan toimesta 1985 laaditussa siirtolaisuuspoliittisessa tutkimusohjelmassa vuosille 1986-90. Ohjelmassa todetaan
muuttoliikkeen yleisesti ilmentävän yhteiskunnan rakennemuutosta ja yksilöiden reaktioita niihin. Muuttoliikettä on usein tutkittu tieteidenvälisesti, ja eri tieteenalat ovat kehitelleet omia muuttoliiketeorioitaan. Mitään yleistä teoriaa ei ole olemassa, ja useimmat nykyisistä »teorioista» on syytä laittaa lainausmerkkeihin: kyse on useimmiten lähinnä yleistyksistä ja malleista muuttoliikkeen eri näkökulmista. Siitäkään tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen, että tulisiko yleensä pyrkiäkään kehittämään yhtä yhteistä teoriaa, vai
olisiko mielekkäämpää kehitellä osaprosesseja

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.
'2

selittäviä erityisteorioita siitä riippuen lähestytäänkö ongelmaa yhteiskunnan, alueen vai
yksilön näkökulmasta. Ongelmana on tietysti tällöin tulosten vaikea keskinäinen vertailtavuus tai yleistäminen. Kaikesta huolimatta
näyttää siltä, että tutkimustoiminnan ansiosta ollaan aika hyvin selvillä niistä tekijöistä,
jotka näihin saakka ovat olleet suurten liikkuvuusaaltojen takana.
Tavallisimmin näitä tekijöitä on tarkasteltu yksilön näkökulmasta, ja useimmiten on
sovellettu yksinkertaista työntö-veto-ajattelua, jonka mukaan jollakin alueella vallitsevat puutteelliset elinolosuhteet »työntävät»
yksilöitä alueille, joilla elinolosuhteet ovat paremmat, jotka ts. »vetävät» väkeä puoleensa. Yksilön päätöksenteon ymmärtämiseksi on
tällöin tietenkin tärkeätä hahmottaa taustalla olevat yhteiskunnalliset, alueelliset ja yksilölliset tekijät.
Tarkasteltaessa työvoiman liikkuvuutta Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen on
muistettava, että vaikka ihmisen liikkumista
sinänsä on vähin erin helpotettu viisumivapaussopimuksin, on toiseen maahan työhön
menijältä aina vaadittu oleskelu- ja työlupa.
Toisen maailmansodan jälkeisenä jälleenrakennuskautena työlupia myönnettiin helposti, työvoimaa jopa värvättiin muista maista.
Kun työttömyys 70-luvun öljykriisin vanavedessä lähti nousuun, rajoitettiin työlupien
myöntämistä. Pakolaisten ja turvapaikan anojien määrän samanaikaisesti voimakkaasti lisääntyessä kiristyi työlupakäytäntö muiden
osalta entisestään.

Euroopan työmarkkina-alueet:
EY ja Pohjoismaat
Euroopassa on kuitenkin kaksi aluetta, joilla
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on yhteiset työmarkkinat. Pohjoismaiden sopimus yhteisistä työmarkkinoista on vuodelta 1954, sopimus Euroopan yhteisön työmarkkinoista perustuu Rooman sopimukseen vuodelta 1958.
Pohjoismaissa arvioidaan yli miljoonan ihmisen lähteneen töihin ja muuttaneen asumaan toiseen Pohjoismaahan sitten vuoden
1954. Liikkuvimpia ovat olleet suomalaiset,
joiden siirtyminen Ruotsiin huipentui 60/70lukujen vaihteeseen. Nykyisin maidenvälinen
liikkuvuus Pohjoismaissa on suhteellisen vähäistä ja tasapainoista. Kuutisenkymmentä tuhatta pohjoismaalaista käyttää vuosittain hyväkseen oikeuttaan muuttaa toiseen Pohjoismaahan. Kaiken kaikkiaan Pohjoismaissa
asui esim. vuonna 1985 yli neljännesmiljoona muiden Pohjoismaiden kansalaisia (Islanti ei ole luvuissa mukana).
EY:n alueella asui v. 1,985 viitisen miljoonaa toisen EY-maan kansalaista, näistä noin
puolet oli töissä, mikä tarkoittaa noin VI pro:
senttia EY:n työvoimasta. Kaiken kaikkiaan
EY:n alueella asui muiden maiden kansalaisia toistakymmentä miljoonaa eli enemmistö
ulkomaalaisista oli kolmansien maiden kansalaisia.
Tanska kuuluu molempiin työmarkkinoihin. Tanskassa oli esimerkkivuotena nelisenkymmentä tuhatta ulkomaalaista palkansaajaa. Näistä oli 30 % EY:n kansalaisia, joka
on noin VI prosenttia Tanskan työvoimasta eli
vastaa EY:n keskiarvoa. Pohjoismaalaisia oli
lähes yhtä paljon.

Kuka liikkuu, ja miksi
70-luvun puoleenväliin saakka liikkuvuus Euroopassa näytti kauniisti tottelevan työntöveto-mallia, havaittavissa oli selviä muuttovirtoja köyhemmiltä seuduilta rikkaammille.
Jostakin syystä tämä liike on kahdeksankymmentäluvulla tyrehtynyt niin, ettei nyt voi puhua virroista eikä suunnista. Ainoan poikkeuksen näyttää muodostavan Saksan liittotasavalta, jossa siirto työvoiman määrä kokonaisuudessaan on vähentynyt neljänneksellä.
Työntö-veto-teoria ei siis näin näyttäisi

pelkistettynä enää pitävän paikkaansa. Liikkuvuuden suhteelliset kärjet määräytyvät muiden tekijöiden mukaan: työvoima liikkuu raja-alueilla ja muutoinkin siellä, missä kieli ei
tuota ongelmaa. Esimerkkeinä mainittakoon
Benelux-maat ja Tornionjokilaakso.
Ilmiö voi nostaa esiin kysymyksen, vaikuttaako suhteellinen hyvinvoinnin kasvu muuttoliikettä hillitsevästi sinänsä, olipa kyse maiden sisäisestä tai välisestä liikkuvuudesta.
Saattaisiko kenties Maslowin tarvehierarkiateoriaa soveltaen ajatella, että vähimmäistarpeet tyydyttävän sosiaaliturvan noustessa vetotekijät eivät enää helposti riitäkään korvaamaan elintason mahdollisen nousun hintana
olevia menetyksiä, jotka aiheutuvat kulttuurieroista, sosiaalisen kuulumisen ja arvostuksen vähentymisestä, kieliumpioon joutumisesta jne. Jouni Korkiasaaren tutkimuksen tulokset paluumuuton syistä näyttäisivät puhuvan
tämän tulkinnan puolesta. Ruotsista palaavien
siirtolaisten päätöksentekoa eivät määrää elintasomuutokset, vaan kokonaan muut tekijät,
kuten suomalainen elinympäristö, lasten koulunkäynti jne.
EY:n Europe Special -aikakauslehdessä äskettäin referoidun raportin sanoma on samansuuntainen, jos kohta liikkuvuuden syiden
painotukset ovat toisenlaiset kuin Korkiasaaren paluumuuttotutkimuksessa havaitut.
EY:n alueella muutos näyttäisi heijastuvan siten, että työn perään sinänsä lähteneiden tilalle on noussut koulutettu työvoima, etunenässä akateeminen koulutettu työvoima. Koulutettua työvoimaa houkuttelee yritysten kansainvälistyminen, palvelujen vapaa tarjonta,
R & D -yhteistyö, jolloin palkkatason ohella
houkuttimina ovat haasteellinen työ ja oma
kouluttautuminen yhä vaativampiin tehtäviin.
Samansuuntaisesti vaikuttaa työn sisältöjen
muuttuminen ja yleinen vaatimustason nousu: kouluttamattomalla työvoimalla ei juuri
enää ole kysyntää. EY:n nuorison liikkuvuutta ja muissa EY -maissa opiskelua tietoisesti
ja aktiivisesti kannustavat ohjelmat kuten
ERASMUS, COMETT, YES jne. epäilemättä ohjaavat yhä enemmän EY:n nuorisoa valmiuteen etsiytyä kotimaan ulkopuolelle lyhyttai pitempiaikaisiin työtehtäviin.
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Pohjoismaiden liikkuvuus
Käsitykseni mukaan Pohjoismaiden ja Euroopan yhteisöjen vapaiden työmarkkinoiden filosofiassa on olennainen ero. Pohjoismaiden
yhteisten työmarkkinoiden juuret ovat pitkään jatkuneessa pohjoismaisessa yhteistyössä
ja Pohjoismaiden yhteisen historian perinteestä nousevassa jokamiehen oikeudessa olla,
liikkua, asua ja tehdä töitä missä hyvänsä
Pohjolassa. 1982 tarkistetussa työmarkkinasopimuksessa korostetaan muuttotapahtuman
taloudellista ja sosiaalista turvallisuutta. Tätä tukevat mm. sosiaaliturvasopimus ja työttömyysturvasopimus. Liikkuvuutta ei sensijaan ole korostettu taloudellisen kasvun välineenä, eikä kansalaisia ole kannustettu liikkumaan yhteisillä työmarkkinoilla esimerkiksi
siten, että liikkuvuuden esteitä olisi varsinaisesti raivattu. Tämä kävi selvästi ilmi kartoitettaessa Pohjoismaiden Ministerineuvoston
toimesta pohjoismaalaisten oikeuksia toisessa Pohjoismaassa. Niinpä varsinkin meillä
Suomessa on pikemminkin pyritty hillitsemään maastamuuttoa, vaihtoehdoksi on aina
tarjottu työtä tai koulutusta kotimaassa, ja
paluumuuttoa on helpotettu.

EY:n liikkuvuus
EY:ssä työvoiman liikkuvuus nähdään taloudellisen kasvun eräänä tukikeinona ja liikkuvuuden hidastumiseen suhtaudutaan huolestuneesti. Liikkuvuuden esteitä pyritään aktiivisesti raivaamaan ammattien ja tutkintojen
vastaavuutta kehittävin toimin, karsimalla
kansalaisuusvaatimuksia julkisen hallinnon viroista, lisäämällä oikeutta etsiä työtä koko
EY:n alueella työttömyyskorvausta menettämättä jne. Lisäksi liikkuvuutta ja aivan erityisesti nuorison liikkuvuutta pidetään merkittävänä keinona tiellä todelliseen eurooppalaisuuteen. Lähinnä alle kaksikymmenvuotiaisiin suuntautuvan Yes jor Europe -ohjelman
nimi kuvastaa hyvin tätä pyrkimystä.

Huomisen työmarkkinat: työvoimako liikkuu,
vai yritykset
Olen nyt siirtymässä käsittelemään otsikon
varsinaista aihetta, kysymystä siitä millaiseksi Euroopan työmarkkinat voisivat kehittyä
90-luvulla. Tosiasioita ei kädessä ole kovin
paljon, kyse on todella ennustamisesta ja varsin epäilyttävästä mutu-tiedosta. Eittämättä
nousee mieleen kulunut totuus ennustamisen
ja varsinkin tulevaisuuden ennustamisen vaikeudesta, eivätkä tätä tehtävää helpota meneillään oleva EY:n kiihkeä kehitystempo ja
koko Eurooppaa ravisteleva jatkuva rakennemuutos. EY itse on tuottanut oman futurologisen raporttinsa asiantuntijaryhmän toimesta komission entisen korkean virkamiehen
Cecchinin johdolla. Raportissa arvioidaan, että mikäli sisämarkkinat toteutuvat nyt suunnitellun mukaisesti, ja mikäli yhdentymistä
tuetaan talouspoliittisin toimin, bruttokansantuote saattaisi nousta jopa 7 % ja samalla luotaisiin viisi miljoonaa uutta työpaikkaa. Karkeasti arvioiden EY:n työvoima on noin 140
miljoonaa, josta 125 miljoonaa työllistä.
Työttömyysaste EY:n alueella on OECD:n arvion mukaan lähes 11 070. Jos oletettaisiin työvoiman tarjonnan pysyvän suunnilleen ennallaan ja työpaikkahävikin jäävän puoleen miljoonaan, voitaisiin ajatella työttömyysasteen
hyvinkin laskevan reilusti alle 10 %:n. Tosin
on erittäin epätodennäköistä, että työvoiman
tarjonta pysyy ennallaan. Erityisesti EY:n eteläisissä osissa, mutta myös koko EY:n alueella
on suuria käyttämättömiä naistyövoimareservejä. Vastassa ovat lisäksi kaikki muut onnis·
tuneen työvoimapolitiikan tutut vaikeudet:
työpaikat syntyvät yhtäälle, työvoima on toisaalla, koulutus on epäyhtenäistä eikä vastaa
vaatimuksia. Suurella alueella kohtaanto-ongelmatkin ovat suuria.
Euroopan ammattiyhdistysten liiton ETUC:n
huoli ei koske yhtälailla työvoiman liikkuvuutta kuin yritysten ja pääoman liikettä kohti
halvemman työvoiman eteläistä EY -aluetta.
ETUC kantaa huolta ilmiöstä, josta käytetään
nimitystä sosiaalinen dumppaus. Sen pelätään
entisestään kärjistävän sosiaalista eriarvoisuutta yhteisön sisällä. Samaa huolta kantaa
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EY:n nykyinen puheenjohtajamaa Kreikka,
sekä tuleva puheenjohtajamaa Espanja, jotka molemmat korostavat sosiaalisen ulottuvuuden merkitystä EY -kehityksessä. Sosiaalisella ulottuvuudella on tarkoitettu kaikkia ihmisten elinolosuhteisiin vaikuttavia toimenpiteitä yleisen talouspolitiikan ohella, mm. työvoima-, työympäristö-, sosiaali- ja koulutuspolitiikan toimia. Komission käsityksen mukaan sosiaalinen dimensio säilyy kantavana
voimana Euroopan kehitystyössä, mutta se jakaa samalla vahvojen EY -maiden ja työnantajien mielipiteen, että sosiaalisen dumppauksen uhka on liioiteltu ja että pitkän päälle teollisuuden etsiytyminen köyhempiin maihin tuo
työtä työttömille ja köyhille ja siten tasaa hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Työvoiman liikkuvuuteen yritysten sijoittumisella
luonnollisesti on merkitystä. Se voi entisestään
jouduttaa tai hidastaa sekä alueellista että ammatillista liikkuvuutta vaikeasti ennustettavalla tavalla.

Sulkeutuvatko yhteiset työmarkkinat
ulkopuolisilta?
Palaan lopuksi alkuun, tämän esityksen otsikon tulkintaan. Totesin ymmärtäneeni otsikon niin, että kyse on lähinnä EY:n integraatiosta vuoden 1992 jälkeen. Laajennan lopuksi
tarkastelu kulmaa toteamalla että Eurooppa
on EY:n ulkopuolellakin. Ulkopuolella ovat
Suomi ja muut EFTA-maat, itäisemmästä Euroopasta puhumattakaan.
EY:n integraatiolla ja EY:n toimilla sen
omien kansalaisten ja oman työvoiman liikkuvuuden suhteen voi epäilemättä olla syvälliset ja kauaskantoiset vaikutukset muualta
Euroopasta tulevien mahdollisuuksiin, oikeuksiin ja asemaan EY:n työmarkkinoilla.
Pahaenteisen esimerkin tarjoaa Ranskan parinvuoden takainen yksipuolinen päätös viisumivapauden poistamisesta EY:n ulkopuolisilta mailta. Osittain ehkä Ranskan päätöksen johdosta EY on hyväksynyt direktiivin

konsultaatiovelvoitteesta, mikäli joku jäsenmaa aikoo muuttaa oleskelu- ja työlupakäytäntöään kolmansiin maihin nähden.
Direktiiviehdotuksia laatiessaan EY osittain
kenties tarkoittamattaan - näin voisi optimistisesti arvella - vaikeuttaa kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuuksia alueellaan.
Mm. tutkintojen ja ammattien vastaavuutta
koskevat direktiiviehdotukset koskevat EY:n
alueella saavutettuja pätevyyksiä tai suoritettua koulutusta. Mikäli kyseessä on kolmansissa maissa suoritettu tutkinto, on tuoreessa
ehdotuksessa hyväksymisen ehtona EY -kansalaisuus. Äärimmäisessä tapauksessa siis
esim. belgialaisen Heisingin yliopistossa suorittama lääkärintutkinto oikeuttaisi ammatinharjoittamiseen EY:n alueella. Saman tutkinnon suorittanut suomalainen lääkäri voisi kyllä työskennellä Tanskassa, mutta ei esim.
Brysselissä.
EFTA-maissa on erityisellä huolestumisella seurattu EY:n monia koulutuksessa oleville tai koulutuksensa jo päättäneille suunnattuja opiskelu- ja harjoittelujärjestelmiä kuten
korkeakouluopiskelua tarkoittavaa ERASMUSta tai yritysten ja korkeakoulujen monipuolista yhteistyötä tarkoittavaa COMETTia,
ammattikoulutuksessa tai peruskoulussa olevien vaihto-ohjelmia, tutkintojen vastaavuuskehitystä, ammattikoulutuskorttijärjestelmää
jne. Nämä kaikki voivat viedä elinmahdollisuudet nykyisiltä käytännöiltä. Kohtalokkaina vaikutukset tuntuisivat myös tutkimusyhteistyössä tai yritysten mahdollisuuksissa viedä etabloituessaan avainhenkilönsä mukanaan.
EFTA-EY-yhteistyössä on työvoiman liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä lähestytty varovasti pohjoismaisesta yhteistyöstä tuttua
pienten askelten politiikkaa noudattaen. Neuvottelutempo on hidasta ja eteneminen työlästä. Olisi ehkä järkevää tuoda pöytään isompi
kori ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden
ongelmia, ja samalla kotimaassa valmistautua
vastavuoroiseen avoimmuuteen.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Euroopan muuttuva
rahoitusmarkki nalai nsäädäntö *
ERKKI KONTKANEN

Euroopan - kuten koko maailmankin - rahoitusmarkkinat ovat ja ovat olleet jo jonkin
aikaa syvällisten muutosten kourissa. Erityisesti uusien Euroopan ulkopuolisten finanssikeskusten aiheuttama kiristynyt kansainvälinen kilpailu yhdistyneenä muun muassa tekniikan nopeaan kehitykseen, on aiheuttanut
tarvetta muuttaa ja ennenkaikkea yhtenäistää
rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä.
Keskeinen suunnannäyttäjä rahoitusmarkkinalainsäädännön yhtenäistämisessä on ollut
Euroopan yhteisö. Koska yhte;.sön ulkopuoliset Euroopan markkinatalousmaat eivät vo~
ainakaan kokonaan jättäytyä syrjään yleiseurooppalaisesta rahoitusmarkkinoiden ja niitä koskevan lainsäädännön muutoksista, yhteisön piirissä tapahtuva yhtenäistämistyö tulee käytännössä näyttämään pitkälti suunnan
myös yhteisön ulkopuolisten Euroopan maiden rahoitusmarkkinalainsäädännön uudistamiselle.
Perusta rahoitusmarkkinoiden sääntelyn
yhtenäistämiselle Euroopassa luotiin jo Euroopan talousyhteisöä perustettaessa ns. Rooman sopimuksessa. Tämän sopimuksen keskeisenä päämääränä oli muun muassa saada
aikaan palvelusten ja pääomien vapaa liikkuvuus yhteisön alueella.
Tarkemmin Euroopan sisäisten markkinoiden luomisesta sovittiin vuonna 1985 hyväksytyssä ns. valkoisessa kirjassa. Tavoitteena
on luoda yhtenäiset sisämarkkinat vuoden
1992 loppuun mennessä poistamalla muun
muassa palvelusten ja pääomien liikkuvuuden
esteet. Näiden esteiden poistaminen vaatii syvällekäyvää rahoituslainsäädännön yhtenäistämistä.
Ennen valkoisessa kirjassa mainittujen pe-

* Kansantaloudellisen yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

riaatteiden hyväksymistä Euroopan yhteisön
tavoitteena oli luoda lähestulkoon kaikilta
osin täysin yhten~iseen lainsäädäntöön pohjautuva rahoitusmarkkinoiden sääntely koko
talousyhteisössä. Vaikka täysin yhdenmukaista lainsäädäntöä koskevasta tavoitteesta onkin valkoisen kirjan hyväksymisen yhteydessä luovuttu, on täysin selvää, että yhteismarkkinoiden luominen edellyttää, että lainsäädännön päälinjat ovat esim. pankkitoiminnan
osalta yhteisön jäsenmaissa sopusoinnussa
keskenään.

1. Rahoituslaitoslainsäädäntö
Yksi ensimmäisistä konkreettisista askelista
rahoituslaitoksia koskevan lainsäädännön yhtenäistämiseksi otettiin vuonna 1977, jolloin
annettiin ensimmäinen pankkitoiminnan sääntelyn yhtenäistämisdirektiivi. Tähän direktiiviin sisältyy monia rahoituslainsäädännön yhtenäistämisen kannalta keskeisiä periaatteita.
Direktiivillä pyritään ennenkaikkea luomaan
yhteiset menettelytavat yhteisön jäsenmaissa
toimivien luottolaitosten hyväksymisessä ja
tarkastuksessa. Siinä mainitaan myös ensimmäistä kertaa ns. kotimaan valvonnan periaate, jonka mukaan luottolaitosta ja sen sivukonttoreita valvovat sen pääkonttorin sijaintimaan valvontaviranomaiset.
Ensimmäinen pankkitoiminnan yhtenäistämisdirektiivi loi puitteet lainsäädännön yhtenäistämiselle ja viranomaisten väliselle yhteistyölle. Muun muassa kotivaltion valvonnan
periaatteen toteuttamiselle on luotu edellytyksiä vuonna 1983 annetulla konsolidoitua luottolaitoksen valvontaa koskevalla direktiivillä.
Pankkien kansainvälistä valvontaa ja keskinäistä taloudellista vertailua helpottaa vuon-
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na 1986 annettu luottolaitosten tilinpäätöstä
ja kirjanpitoa koskeva direktiivi.
Valtaosa pankkitoiminnan esteistä säilyi ensimmäisen pankkidirektiivin antamisen jälkeenkin. Sijaintimaan valvontaviranomaiset
vaativat edelleen toisesta jäsenmaasta olevan
pankin sivukonttorilta toimiluvan. Toisessa
maassa sijaitseva luottolaitoksen sivukonttori on käytännössä säilynyt edelleen sijaintimaan valvontaviranomaisten valvontavallan
alaisena. Myös se, mitä toimintaa tytäryhtiö
tai sivukonttori saa harjoittaa määräytyy edelleen sijaintimaan lainsäädännön mukaan. Sivukonttoreilta on lisäksi monissa maissa vaadittu erityistä sivukonttoripääomaa. Jotta sisäiset markkinat voitaisiin luoda, täytyy nämä esteet poistaa. Lisäksi on yhtenäistettävä
muun muassa pankkien vakavaraisuutta ja
omaa pääomaa koskevat säännökset.
Pankkitoiminnan yhtenäistäminen rakentuu kolmen tukijalan varaan: toimiluvan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, kotivaltion valvonnan periaatteeseen ja rahoituslaitosten toimintaoikeuksia koskevan sääntelyn olennaisten osien yhtenäistämiseen.
Nämä perusperiaatteet sisältyvät kuluvan
vuoden alussa annetun Euroopan yhteisön komission ehdotukseen toiseksi pankkitoiminnan sääntelyn yhtenäistämisdirektiiviksi. Direktiivi muodostaakin rahoituslaitossääntelyn
yhtenäistämisen ytimen yhteisön piirissä.

Toimiluvan vastavuoroinen tunnustaminen

/

Toimiluvan vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen mukaan luottolaitos, jolla
on toimilupa pääkonttorinsa sijaintimaassa,
on oikeutettu tarjoamaan kaikissa jäsenmaissa kaikkia direktiivin mukaisia palveluja ilman
uutta toimilupaa.
Koska yhdessä maassa myönnetty toimilupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikissa jäsenmaissa, direktiivissä on ehdotettu
toimiluvan myöntämisen perusteita yhdenmukaistettavaksi mm. perustettavalta luottolaitokselta vaadittavan pääoman määrän suhteen. Luottolaitoksella olisi oltava sitä perustettaessa vähintään 5 miljoonan ECU:n eli
noin 25 miljoonan markan suuruinen osake-

tai muu vastaava peruspääoma. Vaatimus on
tarkoitus vuoden 1996 loppuun mennessä
ulottaa koskemaan myös jo toimivia pankkeja.

Kotivaltion valvonnan periaate
Toisen pankkitoiminnan yhtenäistämisdirektiivin mukaan luottolaitoksen valvonnan hoitavat laitoksen kotivaltion eli sen pääkonttorin sijaintimaan valvontaviranomaiset. Siten
esim. ranskalaisen pankkien Lontoossa olevia
sivukonttoreita valvovat Ranskan pankkivalvontaviranomaiset. Sen sijaan ulkomaisessa
omistuksessa olevaa tytäryhtiötä valvovat
edelleen isäntämaan valvontaviranomaiset.
Kotivaltion valvonnan periaatteesta on
muutamilta osin poikettu. Sijaintivaltion valvontaviranomaiset valvovat pankin likviditeetin hoitoa ja rahapolitiikan soveltamista. Samoin sijaintimaan valvontaviranomaisten on
valvottava luottolaitosten markkinariskinottoa arvopaperimarkkinoilla.
Toimilupaa ja kotimaan valvontaa koskevat periaatteet eivät olisi mahdollisia ilman rahalaitosten toimintaoikeuksien keskeisten
osien yhdenmukaistamista. Tämän vuoksi toisessa yhtenäistämisdirektiivissä ehdotetaan
yhtenäistettäväksi mm. säännökset, jotka koskevat pankeille sallitun toiminnan alaa, suurten osakkeenomistajien valvontaa ja pankkien
oikeutta omistaa pankkitoimintaan kuulumatonta toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita ja osuuksia.

Pankkien toimintaoikeudet
Ensimmäisessä pankkitoiminnan harmonisointidirektiivissä luottolaitos määriteltiin yritykseksi, jonka tavanomainen liiketoiminta
käsittää joko suoraan tai välillisesti talletusten vastaanottamista ja muuta varainhankintaa yleisöltä sekä luottojen myöntämistä
omaan lukuun. Määritelmä on hyvin suppea
ja rahoitusmarkkinoiden kehityksen vuoksi
myös vanhentunut.
Toisessa pankkidirektiivissä luottolaitoksen
käsitteeseen liittyvät määrittelyongelmat ratkaistiin siten, että direktiivin liitteeseen sisäl-
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lytettiin luettelo pankkitoimintaan luettavista toiminnoista.
Pankkitoimintojen luettelo on laadittu
yleispankkiajattelun pohjalta. Luettelo on siten verraten laaja. Siinä mainitaan talletusten
vastaanottaminen ja muu varainhankinta,
luotonanto ja muu rahoituksen järjestäminen,
leasing-toiminta, factoring-toiminta, maksujenvälityspalvelut, maksuvälineisiin liittyvät
palvelut, takausten ja muiden vastaavien sitoumusten anto, kaupankäynti arvopapereilla ja sitoumuksilla, rahoitusmarkkinatoiminta, valuutanvaihto, osakeantien järjestämiseen
liittyvät palvelut, rahoituksen välittäminen,
arvopaperitoiminnat, omaisuudenhoitopalvelut ja luottotietotoiminta. Näitä palveluja
luottolaitokset voivat tarjota vapaasti yhteisön sisällä. Luetteloa on tarkoitus pankkitoiminnan ja tekniikan kehityksen myötä aika
ajoin tarkistaa.
Toisen yhtenäistämisdirektiivin mukaan
luottolaitokset voivat harjoittaa kaikkia keskeisiä arvopaperitoimintaan liittyviä toimintoja. Tämä aiheuttaa olennaisia muutoksia
pankkitoimintaan sellaisissa maissa, joissa
varsinainen pankkitoiminta ja arvopaperitoiminta on pidetty erillään toisistaan, kuten
Ranskassa, Italiassa, Kreikassa ja Espanjassa.
Luettelossa mainittujen toimintojen lisäksi pankit voivat käytännössä monissa maissa
tarjota myös muita pankkitoimintaan kytkeytyviä palveluja asiakkailleen, kuten vakuutuksiin liittyviä palveluja. Näiden toimintojen ala
vaihtelee tätä nykyä eri maissa huomattavastikin. Markkinoiden avautuessa on kuitenkin
selvää, että kilpailun pakottamana myös näiden toimintojen ala yhdenmukaistuu varsin
nopeasti.
Ehdotetun järjestelmän mukaan jäsenvaltiot ovat velvollisia sallimaan toisista jäsenvaltioista olevien luottolaitosten tarjota kaikkia
luettelossa mainittuja pankkipalveluja asiakkailleen. Kotimaisten luottolaitosten toiminta voidaan kuitenkin periaatteessa rajata suppeammaksi kuin luettelossa on mainittu. Käytännössä millään valtiolla tuskin on pitemmän
päälle varaa menetellä näin. Kilpailu tulee pitämään huolen siitä, että kotimaan pankkien
toimintamahdollisuuksia ei voida rajata mer-

kittävästi tiukemmin kuin ulkomaisten pankkien toimintamahdollisuuksia. Eri asia on, että markkinoiden tarpeiden mukaan niillä tulee vastedeskin toimimaan sekä yleispankkeja että tiettyyn tai tiettyihin toimintoihin erikoistuneita rahoituslaitoksia.

Oikeus omistaa yritysten osakkeita ja
osuuksia
Keskeinen ja myös poliittisesti mielenkiintoinen kysymys on pankkien oikeus omistaa
muuta kuin pankkitoimintaan luettavaa toimintaa harjoittavia yrityksiä. Useammillahan
lienee muistissa myös Suomessa asiasta viime
vuosina käyty keskustelu. Suomessa pankkien
mahdollisuus omistaa tällaisten yritysten osakkeita ja osuuksia pudotettiin vuonna 198720
prosentista 10 prosenttiin yrityksen osake- tai
osuuspääomasta. Lisäksi pankkien omistusoikeutta on rajoitettu myös suhteessa pankin
omaan pääomaan siten, että omistusten yhteismäärä saa olla enintään 10 prosenttia pankin omasta pääomasta.
Toisessa yhtenäistämisdirektiivissä pankkien oikeutta omistaa muuta kuin pankkitoimintaa harjoittavan yhteisöjen osakkeita ja
osuuksia on rajoitettu kahdella tavalla. Ensinnäkin pankki ei pääsääntöisesti saa sijoittaa
yhteen elinkeinoyhteisöön yli 10 prosenttia
omasta pääomastaan. Toiseksi omistukset sellaisissa yrityksissä, joiden osakepääomasta
pankki omistaa yli 10 prosenttia saavat olla
yhteensä enintään 50 prosenttia pankin omasta pääomasta. Rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta tilanteisiin, joissa pankin omistus johtuu osakeannin takaamisesta tai joissa pankki osallistuu vaikeuksiin joutuneen yrityksen
tervehdyttämiseen. Jäsenvaltiot voivat lisäksi päättää, että edellä luvattuja rajoituksia ei
tarvitse soveltaa, jos omistukset vähennetään
pankin omasta pääomasta vakavaraisuutta
laskettaessa.

Suurten osakkeenomistajien valvonta
Luottolaitosten valvontaa pyritään tehostamaan myös luottolaitosten omistuksen osalta. Sellaisten osakkeenomistajien, jotka omis-
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tavat yli 10 prosenttia luottolaitoksen osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä, on
ilmoitettava omistuksensa valvontaviranomaisille. Myös luottolaitoksen itsensä on ilmoitettava tällaiset omistukset vuosittain valvontaviranomaisille. Osakkeenomistajan on lisäksi ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaisille, jos hän aikoo lisätä omistustaan
niin, että omistus pankista nousee yli 50 prosentin. Valvontaviranomaiset tutkivat tehtyjen ilmoitusten perusteella, voidaanko omistus sallia. Jos valvontaviranomaiset katsovat,
että omistus vaarantaa luottolaitoksen hoidon, se voi mm. kieltää äänioikeuden käytön
tällaisilla osakkeilla.

Vakavaraisuusvaatimukset
Pankkitoiminnan keskeisiä kulmakiviä on niiden vakavaraisuuden sääntely. Luottolaitosten toimintaedellytysten yhtenäistämisestä ei
voida puhua ilman, että vakavaraisuussäännökset yhtenäistetään.
Vakavaraisuussäännöksiä on viime vuosina pyritty yhtenäistämään kahdella taholla.
Toisaalta Kansainvälisen järjestelypankin piirissä toimiva ns. Baselin pankkivalvontakomitea julkisti viime heinäkuussa suosituksensa kansainvälisesti yhtenäisiksi vakavaraisuussäännöksiksi. Toisaalta vakavaraisuussäännöksiä ollaan uudistamassa myös Euroopan
talousyhteisön toimesta.
Baselin pankkiv,alvontakomitean suosituksella on tarkoitus luoda kansainvälisessä
pankkitoiminnassa noudatettava yhtenäinen
vakavaraisuuden vähimmäistaso. Suosituksella pyritään ennen kaikkea vahvistamaan kansainvälisen pankkijärjestelmän ristikantokykyä ja poistamaan nykyisten vakavaraisuussäännösten eroista aiheutuvat kilpailun vääristymät.
Vakavaraisuussuosituksen mukaan kansainvälistä toimintaa harjoittavilla pankeilla
on oltava omaa pääomaa vuoden 1992 loppuun mennessä 8 prosenttia pankin saamisten,
sijoitusten ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä laskettuna siten, että nämä erät painotetaan niihin sisältyvän riskin

mukaan erilaisilla painokertoimilla. Vuoden
1990 lopussa pankeilla on oltava omaa pääomaa vähintään 7,25 prosenttia.
Vaikeimmat Baselin pankkivalvontakomitean suositukseen liittyvät soveltamisongelmat
aiheutuvat oman pääoman määrittelystä.
Oma pääoma jaetaan suosituksessa kahteen
osaan eli ns. ensisijaiseen omaan pääomaan
(core capital) ja toissijaiseen omaan pääomaan (supplementary capital). Toissijainen
oma pääoma saa olla enintään ensisijaisen
oman pääoman suuruinen. Suositus on myös
tältä osin kansainvälisen kompromissin tulos
eikä se sellaisenaan vastaa monenkaan maan
viranomaisten näkemyksiä siitä, miten oma
pääoma tulisi vakavaraisuuslaskennassa ottaa
huomioon. Suomessa erityisongelman muodostaa olennaisesti kansainvälisestä käytännöstä poikkeava kirjanpito- ja verolainsäädäntömme. Suomalaisia oman pääoman eriä
on joiltakin osin vaikea sovittaa yhteen suosituksessa olevan jaottelun kanssa.
Baselin pankkivalvontakomitean suositus ei
ole periaatteessa suoraan pankkeja sitova,
mutta sitä tullaan käytännössä soveltamaan
laajasti kansainvälisessä pankkitoiminnassa.
Suosituksen ulkopuolelle jääminen olisi näet
vaikeaa. Se johtaisi mm. ulkomaisen varainhankinnan kustannusten nousuun, koska luottamus suosituksen ulkopuolelle jääneet pankin riskinkantokykyyn heikkenisi oleellisesti
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Myös
suomalaiset kansainvälistä toimintaa harjoittavat pankit ovat ilmoittaneet noudattavansa
komitean suositusta.
Baselin pankkivalvontakomitea ei ole voinut epävirallisen asemansa ja eri maissa noudatettavien erilaisten oikeudellisten järjestelmien vuoksi edellyttää, että säännöstö sisällytettäisiin kunkin maan sisäiseen lainsäädäntöön. Suomessa noudatettavan oikeudellisen
järjestelmän mukaan keskeiset pankkitoiminnan puitteet on säänneltävä laissa. Niitä ei voida pysyvästi jättää pelkän vapaaehtoisuuden
ja viranomaismääräysten varaan. Baselin
pankkivalvontakomitean suositusta ei voida
siten jättää ottamatta huomioon uudistettaessa pankkilainsäädäntöä Suomessa. Muuten
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Suomen uusi lainsäädäntö ei olisi kansainvälisesti ajan tasalla. Lisäksi se johtaisi siihen,
että suomalaiset kansainvälistä toimintaa harjoittavat pankit joutuisivat käytännössä soveltamaan päällekkäistä, kahdenkertaista vakavaraisuuslaskentaa.
Euroopan yhteisön piirissä tapahtuva vakavaraisuussäännösten valmistelu on vielä kesken. Valmistelu tapahtuu vuonna 1986 annetun omaa pääomaa koskevan direktiiviehdotuksen ja vuonna 1988 annetun vakavaraisuutta koskevan direktiiviehdotuksen pohjalta.
Ehdotukset eroavat joiltakin osin Baselin
pankkivalvontakomitean suosituksesta. Yhteisön piirissä pyritään kuitenkin parhaillaan
poistamaan näitä eroja. Onkin varsin todennäköistä, että pankkivalvontakomitean ja Euroopan yhteisön säännöstöt tulevat olemaan
ainakin kaikilta oleellisilta osin identtisiä. Valmistelevathan lähes samat viranomaiset, jotka valmistelivat Baselin suosituksen, myös Euroopan yhteisön vakavaraisuussäännöksiä.
Nämä viranomaiset ovat tuskin valmiit siihen,
että saman maan sisällä sovellettaisiin kahdenlaisia vakavaraisuussäännöstöjä. Euroopan
yhteisön vakavaraisuutta koskevat direktiivit
on tarkoitus hyväksyä lopullisesti ensi vuoden
syksyllä.

Luottojen keskittäminen
Euroopan yhteisön komissio antoi vuonna
1986 suosituksen, jolla pyritään estämään
luottolaitoksia liiallisesti keskittämästä luottojaan ja sitoumuksiaan yhdelle asiakkaalle tai
asiakasryhmälle. Suosituksen mukaan luottolaitoksen on ilmoitettava valvontaviranomaisille, jos sen luotot ja sitoumukset yhdelle
asiakkaalle tai edellä mainitulle asiakasryhmälle ylittävät 15 prosenttia luottolaitoksen
omasta pääomasta. Tällaiset luotot tai sitoumukset saavat olla enintään 40 prosenttia pankin omista pääomista. Keskittyneiden luottojen ja sitoumusten yhteismäärä saa olla enintään 8 kertaa pankin oman pääoman suuruinen. Suositus koskee myös yhteisön ulkopuolisten maiden yhteisön alueella sijaitsevia sivukonttoreita.

Suhteet kolmansiin maihin
Suomen ja muiden vastaavien Euroopan yhteisön ulkopuolisten maiden kannalta on luonnollisesti erittäin tärkeää, miten yhteisö järjestää suhteet näihin maihin ja niiden rahoituslaitoksiin.
Toisen pankkitoiminnan yhtenäistämisdirektiivin mukaan suhteissa Euroopan yhteisön
ulkopuolisiin maihin sovelletaan vastavuoroisuusperiaatetta. Periaatteen käytännön sisällöstä ei ole vielä päästy jäsenmaiden kesken
yksimielisyyteen.
Tytäryhtiöiden osalta lähtökohtana on, että Euroopan yhteisön jäsenmaissa jo sijaitsevat ulkopuolisten maiden rahoituslaitosten tytäryhtiöt rinnastetaan yhteisömaiden omiin tytäryhtiöihin. Siten esimerkiksi suomalaisten
omistamalta yhteisön alueella jo sijaitsevalta
tytärpankilta ei vaadita enää uutta toimilupaa
ja se saa harjoittaa muutenkin samanlaista toimintaa kuin varsinaiset jäsenmaiden rahoituslaitokset. Tällainen tytäryhtiö voi myös perustaa yhteisön jäsenmaihin sivukonttoreita ja tytäryhtiöitä ilman toimilupaa. Euroopan yhteisön toimi elimissä on tosin esitetty, että myös
jo olemassa olevilta tytäryhtiöiltä vaadittaisiin
uusi toimilupa.
Mikäli yhteisön ulkopuolisessa maassa sijaitseva luottolaitos haluaa perustaa uuden tytäryhtiön yhteisön alueelle, perustamishankkeesta on informoitava sekä perustamismaata että yhteisön komissiota. Komissio selvittää, toteutuuko vastavuoroisuuden periaate eli
onko kaikkien yhteisön jäsenmaiden pankeilla
oikeus perustaa tytäryhtiö hakijan kotimaahan. Jos vastavuoroisuuden periaate ei täyty,
toimiluvan myöntäminen lykkääntyy, kunnes
vastavuoroisuuden ehdoista on sovittu.
Vastavuoroisuuden periaate ei suoraan vaikuta Euroopan yhteisön jäsenmaissa." jo sijaitsevien yhteisön ulkopuolisten maiden rahoituslaitosten sivukonttoreiden asemaan. Nämä
sivukonttorit voivat jatkaa toimintaansa sijaintimaan lainsäädännön puitteissa myös sisäisten markkinoiden toteutumisen jälkeen.
Tällaisen jo olemassa olevan sivukonttoriluvan nojalla ei voida kuitenkaan perustaa uusia
sivukonttoreita yhteisön jäsenmaihin.
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Luvan saaminen uuden sivukonttorin perustamiseen edellyttää, että kyseessä olevan
yhteisön ulkopuolinen jäsenmaa noudattaa
vastavuoroisuusperiaatetta. Tällaisen maan on
siten sallittava se, että kaikkien yhteisön jäsenmaiden rahoituslaitokset voivat perustaa
sivukonttorin kyseiseen maahan. Myös sivukonttoreiden osalta on vastavuoroisuusperiaatteen soveltamisesta esitetty erilaisia käsityksiä.
Vastavuoroisuusperiaatteeseen liittyvien erilaisten tulkintojen vuoksi Euroopan yhteisön
komissio antoi vastikään tiedotteen, jossa se
painottaa, että yhteisö on avoin myös ulkopuolisten maiden yrityksille. Yhteisön ulkopuoliset maat saavat nauttia yhteisön muka-naan tuomista hyödyistä siinä määrin, kun
voidaan varmistaa molemminpuolinen etujen
tasapaino. Yhteisö tulee tiedotteen mukaan
sopimaan ulkopuolisten maiden kanssa kahdenkeskisesti yhteisön jäsenmaiden pääsystä
ulkopuolisten maiden markkinoile.

2. Muu lainsäädäntö
Pääomaliikkeiden vapauttaminen
Rahoitusmarkkinalainsäädännön yhtenäistäminen ei tietenkään rajoitu yksinomaan rahoituslaitoksia sääntelevään lainsäädäntöön. Esimerkiksi pääomaliikkeiden vapauttaminen on
keskeinen edellytys sisäisten markkinoiden
luomiselle. Euroopan yhteisön neuvosto hyväksyi kuluvan vuoden heinäkuussa pääomaliikkeiden vapauttamista koskevan direktiivin.
Sen mukaan jäljellä olevat pääomaliikkeet vapautetaan pääsääntöisesti vuoden 1990 puoliväliin mennessä. Yhteisön jäsenmaiden kansalaiset voivat siten esim. avata pankkitilin
missä tahansa jäsenmaassa sijaitsevassa pankissa sekä myydä ja ostaa vapaasti arvopapereita.

Arvopaperikauppa
Myös arvopaperikauppaa koskevia säännöksiä yhtenäistetään. Euroopan yhteisön neuvosto on jo hyväksynyt kolme arvopaperikauppaan liittyvää direktiiviä. Ne koskevat yhtiön

hyväksymistä pörssilistalle ja pörssilistalla olevan yhtiön taloudellista kehitystä koskevaa informaatiovelvollisuutta.
Yhteisön toimielimissä on parhaillaan käsiteltävänä arvopaperikaupassa noudatettavaa
menettelyä, insider-kysymyksiä ja arvopaperitoiminnassa tarjottavia sijoituspalveluja koskevat direktiiviehdotukset. Viimeksi mainittu ehdotus on näistä ehkä merkittävin. Siinä
käsitellään muun muassa pörssien toimintaa,
sijoitusneuvontaa ja ns. markkinatakaustoimintaa. Näiden toimintojen harjoittamiseen
vaadittaisiin viranomaisen lupa. Direktiivi
noudattaa pitkälti pankkitoiminnan osalta sovellettavia periaatteita. Lähtökohtana on siten toimiluvan vastavuoroisen tunnustamisen
ja kotimaan valvonnan periaatteet sekä tiettyjen toiminnan perusvaatimusten yhdenmukaistaminen.

Kuluttajansuoja
Kuluttajansuojakysymykset ovat ajankohtaisia myös Euroopan yhteisössä. Pääomamarkkinoiden vapautuessa on katsottu, että kuluttajansuojan osalta on tarpeen luoda yhteisössä
tietyt yhtenäiset vähimmäissuojajärjestelmät.
Tämän vuoksi vuonna 1987 annettiin kulutusluottoja koskeva direktiivi. Siinä asetetaan
luotonantajalle velvollisuus mm. ilmoittaa
luotonottajalle luoton t-fektiivinen korko.

3. Suomen pankkilainsäädännön
uudistaminen
Talletuspankkilainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan Suomessa. Uudistustyö on jo loppusuoralla. Keskeisin muutos nykyiseen verrattuna tulee koskemaan pankkien vakavaraisuussäännöksiä. Ne tullaan ilmeisesti tekemään Baselin pankkivalvontakomitean suosituksen ja Euroopan yhteisön direktiiviehdotusten pohjalta. Suomalaisten pankkien vakavaraisuusvaatimukset tiukkenevat siten huomattavasti.
Vakavaraisuusvaatimukset ovat vain osa vaikkakin keskeinen - pankkien toiminnan
sääntelyä. Ne kytkeytyvät olennaisesti pank-
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kien toimintaoikeuksiin. Jotta suomalaiset
pankit säilyttäisivät kilpailukykynsä, lainsäädännön jatkovalmistelun yhteydessä tulisi vielä selvittää keinot, joilla suomalaisten pankkien oikeudet ja velvollisuudet saataisiin kansainvälisesti verrattuna paremmin tasapainoon
keskenään. Esim. pankkien mahdollisuudet
omistaa muuta kuin pankkitoimintaa harjoit-

tavien yritysten osakkeita ja osuuksia olisi saatettava vastaamaan kansainvälistä käytäntöä
ja toisessa pankkitoiminnan yhtenäistämisdirektiivissä mainittuja periaatteita. Myös pankkien toimintaoikeuksia tulisi voida tässä
uudessa tilanteessa ennakkoluulottomasti harkita uudelleen. Siten esim. leasing-toiminta tulisi lukea pankeille sallittuihin toimintoihin.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Euroopan rahoitusmarkkinaintegraatio
ja aluepankit*
KALEVI KAUNISKANGAS

Eurooppa tulee
Euroopan yhdentymiskehitys on mielenkiintoisessa vaiheessa. Suunnitelmat EY:n sisämarkkinoiden luomiseksi ovat pitkällä, ja monia tärkeitä askelia on jo otettu. Silti matka
yhtenäisiin sisämarkkinoihin on vielä pitkä.
Vielä pitempi lienee matka yhden valuutan ja
yhden keskuspankin Eurooppaan. Yhtenäistä verotusta sa~mme tuskin koskaan. Kehityksen yleissuunta on kuitenkin selvä: Eurooppa tulee.
Pankki toimintaan keskeisesti vaikuttavat
osat Eurooppa 1992 -projektissa ovat vakavaraisuussäädösten yhdenmukaistaminen, rahoituspalvelujen kaupan vapauttaminen sekä
pääomaliikkeiden liberalisointi.
Pääomavaatimusten yhdenmukaistaminen
- tai paremminkin minimivaatimusten luominen - on edellytyksenä rahoituspalvelujen
kaupan muulle vapauttamiselle. Vastavuoroisuuden tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että omassa maassaan toimiluvan saanut
pankki voi harjoittaa rahoitustoimintaa muissa EY -maissa. Kotivaltiovalvonnan periaate
taas tarkoittaa sitä, että pankin valvonnan ja
tarkastuksen hoitavat kotimaan viranomaiset.
Valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle
Suomen suhtautumisesta Länsi-Euroopan integraatiokysymykseen sanotaan, että Suomen
pyrkimyksenä on pankkien toimintaedellytysten parantaminen EY:n sisällä siten, että ne
olisivat samat kuin EY-maiden omilla pankeilla.
Vastavuoroisuuden soveltaminen merkitsee
taas sitä, että EY-maiden pankeilla olisi vastaavat toimintaedellytykset täällä Suomessa.

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

Järkevältä tuntuukin ajaa omille pankeille
madollisimman hyviä toimintaedellytyksiä ja
kohtuulliselta sallia muille samat.
Kirjaimellisesti tulkittuna näistä elementeistä muodostuu seuraava skenaario. Vuonna
1993 suomalaiset voivat vapaasti sijoittaa varoja mihin tahansa Länsi-Euroopan maahan
ja lainata rahaa mistä tahansa missä tahansa
valuutassa. Suomalaisilla pankeilla voi olla sivukonttoreita pitkin Europpaa ja vastaavasti
eurooppalaisilla pankeilla täällä. Valuuttatulot voidaan tulouttaa minne tahansa, eikä esimerkiksi käsitteellä valuuttapankki ole enää
merkitystä. Rahoituspalvelut tuotetaan nykyistä halvemmin, ts. säästäjät ja sijoittajat
saavat paremman tuoton ja rahoituksen tarvitsijat maksavat alempaa korkoa.

Yhtäläiset haasteet - yhtäläiset edellytykset
Minua on pyydetty kommentoimaan näitä kehitystrendejä aluepankkien näkökulmasta.
Tällainen näkökulma kuitenkin on kovin rajattu. Koko rahoitustoimiala, ja siihen kuuluu muutakin kuin pankit, kohtaa integraatiokehityksen ympäristömuutoksena, joka on
yleinen ja yht.äläinen kaikille.
Tällaisissa yhteyksissä puhuminen aluepankista on varsinkin Suomen kohdalla keinotekoista, koska meillä aluepankit toimivat ryhminä. Tuntuu epäloogiselta ajatella, että yksittäinen aluepankki lähtisi perustamaan sivukonttoreit~ yleis pankkitoimintaa varten pitkin
Eurooppaa - ainakaan se ei silloin enää olisi aluepankki.
Jos joku nykyisistä aluepankeista taas arvioi sellaisen tempun kannattavaksi, kenelläkään ei pitäisi olla mitään sitä vastaan. Siksi
on parempi puhua ympäristönmuutoksen an-
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tamista haasteista pankkitoiminnalle yleensä
ja arvioida sen vaikutuksia eri pankkiryhmiin.
Kaikki hyväksynevät sen mukanaan tuoman
kilpailun kiristymisen. Yleisen edun mukaista on turvata kilpailun neutraliteetti myös
uusissa oloissa.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat kehitystä
Tältä kannalta katsoen näen integraatiokehityksen positiivisena asiana. Parantaahan se
myös aluepankkiryhmien palvelumahdollisuuksia kansainvälisissä toiminnoissa, joiden
kysyntä joka tapauksessa laajenee ja monipuolistuu. Uusien ulkomaisten kilpailijoiden
ilmaantuminen on tervetullutta, vaikka en uskokaan, että mitään joukkoetabloitumista jo
ennestään »ylipankkiutuneeseen» Suomeen
tulee tapahtumaan.
Enemmänkin kilpailu kiristyy sitä kautta,
että ulkomaisten sijoitus- ja rahoitusvaihtoehtojen lisääntymisen kautta kotimaisille pankkituotteille tulee uusia läheisiä substituutteja
- niinkuin ekonomistit sanQisivat. Kuinka läheisiksi korvikkeiksi nämä ulkomaiset vaihtoehdot tulevat riippuu enemmänkin talouspolitiikasta ja sen uskottavuudesta, mikä vaikuttaa mm. markan arvon vakauteen ja siten
ulkomaisiin sijoitus- ja rahoitusvaihtoehtoihin
liittyvään riskiin.
En myöskään usko, että suomalaiset pankkiasiakkaat joukkomitassa siirtyvät käyttämään ulkomaisia pankkeja pankkiasioittensa
hoitamiseen. Sen verran suuria ovat transaktiokustannukset elektronisellakin aikakaudella. Sitä paitsi kotimaisilla pankeilla säilyy suhteellinen etu ns. pankkiriskin hallitsemiseksi.
Sen vuoksi on jokseenkin turvallista olettaa, että valtaosa pankkipalveluista, varsinkin
ns. päivittäispalveluista, tuotetaan tulevaisuudessa niinkuin nytkin paikallisesti siellä missä ihmiset asuvat ja rahaa käyttävät.

Toimialarajat ja rakennemuutos
Suurempia kysymyksiä sitä vastoin ovat integraatioprosessiin liittyvä toimialaliukuma sekä
uudet vakavaraisuussäädökset.

Eurooppalainen trendi on viemässä kohti
entistäkin yleisempää yleispankkitoimintaa,
mikä merkitsee, että pankkien palvelukirjo
laajenee. Mahdollisia uusia alueita, joihin palvelut voivat laajentua, ovat mm. vakuutuksiin ja matkustamiseen liittyvät palvelut.
Palvelukirjon laajeneminen tuo esiin yhden
pienuuden haitan, joka saattaa koskea joitakin aluepankkeja. Lopputulos kuitenkin riippuu siitä, minkälaisessa yhteistyökonstellaatiossa pankki on mukana. Ainakin tämänhetkisen informaation valossa suomalaisten säästöpankkien yhteistyön muodot ovat toimivia
myös tulevassa ympäristössä. Tarvittaessa niitä voidaan muuttaa nopeastikin.
Pankkien yksikkökoon kasvua prosessi
kiihdyttää toimialakysymysten lisäksi myös
muun muassa siltä osin, että EY -direktiivit
asettavat huomattavan oman pääoman vähimmäisvaatimuksen sekä perustettaville, että
jo toiminnassa oleville pankeille. Yksikkökoon kasvuun vaikuttavat kuitenkin monet
muutkin asiat, mm. tiukentuvat vakavaraisuusvaatimukset.
Rakennemuutosta Eurooppa-hanke kiihdyttää muissakin pankkiryhmissä kuin aluepankkiryhmissä. Palvelusortimenttien laajerieminen tuo mukanaan uusia yhteistyömuotoja pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muidenkin
rahoitustoimialan yritysten kesken. Uusia
konglomeraatteja syntyy eurooppalaiseen
maisemaan, tuskin kuitenkaan ensimmäiseksi Suomeen.
Käsitys siitä, että tulevaisuuden pankkitoiminta keskittyisi paneurooppalaisille megapankeille perustuu virheelliseen kuvaan ns.
skaalaetujen merkityksestä. Niitä löytyy kyllä järeän pankkitekniikan puolella ja rahan
tukkukaupassa sekä riskien diversifioinnissa
mutta näissäkin kohdin raja tulee jossain vas:
taan ja yksikkö kustannukset alkavat volyymien kasvun myötä nousta. Muussa tapauksessahan kansainvälinen rahan tukkukauppa
olisi jo keskittynyt yksiin käsiin. The Economist-lehden mukaan (March 26, 1988) suuri
koko on poissa muodista pankkitoiminnassa.
» ... fitness, not fatness, will separate tomorrow's superbanks from the weaklings - don't
get bigger, get fitter».
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Pääomavaatimukset
Pääomavaatimusten kohdalla lähdemme liikkeelle ainakin niiden rakenteen yhdenmukaistumisesta. Kansainvälistä toimintaa harjoittavien pankkien kohdalla yhdenmukaisiin oman
pääoman vaatimuksiin mentäneen BIS-järjestelmän pohjalta jo ennen kuin vastaavat lait
EY -maissa tulevat voimaan.
Pääomavaatimuksia kehitettäessä ja yhdenmukaistettaessa on tarpeen selvittää, mitä sellaisia ominaispiirteitä oman lainsäädäntömme
mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa on, jotka voidaan ja tulee ottaa huomioon kansallista lainsäädäntöä viimeisteltäessä. Meillä on
sekä oikeus että velvollisuus pitää huoli suomalaisten pankkien mahdollisuudesta toimia
ja kehittyä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Lainsäädäntöömme sisältyy useita
erityispiirteitä, jotka vakavaraisuusjärjestelmien yleisten periaatteiden puitteissa voidaan
ottaa huomioon.
Uusi talletuspankkilainsäädäntömme luo
aluepankeille mahdollisuuden hankkia sijoitusmarkkinoilta riskipääomaa oman pääoman
ehdoin. Vaikka erityisesti kansainvälisen järj estelypankin vakavaraisuusj ärj estelmä lähtee
osakeyhtiömuotoisten pankkien pohjalta, tulee aluepankkien uudet pääomanhankintainstrumentit epäilyksettä hyväksyä pankkien ensisijaiseen omaan pääomaan.
Myös muiden oman pääoman erien kohdalla on tarkoin harkittava, miten niitä voitaisiin
kehittää siten, että suomalaisten pankkien
oman pääoman rakenne muodostuisi kansainväliset vaatimukset täyttäviksi samalla kun se
ottaisi huomioon kaikki mahdollisuudet oman
pääoman rakenteen kehittämisessä nykyistä
paremmin vastaamaan kansainvälistä käytäntöä.
Suomessa ovat saamisiin, sijoituksiin ja vastuusitoumuksiin kohdistetut riskienhallintajärjestelmät käytännössä osoittautuneet kehittyneiksi. Vaikka kansainvälisen järjetelypankin vakavaraisuusjärjestelmässä luottokannan
vakuutukselle ei anneta merkitystä saamisiin
liittyvää riskiä vähentävänä tekijänä, on mielestäni luonnollista, että luottokannan vakuutus otetaan huomioon riskiä alentavana teki-

jänä. Uusien vakavaiaisuusjärjestelmien periaatteellisena lähtökohtanahan on ottaa huomioon todelliset riskit ja asettaa pankkien
oman pääoman vaatimus näiden riskien mukaisesti. Miksi emme siis ottaisi huomioon todellisia riskiä alentavia järjestelmiä.

Dialektinen prosessi
Euroopan integraatiokehitys on prosessi, jota
vähintäänkin voisi kutsua dialektiseksi. Rahataloudellinen integraatio on edennyt jo pitkälle puhtaasti autonomisena prosessina. Rahamarkkinat ovat globalisoituneet varsinkin tukku- ja interbankpuolella. Säätelyä on purettu
kaikissa maissa jo ilman EY-komission Valkoista kirjaakin. Toisaalta Eurooppa 1992
-projektin valmistelu on jo alkanut vaikuttaa
rahoitustoimialan rakenteeseen ennenkuin
lainsäädännöllisesti mitään on tapahtunut.
Tällainen dialektinen epätasapaino jatkunee
vielä monta vuotta. Samalla tavalla kuin yksittäiset pankkiryhmät ja muutkin yritykset
varautuvat toimintaedellytystensä muutoksiin,
myös kansallinen lainsäädäntötyö reagoi etukäteen yleiseurooppalaisiin suunnitelmiin ja
siihen miten markkinat matkalla käyttäytyvät.
Alkuedellytykset muuttuvat prosessin kuluessa, ja niiden myötä muuttuu myös EY-direktiivien sisältö monissa yksityiskohdissaan.
Kun kehitys on tällaista, Suomi voi vallan
huvin mennä mukaan eurooppalaiseen rahoitusmarkkinaintegraatioon valmisteilla olevan
uuden pankkilainsäädännön turvin ja korjata sitä myöhemmin mm. pääomasäädösten
harmonisoimiseksi. Väitteet kilpailuvinoudesta, joka syntyy erilaisten pääomavaatimusten
soveltamisesta kansainvälistä pankkitoimintaa
harjoittaville pankeille ja .puhtaasti kotimaisille paikallis- tai aluepankeille, ovat kovin
muodollisia. Jälkimmäisissä riskit ovat pienempiä, sen osoittavat myös tilastot. Sitä paitsi jos Cooken komitean mukaisia säädöksiä
ryhdytään suoraan soveltamaan jälkimmäisiin, silloin esimerkiksi SKOP:n säästöpankeille välittämä raha joutuu kaksinkertaisen pääomavaatimuksen kohteeksi, mikä toisi uuden
vinouman kilpailuun.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Euroopan rahoitusmarkkinaintegraatio ja
liikepankit*
MATTI SIPILÄ

Taloudellisena ilmiönä käynnissä oleva integraatioprosessi liittyy kiinteästi rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuiseen kansainvälistymisprosessiin ja - niinikään yleismaailmalliseen mutta kotimarkkinoilla toteutuvaansäätelyn purkamiseen.
Pankkitoiminta kuuluu perinteisesti kaikissa maissa kansantalouden säännellyimpiin
sektoreihin. Säätely on kohdistunut sekä
pankkien tuotevalikoimaan että niiden toiminnan maantieteelliseen ulottuvuuteen. Lisäksi
pankkijärjestelmän vakauteen ja tallettajien
saatavien turvaamiseen liittyvä pankkitarkastus näyttelee tärkeää roolia.
Taloudellista toimintaa säätelevät määräykset muuttuvat usein markkinoilla syntyneiden
paineiden luoman pakon edessä. Tämä pätee
paljolti myös pankkitoiminnan viimeaikaiseen
kansainvälistymis- ja vapautumiskehitykseen.
EY:n pankkitoimintaa koskeva osa voidaan
nähdä periaatteessa myös luonnollisiin markkinoilla havaittaviin kehityssuuntiin liittyvänä ilmiönä, johon poliittiset ja alueelliset näköalat kuitenkin tuovat oman - eikä kaikilta osin pelkästään myönteisen - lisänsä.
Liikepankkien integraatiopoliittinen tavoite
on hallituksen ilmeisen linjan mukainen: samat toimintaedellytykset kuin EY:n pankeillakin. Hintana tästä on luonnollisesti syrjimättömyyden periaatteelle perustuva kotimaisten
pankkien kanssa yhtäläinen kohtelu Suomessa toimimaan halukkaille EY-maiden pankeille ja itse asiassa kaikille halukkaille.
Integraation potentiaalinen merkitys pankkitoiminnalle on varsin suuri päätellen esimerkiksi pankkipalvelujen kansainvälisten hintaerojen suuruusluokista ja hyötyodotuksista.

* Kansantaloudellisen yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

Rahoituslaitokset integraatioprosessin
kulmakivenä
Pankkitoiminnan kansantaloudellisen merkityksen keskeisyys on kiistaton. Pankkitoiminnan tuottamia välituotepanoksia käytetään
kaikessa markkinoilla tapahtuvassa taloudellisessa toiminnassa. Vaikka toimialan tuotannon jalostusarvo vastaakin vain muutamaa
prosenttia kansantalouden kokonaistuotannon arvosta eikä sen kansainvälinen toimintakaan ole suhteellisesti yhtä laajaa kuin monien vientituotannon alojen, ovat välilliset
kytkennät ja heijastusvaikutukset kaikkialle
talouselämään huomattavat.
Eittämättömistä puutteistaan huolimatta
ns. Cecchini-raportti tuo selvästi esiin ne suuret odotukset, jotka rahoituslaitoksiin kohdistuvat sisämarkkinoiden luomisen yhteydessä.
Sektorin voidaan varsin perustellusti sanoa
kuuluvan keskeisimpiin toimialoihin koko
vuoden 1992 projektin onnistumisen näkökulmasta katsoen.

Rahoitusmarkkinaintegraatio ja
liikepankit
Rahoitusmarkkinaintegraatio koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka monilta osin kytkeytyvät toisiinsa ja joiden erillinen tarkastelu on
mielekästä vain tiettyyn rajaan saakka. Välittömän mielenkiinnon kohteena tässä esityksessä on vain yksi näistä alueista: rahoituspalvelujen kansainvälinen kauppa ja nimenomaan liikepankkien tarjoamien palvelujen
kauppa. Täysin integroituneista eurooppalaisista pankkimarkkinoista on kuitenkin vaikea
puhua olettamatta integraation toteutuneen
myös pääomanliikkeiden vapautumisen ja valuuttapoliittisen yhteistyön osalta.
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Rahoituslaitossektorin sisälläkin on käynnissä maailmanlaajuisesti prosessi, jossa raja-aidat perinteisten pankki-, arvopaperikauppa- ja vakuutuspalvelujen tuottajien ja tuotteiden välillä hämärtymistään hämärtyvät.
Seurattaessa eurooppalaista pankkitoiminnan puitteiden kehittelyä on tärkeää, että
emme yksipuolisesti omaksu vain niitä velvoitteita, joita on tulossa, vaan annamme tilaa
myös oikeuksille. EY:n direktiiveissä pankkien omistus- ja toimintaoikeuden säätely on
Suomen käytäntöä väljempää. Nämä muutokset tulisi saattaa käsittelyn alaisiksi pankkilainsäädännössämme. Uusi rajankäynti on tarpeen mm. pankki- ja vakuutustoiminnan välillä. Tämä edistäisi jo olemassaolevan toimipaikkaverkoston elinkelpoisuutta.

Pankkipalvelujen kaupan muodollisten
esteiden ja markkinaesteiden poistaminen
ja integraation edut
Edelliseen kohtaan viitaten on ensin todettava, että kaikki lainsäädännölliset esteet pankkitoiminnan vapaan harjoittamisen tieltä EYalueelle eivät poistu suoranaisesti pankkitoimintaan liittyvien direktiivien hyväksymisen
myötä. Pääomanliikkeiden jäljellä olevien rajoitusten poistaminen on välttämätöntä täysimittaisen pankkitoiminnan harjoittamisen
mahdollistamiseksi. Jotta tämä taas olisi talouspoliittisesti hyväksyttävissä, on löydettävä yhtenäistävä ratkaisu pääomatulojen verotuskäytäntöön.
Talouspolitiikkakin asettaa omat esteensä
täydellisesti integroituneiden rahoitusmarkkinoiden synnylle. Valuuttapoliittisten kysymysten osalta tähän palataan myöhemmässä esitelmässä. Tässä on syytä lisäksi viitata kilpailupolitiikkaan, jonka merkitys on varsin keskeinen, mikäli integraation potentiaaliset hyödyt halutaan toteuttaa luisumatta esim. liiallisen keskittymisen tai kansainvälisen kartelloitumisen puolelle.
Toteutettiinpa kuinka suotuisaa talouspolitiikkaa tahansa, jää integraation ja sen hyötyjen toteuttaminen kuitenkin alan yrittäjien
- nykyisten ja tulevien pankkien harteille.

Liikepankkien toimin tavaihtoehdo t
Eurooppalaisten pankkien varautuminen vuoden 1992 jälkeiseen toimintaan on täydessä
käynnissä. Kansainvälinen finanssilehdistö
seuraa kirjaimellisesti päivittäin tätä ilmentäviä tapahtumia integraationäyttämöllä. Esimerkkejä lienee jo lähes kaikista perusstrategioista.
Pohdittaessa suomalaisten liikepankkien
euro strategian yleisiä puitteita on syytä lähteä liikkeelle muuttuvien säännösten oletettavasti laukaisemista mekanismeista ja niiden
synnyttämistä paineista nykyisissä kilpailuolosuhteissa.
Ensimmäinen kysymys koskee sitä, onko
suomalaisilla pankeilla yleisesti tai jollakin
pankkitoiminnan lohkolla käytettävissään sellainen suhteellinen etu eurooppalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna, jonka hyödyntäminen
uusissa markkinaolosuhteissa tulisi entistä tehokkaammin mahdolliseksi. Yhtä oikeutettua
on luonnollisesti kysyä, onko olemassa vaara, että kilpailuasemamme heikkenisi tällaisen
edun puutteen vuoksi.
Voitaneen sanoa, että kilpailukykymme selkäranka tältä osin konkretisoituu nykyisissä
asiakassuhteissa ja palveluverkostossa näihin
kytkeytyneine tietoineen ja taitoineen. Tämä
arvokas ja paljon työtä vaatinut perusta toiminnalle ei kuitenkaan ole pelkästään suomalaisille pankeille varattu luonnonvara, johon
toimintaedellytysten myönteinen kehitys voitaisiin tulevaisuudessakin luottavaisin mielin,
ilman jatkuvia ponnistuksia, perustaa.
Lisäksi viime aikoina tekemämme mielipidetiedustelut osoittavat jo muiltakin aloilta tutun ilmiön, että erityisesti nuorison ja kaupun-:
kilaisväestön asiointiuskollisuus on paljon perinteistä vähäisempää ja yhä laskevaa. Toisin
sanoen siellä, missä tulevaisuuden pankkimarkkinat ovat, on myös suurin liikkuvien
asiakkaiden osuus. 'Yritysten osalta pääomahuollon helpottuminen ja hintatietoisuuden
kasvu on jo johtanut pankki- ja valtakunnan
rajojen ylittymiseen.
Perinteisesti toiminnan kansainvälinen laajentaminen näistä lähtökohdista on perustunut suomalaisen yritystoiminnan yleiseen kan-
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sainvälistymiseen ja siihen liittyvien rahoitustarpeiden hoitoon. Tämänkään toiminnan jatkumiseen omalla painollaan tuttuja latuja pitkin ei voida luottaa uusissa olosuhteissa. Suomalaiset pankit eivät myöskään voi rakentaa
toimintaansa pitkät perinteet tai poikkeukselliset institutionaaliset ja poliittiset puitteet
omaavan kansainvälisen finanssikeskuksen
varaan. Suhteellisen edun on mitä ilmeisimmin löydyttävä erikoistumisesta ja joustavasta
tiedon hyödyntämisestä ja johdonmukaisesta kartuttamisesta.
Toinen kysymys koskee sitä, voivatko suomalaiset pankit tehostaa toimintaansa huomattavasti joko mittakaavaa kasvattamalla tai
laajentamalla uusille alueille hyödyntäen näin
syntyviä kustannussäästöjä toisiaan tukevissa toiminnoissa. Eurooppalaisia pankkimarkkinoita pidetään sinänsä varsin kyllästettyinä,
joskin usein vähemmän tehokkaina.
Pankkitoiminnan kahdella päälohkolla vähittäis- ja tukkupankkitoiminnassa - olosuhteet ja mahdollisuudet toiminnan olennaiseen laajentamiseen ovat varsin erilaiset. Tukkupankkitoiminnassa kilpailuolosuhteita pidetään jo entuudestaan varsin vapaina ja kilpailua kovana. Tämä heijastuu selvästi mm. kapeissa korkomarginaaleissa. Toiminnan laajentaminen tällä alueella on periaatteessa
mahdollista kaikille hyvän maineen, riittävän
teknisen taidon ja pääomapohjan omaaville
pankeille, myös suomalaisille.
Vähittäispankkitoiminnan laaj entaminen
puolestaan edellyttää pääsääntöisesti konttoriverkoston laajentamista joko perustamis- tai
ostotoimin. Teoriassa integraation täydellistyminen tekee tosin mahdolliseksi pankkipalvelujen »postimyynninkin», mutta vienee vielä kauan, ennen kuin tällainen puhdas pankkipalvelujen ulkomaankauppa muodostuu
merkittäväksi. Konttoriverkko on siis tarpeen.
Uuden perustaminen vähittäispankkitoimintaa varten on osoittautunut käytännössä varsin vaikeaksi. Olemassaolevan konttoriverkoston hankkiminen puolestaan on varsin suurisuuntainen ja kallis hanke.
Pohjoismaihin verrattuna Suomesta puuttuvat sellaiset keskikokoiset pankit, jotka
saattaisivat olla luontevia ostokohteita pyrit3

täessä hankkimaan konttoriverkostoa ja sitä
kautta täällä uutta jalansijaa. Tosin maailmanlaajuisessa mittakaavassa Suomesta löytyy vain korkeintaan keskikokoisia pankkeja, jotka joutuvat miettimään suuruuden ekonomian uhkia ja mahdollisuuksia aikaisemmasta poikkeavalla tavalla.
Erilaiset yhteistyöjärjestelyt ovat helpompia toteuttaa, mutta eivät luonnollisestikaan
lupaa yhtä suurta tehostumis- ja kannattavuusvaikutusta.
Integraatiokehitys lisää niitä olemassaolevaan konttoriverkostoon kohdistuvia rationalisointipaineita, jotka ovat ennestäänkin jo
olemassa. Oma kokemukseni kaupan puolelta kehottaa tekemään johtopäätöksiä riittävän
ajoissa.
Kolmas integraatiohyötyjä luova mekanismi on kilpailun kiristymisen myötä tapahtuva toiminnan tehostuminen. Koska kilpailun
kiristyminen koskee kaikkia markkinaosapuolia, lopullisen hyödyn tästä vaikutuksesta
luonnollisesti korjaavat ne pankit, jotka kykenevät tehostamaan toimintaansa suhteellisesti eniten. Tässä yhteydessä korostan sitä,
että rahoituspalvelujen menestykselliTien tuottaminen perustuu tietoon markkinaolosuhteista ja erilaisten rahoitustarpeiden tehokkaasta yhteensovittamisesta. Lainsäädännöllisten
ja kilpailullisten esteiden vähentyessä tiedon
ja sen hallinnassa vallitsevien erojen merkitys
korostuu entisestään.

1990-luvun näkymät
Euroopassa ja Suomessa

Poikkeaako vuoden 1993 ensimmäinen pankkityöpäivä suomalaisessa liikepankissa olennaisesti tästä päivästä? Suuria mullistuksia toiminnan muodoissa ja tavoitteissa tai omistussuhteissa ei voi ennustaa. Olosuhteet ja kilpailutilanteet ovat jatkuvien muutospaineiden
alaisia. Lienee kuitenkin selvää, että siinä vaiheessa ei enää mikään pankki voi turvautua
muunlaiseen toiminta-ajatukseen kuin toimimaan yrityksenä yritysten joukossa kilpailutalouden ehdoin. Paikallisiin asioihin vaikuttaa maailmanlaajuinen kilpailu, ja jokaisen
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pankin on oltava liikkeessä.
Entä jos Suomi ja suomalaiset pankit jäisivät Länsi-Euroopan taloudellisessa yhdentymisprosessissa paitsioon? Tällaisessa tilanteessa 1990-luvun näkymät olisivat pankkitoiminnalle varsin ankeat. Vaikka sisämarkkinoiden
ulottuminen tänne Euroopan syrjäkylää saakka merkitseekin meikäläisille pankeille ensi
vaiheessa lähinnä työtä ja vaivaa, tarjoavat
vapaat ja laajentuvat markkinat kuitenkin
luonnollisen toimintakentän ja välttämättömät haasteet tiedollisen ja taidollisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Rahoitusmarkkinoiden vapautumissuuntauksen katkeaminen merkitsisi suomalaisen
pankkitoiminnan suhteellista taantumista.
Pankit eivät olisi enää tehtäviensä tasalla. Tästä kärsisi koko yhteiskunta ja ensimmäisinä
rahoituspalvelujen suurkuluttajat - tavalliset kansalaiset ja yritykset.
Tämä menneisyyttä henkivä vaihtoehto antaisi kyllä tilaa ja oikeutuksen sellaisille puheenvuoroille, jotka tarjoavat säännöstelyä
niiden tilapäisten ongelmien ratkaisuksi, jotka ovat syntyneet vapaiden rahoitusmarkkinoiden käynnistysvaiheessa.
'
Säätelij än sormi ei koskaan menneinä vuosikymmeninä pysähtynyt sopivaan kohtaan,
vaan puute ja säätely ovat kulkeneet ja tulevat kulkemaan käsi kädessä. Sen sijaan markkinavoimat löysivät hyvin nopeassa tahdissa
ratkaisun niukkuuteen. Länsimaiden korkeinta tasoa oleva käytettävissä olevien tulojen

kasvu ja siihen vakautusratkaisun yhteydessä edelleen sovittu 2.5 OJo:n lisäys ovat kulutusjuhlan todellinen syy. Säätelyn hellimisestä on kyettävä siirtymään aitoon markkinatalouteen kuuluvaan kilpailun ja kiihokkeiden
käyttöön.
Markkinatalous on sellainen koulutusjärjestelmä, jossa lahjakkaiden sallitaan oppia
ajoissa. Vapaiden rahamarkkinoiden koulussa
ryntäys on tapahtunut vasta esikouluun - sen
sijaan lukiossa ei ole tungosta. Tämän koulujärjestelmän opettajana on hinta, joka kuraattorina valvoo myös koulun juhlia - siis
myös kulutusjuhlia. Kahdessa vuodessa ei tämän koulun läpikäynti ole mahdollista. Opettaja puhuu paraikaa markkinakorkoluokalle,
mutta peruskorkoluokalla on eri opettajat.
Integraatioprosessiin itse EY:n piirissä liittyviin epävarmuuksiin ei tässä esityksessä ole
puututtu. Vaikka niitä ei ole syytä vähätellä,
voitaneen kuitenkin sanoa, että rahoitusintegraation osalta kehitys on toistaiseksi ollut
jopa ennakoitua nopeampaa. Kehitys on loogista jatkoa maailmanlaajuiselle kansainvälistymis- ja vapautumissuuntaukselle. Suomalaisilla liikepankeilla on kaikki syyt tukea tämän
kehityssuunnan jatkumista sekä Euroopan
puitteissa että maailmanlaajuisesti. Integraation epävarmoista hyödyistä päästään nauttimaan asteittain ja monissa tapauksissa vasta huomattavien sopeutumisvaikeuksien jälkeen. Eristäytymisen hinta erääntyisi kuitenkin välittömästi maksettavaksi.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Raha- ja finanssipolitiikan rooli integroituneessa
Euroopassa*
SIXTEN KORKMAN**

Johdanto
Rahoitusympäristömme on tällä vuosikymmenellä muuttunut rajusti. Muutosprosessia
luonnehdittaesa on tapana puhua finanssi-innovaatioista, arvopaperistumisesta, liberalisoinnista ja integraatioista. Ne kehityksen
ulottuvuudet, joihin näillä termein viitataan
ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden, jonka vaikutukset ovat
epäilemättä merkittäviä ja kauaskantoisia,
mutta samalla myös vaikeasti arvioitavissa.
Suhtautuminen puheena oleviin muutoksiin sekä jo toteutuneisiin että näköpiirissä oleviin
- vaihteleekin melko lailla; sama kehitys
näyttäytyy eriväristen silmälasien läpi katsottuna erilaiselta.
Monet korostavat integraation ja liberalisoinnin lisäävän kilpailua ja tehokkuutta ja
katsovat, että riittävä talouspoliittinen itsenäisyys voidaan säilyttää yhdentymiskehityksestä huolimatta. Jotkut suhtautuvat pääomaliikkeiden liberalisoinnin siunauksellisuuteen jopa
varauksettoman kritiikittömästi. Tätä asennetta voi kutsua »panglossimaiseksi optimismiksi». Kuten muistanette, tohtori Pangloss
on Voltairen Candide-romaanin avainhenkilö, surkuhupaisa filosofi, joka joutuu monia
tuskia ja nöyryytyksiä kärsimään, mutta säilyttää loppuun saakka horjumattoman uskonsa siihen, että hän elää parhaassa mahdollisessa maailmassa tai sellaisessa, jossa kaikki
on herran hyvässä hallussa ja jopa tapauksessa juuri kääntymässä parhaimpaan päin. Liberalismin ilosanoman julistajia eivät huolet
paina.

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.
** Seuraavassa esitetyt käsitykset ovat kirjoittajan eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa.

Kehitykseen kielteisesti asennoituvat vuorostaan arvioivat markkinavoimien ehdoilla
tapahtuvan integraation lisäävän epävakaisuutta sekä johtavan siihen, että Suomen talouspolitiikasta tulee Euroopan tasolla eräänlaista kunnallispolitiikkaa, jolla epätoivoisesti
pyritään estämään tämän syrjäseudun joutumista itseään vahvistavaan taantuman kierteeseen. Jotkut ovat jopa omaksuneet Kassandran kannan. Kuten muistanette, Kassandra,
kuningas Priamoon tytär, ennusti vuodesta
toiseen Troijan tuhoutumisen - kunnes se lopulta todellakin tuhoutui. Meilläkin esiintyy
tuon tuosta pahan ilman lintuja, jotka ennustavat valuuttaliikkeiden ja rahoitusmarkkinoiden paisumisen johtavan vääjäämättömästi
koko kasinotalouden romahtamiseen.
Oma kantani puheena oleviin asioihin on
siinä mielessä panglossimainen, että suhtaudun näköpiirissä olevaan integraatiokehitykseen optimistisesti ja pidän siihen osallistumista ainoana järkevänä vaihtoehtona. En kuitenkaan pidä sitä talouspoliittisesti ongelmattomana. Tässä esitelmässä perustelen päinvastoin käsitystä, että integraatio vähentää raha..,
ja finanssipolitiikan kuten yleensäkin talouspolitiikan mahdollisuuksia vaikuttaa omaehtoisesti taloutemme kehitykseen. Erityisesti rahapolitiikka menettää integroituneilla rahoitusmarkkinoilla suhdannepoliittisen merkityk sensä, kun taas finanssipolitiikan rooli vastaavasti korostuu. Finanssipolitiikkakin säilyttää
suhdannepoliittisen tehokkuutensa vain sillä
edellytyksellä, että se nauttii rahoitusmarkkinoiden ja finanssisijoittajien luottamusta,
mikä asettaa harjoitettavalle politiikalle hankalia reunaehtoja. Alituisena vaarana tulee
mitä ilmeisimmin olemaan, että Suomi ajautuu hallitsemattoman velkaantumisen kautta
kasvupoliittisesti kestämättömään korkean
koron loukkuun.
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Rahapolitiikka
On luonnollista, että integraatio vähentää
Suomen talouspolitiikan mahdollisuuksia ohjata oman taloutemme kehitystä. Onhan yhdentymisen perusidea juuri kansainvälisten
kytkentöjen ja siten riippuvuuksien voimistuminen. Rahoitusmarkkinoiden osalta integraatio ja liberalisointi tarkoittavat, että rahoitusvaateiden hinnat tai kurssit ja korot
määräytyvät vastedes yhä vähemmän hallinnollisesti ja yhä selvemmin markkinoilla ja
vieläpä sellaisilla markkinoilla, jotka ovat vain
pieni osa läheisessä vuorovaikutuksessa olevaa koko maailman kattavaa markkinaverkostoa.
Yhdentyneillä markkinoilla Suomen Pankki
ei juurikaan voi vaikuttaa kotimaiseen korkotasoon, jos se mielii pitää kiinni vakaan markan linjasta eli kiinteästä valuuttakurssista.
Korot määräytyvät laajoilla markkinoilla ja
keskuspankin rahkeet eivät riitä markkinatasapainon muuttamiseen, koska Suomen Pankki on resursseiltaan tai ainakin taseeltaan sittenkin suhteellisen pieni pankki verrattuna
Aleksin pankkeihin ja suuriin vientifirmoihin,
monikansallisista yrityksistä ja kansainvälisistä suurpankeista nyt puhumattakaan. Suomen
Pankin pyrkimykset korkotason nostamiseen
johtavat herkästi politiikan mitätöivään valuuttatulvaan, kun taas pyrkimykset korkojen alentamiseen synnyttävät vastaavasti valuuttapaon. Tilanne olisi tietysti toinen, jos
valuuttakurssin annettaisiin joustaa. Tällöin
rahapolitiikka vaikuttaisi valuuttakurssimekanismin kautta niin inflaatioon kuin kilpailukykyyn sekä viennin ja tuonnin kasvuedellytyksiin. Tässä esitelmässä en kuitenkaan käsittele niitä mielenkiintoisia kysymyksiä, joita siirtyminen tavalla tai toisella joustavampaan valuuttakurssipolitiikkaan toisi mukanaan.
Integraatio ei tarkoita, että korkotasomme
muodostuisi aina yhtä korkeaksi tai matalaksi
kuin ympäröivässä maailmassa. Näin olisi
vain jos kurssiodotuksia ja kurssiepävarmuutta ei koskaan esiintyisi. Todellisuudessa on
varteenotettavaa, että hinnanmuodostus säännöstelemättömillä finanssimarkkinoilla on

väistämättä siinä mielessä spekulatiivista, että
korot ja kurssit pitkälti määräytyvät sijoittajien odotuksista. Osakekurssit laskevat, jos sijoittajat yleisesti odottavat niiden laskevan ja
riippumatta siitä, onko kurssilaskuun reaalitaloudellisia perusteita vai ei. Vastaavasti johonkin valuuttaan kohdistuvat epäilyt johtavat joko odotukset toteuttavaan devalvaatioon tai korkotason voimakkaaseen nousuun.
Näissä oloissa markkinat ovat epävakaat, jos
sijoittajien odotukset ovat häilyviä ja sopuliefekteille alttiita, kuten herkästi ovatkin.
Säännöstelemättömien rahoitusmarkkinoiden taipumus epävakaisuuteen ei kumoa edellä esitetty johtopäätöstä rahapolitiikan tehottomudesta. Sen sijaan se on omiaan korostamaan keskuspankin asemaa pankkien riskinottoa valvovana ja rahoitusjärjestelmän vakaudesta vastuuta kantavana viranomaisena.
Keskuspankin keskeinen tehtävä ei ole suhdannepolitiikan tai yleisen talouspolitiikan saralla vaan myötävaikuttamisessa vakaiden rahoitusolojen edellytysten turvaamiseen. Suomen Pankin vieraille tarkoitettua audiovisuaalista propagandamateriaalia myötäillen tai sitä
hieman muokkaillen voisi sanoa, että Suomen
Pankki ei ole laivaa komentava kapteeni eikä
edes reittiä opastava luotsi vaan lähinnä keskeisellä paikalla sijaitseva majakka, joka voi
signaloida ja varoitella vaan ei estää vesillä
liikkuvia ajamasta karille.
Joku saattaa mielessään kysyä, miten teesi
rahapolitiikan tehottomuudesta sopii yhteen
sen ajankohtaisen keskustelun kanssa, jossa
Suomen Pankki on antanut ehdollisen lupauksen alentaa peruskorkoa vuoden vaihteessa
puolella prosenttiyksiköllä. Eikö rahoitusmarkkinoiden integraatio kehitys ole jo edennyt sen verran pitkälle, että Suomen Pankki
on antanut lupauksen, jota se ei pysty täyttämään?
Kyllä ja ei. Peruskorkoa voidaan toki haluttaessa vuoden vaihteessa alentaa ja täten
muuttaa tulonjakoa niiden tallettajien haitaksi
ja niiden velallisten eduksi, joiden varat ja velat ovat peruskorkoon sidotut. Ratkaisu vaikuttaa näiltä osin laina- ja talletus kannan korkoihin. Toisaalta se ei juurikaan vaikuta
uusien luottojen eikä pankkien verollisen va-
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rainhankinnan kuten esim. sijoitustodistusten
korkoihin. Nämä määräytyvät valuuttaliikkeistä ja markkinatilanteesta. Peruskoron
alentamisvaatimus ei ole epälooginen tai mahdoton toteuttaa mutta toimenpiteen merkitys
on melko rajallinen ja käyty keskustelu antaa
samalla sen vaikutelman, että mm. työmarkkinaosapuolet eivät ole valmiit hyväksymään
sitä asetelmaa, että vapaat valuuttaliikkeet ja
kiinteä valuuttakurssi pitkälti poistavat korkoaseen talouspolitiikan keinoarsenaalista.
Näköpiirissä oleva vaihtotase huomioon ottaen on helppo ennustaa, että korkokehityksestä tullaan lähivuosina käymään varsin katkeransävyisiä keskusteluja.
Rahapolitiikan tehokkuuden palauttaminen
edellyttäisi joko valuutansäännöstelyn olennaista tiukentamista tai nykyistä selvästi joustavampaa valuuttakurssia. Molemmat vaihtoehdot ovat harkinnanarvoisia mutta ongelmallisia ja jäävät joka tapauksessa tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Finanssipolitiikka

Edellä olen käsitellyt rahoitusmarkkinoiden
integraatiokehityksen merkitystä rahapolitiikan näkökulmasta. Hallituksen ja finanssipolitiikan kannalta tilanne vaikuttaa ensi näkemältä paljon mukavammalta. Voidaan näet
väittää, että pääomamarkkinoiden integraatio vahvistaa finanssipolitiikan kysyntä- ja aktiviteettivaikutuksia. Alijäämäinen budjetti ei
aiheuta politiikan pyrkimysten vastaista korkotason nousua kun alijäämä tulee jokseenkin automaattisesti rahoitetuksi ulkomaisilla
luotoilla. Joko valtio lainaa itse ulkomailta tai
sitten pienikin kotimaisen korkotason nousu
saa aikaan budjettivajeen ja vaihtotaseen alijäämän rahoittavan yksityisen pääomantuonnin. Aktiivisen finanssipolitiikan harjoittaminen helpottuu kun maailmanlaajuiset pääomamarkkinat ja runsaat rahoitusmahdollisuudet pehmentävät kassarajoituksia ja väljentävät budjettisuunnittelun raameja.
Johtopäätös, jonka mukaan rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen integraatio kiinteiden
valuuttakurssien vallitessa vähentää rahapo-

litiikan ja lisää finanssipolitiikan tehokkuutta, on teoreettisen kirjallisuuden ja erityisesti
ns. Fleming Mundell-mallin standardituloksia.
Näkemys on perusteltu ja osin oikeaan osuva, mutta finanssipolitiikan suhteen siihen on
kuitenkin syytä tehdä useitakin varauksia.
Eräs keskeinen ongelma liittyy siihen miten
politiikka vaikuttaa finanssisijoittajien ja muiden talousyksiköiden odotuksiin. En tällöin
ajattele mitään Ricardon ja Barron nimiin liittyvää doktriinia finanssipolitiikan neutraalisuudesta vaan sitä jo edellä todettua tosiasiaa,
että hinnanmuodostus säännöstelemättömillä rahoitusmarkkinoilla on väistämättä luonteeltaan spekulatiivista eli perustuu tulevaisuutta, ml. tulevaa talouspolitiikkaa koskeviin
odotuksiin.
Finanssipolitiikka - sekä jo toteutettu että
vasta näköpiirissä oleva - voi vaikuttaa sijoittajien odotuksiin ja luottamukseen ja tätä
kautta mm. valuuttaliikkeisiin ja korkoihin
sekä osakekursseihin. Tällaiset markkinareaktiot voivat kääntyä hallitusta vastaan ja vaikeuttaa aktiivisen finanssipolitiikan harjoittamista. Ne voivat syntyä ilman sen kummenpia reaalitaloudellisia syitä, jos hallitus ei pysty vakuuttamaan finanssimarkkinoita hyvistä pyrkimyksistään ja politiikkalinjansa kestävyydestä. Valuutta- ja korkokriisiin ajautuminen on sitä todennäköisempää mitä heikompi politiikan uskottavuus ja mitä vähäisempaa hallituksen nauttima luottamus
finanssisijoittajien keskuudessa. Millään hallituksella ei ole varaa negligoida sitä säännöstelemättömien ja integroituneiden markkinoiden ominaispiirrettä, että finanssisijoittajat
voivat ilmaista tyytymättömyytensä harjoitettuun politiikkaan siirtämällä varansa kansallisrajojen toiselle puolen.
Ohimennen voidaan todeta, että työmarkkinajärjestöt samasta syystä elävät jos nyt ei
aivan auringonlaskun aikaa niin silti sikäli entistä hankalammissa oloissa, että ylimitoitetuiksi arvioidut palkkaratkaisut voivat aiheuttaa finanssimarkkinoilla niin palkansaajia
kuin koko kansantaloutta kurittavan korkotason nousun.
Toinen finanssipolitiikan liikkumatilaa vähentävä seikka on se, että paineet verojärjes-
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telmämme yhdenmukaistamiseen Eurooppaan
nähden lisääntyvät yhdentymiskehityksen
myötä. Maittaiset erot etenkin pääomatulojen verotuksessa voivat aiheuttaa mittavia
pääomanliikkeitä eli sellaista veroarbitraasia,
joka kansainvälisillä sijoitus- ja lainaoperaatioilla tähtää veronmaksun minimointiin.
Kolmanneksi, hyödykemarkkinoiden integraatioon liittyvä tuotannon yhä suurempi erikoistuminen nostaa luonnollisesti kansantalouden keskimääräistä tuontialttiutta ja vähentää tätä kautta finanssipolitiikan vaikutuksia kotimaiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Käy helposti niin, että kysynnän lisäyksestä valtaosa valuu tuontiin. Finanssipolitiikka on tällöin tehokas keino aktiviteetin ohjaamiseksi vain jos politiikka on kansainvälisesti koordinoitua. Kansainvälisesti integroidut
markkinat tarvitsisivat tuekseen kansainvälisesti koordinoitua talouspolitiikkaa. Nykytilanteen dilemma on, että meillä on »global
ekonomi, men lokal politik».
Kaiken kaikkiaan, integraatio kehitys vähentää erityisesti rahapolitiikan mutta osin
myös finanssipolitiikan liikkumatilaa sekä
asettaa politiikalle uusia vaatimuksia. Rahoitusmarkkinahäiriöiden ja valuuttakriisien
välttämiseksi on harjoitettava sellaista talouspolitiikkaa, joka turvaa - ja jonka tulkitaan
turvaavan - kohtuullisen budjetti- ja vaihtotasekehityksen pitkällä aikavälillä. Vahva rahoitustasapaino on vakuutus finanssimarkkinoiden epävakaistumista vastaan ja antaa parhaiten liikkumatilaa suhdanteita tasaavan finanssipolitiikan harjoittamiselle.

Talouspolitiikan työnjako

ilmalla vallitseva muoti- tai valtavirtaus (vrt.
oheinen asetelma).
Klassisen talousopin mukainen roolijako
oli, että keskuspankki turvaa valuutan vakauden - mieluiten sitoutumalla kultakantaan kun taas finanssipolitiikan tehtävänä on kerätä veroja julkisten menojen rahoittamiseksi. Muilla keinoin niitä ei sitten pitänytkään
rahoittaa. Budjetin tasapaino oli korostunut
tavoite; budjettiylijäämiä vieroksuttiin ja -alijäämiä kammoksuttiin. Tämä käsitys oli hallitseva doktriini niin maailmalla kuin myös
Suomessa aina toiseen maailmansotaan asti.
Keynesiläinen taloustiede merkitsi tähän
nähden melko mullistusta. Budjetin tasapaino ei ollutkaan enää itseisarvo vaan sen alitai ylijäämä oli keino kysynnän ja taloudellisen toimeliaisuuden ohjaamiseksi. Näin murrettiin samalla valtion velkaantumisen padot
kun alijäämiä voitiin perustella talouspoliittisena hyveenä. Rahapolitiikan merkitystä sen
sijaan väheksyttiin ja sen rooliksi jäi lähinnä
passiivisen matalakorkopolitiikan toteuttaminen, usein säännöstelytoimenpiteitä käyttäen.
Uutena elementtinä kuvaan astui tulopolitiikka, jonka toivottiin helpottavan inflaation hillintää.
Taulukko 1. Raha- ja finanssipolitiikan työnjako.
Roolijako

Finanssipolitiikka

Rahapolitiikka

budjetin
tasapaino

valuutan
vakaus

aktiivinen
stabilisaatiopolitiikka

passiivinen
matalakorkopolitiikka

valtiontalouden
alijäämien
aiheuttama
halvaus

kelluvat
kurssit &
monetaristinen
harharetki

IV. Suomi ennen

vrt. I

stabilisaatio
ja kasvupolitiikka

V. Suomi nyt

vrt. II

vrt. I

1. klassinen
II. keynesiläinen

111. OECD post
1973

Edellä on todettu, että Suomen Pankki yhdentyneillä markkinoilla menettää mahdollisuudet itsenäiseen rahapolitiikkaan ja että makrotalouspolitiikan painopiste siirtyy finanssipolitiikkaan. Talouspolitiikan uudella työnjaolla on oma logiikkansa, mutta myös Akilleen kantapäänsä, johon palaan esitettyäni ensin sen havainnon, että talouspoliittinen ajattelu ja työnjako Suomessa en viime vuosikymmeninä usein ollut melko erilaista kuin maa-

Viime vuosikymmenen puolivälissä usko
keynesiläiseen politiikkaan sai kovan kolauksen. Öljykriisin jälkeinen syvä taantuma joh-
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ti useissa teollisuusmaissa valtion velkaantuneisuuden jyrkkään kasvuun. Näissä oloissa
aktiivisesta finanssi politiikasta yleisesti luovuttiin ja pyrittiin lähinnä vain säästötoimin
valtion alijäämien vähentämiseen. Samanaikaisesti rahapolitiikka koki osin monetarismin
inspiroiman renessanssin, joka tosin jäi lyhytaikaiseksi Uohtuen mm. rahan määrän ja inflaation suhteen epävakaudesta).
Suomessa olemme muihin maihin nähden
yleensä hiihtäneet eri latuja. Perinteisesti finanssipolitiikka on meillä pyrkinyt budjetin
tasapainoon tai jopa valtiontalouden rahoitusylijäämään (osana kasvupolitiikkaa). Valtion
rahoitustasapaino onkin säilynyt kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen hyvänä. Päinvastoin kuin muualla, keskuspankkipolitiikka oli Suomessa pitkään aktiivista ja pyrki
sekä stabilisaatio- että kasvupoliittisiin tavoitteisiin. Tämä tapahtui etenkin toistuvien ja
isojen devalvaatioiden avulla. Näissä oloissa
tulopolitiikka vaikutti lähinnä inflaatiovauhtiin. (Devalvaatioilla mitätöitiin ylimitoitetuksi katsottujen palkankorotusten vaikutukset
reaalipalkkoihin ja kilpailukykyyn).
Tällä vuosikymmenellä talouspolitiikkamme roolijako on muuttunut. Finanssipolitiikka on omaksunut aikaisempaa aktiivisemman
roolin talouden suhdannekehityksen ohjaamisessa. Keskuspankki rajoittuu sen sijaan nyttemmin pääasiassa vakaan markan linjan vaalimiseen eli tyytyy siihen, että korot määräytyvät markkinoilla siten kuin valuuttaliikkeet
edellyttävät. Tällöin hintakehityksellä on vakaat puitteet (edellyttäen että hintakehitys
maailmalla on riittävän vakaata). Viime kädessä lähinnä pääomamarkkinoiden yhdentymiskehityksestä johtuva raha- ja finanssipolitiikan roolijako merkitsee siten varsinaista
täyskäännöstä Suomessa perinteisesti noudatettuun talouspolitiikan työnjakoon, jossa
keskuspankki on harjoittanut aktiivista stabilisaatio- ja kasvupolitiikkaa ja jossa valtiovarainministeriö on tiukasti pitänyt kiinni budjetin tasapainon säilyttämisestä.
Muotoutumassa oleva roolijako on sikäli
luonnollinen, että keskuspankin kaiketi kuuluukin - ylimpänä rahaviranomaisena - vastata hintakehityksen vakaudesta. Vastuu ko-

ko kansantalouden tasapainosta ja mm. suhdannepolitiikasta lankeaa sen sijaan luonnostan hallitukselle. Kilpailukykyä ei vuorostaan
voida pitemmän päälle turvata muutoin kuin
yhteisymmärrykseen kykenevien työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella. Suhtaudun
silti tähän talouspolitiikan uuteen työnjakoon
jossain määrin skeptisesti sillä perusteella, että
siinä kohdistuu kovin suuret vaatimukset työmarkkinoille ja työmarkkinajärjestöille. Kävisikö sittenkin niin, että vakaan markan linjan oloissa kukaan ei kanna vastuuta kilpailykyvystä, jolloin vaihtotaseen ja työttömyyden välille syntyy vähitellen vaikea ristiriita?
Menneisyyttä tarkasteltaessa voidaan sanoa, että Suomessa harjoitettiin lähinnä klassista tai ortodoksista finanssi politiikkaa silloin
kuin keynesiläisyys oli maailmalla muotia, ja
siirryttiin aktiiviseen finanssipolitiikkaan juuri
samoihin aikoihin kuin sitä muualla luovuttiin. Asia voidaan ilmaista toisaalta niinkin
(kieltämättä apologeettisesti), että suomalaisen talouspolitiikan vahva puoli on aina ollut
sen pragmaattisuus. On vältetty leväperäisen
keynesiläisyyden karikko mutta ei myöskään
ole heitetty ulos lasta pesuveden mukana. Tulokset puhuvat tässä asiassa pragmatismin
puolesta.
Integroituneessa Euroopassa on voimakkaat paineet myös talouspolitiikan yhdenmukaistamiseen. Muuten on säännöstelyyn pa·lattava tai kiinteästä valuuttakurssista luovuttava. Alistuminen kaikilta osin Euroopan tahtiin - ja esim. liittyminen EMS:iin - voi
Suomelle osoittautua vaikeaksi ja eräiltä osin
vähemmän houkuttelevaksi. Huoli tuntuu sitäkin aiheellisemmalta kun muistetaan, että
Saksan Liittotasavallan dominoima EMSblokki on preferoinut politiikkaa, joka voimakkaasti painottaa inflaation hidastamista
jopa perin korkean työttömyyden ja lähes
stagnaation oloissa.

Lopuksi
Eteenpäin katsottaessa pääasiallinen ongelma
tällä hetkellä on, että raha- ja finanssipolitiikan uusi työnjako voi johtaa paisuvaan vaih-
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totasealijäämään ja rapautuvaan kilpailukykyyn sekä varsin korkeisiin reaalikorkoihin ja
siten talouspoliittiseen umpikujaan - jos finanssipolitiikan ambitiot asetetaan liian korkealle suhteessa siihen, mitä tulopolitiikan
saavutukset mahdollistavat. Näköpiirissä tunnetusti on, että vaihtotaseen alijäämä ensi
vuonna syvenee, mikä aiheuttaa osaltaan paineita korkotasoon. Toisaalta kannattavuus ja
investoinnit ovat säilyneet melko korkealla tasolla ja vajavaiseksikin jäänyt vakautuspaketti
on lajissaan kunnioitettava saavutus. Voi hyvinkin olla, että Suomen taloudellinen kehi-

tys jälleen kerran yllättää pessimismiin taipuvaisen ekonomistikunnan ja jatkuu sittenkin
melko tasapainoisena. Tämä helpottaisi huomattavasti sopeutumista integraation asettamiin vaatimuksiin.
Onnistumisen todennäköisyydestä on vaikea esittää arviota. Tulee vain mieleen Sibeliuksen kuuluisa vastaus, kun hän oli juuttunut pitkäksi venyneisiin pirskeisiin hotelli-ravintola Kämpin tiloihin ja vaimo puhelimitse
tiedusteli, että »milloin herra aikoo palata kotiin?» Vastaus kuului: »Aino, olen säveltäjä
- en ennustaja! »

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Markkako EMS:iin?*
TUOMAS SUKSELAINEN

1. Lähtökohta
Tarkastellakseni Suomen valuuttakurssipolitiikkaa Euroopan yhdentymiskehityksen näkökulmasta otan lähtökohdaksi ensinnäkin
valtioneuvoston äskettäisessä integraatio selonteossa esitetyn tavoitteen päästä mahdollisimman läheiseen yhteistyöhön Euroopan
yhteisöjen kanssa sekä toimia 18 valtion eurooppalaisen talousalueen toteuttamiseksi.
Näitä tavoitteita kvalifioivana on tässä yhteydessä syytä panna merkille myös valtioneuvoston toteamus, jonka mukaan »Suomen lähtökohtana on, että teemme talouspoliittiset
päätöksemme itse ottaen täysimittaisesti huomioon kehityksen lähiympäristössämme ja
maailmanlaajuisesti».
Edelleen oletan yleisesti hyväksytyksi talouspolitiikkamme perusperiaatteeksi vakaan
valuutan politiikan, jolla pyritään muiden
maiden valuuttakurssimuutoksista heijastuvien kilpailukykyvaikutusten minimointiin ja
yleisemminkin vakaan kotimaisen hintakehityksen tukemiseen.
Entä miten mainitut integraatiopoliittiset ja
valuuttakurssipoliittiset tavoitteet kytkeytyvät
toisiinsa? Valtioneuvoston selonteko on tältä
osin varsin pidättyväinen. Kansainväliseen talouspoliittiseen yhteistyöhön todetaan suhtauduttavan varauksettoman myönteisesti, mutta lähes samaan hengenvetoon korostetaan talouspoliittisen päätöksentekovallan pidättämistä Suomessa. EMS mainitaan kyllä EYmaiden talouspoliittisen yhteistyön merkittävimpänä saavutuksena, mutta järjestelmän
kehittämispaineisiin tai -suunnitelmiin ei ek&plisiittisesti puututa enempää EY:n kuin Suomenkaan näkökulmasta.
Lähestyttäessä Suomen kannalta kysymys-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

tä Euroopan valuuttayhteistyön kehittämisestä katson ·ensi vaiheessa tärkeäksi mm. seuraavien seikkojen selvittelyn:

-

Ensinnäkin, miten valuuttajärjestelmän
kehittäminen 'kytkeytyy yhtenäisten sisämarkkinoiden ja yhteisen eurooppalaisen
talousalueen luomiseen? Erityisesti olisi
kyettävä näkemään kuinka pitkälle tavoiteltavassa hyödyke- ja tuotannontekijämarkkinoiden yhdentymisessä on mahdollista päästä ilman monetaarista integraatiota. Tämä integraatiopoliittinen näkökulma on tärkeä yhdentymispolitiikan
prioriteettijärjestyksen ja aikataulu kysymysten kannalta.
Ja toiseksi, miten Suomen kytkeytyminen
Euroopan valuuttajärjestelmään vaikuttaisi valuuttakurssipolitiikan harjoittamiseen
ja tavoitteiden saavuttamiseen tällä talouspolitiikan lohkolla? Valuuttakurssipoliittinen näkökulma on tarpeen kotimaisen
talouspolitiikan vaihtoehtojen hyötyjen ja
kustannusten selvittämiseksi.

Etsin vastausta otsikkokysymykseeni
»Markkako EMS:iin?» näiltä kahdelta suunnalta. Päivän yleisteeman huomioon ottaen
lähden liikkeelle taloudellisen yhdentymisprosessin asettamista vaatimuksista.

2.

Valuuttakurssijärjestelmän roolista
Euroopan ja Suomen
yhden tym ispyrkimyksissä

On varsin ilmeistä, että tällä hetkellä valuuttapoliittisen yhteistyön puuttuminen Suomen
ja EY:n väliltä ei muodosta estettä pitkälle vietyyn sisämarkkinaohjelman toteuttamiseen
valkoisen kirjan hengessä. Esteiden poistaminen tavaroiden, palvelusten, pääoman ja työvoiman liikkeiltä ei ole eksplisiittisesti kytketty

42

yhtenäisen valuutta-alueen luomiseen itse
EY:n sisäisessä toiminnassakaan. Vaikka pitkän ajan tavoitteena on edelleen ja jälleen korostetustikin monetaarisen integraation toteuttaminen yhteisine valuuttoineen ja keskuspankkeineen, ymmärretään tämä tavoite sisämarkkinaprojektin loogiseksi ja välttämättömäksi jatkeeksi, jolle ei kuitenkaan ole esitetty
selvää etenemisjärjestystä ja toteuttamisaikataulua.
Kiinteimmin valuuttajärjestelmän kehittämistarve EY:n puitteissa liittyy pääomanliikkeiden vapauttamisen ulottamiseen lyhytaikaista rahoituspääomaa koskevaksi. Täydellinen pääomanliikkeiden vapaus altistaa kansalliset' iahoitusmarkkinat suurille potentiaalisille keinottelupaineille erityisesti tilanteissa,
joissa luottamus vallitsevaan valuuttakurssitasoon on häilyvällä pohjalla. Perusedellytys
loppuun saakka viedylle pääomanliikkeiden
vapauttamiselle on ympäristöön nähden ristiriidaton talouspolitiikka ja muuttuvissa olosuhteissa toimintakykyinen rahoitusjärjestelmä.
Empiirisen tutkimuksen valossa näyttää
melko kiistattomalta, ettei lyhytaikaisilla valuuttakurssimuutoksilla sinänsä ole erityisen
haitallista vaikutusta ulkomaankaupan kehitykseen. Valuuttamarkkinat tarjoavat normaalioloissa kohtuuhintaiset suojautumiskeinot lyhytaikaisen kurssiepävarmuuden vaikutuksilta. Tästä näkökulmasta integraatioprosessilla on vielä pitkä tie kuljettavana ennen
kuin varsinaiset kaupan esteet on purettu tasolle, jolla lyhytaikaisten valuuttakurssivaihteluiden merkitys tulee hallitsevaksi.
Kansainvälisen talouden integroitumisen
näkökulmasta haitallisempi piirre nykyisessä
kansainvälisessä valuuttajärjestelmässä on
avainvaluuttojen taipumus pitkäaikaisiin
kurssivääristymiin, jotka eivät näytä palvelevan enempää kansainvälisiä kuin kotimaisiakaan sopeutumistarpeita, vaan pikemminkin
vinouttavat kauppaa ja haittaavat investointitoimintaa. Eurooppalaisen valuuttayhteistyön vahvistaminen ja sen pohjan laajentaminen on tässä mielessä potentiaalinen väylä
kohti parempaa yleismaailmallistakin valuut-

tajärjestystä ja ansaitsee sellaisena myönteisen suhtautumisen myös Suomen taholta.

3. EMS vaihtoehtona Suomen
nykyiselle valuuttapolitiikalle
Valuuttakurssin pitäminen vakaana kilpailukykyä ja hintatasoa uhkaavien ulkoisten häiriötekijöiden minimoimiseksi hyväksyttäneen
varsin yleisesti Suomen valuuttakurssipolitiikan peruslähtökohdaksi. Valuuttakurssikehityksen sitominen nimenomaan ulkomaankauppaosuuksilla painotettuun kurssi-indeksiin tähtää ulkomaisten valuuttakurssimuutosten kilpailykykyvaikutuksilta suojautumiseen.
Suojautumisella on tällöin ymmärrettävä keskimääräisen kilpailukyvyn säilymistä osapuilleen ennallaan, eli valuuttaindeksin 4 Yz prosentin vaihtelurajojen puitteissa. Vuoden 1982
syksyn kurssimuutosten jälkeenhän valuuttaindeksin vaihteluväli onkin pidetty muuttumattomana. 1
Nykyisin Euroopan valuuttajärjestelmän
keskeiset elementit ovat puolestaan yhteinen
valuuttayksikkö ECU, valuuttakurssijärjestelmä ERM sekä erilaiset luottojärjestelyt. Järjestelmä nykyisessä muodossaan on peräisin
vuodelta 1979. Siihen on tehty pienehköjä
muutoksia, viimeksi noin vuosi sitten interventioperiaatteiden osalta. Järjestelmän menestys on suotuisissa olosuhteissa ylittänyt
monien odotukset. EY:n jäsenmaiden osallistumisaste valuuttapoliittiseen yhteistyöhön on
toisaalta vielä varsin vaihteleva.
Suomen valuuttakurssijärjestelmälle ja
EMS:ille on kiinteän valuuttakurssijärjestelmän muunnelmina periaatteessa yhteistä tietynlainen kori- tai verkkorakenne, joskin oma
järjestelmämme poikkeaa EMS:istä suuresti
sekä institutionaalisilta puitteiltaan että kurssikytkennöiltään. Suomen valuuttakurssipolitiikalta puuttuvat ne kansainvälisen järjestelmän velvoitteet ja tukimuodot, jotka
EMS:in jäsenillä on. Etenkin interventiopolitiikkaan liittyvillä rahoitusjärjestelyillä ja
I
Valtioneuvosto päätti 30. 11. 1988 alkaen laajentaa
valuuttaindeksin vaihtelualueen n. 6 prosenttiin.
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käyttäytymissäännöillä on lyhyellä aikavälillä merkitystä valuuttakurssipolitiikan uskottavuuden kannalta. Sitoutumisesta tiettyyn
järjestelmään seuraa toisaalta väistämättä toimintavapauden rajoittuminen hyväksyttyjen
pelisääntöjen edellyttämässä määrässä. Paljolti juuri tähän tietysti perustuukin se uskottavuusetu, joka kansainväliseen järjestelmään
kytkeytymisellä voidaan saavuttaa. Voidaan
myös olettaa, että EMS:in tyyppisessä valuuttajärjestelmässä perusteettomat ja lyhytjänteiset keinottelu paineet voidaan tappaa halvemmin kustannuksin (esim. rahapolitiikan kiristämisestä seuraavan korkojen nousun osalta)
kuin tällaisen järjestelmän ulkopuolella olevassa maassa.
Pidemmällä aikavälillä valuuttakurssipolitiikan uskottavuus perustuu ristiriidattomuuteen vallitsevan kurssitason ja kansantalouden
kilpailukyvyn sekä kokonaistaloudellisen tasapainon välillä. Luottamus tämän ristiriidattomuuden säilymiseen taas liittyy mitä suurimmassa määrin harjoitettavan yleisen talouspolitiikan johdonmukaisuuteen ja uskottavuuteen.
Kiinteiden valuuttakurssien järjestelmän perusluonteeseen kuuluu kansantalouden kytkeminen valuutta-alueen muiden maiden ja erityisesti talouspoliittisesti dominoivan maan
harjoittamaan talouspolitiikkaan. EMS:n tähänastisessa historiassa Saksan liittotasavalta on kiistatta dominoinut järjestelmää talouspoliittisesti. Sen hallitsevaa asemaa ei kovin
vakavasti ole edes asetettu kyseenalaiseksi niin
kauan kuin useimmat maat ovat pitäneet inflaation hillintää talous poliittisena päätavoitteenaan. Keskusteltaessa järjestelmän kehittämistarpeista mm. pääomanliikkeiden säätelystä luopumisen vuoksi on kuitenkin esitetty
vaatimuksia »symmetrisemmän» talouspolitiikan koordinoinnin aikaansaamisesta. Tällä
saattaisi olla varsin kauaskantoiset seuraamukset koko järjestelmälle ja siitä heijastuvalIe uskottavuustuelle.
Niin kauan kuin Saksan markka ja sen ympärille ryhmittyneet EMS:iin kuuluvat ja kuulumattomat valuutat kuitenkin muodostavat
Euroopan valuuttajärjestelmän kovan ytimen,
tarjoaa järjestelmään kuuluminen selkeän

vaihtoehdon omaehtoiselle korisidonnaisuudelle. Yhtenäisen talouspoliittisen perusfilosofian omaavan maaryhmän kurssikehitykseen sitoutuminen on luonnollisesti markkinoiden näkökulmasta »läpinäkyvämpää»
mm. sellaisten fundamentaalitekijöiden kuin
hinta- ja kustannuskehityksen, raha- ja finanssipolitiikan otteen, ulkoisen tasapainon
ja rakenteellisen muuntumiskyvyn osalta kuin
vastaava sitoutuminen yli kymmenen maan
keskimääräiseen politiikkaan ja talouskehitykseen. Uskottavuus punnitaan aina lyhyellä aikavälillä markkinoilla ja jos politiikan läpinäkyvyydessä on toivomisen varaa, on olemassa vaara, että toisarvoiset tekijät painavat
markkinanäkemyksen ja -odotusten synnyssä enemmän kuin talouspolitiikan todellinen,
mutta vaikeasti hahmotettava sisältö.
Nykyinen valuuttakorimme on valuuttakurssipolitiikan tavoitteenasettelusta johdettu käytännöllinen kompromissi. Sen kokoonpanoa ja eri valuuttojen painotusta voitaisiin
kritisoida analyyttisin perustein esimerkiksi
sen vuoksi, että painoja valittaessa on otettu
huomioon yksinomaan tavarakauppa eikä
lainkaan muita maksutaseen transaktioita tai
siitä syystä, että painotus perustuu kahdenvälisiin kauppaosuuksiin eikä eri kilpailijamaiden todelliseen markkinavoimaan. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin kysyä yksinkertaisesti, olisiko EMS-kytkennän implikoima painorakenne välittömien tai välillisten kilpailukykyvaikutustensa osalta jossakin mielessä
parempi kuin nykyinen kori.
On selvää, että tämänhetkisen EMS:in Suomelle implikoima valuuttarakenne ei toteuttaisi kovin hyvin tavoitteeksi otettua valuuttakurssimuutosten keskimääräisen kilpailukykyvaikutuksen minimointitavoitetta. Dollari,
punta, jeni sekä Ruotsin ja Norjan kruunut
olisivat korin ulkopuolella. Mikäli kruunujen
omat korisidonnaisuudet muihin valuuttoihin
otetaan huomioon, kolmen ensinmainitun valuutan painoarvo markan nykykorissa lähentelee neljääkymmentä prosenttia kun taas
EMS-sidonnaisten valuuttojen yhteispaino on
kuutisenkymmentä prosenttia. Punnan ja naapurimaiden kruunujen sisältyminen jossain
vaiheessa EMS-valuuttoihin taas kohottaisi
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järjestelmän kattavuuden 85 prosenttiin nykyisen valuuttaindeksin vaikutuspiiristä.
Tässä yhteydessä tuntuu luontevalta viitata taannoiseen ajatukseen Pohjoismaisesta valuuttaliitosta, joka lienee esitetty lähinnä mielien totuttamiseksi laajemman eurooppalaisen
valuuttayhteistyön mahdollisuuteen. Tästä näkökulmasta katsottuna muodollisesti kiinteämpään valuuttapoliittiseen yhteistyöhön
Pohjoismaiden välillä liittyy sekä puhtaasti
myönteisiä piirteitä, että piirteitä, jotka herättävät kysymyksiä.
Ensinnäkin kaikkien mainittujen Pohjoismaiden koordinoitu liittyminen EMS:in piiriin tekisi ratkaisun kunkin yksittäisen maan
osalta helpommaksi kuin erillinen kytkeytyminen järjestelmään. Nykyisen korijärjeste1män ja EMS:in mukaisen valuuttakorin erot
supistuisivat entisestään. Samaan suuntaan
vaikuttaisi luonnollisesti myös Iso-Britannian
liittyminen mukaan. Olisi kuitenkin pyrittävä välttämään se, että Pohjoismaista muodostuisi EMS:in kovan valuutan maista koostuvan ytimen pohjoispuolelle heikompana pidettävien valuuttojen saareke, joka osaltaan vastaanottaisi järjestelmään syntyvät sisäiset paineet D-markan kurssin muuttuessa dollariin
tai jeniin verrattuna. Kaikkien Pohjoismaiden
edun mukaista olisi taistella tällaista leimautumista vastaan, joka heikentäisi inflaationvastaisen valuuttakurssipolitiikan uskottavuutta. Onnistunut talouspolitiikka koko
alueella tietysti voisi aikaa myöten luoda positiivisiakin ympäristövaikutuksia.

4. Johtopäätökset
Tavoitteeksi otettu pyrkimys mahdollisimman
läheiseen yhteistyöhön EY:n kanssa ei välittömästi muuta valuuttakurssipolitiikkamme
perusasetelmia. Looginen jatke nykypolitiikalle keskipitkän ajan tavoitteena olisi kuitenkin

kytkeytyminen Euroopan valuuttajärjestelmään sen vastuullisena jäsenenä. Tämä olisi
luonnollinen muoto kotimaisen hintatason ja
rahoitusjärjestelmän vakauteen pyrkivälle valuuttapolitiikalle sen Eurooppa-vision mukaisessa maailmassa, joka vuoden 1992 ohjelman
toteuttamisen jälkeen eteemme aukeaa.
Tarvetta äkkinäiseen järjestelmän muutokseen ja uskottavuutta rapauttavaan hätiköintiin ei ole. Markkinoiden yleinen avautuminen
ja kilpailun kiristyminen johtaa kuitenkin
väistämättä riman nostoon. Tällöin talouspolitiikan ristiriidattomuus asetettujen tavoitteiden suhteen joutuu entistä selvemmin koetukselle.
Kitkattomimmin siirtyminen uuteen eurooppalaiseen valuuttaregimeen tapahtuisi asteittain nykyiseen valuuttakurssijärjestelmäämme sisäänrakennetun automatiikan välityksellä. Ensi vuosikymmenelle siiryttäessä
sekä sisämarkkinaprojektin aikataulun realistisuus että kuva EMS:in instituutioiden ja jäsenpiirin kehityksestä lienee selkiintynyt siinä
määrin, että konkreettisia jatkopäätöksiä voidaan ryhtyä hahmottelemaan.
Lopetan toteamalla, että vakaan reaalisen
valuuttakurssin (muuttumattoman kilpailukyvyn) ylläpitäminen Suomessa vaikeutuisi olennaisesti, mikäli jättäytyisimme käynnistetyn
yhdentymisprosessin ulkopuolelle. Tässä mielessä valuuttapolitiikan ja koko talouspolitiikan peruslähtökohdat sanelevat yhdentymispoliittiset tavoitteemme. Valuuttakurssipolitiikka puolestaan on luonnollista sopeuttaa
tarjolla oleviin institutionaalisiin puitteisiin.
Poliittinen riippumattomuus ei tästä mitenkään vaarannu. Jos Bretton Woods-järjestelmän vaatimuksiin voitiin 1950- ja 1960-lukujen maailmassa sopeutua ei EMS-yhteistyön
1990-luvulla pitäisi olla vaikeasti hyväksyttävissä. Ainakaan illusorisen talouspolitiikan itsenäisyyshaikailun ei saisi antaa olla esteenä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989; 1

Maatalouspol iti ikka

Euroopan kiviriippa?*

ESA HÄRMÄLÄ

Minulle annettu otsikko on provokatoorinen.
Onneksi sen perään on kuitenkin asetettu kysymysmerkki. Ei siis voitane olla täysin varmoja siitä, että otsikon laatijalla on asiasta
valmis ja pysyvä mielipide jo ennen esitelmääni.
Euroopan yhteisöä rakennettaessa 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa Länsi-Eurooppa oli osittain vielä sodan runtelemaa
aluetta, joka ei ollut perusmaataloustuotteidenkaan suhteen omavarainen. Maatalouspolitiikka integroitiin ensimmäiseksi siksi, että
haluttiin aloittaa yhteisen Länsi-Euroopan rakentaminen ihmisten perustarpeiden tyydyttämisestä. Maatalousväestöä oli tuolloin myös
moninkertaisesti nykyistä enemmän ja sen sosiaalinen asema oli keskimäärin varsin huono. Yhteisellä maatalouspolitiikalla katsottiin
siis olevan myös suuria sosiaalipoliittisia tehtäviä. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää,
että maatalouspolitiikan mekanismit luotiin
tuotantoa kiihottaviksi.
EY:n maatalouspolitiikan alkuperäisiin tavoitteisiin verrattuna sitä voidaan pitää suurena euroooppalaisena menestystarinana.
Maataloustuotanto on noussut - ja !..se asiassa noussut liikaakin, sillä viimeisen viidentoista vuoden kuluessa EY on noussut maailman
johtavasta lauhkean vyöhykkeen maataloustuotteiden tuojasta niiden toiseksi suurimmaksi viejäksi heti Yhdysvaltain jälkeen. Viljelijäväestön sosiaalinen asema on parantunut,
vaikka erityisesti Välimeren jäsenmaissa ja Irlannissa on tässä suhteessa suuria ongelmia
jäljellä. Koko yhteisön taloudellisen kehityksen kannalta on maatalouden moderni sointi
ja tl10ttavlluden lisääminen viime vuosikym ..
meninä ollut merkittävää sikäli, että se on vapauttanut runsaasti tervettä ja hyvälaatuista

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivänä
24. 11. 1988 pidetty esitelmä.

työvoimaa Fiatille, Peugeotille ja Volkswagenille silloin, kun ne vielä lisätyövoimaa tarvitsivat.
Haluan voimakkaasti korostaa, että tänään
EY:ssä on oikeastaan vain kaksi todella merkittävää integroitua aluetta: maatalous ja ulkomaankauppapolitiikka. EY on tänään siis
hyvin leimallisesti maatalouspoliittinen yhteisö. Ja on turha väheksyä sitä saavutusta, että
12 hyvin erilaisen jäsenmaan välille on pystytty luomaan suhteellisen hyvin toimiva yhteinen maatalouspolitiikka ja yhteiset maataloustuotemarkkinat. EY:n voimakas keskittyminen maatalouteen selittää myös sen kummajaisen, että 2/3 yhteisön budjetista kuluu
maatalousmenoihin. Jos EY maat olisivat integroineet sosiaali-, työvoima- tai koulutuspolitiikkaansa ja maksaisivat niiden kustannukset yhteisestä kassasta Brysselistä, niin maatalousmenojen osuus olisi luonnollisesti huomattavasti nykyistä pienempi.
EY on muutaman viime vuoden aikana astunut uuteen vaiheeseen sisäisessä integraatioprosessissaan. Kysymys ei ole vain siitä, että
asetetun tavoitteen mukaisesti vuoden 1992
jälkeen tavarat, työvoima, pääoma ja palvelut liikkuvat yhteisön 12 jäsenmaan välillä
ikään kuin kansallisia rajoja ei olisikaan. Kysymys on myös siitä, että EY pyrkii muuttamaan luonnettaan maatalousyhteisöstä jonkinlaiseksi tiede- ja teknologiayhteisöksi. Voi
hyvinkin olla, että tässä tilanteessa jokin elämän realiteetteja ymmärtämätön komission
virkamies voi kokea maatalouspolitiikan kiviriipaksi. Ajan henkeenhän sopisi paremmin
puolijohteiden kuin perunoiden kanssa askartelu!
Länsieurooppalaisen maatalouden tulevaisuuden suunnan määrää kahden vastakkaisen
voiman välisen taistelun tulos. Ensimmäistä
voimaa voi luonnehtia pyrkimykseksi sopeuttaa maatalous niin kutsuttuihin taloudellisiin
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realiteetteihin. Maataloustuotantoa pyritään
edelleen tehostamaan ja rationalisoimaan ja
maatalouskaupan pelisääntöjä lähentämään
teollisuustuotekaupan sääntöihin niin kutsutun kaupan vapauttamisen nimissä. Tämän
voiman tukijoita löytyy kaikista yhteiskunnista ja kaikista yhteiskuntapiireistä. Vahvana
taustatukena toimivat OECD:n ja GATT:n
tapaiset järjestöt.
Toinen voima korostaa länsieurooppalaisen
maatalouden laajempaa yhteiskunnallista
merkitystä ruoan tuottamisen lisäksi. Maatalous on hyvin olennainen ja kunnioitettu osa
alueen kulttuuriperimää ja kulttuurimaisemaa. Tämä näkyy vuosisatoja vanhoina viiniviljelminä ja »chateamdna», idyllisinä kirkon ympärille rakentuneina pikkukylinä, joissa ,tiiviinä rykelmänä samassa korttelissa ovat
apteekki, oluttupa ja lantakasa, ja se näkyy
kumpuilevana hyvin hoidettuna viljelymaisemana. Monet - ja toivoisin että useimmateurooppalaiset eivät halua tästä luopua. Pal.:f
jon tätä perimää on jo jäänyt teollisuuden, liikenteen ja asutuksen jalkoihin. Tämä on tähän asti laajasti hyväksytty yleisen edun nimissä. En olisi varma, että jatkossa hyväksyntä on yhtä automaattista.
Tällä hetkellä kulttuurimaisema on myös
uhattuna autioitumisen seurauksena maataloustuotannon marginaalialueilla, kuten vuoristoissa ja saarilla. Tällaisten alueiden elinvoiman säilyttämisen puolesta on EY:ssä kuitenkin aivan vastaavaa liikehdintää kuin Suomessa.
Maataloustuotannon suhde ympäristöön on
kuitenkin EY-alueella kaksijakoinen. Yhtäällä
maataloutta tarvitaan ympäristön säilyttäjänä ja toisaalla maatalous koetaan ympäristön
uhaksi. Joillain alueilla on esimerkiksi typpiiannoituksesta tai lannasta tullut konkreettinen ongelma. Erityisesti Välimeren maissa on
puolestaan maaperän kuluminen, eroosio,
noussut tehokkaan maatalouden ongelmaksi.
On korostettava, että maatalouden luomat
ympäristöpaineet nostavat vaatimuksia vähemmän tehokkaan eli perinteisemmän maataloustuotannon puolesta.
Kahden edellä kuvatun voiman välisen taistelun lopputulos on mitä ilmeisemmin jonkin-

lainen kompromissi. Tältä pohjalta onkin syytä tarkastella EY:n maatalouden ja maatalouspolitiikan tulevaisuutta hieman taloustieteellisemmin käsittein.
EY:ssä on maataloustuotantoa pyritty viime vuosina määrätietoisesti supistamaan.
Tuotannonrajoitustoimien lisäksi tässä on
käytetty myös hinta-asetta. Tuottajahinnat
ovat viidettä vuotta jäädytettyinä, mikä on
merkinnyt niiden reaaliarvon tuntuvaa laskua,
olkoonkin että eri jäsenvaltiot ovat kansallisilla toimillaan osittain korvanneet viljelijöille Brysselin tiukkaa hintapolitiikkaa. EY pyrkii suhteellisen määrätietoisesti parantamaan
oman maataloutensa kilpailukykyä muuhun
maailmaan verrattuna edistämällä tuotannon
rationalisointia ja kaventamalla hintaeroa sisäisten ja maailmanmarkkinahintojen välillä.
EY pyrkii myös antamaan markkinavoimille
enemmän vaikutusmahdollisuuksia maatalouspolitiikan sisällä antamalla hintojen liukua kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan ja
rajoittamalla maataloustuotteiden interventioostoja, joilla on taattu tuotteiden menekki
etukäteen vahvistettuun - tosin huonoon vähimmäishintaan.
Onko siis ensimmäinen voima saanut yliotteen? Mielestäni ei, sillä EY on useaan otteeseen tehnyt selväksi, että se haluaa säilyttää
eurooppalaisen maatalouden perusluonteen eli
perheviljemät. Hintapolitiikassa ei mennä niin
pitkälle, että sisäiset ja maailmanmarkkinahinnat yhtyisivät. EY ei tule hyväksymään
amerikkalaisten vaatimusta täysin vapaasta
maatalouskaupasta ja maataloustuen täydellisestä poistamisesta.
Säilyttääkseen perheviljelmät erikoisesti
suhteellisesti heikommilla maatalousalueilla
ovat sekä EY että jäsenvaltiot itsenäisesti kehittämässä muita kuin maataloustuotteiden
hinnoissa annettavia tukimuotoja. Puhutaan
paljon erimuotoisesta suorasta tulotuesta viljelijöille, mikä ei olisi sidottu suoraan tuotantomääriin. Saksan liittotasavallassa keskustellaan viljelijöille annettavasta hehtaarikohtaisesta ympäristönhoitomaksusta. EY -komissio
on puolestaan suunnitellut suoraa tukea viljelijöille, jotka viljelevät ympäristöllisesti herkillä alueilla. Samaten on suunniteltu erityis-
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tukea viljelijöille, jotka rajoittavat ympäristön kannalta huolestuttavien menetelmien
käyttöä ja pitäytyvät perinteellisempiin työtapoihin.
Yksi mahdollinen tulevaisuudenkuva on,
että EY-maissa on jatkossa periaatteessa kahdentyyppisiä viljelmiä: suhteellisen suuria ja
tehokkaita yksiköitä, joiden viljelijät saavat
toimeentulonsa markkinoilta saamastaan hinnasta, ja yksiköitä, joille tukea tulee erityisperustein muussa muodossa kuin hintatukena. Tämä malli on jossain sukulaissuhteessa
Suomessa pari vuosikymmentä sitten esitettyi-

hin ajatuksiin kaupallisista ja sosiaaliviljelmistä.
Täysin selvää on, että jatkossakin maataloustuotteet ovat maailman kauppajärjestelmässä eri kohtelun piirissä kuin teollisuustuotteet. Selvää on myös, että maatalouselinkeino tulevinakin vuosina muodostaa niin EY:ssä
kuin kaikkialla Euroopassa lohkon, johon talouselämän yleisten lainalaisuuksien ei anneta suoraan vaikuttaa. Maatalous on oma erikoistapauksensa - haluttiinpa se sitten nähdä kiviriippana tai koko yhteiskunnan kehitystä edistävänä tekijänä.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:1

ARTIKKELEITA

Työpaikkakehityksen ennustaminen ja
koulutussuunnittelu
OSMO KIVINEN - ARTO KANKAANPÄÄ - RISTO RINNESAKARIAHOLA

Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan muodostavat maan koulutuksen tulevaisuudesta
kiinnostuneet keskeiset intressitahot työmarkkinajärjestöistä ministeriöihin. Sen tehtävänä
on seurata ja kehittää peruskoulun jälkeisen,
erityisesti ammatillisesti eriytyvän koulutuksen määrällistä ja laadullista suunnittelua.
Neuvottelukunnan uusi» Väestön koulutus
2000» -mietintö on tärkeä linjanveto. Siinä
esitetyt arviot ammatillisesti eriytyvän koulutuksen määrällisestä suuntaamisesta on tehty
vaikuttamaan usean ikäluokan opiskelu suunnitelmiin. Yksituumaisuus korostaa vielä sen
koulutuspoliittista painavuutta.Mietintöön
on näet liitetty vain yksi eriävä mielipide.
Neuvottelukunnan mukaan käytössä ovat
olleet koulutuksen kysyntään, koulutuksen
kustannusten ja hyötyjen välisiin suhteisiin
sekä koulutetun työvoiman tarpeeseen perustuvat menetelmät (Väestön koulutus 2000, 2).
Mietintöä kuitenkin leimaa koulutetun työvoiman tarvetta korostava suunnittelu. Koulutuksen hyötyjen ja kustannusten välisiä suhteita ei pohdita lainkaan eikä subjektiivista
koulutus kysyntää tunneta.
Neuvottelukunta näkee rakennemuutoksen
työn teknistymisenä (s. 31-53), työvoiman
kysynnän ja tarjonnan alueellisten erojen kärjistymisenä (s. 86), ammatinvaihtojen moninkertaistumisena (s. 28, 84) sekä ammattitaitovaatimusten kohoamisena ja ammattitaidon
nopeana vanhenemisena (s. 18, 28).
Tarkastelemme tässä arviossa, miten neuvottelukunta on rakentanut työvoiman tarvet-

ta kartoittavan ennusteensa ja mitä ongelmia
siinä on. Asia on tärkeä, sillä neuvottelukunta perustaa koulutustarvearvionsa valtioneuvoston aikaisempien päätösten ohella tähän
enn usteeseen.
Hankaluutenamme on kuitenkin ollut, että
mietinnöstä ei aina selviä, millaisiin oletuksiin
esitetyt luvut perustuvat ja miten eri laskelmat
liittyvät toisiinsa. J oudummekin tyytymään
karkeahkoon työvoimaennusteiden vertailuun
ja koulutuspoliittisten seurausten arviointiin.

Eroavat työvoiman kysyntäennusteet
Neuvottelukunnan pitkän aikavälin määrälliset koulutussuunnitelmat perustuvat paljolti
Taloudellisen suunnittelukeskuksen vastaaviin
työvoimaennusteisiin. Käytettävissä on lisäksi
ollut työvoimaministeriön, sisäasiainministeriön ja eräiden tutkimuslaitosten laatimia keskipitkän ja pitkän aikavälin työvoimaennusteita. (Työelämän ja koulutuksen .. "
10-11.)
Talouden rakennemuutoksen todetaan kuitenkin vaikeuttavan elinkeino- ja ammattirakenteen kehityspiirteiden tarkkaa ennakointia (Väestön koulutus 2000, 17). Tästä tärkeästä havainnosta huolimatta neuvottelukunta
esittää monista mahdollisista ennusteista vain
yhden, todennäköisimmäksi sanotun (Väestön
koulutus 2000, 28). Mitään vihjettä ei anneta
muista esillä olleista ennustevaihtoehdoista
saatikka sitten perustella, miksi yksi nimen-
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Taulukko 1. Työvoiman toimialoittainen kysyntä Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKU) ja työvoimaministeriön (TVM) ennusteiden mukaan vuonna 1995, JOOO henkilöä.
Toimiala

Maa- ja metsätalous
Teollisuus
Rakennustoiminta
Kauppa
Liikenne
Rahoitus ja vakuutus
Yhteiskunnalliset ja
yksityiset palvelukset
Tuntematon
Yhteensä
Työttömiä
Työttömyysaste

TASKU/
neuvottelukunta

3 070

2.5 %

2%

TASKU
3%

./.
2.5 %

TVM
2%

233
571
160
375
189
176

186
555
178
384
169
192

184
533
176
375
167
185

183
512
169
370
163
181

+47
+ 16
-18
-9
+20
-16

+49
+38
-16
0
+22
-9

+50
+59
-9
+5
+26
-5

820
5

810
3

801
3

787
3

+ 10
( +2)

+ 19
( +2)

+33
( +2)

2529
(77)
(3.0)

2477
115
4.4

2424
157
6.1

2368
201
7.8

+52

TVM

+ 105

+ 161

Lähteet: Väestön koulutus 2000, taulukot 5,7,9, 11, 13, 15 ja 17; Työmarkkinoiden tulevaisuus, taulukot 1.4 ja 3.1.
Huomautus: TASKUn ennusteen työttömyysaste ja työttömien määrä on tässä poimittu alkuperäisestä ennusteesta
(Suomen kansantalouden ... , 31). Näitä lukuja ei siis esitetä neuvottelukunnan mietinnössä.

omainen ennuste käy yli muiden ja mitkä ovat
sen ansiot vaihtoehtoisiin verrattuna?
Kysymyksiä herättää neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Aulis Lintusen (eriävä mielipide; Väestön koulutus 2000, 285) väite, jonka mukaan »neuvottelukunnassa ei ole käyty
pohdintaa eikä sille ole myöskään pyynnöistä huolimatta esitetty, millaiselle taloudelliselle
kehitykselle arviot perustuvat. Mietinnön joistakin sanonnoista voi päätellä, että laskelmissa lienee tähdätty täystyöllisyyteen.»
Mitä tämä vaihtoehtoisten ennusteiden
poisjättäminen on sitten tuonut mukanaan?
Asiaa voidaan valaista vertailemalla käytetyn
Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKUn)
ja työvoimaministeriön (TVM:n) ennusteita
työllisen työvoiman toimialoittaisesta jakautumisesta vuonna 1995. Vertailun kohteena
ovat nimenomaan työvoiman kysynnän ennusteet (taulukko 1).1
TASKU on tehnyt neuvottelukuntaa varten
tarkistetun version Suomen kansantalouden
kehitysmahdollisuudet 1985-2000 -raportin
1

Työvoimaministeriö ei ole (vielä) laatinut vuoteen

2000 ulottuvia työvoiman kysyntäennusteita, joten tässä
joudutaan vertailemaan vuoden 1995 ennustettuja työl-

lisyystilanteita.
4

ennusteesta (Väestön koulutus 2000, 29). 2
Työvoimaministeriön ennuste puolestaan perustuu valtiovarainministeriön KESSU IIImalliin, jota on täydennetty ja tarkistettu
muualta saaduilla tiedoilla. Siihen sisältyy kolme erilaista laskelmaa työvoiman kysynnästä
vuonna 1995. (Työmarkkinoiden tulevaisuus,
2 Alkuperäisessä raportissaan TASKU tarkasteli Suomen kansantalouden kehitystä »kasvuvaihtoehdon» ja
»häiriövaihtoehdon» avulla. Kasvuvaihtoehto päätyy
bruttokansantuotteen 2.7 ja työn tuottavuuden 3.2 prosentin vuosikasvuun. Häiriövaihtoehdossa puolestaan
bruttokansantuote kasvaa 1.3 prosenttia ja työn tuottavuus paranee 2.1 prosenttia vuodessa. Vuoden 2000 työttömyysaste olisi kasvuvaihtoehdossa 3 prosenttia ja häiriövaihtoehdossa yli 10 prosenttia. (Suomen kansantalouden . .. , 1-6,31.) Kun verrataan neuvottelukunnan esittämää vuoden 2000 työllisen työvoiman toimialoittaista
jakaumaennustetta (Väestön koulutus 2000, 29) TASKUn
kahden vaihtoehdon mukaiseen työvoimaennusteeseen
(Suomen kansantalouden . .. , 30), havaitaan, että neuvottelukunnan esittämä ennuste on huomattavan lähellä
TASKUn kasvuvaihtoehtoa. Tässä uudessa ennusteversiossa maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden työvoima vähenisi voimakkaammin sekä yhteiskunnallisten ja
yksityisten palvelusten työvoima lisääntyisi enemmän kuin
alkuperäisessä kasvuvaihtoehdossa. On huomattava, että
uudessa versiossa ja alkuperäisessä kasvuvaihtoehdossa
päädytään samaan työvoimamäärään eli lähes 2.6 miljoonaan. työlliseen.
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Taulukko 2. Työllinen työvoima toimialoittain vuosina 1985 ja 1995 neuvottelukunnan ja eri ennusteiden mukaan, %.
Toimiala

Maa- ja metsätalous
Teollisuus
Rakennustoiminta
Kauppa
Liikenne
Rahoitus ja vakuutus
Yhteiskunnalliset ja
yksityiset palvelukset
Tuntematon
Yhteensä
Työllisiä,
1000 henkilöitä

TASKU/
neuvottelukunta
1985

TASKU/
neuvottelukunta
1995

3 0/0
1995

TVM
2.5 %
1995

2%
1995

11.5
24.5
7.4
14.5
7.6
6.4

9.2
22.6
6.3
14.8
7.5
7.0

7.5
22.4
7.2
15.5
6.8
7.8

7.6
22.0
7.3
15.5
6.9
7.6

7.7
21.6
7.1
15.6
6.9
7.7

27.9
0.2

32.4
0.2

32.7
0.1

33.0
0.1

33.3
0.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2437

2529

2477

2424

2368

Lähteet: Väestön koulutus 2000, taulukot 5, 7, 9, 11, 13, 15 ja 17; Työmarkkinoiden tulevaisuus, taulukko 1.4.

Taulukko 3. Työllisen työvoiman toimialoittaiset muutokset vuodesta 1985 vuoteen 1995 Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKU) ja työvoimaministeriön (TVM) ennusteiden mukaan, työllisten määrä (1000 henkilöä).
Toimiala

Maa- ja metsätalous
Teollisuus
Rakennustoiminta
Kauppa
Liikenne
Rahoitus ja vakuutus
Yhteiskunnalliset ja
yksityiset palvelukset
Tuntematon
Yhteensä
Supistuvat alat
Kasvavat alat

TASKU/
neuvottelukunta

3%

TVM
2.5 %

2%

-47
-27
--19
+21
+3
+21

-94
-43
-1
+30
-17
+37

-96
-43
-3
+21
-19
+30

-97
-65
-10
+16
-23
+26

+ 140
( +0)

+130
(-2)

+ 121
(-2)

+ 107
(-2)

+92

+40

+9

-48

-93
+ 185

-157
+ 197

-163
+ 172

-197
+ 149

Lähteet: Väestön koulutus 2000, taulukot 5, 7, 9, 11, 13, 15 ja 17; Työmarkkinoiden tulevaisuus, taulukko 1.4.

3, 11-24.) Päävaihtoehto päätyy 3 prosentin
keskimääräiseen bruttokansantuotteen vuosikasvuun. Toista vaihtoehtoa TVM luonnehtii passiivisen kasvun malliksi. Siinä vuosikasvuksi oletetaan 2.5 prosenttia. Kolmas on 2
prosentin hitaan kasvun vaihtoehto.
TVM:n ennusteisiin verrattuna koulutussuunnittelun neuvottelukunnan hyväksymä
TASKUn työllisyysennuste näyttää huomat-

tavan optimistiselta (taulukko 1). TVM:n päävaihtoehto (3 070) ennustaa työllisen työvoiman määrän 52 000 henkilöä pienemmäksi
kuin TASKU, kun taas hitaan kasvun ennuste (2 Olo) tuottaa jo 161 000 henkilön eron.
Toimialoittaisessa tarkastelussa havaitaan
työvoiman vähenevän maa- ja metsätaloudessa TASKUn mukaan hitaammin kuin TVM:n
ennusteissa. Teollisuuden kohdalla tilanne on
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samansuuntainen. Muidenkin toimialojen
työllisyyden kehitysennusteet eroavat huomattavasti. Ainoastaan kaupan kohdalla T ASKUn ja TVM:n ennusteet osuvat kutakuinkin
yhteen.
Jos neuvottelukunnan version TASKUn ennusteesta on todella syntynyt työmarkkinapoliittisten neuvottelujen tapaan 'sovittuna' lopputuloksena, kuten eriävästä mielipiteestä voidaan lukea (Väestön koulutus 2000, 286), ovat
erityisesti maa- ja metsätalouden mutta myös
teollisuuden, liikenteen sekä yhteiskunnallisten ja yksityisten palvelujen intressejä edustavat jäsenet onnistuneet saamaan alansa työvoimatarpeen näyttämään suuremmalta kuin
virkamiehistä koostuva ennusteryhmä omissa arvioissaan.
Koulutusta, erityisesti ammatillista koulutusta pidetään tulevaisuudessa yhä tärkeämpänä rakennemuutosten työvoimapoliittisena
hallintakeinona. Siksi on syytä tarkastella,
millaista rakennemuutosta koulutussuunnittelun neuvottelukunta ennustaa vuodesta 1985
vuoteen 1995 TVM:n ennusteisiin verrattuna. 3 Tarkastelemme ensin työllisen työvoiman toimialajakaumaa (taulukko 2).
Ennustetun rakennemuutoksen työttömyysja uudelleenkoulutuspaineet kohdistuvat ensisijaisesti maa- ja metsätalouteen mutta myös
teollisuuteen. Työvoimaa tarvitaan lisää yhteiskunnallisiin ja yksityisiin palveluihin ja jossain määrin myös kauppaan sekä rahoitus- ja
vakuutustoimintaan.
Koulutuksen määrällisen suunnittelun kannalta on tärkeätä tarkastella myös absoluuttisia muutoksia.
3 Varsinaisessa väestölaskennassa (ks. SVT VI C: 107,
Osa 1, taulukko 1: 8) työllisen työvoiman määrä on noin
160 000 henkilöä neuvottelukunnan käyttämää lukua pienempi. Tämä ero johtunee siitä, että neuvottelukunnan
omaksuma TASKUn ennuste perustuu työvoimatiedustelun lukuihin (ks. Suomen kansantalouden ... , 30). TASKUn ja TVM:n ennusteiden vertailua tämä ei kuitenkaan
haittaa, koska molemmat perustuvat työvoimatiedustelun lukuihin. Tosin neuvottelukunta ilmoittaa työllisen
työvoiman määräksi 2.4 miljoonaa ja työvoimaministeriö 2.5 miljoonaa henkilöä vuonna 1985. Eron syynä ovat
ilmeisesti yli 64-vuotiaat työssä olevat henkilöt, jotka eivät ole ammatillisen koulutuksen kannalta kiinnostava
ryhmä.

TASKUn ja TVM:n ennusteiden erojen
koulutuspoliittiset seuraukset alkavat hahmottua taulukossa 3. Ennustettujen rakennemuutosten työvoimapoliittiset vaikutukset voidaan
kiteyttää siihen, mitkä ovat työvoimamuutokset supistuvilla ja kasvavilla toimialoilla. Kun
alojen välinen rakennemuutos koskisi TASKUn
ennusteen mukaan yhteensä noin 278 000 työpaikkaa, niin TVM:n ennusteiden perusteella noin 335 000-354 000 työpaikkaa siirtyisi
alalta toiselle. Vastaavasti koulutustarve näyttäisi TVM:n ennusteissa olevan suurempi.
Supistuvilta aloilta vapautuvan työvoiman
uudelleenkoulutuspainetta kuitenkin helpottaa työvoiman ikä- ja muu poistuma. Olisi siis
pyrittävä arvioimaan poistuma työvoimasta.
Neuvottelukunta onkin vuoden 1985 väestölaskentaan nojautuen laskenut ammattiryhmittäiset ikä- ja muut poistumat ajanjaksolle
1985-2000 (Väestön koulutus 2000, 251252).4 Vuosien 1985-1995 poistumat joudutaan tässä kuitenkin arvioimaan sen oletuksen varassa, että poistuma on kunakin vuonna yhtä suuri, koska tiedossa on vain kokonaispoistuma vuosina 1985-2000. Maa- ja
metsätalouden ammattiryhmien kohdalla näin
laskettu poistuma vuosina 1985-1995 olisi
90 900 henkilöä. Muihin toimialoihin voidaan
soveltaa vain keskimääräistä poistumaa
(22 0/0), joka olisi 467 000 henkilöä. Koko
poistuma vuosina 1985-1995 olisi näin
558 000 henkilöä.
Työvoimaministeriön låskelmista päädytään hieman pienempään poistumaan. 5 Neuvottelukunnan ehdottamalla tavalla laskien se
oli 526 000 henkilöä vuosina 1985-1995.
Poistuma huomioon ottamalla pääsemme siis
askeleen lähemmäksi todellista koulutustarvetta.
4 Neuvottelukunnan laskelmassa ikäpoistumaprosentit on saatu väestölaskentatiedoista yleisen eläkeiän (65
vuotta) soveltamisen perusteella ja muu pysyvä poistuma on arvioitu kansaneläkelaitoksen eläketiedoista (Väestön koulutus 2000, 82-83). Neuvottelukunta on kuitenkin laatinut poistumalaskelmat vain vuosille 1985-2000
eikä vuosille 1985-1995.
5 Laskelma on koottu työvoiman ikäryhmittäisestä jakaantumisesta (Työmarkkinoiden tulevaisuus, liite 3), missä on otettu huomioon sekä ikä- että muu pysyvä poistuma.
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Taulukko 4. Toimialojen työvoimamuutokseen ja poistumaan perustuva koulutustarve Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKU) ja työvoimaministeriön (TVM)
ennusteiden mukaan vuosina 1985-1995,1000 henkilöä.
Ennuste
Alojen luonne

Työvoimamuutos

Poistuma

Koulutustarve

TASKU/
neuvottelukunta
Supistuvat alat
Kasvavat alat
Yhteensä

-93
+ 185
+92

-260
-298
-558

+ 167
+483
+650

TVM3 %
Supistuvat alat
Kasvavat alat
Yhteensä

-157
+ 197
+40

-283
-243
-526

+ 126
+440
+566

TVM 2.5 %
Supistuvat alat
Kasvavat alat
Yhteensä

-163
+ 172
+9

-283
-243
-526

+ 120
+415
+535

TVM2%
Supistuvat alat
Kasvavat alat
Yhteensä

-197
+ 149
-48

-283
-243
-526

+86
+392
+478

Taulukko 4 osoittaa, miten paljon suurempaan koulutustarpeeseen TASKUn ennuste
johtaa TVM:n ennusteisiin verrattuna. Pienimmillään ero on 84 000 ja suurimmillaan
peräti 172 000 koulutettavaa henkilöä. On
kuitenkin yksi ryhmä, jota ei ole vielä otettu
huomioon. Tämä on työttömät.
Työttömien koulutustarve on arvioitu sen
perusteella, että noin 2/3 työttömistä on nykyään sellaisia, joilla on kahden viime vuoden aikana ollut kaksi tai useampia työttömyysjaksoja (Työmarkkinoiden tulevaisuus,
50). Nämä olisivat kipeimmin koulutuksen
tarpeessa. Tässä suhdeluvun on oletettu pysyvän muuttumattomana vuosina 1985-1995. 6
Koska työttömien koulutustarvetta 10 vuoden
aikana on vaikea arvioida, on ehkä helpom6 Tämänhetkisen työllisyyskoulutuksen suuruuteen
(noin 16 000 henkilöä vuodessa) verrattuna esitetty suhdeluku 2/3 on liian korkea. Neuvottelukunta itse katsoo,
että työllisyys- ja vastaavaan koulutukseen osallistuisi
23 640 henkilöä vuonna 2000 (Väestön koulutus 2000,
137), mikä olisi 1/3 työttömistä. Toisaalla neuvottelukunta kuitenkin tähdentää, että työttömyyden vähentäminen
vaatii ammatillisen liikkuvuuden ja koulutuksen lisäämistä
(Väestön koulutus 2000, 16-17).

paa siirtyä tarkastelemaan vuotuista koulutustarvetta.
Taulukko 5. Vuotuisen koulutustarpeen arviointi poistuman, toimialamuutosten ja työttömyyden perusteella
Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKU) ja työvoimaministeriön (TVM) ennusteiden mukaan, 1000 henkilöä.
Koulutustarpeen
arviointi
Poistumasta
aiheutuva
koulutustarve
Toimialamuutok sista aiheutuva
koulutustarve
Työttömyydestä
aiheutuva
koulutustarve
Koulutustarve

TASKU
3 070

TVM
2.5 %

2%

56

53

53

53

9

4

-5

58

86

118

151

123

143

172

199

Vaikka taulukon 5 luvut eivät perustukaan
mihinkään eksplisiittiseen malliin, voidaan sanoa, että suurin osa koulutustarpeesta joka tapauksessa muodostuu poistuman ja työttömyyden kautta. Ennusteet näyttävät huomattavia eroja työttömien koulutustarpeessa. Toimialamuutoksista aiheutuva koulutustarve
näyttäisi varsin pieneltä. Rakennemuutosta
toki tapahtuu samankin toimialan yritysten
kesken. Tämä aiheuttaa omat koulutustarpeensa, joita ei tässä arviossa - kuten mietinnössäkään - ole pystytty ottamaan huomioon.
Lopuksi voidaan todeta, että neuvottelukunta arvioi työmarkkinoille tulevan nuorisoikäluokan kooksi 54 000 henkilöä (Väestön
koulutus 2000, 279). Nuoriso pystyisi tämän
karkean laskelman mukaan täyttämään vain
poistumasta aiheutuvan työvoima- ja koulutustarpeen.

Määrällisen koulutussuunnittelun
kehittämisestä
Hämmentävää kyllä koulutussuunnittelun
neuvottelukunta ei ole mitenkään reagoinut
työvoimaministeriön ennusteisiin, vaikka sil-
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lä on ollut käytettävissään nämä (ks. Väestön
koulutus 2000, 103) ja vaikka työvoimaministeriöllä on ollut edustajansa neuvottelu kunnassa. Tämä tuo esille kysymyksen määrällisen koulutussuunnittelun ajoittamisesta tilastojen ja muiden ennusteiden valmistumisen
kanssa. Neuvottelukunta näyttää nimittäin
saaneen vuoden 1985 väestölaskentatiedot
käyttöönsä aivan viime tingassa. Samoin se ei
näytä ehtineen soveltaa työvoimaministeriön
työvoiman kysyntäennusteiden tuloksia laskentamalliinsa.
Neuvottelukunta on laatinut erityisen tietotarpeiden yleissuunnitelman, jonka painopisteenä on ammatillisesti eriytyvän koulutuksen
pitkän aikavälin kehittäminen ja sen suunnittelu. Yhtenä tietotarpeena on taloudellisen kehityksen ja elinkeinorakenteen ennakointi.
Niinpä opetusministeriön suunnittelusihteeristössä on jo käynnistetty suunnittelumenetelmien ja -mallien systemaattinen kehittämistyö.
Ensimmäisessä vaiheessa pyritään rakentamaan valtakunnallinen kiinteämuotoisen koulutuksen kattava »henkilömalli», jonka avulla
voidaan arvioida koulutetun työvoiman tarvetta ja sen tyydyttämiseksi tarvittavan kiinteämuotoisen koulutuksen mitoittamista
(Työelämän ja koulutuksen . .. , 8). Toivoa
vain sopii, että neuvottelukunta pyrkii tulevaisuudessa paremmin perustelemaan mallinsa ja
pohtimaan vaihtoehtoisia kehityslinjoja. Malleja tuskin kannattaa laatia pelkästään aikaisempien suunnitelmien ja valtioneuvoston
päätösten oikeuttamista varten.
Johtopäätös on yksinkertainen: myös määrällisessä koulutussuunnitelussa tulisi ottaa
huomioon erilaisia työllisyyden kehitysvaihtoehtoja, koska ne väistämättä johtavat radikaalisti erilaiseen koulutustarpeeseen. Tämä
on vieläkin tärkeämpää, koska työllisyysmuutokset ovat suhteellisen nopeita eikä reagointiaikaa ole kovinkaan paljon. Muistettakoon,
että tässä tarkasteltu ajanjakso on vain 10
vuotta. Koulutuspoliittisten muutosten toteuttaminen käytännössä kestää yleensä vuosikymmeniä.
Vielä tärkeämpää on kysyä, miten kauan
määrällinen koulutussuunnittelu voi toimia
keskittymällä vain työvoiman kysyntäennus-

teisiin. Kysynnän rinnalla on välttämätöntä
tarkastella koulutuksen kustannuksia ja hyötyjä sekä väestön koulutuskysyntää. Koulutussuu~nittelussa on kysymys ennen kaikkea
näiden kolmen lähestymistavan yhteensovittamisesta.

Lopuksi
Monissa kirjoituksissa vallitsevaa ja ennakoitua rakennemuutosta pidetään työelämän kehityksen kannalta käänteentekevänä. Rakennemuutosta on tietenkin tapahtunut läpi koko Suomen historian. Myös enemmän tai vähemmän tunnettuja näkijöitä on aina ollut.
Esimerkiksi Olavi Isokallio (1962, 9) saattoi
jo 1960-luvun alussa, ennen Suurta Muuttoakin, kirjoittaa:
»Jatkuvan koneellistumisen ja teollistumisen vuoksi tapahtuu yhteiskuntamme ja
elinkeinoelämämme rakenteessa parhaillaan varsin huomattavia muutoksia, joihin
yhteisten eurooppalaisten markkina-alueiden muodostuminen tulee vielä antamaan
oman lisäpanoksensa. ( ... ) Edelleen ammattitaitovaatimukset ja niiden mukana eri
ammattimiehille asetettavat koulutusvaatimukset muuttuvat jatkuvasti. ( ... ) Niin ulkomailla kuin meidänkin maassamme teollisuus vaatii jo entistä enemmän suhteellisen laajan työtehtäväalueen hallitsevia ammattimiehiä. Lisäksi on otettava huomioon, että todellista työvoimatarvetta ja
varsinkin sen ammatillista jakautumista
koskevien tilastojen puute vaikeuttaa suuresti koulutustarvelaskelmien laatimista».
Määrällinen koulutussuunnittelu näyttää
olevan jatkuvan rakennemuutoksen edessä.
Aina siitä on kuitenkin selvitty. Tulevan koulutuksen suunnittelua ei varmasti haittaisi, jos
myös eri alojen tutkijat osallistuisivat keskusteluun koulutussuunnittelun menetelmistä, tavoitteista ja tuloksista. Entistä tärkeämpää se
olisi varsinkin, jos todella pyritään tuottamaan oikein koulutettua työvoimaa oikea
määrä oikeaan aikaan ja paikkaan (vrt. Lehtisalo & Raivola, 196). Ja voisi kai koulutuksella olla muitakin tavoitteita.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:1

Kilpailulaki ja määräävässä asemassa
oleva yritys*
ESKO NISKANEN**

Viime vuoden lokakuun alussa astui voimaan
uusi kilpailulaki (laki kilpailunrajoituksista)
ja sen yhteydessä perustettiin kilpailuvirasto
(laki kilpailuvirastosta). Kilpailuvirasto on
saanut osakseen runsaasti julkisuutta ja sen
toiminnalle on asetettu suuret odotukset. Julkisuus on ollut pääosin myönteistä ja kritiikintöntä. Pääasiassa esillä ovatkin olleet viranomaiset itse ja muut ovat vaienneet. Tietysti on korrektia, että uudelle virastolle annetaan työrauha näin alussa. Toisaalta kuitenkin asioista pitäisi keskustella juuri nyt, kun
viraston toimintalinjoja ollaan luomassa. Kilpailulain puitteissa saattaa nimittäin olla mahdollista luoda kovinkin erilaisia tulkintoja ja
käytäntöjä, myös keskeisissä kysymyksissä.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on herättää periaatteellista keskustelua, johon myös
kilpailuviraston edustajien tulisi osallistua.
Aiemmin olen arvostellut kilpailulain suhtautumista ns. määräävässä markkina-asemassa olevaan yritykseen. 1 Seuraavassa aion
jatkaa saman kysymyksen tarkastelua. Peruskysymys on, pitäisikö kilpailupolitiikassa tuomita jo itse määräävä asema, vaiko vasta sen
väärinkäyttö. Luonnollisesti tähän kysymykseen ei voida vastata ennenkuin huolellisesti

*
**

Perustuu Taloustieteellisen Seuran kuukausikokouksessa 16. 12. 1988 pidettyyn esitelmään.
Kiitän Jouni Kaipaista monista hyödyllisistä keskusteluista ja kommenteista.

1 Ks. Niskanen, Leuku ja Kaipainen (1988). Muusta
kritiikistä mainittakoon ylipormestari Raimo Ilaskiven
esittämät kannanotot kilpailun riittämättömyydestä, joilla
toki on ollut laajempikin osoite kuin vain kilpailulaki
(Helsingin Sanomat 13. 11. 1988). Muutamat oikeustieteilijät professori Kirsti Rissasen johdolla ovat puolestaan
arvostelleet lain hampaatonta suhtautumista yritysostoihin (Helsingin Sanomat 20. 11. 1988). Ks. myös Helsingin Sanomien pääkirjoitus »Kilpailulakien hampaattomuus» 22. 11. 1988.

selvitetään, mitä määräävälIä asemalla tarkoitetaan eli kuinka se määritellään. Nykyinen
laki tuomitsee vain väärinkäytön, mutta ei
määräävää asemaa itseään. Tämän kirjoituksen päätulos on se jo aiemmin toteamani kanta, että kun määräävä asema ymmärretään taloustieteellisesti mielekkäällä tavalla, niin on
luonnollista vaatia myös sen itsensä tuomitsemista eikä vain sen väärinkäytön tuomitsemista. Tästä johtopäätöksestä seuraa automaattisesti toinen yhtä tärkeä tulos: Koska
yrityshankinnat ovat yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa ja ylläpitää määräävää asemaa, on luonnollista vaatia myös niiden tuomitsemista sikäli kuin niillä on mainitunlaisia
vaikutuksia. Nykyinen kilpailulaki on siten
epäonnistunut myös tässä suhteessa, sillä se
ei aseta yritysostoille minkäänlaisia rajoituksia.

1. Toimivan taloudellisen
kilpailun edistäminen
Kilpailupolitiikan yleiset tavoitteet on esitetty kilpailulain yleisperusteluissa ja 1 §:ssä.
Yleisperusteluissa sanotaan, että· »nyt ehdotetuilla muutoksilla pyritään nykyistä tehokkaammin erityisesti markkinoille pääsyn esteiden poistamiseen, määräävän markkinaaseman väärinkäytön torjumiseen sekä vahingollisten kilpailunrajoitusten »itsepurkautumismekanismien» kehittämiseen». 1 §:ssä
määritellään lain yleiseksi tavoitteeksi »terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen». Tällä ilmaisulla »asetetaan normi, johon toteutunutta markkinakäyttäytymistä on lakia sovellettaessa verrattava». Lisäksi todetaan, että »toimivassa kilpailussa on
kilpailupolitiikan tavoitteena ennen kaikkea
alalle pääsyn vapauden turvaaminen».
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Näinkin konkreettisia lausumia tavoitteista on pidettävä myönteisenä seikkana, sillä ne
antavat mahdollisuuden johtaa niin yleisiä periaatteita kuin käytännön tasolla sovellettavia
toimenpidesääntöjä. 2 Lausuttujen tavoitteiden suhteen laissa ei ole mitään moitittavaa;
ongelmana on vain se, että näiden suomia
mahdollisuuksia ei ole käytetty hyväksi siinä
määrin kuin olisi mielestäni perustellusti ollut mahdollista. Tällä en tarkoita niinkään
sitä, että lakitekstissä pitäisi olla yksityiskohtaisempia säännöksiä kuin mitä nyt on esitetty. Sillä tältä osinhan lakia voidaan tarkentaa myöhemmin mm. sitä täydentävillä asetuksilla. Pikemminkin tarkoitan, että asetetuista tavoitteista käsin voitaisiin huolellisemmin arvioida, mikä periaatteellinen kanta tulisi ottaa muutamiin ydinkysymyksiin, esimerkiksi määräävään markkina-asemaan ja siihen
liittyen yritysostoihin. Tällaisten periaatteellisten suuntaviivojen osoittaminenhan täytyy
olla lain tarkoitus.
En väitä, että edes taloustieteilijöiden keskuudessa yleisen hyväksymisen saavien suuntaviivojen esittäminen olisi yksinkertaista. Me
saatamme helposti olla eri mieltä myös yleisistä, periaatteellisista kysymyksistä. Lisäksi
on tavallista, että teoreettiset mallimme antavat epäselviä tai jopa ristiriitaisia tuloksia.
Mutta ennenkaikkea se saattaa aiheuttaa hämmennystä, että teollisen organisaation (industrial organization) alalla teorian kehitys on ollut erityisen nopeaa. Silti nimenomaan taloustieteilijöiden kuuluu sanoa käsityksensä kilpailupoliittisista peruskysymyksistä, sillä kellään muulla ei ole siihen parempia edellytyksiä. 3
2 Jos tavoitteet jäävät kovin yleiselle tasolle, on vaarana, että kilpailu politiikasta tulee liian harkinnanvaraista.
Kun esimerkiksi Englannin kilpailulaissa on tavoitteet lausuttu yksinomaan yleisessä »public interest» -hengessä,
niin Vickers ja Hay (1987, s. 33) sitä perustellusti arvostelevat: »It can be argued that competition policy in the
UK errs in the direction of being too discretionary. The
outcome is nol that competition policy is more appropriately applied: rather it is that the policy is more sparingly applied, given the costs of a full investigation.»
3 Schmalensee (1987, s. 83) sanoo tämän hyvin:
»While our ability to deal with questions of economic efficiency and competitive effectiveness is limited, nobody
else can do it better.»

2. Määräävä markkina-asema
Määräävä asema määritellään kilpailulain 3
§:ssä seuraavasti: »Määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla
tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä,
jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema
tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- ja jakeluportaalla».
Määritelmä kertoo sen, mitä määräävässä
asemassa oleva yritys tekee tai voi halutessaan
tehdä, mutta se ei valaise niitä olosuhteita tai
syitä (paitsi yksinoikeuden), jotka johtavat
määräävän aseman syntymiseen tai tekevät
sen säilymisen mahdolliseksi. Tämähän olisi
tärkeä tieto sen peruskysymyksen ratkaisemiseksi, onko määräävä asema olemassa vai ei.
Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa
määritelmää kuitenkin täydennetään: »Näiden edellytysten soveltaminen on taloudelliseen tietoon perustuva tosiasiakysymys, jonka selvittäminen edellyttää asianomaisten
markkinoiden rakenteen ja toiminnan analysointia. Arviointiin vaikuttavia seikkoja ovat
muiden muassa markkinoille pääsyn esteet,
erityisesti yksinoikeudet, kilpailijoiden lukumäärä ja markkinarakenne, kysynnän rakenne sekä hyödykkeen erityisominaisuudet.»
Tämä määritelmä on toki parempi kuin ei
mitään, mutta silti siitä saa vaikutelman, että
ei ole nähty paljon vaivaa määräävän aseman
todellisen luonteen selvittämiseksi. Määritelmässä on vain lueteltu joukko selvitettäviä
asioita tavalla, jonka olisi voinut tehdä kuka
tahansa kansantaloustieteen peruskurssin
osanottaja. Ei ole yritettykään erottaa ensisijaisia tekijöitä toisarvoisista.
Koko määräävän markkina-aseman käsite
on taloustieteen kannalta aika pulmallinen.
(Se ei olekaan taloustieteilijöiden itsensä alulle
panema käsite.) Talousteorian valossa ei tunnu järkevältä yrittää kehittää tunnusmerkistöä, jonka mukaan voitaisiin yksiselitteisesti
sanoa, että jollakin yrityksellä joko on määräävä asema tai ei ole. Paljon luonnollisempi
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tapa (mielestäni ainoa mahdollinen) on palauttaa koko kysymys määräävän aseman olemassaolosta tuttuun kysymykseen markkinavoiman olemassaolosta; sitähän yrityksellä tai
niiden yhteenliittymällä voi olla tilanteesta
riippuen enemmän tai vähemmän. 4 Tässä valossa yrityksellä tai niiden yhteenliittymällä
voidaan sanoa olevan määräävä asema yksinkertaisesti silloin, kun sillä on tarpeeksi markkinavoimaa. Luonnollisestikaan ei voida teoreettisesti ratkaista, kuinka paljon markkinavoimaa määräävään asemaan tarvitaan, sillä
se on viime kädessä puhtaasti empiirinen, sopimuksenvarainen kysymys.
Teoreettisesti sen sijaan voidaan pohdiskella seuraavia kysymyksiä, jotka välittömästi
heräävät: Miten markkinavoimaa pitäisi mitata? Mihin se perustuu? Perinteinen lähestymistapa painottaa markkinoiden keskittyneisyyden astetta. Uudessa industrial organization -kirjallisuudessa painopiste on siirtynyt
perinteisestä markkinoilla jo olevien yritysten
välisten suhteiden tarkastelusta niiden ja sinne vasta pyrkivien yritysten välisiin suhteisiin.
Tällöin tärkeimmäksi kysymykseksi markkinavoiman arvioinnissa nousee potentiaalisen
kilpailun voimakkuus. Tämä puolestaan riippuu alalle pääsyn esteistä, mahdollisimman
laajassa merkityksessä ymmärrettynä. 5 Po4 Schmalensee (1987, s. 63) sanoo tämänkin osuvasti: »There is essentially no basis in economics for the existence of a sharp dividing line between dominant firms and
others since market power is measured along a continuum.»
5 Huomaa, että jopa uponneet kustannukset (sunk
costs) voidaan nähdä alalle pääsyn esteinä. Jos minkäänlaisia alalle pääsyn esteitä ei ole, niin melkeinpä määritelmän mukaan markkinoilla jo olevilla yrityksillä ei ole
varaa kolluusioon eikä muihinkaan tehottomuuksiin, jolloin markkinaratkaisun täytyy olla tehokas. Eli kuten Vickers ja Hay (1987, s. 25) sanovat: »When entry threats
are effective, the only way for a firm to maintain its market position is by meeting consumers' demands efficiently.
Such a position is not one of dominance in any reason J
able sense.» On kyllä esitetty taloudellisia malleja, joissa voidaan osoittaa, että vapaa pääsy markkinoille ei johda tehokkaaseen allokaatioon. Näissä kuitenkin oletetaan
tietynasteinen kolluusio eksogeenisesti annetuksi. Malli
ei siis selitä, miksi kolluusio on mahdollinen vapaasta
markkinoille pääsystä huolimatta. Ks. esim. Mankiw ja
Whinston (1986).

tentiaalisen kilpailun voimakkuus ja alalle
pääsyn esteet ovat siis niitä ensisijaisia tekijöitä, joita määräävän aseman yhteydessä tulisi korostaa.
3.

Väärinkäyttö vai hyväksikäyttö?

3 §:n perusteluissa sanotaan: »Lain mukaan
määräävään asemaan ei liity välittömiä oikeusseuraamuksia, vaan sen ilmoittaminen tapahtuisi viranomaisten kehotuksesta ja muiden viranomaisreaktioiden edellytyksenä olisi todettu määräävän aseman väärinkäyttö.»
7 §:n mukaan »väärinkäyttönä pidetään muun
ohella liikesuhteesta pidättäytymistä ilman
asiallista syytä, hYvään kauppatapaan perustumattomien asiakkaan toimintavapautta rajoittavien liikesuhteen ehtojen käyttämistä,
kohtuuttoman tai kilpailun rajoittamista ilmeisesti tarkoittavan hinnoittelukäytännön
soveltamista ja määräävän markkina-aseman
käyttämistä hyväksi muiden hyödykkeiden
tuotantoa tai markkinointia koskevan kilpailun rajoittamiseksi.»
Myöskään määräävän aseman väärinkäyttö ei ole talousteorian kannalta ongelmaton
käsite. Taloustieteilijänä en mielelläni käytä
termiä markkina-aseman väärinkäyttö ollenkaan, en ainakaan taloudellisessa analyysissä. Taloudelliseen analyysiin ei kuulu, että yritykselle oletetaan sellainen asema, jota se voi
ja jota sen taloudellisesti toimiessaan kannattaisi käyttää väärin, mutta jota sen ei kuitenkaan sallittaisi tehdä. Näin kuitenkin kilpailulaissa tieten tahtoen tehdään, kun kannetaan
huolta määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tuomitsematta itse määräävää asemaa.
Kun kilpailulaissa tehdään ero yrityksen
väärinkäyttäytymisen ja muun käyttäytymisen
välillä, siitä saa vaikutelman, että käyttäytymisen muoto on ratkaisevaa. Taloudellisen
analyysin kannalta luonnollisempaa ja mielenkiintoisempaa on arvioida käyttäytymisen taloudellisia vaikutuksia. Herää kysymys, onko
lainlaatijan tarkoituksena ollut, että määräävän aseman väärinkäyttöä on sellaisessa asemassa olevan yrityksen kaikki toiminta, mi-
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kä johtaa taloudellisen tehokkuuden ja sitä
kautta yhteiskunnan hyvinvoinnin laskuun?
Vai liittyykö lain mukaan määräävään asemaan myös sellaista käyttäytymistä, mikä ei
ole sen väärinkäyttöä, mutta alentaa silti tehokkuutta? Jos liittyy, niin ovatko määräävää asemaa ylläpitävät tai siihen johtavat toimenpiteet tällaista käyttäytymistä?

4. Onko määräävän aseman ylläpito ja
tavoittelu sen väärinkäyttöä?
Edellä heräsi kysymys, onko määräävää asemaa ylHipitävä tai tavoitteleva käyttäytyminen
sen väärinkäyttöä. Lainlaatijan mieleen tämä
kysymys ei ole noussut, sillä hän näkee määräävän aseman pelkästään rakenteellisena tekijänä. Sitä kantaa, että määräävää asemaa
ei pidetä tuomittavana asiantilana, perustellaan nimittäin 7 §:n perusteluissa seuraavasti: »Määräävä markkina-asema on rakenteellinen kilpailunrajoitus, eikä sitä taloudellisena tosiasiana siten voida viranomaisten toimenpiteillä poistaa. Tämän vuoksi väärinkäyttöperiaate määräävän markkina-aseman
sääntelyssä kohdistuu nimenomaan niihin toimenpiteisiin, joilla määräävää markkina-asemaa käytetään yleisen edun kannalta hylättävällä tavalla.»
Laissa tehdään siis jyrkkä ero määräävän
markkina-aseman hyväksikäytön (väärinkäytön) sekä määräävää asemaa ylläpitävien ja
sitä tavoittelevien toimenpiteiden välillä. Lainsäätäjä keskittyy ensiksimainitun tuomitsemiseen, mutta ei puhu jälkimmäisistä oikeastaan
mitään. Sikäli kuin asiaan epäsuorasti puututaan, niitä ei pidetä tuomittavina. Näin jyrkkä ero suhtautumisessa toisiinsa läheisesti liittyviin asioihin, joiden taloudelliset vaikutukset saattavat monessa tapauksessa olla samanlaisia, ei tunnu kovinkaan perustellulta. 6
6 Perusteluksi ei mielestäni riitä sekään, että väärinkäyttö on helpommin osoitettavissa. Päinvastoin on luultavaa, että sen osoittaminen saattaa monessa tapauksessa olla vaikeampaa kuin määräävää asemaa yllä pitävien
ja tavoittelevien toimenpiteiden osoittaminen.

5. Kilpailulain suurin
periaatteellinen heikkous
Kilpailulain yksipuolinen keskittyminen määräävän aseman hyväksikäytön (laissa väärinkäytön) ongelmaan sen kustannuksella, että
on unohdettu määräävän aseman saavuttamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävän käyttäytymisen ongelmat, on lain suurin periaatteellinen
heikkous. 7 Asiantila lienee jäänne vanhalta
sääntelyn aikakaudelta, sillä väärinkäytön torjuminenhan on ollut tyypillistä sääntelyviranomaisen työtä.
Määräävän aseman estäminen edeltäkäsin,
ja jo saavutetun aseman eliminoiminen, on
kilpailu politiikalle luontevampaa, epäsuoraa
vaikuttamista kilpailun edellytysten parantamiseksi. 8 Tämä on myös kilpailupolitiikalle
asetetun yleisen tavoitteen, toimivan taloudellisen kilpailun edistäminen turvaamalla alalle pääsyn vapaus (vrt.luku 1), mukaista. Mää7 Suomi ei tässä suhteessa ole ainutlaatuinen. Vickers
ja Hay (1987, s. 37, 47) esittävät samanlaista kritiikkiä
EEC-Iain ja Englannin lain osalta: »As regards dominance, article 86 appears to be concerned to check the exercise of dominance, rather than its acquisition or maintenance. EEC law has weaknesses in relation to the acquisition of market power. The determination to prevent the
acquisition of dominance has been present only weakly
in UK and EEC competition poliey.» USA:n politiikkaa
he sen sijaan kiittävät: »US policy has, in recent years
at least, been much more willing to incorporate insights
from economic analysis. Increasing emphasis has been placed on the question of entry and potential entry, in response to the publicity accorded to contestability theory.
Despite our reservations about this theory we agree that
the consideration of entry should be a key issue in policy.»
8 Tätä mieltä ovat myös Vickers ja Hay (1987, s. 14,
25): »Potential competition from entry and expansion of
rival firms has always been regarded in industrial organization as the main market mechanism for counteracting the adverse effects of dominance. Th~ idea is that dominance would rapidly be eroded by those competitors
if the dominant firm(s) became inefficient or inattentive
to consumers' wishes. Therefore, the threat of potential
competition, and its attendant penalties, constrain the firm
not to abuse its market position. In summary, the best
antidote to firms behaviour designed to maintain positions of dominance is to promote the freedom of entry.
That requires not only the lifting of restrictions on entry,
but also tough measures against strategic behaviour intended to thwart entry.»
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räävän aseman kysymyksen yhteydessä tätä
tavoitetta ei siis enää ole otettu todesta. Hieman kärjistäen voi jopa sanoa, että laissa kyllä
vaaditaan alalle pääsyn esteiden poistamista
yleisesti, mutta määräävää asemaa suojaavia
esteitä ei enää vaaditakaan poistettavaksi!
Lyhyesti sanottuna kilpailupolitiikan pitää
pääsääntöisesti tuomita jo määräävä asema
eikä vasta sen väärinkäyttö. Niitä tapauksia,
joissa määrävää asemaa ei haluta tuomita,
koska siihen johtavaa yksinoikeutta tai muuta vastaavaa asemaa pidetään toivottavana,
tai joissa siihen ulkoapäin annettuna ei voida
kilpailupolitiikalla vaikuttaa, on kohdeltava
poikkeuksina tästä yleisestä säännöstä. Jos
määräävän aseman poistaminen on· aikaavievä prosessi, niinkuin sen monessa tapauksessa voisi olettaa olevan, väärinkäyttöä on luonnollisesti samalla valvottava siirtymävaiheen
aikana, mutta silti päätavoitteena tulisi olla
määräävän aseman poistaminen. Väärinkäytön valvominen on luonnollisesti päätavoite
niissä erikseen nimetyissä poikkeustapauksissa, joissa määräävää asemaa ei haluta tai ei
voida kilpailupolitiikalla poistaa.
Aiemmin (luku 2) todettiin, että sitä kysymystä, milloin yrityksellä tai niiden yhteenliittymällä on määräävä asema, ei voida ratkaista
yksinomaan teoreettisilla pohdiskeluilla, vaan
viime kädessä se on empiirinen, sopimuksenvarainen kysymys. Tämä seikka on luonnollisesti pidettävä mielessä tässä yhteydessä, kun
puhutaan määräävän aseman tuomitsemisesta. Tämä periaate ei toisin sanoen tarkoita
sitä, että kilpailupolitiikan tehtävänä olisi
puuttua kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa yrityksillä on markkinavoimaa. Käytettävissä
olevat resurssit huomioon ottaen pitäisi puuttua vain kaikkein törkeimpiin tapauksiin.

6.

Yrityshankintojen valvonta tarpeen
second best - ratkaisuna

Yritys kaupoista kilpailulain 11 §:ssä sanotaan
seuraavaa: »Kilpailuvirasto voi velvoittaa
määräävässä markkina-asemassa olevan elinkeinonharjoittajan ilmoittamaan sellaiset liikkeen hankkimista, osake-enemmistön osta-

mista tai muuta toisen elinkeinonharjoittajan
toimintaa koskevan määräysvallan hankkimista koskevat sopimukset, joilla voidaan
olettaa olevan merkittävää vaikutusta kilpailuolosuhteisiin.» Määräävässä asemassa olevan yrityksen tekemistä yrityskaupoista on siis
vain ilmoitusvelvollisuus, sekin vasta erikseen
pyydettäessä. Pykälän perusteluosassa täsmennetään, että tämäkään velvollisuus ei edes
koske niitä yrityskauppoja, joiden tuloksena
määräävä asema vasta syntyy: »Yritysh~nkin
ta, jossa elinkeinonharjoittaja, joka ei· vielä
ole määräävässä markkina-asemassa, saavuttaa yrityshankinnalla määräävän markkinaaseman, ei kuuluisi pykälän soveltamisalaan. »9
Edellä sanotun valossa tällainen suhtautuminen yritys hankintoihin on aivan liian lievää.
Kun määräävää asemaa pidetään pääsääntöisesti tuomittavana asiantilana, on luonnollista, että sitä ylläpitävät ja siihen johtavat yrityshankinnat myös kielletään. Tällä periaatteella on suuri käytännön merkitys, sillä yrityshankinnat ovat yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa ja ylläpitää määräävää asemaa. 10 Tietysti, jotta yrityshankinnoilla olisi
tässä mielessä merkitystä, on oletettava, että
kaikkia alalle pääsyn esteitä ei ole pystytty
poistamaan, vaan niitä on yhä olemassa. Aktiivinen yrityskauppojen valvonta on tarpeen
kilpailupolitiikassa sen vuoksi, ja vain siksi,
koska voidaan odottaa, että useimmissa tapauksissa ei koskaan täysin onnistuta ensisijaisemmassa tavoitteessa, alalle pääsyn esteiden poistamisessa. Yrityshankintojen valvonta
on siis tavallaan second best -politiikkaa.
9 Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on oleellisesti erilainen, kuten kilpailulain yleisperusteluissakin todetaan:
»Ruotsin kilpailulakiin sisältyy myös säännöksiä yrityshankintojen valvonnasta. Jos yrityshankinta johtaa ostajan määräävän aseman syntymiseen markkinoilla tai
vahvistaa tällä jo ennestään olevaa määräävää asemaa ja
yrityshankinnasta samalla aiheutuu lain tarkoittamia vahingollisia vaikutuksia, kilpailu asiamies voi puuttua yrityskauppaan. Kilpailuasiamies voi viedä asian edelleen
markkinatuomioistuimeen, joka voi viime kädessä kieltää yrityshankinnan.»
10 Vickers ja Hay (1987, s. 21) ainakin näkevät asian
näin: »Merger is the most obvious route to dominance,
and merger policy is the most systematic branch of policy against its acquisiton.»
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7.

Yhteenveto

Edellisten lukujen opetukset voidaan tiivistää
seuraaviin väitteisiin:
(1) Kilpailulaissa lausutuissa tavoitteissa ei ole
moitittavaa; ongelmana on vain se, että
näiden suomia mahdollisuuksia ei ole käytetty hetikään täysimääräisesti hyväksi.
(2) Potentiaalisen kilpailun voimakkuus eli
alalle pääsyn esteet ovat niitä ensisijaisia
tekijöitä, joista määräävän aseman olemassaolo riippuu. Sitä kysymystä, milloin
yrityksellä on määräävä asema, ei voida
ratkaista yksinomaan teoreettisilla pohdiskeluilla, vaan viime kädessä se on empiirinen, sopimuksenvarainen kysymys.
(3) Potentiaalisen kilpailun voimakkuudesta
riippuu myös se, kuinka paljon yrityksen
on mahdollista hyväksi käyttää (väärinkäyttää) saavuttamaansa määräävää asemaa.
(4) Määräävä asema ei ole yksinomaan ulkoapäin annettu rakenteellinen tekijä, jota
kilpailupolitiikalla ei voida korjata, vaan
yritykset voivat sitä tietoisesti ylläpitää ja
tavoitella.
(5) Määräävää asemaa ylläpitävä ja tavoitteleva käyttäytyminen liittyy niin läheisesti
aseman hyväksikäyttöön (väärinkäyttöön), että kilpailupolitiikan yksipuolinen
keskittyminen viimeksimainitun tuomitsemiseen ei ole perusteltua.
Tämä on kilpailulain suurin periaatteellinen heikkous. Kilpailupolitiikan pitää
pääsääntöisesti tuomita jo määräävä asema eikä vasta sen väärinkäyttö. Niitä tapauksia, joissa määräävää asemaa ei haluta tai ei voida tuomita, on kohdeltava
poikkeuksina tästä yleisestä säännöstä.
Kilpailupolitiikan yleisen tavoitteen, toimivan taloudellisen kilpailun edistämisen
mukaisesti ensisijainen keino määräävän
aseman ja sen väärinkäytön haittojen torjumisessa on alalle pääsyn esteiden poistaminen.

(6) Kilpailulain suhtautuminen yritysostoihin
on aivan liian sallivaa. Kun määräävää
asemaa pidetään pääsääntöisesti tuomittavana asiantilana, on luonnollista, että
sitä ylläpitävät ja siihen johtavat yrityshankinnat myös kielletään. Yritysostojen
aktiivinen valvonta voidaan nähdä second
best -politiikkana, jota tarvitaan, koska
ensisijaisemmassa tavoitteessa, alalle pääsyn esteiden poistamisessa, ei useimmissa
tapauksissa kuitenkaan koskaan täysin
onnistuta.
Ei liene realistista odottaa, että uunituoretta
lakia alettaisiin heti kirjoittaa uudestaan. Yllä
esittämäni näkökannat voidaan silti ottaa
huomioon mahdollisissa lakia täydentävissä
asetuksissa. Lisäksi voitaisiin taloustieteilijöitä
pyytää kirjoittamaan »Soveltajan käsikirja»
(Guidelines), joka ei olisi luonteeltaan virallinen eikä sitova, mutta joka kuitenkin auttaisi kilpailuviranomaisia toimimaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti olemassa
olevan lain puitteissa. Samalla se tulisi viemään eteenpäin alan tieteellistä ja käytännöllistä keskustelua sekä toimisi lain edelleen kehittelytyön pohjana.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:1

Viron sekundaaritalous *
IVAR RAIG

Neuvostoliitossa oli pitkään vallalla se käsitys, että hyvinvoinnin jatkuva kasvu riippuu
ensisijaisesti valtion suorassa valvonnassa olevien sosialististen yritysten ja järjestöjen toiminnasta (primaarinen talous). Kuitenkin kaikissa sosialistisissa maissa on laaja taloudellisen toiminnan verkosto, joka on valtiovallan suoran säätelyn ulkopuolella. Tätä toimintaa kutsutaan seuraavassa sekundaaritaloudeksi.
Tutkimusten mukaan Neuvostoliiton väestö käyttää vuosittain noin 275 miljardia tuntia työntekoon sekundaaritaloudessa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kaikkien työntekijöiden yhteiskunnalliseen tuotantoon käyttämä työaika oli vuonna 1986 Neuvostoliitossa lähes 247 miljardia tuntia.!
Sekundaaritalouden perustana ovat tietyt
tuotantovälineet ja perheen jäsenten työ samoin kuin yksityisomistuksessa olevat asunnot, kotitaloustarvikkeet, kulutusvälineet ja
ajoneuvot, joiden omistus on taattu Neuvostoliiton perustuslaissa. Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota perhepiirissä
tapahtuvaan yksityiseen tuotantoon. 2

1. Sekundaaritalouden päätehtävät
Viime aikoihin asti vallalla olleen virallisen
mielipiteen mukaan kollektiivinen sosialisti-

* Perustuu julkaisuun Raig, Ivar (1988): Teisene
majandus (Valgus, Tallinna), josta myös löytyvät lähdeviitteet esitettyihin tilastotietoihin.
1 Työntekijöiden määrän arvellaan olevan 131 miljoonaa ja kunkin keskimääräisen työpanoksen 1 881 tuntia vuodessa. Lähde: Neuvostoliiton tilastollinen vuosikirja.
2 Tässä yhteydessä on mainittava asetus »Lisätoimenpiteistä maataloustuotannon lisäämiseksi kansalaisten yksityisessä omistuksessa olevilla pientiloilla» (8. 1. 1981) ,
ja asetus »Yksityisestä tuotantotoiminnasta» (19. 11.
1986).

nen tuotanto kykenee ratkaisemaan kaikki
väestön tarpeita koskevat ongelmat. Väliaikaisena ja ei-toivottuna pidetyn yksityisen tuotannon katsottiin vähitellen häviävän. Yksityisen tuotannon eliminoimista pidettiin välttämättömänä 'edellytyksenä kommunistisen
omaisuus käsityksen valtaanpääsylle.
Olisi mahdollista viitata lukuisiin dokumentteihin, joiden tarkoituksena oli edesauttaa pienimuotoisen yksityisen taloudellisen
toiminnan katoamista. Sille asetettuja rajoituksia perusteltiin tarpeella siirtää työvoimaa
sosialisoituun suurtuotantoon. Tällainen asenne ja hallinnolliset toimenpiteet yksityisen tuotannon ehkäisemiseksi vähensivät ihmisten
kiinnostusta työntekoon sinä aikana, jolloin
he olivat vapaita yhteiskunnallisesta tuotannosta. Tästä ei kuitenkaan seurannut entistä
aktiivisempaa osallistumista yhteiskunnalliseen tuotantoon. Päinvastoin joidenkin kulutustavaroiden ja palveluiden puute kasvoi, ja
osa työvoimasta ei osallistunut yhteiskunnallisesti hyödylliseen tuotantoon.
Tällä hetkellä joidenkin muiden sosialististen maiden kokemukset ovat vakuuttavasti
osoittaneet sen, että pienimuotoinen taloudellinen toiminta on olennainen osa sosialistista
taloutta ja liittyy suurtuotantoon sen täydentäjänä. Koko yhteiskunnan näkökulmasta
katsottuna sekä suurtuotanto että pienimuotoinen taloudellinen toiminta pyrkivät samaan
päämäärään, joka on yhteiskunnan jäsenten
aineellisten ja sosiaalisten tarpeiden parempi
tyydyttäminen.
Sekundaaritalous heijastaa sekä yksityisiä
että julkisia etuja. Se tuottaa huomattavan
osan kansantulosta. Jotkut väestöryhmät, esimerkiksi eläkeläiset, invalidit ja lapset, joita
ei voida työllistää valtiollisella sektorilla tai
joiden työ siellä on tehotonta, voidaan työllistää sekundaaritaloudessa.
Sekundaaritalous on ottanut hoitaakseen
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tehtäviä, joita yhteiskunnallinen tuotanto ei
voi samalla toimittaa. Se reagoi nopeasti kulutustavara- ja palvelumarkkinoilla vallitsevaan tasapainoon. Siten yhteiskunnallisen
tHotannon kehitystasosta ja joidenkin kulutustavaroiden ja palvelujen saatavuudesta riippuu se, katoaako sekundaaritalous, pysyyko
se ennallaan vai kasvaako se sekä se miten sen
rakenne muuttuu.
Yksi niistä tekijöistä, joka vaikuttaa ihmisten intoon tehdä töitä sekundaaritaloudessa,
on työn riittämätön intensiivisyys primaarisessa taloudessa. Se taas seuraa työvoiman puutteesta ja tehottomista kannustimista työntekoon. Esimerkkejä voidaan löytää monista
tuotannollisista yrityksistä. ,Mikäli jokapäiväisten palveluiden tuotannossa työskentelevat huomaavat, että kahdeksan tunnin työllä
ei voi ansaita enempää kuin kahden muualla
tehdyn työtunnin palkan, mikään yksittäinen
korvausjärjestelmä yrityksessä ei pysty kokonaan ratkaisemaan materiaalisten kannustimien puutteesta johtuvaa ongelmaa.
Tällainen tilanne vaikuttaa työkuriin. Työvoiman puutteen vuoksi johto ei voi rangaista ankarasti työkurin rikkomisesta, koska on
pelättävissä, että jo ennestään vähäinen työvoima saatettaisiin menettää. Näin ollen työntekijää ei eroteta, mikäli hän ei mene liian pitkälle työaikansa laiminlyömisessä ja noudattaa määräyksiä sekä täyttää yleensäkin edellytetyt tehtävät. Näissä olosuhteissa työntekijä
pitää tehotonta työskenielyä järkevänä ratkaisuna, koska yksityisesti tehty työ antaa hänelle
mahdollisuudet ansaita huomattavasti enemmän samalla työpanoksella kuin minkä hän
tekee työpaikallaan.
Sekundaaritalouden yhteiskunnallis-taloudellisen luonteen ymmärtämiseksi on tärkeää
havaita siinä tehdyn työn yhteiskunnallinen
luonne, sillä tuotetun tuotoksen arvo on osa
yhteiskunnallisen kokonaistuotoksen arvosta.
Sekundaaritaloudessa työn tuote voi olla
kahdenlainen: ns. luontaistuote ja hyödyke.
Edellisessä tapauksessa tuottajat kuluttavat
tuotoksen tai siirtävät sen luonnollisessa muodossa toisille, esimerkiksi sukulaisille tai naapureille. Tässä tapauksessa sekundaaritaloutta
uusinnetaan kansalaisten yhteiskunnallisesta

tuotannosta saamien tulojen kustannuksella
sekä yritysten ja valtion avulla. Hyödykkeet
taas tuotetaan myytäviksi valtiolle tai vapailla markkinoilla.

2. Sekundaaritalouden rakenne
ja rooli Virossa
Sekundaaritalous on heterogeeninen osa sosialistista taloutta, ja sitä voi esiintyä kaikilla
aloilla. Siksi on viisainta tarkastella sen ongelmia tärkeimpien rakenneosiensa avulla. Ne
ovat 1) kotitaloustyö, 2) pienimuotoinen
maanviljelys, 3) yksityinen rakennustoiminta,
4) palvelukset ja kuljetus, 5) kaikki muu laillinen toiminta ja 6) laiton toiminta (»varjotalous»).
Tässä artikkelissa käsitellään sitä osaa sekundaaritaloudesta, joka toimii laillisesti ja
tuottaa käyttöarvoja. »Varjotalous», johon
kuuluvat lisätulot keinottelusta, lahjonnasta,
virka-aseman väärinkäytöstä, valtion omaisuuden varastamisesta, ryöstöistä ja prostituutiosta ei sisälly tarkasteluun, vaikka se onkin
Virossa herättänyt keskustelua erityisesti perestroikan aikana.

2.1. Kotitaloustyö
Kotitaloustyö kuuluu sekundaaritalouteen sikäli, kun se tulee esiin tuotantoprosessissa
sekä perheen aineellisen vaurauden jakamisessa, vaihdossa ja kulutuksessa. Sen tärkeimmät
toiminnalliset päämäärät ovat:
1) yhteiskunnallisen tuotannon laajentaminen
henkilökohtaisen kulutuksen alueella, jolloin tuotteen jalostus viedään loppuun ja
sopeutetaan perheenjäsenten erityistarpeisiin,
2) kulutustavaroiden ylläpito henkilökohtaiseen kulutukseen sopivina, ja
3) henkilökohtaisen kulutuksen järjestäminen
siten, että siihen liittyvät organisoinnin erityispiirteet otetaan huomioon.
On tärkeätä painottaa sitä, että perhe on
työvoiman uusintamisen lähde ja paikka
uuden sukupolven kasvattamiselle. Koska yh-
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teiskunta ei voi täysin täyttää väestön kaikkia aineellisia ja sosiaalisia tarpeita puhumattakaan työvoiman uusintamiseen liittyvistä
tarpeista, perheen on hoidettava nämä toiminnot myös tulevaisuudessa. Joidenkin tutkijoiden mukaan kotityön määrä ei tule vähenemään, vaan se voi päinvastoin jopa lisääntyä.
Preferenssien kehittyessä rahatulojen ja siten
myös kulutuksen kasvu johtaa kotityön lisääntymiseen, kun esimerkiksi kotitalouskaluston, kesämökkien ja autojen ylläpitoon
käytetään enemmän aikaa ja rahaa.
Kotitaloustyöllä on erityisen tärkeä merkitys elintarvikkeiden hankinnassa. Virossa ihmiset aterioivat pääasiassa kotona ja ruoanlaitto vie keskimäärin 40 prosenttia kotitaloustöihin käytetystä ajasta. Kotitaloustyön toinen tärkeä tehtävä on huolehtia perheenjäsenten hyvinvoinnista, kulutustavaroiden kunnossapidosta ja asunnon siivouksesta. Palveluyritykset tosin hoitavat jo osittain asuntojen, autojen, huonekalujen, vaatteiden ja kotitalouskoneiden korjaukset, mutta tilastotietoja niiden merkityksestä ei ole saatavissa.
Edelleen kotitalouksien tärkeä tehtävä on
lasten kasvattaminen. Perhettä lasten kasvatuksessa auttavien julkisten laitosten määrä on
kasvanut Eestin Neuvostotasavallassa melko
nopeasti. Vuoden 1986 lopussa alle kouluikäisille tarkoitetuissa hoitolaitoksissa oli yli
90 000 lasta, mikä vastaa 70 prosenttia ikäryhmästä. Kuitenkin liian suurten ryhmien takia kasvatustyön laatu ei välttämättä ole riittävän korkea ja lapset kärsivät vanhempien
tarjoamasta riittämättömästä hoidosta, jota
mikään laitospaikka ei voi korvata. Kaikenlainen työ on työtä riippumatta siitä, maksetaanko siitä vai ei. Tietoinen taloudellisuus,
työ kulttuuri ja vastuuntunne kehittyvät kasvavaan sukupolveen nimenomaan kotona.
Myöhemmin on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta paikata puutteita näissä asioissa.

2.2. Pienimuotoinen maanviljelys
Pienimuotoista maanviljelystä harjoittavat
yleensä ihmiset, joilla on maapalsta käytettävissään. Kaupunkilaiset harrastavat sitä kau-

kana kodeistaan: heillä voi olla pieni keittiöpuutarha tai he ovat jäseniä puutarhaosuuskunnissa. Mikäli kuitenkin yksityistalon omistaja ei viljele käytössään olevalla maalla vihanneksia vaan harrastaa koristekasvien viljelyä, hänen työnsä katsotaan kuuluvan kotitaloustyöhön.
Huolimatta siitä tosiasiasta, että maaseutuväestön absoluuttinen määrä on vähentynyt,
pientilojen määrä on kasvanut. Ihmisten käyttöön annettujen palstojen määrä nousi vuoden 1965 242 OOO:sta 300 OOO:een vuonna
1986. Siten lähes puolet Eestin Neuvostotasavallassa asuvista perheistä on jollakin tavalla
tekemisissä pienimuotoisen maatalouden
kanssa. Maaseudulla osuus on 90 prosenttia.
Tutkimukset ajankäytöstä ovat osoittaneet,
että maaseutuväestö käyttää huomattavasti
enemmän aikaa pienimuotoiseen maanviljelyyn kuin kaupunkiväestö, keskimäärin jopa
50 tuntia kuukaudessa kesäaikana.
Vaikka yleisesti ottaen yksityisen pienimuotoisen maanviljelyn osuus Eestin Neuvostotasavallan maatalouden bruttotuotannosta on
supistunut, yksityinen sektori tuottaa vieläkin
huomattavan osan joistain tuotteista. Vuonna 1986 pientilat tuottivat 93 % villasta, 87 OJo
hedelmistä ja marjoista, 48 % vihanneksista,
33 % perunoista, 18 % lihasta ja 17 % kananmunista ja maidosta.
Pientilojen tuotannon markkinointi voi tapahtua valtion tai osuuskuntien välityksellä,
julkisten laitosten ruokaloissa, kolhoositoreii··
la sekä kylien sisäisillä markkinoilla, jossa
tuotteita ostetaan ja myydään tuottajan kotona. Kolhoositoreilla ja tuottajien kotona
käytyä kauppaa pidetään vaihtona vapailla
mar kkinoilla.
Kaupunkilaiset ostavat runsaasti hunajaa,
hedelmiä ja marjoja sekä perunoita kolhoositoreilta ja kylämarkkinoilta. Joka neljäs
kaupunkilaisperhe menee sinne ostoksille. Ihmiset ostavat näiltä markkinoilta pääasiassa
tuotteita, joita on niukasti tarjolla valtion ja
osuuskuntien myymälöissä tai jos tarjolla olevien tavaroiden laatu ei vastaa kuluttajien vaatimuksia.
Yksi seitsemästä kaupunkilaisperheestä pitää kannattavana matkustaa maaseudulle os-
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tamaan sukulaisilta tai ystäviltä luonnon hunajaa, korkealaatuisia kananmunia ja perunoita tai sellaisia hedelmiä ja marjoja, jotka
eivät ole vahingoittuneet kuljetuksessa. Sen lisäksi hinnat ovat alhaisempia maaseudulla
kuin yleisillä valtion ja osuuskuntien markkinoilla. Myös tuottajat pitävät edullisena myydä tuotteensa kotonaan. Siten heidän ei tarvitse kuluttaa aikaa ja rahaa torille matkustamiseen.
Vuoden 1988 alussa Virossa oli vain 14 perheviljelmää, joita ylläpitivät maan ensisijaisten haltijoiden oikeuksista nauttivat maanviljelijät. Keväästä 1988 alkaen heidän määränsä on lisääntynyt nopeasti. Maanviljelijöille
annetaan pinta-alaltaan rajoittamaton, suurviljelyyn soveltumaton maa-alue, ja oikeus
maan käyttöön voidaan siirtää sukulaisille.
Kotieläinten lisäksi maanviljelijöiden yksityisomaisuuteen voi nykyään kuulua myös tuotantovälineitä: traktoreita, kuorma-autoja ja
muuta maanviljelyskalustoa.
Kun historialliset traditiot ja kehittyneiden
maatalousmaiden kokemukset otetaan huomioon, itsenäisten viljelijöiden kokopäivätoimista maanviljelyä tulisi pitää maataloustuotannon edistyksellisenä muotona, monissa tapauksissa sen päämuotona. Itsenäisten viljelijöiden määrän nopea kasvattaminen on kuitenkin vaikea tehtävä negatiivisen sosiaalisen
muistin ja lainsäädännön lukuisten puutteiden
vuoksi.
Viime vuonna järjestettiin ensimmäiset kaksi seminaaria itsenäisten viljelijöiden kouluttamiseksi. Niihin osallistui satakunta henkilöä. On kiinnostavaa havaita, että useimmat
osallistuneista halusivat hoitaa keskimäärin 25
hehtaarin maatilaa ja 20-30 pään karjaa. Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että potentiaalisten perheviljelijöiden määrä Viron maaseudulla on 2-3 prosenttia työkykyisestä
väestöstä.

2.3.

Yksityinen rakentaminen

Yksityisessä omistuksessa olevien asuntojen
osuus Viron koko asuntokannasta oli vuoden
1986 lopussa 30 prosenttia. Kaupungeissa
osuus oli 18 prosenttia ja maaseudulla 49 pro-

senttia. Pitkällä aikavälillä yksityinen rakentaminen on vähentynyt, vaikka se 1980-luvulla
on taas jonkin verran noussut. Tämä näyttää
olevan tulosta niistä toimenpiteistä, joihin yksityisen rakentamisen kannustamiseksi on ryhdytty erityisesti maaseudulla. Kuitenkin kesämökkien, autotallien, karjatilojen ja kasvihuoneiden rakentamisella tulee olemaan suuri merkitys sekundaaritalouden alueella.
Myös se tulisi ottaa huomioon, että yksityiset rakentajat tarvitsevat paljon enemmän
apua kuin ne henkilöt, jotka harjoittavat yksityistä karjan- tai puutarhanhoitoa. Ensiksikin on hyvin vaikeaa saada joitain rakennustarvikkeita ja lisäksi kaikilla ei ole tarvittavia
tietoja.
Asiantuntijat arvelevat, että suurimmat syyt
rakennustarvikkeiden pulaan ovat suunnittelussa ja jakelussa tehdyt virheet. Eestin Neuvostotasavallassa yksityinen rakentaja käyttää
vuosittain vähintään 250-300 tuntia rakennustarvikkeiden hankintaan. Melko paljon aikaa käytetään ammattitaitoisten työntekijöiden etsimiseen. Henkilöllä, joka haluaa rakentaa kotinsa nopeasti, täytyy olla erityisiä organisatorisia kykyjä.

2.4.

Yksityiset palvelut

Yksityiset palvelut ovat laajentuneet nopeasti, koska palvelujen kysynnän ja valtiollisten
laitosten tarjoamien palvelujen välillä vallitsee epätasapaino. Vuoteen 1986 mennessä keskimääräiset kuukausipalkat olivat nousseet
Eestin Neuvostotasavallassa 221 ruplaan, mikä on kolminkertainen vuoden 1960 keskikuukausipalkkaan verrattuna. Kuitenkin palvelusten kulutus asukasta kohden oli vain 19.8 ruplaa kuukaudessa. Aineellisen hyvinvoinnin lisääntyessä palvelujen kysyntä kasvaa, mutta
sitä ei pystytä tyydyttämään, koska sosialisoitujen palvelujen kehittämistä estävät monet
tekijät, joista työvoiman puute on yksi tärkeimpiä. Tämä seikka on luonut hedelmällisen maaperän osuuskuntien ja yksityisyrittäjyyden kehittämiselle palveluiden alueella. Jos
lähdetään siitä, että korkeaa tuotannon tehokkuutta ei voida saavuttaa kehittymättömän
palvelutason olosuhteissa, silloin palveluihin
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toisilla rajoitetaan (luvaton palvelutoiminta,
mustan pörssin markkinat), kun taas joillain
aloilla toiminta yksinkertaisesti tukahdutetaan
(lahjonta jne.).
Sekundaaritaloudessa voi ansaita suuria tuloja. Vapailla markkinoilla hinnat ovat moninkertaiset verrattuna valtion kauppoihin tai
palvelulaitoksiin. Sitä paitsi lähes koko tuotantoylijäämä jää sekundaaritaloudessa tuottajan käyttöön.
Siten voidaan joutua tekemisiin sen uhan
kanssa, että jotkut ihmiset suuntaavat pyrkimyksensä sekundaaritalouteen, kun taas työvoimapula yhteiskunnallisella tuotantosektorilla tulee yhä vakavammaksi. Sekundaaritalouden tuottaja käyttää myös hyväkseen julkisia palveluita kuten ilmaista terveydenhoitoa ja sosiaalivakuutusta, jotka on luotu niiden ihmisten työllä, joilla ei ole mahdollisuuksia saada tuloja sekundaaritaloudesta. Siten
työpanoksen mukaisen jako-osuuden periaatetta rikotaan.
Valtiollisten ja julkisten yritysten pitäisikin
ryhtyä toimenpiteisiin ja rohkaista kaikin käytettävissä olevin keinoin huonosti palkatuilla
aloilla kuten terveydenhoidossa, koulutuksessa, maanviljelyksessä ja valtion hallinnossa
työskenteleviä ihmisiä nostamalla heidän
paIkkaansa ja hyvityksiään sekä rohkaisemalla heitä tekemään myös osa-aikatöitä. (Tämä
voi kuitenkin lisätä tehokasta kysyntää ja kulutustavaroiden pulaa.)
Työ sekundaaritaloudessa on yhä tänä päivänä pääasiassa yksinkertaista ja aikaavievää,
mikä rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia nostaa koulutus- ja sivistystasoaan ja alentaa siten mahdollisuuksia tehdä hedelmällisempää
työtä erikoistaitoja vaativassa yhteiskunnallisessa tuotannossa, jossa koneistaminen jatkuvasti kasvaa. Nykyisin sekundaaritaloudelle
on luonteenomaista käsin tehtävä rutiinityö.
Se kärsii koneiden puutteesta ja työn heikos'ta organisoinnista.
Ajan taloudellista käyttöä koskeva periaa3. Ongelmat ja ristiriidat
te on yleispätevä ja se käsittää taloudellisen
Sekundaaritalouteen liittyy vakavia ongelmia toiminnan kaikki tasot ja alueet mukaan luja ristiriitoja. Tämä selittää sen, miksi joillain kien sekundaaritalouden. Siksi on välttämäaloilla kehitystä rohkaistaan (yksityinen ra- töntä kiinnittää enemmän huomiota se kunkentaminen, pienimuotoinen maanviljelys), daaritalouden tehokkuuden lisäämiseen ja tii-

liittyvät ongelmat on ratkaistava, jotta kansantalouden korkeat tavoitteet voidaan saavuttaa.
Yksityisyrittäjien määrä on kasvanut nopeasti sen jälkeen kun laki yksityisten työsuoritusten kehittämisestä tuli voimaan toukokuussa 1987. Huhtikuussa 1988 heidän lukumääränsä oli jo 5 700, eli viisinkertainen vuoden 1985 määrään verrattuna. Useimmat näistä yrittäjistä työskentelivät erilaisissa palvelutehtävissä. Laillista yksityistä yrittäjäntoimintaa harjoitetaan useimmiten lisensseillä, joita oli 4 400 henkilöllä. Muiden lupakirjojen
perusteella toimintaa harjoitti 1 300 henkilöä.
Edellisessä tapauksessa valtiolle maksetaan
kiinteä summa rahaa, ja loput tulot yrittäjä
saa pitää. Jälkimmäisessä tapauksessa taas finanssiviranomaisille esitetään selvitys tuloista, joista maksetaan progressiivinen tulovero.
Esimerkkejä yksityisen toiminnan lisääntymisestä palvelusektorilla on löydettävissä sanomalehtien mainoksista: lastenhoitajia, sairaanhoitajia, hierojia jne. etsitään ja lomanviettopalveluita tarjotaan. Kysyntä ja tarjonta ovat enemmän tai vähemmän tasapainossa ainoastaan henkilökuljetuspalveluiden
markkinoilla.
Sekundaaritalouden analysointi on erittäin
vaikeaa, koska tiedot siitä ovat riittämättömiä. Yksityisellä työllä on tärkeä merkitys
tehdas- ja toimistotyöläisten perheiden lisäksi myös taiteilijoille. Lukuisat taideteokset tehdään omissa studioissa, eikä niille ole aina virallisia tilauksia. Siksi osa niistä myydään suoraan ostajille.
Laitonta toimintaa tapahtuu rakennustoiminnassa, asuntojen ja autojen korjauksessa,
vaatetus alalla ja monissa palveluissa. Sen suuruutta voidaan arvioida vain karkeasti. Laittomasti tuotettujen palvelujen osuuden kokonaismäärästä arvellaan olevan jopa puolet.
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viimpiin suhteisiin yhteiskunnalliseen tuotantoon. Kotitöiden laaja koneellistaminen ja
sähköistäminen sekä sekundaaritalouden varustaminen nykyaikaisilla tuotantovälineillä
voisi auttaa vähentämään kansalaisten kokonaistyöaikaa ja luomaan uusia mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lisääntymiselle.
Toisaalta ihmisiltä edellytetään sitä, että he
käyttävät jokaisen hetken työssään hyödyllisesti. Toisaalta he kuitenkin kuluttavat paljon
aikaa jonottamiseen ja kotiaskareisiin. Sekundaaritalous tekee mahdolliseksi työvoiman
käytön täydellisemmin ja tasaisemmin perheen parissa. Samanaikaisesti sekundaaritalous kilpailee yhteiskunnallisen tuotannon
kanssa työvoimasta vain jollain elinkeinon
aloilla. Tutkimukset osoittavat, että sekundaaritalous houkuttelee aineelliseen tuotantoon työvoimaresursseja, joita ei voida työllistää yhteiskunnallisessa tuotannossa, pikemminkin kuin suuntaa niitä aineellisesta tuotannosta pois.
Pientuotannon ja suurtuotannon yhteistyön
rohkaiseminen ja niiden keskinäisesti kannattavan yhdentymisen edistäminen on välttämätöntä sekundaaritalouden eri yksikköjen toiminnan helpottamiseksi ja sen toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi koko yhteiskuntaa
hyödyttävästi. Tällainen menettely kytkee
kansantalouteen sellaisia työvoima-, materiaali- ja muita resursseja, joiden käyttöönotto olisi muuten joko mahdotonta tai tehotonta
muilla aloilla.
Tarkasteltakoon esimerkiksi maata, joka on
erityisen niukka resurssi. Maataloustuotannon
teollistamisessa huomio kiinnitetään laajojen
alavien maiden viljelemiseen ja kasvien kasvua edistävien biologisten tekijöiden aktiiviseen käyttöön. Siksi suurtuotantoa ei voida
soveltaa maatalouteen kaikenlaisilla alueilla.
Kokemus on osoittanut, että hedelmällisimpiä ja suurimpia alueita viljellään teollisesti,
kun taas samaan aikaan osa maasta on vilje-

lemätöntä. 3 Maan käyttö on välttämätöntä
optimoida siten, että kaikki maa saadaan järkevään käyttöön. Ne palstat, joita ei viljellä
tai jotka jäävätsosialisoidun maanviljelyksen
kierron ulkopuolelle voitaisiin jakaa pientiloiksi yksityiseen viljelykseen. Tämä rohkaisisi myös biodynaamista viljelyä.
Nykyisin laillisen sekundaaritalouden ja yhteiskunnallisen talouden yhdentyminen on jo
tullut ilmeiseksi tosiasiaksi. Esimerkiksi karjataloudessa valtion tilat auttavat ihmisiä
hankkimaan rehua, jota ne kasvattavat laajoilla maa-alueilla tehokkaan koneistuksen
avulla. Siten rehun tuotanto on luonteeltaan
teollista, kun taas karjanhoito on pienimuotoista toimintaa, vaikka eläintuotteiden jalostus ja markkinointi voi olla teollista luonteeltaan. Teknologisen prosessin tällainen jakautuminen vaiheisiin mittavaksi julkiseksi ja pienimuotoiseksi yksityiseksi tuotannoksi on taloudellisesti kannattavaa. Tätä johtopäätösta tukevat myös kokemukset Unkarissa ja
muissa sosialistisissa maissa. Samanlainen yhdentyminen on levinnyt laajalle jokapäiväisissä palveluissa sekä yksityistalojen rakentamisessa.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että olemme
vihdoinkin päässeet irti dogmaattisesta vastakkainasettelusta pien- ja suurtuotannon välillä. Kuitenkin pientuotannon voidaan odottaa
taistelevan tehokkaasti niukkuutta ja suuryritysten monopoliasemaa vastaan vasta sitten,
kun toteutetaan radikaali talousuudistus, joka
säätelee hintoja ja rahoitussuhteita, tuo mukanaan rajoittamattoman tukkukauppaoikeuden pienyrittäjille, laajentaa nykyaikaisten
tuotantotarvikkeiden valmistamisen käsittämään myös pienyritykset ja laajentaa taloussuhteita kehittyneisiin ulkomaihin.

Käännös: Visa Heinonen
3 Virossa yli 10 000 entisen maatilan maat ovat viljelemättömiä, mikä merkitsee monen tuhannen hehtaarin
käyttämätöntä maa-alaa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:1

Kansai nväl isten rahoitusmarkki noiden
tasapai nottom uudet *
ALEXANDER SWOBODA

1. Arvio nykytilasta
Teollisen maailman suuret kansantaloudet
ovat saaneet nauttia miltei kuuden vuoden
ajan kestäneestä yhtäjaksoisesta kasvusta. Se
alkoi maailmantalouden selvittyä vuoden 1982
lamakuopasta. Jakso on itse asiassa pisin katkeamaton kasvukausi koko sodanjälkeisenä
aikana.
Ekspansion kuusi vuotispäivää ei kuitenkaan vietetä kovin luottavaisin mielin. Vaikka tuotannon kasvu on ollut suotuisaa, epävarmuuden aineksia on useita. Voi mainita ainakin kymmenen vaaratekijää, jotka antavat
aihetta huoleen. Osa niistä on ollut näköpiirissä jo jonkin aikaa. Nämä ongelmat ovat:
korkojen ja valuuttakurssien suuri epävakaisuus aina 1970-luvun alkupuolelta lähtien,
epävakauden leviäminen osakekursseihin
lokakuussa 1987,
- valuuttakurssien suuret keskipitkän ajan
vaihtelut, joiden on nähty johtuvan useista
vakavista jännitteistä ja vääränlaisista asetelmista valuuttamarkkinoilla,
- pankkien saamisten laadun maailmanlaajuinen heikkeneminen, mikä kehitysmaaluottojen ohella koskee muitakin rahoitusvaroja,
- jatkuvasti korkeat reaalikorot,
- velkaisten kehitysmaiden hidas talouskasvu sekä
- pysyvältä näyttävä ja nousukaudelle immuuni työttömyys Euroopassa.
Uudempia ongelmia ovat puolestaan:
- protektionismin uhkaava nousu ja

* Säästöpankkien Tutkimussäätiön tilaisuudessa
10. 11. 1988 pidetty esitelmä. Englanninkielisen tekstin
on nauhalta purkanut Pekka Valkama ja kääntänyt Juhana Vartiainen.
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aivan viime kuukausina kiihtynyt inflaatio.
Mutta aivan erityisesti haluan korostaa vuodesta 1983 alkaen uhkaavasti äitynyttä vaaratekijää, joka on viime aikoina perustellusti
noussut talouspoliittisen keskustelun keskiöön. Se on:
- Yhdysvaltain vaihtotasevaje ja budjetin
alijäämä sekä näihin liittyvät dollarin heilahtelut ja epävarma tulevaisuus.
Uskon, että edellämainittujen ja erityisesti
viimeksimainitun tasapainottomuusongelman
ratkaisu on edellytys miltei kaikkien kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ongelmien ratkaisulle.
Luonnostelen aluksi karkeasti ongelman
ulottuvuuksia, minkä jälkeen siirryn pohtimaan mielestäni hyviä ja huonoja ratkaisuja,
erityisesti huonojen ratkaisuyritysten tai kertakaikkisen toimettomuuden mahdollisia seurauksia. Lopuksi mietin hyvän talouspolitiikan edellytyksiä ja sisältöä pitemmällä aikajänteellä.
Nykytilanteen diagnoosi on hyvä aloittaa
vaihtotaseesta ja siirtyä sitten budjettitasapainon ongelmiin ja valuuttakursseihin. Katsokaamme aluksi muutamia vaihtotaseeseen liittyviä kuvioita. USA:n vaihtotase oli vuosina
1975-1980 kutakuinkin tasapainossa, vuositasolla noin -1.1 miljardia dollaria eli 0.2
prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuoteen
1987 mennessä alijäämä oli paisunut noin 154
miljardiin dollariin, mikä vastaa noin 3.5 prosenttia bkt:sta.
Japani ja Saksan liittotasavalta muodostavat kolikon toisen puolen, ja niissä kehitys onkin ollut päinvastaista. Japanilla oli vuosina
1975-80 keskimäärin 4.8 miljardin dollarin
vaihtotaseylijäämä, ja vuonna 1987 se olilaajentunut 85-87 miljardiin eli noin kuuteen
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prosenttiin bruttokansantuotteesta. Liittotasavallan kehitys on ollut samantapaista kuin
Japanin. Vuosien 1975-80 ylijäämä oli n. 0.3
miljardia dollaria eli alle 0.3 prosenttia
bkt:sta, mutta vuoteen 1987 mennessä se oli
noussut jo 45 miljardiin eli 4.1 prosenttiin
bruttokansantuotteesta. Kehityssuunta on siis
ollut selväpiirteinen.
Toinen tasapainottomuus liittyy budjettialijäämään, mikä ei sinänsä ole uusi ilmiö
USA:ssa. 1970-luvun loppupuoliskon vajeet
olivat kuitenkin nykyiseen verrattuina kohtuullisia eli vuositasolla noin 60 miljardia dollaria. Se ei ole paljon, kun ottaa huomioon
että nuo vuodet olivat taantuman aikaa.
Huolestuttavaa on se, että budjettivaje on
kasvanut kautta 1980-luvun, vuoden 1982126
miljardista vuoden 1986 212 miljardiin samaan aikaan kuin talous elpyi nopeasti. Vuon-

%

na 1987 vaje pakotettiin noin 157 miljardin
dollarin tasolle eli se väheni hieman.
Vastakkaisuutta USA:n ja Euroopan välillä valaisevat OECD:n estimaatit budjettipolitiikan kumulatiivisista vaikutuksista vuodesta 1982 vuoteen 1985. Niiden mukaan finanssipolitiikan kumulatiivinen ekspansiivinen vaikutus vuosina 1982-85 näyttää Yhdysvalloissa olleen noin neljä prosenttia bkt:sta. Sitä voi
verrata 2.5 prosentin koiltraktiiviseen vaikutukseen Japanissa ja 3 prosentin kontraktiiviseen vaikutukseen Saksan liittotasavallassa.
Ongelmallista ei ole niinkään se, että USA:lla
ylipäänsä on budjettivaje, vaan se, että vaje
on riittävän suuri saadakseen aikaan nopean
nousun velan ja bruttokansantuotteen suhteessa. Japanissa ja Saksan liittotasavallassa
suhdeluku näyttää pikemminkin vakiintuneen
ja hieman laskevankin. Tämä vastakkaisuus
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Kuvio J. USA:n ja muun maailman julkinen velka % BKT:sta.
*) Englanti, Länsi-Saksa, Ranska, Italia, Kanada ja Japani. Lähde: Dirk Morris: Government Debt in Internationai Financial Markets.
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käy selvästi ilmi kuviosta 1. USA:ta lukuunottamatta muissa suurissa maissa valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen on kyllä
kasvanut vakaasti, mutta trendi näyttää kääntyvän laskuun vuosien 1980-81 tienoilla. Yhdysvalloissa käy juuri päinvastoin. Velkasuhde nousee hieman matalasuhdanteen aikana,
mutta sitten alkaa nopea jatkuvasta budjettivajeesta aiheutuva nousu. Näiden trendi en
vastakkaisuus on nykyisten ongelmien ydin.
Nykytilaa voi lopuksi valaista muutamalla
havainnolla sinänsä kaikille tutusta valuuttakurssikehityksestä. Vuoden 1980 ja vuoden
1985 maaliskuun välillä dollari vahvistui nimellisesti n. 60 prosenttia ja maaliskuusta
1985 joulukuuhun 1987 se palasi vuoden 1980
tasonsa alapuolelle alittaen sen peräti viidellä
prosentilla. Nämä ovat huikeita heilahduksia
kaikkine voimavarojen kohdistumiseen vaikuttavine seurauksineen. Reaaliset, inflaatiokorjatut luvut osoittavat hieman pienempää
värinää, mutta se on edelleen valtavaa: yli 50
prosentin reaalinen vahvistuminen vuodesta
1980 vuoden 1985 maaliskuuhun ja sitten
vuonna 1987 valuminen takaisin vuoden 1980
tasolle.

2. Ongelmien alkuperä

laatio, joten hinnat pysyivät halki vuosisatojen suhteellisen vakaina. Se aika taitaa olla takana.
Toinen tekijä on taloudellisen vallan painopisteen siirtyminen Yhdysvalloista kohti Eurooppaa, Japania ja NIC-maita. Tämä on luonut uuden tilanteen, jossa Yhdysvaltojen
aiemmin kiistaton maailmantalouden johtoasema on murentunut, eikä tilalla kuitenkaan
ole yhtä selvää vastavoimaa. Ongelmat on siksi ratkaistava uudella tavalla, neuvottelemalla ja sovittele~alla eikä vain luottamalla siihen, että Yhdysvallat tekee aloitteen liittolaisten seuratessa esimerkkiä.
Kolmanneksi on mainittava maailmantalouden tiivistynyt integraatio ja eri maiden
keskinäinen riippuvuus erityisesti rahoitusmarkkinoilla. Monien mielestä se vaikeuttaa
ja monimutkaistaa talouspolitiikan harjoittamista. Tässä on perää, mutta mielestäni voidaan myös väittää, että hyvin suunniteltu talouspolitiikka voi käyttää syventynyttä yhdentymistä hyväkseen.
Tähän liittyy neljäskin näkökohta. Yksi
suurimmista ongelmista on, että eri maiden talouspoliittiset käytännöt ja toimintatavat ovat
ristiriidassa sekä keskenään että äsken mainittujen uusien asioiden kuten kelluvien kurssien,
rahoitusmarkkinoiden integraation ja maailman moninapaisuuden kanssa.

2.1. Institutionaaliset muutokset
Nykytilanteen taustalla on useita institutionaalisia muutoksia, joiden kuvaamisen voi
aloittaa vuonna 1971 tapahtuneesta Bretton
Woodsin järjestelmän romahtamisesta ja siirtymisestä kelluvien kurssien järjestelmään. Se
merkitsi eräänlaista talouspolitiikan ja tulevaisuudenodotusten ankkuriköyden katkeamista ja joutumista aiempaa suuremman epävarmuuden tilaan. Järjestelmän romahdukseen
liittyi tavallaan toisenkin ankkuriköyden katkeaminen, kun inflaatiovauhti 1960-luvun lopulta lähtien alkoi kiihtyä ja sen vaihtelut tulivat selvästi aiempaa suuremmiksi. Tämä oli
uutta verrattuna siihen, mihin perinteisesti oli
totuttu. Toista maailmansotaa edeltävänä aikana oli toki myös koettu nopean inflaation
kausia, mutta niitä oli yleensä seurannut def-

2.2. Vaihtotase, finanssipolitiikka ja
valuuttakurssit
Vaihtotaseen, finanssipolitiikan ja valuuttakurssien välistä yhteyttä voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Lähtemällä liikkeelle finanssipolitiikasta (T-0 taulukossa 1) voidaan selittää vaihtotaseen ja valuuttakurssin yhtäaikainen määräytyminen. Kumpaankin suureeseen vaikuttavat toki myös monet muut tekijät, mutta olennaista on, että valuuttakurssi
ei määrää vaihtotasetta. Kelluvien kurssien
järjestelmässä valuuttakurssi ei enää ole eksogeeninen, muista riippumaton tekijä. Nimellinen sen enempää kuin reaalinenkaan valuuttakurssi ei siis ole muuttuja, joka voitaisiin valita politiikkainstrumentiksi. Reaalinen
valuuttakurssi on täysin endogeeninen muut-
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Taulukko 1. Vaihtotase ja rahoitusjäämät % BKT:sta.

S-I
T-G
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-3.0

4.5
-3.8
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4.8
-1.2
3.6

3.4
-3.1
0.3

3.9
-1.4
2.5

yksityisen sektorin rahoitusjäämä (säästäminen-investoinnit).

T-G julkisen sektorin rahoitusjäämä (budjetin ylijäämä).

CA vaihtotaseen ylijäämä.
Lähde: IMF, World Economic Outlook

tuja, eikä sitä voi kovin pitkäksi aikaa sitoa
jollekin tasolle ilman suuria taloudellisia vaikeuksia. Vaihtotase ja valuuttakurssi määräytyvät yhdessä endogeenisesti.
Tiivistän ensin päättelyketjuni kolmeen vaiheeseen ja tarkastelen sen jälkeen argumenttia kokonaisuudessaan. Ensiksikin aion tarkastella muutamia sinänsä tuttuja kansantalouden tilinpidon perustotuuksia. Senjälkeen
palaan vaihtotaseen ja valuuttakurssin yhteismääräytymiseen, minkä avulla dollarin viimeaikaiset liikkeet voidaan selittää. Kolmanneksi
pohdin finanssipolitiikan roolia tässä yksinkertaistetussa kehikossa.
Vaihtotase vastaa identtisesti yksityisen sektorin rahoitusylijäämää lisättynä julkisen sektorin rahoitusylijäämällä eli verojen ja juoksevien menojen erotuksella. Taulukossa 1 on
esitetty muutamia World Economic Outlookista saatuja lukuja, kaikki prosenttiosuuksina bkt:sta. Pyöristysvirheen tarkkuudella ne
summautuvat nollaksi kuten pitääkin, koska
yksityisen sektorin rahoitusylijäämä S-I on
muodostettu jäännöseränä.
Alimmalta riviltä havaitaan edellä käsitellyt Yhdysvaltain, Japanin ja Saksan liittotasavallan vastakkaiset muutos suunnat. USA:n
vaihtotase on siirtynyt 0.4 prosentin ylijäämästä noin kolmen prosentin alijäämään. Alijäämällä on kaksi alkuperää, nimittäin yksityisen sektorin rahoitusylijäämän pieneneminen ja toisaalta budjettivajeen kasvaminen.
Japanin ja Saksan liittotasavallan kehitys
on vastakkainen. Rahoitusylijämä S-I kasvaa
jonkin verran, mutta suurin osa vaihtotaseen

vahvistumisesta voidaan selittää finanssipolitiikan muutoksella, so. alijäämien supistumisena. Tarkastelun perusteella voidaan tehdä
ilmeinen johtopäätös: jos Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämää halutaan supistaa on joko
kasvatettava yksityistä rahoitusylijäämää tai
supistettava budjettivajetta.
Koska on varsin todennäköistä, että Bushin hallinto ei kykene olennaisesti supistamaan
budjettivajetta, ainoaksi ratkaisuksi jää säästämisen lisääminen tai investointien leikkaaminen. Voidaanko talouspolitiikalla ylipäänsä kovin paljon vaikuttaa näihin muuttujiin?
Säästämistä voidaan talouspoliittisin toimin
jonkin verran edistää, mutta mahdollisuudet
ovat silti varsin rajalliset. Toinen tie on investointien vähentäminen, mikä puolestaan todennäköisesti saa aikaan syvän taantumakauden Yhdysvaltain talouteen. Tämä on juuri se
pakkolaskuskenaario, jonka nojalla monet
lienevät arvioineet, että vaihtotaseen vaje johtaa dollarin voimakkaaseen laskuun ja siten
investointien romahtamiseen, mikä lopuksi
tervehdyttää vaihtotaseenkin.
Näiden käsitteiden avulla voidaan arvioida
dollarin ja Yhdysvaltain vaihtotaseen kehitystä viime vuosina. Vuosien 1980 ja 1985 välisenä aikana kehitys oli selväpiirteistä. Yhdysvallat aloitti voimakkaan finanssi poliittisen
ekspansion, mikä yhdessä kireän rahapolitiikan kanssa johti korkojen nousuun ja pääoman tuontiin. Kehityksen kääntöpuolelle ilmaantui vaihtotaseen alijäämä, joka kasvoi
samanaikaisesti, kun pääoman tuonti voimistui ja korot ja dollarin kurssi nousivat. Siinä
tilanteessa dollarin arvon oli kohottava reaa-
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lisesti, koska vahvistunut dollari heikentää
vientiä ja voimistaa tuontia, mikä puolestaan
tekee tilaa Yhdysvaltoihin suuntautuvalle pääomavirralle. Kuvattu riippuvuus on vanhan
hyvän Mundell-Fleming-mallin mukainen.
Vuodesta 1985 alkaen dollarin reaalinen
kurssi alkaa laskea varsin nopeasti. Tätä voi
selittää ns. velkadynamiikalla. Mundell-Fleming-mallin mukaan suuri budjettiekspansio,
joka nostaa valtion velkaa suhteessa bkt:een,
saa kelluvien kurssien järjestelmässä aluksi aikaan dollarin vahvistumisen. Velkadynamiikan seurauksena dollari aikanaan alkaa heikentyä vahvistuakseen uudelleen joksikin aikaa. Lopputuloksena on dollarin jonkinasteinen reaalinen heikkeneminen lähtötilanteeseen
verrattuna.
Jotenkin tähän tapaan prosessi lienee edennyt, vaikka se ei tietenkään ole näin yksinkertainen sen takia, että kysymys ei ole yhdestä
shokista vaan sarjasta shokkeja. Ongelma tällä hetkellä onkin se, että emme tarkalleen tiedä, missä vaiheessa prosessia olemme. Siksi
en yritäkään ennustaa, mille tasolle dollarin
efektiivisen kurssin reaalisesti tulisi asettua.
Viimeisenä havaintonani kiinnittäisin huomiota finanssipolitiikan rooliin tässä vaihtotaseen ja valuuttakurssien vuorovaikutuksessa. Kun rahoitusmarkkinat ovat täysin integroituneet, maailmantaloutta voi jälleen tarkastella suljettuna taloutena. Silloin maailmantalouden korkorakenne ei riipukaan vain
yhden maan, Yhdysvaltain tai Saksan liittotasavallan finanssipolitiikasta, vaan kaikkien
maiden finanssipolitiikan kokonaisuudesta.
Vaihtotaseongelman kannalta tilanne on kuitenkin toinen. Siihen vaikuttaa eri maiden finanssipolitiikan kysyntävaikutusten erotus
eikä niiden summa.

Taulukko 2. Politiikkainstrumenttien kohdentaminen;
Tavoite

Instrumentti
Kiinteä
valuuttakurssi

p
p*

Pw
E

CA

Kelluva
valuuttakurssi
M
M*

Mw=M+M*
M-M*

0-0*
0-0*

0-0*
0+0*

P, p*

USA:n ja muun maailman hintataso; P w kansainvälinen hintataso.
M, M* USA:n ja muun maailman rahantarjonta; Mw
kansainvälinen rahan tarjonta.
E
valuuttakurssi.

teiden määrää vastaava politiikkainstrumenttien määrä. Lisäksi kukin politiikkamuuttuja on kohdistettava oikeaan tavoitteeseen.
Ratkaisuehdotusta politiikkainstrumenttien
oikeaksi kohdentamiseksi on hahmoteltu kaavamaisesii taulukossa 2. Maailmantalouden
ajatellaan koostuvan kahdesta »maasta», Yhdysvalloista ja muusta maailmasta, johon liittyviä muuttujia merkitään tähdellä (*). Pitkällä aikavälillä Phillips-käyrän voi ajatella olevan pystysuora. Kummallakin »maalla» on
hintataso- tai inflaatiotavoite sekä joko vaihtokurssiin tai vaihtotaseeseen liittyvä politiikkatavoite. Maailmanmarkkinoilla vallitsee jokin yhteinen korkotaso.

3.1. Ennakkoedellytyksiä

Kelluvien ja kiinteiden kurssien järjestelmää
voidaan tässä kehikossa tarkastella erikseen.
Oletetaan ensin, että valuuttakurssit kelluvat,
mikä vastaa nykyistä tilannetta. Silloin on
suositeltavaa käyttää rahapolitiikkaa hintatason säätelemiseen. Vaihtotaseiden tasapaino
puolestaan edellyttää sitä, että finanssipolitiikka eli julkisen talouden kysyntävaikutus on
kummassakin maassa oikealla tasolla. Jos
korkotaso on liian korkea, on koko maailman
julkista kysyntää alennettava.

Mielekkään ratkaisun löytämisellä on ainakin
kolme edellytystä. Ensinnäkin on otettava
huomioon edellä analysoitu vaihtotaseen, valuuttakurssin ja korkojen keskinäinen riippuvuus. Toiseksi on kyettävä löytämään tavoit-

Kiinteiden kurssien tapauksessa kummankin maan hintatasot tulevat puolestaan sidotuiksi toisiinsa, mikä määrää maailman hintatason. Tällöin kummankin maan rahapolitiikan »summa» määrää hintatason, kun taas

3. Ratkaisut
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rahaekspansioiden erotusta voidaan käyttää
valuuttakurssin kiinnittämiseen.
Tämän analyysin nojalla voi usein esitettyjä valuuttakurssien kohdealueiden (target zones) valintaan perustuvia ratkaisuehdotuksia
pitää kyseenalaisina. Näiden ehdotusten perusheikkous on siinä, että niiden mukaan
reaalista valuuttakurssia olisi käytettävä instrumenttina vaihtotaseen hoidossa. Tämä
edellyttäisi, että talouspolitiikalla voitaisiin
pysyvästi vaikuttaa reaalisen valuuttakurssin
tasoon, jota varioimalla vaihtotaseen tasapainottomuudet voitaisiin eliminoida. Ylläolevan
analyysin valossa tällainen oletus ei ole perusteltu.

3.2. Mahdollisen ratkaisun elementit
Mitkä ovat politiikkatavoitteemme? Yleensä
on tapana sanoa, että tavoitteena on poistaa
vaihtotaseongelmat. On kuitenkin asetettava
syvempi kysymys: Onko vaihtotaseen tasapaino ylipäänsä järkevä tavoite? Jos talous muuten on hyvässä kunnossa, ei vaihtotase sinänsä ole kiinnostava ongelma. Väittäisinkin, että
vaihtotaseesta huolehtimisen taustalla on uskomus, jonka mukaan vaihtotase vain heijastelee syvällisempiä talouspoliittisia virheitä:

G * , - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

CA

Gå

o - t - - - - - - - L - - - - - - - - - - - L -_ _ _ _--j
Go

G1

Kuvio 2. Vaihtotaseen tasapainottaminen.

G (u.s.)

että itse asiassa budjettipolitiikan olisi oltava
kurinalaisempaa, ja jos siihen päästäisiin, ei
vaihtotaseella olisikaan niin suurta merkitystä. Mutta jos haluamme tässä ja nyt parantaa vaihtotasetta, emme kerta kaikkiaan voi
välttyä puhumasta finanssipolitiikasta.
Toinen mahdollinen tavoite on sovelias realikorkotaso. Pitkän aikavälin reaalikorko ei
saisi olla liian korkea. Haluaisimme ehkä
myös kernaasti minimoida ekspansiivisen budjetin syrjäytysvaikutukset investointeihin.
Tähän ongelmaan voidaan esittää vakiovastaus, jota voidaan selventää kuvion 2 avulla.
Sen vaaka-akseli mittaa finanssipolitiikan tasoa eli julkisia menoja Yhdysvalloissa ja pystyakseli samaa suuretta muussa maailmassa.
Näiden tietty yhdistelmä tuottaa taapainoisen
vaihtotaseen, mitä vastaavien pisteiden ura on
nouseva käyrä CA. Jos Yhdysvalloissa kysyntä kasvaa, sen vaihtotase heikkenee ja tasapainon palauttamiseksi myös muualla maailmassa on kysynnän noustava. Lyhyellä aikavälillähän vaihtotaseen voi samaistaa kauppataseeseen.
Toinen käyrä on 45 asteen rw-suora, joka
osoittaa ne finanssipolitiikan kombinaatiot,
joilla maailman yhteenlaskettu julkinen kysyntä ja siten myös reaalinen korkotaso on vakio, mikäli yksityisen sektorin käyttäytyminen
oletetaan annetuksi ja muuttumattomaksi. Jos
nyt halutaan tasapainoinen vaihtotase ja tietty korkotaso, on vain valittava tätä korkotasoa vastaava rw-suora, jonka leikkaus CAkäyrän kanssa osoittaa Yhdysvaltain ja muun
maailman finanssipolitiikan oikean tason. Olkoon kuvion piste A tämä haluttu taso.
Tällä hetkellä maailmantalous on kuitenkin
pisteessä, jossa korkotaso on liian korkea.
Olemme jossain pisteiden D ja E välissä, missä
korkotaso on liian korkea ja Yhdysvaltain
budjettipolitiikka liian löysää. Toisin sanoen
olemme liian korkealla rw-käyrällä ja samanaikaisesti CA-käyrän alapuolella.
Miten voidaan saavuttaa tasapaino? Olettakaamme, että maailmantalous sijaitsee pisteessä B. Yksi mahdollisuus on olla tekemättä mitään ja odottaa »pakkolaskua». Tässä tapauksessa dollarin riskipreemio kasvaa, ja Yh-
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dysvaltain korkotaso nousee, jolloin lopuksi
pudotaan lamakuoppaan. Se merkitsee itse
asiassa sitä, että kysynnän supistuessa CAkäyrä siirtyy oikealle, jolloin vaihtotase tasapainottuu esimerkiksi juuri pisteessä B. Tämä
tie on se kivuliaan sopeutumisen tie, jonka nimienomaan haluamme välttää.
Miten voisimme siirtyä pisteestä B tavoitepisteeseen A? Esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja
voi jäsentää sen mukaan, merkisevätkö ne siirtymistä suoraan A:han vaiko kiertotien käyttämistä esimerkiksi pisteen C kautta. Yhdysvaltain budjettivajeen pienentäminen siirtää
maailmantalouden suoraan pisteeseen A. Viimeisessä huippukokouksessa tehdyn ehdotuksen mukaan olisi puolestaan siirryttävä ensin
pisteeseen C eli kysyntää olisi lisättävä Euroopassa samalla kun Yhdysvallat vähentäisi menojaan. Perustelu kiertotien käyttämiseksi on
ollut se, että finanssipolitiikan kiristäminen
USA:ssa ilman kompensoivia toimenpiteitä
muualla johtaisi työttömyyden kasvuun. Siksi
poliittisena kompromissina saattaisi olla helpompi siirtyä A:han pisteen C kautta.
Tapahtumien tosiasiallinen kulku on kuitenkin ollut toinen. Olemme todennäköisesti
siirtyneet pisteesta B ylöspäin, mutta emme
E:hen asti emmekä C:tä kohti. Minun maltillinen ehdotukseni olisi, että koetettaisiin siirtyä C:n kautta A:han. Tämä onnistuu, jos
tehdään alun alkaen selväksi että Yhdysvaltain kontraktiota tasapainottava Euroopan
ekspansiivisempi finanssipolitiikka on luonteeltaan kerta kaikkiaan väliaikaista. Tämä on
yksinkertainen tapa kuvata ongelman mahdollinen ratkaisu.
En ole juurikaan puhunut rahapolitiikasta,
koska olen sitä mieltä että finanssipolitiikan
sopeuttaminen on kaikista tärkeintä. los se
yritetään välttää, edessä on hyvin vakavia vaaroja kuten kasvava epävarmuus, pakko lasku
lamaan ja protektionismin uhka. On vaikea
kiertää sitä tosiasiaa, että maailmantalouden
tasapainottomuusongelmien takaa löytyy juuri Yhdysvaltain finanssipolitiikan epätasapaino. Se ei tarkoita, etteikö rahapolitiikalla voitaisi saada jotakin aikaan, mutta sen tehtävät
ovat jossain määrin finanssipolitiikasta irrallaan ja liittyvät sellaisiin perinteisiin tavoittei1

siin kuten epävarmuuden vähentämiseen valuuttamarkkinoilla.
Lyhyellä aikavälillä finanssi- ja rahapolitiikka ovat kuitenkin sidoksissa keskenään, koska markkinoilla vallitsee niin suuri epävarmuus reaalisten valuuttakurssien oikeasta tasosta. Silloin voimakas vaikuttaminen nimellisiin valuuttakursseihin saa aikaan hyvin suuria riskejä.
Pitäisin siis hyvänä seuraavaa marssijärjestystä. Tehdään ensiksi jotakin finanssipolitiikan epätasapainolle turvautumatta voimakkaisiin valuuttakurssipoliittisiin tai monetaarisiin keinoihin. Kun vihdoin finanssipolitiikka on saatu linjatuksi uudelleen, voidaan käydä käsiksi kansainvälisen valuuttajärjestelmän
uudistamiseen. Olen vakuuttunut siitä, että
tällainen uudistustyö on vielä edessä, mutta
se on oman tarinansa aihe.

Kari Puumanen: Kommentti

Yhdysvaltain budjettivajeesta keskusteltaessa
on muistettava, että vaje auttoi maailmantalouden halki hyvin vaikeiden vuosien, jolloin
kasvukiihokkeita oli vähän ja kaikkien muiden maiden talouspolitiikka oli varsin restriktiivistä. Eläisimme nyt hyvin toisenlaisessa
maailmassa, ellemme olisi käyneet läpi tätä
ajanjaksoa.
Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö budjettivaje olisi ongelma. Kaikki lienevät yhtä
mieltä siitä, että nyt alkanut Yhdysvaltain molempien vajeiden pieneneminen on saatavajatkumaan. los supistumisvauhti tyrehtyy ja
markkinat alkavat epäillä, ettei kysymyksessä olekaan todennäköinen kehitysura, edessä
on syöksy lamaan.
Toisaalta kuitenkin näyttää myös siltä, että
ensi kertaa kymmeneen vuoteen olisi mahdollisuuksia tasapainoiseen maailmankauppavetoiseen kasvuun. 1apanin talouden kasvu on
entistä vähemmän vain kotimaisen kysynnän
varassa. Yhdysvaltain ulkopuolella kotimainen kysyntä kasvaa bkt:ta nopeammin kun
taas Yhdysvalloissa kasvuveto tulee viennistä
ja kotimainen kysyntä kasvaa bruttokansantuotetta hitaammin. Lähtökohdat ongelmien
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ratkaisulle ovat siis itse asiassa varsin hyvät.
Viime kevään jälkeen saadut tiedot osoittavat
niinikään, että kulutuskysynnän ylläpitämä
nousukausi on muuttunut investointivetoiseksi. Olemme vihdoin päässeet tilanteeseen, jossa myös Euroopan potentiaalinen tuotanto on
kasvamassa. Se raivaa tietä tasapainoiselle ja
vähemmän inflatoriselle kasvulle.
Toisaalta Euroopassa ja Japanissa ei selvästikään ole poliittista halukkuutta käyttää finanssipolitiikkaa tähänastista jämäkämmin.
Niinpä edellä puheenaolleen kuvion käsittein
suora siirtyminen B:stä A:han ilman muiden
apua voi olla ainoa realistinen vaihtoehto. Jos
tämä sopeutuminen on liian nopeaa, tuloksena voikin olla lupaavan investointivetoisen potentiaalisen tuotannon kasvun tyrehtyminen
sen sijaan, että se siirtäisi maailmantalouden
tasapainoisen kasvun uralle.
Voinkin siis tiivistää kysymykseni: mitä Yhdysvalloissa tehdäänkin, eikö tärkeintä ole,
että se tehdään rauhallisesti? Eivätkö markkinat tyydy Yhdysvaltain kauppavajeen vähittäiseen supistamiseen, jolloin samalla Euroopan maille jää aikaa tarjontatekijöiden vahvistamiseen?

Alexander Swoboda: Vastaus

Olen aivan samaa mieltä. Ongelmana on se,
että olemme toistaneet samaa analyysiä jo kol-

men vuoden ajan. Jälkikäteen tarkasteltuna
USA:n politiikka oli aluksi maailmantalouden
kannalta varsin viisasta; se auttoi maailmantalouden ulos lamakaudesta ja helpotti työttömyydestä kärsivää Eurooppaa toisin kuin
dollarin laskuun ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä politiikka olisi tehnyt. Mutta valitettavaa on se, että suuntaa ei käännetty kolmen ekspansiovuoden jälkeen, jolloin tilanne oli muuttunut ja olisi hyvin voitu aloittaa
uskottava finanssipolitiikan kiristämisen linja.
Mielestäni olisikin aivan riittävää, että Yhdysvalloissa laadittaisiin uskottava suunnitelma budjettivajeen supistamiseksi nykyisen
3-3,5 prosentin bkt-osuuden tasolta jonnekin yhden tai puolentoista prosentin lukemiin.
Tämä ei ole kovin valtava vaatimus. Jos vaihtotaseen vaje otetaan vakavasti, on lisäksi ryhdyttävä säästämistä edistäviin toimiin. Luulen että nämä lääkkeet yhdessä tepsisivät.
Valitettavasti Yhdysvalloissa ei tällä hetkellä ole tämänkaltaista suunnitelmaa - osittain
sen vuoksi, että tällaiset suunnitelmat eivät ole
aiemmin olleet uskottavia. Siksi nyt onkin paljon vaikeampaa tehdä niitä uskottaviksi. En
toivoisi kongressin'ryhtyvän korottamaan ve'roja kovin jyrkästi, mutta on olemassa paljon mahdollisia keinoja, jotka nostavat veroja
lievästi ja vähentävät budjettivajetta olematta kuitenkaan liian ankaria.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

KATSAUKSIA

Pitkän ajan kehitysarviot:
viimeaikaisia kehityspiirteitä*
PEKKA MÄKELÄ -

PIRKKO VALPPU

Valtion taloudellisen tutkimus- tai suunnitteluyksikön laatimia virallisluonteisia kokonaistaloudellisia kehitysarvioita, jotka ylittävät
keskipitkän ajan (noin 5 vuotta) aikahorisontin ei tehdä säännöllisesti monessakaan maassa.' Euroopassa näitä maita ovat lähinnä vain
Suomi, Ruotsi, Norja, Belgia ja Hollanti.
Laajojen kokonaistaloudellisten kehitys arvioiden laatiminen on kuitenkin paljon yleisempää, vaikka useimmissa maissa niitä tehdään
lähinnä yliopistoissa ja riippumattomissa tutkimuslaitoksissa. Suomessa pitkän aikavälin
kehitys arviot ovat kuuluneet perinteisesti Taloudellisen suunnittelukeskuksen keskeisiin
tutkimustehtäviin.
Pitkän ajan selvityksissä käytetään yleensä
ekonometrisia kokonaistaloudellisia malleja,
joiden laajuus ja rakenne voivat kuitenkin
poiketa huomattavastikin toisistaan. Niissä
myös tehdään erilaisia vaihtoehtolaskelmia ja
usein tutkimukset esitetään laajoina kehitysvaihtoehtoina, skenaarioina. Tutkimukset
voivat olla tiukan kokonaistaloudellisia ja
ekonometriapainotteisia tai laadullisia asioita painottavia ja esitystavaltaan sanallisia,
maalailevia. Tutkimusala voi vaihdella suppeasta kokonaistalouden kehityksestä koko
yhteiskuntaelämän eri ilmiöitä koskevaksi.
Seuraavassa katsauksessa esitellään muutamia
projekteja, jotka edustavat hyvin erilaisia lähestymistapoja.

* Katsaus perustuu laajempaan selvitykseen Pekka
Mäkelä - Pirkko Valppu: PITKÄN AJAN KEHITYSAR VIOT, Viimeaikaisia kehityspiirteitä. Taloudellinen
suunnittelukeskus, Helsinki 1988.

Maailmanmallien kehitys
Koko maailmantalouden kattavien malliprojektien tavoitteenasettelua on kiinteytetty. Ne
keskittyvät lisääntyvässä määrin taloudellisiin
muuttujiin ja ovat käymässä kooltaan suuremmiksi. Useimmiten niissä on panostuotosydin, mikä korostaa niiden keskipitkän aikavälin luonnetta. Ennusteiden aikahorisontti on
lyhentynyt. Useimmissa kehitysarvioissa päätevuotena on vuosi 2000.

Taulukko 1. Tuotannon kasvu henkeä kohti vuoteen 2000
mennessä eri maailmanmallitutkimusten mukaan.
»Pahin»
Malli

FUGI
Global2000
Maailmanpankki
YK/DISEA

UNCTAD
UNITAR

»Paras»

Teollisuusmaat

Kehitysmaat

Teollisuusmaat

Kehitysmaat

1.2
2.0
2.3
2.2
2.6

1.0
2.7
2.8
2.8
2.6

2.8
2.0
3.8
3.8
3.5
2.0

3.6
2.5
3.5
5.0
4.0
2.1

Lähde: Cole (1987)

Kasvuarviot ovat 1970-luvun jälkeen tulleet
entistä varovaisemmiksi, vaikka melko korkeisiin kasvuarvioihin vieläkin voidaan päätyä. Mutta maailmantalouden ~asvun~peu.s .ei
yleensä olekaan tutkimusten mlelenkllntOlsm
anti. Pikemminkin niillä pyritään vastaamaan
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mitä jos -kysymyksiin ja selvittämään analyyttisesti globaalisen kehityksen sisäisiä riippuvuuksia, rakenteita, ongelmia ja pullonkauloja.
Uusia maailmanmalleja ei 1980-luvulla ole
juurikaan syntynyt, mutta niihin on tullut mukaan uusia ei-taloudellisia tekijöitä kuten
suurvaltapolitiikka. Myös uusia maailmanmalleja rakennetaan, mutta ambitiotaso on
laskenut.

ECE:n kehitysarvio
YK:n alaisen Euroopan talouskomission,
ECE:n kehitysarvion Overall Economic Perspective to the Year 2000 tarkoituksena on ollut identifioida pitkän ajan talouskehityksen
ongelmia ja koota yhteen keskeisiä politiikkasuosituksia (ECE 1988a ja 1988b). Tämän toivotaan auttavan myös ECE:n jäsenmaiden välisen taloudellisen yhteistyön kehittämistä varsinkin erilaisen yhteiskuntajärjestyksen omaavien maiden kesken. Työssä on käytetty hyväksi ECE:n omaa globaalista ja alueellistettua SEM-mallia.
Vuosisadan lopun arvioidaan olevan voimakkaan rakennemuutoksen ja kansainväliseen talouteen liittyvän epävarmuuden aikaa.
Rajoitteista ja riskeistä kehitysarviossa käsitellään erityisesti kansainvälistä velkatilannetta, hinta- ja valuuttakurssiepävarmuuksia ja
protektionismin vaaraa. Hallittu kehitys edellyttää parannettua toimenpiteiden koordinointia kansainvälisellä tasolla. Inhimillisten
ja materiaalisten resurssien puute tai teknologisen innovaatiopotentiaalin ehtyminen eivät ensi vuosikymmenellä estä talouskasvua.
Ympäristönsuojeluun sijoitetut varat auttavat
luomaan perustan kestävämmälle kasvulle.
Pyöreine muotoiluineen ja harkittuine sanamuotoineen loppuraportti on luonteeltaan
hyvin konsensushenkinen. Lähestysmistapa
on kokonaistaloudellinen, ja esitystapa on
pinnallinen. Energia- ja teknologiaosissa on
rutiinin makua, mitään uutta niissä ei esitetä.

Ruotsin teollisuuden arvio
Ruotsin teollisuuden tutkimuslaitoksen, IUI:n
tutkimuksessa Att rätt värdera 1990-talet kuvataan Ruotsin talouden tasapaino-ongelmia
(Industriens Utredningsinstitut, 1985). Ruotsin talous on kärsinyt sekä ulkomaankaupan
että julkisen talouden alijäämistä samaan aikaan kun inflaatio on jatkunut nopeana. Perussyiksi näihin tasapainohäiriöihin nähdään
hintajärjestelmän huono toimivuus.
Subventoidut peruspalvelut ovat muodostaneet yhä suuremman osan kokonaiskulutuksesta. Keskituloiset ovat tulleet riippuviksi
näistä palveluista. Odotukset kulutustason jatkuvasta paranemisesta ovat voimistuneet. Kotitalouksille on kehittynyt pysyväiskulutustaso, jota pidetään yllä vaikka tulotaso laskisikin.
Tutkimuksessa korostetaan talouspolitiikan
pitkäjännitteisyyden merkitystä. »Treårssamhället» - Ruotsissa eduskuntavaalit ovat joka
3. vuosi - tekee pitkän tähtäimen talouspolitiikan harjoittamisen melkein mahdottomaksi. 1950- ja 1960-luvulla noudatetun talouspolitiikan päätavoite oli kokonaistuotannon vakaa kasvu pitkällä aikavälillä. Vanha malli on
muuttunut joksikin muuksi, joka ei enää toimi. Markkinaohjautuvia elementtejä on vähennetty.
Tutkimuksessa on käytetty hyväksi dynaamista talousteoriaa. Mikro-makromallilla suoritetuilla kokeiluilla on pyritty saamaan selville, kuinka Ruotsin talouden makroilmiöt
1970-luvun puolivälin jälkeen voidaan selittää
yritysten mikrotason käyttäytymisellä. Harjoitetun teollisuuspolitiikan, sen 1970-luvulla
harjoitetussa muodossa, sanotaan aiheuttaneen tehottomuutta ja vääristäneen resurssien
allokaatiota. Teollisuuden merkitystä korostetaan Ruotsin talouden pyrkiessä saavuttamaan ulkoisen tasapainon. Kirjaa elähdyttää
schumpeterilainen henki, joka korostaa yritteliäisyyden ja kaikenlaisen muutoksen merkitystä kehityksen oleellisena edellytyksenä ja
sisältönä.
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Norjalaiset yhteiskuntaskenaariot
Norjalaisen tutkimuksen Scenarier 2000 keskeisenä sisältönä on kolme vaihtoehtoista skenaariota yhteiskunnan kehityksestä vuoteen
2000 (Hompland, 1987). Skenaariot määritellään sisäisesti konsistenteiksi mutta kvalitatiivisesti erilaisiksi tulevaisuudenkuviksi. Niille
on annettu nimet huolenpito, romahdus ja
uudistuminen.
Monista muista tutkimuksista poiketen tässä projektissa on katettu yhteiskuntaelämän
muitakin alueita kuin taloutta. Taustalla on
silti oletukset määrätystä kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka kuvauksessa öljymarkkinoista tehdyt olettamukset esittävät
keskeistä roolia. Skenaarioissa käsitellään erilaisten mahdollisten tai kuviteltujen sisäpoliittisten kehitys suuntien sisältöä ja vaikutuksia.
Elämäntapakysymykset tulevat myöskin esille, samoin naisten yhteiskunnallinen rooli ja
asema Norjassa.
Tutkimuksen henki korostaa pehmeitä arvoja, vaikka ympäristöongelmia ja ympäristötuhoja ei siinä yksityiskohtaisesti käsitelläkään. Tutkimuksen tekemiseen on osallistunut useita eri tieteenaloja edustavia asiantuntijoita. Sen ovat rahoittaneet julkiset yhteisöt
ja eräät yritykset.

Norjan talouden muutospaineet
Norjan keskipitkän ja pitkän ajan taloudellisia kehitysnäkymiä ja talouspolitiikan vaihtoehtoja valottava raportti Norsk akonomi i
jorandring ilmestyi kesällä 1988 (NOU 1988).
Se sisältää makrotaloudellisia keskipitkän ja
pitkän ajan kehitysarvioita, jotka perustuvat
kansainvälistä taloudellista kehitystä, väestön
ja työvoiman kehitystä, kansallisvarallisuutta ja julkisen talouden kehitystä koskeviin arvioihin. Siinä pohditaan myös vakauttamista
ja rakennemuutosta edistävää talouspolitiikkaa. Lähtökohtana ovat Norjan talouden tasapaino-ongelmat: suuri ulkomainen velka,
korkea vaihtotaseen alijäämä, nopea kustannustason nousu ja avoimen sektorin hidas kasvu. Öljyntuotanto ei enää 1990-luvun keski-

välin jälkeen ole kasvutekijä. Siksi muiden
avoimen sektorin toimialojen kasvua on pyrittävä edistämään.
Kehitykselle vuoteen 2000 saakka esitetään
kaksi skenaariota, sopeuttamis- ja hajoamisvaihtoehdot. Edellisellä onnistutaan lieventämään tasapainottomuuksia ja luomaan suotuisat lähtökohdat pitemmän ajan kehitykselle. Jos sopeuttamista lykätään, kuten hajoamisvaihtoehdossa oletetaan, ongelmat tulevat
niin suuriksi, että niiden korjaamiseksi tarvitaan tiukkaa talouden sääntelyä.
Vielä pitemmän tähtäimen tarkastelu, joka
perustuu sopeuttamisskenaarioon, ulottuu
vuoteen 2025. Siinä tuotannontekijät ovat tehokkaassa käytössä ja talouspolitiikka kannustaa rakennemuutosta ja kasvua. Vaikka
arvioitu taloudellinen kasvu onkin hitaampaa
kuin mihin Norjassa on totuttu, vuoteen 2025
mennessä käytettävissä oleva reaalitulo on
noussut 90 prosenttia vuoden 1986 tasosta.
Väestönkehitys, luonnonvarojen riittävyys ja
ympäristön muutokset otetaan tutkimuksessa huomioon. Teknisen kehityksen ja väestön
ikääntymisen vaikutusten pohdinta sitä vastoin jää vähäiseksi.

Hollannin keskussuunnitteluviraston tutkimus
Centraal Plaanbureau julkaisi ensimmäiset
pitkän ajan kehitysarviot jo 30 vuotta sitten.
Kansallisen ja kansainvälisen epätasapainon
vuoksi lähtökohtatilanne on nyt epäedullisempi kuin tuolloin. Siksi epätasapainojen korjaaminen ja niiden vaikutus pitkän ajan kehitykseen nousevat laitoksen uusimman tutkimuksen pääkysymyksiksi (CPB, 1985). Laskelmat
on tehty tutkimuslaitoksen omilla malleilla, ja
hollantilaiseen tyyliin ekonometrinen pohja on
vankka.
Tutkimuksessa esitetään kolme skenaariota. Maailmantalouden korkeaskenaariossa
markkinat toimivat tehokkaasti, kansainvälinen koordinaatio pelaa ja protektionismi on
vähäistä. Matalaskenaariot on sen peilikuva.
Siinä maailmantalous joutuu pitkäaikaisen
stagnaation vaiheeseen. Keskiskenaariolle on
luonteenomaista merkittävät alueelliset erot.
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Ulkomainen skenario määrää varsin pitkälle
myös Hollannin kehityksen. Tätä taustaa vasten kansainvälinen kilpailukyky muodostuu
keskeiseksi tekijäksi.
Hollannin osalta merkille pantavaa on se,
että kaikissa skenaarioissa työttömyys säilyy
suurena myös 1990-luvulla ja vaihtotase ylijäämäisenä. Työn tuottavuus nousee hitaammin kuin menneisyydessä, ja kansantalouden
energiaintensiteetti pienenee huomattavasti.
Teollisuuden taantuma, so. deindustralisointi pysähtyy. Julkisen sektorin osuus pysyy korkeana ja veroaste tulee olemaan yli 40 prosenttia.

Ranskan kehitysnäkymiä vuoteen 2005
Ranskalainen julkaisu Perspectives 2005 eroaa
edellä luetelluista siinä, että se ei esitä makrotaloudellisia ennusteita, vaan keskittyy tutkimaan tieteellisen ja teknisen kehityksen
mahdollisuuksia ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja myös kulttuuriin (Commissariat General du Pian ja CNRS, 1987).
Loppuraportti koostuu useiden erillisten
työryhmien töistä, ja siksi siinä esiintyy kirjavuutta ja osin myös päällekkäisyyttä. Silti
yhteisenä piirteenä niissä kaikissa on huoli
Ranskan kilpailukyvyn säilymisestä. Ranskaa

Taulukko 2. Maailmantuotannon ja maailmankaupan kasvunopeudet.
Tutkimus

Aikajakso

ECE:
Overall
Economic
Perspective

1986-2000

Alue

Muuttuja

Kasvunopeus,
070 vuodessa

BKT
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Sosialistiset maat
Koko maailma

2.6
2.5
4.0
3.1
Tuonti

Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Sosialistiset maat
Öljynviejämaat
Muut kehitysmaat
Norja:
Scenarier
2000

1990-luku

NOU:
Norsk
0konomi

1988-2006

Hollanti:
De Nederlandse
Ekonomie

1985-2010

3.4
4.0
4.1
3.3
4.8

Norjan kauppakumppaneiden tuonti
eri skenaarioissa

5.2
BKT
2.0
2.5
3.0
3.7
3.5

EEC
Pohjois-Amerikka
Japani
NIC-maat
Kehitysmaat

Maailmankauppa
korkeaskenaario
keskiskenaario
matalaskenaario

6.0
4
1.9

Maailmantuotanto
korkeaskenaario
keskiskenaario
matalaskenaario

4.5
3.5
1.7
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verrataan teknisen kehityksen eturintamaan,
USA:han ja Japaniin. Tutkimuksen ja koulutuksen edistämisen merkitys kilpailukyvyn
säilyttäjänä nähdään elintärkeäksi. Toinen yhteinen piirre on se, että eri osaraportit herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Ne lieneekin tehty keskustelun herättäjiksi.
Teknisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen nopeaa edistymistä kuvaa se, että jotkut
raportissa ennakoidut tutkimustulokset ovat
jo toteutuneet. Samoin saattavat raportin tiedot eräiden luonnonvarojen varannoista olla
tätä nykyä jo vanhentuneita.

Mallien kehityssuuntia
Useimmissa tutkimuksissa käytetään kokonaistaloudellisia malleja. Niiden avulla laaditaan skenaarioita, jotka poikkeavat toisistaan
useissa keskeisissä lähtöolettamuksissaan.
Mutta niillä suoritetaan myös simulointeja,
joissa tutkitaan yleensä vain yhden tekijän
muutoksen pitkän aikavälin vaikutuksia.
Kvantitatiivisten mallien käyttöä perustellaan
loogisella konsistenssilla ja monimutkaisten
laskutoimitusten suorittamisella.
Kehittämistyössä on otettu huomioon viimeaikainen tutkimus avoimen talouden makroteoriassa. Taloudellinen käyttäytyminen
mallitetaan pitemmälle, jolloin yhä useampi
muuttuja määräytyy mallin sisäisen toiminta-

tavan tuloksena. Kysyntäjohtoisuuden merkitys on vähentynyt ja tarjontatekijöiden korostunut. Mikrotason käyttäytymistä liitetään
malleihin yhä useammin. Talousfilosofia on
kasvavassa määrin schumpeterilainen, yritteliäisyyttä ja jatkuvaa muutosta pidetään kehityksen oleellisena sisältönä. Toimijoiden ratkaisut perustellaan lähtien liikkeelle rationaalisesta ja tavoitteellisesta käyttäytymisestä.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Pankkien marginaali ja kilpailu
VESA VIHRIÄLÄ

Suomen rahoitusmarkkinoiden kehitystä viime vuosina on usein kuvattu sanalla vapautuminen. Tällä on tarkoitettu lähinnä keskuspankin harjoittaman korkosäännöstelyn loppumista ja valuuttaliikkeisiin kohdistuvan
säännöstelyn lieventymistä. Vapautumisen
siunauksellisuudesta on kuitenkin oltu hyvin
erimielisiä. Markkinamekanismiin varauksellisesti suhtautuvat ja aivan viime aikoina myös
eräät markkinamekanismin voimakkaiksi
puolustajiksi tunnetut kansalaiset ovat korostaneet vapautumisen haitallisia vaikutuksia.
On katsottu, että vapautuminen on hyödyt-

tänyt lähinnä pankkeja ja kasinopelureita ja
ollut laajemmin katsoen yleisön kannalta haitallista. Tällöin on viitattu mm. pankkiluottojen korkojen nousuun samalla kun talletuskorot ovat pysyneet likimain muuttumattomina. Lisäksi säännöstelyn purkautumisen on
katsottu johtaneen liian leväperäiseen luotonantoon ja tämän puolestaan esim. asuntomarkkinoiden ylikuumenemiseen.
Pankkien taholta säännöstelyn purkamista
sen sijaan on tervehditty tyydytyksellä. Säännöstelyn vähentymisen on katsottu paitsi poistavan turhaksi koettua byrokratiaa myös li-
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saavan kilpailua ja sitä kautta tehostavan
pankkijärjestelmän toimintaa. Erityisesti on
korostettu, että hyöty vapautumisesta koituu
loppujen lopuksi yleisölle: lisääntyvä kilpailu parantaa palveluita ja supistaa pankkijärjestelmän rahoituksenvälitys- ja maksuliiketoimintaan liittyvää marginaalia.
Seuraavassa pyritään lyhyesti arvioimaan
edellä todettuja ristiriitaisia väitteitä pankkijärjestelmän marginaalin ja kilpailun kehityksestä viime vuosien aikana.

Tuloslaskelman tuotot ja
kustannukset suhteessa taseeseen
Pankkijärjestelmän suoritteistaan saama korvaus koostuu korkotuloista ja erilaisista muista maksuista, joita se perii. Korkotulojen osalta bruttokäsite ei kuitenkaan ole kovin hyödyllinen rahoituksen välityksen kustannusten
arvioinnissa. Huomattava osa korkotuloistahan menee suoraan varainhankinnan aiheuttamiin korkomenoihin. Tältä osin onkin parempi tarkastella korkokatetta eli korkotulojen ja -menojen erotusta. Yksi tapa arvioida
pankkijärjestelmän tehokkuutta on suhteuttaa korkokatteesta ja muista tuloista koostuva kokonaiskate jollakin tavoin määriteltyyn

Taulukko 1. Liikepankkien kokonaistulot, toimintakulut ja nettotulo (käyttökate) prosenttia taseesta, keskiarvo 1980-1985.
Kokonais- Toimintakulut
tulot
Espanja
Italia
Iso-Britannia
Suomi
Portugali
Kanada (1982-1985)
Saksan Liittotasavalta
Ranska
Ruotsi (1981-1985)
Hollanti
Sveitsi
Belgia
Japani
Luxemburg

6

5.02
4.42
4.26
4.01
3.42
3.26
3.25
3.17
3.07
3.00
2.48
2.18
1.72
1.30

3.31
2.90
2.91
3.13
2.09
2.03
2.12
2.16
1.92
1.92
1.39
1.82
1.22
0.39

Nettotulo
1.71
1.52
1.35
0.88
1.33
1.23
1.13
1.01
1.15
1.08
1.09
0.36
0.50
0.91

pankkitoiminnan volyymiä kuvaavaan suureeseen. Luonnollinen toiminnan laajuuden mittari on taseen koko. Kun toisaalta suhteutetaan vastaavana tavalla taseen kokoon pankkien ns. toimintakulut (muut kuin korkomenot), saadaan selville missä määrin kokonaiskate menee näihin muihin kustannuksiin ja
missä määrin pankkien voitoiksi (käyttökatteella mitattuna). Tällainen laskelma on esitetty suomalaisten talletuspankkien osalta kuviossa 1.
Kuvion mukaan pankkien korkokate suhteessa taseeseen on supistunut varsin systemaattisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana vuotta 1987 lukuunottamatta. Muut tuotot ovat hieman kasvaneet mutta niin vähän,
että kokonaiskate on trendinomaisesti supistunut. Tämä pankkisektorin perimän korvauksen supistuminen näyttäisi lisäksi liittyvän toimintakulujen vähenemiseen; käyttökatteen taso ei ole sanottavasti muuttunut.
Kuvion 1 perusteella asiat näyttäisivät kehittyvän juuri pankkiväen kuvaamalla tavalla: pankkitoiminta on tehostunut, toimintakulut ovat supistuneet ja hyöty on koitunut
nimenomaan yleisölle, ei pankeille. Kuvion
perusteella voi jopa väittää, että juuri säännöstelyn lieventämisellä on vaikutettu pankkijärjestelmän marginaalin supistumiseen.
Ajoittuuhan kokonaiskatteen ja toimintakulujen supistuminen samaan aikaan kilpailua
oletettavasti lisäävän liberalisoinnnin kanssa.
Pankkien mahdollisuuksia ulkomaiseen varainhankintaan parannettiin 1980 sallimalla
valuuttojen termiinikauppojen kattaminen ulkomaisella velalla, ensimmäiset toimiluvat ulkomaisomisteisille pankeille annettiin vuonna
1982, korkosäännöstelyn purkaminen alkoi
vuonna 1983 ns. siirto-oikeuskaavan käyttöönotolla ja pitkäaikainen ulkomainen luotto
vapautettiin luvanvaraisuudesta vuosina 1986
ja 1987.
Tällaiset tulkinnat antavat kuitenkin eräiltä olennaisilta osin liian positiivisen kuvan tilanteesta. Ensinnäkin se kokonaiskatteen taso, johon 1980-luvulla on päädytty ei suinkaan ole kansainvälisesti alhainen, sikäli kuin
vertailut ovat mahdollisia. Tämä käy ilmi
OECD:n (1987) suorittamasta vertailusta eri
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maissa toimivien liikepankkien osalta (Taulukko 1). Lisäksi kokonaiskatteesta menee toimintakulujen kattamiseen suhteellisesti erittäin suuri osa, minkä vuoksi pankkien kannattavuus käyttökatteella mitattuna ei ole mitenkään erityisen hyvä.
Toiseksi tarkastellut laskelmat sisältävät
varsin paljon tase-eriä, joilla ei ole juurikaan
relevanssia pankkijärjestelmän kotimaiselle
yleisölle tarjoamista rahoituksenvälitys- ja
maksuliikepalveluista perittävän korvauksen
kannalta. Esimerkiksi pankkien keskinäiset
transaktiot ja puhtaasti ulkomaiset rahoitusliiketoimet ovat tällaisia seikkoja. Voidaankin väittää, että kokonaiskatteen ja toimintakulujen supistuminen suhteessa taseeseen heijastavat huomattavalta osin juuri tällaisen kotimaan yleisön kannalta epärelevantin toimin-

nan kasvua. Kokonaiskate ja toimintakustannukset ovat supistuneet suhteessa taseeseen,
koska pankkien ulkomaiset saamiset ja velat
kuten myös pankkien väliset sitoumukset ovat
paisuneet. Näissä tase-erissä sovelletut korkomarginaalit ovat nimittäin oletettavasti ratkaisevasti pienempiä kuin kotimaisessa rahoituksen välityksessä sovellettavat marginaalit.

Markkaluottojen ja markkavarainhankinnan
välinen korko marginaali
Kotimaisen yleisön näkökulmasta on kiinnostavin se ero, joka vallitsee yleisön pankeista
ottamien luottojen kustannusten ja pankkeihin tekemien talletusten ja muiden vastaavien
sijoitusten tuoton välillä. Tämän eron tärkein
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Kuvio 2. Talletuspankkien korkomarginaalin muodostuminen
Mk-antolainauksen (ei jvk) korko (A)
Mk-varainhankinnan (lavea) korko (B)*
Mk-varainhankinnan (suppea) korko (C)**
Korkomarginaali 1 (A-B) (alin käyrä)
Korkomarginaali 2 (A-C) (toiseksi alin käyrä)

_______
-------------------------------------

* Normaaliehtoinen ottol. + erityisottol. + nettomarkkavelka termiinimarkkinoilla
** Normaaliehtoinen ottolainaus + erityisottolainaus
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osa on korkomarginaali ts. yleisölle myönnettyjen luottojen korkotason ja talletusten sekä
pankkien muiden yleisöltä hankkimien varojen korkotason erotus. Korkomarginaalin
ohella pankin perimään kustannukseen vaikuttavat luottoihin liittyvät muut kustannukset (toimitusmaksut, provisiot jne.) sekä lähinnä talletusten pitoon liittyvät muut tuotot ja
kustannukset (maksuliikepalvelut, näistä perityt maksut).
Koska muista seikoista kuin koroista ei ole
saatavissa systemaattista tietoa, tarkastellaan
seuraavassa korkomarginaalia.
Kuviossa 2 on esitetty talletuspankkien
markkaluottojen (pl. joukkovelkakirjaluotot,
joiden osalta ei ole kattavasti tietoja) keskikorko, varainhankinnan keskikorko sekä näiden erotus. Varainhankintakäsitteitä on kak-

si. Suppea käsite sisältää yleisön talletukset sekä pankkien ns. erityisottolainauksen eli
pankkien sijoitustodistuksin ja muulla tavoin
hankkiman markkinarahan kotimaisilta rahamarkkinoilta. Laveampi käsite sisältää lisäksi valuuttojen termiinimyynneillä markkamääräiseksi muunnetun valuuttamääräisen rahoituksen. Kuviosta käy ilmi, että korkomarginaali on mittaustavasta riippumatta kasvanut
verraten systemaattisesti 1984-1987, lukuunottamatta vuoden 1986 devalvaatiospekulaatioon liittyvää notkahdusta. Vuonna 1988
marginaali sen sijaan on pysynyt likimain
muuttumattomana.
Marginaalin laajentuminen 1984-1987 voidaan varsin hyvin tulkita korkosäännöstelyn
epäsymmetrisen purkautumisen seuraukseksi.
Keskimääräinen luotto korko on lähes koko
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Kuvio 3. Pankkien uusien luottojen marginaali
- - - - - Uusien markkaluottojen keskikorko (A)
--------------- Markkavarainhankinnan keski korko (B)*
_ _ _ _ Korkomarginaali (A-B)

*

Normaaliehtoinen ottolainaus

+ erityisottolainaus + nettomarkkavelka termiinimarkkinoilla
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ajan korkosäännöstelyn purkamisen alkamisesta lähtien (1983) tasaisesti noussut peruskoron muutoksen aiheuttamia tasosiirtymiä
lukuunottamatta. Sen sijaan varainhankinnan
keskimääräinen korko on (peruskoron pysyessä muuttumattomana) yleensä joko laskenut
tai pysynyt ennallaan.
Pankkien kokonaismarginaali tarkastellussa kotimaisessa rahoituksen välityksessä ei todennäköisesti ole kasvanut yhtä paljon 19841986 kuin kuviossa 1 tarkasteltu korkomarginaali. Korkosäännöstelyn lieventyessä pankit ovat voineet periä luoton kokonaishinnasta
entistä suuremman osan luottokorkona sen sijaan että turvauduttaisiin erilaisiin kiertoteihin. On olemassa viitteitä siitä, että pankit
ovat todellakin tehneet näin. Esimerkiksi
pankkikonsernien rahoitusyhtiöiden (korkosäännöstelyn ulkopuolella olleen) luotonannon polkeminen paikallaan 1986 lähtien johtunee juuri siitä, että tarve rahoitusyhtiöluottoa sisältävien luottopakettien käyttöön halutun keskikoron saavuttamiseksi on kadonnut.
Toisaalta parin viime vuoden aikana pankit
ovat lisääntyvästi ryhtyneet perimään korvausta talletusten käytöstä maksujen suorittamiseen. Tämän seikan vuoksi korkomarginaalin pysyminen paikallaan 1987-1988 ehkä
hieman aliarvioi kokonaismarginaalin muutosta.

Sen jälkeen marginaali on kuitenkin verraten
tasaisesti supistunut saavuttaen viime vuoden
lopulla vuoden 1985 alun tason. Käänne tapahtui siten jo lähes pari vuotta sitten. Koska uusien luottojen korkotaso kuitenkin koko ajan on ollut korkeampi kuin vanhan luottokannan keskikorko, ei kuvion 2 marginaali
ole käännepisteen jälkeenkään supistunut
vaan on joko lievästi noussut tai pysynyt karkeasti muuttumattomana.
Uusien luottojen ja rahoituskustannusten
välisen marginaalin supistumisen alkaminen
keväällä 1987 ajoittuu tilanteeseen, jolloin
keskikorkosäännöstelyn loppumisesta oli kulunut puolisen vuotta, pankkien sallittiin ottaa käyttöön markkinakorkoihin sidotut luotot ja puolivuotta aiemmin säännöstelystä vapautetut pitkäaikaiset ulkomaiset luotot alkoivat houkutella yrityksiä luottamuksen palautuessa markan kurssiin. Tämä ajoittuminen
on tuskin sattuma. Tilanne voidaan hyvin tulkita kilpailun asettamien hinnoittelurajojen
löytymiseksi vapaan hinnanmuodostuksen
vallitessa. Marginaalin systemaattinen supistuminen tämän jälkeen voidaan vastaavasti
tulkita kilpailun lisääntymiseksi. Varauksena
on kuitenkin pidettävä mielessä se, ettei tässäkään marginaalissa ole otettu huomioon
luottoihin liittyviä muita maksuja tai talletusten maksupalvelukäyttöön liittyviä kustannuksia.

Uusien luottojen korkomarginaali
Uusien luottojen korkojen hajonta
Edellä tarkasteltu luottokannan ja varainhankinnan kannan välinen korkomarginaali kuvaa pankkijärjestelmän kunakin periodina rahoituksenvälityspalveluista perimää korvausta. Koska luotto kanta kuitenkin uusiutuu hitaasti, ei tämä marginaali välttämättä anna
hyvää kuvaa siitä, millainen marginaali liittyy
uusiin sopimuksiin ts. kuinka paljon uusien
luottojen korkotaso ylittää pankkien rahoituskustannukset. Tätä asiaa on kuvattu kuviossa 3.
Marginaali uusien luottojen korkotason ja
keskimääräisen varainhankintakustannuksen
(ml. termiinimarkkinarahoitus) välillä kasvoi
varsin selvästi aina 1987 alkupuolelle saakka.

Kilpailullisille oloille on tyypillistä homogeenisen tuotteen hinnoittelun yhtäläisyys eri
tarjoajien välillä. Vähäisen kilpailun vallites-o
sa kullakin tarjoajalla voi sen sijaan olettaa
olevan jonkinasteista monopolivoimaa asiakkaisiinsa nähden, jolloin eri tarjoajien hintojen välillä voi olla suurtakin vaihtelua. Tämän
mukaan kilpailun kiristymisen pitäisi näkyä
hinnoittelun yhtäläistymisenä. Luonnollisestikaan näin ei tarvitse olla, jos kilpailun puute perustuu kartelliin. Uusien luottojen korkokartellia Suomessa kuitenkaan tuskin on ollut. Niinpä luottokorkojen vaihtelua pankkien
välillä voinee pitää yhtenä kilpailutilanteen
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muutoksen mittarina. Kuviossa 4a on esitetty pankkien kaikkien uusien luottojen hajonnan viimeaikainen kehitys. Kuviossa 4b on
tarkasteltu erikseen yhtäältä peruskorkosidonnaisten ja kiinteäkorkoisten ja toisaalta markkinakorkosidonnaisten luottojen hajontaa.
Hajonnan vaihtelu on huomattavan suurta heijastellen todennäköisesti osaksi sitä, että
luottoaggregaatti ei ole kovin homogeenineh.
Kuitenkin hajontasarjoihin näyttäisi sisältyvän lievästi laskeva trendi. Varsinkin markkinakorkosidonnaisten luottojen hinnoittelu
näyttäisi yhtäläistyneen varsin johdonmukaisesti. Havainto on siis sopusoinnussa kilpailun lisääntymisajatuksen kanssa.

Päätelmät

Pankkien rahoituksen välityksen korkomarginaali kasvoi varsin systemaattisesti korkosäännöstelyn purkamisen alkamisen jälkeen
aina vuoden 1987 lopulle. Sen jälkeen marginaali on pysynyt likimain muuttumattomana.
Muutos voidaan hyvin tulkita luottokorkojen
säännöstelyn purkamisen seuraukseksi tilanteessa, jossa huomattava osa varainhankin-

nasta edelleen perustui verottomuudella tuettuihin matalakorkoisiin talletuksiin.
Korkomarginaalin pysyminen likimain ennallaan 1988 voidaan puolestaan liittää kilpailun kiristymiseen luottomarkkinoilla. Uusien
luottojen keskikoron ja varainhankintakoron
eron kehitys viittaa siihen, että kilpailun marginaalia supistava vaikutus alkoi tuntua jo keväällä 1987. Luottokorkojen yhtäläistyminen
pankkien välillä, josta on alustavaa näyttöä,
tukee käsitystä kilpailun kiristymisestä.
Kilpailun kiristyminen ja sen suotuisa vaikutus korkomarginaaliin aivan viime aikoina
ei kuitenkaan toistaiseksi ole ratkaisevasti
muuttanut kuvaa rahoituksen välityksen tehokkuudesta. Pankkijärjestelmän marginaali rahoituksen välityksessä on edelleen huomattavan suuri. Kun lisäksi marginaaliin huomattavalta osin vaikuttaa mm, laajan konttoriverkoston aiheuttamat toimintakulut, ei
sen supistaminen nopeasti ole helppoa.
Kirjallisuus
OECD Financial Market Trends 1987: November.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989: 1

Luxembourg Income Study (LIS): mikrotason
tulonjakotutkimusta Euroopan sydämessä
ROBERT HAGFORS

Suomessa on pienemmät tulo erot kuin Yhdysvalloissa. Vai onko? Ruotsissa ja Norjassa
lapsiperheiden tuki on toteutettu eri tavalla
kuin Saksan liittotasavallassa tai Kanadassa.
Miten ja kenelle tuki kohdistuu? Ovatko miesten ja naisten väliset tuloerot samaa suuruusluokkaa Ranskassa ja Australiassa?Pureeko
sosiaalipolitiikka ja jos, niin ketä, miten ja
millä hinnalla eri maissa? Euroopan integraatio ja erot sosiaaliturvajärjestelmissä!
Mielenkiintoisia, mutta vaikeita kysymyksiä. Lienee selvää, että mainitunlaiset kansainväliset vertailut aggregaattitasolla tehtynä
osoittautuvat liian karkeiksi tehtiin ne sitten
per capita tai vaikka ostovoimapariteeteilla
korjattuna. Eri maiden väestöt poikkeavat toisistaan ikä- ja sukupuolirakenteeltaan ja siten
myös kotitalousrakenteeltaan. Tarvitaan siis
kotitalouskohtaista aineistoa. Toistaiseksi ongelma on ollut siinä, että mikäli riittävän pitkälle disaggregoitua aineistoa on ollut saatavilla eri maista, käytetyt käsitteet ovat yleensä poikenneet toisistaan ja lisäksi erillään olevat sijaintipaikat ovat vaikeuttaneet yhteensovitusta.
Tilanne on ilahduttavasti korjautumassa.
Luxemburgissa on toiminnassa tietopankki,
jossa on yhdistetty useiden eri valtioiden kotitalouksien tulonmuodostusta koskevaa aineistoa yhtenäisin käsittein. Tämä aineisto on
nyt myös suomalaisten tutkijoiden käytettävissä.
Seuraavassa on tarkoitus luoda yleisluonteinen kuvaus mainitusta datapankista, sen
taustasta, sisällöstä sekä käyttämisestä. Lisäksi kerrotaan hieman aiheeseen liittyvästä koulutustoiminnasta. Erityisesti toivotaan, että
artikkeli omalta osaltaan lisäisi suomalaisten
tutkijoiden mielenkiintoa LIS-datapankin
käyttöä kohtaan.

1. Taustaa
Huhtikuussa vuonna 1983 Luxemburgin hallitus päätti ryhtyä tukemaan kokeilua, jossa
oli tarkoitus koohta yhteen paikkaan mahdollisimman kattavia, tuloja ja taloudellista hyvinvointia koskevia mikrotason tietoja. Paikaksi valittiin Walferdangessa Luxemburgissa sijaitseva tutkimuslaitos C.E.P .S. (Center
for the Study of Population, Poverty and
Publie Poliey). Luxemburgin prinssi Henrin
entisessä linnassa prof. Gaston Schaberin johtamassa laitoksessa tehtävä työ on suuntautunut toisaalta kotimaisiin ja toisaalta kansainvälisiin vertaileviin tutkimuksiin.
Kotimaisista kolmesta pääprojektista ensimmäinen on keskittynyt työllisyys- ja työvoimakysymyksiin. Aineistona käytetään pääasiassa Luxemburgin valtion sosiaaliturvarekisterin tietoja. Kahdessa muussa kotimaisessa
päätutkimuksessa tutkitaan yrityksiä ja kotitalouksia. Aineistona ovat yrityksistä ja kotitalouksista muodostetut paneelit, joita täydennetään vuosittain.
Kansainvälisissä vertailututkimuksissa on
laitoksen resursseja panostettu esim. kotitalouksien sosioekonomista asemaa kuvaavien
paneeliaineistojen konstruointiin. Tähän työhön osallistuu useita teollisuusmaita, joissa
paneelien kerääminen on jo aloitettu. Keskuspaikkana tulee toimimaan C.E.P .S. Laitoksessa tehdään myös suppeampia alueita koskevaa vertailevaa tutkimusta eräistä Luxemburgin, Belgian, Ranskan, Saksan ja Hollannin maakunnista. Esimerkkinä Luxemburgin,
Sarren, Lorrainen, Liegen ja Ruhrin teräsalueet. Tutkimukset tähtäävät pääasiassa
alueellisten rakennemuutosten dynaamisten
vaikutusten selvittämiseen.
Erityisesti kansainvälisten tulonjakovertai-
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lujen tekemistä varten eräänä C.E.P .S. jaostona toimii edellä mainittu kokeilu, vuonna
1983 käynnistetty Luxembourg Income Study
(LIS) projekti. Projektin johtajana toimii
prof. Timothy Smeeding (Vanderbilt University) ja tutkimusjohtajana prof. Lee Rainwater (Harvard University). Teknisen henkilökunnan ytimen muodostavat tekninen johtaja John Coder sekä Caroline de Tombeur.
Projektin lähtökohta oli muodostaa tietopankki, joka sisältäisi useista maista kerättyjä tuloja ja taloudellista hyvinvointia kuvaavia tietoja sellaisessa muodossa, että tutkija
voi suorittaa vertailuja yhtenäisin käsittein
sekä pystyy vaivattomasti laajentamaan omaa
tarkasteluyksikköään esim. kotitaloudesta erilaisiin väestöryhmiin tai muuttamaan tulokäsitettään erilaisia normeerauksia ja painotuksia käyttämällä.
Tietopankki on vähitellen laajentunut ja jäsenvaltioiden määrä kasvanut. Periaatteessa
tietopankkiin liittymiselle ei ole asetettu muita rajoitteita kuin riittävän korkeat tekniset
vaatimukset täyttävä aineisto. Luxembourg
Income Study on epävirallinen eri maiden tiedeyhteisöjen ylläpitämä projekti. Taulukossa

1 on esitetty ne maat, jotka ovat tällä hetkellä jäseninä LIS-projektissa. Maittaiset taustajärjestöt on myös esitetty taulukossa 1. Toiminnan rahoitus nojaa apuraha- ja jäsenmaksuperiaatteelle.
Poikkileikkausaineistoja kerätään eri maissa eri aikoina. Tästä johtuen tietopankki tavallaan elää ja uudistuu koko ajan. Vuonna
1986 LIS-projektissa olivat mukana seuraavat
7 maata: Englanti, Israel, Kanada, Norja,
Ruotsi, Saksan Liittotasavalta ja Yhdysvallat.
Taulukosta 1 on nähtävissä vuosi, jolloin tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset on tehty ja aika jonka ne kattavat. Siten esim. Yhdysvallat on tällä hetkellä vahvistanut osallistumisensa vuosiksi 1989-91 tukenaan National Science Foundation. Sosialistisista maista
on jäsenenä Puola, joka on saanut hankittua
rahoituksen Fordin säätiöltä Yhdysvalloista.
On todennäköistä, että käytännön syistä tulevaisuudessa tullaan harkitsemaan datapankin paisuttamisen mielekkyyttä. Toistaiseksi
kuitenkin useiden maiden kanssa on käynnissä
aktiivinen vanhojen sopimusten uusiminen ja
uusien jäsenmaiden liittymisjärjestelyjen toteuttaminen. Liittymisvaiheessa olevat maat

Taulukko J. Nykyiset jäsenmaat.
Taustajärjestö

Sopimusvuosi

Ajaksi
(vuosia)

Australia

1987

5

Australian Bureau of Statistics; Sodal Welfare
Research Centre, University of South Wales

Englanti

1988
1988
1988
1986

5

Economic & Social Research Council

1985
1988
1987
1987

5

Office of President of Government

2

Ford Foundation, U .S.A.

Maa

Hollanti
Israel
Kanada
Luxembourg
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksan lt.
Yhdysvallat

1987
1988

Social & Cultural Planning Bureau

5
5

5
5

National Insurance Institute
Social Sciences and Humanities Research
Council

Centre d'Etude Des Revenues et des Couts
Swedish Social Sciences and
Humanities Research Council

4

Deutsche Forschungsgemeinschaft

4

Sloan Foundation; U .S. Bureau of the
Census (1988); U.S. National Science
Foundation (1989-91)
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on esitetty taulukossa 2. Jäsenmaiden tai liittyviksi aikovien intressipiirien edustajat kokoontuvat säännöllisesti Walferdangessa
suunnittelemassa LIS-projektin toimintaa ja
kehittämistä.
Taulukon 2 maista Hollanti, Norja ja Ranska ovat entisiä jäsenmaita. Näistä Ranska ei
toistaiseksi ole saanut toimitetuksi omaa aineistoaantietopankkiin. Suomen osalta taustajärjestönä toimii Suomen Akatemia. Käytännön ongelmallinen järjestelytyö on langennut luonnostaan Tilastokeskukselle, jonka
tuottama Kotitaloustiedustelu-1985 edustaisi
suomalaista kontribuutiota LIS-tietopankkiin.
Tilastokeskuksessa kotitaloustiedustelua joudutaan muokkaamaan käsitteistältään LIS-aineistoa vastaavaksi. Tiedot kotitalouksien me-

nojen rakenteesta sekä hyödykevarannoista
jäävät pois, sillä LIS-tietopankki ei sisällä kulutustietoja.

2. Datapankki ja sen sisältö
LIS-tietopankin varsinaiset tiedostot on tallennettu Luxemburgin valtion keskustietokoneille. Aineistojen suojaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Käyttö tapahtuu
C.E.P .S.-instituutin teknisestä yksiköstä tiukkojen kontrolliporttien kautta. Ulkopuolisten
ei ole mahdollista päästä perusaineistoihin käsiksi, joka onkin ollut yleensä edellytyksenä
jäsenmaiden perusaineiston luovutukselle.
LIS-tietöpankissa oli viime vuoden lopulla

Taulukko 2. Maat, joiden kanssa järjestelyt ovat käynnissä.
Maa

Sopimusvuosi

Ajaksi
(vuosia)

Hollanti

1989

5

Dutch Science Foundation

Irlanti

1989

5

Economics & Social Research Council

Italia

1989

5

Bank of Italy

Norja

1989

5

Central Statistical Office

Ranska

1989

5

INSEE

Suomi

1989

4

Suomen Akatemia

Taustajärjestö

Taulukko 3. »Ensimmäisen aallon» (1979-83) aineisto:
Maa

Vuosi

Australia

1981-2

Englanti

1979

Hollanti

1983

Otoskoko

Peitto-Olo
väestöstä

17000

97.5

Income and Housing Survey

6800

96.5

Family Expenditure Survey

4833

99.2

Survey of Income and Program
Users

Nimi

Israel

1979

2300

89.0

Family Expenditure Survey

Kanada

1981

37900

97.5

Survey of Consumer Finances

Norja

1979

10 400

98.5

Norwegian Tax Files

Ruotsi

1981

9600

98.0

Swedish Income
Distribution Survey
Transfer Survey

Saksan lt

1981

2800

91.5

Sveitsi

1982

7036

95.5

Income and Wealth Survey

Yhdysvallat

1979

65000

97.5

Current Population Survey
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käyttö kunnossa lOmaan aineistot. Nämä on
kerätty vuosilta 1979-83 ja ne muodostavat
»ensimmäisen aallon» aineiston. Ranskan
(1982) ja Puolan (1986) aineistot tullaan liittämään tämän vuoden puoliväliin mennessä.
Taulukossa 3 on esitetty maat sekä vuodet
joilta tiedot on kerätty. Lisäksi esitetään otoskoko, joka tarkoittaa kyselyyn tai haastatteluun osallistuneiden kotitalouksien määrää ja
tältä pohjalta arvioitua kattavuutta kokonaisväestöstä. Taulukossa on myös maakohtaisen
aineiston nimi.
Maittaisissa aineistoissa on taulukon 3 mukaan havaittavissa eroja väestöpeitossa. Tämä
johtuu osittain taustalla olevista otannan poimintakehikoista. Australian, Kanadan, Saksan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen aineistot on
poimittu väestölaskentojen ja väestörekistereiden pohjalta. Hollannin otoskehikko on puhelin- ja telerekisteri kun taas Israelissa, Sveitsissä ja Englannissa poiminta on suoritettu
vaalirekistereistä. Norjan aineiston taustalla
on verorekisteri. Suomen vuoden 1985 Kotitaloustiedustelun otoskehikkona on käytetty
väestön keskusrekisteriä. Taulukkoa 3 vastaava otoskoko on Suomessa 8 200. Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelussa ei ole mukana
laitosväestöä eikä asunnottomia. Nämä puuttuvat myös Australian, Kanadan, Hollannin,
Norjan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen aineistoista, joissa myös eräät etniset ryhmät kuten eskimot, lappalaiset jne. saattavat olla aliedustettuna.
Israelin aineistossa eivät ole mukana alle
2 000 asukkaan taajamat, eivät myöskään
kibbutsien asukkaat eikä vierastyövoima.
Sveitsin aineistossa ovat mukana maassa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset. Saksan aineistossa eivät ole mukana kotitaloudet, joiden
päämies on siirtolainen. Sekä taustaltaan että
SIsällöltään otokset poikkeavat siis toisistaan,
mikä tietenkin tulee ottaa huomioon vertailuja tehtäessä. Eri maiden aineistot poikkeavat toisistaan jonkin verran muuttujasisältönsä suhteen, johtuen esim. tarkoituksesta jota
varten aineisto on kerätty. LIS-tietopankissa
onkin noudatettu käytäntöä, jonka mukaan
aina kun jokin muuttuja sisältyy kaikkiin
maittaisiin aineistoihin, se on myös pyritty

muodostamaan yhtenäisiä periaatteita soveltaen.
Muuttujat LIS-tietopankissa voidaan jakaa
karkeasti kolmeen pääryhmään:
-

tulomuuttujat,
demografiset muuttujat ja
muuttujien kombinaatiot.

Tulomuuttujat sisältävät työ- ja omaisuustulojen sekä maksettujen ja saatujen tulonsiirtojen eriä normaalin käytettävissä olevan tulon muodostamiskäytännön mukaisesti. Maksetut tulonsiirrot käsittävät pääasiassa välittömän verotuksen. Työnantajan suorittamia
maksuja ei löydy kaikkien maiden aineistoista. Saadut tulonsiirrot on saatavilla kohtalaisen yksityiskohtaisella luokituksella. Maittaiset erot sosiaaliturvassa tulevat näiden muuttujien yhteydessä selvästi esille, joten on oltava varovainen vertailuissa. Kaikkiaan suoraan käytettäviä tulomuuttujia on yli 40.
Kotitalouksien tai perheiden Uollainen valinta on mahdollista tehdä) taustamuuttujia
on myös nelisenkymmentä. Päämiehen iän,
kotitalouden koon ja rakenteen mukaan voidaan luokitella sangen monipuolisesti. LIS-tietopankissa on aviopuolison asemaa koskevaa
tietoa valmiina enemmän kuin suomalaisessa
kotitaloustiedustelussa. Muuten luokittelut· on
tehty tutulla tavalla, kuten esim. kotitalouden
elinvaiheittain.
Analyysien nopeuttamiseksi tietopankissa
on muodostettu valmiita muuttujia, joita
muuten joutuisi aggregoimaan yksittäisistä
eristä. Tällaisia ovat esim. käytettävissä olevat tulot, jotka siis ovat nyt vertailukelpoisia
maittain, bruttotulot, tuotannontekijätulot,
sosiaaliset tulonsiirrot jne. Käytössä on myös
kotitalouskohtaiset ekvivalenssiskaalat, Yhdysvaltojen köyhyysrajat sekä näiden avulla
muodostettuja tulomuuttujia. Tutkija voi
esim. soveltaa vaivatta Yhdysvaltojen ekvivalenttia köyhyysrajaa johonkin muuhun LISmaahan maittaisia ostovoimapariteettilukuja
käyttämällä.
Tällä hetkellä LIS-projektissa on käynnissä päivitystyö, jolla on tarkoitus saada käyttökuntoon »toisen aallon aineistot» vuosilta
1985-87 kuluvan vuoden loppupuolella.
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Edellä lueteltujen maiden lisäksi mukaan on
suunniteltu saatavan Belgian, Italian, Irlannin, Luxemburgin ja Suomen tiedostot. Lähivuosien potentiaalisia jäseniä ovat Espanja, Japani, Tanska, Unkari ja Uusi Seelanti.
1985-87 tiedostot tulevat sisältämään aikaisempaa yksityiskohtaisempia tietoja työttömyydestä, eläkkeistä, ansiotuloista jne. Myöskin yksilötason tiedot tulevat monipuolisemmiksi. Tutkija voi aloittaa esim. kohorttianalyysit, sillä myös 1979-83 aineisto tulee olemaan edelleen käytettävissä.

3. Käyttö

Yksittäisillä tutkijoilla on periaatteessa kolme
mahdollisuutta LIS-tietopankin käyttöön:
-

-

Käyttämällä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä EARN-tietoliikenneverkkoa.
Postitse.
Vierailemalla paikan päällä.

EARN (European Academic & Research
Network) on Eurooppalaisten yliopistojen,
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välinen
tietoliikenneverkko. Yhdysvalloissa ja Kanadassa vastaavat verkot ovat nimeltään BITNET ja NETNORTH. EARN-verkon kautta
voi olla yhteydessä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, sillä EARN, BITNET ja NETNORTH
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Verkon kautta voi lähettää sanomia, tiedostoja,
jotka voivat sisältää ohjelmia, havaintoaineistoja, dokumentteja tai pikasanomia suoraan
vastaanottajan päätteelle.
Käytettäessä kansainvälistä EARN-yhteyttä tutkija tekee ensiksi valmiiksi ohjelman jonka hän aikoo ajaa LIS-aineistolla. Tämän jälkeen hän lähettää ohjelmatiedoston tekniseen
yksikköön C.E.P .S. -instituuttiin. LIS-henkilökunta ajaa tämän jälkeen ohjelman ja lähettää tulostuksen samaa EARN-kanavaa pitkin
takaisin tutkijalle. Yksittäinen tutkija ei siten
missään vaiheessa pääse kontaktiin perusaineiston sisältävän tietokoneen kanssa. Ainakin Helsingin yliopiston VAX:in kautta
EARN viestintä toimii. Apuohjelmana Helsingin yliopiston laskentakeskuksen VAX:ko-

neella EARN-verkkoa käytettäessä on JNET.
EARN-verkon kautta lähetetyt ohjelmat tulisi laatia SPSSX-ohjelmistoa käyttäen. Tällä ohjelmapaketilla pystytään helposti tuottamaan erilaisia aineistonkuvauksia, kuten perustunnuslukuja ja histogrammoja sekä.suorittamaan ristiintaulukointeja, transformaatioita, aineistojen yhdistelyjä, regressioanalyysejä, varianssi- ja faktorianalyysejä, käyttämään ei-parametrisia menetelmiä jne. Ohjelmat tulisi testata etukäteen. Tätä varten on
mahdollista saada erillinen koeotos (N = 200)
jolla testaukset voi tehdä. LIS-tekninen henkilökunta ei periaatteessa ryhdy ohjelmia korjaamaan, vaan lähettää takaisin vain virheilmoituksen. LIS-harjoitteludisketit toimivat
myös mikrolle tarkoitetussa SPSSPC-paketissa, mutta varsinaiset testit on tehtävä mainframe-tasolla. SPSSX-ohjelma on ainakin
Helsingin yliopiston VAX-koneella.
Toinen kommunikointitapa on postittaa
ohjelmat Luxemburgiin. Tällöinkin ohjelmat
tulisi olla testattu ja SPSSX-muodossa disketillä. Henkilökunta postittaa sitten tulostusdisketin takaisin.
Kolmas mahdollisuus on matkustaa Walferdangeen, jossa C.E.P .S. voi tarjota majoituksen ja jossa tutkija voi aloittaa tietopankin
käytön ja SPSSX-ohjelmien laadinnan teknisen henkilökunnan opastuksella. Kullekin jäsenmaalle on varattu n. 10 päivää henkilökunnan ajankäytöstä. Jäsenmaiden yksittäisille
tutkijoille ei LIS-tietopankin käytöstä aiheudu pieniä viestintämenoja lukuunottamatta
mainittavia kustannuksia.
LIS-tietopankin avulla tehdyt kansainväliset vertailut tulevat lisääntymään nopeasti.
Tällä hetkellä aineistoon kohdistuvia ohjelmointitehtäviä saapuu Luxemburgiin EARN/
BITNET-verkolla noin 250 kuukaudessa, joinakin päivinä 35-40. Luxemburgista lähtee
kuukausittain noin 400 000 EARN/BITNET -riviä tulostuksia. Tutkimustuloksia julkaistaan kirj oina, aikakauskirj a -artikkeleina
ja muina julkaisuina lukuisia vuosittain ympäri maapallon. Esimerkkeinä aihepiireistä on
liitteenä luettelo LIS/CEPS-working papereista. Ensi elokuussa Lahnsteinissa Saksassa pidettävässä IARIW:in konferenssissa on kak-
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si istuntoa, jotka perustuvat pääosin LIS-projektiin:
Cross National Comparisons of Income
Distribution (organisoijana Timothy
Smeeding) sekä
Recent Trends in Poverty (organisoijana
Aldi Hagenaars).
Suomen asemaa LIS-maiden joukossa on jo
hieman tunnusteltu (Uusitalo 1988). Tulevaisuudessa LIS-tietopankki saattaa osoittautua
välillisesti erääksi tehokkaaksi Suomi-tietouden levittäjäksi. Rohkenemme olettaa, että välittyvä tieto on valtaosaltaan positiivista.

4. Summer Workshop heinäkuussa
Vaikka Luxemburgissa toimii noin 140 kansainvälistä pankkia, siellä ei ole omaa yliopistoa. Opiskelu suoritetaan yleensä naapurimaiden tasokkaimmissa yliopistoissa, joista sitten palataan kotimaahan töihin. Walferdangessa on kuitenkin katsottu aiheelliseksi kiinnittää huomiota tutkijoiden koulutukseen.
LIS-projekti ja C.E.P .S. ovat tehneet mahdolliseksi järjestää eri maista oleville tulonjakoon
ja siihen liittyvien aiheiden tutkijoille kokouksia ja seminaareja yhteisten teemojen ympärille.
Erityisen keskeisessä asemassa on ensi kesänä 16.-28. heinäkuuta toisen kerran järjestettävä »Summer Workshop (School of
Advanced Studies in Public Policy at LIS)>>.
Tämä soveltuu tasoltaan ehkä jatko-opintoja suorittavalIe, lisensiaattityötä valmistelevalIe tai väitöskirjaa suunnittelevalle tutkijalle,
jolla on järjestäjien toivomusten mukaan kokemusta SPSSX-ohjelman käytöstä sekä suurten aineistojen käsittelystä. Tavoitteena on,
että osanottajat tulisivat jatkamaan workshopin jälkeen tutkimustyötä LIS-datapankkia käyttämällä.
Ohjelma jakautuu siten, että noin puolet
ajasta on luentoja. Osallistujien omille tutkimuksille ja niiden esittelylle sekä LIS-datapankkiin perehtymiselle ja sen käytön aloittamiselle on varattu loput ajasta. Kurssikielenä on englanti.

Luentojen aihepiirit vaihtelevat luennoitsijoiden mukaan, mutta ainakin seuraavia aiheita käsitellään: vertaileva sosiaalipolitiikan
tutkimus, verotuksen ja tulonsiirtojen vaikutus tuloeroihin ja köyhyyteen, rotukysymykseen liittyvät ongelmat, eri sosiaaliryhmien väliset tuloerot, sosiaali-indikaattorit, tulot ja
elinvaihe, työmarkkina-analyysit, miesten ja
naisten asema työmarkkinoilla ja kotitalouksien tulonmuodostuksessa jne. Jotkut luennot
ovat painottuneet sosiologiseen suuntaan, kun
taas joissakin lähestymistapa on tiukan taloustieteellistilastomatemaattista.
Luennoitsijat ovat huippuluokkaa: Lee
Rainwater, Timothy Smeeding sekä Gaston
Schaber toimivat workshopin johdossa. Muita
luennoitsijoita ovat Anthony Atkinson, Frank
Cowell, Geoffrey Stephenson, Stephen Jenkins, Shelley Phipps, Michael O'Higgins, Aldi
Hagenaars, Guenther Schmaus, Greg Duncan, John Coder, Richard Hauser, Serge Allegrezza, Paul Dickens, Pierre Hausmann,
Krzysztof Starzec ja Peter Saunders. Kurssimaksu on $950 ja kurssin osanottajilla on
mahdollisuus jäädä työskentelemään instituuttiin viikoksi omalla kustannuksellaan.
Workshopiin valitaan 20-25 osanottajaa.
Etusija annetaan jäsenmaiden hakijoille. Tilaa on ainakin yhdelle suomalaiselle. Viime
kesän ensimmäisen workshopin 26 osanottajasta yli puolet oli ekonomisteja, mutta mukana oli myös sosiaalipoliitikkoja, sosiologeja sekä psykologeja. Noin puolet oli suorittanut tohtorintutkinnon. Maittainen jakauma
näytti seuraavalta:
Maa
Australia
Belgia
Englanti
Hollanti
Italia
Japani
Kanada
Puola
Ruotsi
Saksan 1t
Suomi
Yhdysvallat

Osallistujia

1
1
1
1
2
1
2
1

2
4
1
9

Ensikesän workshopista kiinnostuneita tutkijoita pyydetään lisäinformaation saamiseksi
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ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian allekirjoittaneeseen osoitteessa: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Lönnrotinkatu
4 B, 00120 Helsinki, puh. 601 322.
Kirjallisuus
Buhmann B., Rainwater L., Schmaus G., ja
Smeeding T., 1988, »LIS User's Guide», LISCEPS Working Paper N:o 7.
Korhonen, Markku (1987): SPSS-X -OPAS versio
1.0, Helsingin yliopiston laskentakeskus, Opetusmonisteita N:o 8.
LIS-Newsletter (1988): VoI. 1, N:o l.
Uusitalo, Hannu (1988): Muuttuva tulonjako, Tilastokeskuksen tutkimuksia N:o 148.

Liite
Luettelo LIS-CEPS työpapereista:
Numero
1. An Introduction to LIS, July 1985, (Smeeding,
Schmaus, Allegreza)
2. Poverty in· Major Industrialized Countries,
July 1985, (Smeeding, Rainwater, Rein, Hauser, Schaber)
3. Income Distribution and Redistribution, July
1985, (O'Higgins, Stephenson and Schmaus)
4. Age and Income in Contemporary Society,
July 1985, (Hedström and Ringen)
5. Comparative Economic Status of the Retired
and Nonretired Elderly, July 1985, (Achdut
and Tamir)
6. The Comparative Economic Well-Being of One
Parent Families, December 1985, (Hauser and
Fisher)
7. LIS User's Guide, April 1988, (Buhmann,
Rainwater, Schmaus and Smeeding)
8. Economic Status 'of the Young and Old in six
Countries, April1988, (Smeeding, Torrey and
Rein)
9. An International Perspective on the Income
and Poverty Status of the U. S. Aged: Lessons
from the Luxembourg Income Study and the
International Database on Aging, December
1986, (Smeedingand Torrey)
10. The Role of Public Sector Transfers and Income Taxes: An International Comparison,
J une 1987, (Aguilar and Gustafsson)
11. Alterssicherung im Internationalen Vergleich.
Zur Einkommensstruktur und Versorgnungssituation alterer Haushalte, May 1987, (Koh)

12. The Luxembourg Income Study: The Use of
Telecommunications in Comparative Social
Research, October 1987, (Rainwater, Smeeding)
13. Improving the LIS Income Measure: Towards
Microdata Estimates of the Size Distribution
of Cash and Noncash Income in Eight Countries, October 1987, (Buhmann, Hagenaars et
aI.)
14. Cross National Analyses of Social Policy: Resources, Value and Challence, October 1987,
(Smeeding)
15. Selected Nonmonetary Types of Income in the
Federal Republic of Germany: Macro Economic and Distributional effects
16. Equivalence Scales, Well-Being, Inequality and
Poverty: Sensitivity Estimates Across Ten
Countries Using the Luxembourg Income
Study (LIS) Database, 1988, (Buhmann,
Rainwater, Schmaus, Smeeding)
17. The Children of Poverty: The Evidence from
LIS on Comparative Income Support Policies
18. Distribution of Cash and Noncash Income in
the Netherlands
19. Inequalities in the Economic Well-Being of
Children and Adults in Ten Nations, July 1988,
(Rainwater)
20. Comparative Analysis of Pension Systems and
Income Security Systems for the Elderly, October 1988, (Hauser)
21. Poverty, Affluence and the Income Costs of
Children: Cross National Evidence from the
Luxembourg Income Study (LIS), August
1988, (Smeeding)
22. Earnings Functions Under Test: Evidencefrom
Five Countries, October 1988, (Wagner)
23. An International comparison of the Rates of
Return to Human Capitai, October 1988,
(Wagner and Lorenz)
24. Generations and the Distribution of Well-Being
and Poverty: Cross National Evidence for Europe, Scandinavia and Colonies, November
1988, (Smeeding)
25. Measuring Gender Differences in Wage Distributionsfor Five Countries, December 1988,
(Phipps)
Työpapereita voi tilata hintaan $ 3.00 ensimmäiseltä ja $ 2.00 lisäkappaleelta osoitteesta:
LIS Technical Team
elo CEPS
Case Postale 65
L-7201 Walferdange
LUXEMBOURG

Kansantaloudell i nen
aikakauskirja 1989: 1

Rahoitustutkimus säännöstellyistä ja
vapaista oloista*
KARIALHO

Rahoitusmarkkinat toimivat talouden kasvun,
resurssien allokaation ja suhdannedynamiikan
ytimessä. Rahoitusylijäämäiset ja -alijäämäiset taloudenpitäjät kohtaavat toisensa rahoitusmarkkinoiden välityksellä, joten käyttäytyminen hyödykemarkkinoilla on läheisesti nivoutunut käyttäytymiseen rahoitusmarkkinoilla. Rahapolitiikan toimenpiteet muuttavat
rahoitusvaateiden tuottoja ja niitä ehtoja, joilla taloudenpitäjät ovat halukkåita pitämään
hallussaan ja lisäämään reaalipääomaansa.
Ori kuitenkin huomattava, että jos taloudessa ei ole nimellisiä jäykkyyksiä hintojen ja
palkkojen muodostuksessa, rahoitusmarkkinat ja rahapolitiikka olisivat vain harso fundamentaalisten reaalisten tekijöiden edessä ilman omaa aktiivista vaikutusta talouden lyhyen aikavälin tasapainoon.
Myös finanssipolitiikalla on oma vaikutuksensa rahoitusmarkkinoilla. Osaksi finanssipolitiikan ns. syrjäytysvaikutus yksityiseen talouteen nähden ilmenee reaalikoron muutoksina, jos ulkomaiset pääomaliikkeet eivät ole
täysin joustavia. Rahoitusmarkkinoiden tasapaino on herkkä, sillä rahoitusmarkkinoilla
arvioidaan ja käydään kauppaa tulevaisuuteen
kohdistuvilla riskeillä ja odotuksilla, jotka liittyvät toisaalta itse rahoitusvaateiden hintoihin ja toisaalta reaalipääoman tuotto näkymiin. Rahoitusmarkkinat voivat tasata tai voimistaa niitä häiriöitä, joita muualla taloudessa
esiintyy - tai synnyttää niitä itse.
Suomen rahoitusmarkkinat ovat kokeneet
1980-luvulla syvälle käyvän rakennemuutoksen, joka on tehnyt niistä tehokkaasti kilpail-

* Lectio praecursoria Helsingin yliopistossa 12. 11.
1988. Perustuu kirjoittajan väistöskirjaan Analysis 0/
Financial Markets and Central Bank Policy in the Flowo/-Funds Framework. An Application to the Case 0/ Finland, ETLA sarja A 12.

lut ja joilla markkinavoimat ohjaavat korkojen muodostumista. Keskuspankki on siirtynyt käyttämään avomarkkinaoperaatioita ja
vaikuttaa mm. niiden avulla lyhyen markkinakoron tasoon. Yksityisen sektorin käyttäytyminen on muuttunut riippumaan enemmän
odotustekijöistä ja varallisuudesta kuin juoksevista tuloista.
1970-luvulta lähtien Suomessa on harjoitettu luotonsäännöstelyproblematiikkaan pohjautuvaa vilkasta ja omintakeista rahataloudellista tutkimustyötä. Onko nyt sitten todettava, että tämä tutkimus on käynyt ikäänkuin
epärelevantiksi hallinnollisen luotonsäännöstelyn purkauduttua. Tarkempi pohdinta osoittaa, että näin ei kuitenkaan tarvitse välttämättä olla. Ensinnäkin uudemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa on esitetty, että luottomarkkinoilla esiintyy helposti vapaan koronmuodostuksen oloissakin epätäydellisyyksiä.
Tällaisia ovat ns. moral hazard-ilmiö tai »vinoutuneen valinnan» ongelma, jotka aiheutuvat siitä, että luotto koron nostolla saattaa
olla pankkien kannalta epätoivottavia vaikutuksia niiden asiakaskuntaan ja sen käyttäytymiseen. On esitetty, että vakuuksien olemassaolo eliminoisi nämä ongelmat, mutta täysin
yleispätevää vastausta näihin kysymyksiin ei
ole nähdäkseni empiirisesti eikä myöskään
teoreettisesti vielä saatu.
Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt liikkumaan sekä luotonsäännöstelyn että vapaan
kilpailun olosuhteissa. Tämä kahden toisistaan poikkeavan »regiimim> käsitteleminen
yhden tutkimuksen puitteissa ei ole niin vaikeaa kuin ensivaikutelma saattaisi olla. »Vanha» ja »uusi» rahoitusjärjestelmä ovat makrotaloudellisessa mielessä eräin tulkinnoin rakenteeltaan isomorfiset, jolloin niiden tarkastelu ja kvalitatiivisten tulosten johtaminen voi-
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daan suorittaa pitkälti yhdessä kehikossa ja
muuntaa sen jälkeen tulokset soveltuviksi toiseen regiim:iin.
Tämä rakenneyhtäläisyys perustuu siihen,
että lyhyen rahan »markkinat» tavallaan
aiemmin muodostuivat pankkien keskuspankkivelan markkinoista. Pankkiluottojen markkinoilla vallitsi yleensä liikakysyntä. Tällä oli
heijastusvaikutuksia paitsi kulutus- ja investointikysyntään hyödykemarkkinoilla myös
käyttäytymiseen muilla rahoitusmarkkinoiden
lohkoilla. Näitä heijastusvaikutuksia pyrin
tutkimukseni rahoitusvirtamalleilla tarkastelemaan. Luottojen liikakysyntä voidaan määritellä eräänlaiseksi pseudokoroksi, joka toimii taloudessa samaan tapaan kuin vapaasti
muodostuva luottokorko. Se ei ollut tietenkään samanlainen noteerattava hinta kuin
korko nykyisin on, eivätkä taloudenpitäjät
voineet käydä sillä tehokkaasti kauppaa keskenään ja tasapainottaa näin liikakysyntänsä
samanlaiseksi keskenään. Makrotaloudellisessa mallinrakennuksessa mm. nämä tehokkuushäviöt ja tulonjaon vinoutumat eivät kuitenkaan tule esiin aggregoitaessa mallia riittävästi.
Omassa tutkimuksessani olen tarkastellut
kiinteäkorkoisen ja vaihtelevan asteisen luotonsäännöstelyn mallia yleisesti ja rinnastanut
sen vapaan koronmuodostuksen tapaukseen.
Tutkimuksen teoreettinen lyhyen aikavälin
makrotaloudellinen tarkastelu on saanut lähtökohtansa ja inspiraationsa professori James
Tobinin kehittämästä yleisen tasapainon makrotaloudellisesta analyysista. Tässä kehikossa hyödyke- ja rahoitusmarkkinoiden toiminta
ja vuorovaikutus kuvataan portfoliokäyttäytymiseen perustuvilla rahoitusvirtarelaatioilla. Malli on muotoiltu lyhyellä aikavälillä kysyntäjohteiseksi. Rahoitusvirtamallissa, jossa
ovat mukana pankkiluottojen ja -talletusten
määräytyminen, olen ensinnäkin johtanut
makrotaloudellisen typologian, joka tuottaa
samankaltaisen luokittelun kuin perusmuotoinen IS-LM-malli. Riippuen luotonsäännöstelyn heijastusvaikutuksista perusrahan ja pankkitalletusten markkinoilla saadaan esiin makrotaloudellinen perustapaus sekä »puhdas»
keynesiläinen ja monetaristinen tapaus raha-

markkinoiden pystysuorine tasapainokäyrineen. Varsin suoraviivaisesti voidaan johtaa
ehdot, joiden vallitessa rahapolitiikka menettää kokonaan tehokkuutensa ja toisaalta arvopaperirahoitteinen finanssipolitiikka syrjäytyy kokonaan rahoitusmarkkinoilla.
Näiden perustapausten jälkeen olen laajentanut mallia kuvaamaan inflaation muodostumisen ja kytkenyt inflaatio-odotukset mukaan rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Pyrkimyksenäni on tehdä johtopäätöksiä keskeisten makrotaloudellisten toimenpiteiden ja häiriöiden vaikutuksista, kun talouden toiminta
on kuvattu käyttäen nähdäkseni suhteellisen
heikkoja ehtoja yksityisen sektorin ja pankkien käyttäytymisrelaatioista. Näistä keskeiset ovat sijoituskohteiden bruttosubstituoitavuus ja päätyminen mallin jakobiaanissa ns.
dominoivan diagonaalin tapaukseen ja sen
muunnokseen. Työmarkkinoiden pitkän aikavälin tasapainon kytkeminen mallin inflaatioyhtälöön sallii eräiden keskeisten tarjontatekijöiden huomioonottamisen siinä. Komparatiivis-staattisissa tarkasteluissa käytän laajasti
hyväksi ositettujen matriisien tekniikkaa.
Olen tarkastellut toimenpiteiden vaikutuksia lyhyellä aikavälillä kansantuotteeseen ja
inflaatioon sekä kotimaisiin korkoihin nähden. Vaikutukset reaalitalouteen, siis kansantuotteeseen ovat suurelta osin selkeitä. Eräin
osin tulokset tuovat lisävalaistusta tavanomaisesti oletettuihin vaikutussuuntiin tai niiden
suhteen esitettyihin varauksiin. Saan valotetuksi mm. verotuksen vaikutuksia, jotka riippuvat keskeisesti valtion ylijäämän sijoituksesta rahoitusmarkkinoilla. Ei edes veron korotus, joka samalla aikaansaa monetaarisen
kontraktion, ole yksiselitteisesti tuotantoa lyhyellä aikavälillä supistava. Tämä perustuu
siihen, että veron korotus vähentää työn pitkän ajan tarjontaa, mikä kohottaa tasapainossa vallitsevaa reaalipalkkaa ja näin ollen inflaatio-odotukset voimistuvat. Tällä on ekspansiivinen vaikutus talouteen lyhyellä aikavälillä.
Devalvaation ekspansiivinen vaikutus saadaan esiin huolimatta siitä, että devalvaatio
supistaa reaalituloja; riittää kunhan vain maksutaseen ylijäämä lisääntyy tämän toimenpi-
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teen seurauksena. Palkankorotus voidaan todeta kontraktiiviseksi huolimatta siitä, että sen
oletetaan lisäävän käytettävissä olevia reaalituloja ja että malli on perusteiltaan lyhyellä
tähtäyksellä kysyntäjohteinen. Nämä tulokset
ovat osittain seurausta siitä, että rahan ja talletusten kysyntä riippuvat mallissa käytettävissä olevista tuloista, jolloin tulojen nousu kiristää rahoitusmarkkinoita ja aiheuttaa omalta osaltaan kontraktiota.
Monien toimenpiteiden vaikutukset kotimaisiin korkoihin jäävät epäselviksi. Tämä
korostaa sitä merkitystä, mikä rahoitusmarkkinoiden huolellisella kuvauksella ja rahapolitiikan transmissio- eli välittymismekanismin
eri väylien selvittämisellä tulisi olla makrotaloudellisessa mallissa: on selvitettävä rahapolitiikan tulovaikutus, vaateiden tarjonnan
muutoksista lähtevät substituutiovaikutukset,
rahapolitiikan varallisuusvaikutukset sekä yhdistettävä nämä julkisen sektorin budjettialijäämään ja sen rahoittamiseen.
Rahapolitiikan tehon suhteen voidaan eritellä periaatteessa kolme mahdollisuutta lyhyellä aikavälillä. Ensinnäkin rahapolitiikka
on kaikkivoipa, jolloin muilla kuin monetaarisilla tekijöillä ei ole vaikutusta reaalitalouteen, so. kansantuloon. Toiseksi rahapolitiikka voi olla täysin tehoton, jolloin sillä ei ole
lainkaan vaikutusta reaalitalouteen. Kolmannessa vaihtoehdossa se voi tuottaa intuitiivisesti vääränlaisia vaikutuksia, jolloin esimerkiksi rahapolitiikan kiristyminen ja kotimaisten korkojen nousu johtaisivat suorastaan taloudellisen aktiviteetin kohoamiseen. Tietyillä edellytyksillä voidaan viimeksimainittuunkin mahdollisuuteen päätyä mallissani vapaiden luottokorkojen tapauksessa, jos hallinnollista talletuskorkoa ei nosteta samanaikaisesti markkinakorkojen kanssa. Tämä tulos
perustuu kotimaisen ja ulkomaisten korkojen
väliseen pariteettirelaatioon, jonka kautta rationaaliset odotukset devalvaatiosta ja inflaatiosta muodostuvat. Koron nosto lisää inflaatio-odotuksia, millä on ekspansiivinen vaikutus talouteen, edellyttäen, että (pitkä) luottokorko (omassa käyttäytymisyhtälössään partiaalisesti tarkasteltuna) reagoi vähemmän
kuin yksi yhteen lyhyen koron nousuun - ku-

ten se eräin edellytyksin reagoi - ja jos hallinnollinen talletus korko pysyy muuttumattomana. Tällöin odQtetut reaalikorot joko laskevat tai pysyvät ennallaan (lyhyen koron
osalta), mistä ekspansiivinen vaikutus reaalitalouteen aiheutuu.
Rahoitusvirtamallit empiirisenä hypoteesina kuvaavat ensinnäkin halutun portfolion
tuottojen ja varallisuuden avulla. Toiseksi ne
kuvaavat asteittaisen sopeutumisen haluttua
kohti Brainardin ja Tobinin yleisen epätasapainohypoteesin mukaan, koska rahoitusmarkkinoilla on sopeutumiskustannuksia, jotka liittyvät varallisuuden koostumuksen
muuttamiseen. Lisäksi·ne sallivat rahoituksen
eri lähteiden, kuten tulojen ja voittojen sekä
luottojen erilaisen allokaation rahoituksen
käytön erille. Rahoitusvirtamalli on yleinen
hypoteesi, joka kiinnittää siten huomiota varsin erilaisiin elementteihin. Samalla se kuitenkin on melko löysä hypoteesi, joka sisältää
varsin paljon vapaita parametreja, yleensä
niin paljon, että mallia on usein rajoitettava
sopivilla lisäehdoilla.
Mielenkiintoinen mahdollisuus on pyrkiä
empiirisessä rahoitusvirtamallissa yhdistämään informaatiota käyttäytymisrelaatioista,
jotka vallitsevat yhtäältä säännÖstellyissä ja
toisaalta vapaissa rahoitusmarkkinoiden oloissa. Tietyissä rajoissa säännöstelyn aikaisista
relaatioista on otettavissa irti informaatiota
myös vapaisiin oloihin. Yleinen tulos on kuitenkin se, että kaikkia vapaan periodin parametreja ei saada selville säännöstelyn aikaisista, kuten on intuitiivisestikin selvää. Joitakin
askelia tähän suuntaan voidaan kuitenkin ottaa. Tämä on mahdollista ensinnäkin silloin,
jos kyseinen rahoituksen käytön erä ei ole ollut luotonsäännöstelyn alainen. Lisäksi voidaan säännöstelyn aikaisista estimointituloksista laatia kerroinrajoituksia, joiden tulisi olla
voimassa vapaissa oloissa. Nämä perustuvat
siihen, että säännöstellyt käyttäytymisrelaatiot
ovat lineaarisia muunnoksia vapaista relaatioista, kun luotonsäännöstelyn heijastusvaikutukset kuvataan additiivisilla termeillä ja
luotonkysyntä samanlaisella käyttäytymisrelaatiolla kuin muutkin vaateet. Viimeisenä
vaihtoehtona on mainittava se mahdollisuus,
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että lyhyellä aikavälillä vallitsee jonkinasteinen luottojen akkommodaatio. Jos tällöin todetaan, että luottojen kysyntä ei riipu tietystä selittävästä muuttujasta, päädytään siihen,
että tämän muuttujan vapaan periodin kertoimet saadaan suoraan selville säännöstelyn aikaisesta estimoinnista. Näiden kartoitettujen
mahdollisuuksien empiirinen soveltaminen on
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde.
Empiirisenä mallina rahoitusvirtakehikko
näyttäisi toimivan selvästi paremmin kuin
osittaissopeutukseen perustuvat mallit. Samoin tuottojen usein merkittävät ristivaikutukset muihin kuin omaan vaateeseen saadaan
siinä kuvatuiksi.
Lopuksi esittäisin vielä näkökulman rahoitusmarkkinoiden kuvauksen sopivaan aggregointiin ja mallin muodostamiseen. Rahoitusmarkkinat toimivat kahdessa dimensiossa.
Toisaalta markkinat pyrkivät integroitumaan,
jolloin niillä kaupattavat rahoitusvaateet tulevat toistensa läheisiksi substituuteiksi. Pienetkin korkoerot vaateissa saavat liikkeelle
suuria muutoksia varallisuuden koostumuksessa. Esimerkkinä tästä on kotimaisten rahamarkkinoiden integroituminen ulkomaisiin
pääomaliikkeiden säätelyn purkautuessa. Toisaalta rahoitusmarkkinat toimivat riskin siirtäjänä ja allokoijana, minkä vuoksi markkinoilla on vaateita, jotka ovat epätäydellisiä
substituutteja keskenään, joiden avulla port-
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folion kokonaisriskiä voidaan tehokkaasti ha:.
jauttaa.
Rahoitusmarkkinoiden kuvaus perustuu siten sekä hinta-arbitraasin että portfolioteorian
käyttöön rahoitusmarkkinoiden eri osalohkojen ja niiden välisten riippuvuuksien kuvauksessa. Vaateita on markkinoilla niin paljon,
että niitä on pakostakin aggregoitava sopiviin
ryhmiin kokonaistaloudellisessa tarkastelussa.
Vaaderyhmien sisällä arbitraasirelaatiot oletetaan päteviksi, mutta ryhmien välillä taas
vallitsevat portfoliokäyttäytymiselle tyypilliset piirteet. Näiden eri ryhmien rajat voivat
olla tutkimustehtävän mukaan muuttuvia.
Erityisesti markkinoiden pitkän pään, joka
muodostuu obligaatio- ja joukkovelkakirjamarkkinoista, osakemarkkinoista, luottomarkkinoista, suorista reaalipääomasijoituksista sekä ulkomaista pitkistä vaateista, sopivaa kuvaamista ja aggregointia tulisi tutkia sinänsä ja osana makrotaloudellista mallia.
Omassa työssäni olen tuonut pankkimarkkinoiden kuvaamiseen keskittyvän vaadeluokituksen rinnalle vaihtuvahintaisen arvopaperin,
joka pääasiassa on samaistettu vaateeksi, jonka välityksellä julkinen sektori velkaantuu yksityiseen nähden. Tämä tuo lisävalaistusta rahoitusmarkkinoiden toiminnan kuvaamiseen
ja raha- ja finanssipolitiikan yhteyksien selvittämiseen.
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KI RJALLISUUTT A

Väitöskirja rahoitusvirtamallista
Kari Alho: Analysis of Financial Markets and Central Bank Policy in the Flow-of-Funds Framework.
An Application to the Case of Finland, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, sarja A 12. Helsinki 1988.
236 s. (Kansantaloustieteen väitöskirja.)
Valtiot.lis. Kari Alho on asettanut väitöskirjansa
yhdeksi tavoitteeksi makrotaloudellisen analyysin
rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisestä, rahapolitiikan välittymismekanismis~a ja talouspolitiikan
vaikutuksista soveltamalla niin sanottua rahoitusvirtamallia Suomen pääomamarkkinoiden kuvaamiseen. Väitöskirjan toisena tavoitteena on käsitellä rahoitusvirtamallien täsmentämiseen ja estimointiin liittyviä kysymyksiä ja estimoida ekonometriset rahoitusvirtamallit Suomen kotitalous-,
yritys- ja pankkisektoreille. Tällä tavoin pyritään
arvioimaan luotonsäännöstelyn kohtaantoa ja rahoitusvaateiden korvattavuutta, joilla on tärkeä
merkitys säänneltyjä rahoitusmarkkinoita käsittelevässä makroanalyysissä ja talouspolitiikan vaikutusten arvioinnissa.
Rahoitusvirtamallin keskeiset tunnusmerkit löytyvät jo Brainardin ja Tobinin klassisesta artikkelista vuodelta 1968. Tuoreempi ja kattavampi katsaus ko. lähestymistavasta sisältyy Tobinin Nobelluento on vuodelta 1981. Mallin mukaan yksikköperiodin aikana kansantalouden rahoitusvaateiden
tarjonta lisääntyy pääomanmuodostuksen, julkisen
rahoitustarpeen, vaihtotaseen ylijäämän ja keskuspankin rahapolitiikän johdosta. Samanaikaisesti taloudessa syntyy uusia inside-vaateita. Yksityinen
sektori tekee ko. yksikköperiodin aikana varallisuuttaan koskevat päätökset, joihin integroidaan
samanaikaisesti kuluvan periodin säästöjen ja pääomavoittojen allokointi. Nämä päätökset riippuvat rationaalisen sijoittajan teorian mukaisesti tuotto-odotuksista ja sijoituskohteiden tuottojen yhteisvaihtelusta (kovarianssistruktuurista). Lähestymistapa painottaa eri sektoreiden budjettirajoitusten
merkitystä.
Alhon tutkimus poikkeaa luonteeltaan useimmista viimeaikaista väitöskirjoista kansantaloustieteessä. Kun kehitys on vienyt yhä rajoitetumpien teemojen käsittelyyn, Alhon työ on tutkimuksena erittäin laaja-alainen. Se kattaa rahoitusmarkkinat, ku-

luttajan käyttäytymisen, investointiteorian, pankkien luotontarjonnan ja analyysin keynesiläisestä
makropolitiikasta. Laajan teoreettisen osan lisäksi siinä on perusteellinen empiirinen osa.
Väitöskirjan makroteoreettinen osuus alkaa luvusta 2. Perusmallissa keskeisenä rahoituksen välittäjänä toimii pankkisektori, jonka otto- ja antolainauskorkoja säädellään ja jonka keskuspankkivelkaa lisäksi säädellään vakioisella tai kasvavalla
marginaalikorolla. Säätelyn takia korko ei voi toimia luottomarkkinoita tasapainottavana tekijänä,
vaan talous joutuu luontonsäännöstelytilaan, jossa luottojen ylikysyntämuuttuja saa koron tehtävän rahapolitiikan välittymismekanismissa. Tällöin
rahapolitiikan vaikutukset riippuvat olennaisesti siitä vähentääkö luottojen yli kysyntä enemmän hyödykkeiden vai rahoitussaatavien kysyntää.
Ym. jakson arvioinnissa kiinnittyy huomio mm.
seuraaviin kohtiin. On mahdollista väittää, että
yleinen teorianmuodostus on eräässä mielessä ajanut rahoitusvirtamallien ohitse. Rahoitusvirtamallien kuvaamat mekanismit voivat olla varsin olettamuksenvaraisia ellei niiden mikrotaloudellisia lähtökohtia spesifioida. Tämä havainto liittyy kysymykseen perinteisen keynesiläisen makroajattelun
rajoista. Mutta se voidaan nostaa kritiikkinä esiin
myös Alhon työn yhteydessä.
Toiseksi, kuten Tobin on korostanut, rahoitusvirtamalli on hetkellinen läpileikkaus sopeutumisprosessista. Alhon analyysi paljolti rajoittuu hetkelliseen virtatasapainoon: sen intertemporaaliset
kytkennät olisi voitu perusteellisemmin arvioida.
Nyt jää vastausta vaille mm. kysymys siitä, mitkä
ovat luottokorkosäännöstelyn vaikutukset pitkän
aikavälin tasapainossa.
Kolmanneksi ja edelliseen liittyen päätyy johtopäätökseen että Alho ei käsittele odotuksia systemaattisesti. Hänen mallissaan on vaihtuvahintaisia sijoituskohteita. Niiden hinnanmuodostus olisi tullut kautta linjan endogenisoida. Tämä olisi
väistämättä johtanut kysymykseen (myös tulevaa
talouspolitiikkaa koskevien) odotusten roolista hinnanmuodostuksessa. Inflaatio-odotukset Alho on
endogenisoinut. Tämä onkin tärkeä elementti hänen työssään ja se myös avaa uusia näkökulmia
mm. korkopolitiikan vaikutuksista. Rationaalisten
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odotusten olettamusta ei kuitenkaan ole tehty työn
rahoitusmarkkinajaksossa, vaan se rajoittuu hintaodotuksiin.
Mallin rahoituslohkoa laajennetaan asteittain sisältämään avotalouden ulkomaiset pääomaliikkeet
ja joustavakorkoiset markkinarahan markkinat.
Luvussa 3 siirrytään politiikka-analyysiin, jossa
keskuspankkipolitiikan lisäksi tarkastellaan myös
finanssipolitiikan vaikutuksia. Lisäksi aikaisemmin
hyödykemarkkinoiden osalta kiinteähintaisena käsiteltyä mallia laajennetaan lisäämällä tuloksiin inflaatiovaikutusten analyysi. Luvussa 4 tarkastellaan
lopuksi nykyisen kaltaista tilannetta, jossa koti- ja
ulkomaiset rahoitusmarkkinat ovat aikaisempaa tiiviimmin toisiinsa kytketyt. Tässä yhteydessä sovelletaan myös avointa korkopariteettia valuuttakurssiodotusten endogenisointiin. Analyysi on kauttaaltaan havainnollista ja selkeästi etenevää. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että mallin laajentuessa monet politiikkatoimenpiteiden ja muiden
eksogeenisten shokkien vaikutuksista jäävät epäselviksi.
Luvussa 5 Alho siirtyy käsittelemään ekonometristen rahoitusvirtamallien spesifiointiin ja estimointiin liittyviä kysymyksiä. Aluksi hän tarkastelee tavanomaista portfolioteoriaa ja sijoituskäyttäytymistä sellaisessa tilanteessa, jossa osalla pääomamarkkinoista on epätäydellinen kilpailu tai
muita epätäydellisyyksiä. Rahoitusvirtamalleille
ominaista portfolion hidasta sopeutusta perustellaan tavanomaisin argumentein siten, että yksittäisen sijoittajan portfoliosopeutus oletetaan jatkuvaksi ja tasaiseksi. Transaktiokustannusten aiheuttamia diskreettejä mikrotason portfoliomuutoksia
ei sen sijaan käsitellä.
Kotitalous-, yritys- ja pankkisektoreiden rahoitusvirtamallien täsmennykset ja estimointitulokset
esitetään luvuissa 7-9. Suurimmalta osaltaan tulokset ovat odotettuja ja teoreettista mallia tukevia. Vaikeuksia aiheuttaa lähinnä yritysten pankkiluottojen mallintaminen. Tämän erän käyttäytymistä ei kyetä luotonsäännöstelyhypoteesin edellyt-

tämällä tavalla selittämään pelkästään pankkien
luotontarjontatekijöillä, vaan sen osalta joudutaan
turvautumaan vaikeasti perusteltavissa olevaan yh. tälöön, jossa on mukana sekä tarjonta- että kysyntätekijöitä.
Tutkimustuloksista voidaan todeta seuraavaa.
Finanssipolitiikan osalta analyysi ei tuota tuloksia,
jotka olisivat uutta siihen nähden, mitä aikaisemmin on tiedetty. Sen sijaan rahapolitiikan osalta AIhon tulokset ovat yllättäviä ja niillä on myös relevanssia päiväkohtaisen talouspolittisen keskustelun
kannalta. Niinpä Alho osoittaa, miten korkeat kotimaiset korot heijastuvat inflaatio- ja devalvaatioodotuksina - mekanismi, jota keskuspankki ei hevin tunnusta. Samalla korkopolitiikalla saattaa olla
ennakko-odotusten vastainen vaikutus hyödykemarkkinoilla. Toinen merkittävä tulos Alhon työssä
liittyy devalvaatioanalyysiin. Hän osoittaa, miten
devalvaation kysyntävaikutus on riippuvainen reaalipalkan poikkeamasta pitkän aikavälin tasapainotasoltaan.
Väitöskirjan ekonometrinen osuus täydentää sen
makroteoreettista analyysiä täsmentämällä kuvaa
rahoitusvaateiden korvattavuudesta ja luotonsäännöstelyn kohdistumisesta eri rahoituksen käyttökohteisiin. Toisaalta tutkimuksessa tulee esille se
ekonometristen rahoitusvirtamallien keskeinen ongelma, että osin monimutkaisen sopeutumismekanismin takia joudutaan estimoimaan suuri määrä
parametreja verrattain pienestä havaintojoukosta.
Tämä vähentää mahdollisuuksia testata vaihtoehtoisia odotusten muodostumista koskevia hypoteeseja ja pakottaa yksinkertaisimmassa staattisten
odotusten mallissakin ad hoe-perustein hakemaan
mallin lopullisesti hyväksyttävää muotoa. Samasta syystä ei voida myöskään soveltaa epätasapainomallien estimointimenetelmiä, vaikka ne Alhon
tutkimuksessa olisivat olleet muutoin hyvin perusteltavissa.

Vesa Kanniainen
Olavi Rantala
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Neuvostotalouden analyysiä
Pekka Sutela: Neuvostotalouden vaikeat vuodet.
Tie Gorbatshovin talouspolitiikkaan. Tutkijaliitto
1987.
Harvoihin neuvostotalouden tuntijoihimme kuuluva valt. tri Pekka Sutela on julkaissut analyysin
Breznevin kauden loppuvuosista aina vuoteen 1985,
ajasta, jota nykyään nimitetään stagnaatiokaudeksi. Teos, joka osittain sisältää Sutelan jo aiemmin
julkaistuja kirjoituksia, ei ole systemaattinen esitys neuvostotaloudesta, mutta kattaa kuitenkin sen
tärkeimmät lohkot. Alkuluku 1970-luvun perinnöstä tarkastelee taloudellisten ongelmien kärjistymistä, jotka huipentuvat yhteiskunnalliseen rapautumiseen: korruptioon, alkoholismiin, alentuneeseen
elinikään.
Työvoimaa käsittelevässä jaksossa kuvataan
työttömyyden ennätysnopeaa eliminoimista 1930luvulla, jolloin täystyöllisyydestä onkin tullut yksi
sosialistisen systeemin kulmakiviä. Hallinnollinen
työllistäminen on toisaalta johtanut työmarkkinoiden jäykistymiseen ja työvoiman tehottomaan käyttöön. Sitä on korostanut myös tasapäistävä palkkapolitiikka, jonka takia halu edetä uralla ja ottaa vastuuta on jäänyt vähäiseksi. Työvoiman motivointiongelmaan liittyy myös kulutushyödykkeiden tarjonnan ja rahamäärän välinen tasapainottomuus. Yleisesti väitetään, että rahalla on yhä vähemmän tavarakatetta, jolloin rahan motivoiva vaikutus olisi heikentynyt. Sutelan mukaan tälle väitteelle ei kuitenkaan löydy riittävää näyttöä (s. 70).
Seuraava luku käsittelee investointeja, jotka neuvostoajattelun mukaan muodostavat oman sektorinsa. Investoinnit ovat tarkastelu kautena vähentyneet ja tuotantokapasiteetti on päässyt pahasti rapistumaan. Se on tuntunut etenkin konepajateollisuudessa, vaikka se on saanut neljäsosan teollisista investoinneista. Tämä on ymmärrettävää osittain sen vuoksi, että 60 prosenttia alan tuotteista
menee sotilaskäyttöön. Oman lukunsa on saanut
tekninen kehitys, joka kiistatta on hidastunut. Perussyynä tähän on epäilemättä kilpailun puute, jonka Sutela sattuvasti todistaa esimerkillä yhdestä
tuoteryhmästä, aseista: sotilassektori, joka kohtaa

konkreettisen ulkomaisen kilpailun on kiinnostunut tuotteittensa laadusta (s. 109).
Maataloutta käsittelevä luku on melko suppea,
mutta se antaa uskottavan kuvan kollektivisoinnin
tuhoisuudesta. Elintarvikekriisi on johtanut uudistuksiin kuten paluuseen kohti perheviljelmiä (ryhmä- ja perheurakat).
Oman lukunsa ovat saaneet informaatio- ja tietotekniikka. Tämä on perusteltua, koska pitkään
uskottiin, että tietokoneet auttavat ratkaisemaan
keskus suunnittelun ongelmat. Kybernetiikka ja tietokoneet olivat avainsanat. Kirjoittaja valaisee monipuolisesti syitä, miksi edistys on ollut hidasta tai
olematonta. Teoksen loppuluvut on omistettu Breznevin, Andropovin ja Tsernenkon ajan talouspolitiikalle sekä 1980-luvun reformiehdotuksille, joiden moninaisuudesta ei kiteydy mitään selkeää kehitysnäkymää. Teos päättyy Gorbatsovin valtaantuloon, mutta perestroikaan ja sen onnistumismahdollisuuksiin se ei puutu.
Sutela on tehnyt ansiokkaan työn analysoidessaan suurvallan talouselämän ajautumista umpikujaan. Teos on epäilemättä hyvää kansainväistä tasoa. Siksi sen soisi leviävän jossain muodossa myös
ulkomaisten lukijoiden saataville, mm. niiden käsiin, jotka ovat vakuuttuneita suomalaisen keskustelun »suomettumisesta». Tässä kirjassa ei sellaisesta ole jälkeäkään, kritiikki on paikoin murskaavaa, tosin samaa löytää jo neuvostolaistenkin ekonomistien kirjoittelusta.
Sutelan kirjoitustapa on analyyttistä, mutta myös
tyylillisesti elävää. Tosin puutteitakin voidaan
osoittaa. Kirja ei ole systemaattinen esitys aiheesta, vaan pikemminkin kokoelma pitkähköjä esseitä. Monet varmaan jäävät kaipaamaan tietoja ulkomaankaupasta, joka olisi ansainnut oman lukunsa.
Siihen nähden, kuinka heikkotasoisia kirjoja.
meillä suuretkin kustantajat laskivat markkinoille
aikaisemmin neuvostotaloudesta tai SEV -maista,
on paradoksaalista, että Sutelalla oli vaikeuksia löytää kustantajaa. Toivoisi ekonomistiemme jo yleissivistyksensä takia tutustuvan tähän kirjaan.

Jarmo Eronen
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Oikeata tai väärää politiikkaa
Mauno Koivisto, Politiikkaa & politikointia
1979-81. Kirjayhtymä. Tampere-Jyväskylä 1988.
Tekijä julkaisi 10 vuotta aikaisemmin kirjan» Väärää politiikkaa», jonka alkusanoissa (s. 7) hän kirjoitti: »Tämä kirja ei pyri antamaan mitään kokonaiskuvaa tapahtuneesta, en pyri täydellisyyteen enkä tasapuolisuuteen. Sen sijaan kaiken sen, mitä
esitän, oli se kuinka yksipuolista hyvänsä, pyrin perustelemaan. Toisin sanoen pyrin kertomaan totuuden, mutta en väitäkään kertovani koko totuutta».
Esiteltävän kirjan lukija ei joutune aivan väärille
jäljille, jos hän pitää mielessään, ainakin implisiittisesti, edellä siteeratun.
Suomalaisessa poliittisessa muistelmakirjallisuudessa on perin vähän lähdeaineistoa sen selvittämiseksi, mitkä olivat tosiasiallisesti ne trade-ojjit, joiden välillä tehtiin valintoja joko talouspoliittisina
»kokonaisratkaisuina» tai budjetteina. Monet pääministerit ja valtiovarainministerit ovat Suomessa
muistelleet, mutta heidän kirjoistaan ei vastauksia
löydy taloudellisten valintojen syntyyn. Vielä vähemmän niitä löytyy valtioneuvoston pöytäkirjoista. Eräät valtioneuvoston pöytäkirjojen liitteet ja
muistiot ovat tässä suhteessa hyödyllisempiä lähteitä talouspolitiikan tutkijoille. Paasikiven päiväkirjoissa vuosilta 1944-56 on paljon talouspolitiikan valintatilanteiden mielenkiintoisia kuvauksia. Paasikiven ongelmat olivat osittain sisäpoliittisia, pääasiallisesti kuitenkin ulkopoliittisia. Ulkopoliittisten valintojen vaihtoehdot tulevat selvästi
näkyviin Linkomiehen» Vaikea aika»-kirjassa. Rainer v. Fieandt on »Omaa tietään kulki vaan»-kirjassaan kertonut paljon mm. v. 1957 devalvaation
vaihtoehdoista, Klaus Waris on eräissä artikkeleissaan päässyt lähelle esiteltävän kirjan valintojen kuvausta. Ulkomaisista muistelijoista on tämän kirjoittajalle tullut mieleen lähinnä Hjalmar Schacht
ja Ernst Wigforss, mutta jo Ehrhardt jää terävyydessä Koivistosta selvästi.
Politiikkaa & politikointia on talouspolitiikan
oppikirja parhaimmillaan osissa Prologi ja v. 1979.
Ne ongelmat, joita näissä osissa käsitell.ään kuvaavat valuuttakurssipolitiikan, tulopolitiikan, vero-

politiikan ja budjetinteon problematiikkaa melko
suuren epävarmuuden vallitessa. Sen sijaan vuoden 1980 ja erityisesti vuoden 1981 budjetinteon ongelmat ovat olleet melko kaukana talouspolitiikan
ongelmista. Budjetinteon asemasta pöydällä olivatkin pikemminkin valtapolitiikan kysymykset. Valtapolitiikalle on tietenkin kauniimpi nimi, taistelu
osittaishegemoniasta. Tästä asiasta annettu kuvaus
on aukkopaikoistaan huolimatta mahtava. Talouspolitiikan teorian kannalta ei kukaan ekonomisti
opi yhtään mitään. Sen sijaan siitä oppii, miten hegemoniakysymykset saattavat estää lähes kaikki rationaaliset valinnat talouspolitiikassa.
Luin esiteltävän teoksen oheislukemistona Valtiovarainministeriön kansantalousosaston samanaikaiset julkaisut. Lukemisesta oppi jälleen sen, kuinka vaikeata on virkamiesten valmistellessaan kuvausta valittavista vaihtoehdoista arvata sitä, mitkä muut painotukset saattavat vaikuttaa ratkaisuihin. Silloin kuin pyritään optimoimaan makroekonomista hyvinvointi-indeksiä, on varmasti parempi uskoa vanhaan juristeria-maksimiin eli yleiseen
etuun. Vain tämä termi on kyllin epämääräinen sen
kuvaamisen, mitä päätöksillä itse asiassa tarkoitettiin. Sivustakatselija tietää jälleen parhaiten, miten »väärää politiikkaa» on taas noudatettu.
Aina muistelmia lukiessa syntyy lukijan eteen
epätodelliselta vaikuttava kuva siitä, miten yksi
suuri asia on saattanutkaan hallita koko keskustelua. Jälkiviisas lukija pysähtyy miettimään, miksi
päättäjät eivät havainneet niitä uusia isoja asioita,
jotka heti välittömästi tulivat hallitsemaan keskustelua. Kylvetyt ongelmat eivät vain näkyneet päivän keskustelun pölystä. Näin on ollut ja tulee ilmeisesti aina olemaan.
Koivisto ei opeta nytkään, miten hyvää politiikkaa voidaan yleensä tehdä, vaan sitä, miten monimutkaisia kuvioita voi alati vaihtelevissa tilanteissa syntyä. Kirjasta voi oppia, miten yksi asia ja jopa
kohtuullisen iso paketti on voitu viedä läpi. Kirja
opettaa myös, miten sumea poliittinen kuvio voidaan hallita. Arvostelun kirjoittajan mielestä kirjan loppuratkaisu oli onnellinen.

Jussi Linnamo
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Ruusuja Jouko Pauniolie
Raha, inflaatio ja talouspolitiikka. Jouko Paunion
juhlakirja. Valtion painatuskeskus, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos. Helsinki 1988.
369 s.
Tämän mittavan huomionosoituksen 60-vuotiaalle
päivänsankarille toimittivat Seppo Honkapohja ja
Antti Suvanto, Joukon oppilaita parhaasta päästä. Heille kiitos hyvin tehdystä työstä.
Jouko Paunio loi itselleen laajat henkilökohtaiset suhteet maailman huippututkijoihin, asetti tavoitteekseen suomalaisen kansantaloustieteen kohottamisen kansainväliselle tasolle, kokosi ympärilleen kansantaloustieteeseen tosissaan rakastuneita nuoria, tyrkkäsi heidät avaåmastaan ikkunasta,
ulos ummehtuneesta umpiosta, ylös kohti ylväitä
yläpilviä. Ennen kaikkea tämä on se kestävä kontribuutio, joka selittää nuoremman polven opettajaansa kohtaan tunteman poikkeuksellisen lämpimän arvostuksen.
Jukka Pekkarisen ja Antti Suvannon »luonnoksessa tutkijan ja opettajan muotokuvaksi» valottuvat toki monet muutkin sarat jo paljon ehtineen
aktivistin työstä. 50-luvulla syntyneen o-ryhmän
toiminta ei ehkä ole enää kaikille tuttu. Muutenkin Joukon otteesta taloustieteeseen .kuvastuu se perusoivallus, että economics'in takana on aina 'political economy' , että kaikki se mikä kansantaloustieteessä on arvokasta, on syntynyt tarpeesta vaikuttaa myönteisesti kansojen talouksien todellisiin
ongelmiin, eli että tutkimuksella on oltava talouspoliittinen relevanssi. Samaan kuvioon kuuluu Joukon ennen kaikea itselleen asettama ohje ja vaatimus, että akateemisilla ekonomisteilla on sekä oikeus että velvollisuus osallistua ajankohtaiseen talouspoliittiseen keskusteluun. Valitettavasti eivät
korkeakoulujemme norsunluutornit ole tässä suhteessa vielä yleisemmin romahtaneet.
Kirjan muut artikkelit on ryhmitelty kahteen
osaan, joista ensimmäinen koostuu lähinnä katsauksista viimeaikaiseen raha- ja makrotaloudelliseen tutkimukseen. Toimittajien tavoitteena onkin
ollut, että teos, niin juhlakirja kuin onkin, muodostuisi myös opiskelijoiden käsissä kuluvaksl käyttöesineeksi. Hyvinkin tehtyjen suomenkielisten kirjallisuuskatsausten pulmana vain pyrkii olemaan,
että kilpailevaa ja koko ajan uudistuvaa englanninkielistä tarjontaa on markkinoilla runsaasti.
Seppo Honkapohja kahlaa läpi uudempaa makroteoriaa rahan tarjonnan reaalitaloudellisten vai-

kutu sten näkökulmasta. Sangen tiiviiksi puristetun
esityksen perusteella alueeseen vihkiytymätön lukija tuskin saavuttaa kovin syvällistä ymmärrystä
eri koulu kunnista ja niiden eroavuuksista, mutta
pitkine lähdeluetteloineen katsaus on varmaankin
arvokas opas näihin kysymyksiin paneutuville.
Toinen rahateorian piiriin kuuluva artikkeli on
David Laidlerin esitys rahasta puskurivarastona.
On se kumma, että raha on jäänyt taloustieteilijöille
sellaiseksi voittamattomaksi mysteeriksi, että jokaisen itseään arvostavan prinssin on taitettava peistä tämän lohikäärmeen kanssa kirjoittamalla oma
versionsa aiheesta »An Essay on Money» tai »Eine
kleine Einleitung in das Wesen des Geldes». Laidlerin viritelmässä ei ole yhtään kaavaa, ei edes sitä
ainokaista, joka on Hawkingin »Ajan lyhyessä historiassa». Tämähän on tietenkin eleganttia, mutta
tekee lukijalle vaikeaksi päästä perille mistä oikein
on kysymys. Laidlerin esseessä on useita erillisiä,
hyödyllisen tuntuisia oivalluksia, esimerkiksi näkemys rahan pidosta vaihtoehtona epävarmuutta hälventävän informaation hankinnalle. Tämän mukaan rahakassat ja markkinainformaation tuotanto
kannattaa optimoida yhdessä siten, että rajakustannukset tulevat yhtä suuriksi. Kokonaisuus jätti
kuitenkin tämän lukijan verraten kylmäksi. Pääajatuksena näyttäisi olevan, että rahan kysyntä on
jollakin välillä ja jollakin aikavälillä ei-determinoituo T.s. kassanpitäjät eivät piittaa siitä, onko heillä rahaa hieman enemmän tai vähemmän. Tämä
olisi eräs tapa tulkita niitä empiirisiä tuloksia, jotka viittaavat rahapolitiikan pitkiin viiveisiin. Mutta
jos raha on »buffer stock», täytyy näitä olioita varallisuusrajoituksen takia olla muitakin. Mikä tai
mitkä ovat ne muut assetit, joiden kysyntä on epämääräinen? Jamitä hyötyä tällaisesta tarkastelutavasta on verrattuna tuttuun temporary - full equilibrium -kehikkoon, joka toki sekin pärjää viivei den selittelyssä? Carrin ja Darbyn vuonna 1981
alulle panemassa buffer stock -kirjallisuudessa, samoin kuin aiemmissa osittaisen sopeutumisen rahamalleissa, on sellainen maku, etHl tässä pieneläjä-ekonomistit ovat omista transaktiokustannuksistaan ja kyvyttömyydestään täysin hallita kassavirtojaan vetäneet turhan vahvoja analogioita
markkinoiden tasolle. Kun keskuspankkien diilerit operoivat maailman rahojen tukkumarkkinoilla, niin olisi se outoa jolleivat korot ja valuuttakurssit pysyisi tässä leikissä mukana reaaliaikaisesti
siten, että arbitraasimahdollisuudet nollautuvat.
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Toinen Jouko Paunion laajaa ulkomaalaista ystäväpiiriä edustava kirjoittaja on Marcus H. Miller, joka konstruoimansa kahden maan mallin puitteissa tarkastelee talouspolitiikan vaikutuksia reaalisuureisiin, erityisesti reaaliseen valuuttakurssiin.
Tutkimuksen taustalla ovat ne maailmantalouden
merkittävät epätasapainottomuudet, jotka ovat
syntyneet sen jälkeen kun nimellisten valuuttakurssien määräytyminen jätettiin spekulatiivisille assettimarkkinoille ilman että suurten teollisuusmaiden
talouspolitiikassa olisi samalla siirrytty autarkiasta koordinointiin. Kansainvälisen talouden poliey
mix -kysymykset ovat makrotaloustieteen tärkeimpiä painopistealueita ja Millerin tutkimus on epäilemättä mielenkiintoinen lisä alan kirjallisuuteen.
Tulosten tulkintaa ja arvioimista vaikeuttaa kuitenkin se, että ne perustuvat Dornbusch-tyyppiseen
makrotason ad hoe -malliin, jossa assettihintojen
välitön sopeutuminen on liitetty hyödykehintojen
hitaaseen sopeutumiseen, ja jossa lisäksi rationaalisia ja epärationaalisia odotuksia on yhdistetty melko reippaalla tavalla. Niinpä hyödykehintojen
muutos määräytyy inflaatio-odotuksilla lisätystä
Phillips-relaatiosta, mutta inflaatio-odotukset yllättäen rahan tarjonnan muutoksesta. Tästä seuraa, että reaalista valuuttakurssia koskevat odotukset ovat epärationaalisia, vaikka nimelliskurssia
koskevat odotukset ovat mallissa rationaalisia. Makuasioista ei ehkä pitäisi kiistellä, mutta mielestäni vakuuttavampiin tuloksiin päästään optimointiin pohjautuvalla mikro-makro-tekniikalla, joka
sentään takaa olettamusten ristiriidattomuuden
vaikkakaan ei realistisuutta.
Erkki Koskelan ja Matti Virenin katsauksessa
tarkastellaan Eulerin yhtälö-lähestymistapaa intertemporaalisissa kulutusmalleissa. Verrattuna traditionaalisiin kulutusfunktiotutkimuksiin tämä lähestymistapa tarjoaa eräitä etuja. Niinpä kulutusfunktion parametreja voidaan estimoida ilman, että
tulokset olisivat riippuvaisia odotusmuuttujia
(esim. tulevat työtulot) koskevan itsenäisen datan
saatavuudesta ja hyvyydestä tai ehdollisia odotusten muodostumista koskevien olettamusten suhteen. Koska lisäksi Euler-yhtälöiden muodostaminen ja estimointi ei edellytä kuluttajan optimointitehtävän suljetun muodon ratkaisun (»kulutusfunktion») olemassaoloa analyyttisessa muodossa,
voidaan intertemporaalisen hyötyfunktion parametrisoinnissa mennä pidemmälle kuin traditionaalisessa lähestymistavassa. Koskela ja Viren tarkastelevat erityisesti mallia, jossa intertemporaalisen
substituution ja riskiaversion parametrit saadaan
erotetuiksi toisistaan luopumalla ajassa additiivi-

sen hyötyfunktion oletuksesta. Katsauksessa käsitellään lisäksi julkisen ja yksityisen kulutuksen välistä substituoitavuutta sekä ns. Barro - Ricardoneutraliteettia, eli kysymystä siitä, identifioivatko
kuluttajat julkisen velan omaksi velakseen. Aika
näyttänee, miten merkittäväksi Euler-yhtälöihin perustuva tutkimussuunta osoittautuu verrattuna
muihin empiirisesti orientoituneen kulutusteorian
uusiin laajennuksiin. Katsaus on joka tapauksessa
hyödyllistä luettavaa kaikille.
Rahateorian ohella hinta- ja palkkateorian makrotaloudelliset ulottuvuudet ovat olleet Jouko Paunion oman tutkimustoiminnan painopistealueita.
Tältä kentältä on teoksessa kaksi kompaktia katsausta, Vesa Kanniaisen ja Paavo Peisan hyödykehintojen määräytymisestä epätäydellisen kilpailun olosuhteissa ja Pertti Haaparannan ja Jouko
Vilmusen optimaalisen palkkaindeksoinnin teoriasta. Hyödykehintojen ja palkkojen suhteellisen jäykkyyden mallittaminen on epäilemättä eräsmakroteorian avain kysymyksistä. Vaikka näiden ongelmien selvittämiseen on viime vuosina suuntautunut melkoisesti tutkimusresursseja, on jäykkien
hintojen ja epätäydellisen kilpailun luonteva kytkentä optimaalista käyttäytymistä, rationaalisia
odotuksia ja hyvin toimivia assettimarkkinoita korostavaan makroanalyysiin osoittautunut vielä
avaamattomaksi pähkinäksi. Tilanne on jotenkin
sama kuin fysiikassa, jossa painovoima vierastaa
muun teorian yhtenäistyviä kuvioita.
Juhlakirjan toiseen osaan on ryhmitelty Suomen
rahoitusmarkkinoiden instituutioita, suomalaista
rahoitusmarkkina-analyysia ja keskuspankki politiikkaa koskevia selvityksiä. Nämä kirjoitukset ovat
ehkä kirjan arvokkainta antia, koska vastaavaa dokumentointia ei aiemmin ole suoritettu.
Erityisen kiitoksen ansaitsee Juha Tarkan tutkielma »Kahlitun rahan aika - Suomen rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn vuosikymmenet». Kirjoitus
on oivallista luettavaa niille, jotka kammoksuvat
nykyistä menoa ja vilkuilevat kaihoisasti menneisyyteen. Tarkka asettaakin kysymyksen, miksi pula-aikana ja suursodan varjossa syntynyt säännöstelytalous jaksoi meillä elää niin selvästi yli oman
aikansa. Rivien välistä käy myös ilmi se hieman kiusallinen seikka, että säännöstelyn purkautumisprosessissa aloite on pysynyt patoutuneilla markkinavoimilla, jolloin viranomaistahojen tehtäväksi on
lähinnä jäänyt säännöstelyn muodollinen purkaminen siinä tahdissa, missä sen tosiasiallinen tehokkuus jo on hävinnyt. Rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisesta poukkoilusta ei todellakaan voi syyttää
deregulointia, vaan sitä ettei puuhaan ymmärretty
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ryhtyä jo 10-15 vuotta sitten. Joitakin vähäisempiä puutteita on ehkä Tarkankin kirjoituksesta löydettävissä. Niinpä ero vuosina 1976-77 sovelletun
ns. kokonaisluottobudjetoinnin ja sitä aiemman ja
myöhemmän »tuulta vasten nojaavan» luotonsäännöstelyn välillä oli huomattavasti jyrkempi, kuin
mitä kirjoituksesta ilmenee. Kuvatessaan säännöstelytalouteen liittynyttä rahataloudellista tutkimusta
Tarkka painottaa »yksinkertaisen rahoitusmarkkinoiden doktriinia» suomalaisena tutkimusperinteenä. Sylttytehtaana lienee kuitenkin ollut Valuuttarahaston kehitysmaihin - niin myös Suomeen jo 50-luvulta lähtien soveltama rahoitusanalyysi (ks.
esim. J. J. Polak ja Victor Argy, Staff Papers, May
1971).
Tarkan kirjoitusta täydentää Hannu Halttusen
ja Antti Suvannon selkeä esitys rahoitusinnovaatioista ja Suomen rahamarkkinoiden synnystä. Sixten Korkmanin ja Jukka Pekkarisen seikkaperäinen tutkielma kiinteän valuuttakurssin ongelmasta Suomen markan historiassa on sekin luettava samalla rupeamalla kuin Tarkan kirjoitus. Näissä esityksissä sovellettu tiukka työnjako jää kuitenkin
jossakin määrin häiritsemään kokonaiskuvan hahmottamista Suomen »monetaarisesta historiasta».
Korkman ja Pekkarinen päätyvät konventionaalisesti toteamaan, että vakaa markka on hyvä renki
mutta huono isäntä, eli että jos tasapaino kaikesta
huolimatta pahemmin järkkyy, syntyy nyt kuten
aina ennenkin sekä painetta että tarvetta valuuttakurssin muutokseen. Mielenkiintoisempaa olisi ollut ainakin jommassa kummassa kirjoituksessa tarkastella kysymystä siitä, miten kotimainen deregulaatio (vapaa koronmuodostus) yhdessä kansainvälisen finanssi-integraation (pääomaliikkeiden vapautuminen) ja monetaarisen integraation (suuntaus kohti kiinteitä valuuttakursseja) kanssa on
muuttamassa suomalaisen tulonjako-lobbismin per\lskuvioita.
Samaan kokonaisuuteen jo mainittujen kirjoitusten kanssa kuuluu vielä Kjell Peter Söderlundin katsaus »Suomalainen empiirinen rahan kysyntätut-

kimus», joka täydentää Juha Tarkan huomioita
kotimaisesta rahataloudellisesta tutkimuksesta.
J uhlakirj an toisen osan finaalissa on kaksi sen
muusta sisällöstä irrallaan olevaa esitystä, Heikki
Oksasen pioneerityö kansantalouden kirjanpidon
sektorikohtaisten tulotilien inflaatio-oikaisusta sekä
Heikki Koskenkylän ja JouniKokon katsaus energian kysynnän tutkimukseen Suomessa. Pikaisen
lukemisen perusteella voisi Heikki Oksasen kanssa ruveta riitelemään deflaattorien valinnasta ja pysähtyä ihmettelemään, onko valuuttavaranto joutunut kadoksiin. Mutta tämä on turhaa, sillä kirjoitus tuo kyllä hyvin esiin oman sanomansa, nimittäin että Tilastokeskuksen olisi syytä ryhdistäytyä ja tuottaa tutkimuksen ja talouspoliittisen analyysin tueksi myös inflaatiokorjattuja kansantulotilastoja. Rahamääräisiin vaateisiin liittyvien inflaatiovoittojen ja -tappioiden sektorikohtaisen erittelyn merkitystä ei tosin myöskään pidä liioitella,
sillä markkinavoimat (korot, palkat, hinnat, osakekurssit) huolehtivat voittojen ja tappioiden jatkuvasta uusjaosta. Koska kotitaloudet omistavat
Suomen valtion, kunnat ja yritykset, inflaatiosta
johtuvien ja muiden pääomavoittojen ja -tappioiden kohtaannon selvittäminen on sangen hankala
tehtävä.
Koskenkylän ja Kokon katsaus on hyödyllinen
referenssi mm. energiapoliittisista kysymyksenasetteluista kiinnostuneille. Kirjoitusta lukiessa tulee
vain mieleen, miksei itse tuotantofunktioita ole
energian kysyntätutkimuksissa liiemmälti endogenisoitu. Maallikosta tuntuu jotensakin selvältä, että
esim. öljytuotteiden nykyinen kysyntä heijastaa kaiken muun ohella myös sellaista endogeenista teknologiaa, jonka luomiseen jo ensimmäinen öljykriisi antoi taloudellisen virikkeen. Eihän loppujen lopuksi voi pitää paikkaansa, että pääoma on substituutti sähkön kanssa mutta komplementti polttoaineiden suhteen, niin kuin eksogeenisten tuotantofunktioiden perusteella tehdyt laskelmat osoittaisivat.
Kari Puumanen
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Katajainen kansa pitkällä marssilla
Riitta Hjerppe: Suomen talous 1860-1985, Kasvu ja rakennemuutos. Suomen Pankin julkaisuja,
kasvututkimuksia XIII. Valtion painatuskeskus,
Helsinki 1988. 314 s.
Kansantalouden tilinpidon käyttöönotto on parantanut mahdollisuuksia kuvata ja selittää kansantalouksien kehitystä, rakennetta ja kasvun leviämistä. Viime vuosikymmenen ansiokkaista kasvututkijoista muistetaan ainakin Simon Kuznets ja Angus Maddison. Suomalaisia kasvututkijoita on paljon ja heidän työnsä keskeiset osat on julkaistu Riitta Hjerppen tutkimuksessa 1987. Hjerppen tukijoihin ja työn seuraajiin kuuluu myös Angus Maddison, mikä varmistanee sen, että suomalainen kasvututkimus voidaan asianmukaisesti liittää
kansainvälisiin hakuteoksiin.
Kasvututkimustoimikunnan puheenjohtaja Olavi
E. Niitamo on todennut, että työ on ollut tietojen
kokoamista tilastolähteistä, kirjallisuudesta, lehdistä, virallisista asiakirjoista ja arkistoista. Työn laajuudelle antaa jonkinlaista vertailupohjaa se, että
nykyisin vuosittaisen kansantalouden tilinpidon
tuottamiseen tarvitaan yli kahdenkymmenen henkilön työpanos. Kasvututkimuksen työpanostarve
on arvioni mukaan ollut 1 250 työvuotta.

***
Hjerppen kasvu tutkimus vahvistaa käsitystä kasvun käynnistymisestä vähitellen pitkähkön ajan kuluessa ilman äkkijyrkkiä muutoksia. Kasvu on
edennyt kapeiden sektorien kautta ja vähitellen laajentunut koko kansantalouden muutosprosessiksi.
Suomessa lähdettiin liikkeelle jo ennen vuotta
1860. Pitkän ajan kehitys kuvalle on tunnusomaista kiihtyvä kasvu. Autonomian ajan epävakaalta
kaudelta 1860-1890 siirryttiin vakaampaan aikaan
1890-1913. Sitten koettiin verrattain jyrkkiä vaihteluja toiseen maailmansotaan asti, mutta yllettiin
kuitenkin keskimäärin 4 prosentin kasvuun. Kasvuvauhdin huipentuma koettiin vuosina 19461974.
Suomi saavutti 1860-luvulla suunnilleen saman
tulotason kuin Englanti 1700-luvun alkupuolella,
Tanska 1820-luyulla ja Ranska 1830-luvulla. Vielä tämän vuosisadan alussa Englannin etumatka
Suomeen nähden oli noin 50 vuotta. Suomessa nimittäin saavutettiin vasta 1920-1uvulla se tulotaso,
johon Englanti ylsi jo vuonna 1870. Tämän jälkeen
viidenkymmenen vuoden aikana Suomi kehittyi tu-

lotasoltaan enemmän kuin Englanti sadan vuoden
aikana.
Olennainen taloudellisen kasvun tekijä runsaan
sadan vuoden aikana on ollut nopea teknologinen
kehitys. Sen ansiosta työn tuottavuus on erittäin
nopeasti parantunut. Noin 2/3 taloudellisesta kasvusta on arvioitu tulleen tuottavuuden paranemisesta, 1/3 työpanoksen lisäyksestä. Tuottavuuden
kasvu on ajan mittaan selvästi kiihtynyt.
Kasvu ja rakennemuutos ovat yhtä. Rakennemuutos on ollut nopeaa vakaan taloudellisen kehityksen aikana ja hidastunut tai pysähtynyt kriisiaikoina. Tällöin muutokset jopa takaisinpäin ovat
olleet suhteellisesti suuria.
Ulkomaankaupassaan Suomi on ollut onnetarten suosiossa. Suhteellisten hintojen muutosten
vuoksi ulkomaankaupan vaihtosuhde parani 1860luvulta ensimmäiseen maailmansotaan mennessä
noin 100 prosenttia. Itsenäisyyden aikana vaihtosuhde on parantunut vielä noin kolmanneksella.
Tämä on ollut hyvinvoinnin kehityksen kannalta
erittäin tärkeätä. Lisääntyneestä tuonnista ei ole
tarvinnut maksaa kohtuuttomasti.

***
Yksityisen kulutuksen volyymi on kasvanut 125
vuoden aikana henkeä kohden 14 kertaiseksi. Kolmen viime vuoden aikana se on noussut enemmän
kuin mikä oli perustaso vuonna 1860. Tämän hetken kulutustason vahvuus paljastuu kuitenkin vasta
sitten kun todetaan, että 1980-luvun loppupuolella ei yksityiseen kulutukseen käytetä kuin noin 55
prosenttia markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta kun luku viime vuosisadan puolella oli noin
85 prosenttia.
Yksityinen kulutus ei kuitenkaan ole noussut takaiskuitta. Kulutuksen pahimmat supistumat ovat
osuneet nälkävuoteen 1867, kapinavuoteen 1918,
depressiovuoteen 1932 ja sotavuoteen 1944.
Olennaisimpia muutoksia kulutuksen rakenteessa
on ollut ravinnon osuuden putoaminen noin 60 prosentista noin 20 prosenttiin. Väestön päivittäinen
ravinnonkulutus oli 1860-luvulla normaalivuosina
noin 1 900 kaloria, joka on varsin vähän. Jo 1900luvun alussa se oli noussut yli 3 000 kaloriin. Tällä kohtaa Riitta Hjerppen arvio on alempi kuin
Eino H. Laurilan.
Investointiaste on Suomessa ollut verrattain korkea. Jo autonomian aikana ylitettiin pysyvästi 10
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prosentin taso, jota eräät taloushistorioitsijat pitävät taloudellisen kasvun käynnistymisvaiheen
edellytyksenä. Ensimmäisen tasavallan aikana investointiaste kohosi jo keskimäärin 14 prosenttiin
tosin voimakkaasti vaihdellen. Toisen tasavallan aikana investointiaste on ollut noin 25 prosenttia, joskus jopa sitä korkeampi.
Julkisten investointien käyttö taloudellisen laman
torjunnassa ja kasvupotentiaalin luomisessa on toteutunut merkittävimmin 1880-luvulla. Tällöin tärkeimmäksi rakennus kohteeksi muodostui rautateiden rakentaminen juuri samaan aikaan kun yleismaailmallinen lama uhkasi alentaa tuotannon tasoa.
Julkisen vallan toimia maa- ja vesirakentamisen
alalla käytettiin laman torjunnassa myös 1930-luvulla. Tällöin elvytystoimet eivät kuitenkaan riittäneet ja niinpä investointien volyymi aleni lähes
puoleen ja investointiaste laski 1930-luvun alussa
10-11 prosenttiin.
Investointien pitkän ajan kehityksestä voi todeta sen, että investointiaste on kohonnut uudelle korkeammalle tasolle kummankin maailmansodan
päätyttyä. Kiinteän pääoman bruttomuodostus on
toisen maailmansodan jälkeen ollut suhteellisesti
kolminkertainen 1800-luvun loppuvuosikymmenien
pääomanmuodostukseen verrattuna. Pääoma työntekijää kohden on nopeasti kasvanut.
Kiinteän pääoman muodostuksen ohella kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten Suomessa on
pystytty kehittämään koulutusta ja lisäämään henkistä pääomaa. Alku oli hankalaa.
Viime vuosisadan jälkipuoliskolla vastuu alkeisopetuksesta siirtyi asteittain seurakunnilta kaupunki- ja maalaiskunnille. Valtion panos oli tässä vaiheessa ratkaiseva varsinkin maaseudun kouluverkon luomisessa. Valtio lainoitti koulurakennukset
ja maksoi osan opettajien palkasta vaikka kansakoulun pito oli varsinaisesti kunnan tehtävä.
Vuonna 1880 kansakoululaisten lukumäärä oli
Suomessa kuitenkin vain kuudesosa siitä mitä Norjassa eikä vuoteen 1913 mennessä vielä päästy kuin
noin puoleen. Enemmistö lapsista kävi ainoastaan
kiertokoulun. Niinpä sitten vuonna 1880 kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä oli kirjoitustaitoisia vain 13 prosenttia. Lukutaito oli kuitenkin
paljon yleisempää.
Edellisen perusteella on pääteltävissä, ettei Suomen teollisuuden alkuvaihe vielä ollut ratkaisevasti
riippuvainen väestön koulutustasosta. Puuvillateollisuuden tai hiomojen tahi sahojen koneiden hallitseminen ei ehkä vaatinyt työntekijöiltä suuria
koulutuksellisia valmiuksia. Ilmeisesti riitti, että

työnjohtoporras oli lukutaitoista ja hallitsi joitakin teknisiä taitoja.

** *
Suomi oli jo 1800-luvun lopulla avoin talous.
Tuonti nousi 1870-luvulla yli neljännekseen ja vienti
noin viidennekseen bruttokansantuotteesta.
Suomen riippuvuus maailmantaloudesta on ulkomaankaupalla mitaten ollut - toisin kuin on
ehkä ajateltu - keskimäärin suurempi ennen toista maailmansotaa kuin esimerkiksi 60-luvulla. Vasta kymmenen viime vuoden aikana ulkomaankaupan osuus BKT:sta on noussut uudelleen sotaa edeltäneelle tasolle. Viimeaikainen kansainvälistyminen
näkyykin enemmän pääomanliikkeissä kuin tavaravaihdossa.
Koko Euroopan kaupassa Suomen ulkomaankauppa on ollut vähäinen tekijä. Suomen osuus Euroopan viennistä on kuitenkin trendinomaisesti kasvanut 1960-luvulle asti niin, että viime vuosisadan
0,5 prosentista koko Euroopan kauppaa tultiin
noin 2 prosenttiin. Nykyisellään Suomen osuus Euroopan viennistä lienee 1,5 prosenttia, joka sekin
tuntuvasti ylittää Suomen BKT-osuuden.
Ulkomaankaupan tärkeimpiä osto- ja myyntialueita olivat autonomian aikana Venäjä ja LänsiEurooppa. Maailmansotien välisenä aikana kauppa suuntautui lähes yksinomaan länsimarkkinoilIe, erityisesti Isoon-Britanniaan. Toisen maailmansodan jälkeen markkinat ovat avautuneet uudelleen
Neuvostoliittoon, joka 1970-luvun lopulta lähtien
on ollut tärkein kauppakumppani. Länsi-Euroopassa Iso-Britannia on menettänyt merkitystään ostajana ja muut maat vastaavasti kohottaneet osuuttaan.

* * *
Entä sitten julkinen talous ja verorasitus kysymys? - Valtion kokonaismenojen osuus bruttokansantuotteesta oli alle 10 prosenttia koko autonomian ajan. Kunnallinen toiminta oli vielä vähäisempää. Hallintoväkeä ei juurikaan tarvittu. Maaseudulla hallinto pidettiin pitkään pääasiassa luottamustehtävinä. Suurin menoerä 1860-luvulla oli
köyhäinhoito. Vaivaistaloja ruvettiin perustamaan
1880-luvulta lähtien. Vasta 1900-luvun alussa jokseenkin kaikissa kunnissa oli kätilö, joka auttoi synnytyksessä ja rokotti.
Vuonna 1876 valtion sairaaloissa oli potilaspaikkoja noin 450, kaupunkien kuumesairaaloissa 27,
mielisairaaloissa 180 ja sukupuolisairaaloissa 625
sekä muissa sairaaloissa alle 90. Lääkäreitä oli
vuonna 1860 alle 100 eli yksi lääkäri lähes 20 000
henkeä kohden.
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Vielä pitkän aikaa tälläkin vuosisadalla paäosa
veroista oli välillisiä veroja ja niistä taas tärkeimpiä olivat tullit. Varsinkin kahvista, sokerista, tupakasta, alkoholista ja ylellisyystavaroista perityt
tullit muodostivat huomattavan valtion tulojen lähteen. Vasta vuonna 1920 säädettiin valtion tulo- ja
omaisuusvero, jolloin voitiin samalla luopua maaja henkiveroista sekä luontoissuorituksista kuten
teiden ja siltojen teosta ja kunnossapidosta sekä
kyyditys- ja kievarilaitoksesta.

***
Kasvututkijoiden pulmat ovat suuret. Miten soveltaa uutta vastakehitettyä tilinpitojärjestelmää tapahtumiin 100 vuotta sitä ennen? Miten johtaa
makrotason tietoja pienistä hajanaisista mikrohavainnoista ?
Kekseliäät tutkijat ovat löytäneet monia hauskoja ratkaisuja. Esimerkin tarjotkoon ravitsemusja majoitusliikkeitä koskeva laskelma: Kestikievareissa tehdyn työn on ajateltu korreloivan paitsi
kestikievareiden määrän myös annettujen kyytien
määrän kanssa. Kyytien määrä on otettu huomioon
siten, että 600 000 vuosittaisen kyydin on oletettu
tuottavan yhden työvuoden jokaista kestikievaria
kohden. Näin työvuosien määrä W on saatu kaavasta

K

x M,
600000
jossa K on vuosittainen kyytien määrä ja M kestikievareiden määrä. 600 000 on hypoteettinen kyytien maksimimäärä vuodessa.
Esimerkin yksinkertaisemmasta ratkaisusta tarjotkoon laskelma hyljesaaliin arvosta. Vuodelta
1919 on olemassa tiedot hylkeenlihan, traanin ja
nahan hinnoista, joiden avulla on voitu arvioida
keskikokoisten norpan, hallin ja kuutin hinnoiksi
vastaavasti 235 mk, 560 mk ja 60 mk. Kun saalistiedoissa ei ole eritelty hylkeitä lajeittain, yhden hylkeen hinnaksi 1919 on laskettu keskiarvo eli 285
mk. Lukumääräinen hyljesaalis on saatu kuvernöörien kertomuksesta.

W=

* **
Itsenäinen maa ja varsinkin hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee vähimmilläänkin 100-vuotishistorian. On mainiota, että Suomen Pankin julkaisusarjan kasvututkimuksia XIII: Suomen talous
1860-1985 tarjoaa tällaisen. Riitta Hjerppelle ja
lukemattomille muille kasvututkijoille on lausuttava parhaimmat kiitokset hellittämättömästä työstä ja syvästä rakkaudesta bruttokansantuotteeseen.

Eero Tuomainen
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ENGLISH SUMMARIES
ANTTI SATULI: Western European Integration.
Experiences of EFTA-EC cooperation have so far
been encouraging and give us good reasons to believe that the model of cooperation is viable. In the
present phase of integration of the EC, this cooperation has enabled to avoid discrimination of EFTA
countries. But concern is felt for the ability of the
EFTA countries to preserve their relative position
in the future.
The resolution of this basic problem depends to
a great degree on the EFTA countries themselves.
They must adapt to changing circumstances both
nationally and as EFTA. There is no reason to believe that the EC would purposefully exclude EFTA
countries from increased economic cooperation.
The EFTA countries are, after all , with over a
quarter of the EC's foreign trade, the largest trading partner of the community. Some EFTA countries are, as a matter of fact, more integrated to
the EC's economy than certain members.

SAMPSA SARALEHTO: EC Integration and
Operating Conditions of the Finnish Industry.
The goal of the new EC integration is to improve
EC's economic and political position. This can be
seen as part of broader changes in the world economy. The EC has always provided the impetus for
European integration. Now the EC with its white
book, is forcing the EFTA countries to adapt to
a new situation. Free trade agreements and Luxembourg Declaration create the foundation for further discussion between EFTA ad EC.
Finnish industry supports integration aimed at
a single Western European market. This would in-

KARI HUUSKONEN: EC Integration and Service Industries.
The author states that the creation of the internai
market within the EC wiIl affect service industries
more than manufacturing. According to the Cecchini report the expected fall in price level due to
the integration measures will be 3.5 per cent in

When the EC had in its development reached the
level of a customs union in the beginning of the
1970s, it made with the EFTA countries free trade
agreements which gave them the same advantages.
As this arrangement has worked well for both the
EFTA countries and the EC, it cannot be seen why
this line of concurrent effort should not be continued when removing the remaining trade barriers and creating conditions for increased economic cooperation.
The fact that a number of Western European
countries have chosen neutrality in their foreign and
security policy does not impede them from participating fully in economic cooperation. Impediment is even less the issue if one considers that neutrality serves the interests of all countries, not just
those of the neutral countries.
We have all the reasons to believe that through
EFTA-EC coorepation Finland will be able to look
after her interests in the ongoing process of Western
European integration.

crease the potential for growth in foreign trade,
contribute to economic growth and raise the standard of living.
The general goals for industry in integration involve three entities:
- market access, general competitive conditions,
and ulitilazation of factors of production.
To date trade policy has secured a good position
for Finland, and there is no reason to fear that we
will be unable to make equally successful arrangements from now on. Our economic and industrial
policy must also be in order. Companies themselves
must find their own visions and strategies to confront with Europe.

manufacturing but 10-20 per cent in services.
In Finland the service industries are relatively undeveloped - the share of private services in GDP
has been the smallest among OECD countries. Especially the services for the household sector are
scarce. Due to recent urbanization the consumers
are not used to making themselves comfortable by
purchased services, and also the high level of wages
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and personai taxation have a negative impact on
the demand of household services. The services for
the business sector have seen rapid growth in the
80's but so far the export succes of service companies has been limited to the consulting engineers.
Banks, insurance companies and shipping are mainly serving domestic customers in their foreign operations.
The author sees that the service industries will
be vulnerable to foreign competition that will
emerge. Price competition in the domestic market

will be intensified as multinational companies enter
the market. In business services Finnish manufacturing industry will quickly increase the purchases
of specialized services, and the Finnish service companies have to' face more competition as clients expand their international activities.
According to the author the service industries
have been neglected in economic policy, and a national program would be needed to improve the
performance of the service industries.

ILSE KOLI: Labour Mobility in the Integrated Europe.

ple are not induced to mobility, but that is everyone's own affair. The EC sees mobility as a means
for economic growth that should be encouraged in
every way.
The article also views the central issue of a discussion going on right now: is there a wish for
labour mobility to be replaced more and more by
the establishing of enterprises in countries of so
called cheap labour. This phenomenon has been
called social dumping. Finally, the possibilities of
nationals from non-member countries being admitted to the EC labour market are considered, i.e.
is there a risk that the labour market will get closed
to outsiders. According to the author, it would be
recommendable that the EFTA countries could expand their negotiations with the EC so that they
would concern these questions in a more comprehensive way.

The article touches briefly the migration theories
and the so called pull-and-push model in particular, stating that this model seems to hold good no
more on the common labour market of the Nordic
countries than on that of the EC. There has been
a change in the structure of the mobile labour,
which more than before appiies to qualified labour,
for whom a mere rising in the standard of living
will not be a sufficient attraction any longer, but
who want jobs involving internationalization,
challenging work and chances to advance. The
difference between the common labour market of
the Nordic countries and that of the EC seems to
be that, in the Nordic countries, the free labour
market is seen as a basic right for people to live
and work anywhere in the Nordic countries. Peo-

ERKKI KONTKANEN: Europe's Changing Financial Market Legislation.
The tightening in international competition together
among other things with the rapid development in
technology has led to pressure for a change in financial market regulation. The principal trailblazer
where the coordination of financial market legislation is concerned has been the European Community. It will not, however, be possible for European market economy countries outside the Community to remain aloof from the European financial markets and the legislation governing these.
Thus legislative measures within the Community
will also to a considerable degree dictate the direction for the reform of Finnish financial market
legislation.

The proposal published in February 1988 as the
second directive for the coordination of regulations
relating to banking business will in practice form
the basis for the co-ordination of regulations govening credit institutions. In the second harmonisation
directive, the operating rights of the banks will be
based, as in Finland too, on the universal bank
principle. Interesting features of the second harmonisation directive are the provisions on the right
of banks to own shares and participations in nonbanking companies. The proposed rulings are considerably looser than those currently prevailing in
Finland.
One cannot speak of the harmonising of credit
institution operating prerequisites without the standardization of solvency ratio rulings. Considerable progress has already been made in this respect.
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Preparations for standardization have been made
both within the EC and by the Basle Committee
on Banking Regulations and Supervisory Practices
of the Bank for International Settlements. The
Committee issued its recommendation for the international convergence of capital measurements
and capital standards last July. This recommendation will also be followed in Finland.

Capital adequacy requirements are only a part
- albeit a central part - of banking regulation.
They are fundamentally linked to the banks' operating rights. If the Finnish banks are to retain their
competitiveness, the means must be found of reaching a - by international standards - better balance between their rights and obligations.

KALEVI KAUNISKANGAS: Regional Banks and
the European Integration.

be an increase in the unit size of banks by mergers.
The capital requirements proposed by the Cooke
Committee and the EC Commission will be applied
in the new banking legislation. Certain national features have, however, to be taken into account. For
example, the new instruments which allow savings
banks to acquire own capital without converting
them to public limited companies, should be included in the core capitaI. In addition, attention has
to be paid to the fact that the savings banks often
extend credit by borrowing from their own central
bank, which in turn does its funding primarily in
the money market.

Looking at the integration of the financial markets
in Europe one has to take a broader view than that
of a single local or regional bank, because in Finland savings banks act as a group. the integration
process will certainly increase competition, but the
effects will be felt indirectly rather than directly.
The entry of foreign institutions to the already overbanked and competitive domestic retail market is
likely to be very limited. Fiercer competition and
more stringent capital requirements will further the
structural change within the domestic banking industry. In regional banking groups the effect will

MATTI SIPILÄ: European Financial Market Integration and the Commercial Banks.
The commercial banks' integration policy target is
in line with that of the government: the same operating prerequisites as the EC banks. The price of
this, of course, based on the principle of non-discrimination, is that EC banks and, in fact, all foreign banks wishing to operate in Finland receive
identical treatment to that of the domestic banks.
The potential significance of integration for
banking business is rather considerable judging, for
example, from the differences in international
banking charges and product prices and the benefit expectations.
This development is a logical continuation of the
worldwide process of internationalization and liberalization. The Finnish banks have every reason to
support the continuance of this development within
both a European and global tramework. The uncertain benefits of integration will be attained
gradually and in many cases only after considerable problems of adjustment. The price of isolation
would, however, fall due immediately.

To interrupt the liberalization of the financial
markets would mean a step backwards for Finnish
banking. The banks would no longer be up to their
task. The effects would be felt by society as a whole
and initially by the heavy users of financial services - the man- and woman-in-the-street and the
corporate sector.
This nostalgic alternative would certainly give
scope and justification to those who see regulation
as a solution to those temporary problems accompanying the emergence of free financial markets.
In past decades the regulator's finger has never
stopped at a suitable point. On the contrary, shortage and regulation have gone and will continue to
go hand-in-hand. Market forces, on the other hand,
rapidly found a solution to shortage. A rate of
growth in disposable income among the highest of
any westem country and the further 2.5 Olo increase
in this quaranteed under the stabilization package
are the true reasons for the consumer spending
spree. From regulation we must switch to the use
of competition and incentives which are the
hallmarks of a true market economy.
Market economy is an education system in which
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the gifted are allowed to learn quickly. In the free
financial market school the crush so far has been
at pre-school, not high school level. The teacher
in this school system is price, which, as curator,
will also supervise school sprees - spending sprees
included. One cannot graduate from this school in
two years. The teacher is currently addressing the
market interest rate class, the base rate class has
different teachers.
Will the first banking day of 1993 be very different for the Finnish commercial banks from today?
No major changes are foreseeable in business
forms, objectives or ownership. It is, however, obvious that by then it will no longer be possible for
any bank to rely on an operating philosophy other
than that of operating as one company among
many on competitive economy terms. Local business will be affected by global competition and ev-

ery bank will need to be involved.
A global process is also taking place within the
financial institution sector whereby the barriers between traditio naI banking activities, security trading and insurance service producers and products
are becoming increasingly blurred.
As we follow the development of the European
banking framework we must make sure that we do
not adopt only the obligations which are on the way
but that we also leave room for the rights. In the
EC directives the regulation of the ownership and
operating rights of the banks is more liberal than
in Finland. These changes must be taken into consideration in our own banking legislation. A review
of the dividing line between i.a. banking and insurance will also be necessary. This would increase
the viability of the existing service network.

SIXTEN KORKMAN: Monetary and Fiscal Policy in an Integrated Europe

as is well known from the Fleming-Mundell model).
Fiscal policy is somewhat less affected and its direct
demand effects are not undermined by financial integration per se. However, it is important that fiscal policies be able to maintain the confidence of
financial markets. Otherwize policy makers will
face troublesome reactions from rising interest rates
or diminishing foreign exchange reserves. The article also characterized the kind of monetary and
fiscal policies that have been pursued in Finland
in the past decades.

The environment of economic policies has changed
rapidly in recent years. Financial innovations,
securitization, liberalization and international
financial integration are important developments
changing the scope for and the roles of central bank
and government policies. The scope for monetary
policy aimed at domestic developments, in particular, is severely restricted by financial integration

TUOMAS SUKSELAINEN: Should Markka Join
the EMS?
It is quite obvious that Finland would be able to

participate fully in the ongoing Internai Market
project of the EC without joining the EMS. While
deeper monetary integration is a logicallong-term
goal in the European integration process, the implementation of the steps implied by the White
Paper of 1985 is by no means preconditioned by
closer co-operation in the exchange policy field.
However, as exchange rate stability is widely acknowledged as one of the cornerstones of Finland's
macroeconomic policy approach, a very natural additional element to the strengthening economic and
financiallinks between Finland and the Community would be closer orientation towards the EMS.
Currently the external value of the Finnish mark-

ka is defined in terms of a trade-weighted currency index. In the basket of twelve currencies the implicit weight of the currencies participating either
formally or de facto in the European Exchange
Rate Mechanism (ERM) is about 60 per cent. This
relatively high percentage reflects the fact that the
currencies of Sweden and Norwayare also linked
closely to the EMS currencies through their similar currency baskets. If the British pound and these
two Scandinavian currencies were at some stage formally linked to the ERM, the total coverage of the
system would increase to some 85 per cent of Finland's present currency index. In the early 1990s,
when the realism of the Internai Market timetable
and the institutional development of the EMS will
be seen more clearly than today, the time should
be right for new policy conclusions in the Finnish
exchange rate policy.
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ESA HÄRMÄLÄ: The Future of European
Agriculture.
When the Common Agricultural Policy of the EC
was founded in the late 50's and early 60's Western Europe was not self-sufficient in food. Integration started with agriculture in order to satisfy peoples' basic needs and improve the social situation
of the farming population. The CAP was given important social goals and its mechanisms were created in such a way as to stimulate production.
The CAP has been a great success. Production
has increased too much indeed as the EC has become the second largest exporter of food. The
modernization of agriculture has released aiot of
good labour to other industries.
The EC is today basically an agricultural community. Besides agricultural policy only foreign
trade policy is really integrated between the twelve.
The idea behind the new stage of integration is to
change the character of the EC to a kind of Community of science and technology.
The future of European agriculture will be determined by a fight between two opposite views.

OSMO KIVINEN, ARTO KANKAANPÄÄ,
RISTO RINNE, SAKARI AHOLA: Manpower
Forecasting and Educational Planning: A Review
of the "Education of the Population 2000" Report.
The review deals with the problems of the use of
the manpower forecasts in educational planning.
Particular attention is directed to the comparison
between the manpower forecast by the National
Educational Planning Board and those by the
Ministry af Labour and to their consequences for
educational planning in 1985-1995. The differences between the forecasts of these two bodies are
large, ranging from 52 000 to 161 000 employees.
Accordingly, their consequences for educational
policy, and especially for the national poIicy for
adult occupational training, varies considerably.
According to the Board's forecast about 278 000
persons would have to change their workplace,
while the Ministry of Labour predicts that this

According to the first view agriculture must be
adapted to so-called economic realities. Production
must be further rationalized and trade liberalized.
The second view emphasizes the broader social
role of agriculture. Agriculture is an essential and
respected part of Europe's cultural heritage and
milieu. Aiot of this has already been spoiled but
resistance is growing.
The fight between the opposite views will probably end in a compromise. On one hand the EC
wilI strive to increase the competitiveness of its
agriculture and give more room to market forces
within the CAP mechanisms. On the other hand
the family farm model wilI be maintained and trade
will not be totally liberalized. Farms in marginal
or environmentally sensitive areas wiIl be given special support. It is possible that in the future there
wiIl basically be two types of farms in the EC: fairly
big and efficient units which get income from the
market, and units which receive special support
other than price support. This scenario is related
to the ideas about so-called "commercial" and "social" farms presented in Finland some twenty years
ago.

change would concern 335 000 to 354 000 persons.
However, the natural quitting rate (retirement, disability, etc.) is more important faetor than the
structural change in evaluating the future training
needs in the Finnish economy. According to the
forecasters about 526 000-558 000 persons would
leave permanently the working life in 1985-1995.
In addition to these, unemployment is the main factor which differentiates the forecasts under scrutiny. The Board has based its forecast upon the assumption fulI employment, while the Ministry of
Labour predicts that the unemployment rate would
vary between 4.4 and 7.8. Unemployment is considered to be the main cause for adult occupational training.
The report emphasizes also the importance of the
cost-benefit approach to education and the educational preferences of the population, but in reality
the Board has unfortunately ignored these significant approaches.
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ESKO NISKANEN: Legislation on Competition
and Firms with Dominant Position.
The paper addresses the question how the competition policy should treat firms with dominant position. The Finnish competition law does not condemn the dominant position itself, but only its
abuse by the firm in question. The paper argues
that this standpoint cannot be firmly grounded on
economic theory. The most important structural
weakness of the law is that, in focusing on the abuse
of dominant positions, it completely overlooks- the
problems associated with the acquisition and maintenance of such positions. According to the modern industrial organization literature, it would in

IVAR RAIG: Secondary Economy in Estonia.
In the Soviet Union the idea that further growth
of welfare depends primarily upon the activity of
planned socialist enterprises and organizations
directly controlled by the state (primary economy)
was predominant for a long time. In all socialist
countries there exists, however, a wide network of
economic activity outside this sphere. The article
deals with the latter activities - the secondary economy - with special reference to the situation in
Estonia.
Secondary economy is a heterogeneous part of
a socialist economy, which in principle can be
found in all branches, especially in household economy, small-scale farming, individual construction,
services and transport and in other legal activities.
The author does not deal with the illegal activities
(shadoweconomy).
For example in Estonia nearly half of the families have some connection to small-scale farming,
among the rural inhabitants the percentage is 90.

ALEXANDER SWOBODA: International Financiallmbalances.
Much of the behaviour of the current account, interest rates, and the dollar can be explained by the
U.S. fiscal deficit. Because the current account is
identically equal to the sum of the excess of private saving over investment plus the government
budget surplus, the current account will improve
only if saving rises relative to investment given the
8

general be more appropriate to condemn the dominant position itself. Those cases where such a position is accepted, or is outside the domain of competition policy, should be considered as exceptions.
Corresponding to this principle, the competition
policy should also be more active in controlling
mergers and acquisitions of firms, since they are
an important way to acquire and maintain dominant positions. The merger control is seen as an example of second best policy, which is required when
the removai of entry barriers is incomplete. The
overall conclusion is that the new competition law
is not a true competition law, but rather represents
the spirit of the old regulation era.

Though in general, the share of individual smallscale farming of the gross agricultural product of
the Estonian SSR has decreased, the private sector
still produces the bulk of certain products such as
wool, fruit and berries, vegetables etc. The products
of the small farms are marketed through state and
co-operative trade channels, public catering establishments, in the collective farm markets, and in
the so-called intravillage market, in which the
products are sold and bought at the producer's
home. Trade carried out in the collective markets
and at the producer's homes should be considered
as exchange in a free market.
The author deals with the various problems attached to the development of the secondary economy, but summarizes to say that at least the dogmatic contradiction between the small scale secondary economy and the large scale primary economy has been overcome. In Estonia the more efficient small scale production requires, however, still
rather radical economic reforms.

fiscal stance. This suggests the hard landing scenario where current account balance is achieved
through a crash of investment presumably caused
by a rise in U .S. interest rates accompanied by a
sharp depreciation of the dollar.
There are helpful and harmful proposals for solutions. Thefirst prerequisite for a solution is to
understand that the real exchange rate, interest rates
and the current account are jointly determined. The
major contemporary policy problem is a shortage
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of policy instruments. If fiscal policy is considered
unusable in several countries, monetary policy is
asked to pursue too many goals. The feasible and
least harmful solution would include a reduction
in the U .S. budget deficit as well as a transitory increase in publie spending or lower taxes in the rest
of the industrialized world. Until substantial pro-

gress has been made on the fiscal front, exchangerate stabilization and coordination should be confined to smoothing operations and occasional massive floor or ceiling operations. Once fiscal imbalances have been substantially redressed, one
should start implementing exchange-rate reform toward some form of a fixed exchange-rate system.
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Ekonomistit asialla

KORPORATISMIA TUTKITAAN TTT:N JA WIDERIN
YHTEISPROJ EKTISSA
Talouselämän institutionaalisen rakenteen merkitys on korostunut viimeaikaisessa talouskehityksen
maittaisia eroja selittävässä tutkimuksessa. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat olleet maat, joiden etujärjestörakenne on voimakkaasti keskittynyt ja joissa julkinen valta on ollut valmis jakamaan poliittista valtaansa järjestöjen kesken. Tällaisten korporatistisiksi kutsuttujen talouksien (esimerkiksi Itävallan ja pohjoismaiden) saavutukset
ovat olleet hyviä etenkin jos mittarina käytetään
työllisyyttä. Korporatismin pohjoismaista versiota voi kutsua sosiaaliseksi, koska näissä maissa solidaarisuus on ollut työmarkkinoiden keskeinen
piirre.
Mikä on pohjoismaisen mallin selitysvoima? Voiko instituutioita pitää eksogeenisina vai syntyvätkö ja katoavatko ne tietyissä olosuhteissa? Voivatko muut maat, esimerkiksi kehitysmaat, omaksua
. korporatistisen mallin? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen ja WIDERin kansainvälises-

sä, monitieteellisessä projektissa. Tutkimusta vetävät Jukka Pekkarinen ja Matti Pohjola TTT:sta,
ja se rahoitetaan ulkoasiainministeriön WIDER
Special Programme Fundista myöntämällä apurahalla. Tutkimus liittyy WIDERin ohjelmaan osana Stephen Marglinin (Harvard) vetämää makrotalouspolitiikkaprojektia.
Hankkeeseen osallistuu kansantaloustieteilijöiden lisäksi myös sosiologeja ja politologeja. Ulkomaisia osallistujia ovat mm. Robin Archer (Oxford), .Michael Landesmann (Cambridge), Lars
Mjnset (Oslo), Bob Rowthorn (Cambridge) ja Göran Therborn (Göteborg). Suomesta ovat Pekkarisen ja Pohjolan lisäksi mukana Sixten Korkman,
Katri Kosonen ja Juhana Vartiainen. Ryhmä on
työskennellyt runsaan vuoden ja kokoontunut kahdesti, viimeksi tammikuun lopulla. Tavoitteena on
toimittaa sosiaalista korporatismia eri näkökulmista ja maittaisista kokemuksista analysoiva kirja,
jonka odotetaan olevan painovalmis syksyllä.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTiÖN SUURSTIPENDI
HANNU TÖRMÄN PROJEKTILLE
Suomessa on meneillään kaksi laajaa muutosta, joiden vaikutuksista vilkkaasti keskustellaan. Nämä
ovat ns. »Suuri Verouudistus» ja Euroopan yhdentymiskehitys. Taloustieteilijän tulisi kyetä tarjoamaan päätöksentekijöille teoreettisesti perusteltu
laskentamalli, jonka avulla voitaisiin laskea uudistusten punnittu yhteiskunnallinen hyvinvointivaikutus.
Verouudistukset ja ulkomaankaupan ehtojen
muuttuminen ovat tyyypillisesti sellaisia muutoksia, joiden vaikutusten tutkiminen vaatii sekä teoreettisesti että empiirisesti kehittyneitä laskentamenetelmiä. Paras viitekehys laajavaikutteisten uudistusten vaikutusten analysoimiseksi, jonka talous-

tiede on tähän mennessä kehittänyt, on talouden
yleisen tasapainon teoria.
Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitoksella on
KTT Hannu Törmän johdolla tutkittu yleisen tasapainon numeriikan menetelmiä vuosien 1986-88
aikana. Törmä on laitoksen omia kasvatteja ja hän
väitteli kauppatieteiden tohtoriksi syksyllä 1987.
Eräs hänen väitöskirjansa artikkeli käsitteli energian verotusta ja siinä laskettiin energian liikevaihtoverotukseen siirtymisen punnittu yhteiskunnallinen hyöty. Laitoksella kehitettyä verotuksen vaikutusten laskentamallia on käytetty myös tutkittaessa työnantajain sosiaaliturva-maksujärjestelmänuudistusvaihtoehtojen keksinäistä edullisuutta.
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Tutkimusta on laitoksella tehty eri säätiöiden ja
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen rahoituksella.
Yrjö Jahnssonin Säätiön myöntämä 280000 markan apuraha mahdollistaa kahden tutkijan täyspäiväisen tutkimustyön vuoden 1989 aikana. Projektiin on lisäksi tullut mukaan useita tutkijoita muista

tutkimuslaitoksista. Yleisen tasapainon numeriikan
tutkimus muodostaa laitoksella kansantaloustieteen
jatkokoulutuksen erään painopistealueen. Törmän
projektissa on tällä hetkellä mukana sekä lisensiaattiopiskelijoita että useita pro gradu -töitään tekeviä ekonomitutkinnon suorittajia.

KIRJAKAUPAT SUPISTANEET KANSANTALOUSTIETEELLISEN
KIRJALLISUUDEN VALIKOIMIA
Kansantaloustieteen harjoittajat ja ystävät ovat havainneet vuosien mittaan, että, kirjakaupat ovat tuntuvasti supistaneet alan kirjavarastoja. Erityisen surullisia on oltu Akateemisen Kirjakaupan linjan
muuttumisesta, liikehän kuuluu vanhastaan Euroopan suurimpiin tieteellisiin kirjakauppoihin.
Akateeminen ja myös Suomalainen Kirjakauppa myöntävät, että ne ovat tietoisesti vähentäneet
esimerkiksi ulkomaisen kansantaloudellisen kirjallisuuden valikoimiaan. Supistamisen politiikka ei
ole karsinut pelkästään taloustieteellistä kirjallisuutta, vaan kaikkia tieteenaloja samaan tapaan.
Kuluttajaa voi tosin hieman lohduttaa se, että
alalla on nyt myös uutta kilpailua. Vanhojen yritysteri lisäksi Helsingissä toimii myös tieteelliseen
kirjallisuuteen erikoistunut Libri Academici, jonka valttina on pidetty suurempaa joustavuutta ja
alhaisempaa hintatasoa.
Miksi kehitys on mennyt huonoon suuntaan? Se
johtuu ns. liiketaloudellisista realiteeteista. Viimeksi
kuluneiden 10 vuoden aikana kirjakaupoissa on
alettu tiedostaa entistä kipeämmin liiketalouden oppeja. Varaston kiertonopeutta halutaan lisätä ja
pääoman tuottoa nostaa. Ns. kulttuuritehtävän asema niiden toiminta-ajatuksessa on taas heikenty-

nyt. Niinpä tieteellisiä uutuuksia tuodaan maahan
niukemmin kuin ennen.
Tieteellisiin kirjoihin sisältyy usein riski, että ne
seisovat hyllyssä pitkään. Eräs kirjakauppias kertoo, että tämän riskin toteutumisesta juuri kansantaloudellisen kirjallisuuden alueella on myös ikäviä kokemuksia.
Mitä kansantaloustieteelliseri kirjallisuuden tarvitsija sitten voi tehdä puolustaakseen etuaan? Kirjakauppiaat muistuttavat, että niihin kannattaa olla
yhteydessä, kun ulkomailla ilmestyy kiinnostavia
uutuuksia; hankintoihin. voi siis pyrkiä vaikuttamaan. LisäkSi kauppiaat korostavat, etfä nyt kestää parhaimmillaan enää kaksi-':':'kolme viikkoa saada kirja esimerkiksi Englannista Suomeen. Vielä
muutama vuosi sitten toimitusaika saattoi kestää
kuukausia.
Myös korkeakoulujen tutkintovaatimuskirjojen
valikoimat ovat jonkin verran kärsineet kauppojen säästölinjasta. Kauppiaiden mukaan se johtuu
myös opiskelijoiden ostotottumusten muutoksesta. Opiskelijat eivät enää nykyisin osta kurssikirjallisuutta yhtä paljon kuin esimekiksi 70-hivulla,
vaan haluavat enimmä,kseeI1 lainata kirjansa kir.:.
jastosta.

KILPAILUVIRASTOLLA KOVA VAUHTI JO ALKUKIIHDYTYKSESSÄ
Suomea on kutsuttu kartellien ja kilpailunrajoitusten maaksi. Pelkästään viranomaisten rekisteröimiä rajoituksia on ollut satoja. Rekisteröimättömien' määrä on lukematon, määritelmän mukaan.
Viimevuoden lokakuun alusta lähtien Suomessa on vallinnut uusi kilpailulainsäädäntö. Lain sää':'
tämisen myötä perustettiin kilpailuvirasto~ Uudel.:.
la virastolla on selvä missio, olemassaolon tarkoi-

tus: valvoa ja edistää kilpailun ihanteen toteutumista, raivata rajoituksia ja puolustaa siten kuluttajan asiaa.
On vielä turhan aikaista arvioida, mikämerkitys kilpailuvirastolla on esimerkiksikeskusliikkeiden vallan säätelyssä, paikallisten puhelinlaitosten
monopolitoiminnan hillinnässä ja'yleeilsä esimerkiksi hintakartellien purkamisessa.
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Jo alusta lähtien on kuitenkin epäilty, että uudet
kilpailulait jäävät hampaattomiksi. Kriitikoiden
mukaan ne eivät teholtaan ylitä aiemmin voimassaolleita lakeja. Keskeinen puute arvostelijoiden
mukaan olisi esimerkiksi se, että yritysostojen valvontaa ei ole haluttu sisällyttää lakiin, vaikka juuri se olisi keskeinen osa määräävässä asemassa olevien yhtiöiden kontrollia.
On myös sanottu, että kilpailu kysymysten erottaminen eIinkeinohallitukseen jäävistä kuluttajakysymyksistä oli kallis virhe, sillä kilpailuvirastolla
ei ole omaa hintatutkimusta.

Viraston tulilinjalla lVO, Neste, Kemira
ja apteekkilaitos
Joka tapauksessa kilpailuviraston elämä on alusta
lähtien ollut aktiivista. Ylijohtaja Matti Purasjoki
tai joku muu viraston kansantribuuni on ollut julkisuudessa miltei viikoittain sen jälkeen, kun virasto
perustettiin.
Lokakuussa Purasjoki ehdotti, että tutkittaisiin
ulkomaisen rakennustyövoiman tuomista Helsinkiin asumisen hinnannousun hillitsemiseksi.
Marraskuussa virasto kertoi olevansa huolissaan
Helsingin seudun jätekuljetusten kilpailutilanteesta.
Joulukuussa virasto lähetti lähes sadalle yritykselle kirjeen horisontaalisten kilpailunrajoitusten
purkamisesta. Termi tarkoittaa esimerkiksi tvkauppiaiden hintakartelleja.
Tammikuun alussa virasto kehotti Neste Oy:tä
laskemaan bensiinin hintaa. Neste myös laski bensiinin hintaa, mutta yhtiö kiisti, että alentaminen
olisi johtunut kilpailuviraston kirjeestä. Samoin
tammikuussa viraston tutkimuspäällikkö Markku
Nurmi vaati, että Imatran Voiman pitäisi maksaa
paikallisille tuottajille käypä hinta sähköstä. Tammikuun lopussa Purasjoki ehdotti, että apteekkien
hintasäännöstely poistettaisiin. Ylijohtajan mielestä

lisäksi apteekkioikeuksia pitäisi myöntää nykyistä
helpommin.
Helmikuussa Purasjoki arvosteli Taloustoimittajien kerhon tilaisuudessa Kemiran ja kaupan keskusliikkeiden sopimusta lannoitekaupasta. Sopimuksen mukaan keskusliikkeet ovat ostaneet kaikki
lannoitteensa Kemiraita, joka puolestaan on myynyt nämä tuotteensa Suomessa vain keskusliikkeiden kautta. Juuri tätä sopimusta on pidetty ratkaisevana esteenä Kemiran tiellä pörssiin. Ei siten oikeastaan ole yllättävää, että pörssistä haaveileva
Kemiran pääjohtaja Yrjö Pessi ilmoitti heti Purasjoen sanat kuultuaan, että yhtiö repii kyseisen sopimuksen.
Helmikuussa virasto ilmoitti, että sen mielestä
matkapuhelinkuluttajien etu ei vaadi, että Radiolinja perustaisi rinnakkaisen GSM-verkon posti- ja
telelaitoksen verkolle. Myöhemmin helmikuussa virasto arvioi, että HTV:n yksinoikeus Sky Channeliin ja Super Channeliin rajoittaa kilpailua. Samoin
helmikuussa virasto muistutti kuntia, että niiden
tariffien on oltava kohtuullisia.
Uusi virasto muodostui, kun elinkeinohallituksesta (ekh) lohkaistiin kilpailun rajoituksia valvovia osia ja siihen liitettiin ekh:n ulkopuolelta kilpailuasiamiehen toimisto.
Henkilökuntaa on vajaat 50, joista 16 on tutkijoita viransijaiset mukaanlukien. Tutkimus on jaettu kolmeen yksikköön, joiden kohteita ovat elintarvikkeet, teollisuus ja palvelut.
Viraston perustaminen pohjautuu 1987 valmistuneeseen komiteat yöhön, jota johti ministeri Esko
Rekola. Komitean pääsihteerinä toimi ylijohtaja
Purasjoki. Komiteassa istuivat mm. Pekka Korpinen, Pertti Sorsa ja Bror Wahlroos.
Komitean perusajatus oli, että hinnanmuodostuksen valta pitäisi siirtää markkinoille, pois määräävässä asemassa olevilta yrityksiltä ja kuluttajaa
holhoavilta virastoilta. Lokakuun alussa 1988 myös
hintavalvonta poistui.

EKONOMETRIAA EDISTYNEILLE
Viime syksynä ekonometrikoilla oli onni osallistua
David Hendryn, kuulun ekonometrikkogurun seminaariin Helsingin yliopistossa. Samantasoinen
vierailu on luvassa toukokuussa, kun professori
Robert F. Engle (University of California, San Die-

go) pitää lähinnä jatko-opiskelijoille tarkoitetun
ekonometrian kurssin Helsingin yliopistossa
15.-20.5. 1989. Viulut maksaa Yrjö Jahnssonin
säätiö.
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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA

The Ninth International Symposium of Forecasting
- aika: 18.-20. 6. 1989
- paikka: Vancouver, British Columbia, Kanada
- lisätietoja: Lars-Erik Öller, valtiovarainministeriö, kansantalousosasto, Mariankatu 9, 00170
Helsinki, puh. (90-) 1604875
Taloustutkijoiden 6. kesäseminaari
- aika: 28.-29. 6. 1989
- paikka: Jyväskylä
- lisätietoja: Hannele Wallenius, puh. 941-292 169
18. Pohjoismainen tilastokokous
- aika: '9.-11. 8. 1989
- paikka: Espoo
- lisätietoja: Göran Strengell, Tilastokeskus, PI
504, 00101 Helsinki, puh. (90-) 17 341.
The 45th Congress ofthe International Institute of
Public Finance
- aika: elokuu 1989
- paikka: Buenos Aires, Argentiina
- lisätietoja: Christian Edgren, Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. (90-) 601 322.
International Economic Association, 9. maailmankongressi
- aika: 28. 8.-1. 9. 1989
- paikka: Ateena
- lisätietoja: Kjell-Peter Söderlund, Suomen
Pankki, PL 160, 00101 Helsinki, puh. (90-)
1831.
Second International Conference on Econometric
Decision Models
- aika: 29. 8.-1. 9. 1989
- paikka: Hagen, Saksan liittotasavalta
- lisätietoja: Timo Teräsvirta, Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. (90-) 601 322.

4th Annual Congress of the European Economic
Association
- aika: 2.-4. 9. 1989
- paikka: Augsburg, Saksan liittotasavalta
- lisätietoja: Seppo Honkapohja, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellontie 5, 20500 Turku, puh. 921- 514 333.
Econometric Society European Meeting (ESEM)
- aika: 5.-8. 9. 1989
- paikka: Miinchen, Saksan liittotasavalta
- lisätietoja: Timo Teräsvirta, Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki puh. (90-) 601 322.
Sixteenth Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics
- aika: 30. 8.-1. 9. 1989
- paikka: Budapest, Unkari
- lisätietoja: Pekka Ylä-Anttila, Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. (90-) 601 322.
19th Conference ofCenter for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET)
- aika: 4.-7. 10. 1989
- paikka: Osaka, Japani
- lisätietoja: Pirkko Lammi, Teollisuuden Keskusliitto, Eteläranta 10,00130 Helsinki 13, puh.
(90-) 18 091.
Societe Universitaire Europeenne de Reserches Financieres (SUERF)
- aika: 12.-14. 10. 1989
'- paikka: Nizza, Ranska
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Kansantaloudellisen aikakauskirjan palvelukortti
Kirjemaksu

Asiakasnumero
(numerosarja osoitelipukkeesta)
Muutan osoitettani ----.1_ _ 198_ _ alkaen

Vanha osoite

Sukunimi
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Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Postitoimipaikka
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Uusi osoite

Jakeluosoite
Postinumero

Teetkö työksesi analyyseja ja laskelmia, tarvitsetko
grafiikkaa ja tekstinkäsittelyä?
Koetko hankalaksi useiden erillisten ohjelmien käytön
tietojen siirtoineen ohjelmasta toiseen?
Oletko tyytyväinen tutkimusselosteesi, raporttisi tai
muistiosi lopulliseen ulkoasuun ?
Oletko kyllästynyt kaavamaisii:n työtapoihinja haluaisit
työskennellä luovasti omia tavoitteitasi toteuttaen ?
Miksi hankaloittaa asioita ja tyytyä ohjelmistoihin,
jotka eivät riitä asiantuntijoille?
Vaihtoehtona on tutkijoille, suunnittelijoille
ja heitä avustaville henkilöille suunniteltu PC-järjestelmä,

SURV084C
Siihen sisältyy mm .
• tekstinkäsittely
• taulukkolaskenta
• numeerinen laskenta
• matriisioperaatiot
• tietokantojen hallinta
• tilastollinen analyysi
• grafiikka
• julkaisujen tuottaminen
• asiantuntijasovellusten kehittäminen
• opetus

Nimi SURVO saattaa olla jo tuttu, mutta nyt on aika »päivittää»
vanhoja mielikuvia ja tutustua todelliseen asiantuntijan järjestelmään !
Myynti ja koulutus:
Inter Marketing Oy, Tietäjäntie 10-12,02130 ESPOO
Puh. (90) 435 911
Tämä sivu on laadittu ja tulostettu SURVO 84C:llä PostScript-tiedostoksi.
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Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
järjestää täydennyskoulutuskurssin

BOX-JENKINS-MALLIT KÄYTÄNNÖN
TIETOKONESOVELLUTUKSISSA
Helsinki 8.-10. 5. 1989

Kohderyhmä Yhteiskunnallisissa tutkimus-, ennustamis- ja suunnittelutehtävissä toimivat tai ekonometriasta muuten kiinnostuneet
Kurssi on jatkoa vuonna 1987 pidetylle kurssille Aikasarjojen
analysointi ja ennustaminen. Jatkokurssille osallistuminen ei
kuitenkaan edellytä aikaisemman kurssin käymistä.
Sisältö

Maanantai 8.5.
Luennot klo 9-11 ja klo 12-14. ARIMA-mallien ja spektrianaIyysin kertausta.
Tiistai 9. 5.
Data-analyysi päätteillä klo 12-16. Satunnaisgeneraattoria
käyttäen tulostetaan annettua mallia noudattava aika-sarja.
Keskiviikko 10. 5.
Data-analyysi päätteillä klo 12-16. Annetuille aikasarjoille rakennetaan ARIMA-mallit.
Kurssikirjallisuutena käytetään luennoitsijan laatimaa monistetta: Analys av ekonomiska tidserier, Helsingin yliopiston
maatalousekonomian laitoksen julkaisu 28, Helsinki 1987.
Tietokoneohjelmana käytetään AUTOBOX:a.
Kurssin kokonaiskesto on 12 tuntia.

Johtaja

Dosentti Lars-Erik Öller

Maksu

Kurssimaksu on 1 000 markkaa.

Tiedustelut

Suunnittelija Timo Linnakylä, puh. 90-7084415

IImoittautuminen

18.4.1989 mennessä puhelimitse toimistosihteeri Jaana Malinille, puh. 90-7084438

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

Kansantaloudell inen
Yhdistys
(perustettu 1884)

Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä varojensa myöden edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia.» Yhdistys julkaisee Kansantaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä niteenä vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. Tilaushinta on vuonna 1989 100 mk/v
(opiskelijat 40 mk/v). Kansantaloudellinen Yhdistys järjestää kokouksia, joihin jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun. Kokouksissa pidettyjen esiteimien ja puheenvuorojen ohella aikakauskirjassa julkaistaan talouspolitiikkaa ja taloudellista tutkimusta käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi Yhdistys julkaisee Kansantaloudellisia tutkimuksia -nimistä julkaisusarjaa.
Kansantaloudellisen Yhdistyksen toimintaa ovat taloudellisesti tukeneet: KansallisOsake-Pankki, Osuuspankkien Keskuspankki, Suomen Akatemia, Suomen Pankki,
Suomen Yhdyspankki, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ja Yrjö Jahnssonin Säätiö.
Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa kirjallisesti Yhdistyksen sihteeriltä. Yhdistyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet johtokunnan esityksestä.

Johtokunta:

esimies
varaesimies
jäsenet

Pertti Sorsa
Pirkko Lammi
Kari Haavisto
Seppo Honkapohja
Kari Puumanen
Antero Tuominen

Sihteerinä toimii Timo Jalamo, KOP, Taloudellinen tutkimus, PL 10,00101 Helsinki, puh. 1632 374.
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