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PÄÄKIRJOITUS

Murphyn laki
Murphyn lain on väitetty soveltuvan myös talouspolitiikkaan. Erityisesti sen on sanottu
koskevan ekonomisteja ja heidän rooliaan talouspoliittisina neuvonantajina ja vaikuttajina. Alan S. Blinderin mukaan ekonomisteilla on » ... vähiten vaikutusta sellaisiin talouspoliittisiin päätöksiin, joista he eniten tietävät ja joista he ovat keskenään samaa mieltä.
Eniten heillä on vaikutusta sellaisiin asioihin,
joista he kaikkein vähiten tietävät ja joista heidän keskuudessaan erimielisyys on suurinta.»
Lain seurauslause, jota Blinder kutsuu
O'Connorin korollaariksi, kuuluu: »Jos tarjolla on useita keskenään ristiriitaisia neuvoja, näistä huonoin valitaan». Lause näyttää
olevan läheistä sukua rahatalouden historiasta
tutulle Greshamin laille, jonka mukaan huono raha syrjäyttää hyvän, mikäli niillä on kiinteä vaihtosuhde.
Yleinen uskomus on, että ekonomistit muodostavat keskenään hyvin eripuraisen ammattikunnan. Tage Erlanderin kerrotaan torjuneen ekonomistit hallituksestaan sen takia, että heiltä saa niin ristiriitaisia neuvoja. Ronald
Reaganin taas kerrotaan suunnitelleen Trivial
Pursuit -pelistä ekonomisteille omaa versiota, jossa olisi 100 kysymystä ja 3 000 vastausta.
Eripuraisuutta ei voi kiistää, mutta ei se
myöskään ole kaikenkattava. Selvästi on olemassa suuri joukko isoja asioita, joista ekonomistit ovat hyvin yksimielisiä.
He ovat yhtä mieltä esimerkiksi protektionismin, tukipalkkioiden tai vuokransäännöstelyn vaikutuksista, jotka useimmiten toimivat vastoin tarkoitustaan. Samaten he ovat
melko yksimielisiä neutraalin verotuksen periaatteista tai ympäristönsuojelun ohjauksesta taloudellisten parametrien avulla.

Ei edes kysynnänsäätelypolitiikasta vallitse niin suurta erimielisyyttä kuin makrotaloustieteen koulukuntakiistat antaisivat aiheen
olettaa. Suomessa käydyssä julkisessa talouspoliittisessa keskustelussa nämä kiistat eivåt
ole edes tulleet esiin.
Suomessa ekonomistikunta on jo pitkään
ollut varsin yksimielinen taloudellisen kehityksen suunnasta ja siihen johtaneista syistä,
vaikka suhdannenousun voimakkuus lieneekin kaikille tullut jonkinasteisena yllätyksenä.
Yksimielisyys on itse asiassa ollut liiallista,
minkä seurauksena puheenvuorot ovat alkaneet kuulostaa liturgialta. Muutkiri kuin ekonomistit ovat yhtyneet liturgiaan ja vaatineet
kysyntää hillitseviä toimenpiteitä ylikuumenemisen hillitsemiseksi. Siihen on tosin usein liitetty se varaus, että toimenpiteiden vaikutusten ei saisi kohdistua omaan ryhmään.
Kaikupohja varoituksille ei ole ollut kovin
hyvä eikä suopeus ehdotettuja toimenpiteitä
kohtaan kovin suurta, mikä on sinänsä täysin ymmärrettävää. Pitkäaikainen nousu ja
vahvat tulo-odotukset ovat alentaneet kipukynnystä. Kun tasapainottomuus kehitys alkaa
näkyä korkojen nousuna tai kilpailukyvyn
heikkenemisenä, valtiovaltaa ja keskuspankkia odotetaan apuun.
Hyvät neuvot alkavat olla tarpeen, mutta
Murphyn laki antaa aihetta pessimismiin. Sen
mukaan tulossa on kosolti huonoja neuvoja,
jotka saavat kaikupohjaa. Lääkkeiksi tultaneen tarjoamaan ainakin devalvaatiota, verojen alentamista, tukipalkkioiden lisäämistä,
peruskoron laskemista ja säännöstelyn palauttamista rahoitusmarkkinoille. Näillä neuvoilla
tie yhdentyvään Eurooppaan voi osoittautua
kiviseksi.

Antti Suvanto

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:4

Onko energiapolitiikassa vaihtoehtoja?*
HEIKKI KOSKENKYLÄ

1. Johdanto
Energiakysymyksistä ja energiapolitiikasta
käydään jatkuvasti vilkasta keskustelua sekä
Suomessa että muualla. Energiasektoriin on
liittynyt lukuisia merkittäviä tapahtumia viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Öljyn
hinnan suuret vaihtelut ovat koetelleet kaikkia maita. Harrisburgin (TMI) ja Tshernobylin ydinvoimalaitosten onnettomuuksilla on
ollut suuri vaikutus ydinvoiman käyttöön.
Eräät maat ova~ tehneet varsin radikaaleja ratkaisuja energiapolitiikassa~n, mm. Italia, Itävalta ja Ruotsi ovat luopuneet tai luopumas-.
sa ydinvoiman käytöstä. Viime vuosien aikana ympäristökysymykset, kuten kasvihuoneilmiö ja happamoituminen, ovat kytkeytyneet
läheisesti energiapolitiikan valintoihin. Ympäristövaikutusten globaalisuus on tullut laajalti
tiedostetuksi. Ja nyt meillä on myös tämä oma
tapahtuma ei Olkiluodon ydinvoimalan vakava käyttöhäiriö, jonka syynä on metallijauheen joutuminen voimalaitoksen koneistoon.
Tuskinpa millään muulla yhteiskuntapolitiikan lohkolla on esiintynyt näin paljon merkittäviä tapahtumia, jotka vaikuttavat eri maiden valintoihin. Kun asenteelliset ja moraaliseettiset kysymykset lisäksi usein kytketään
energiapoliittiseen keskusteluun, esitetyt näkökannat ovat olleet varsin kaukana toisistaan
ja mielipiteet usein jyrkkiäkin.
Suomessa energiapoliittinen keskustelu on
lähiaikoina tulossa entistä tärkeämmäksi, kos* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 28. 9.
1989 pidetty esitelmä.

ka sähkön kulutus on kasvanut 1980-luvulla
paljon ennustettua nopeammin ja kasvuvauhti
on ylittänyt selvästi BKT:n vastaavan. Sähkön
tuotannon lisäämiseen joudutaan 1990-luvulla
ottamaan selkeästi kantaa.
Seuraavassa tarkastellaan ensin Uakso 2)
energiatalouden kehityspiirteitä maailmalla
sekä sen jälkeen jaksossa 3 Suomen energiataloutta ja energiapolitiikkaa. Tämän jälkeen
arvioidaan hallinnollista ja taloudellista säätelyä Uakso 4) sekä energiapolitiikkaa jatkossa
(jakso 5). Lopuksi esitetään johtopäätökset.

2. Energiatalous maailmalla
Maailman energiavaroja hallitsevat suurelta
osin Neuvostoliitto, USA ja Kiina sekä,/öljyvaroja omistavat maat Lähi-idässä. Maailman
energiatuotanto perustuu öljyyn, hiileen, maakaasuun, ydinenergiaan sekä uusiutuviin energialähteisiin, joista tärkeimmät ovat vesivoima ja puu. Uudet energialähteet, kuten aurinko-, tuuli- ja geoterminen energia ovat vielä
merkityksettömiä koko maailman energiataloudessa. Fossiilisten polttoaineiden osuus on
noin 80 % kaupallisesta energiankäytöstä.
Energiavarojen riittävyydestä tehdään jatkuvasti uusia arvioita. Tyypillisiä arvioita ovat
esim. seuraavat: öljy 50 vuotta, kivihiili 200
vuotta, kaasu 60 vuotta, uraani 60 vuotta. Varoja näyttäisi riittävän varsin pitkäksi ajaksi
eteenpäin.
Kuviossa 1 on esitetty eri energialähteiden
käytön kehitys OECD-maissa. Öljyn osuus ja
jopa absoluuttinen kulutus ovat alentuneet
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Kuvio 1. Eri energialähteiden käytön kehitys OECDmaissa 1960-luvulta lähtien
Lähde: Energiakomitea
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Kuvio 2. Kokonaisenergian (E), sähkön (S) ja öljyn (OIL)
käyttö suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) OECDmaissa
Lähde: Energiakomitea

selvästi. Öljyn käyttö on vähentynyt erityisesti
sähkön tuotannossa. Öljyä ovat korvanneet
hiili, ydinenergia ja kaasu.
Taulukossa 1 on esitetty eri energialähteiden osuuksia sähköntuotannosta OECD-maissa vuonna 1986. Eri maiden sähkön tuotantorakenteet poikkeavat suuresti toisistaan ja
niissä näkyvät kansallinen energiapolitiikka ja
kotimaiset lähteet. Maiden kehityssuunnat
ovat myös poikenneet olennaisesti. Hiilen
osuus on kasvanut eräissä maissa (USA, Japani, Italia), kun taas ydinvoiman osuus on

kasvanut erityisesti Euroopassa. Sähkön suhteellinen osuus energian loppukäytöstä on kasvanut kaikkialla.
Kuviossa 2 on esitetty energian, sähkön ja
öljyn käytto"-Suhteessa BKT:hen. Energiaintensiteetti eli E/BKT on laskenut OECDalueella ja tämä on ollut seurausta öljyn käytön vähenemisestä. Sähköintensiteetti on kasvanut edelleen selvästi. Öljyn reaalihinnan lasku 1980-luvun puolivälin jälkeen on kuiten-

Taulukko 1. Eri energialähteiden suhteellisia osuuksia (%) sähköntuotannossa OECD-maissa vuonna 1986

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Alankomaat
Belgia
Englanti
Italia
Japani
Länsi-Saksa
Kanada
Ranska
USA
OECD-yht.
Lähde: Energiakomitea

Hiili

Muut
kiinteät

18
3

13

93
27
25
67
16
15
56
16
10

56
41

Öljy

2,5
2
0,3
5
5
4
10
40
28
3
1,5
1
6
9

Kaasu

Ydin
energia

3,5

38
51

2
61
2
14
19
6
1,5
1
10

9

7
67
20
5
25
30
15
70
17
22

Vesivoima,
muut uusiutuvat

25
44
99,7

2
2
25
13
4
66
18
11
19
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Kuvio 3. Arvio energialähteiden käyttömäärien kehityksestä maailmassa (WEC 1986, skenaario C)
Lähde: Energiakomitea

kin pysäyttänyt energiaintensiteetin alenemisen.,
Kuviossa 3 on arvio eri energialähteiden
käytön kehityksestä maailmassa (WEC 1986,
skenaario C). Hiilen kulutuksen kasvu olisi
voimakasta ja lisäksi kasvaisivat kaasun, ydinenergian ja vesivoiman käyttö. Öljyn käyttö
tulisi vähenemään varojen ehtyessä. Myös
uusien energialähteiden käyttö kasvaisi ripeästi vuoden 2000 jälkeen.
Öljyn ja yleensä energian hinnan muutosten vaikutusta maailmantalouden ja yksittäisten talouksien toimintaan on tutkittu 1970-luvun hintakriisien jälkeen erittäin paljon. Taulukossa 2 on esitetty eräille OECD-maille laskettuja tunnuslukuja, jotka valaisevat tätä
asiaa (ks. lähemmin KTM, sarja C: 21, 1989).
Taulukosta havaitaan, että energian reaalihinta on kasvanut (tai laskenut) varsin eri nopeudella eri maissa. Kansantaloudet ovat reagoineet varsin eri tavoin energian hinnanmuutoksiin. Ensimmäiseen öljyn hinnannousuun
reaktiot olivat kuitenkin samankaltaisia. Taloudellinen kasvu hidastui kaikkialla. Toisesta
öljyn hinnannoususta selvisivät parhaiten
Suomi ja Japani. Öljyn hinnanlasku on 1980luvun puolivälin jälkeen selvästi elvyttänyt
kasvua kautta maailman.
Vaikka globaaliset ympäristökysymykset ja
kehitysmaiden vaikea energiatilanne ovat
nousseet keskeiseen asemaan kansainvälisessä energiakeskustelussa, energiapolitiikan

koordinointi ja harmonisointi ottavat vasta
ensi askeleita. Vaikeudet tällä alueella ovat
myös erityisen suuret. Kuten edellä havaittiin,
eri maiden energiaratkaisut poikkeavat suuresti toisistaan. Myöskään EY:n puitteissa ei
ole tehty eikä liene edes tekeillä ehdotusta
energiapolitiikan harmonisoinnista. Globaaliset ympäristöongelmat korostavat laajojen
ratkaisujen ja yhteistyön merkitystä. Brundtlandin komission raportti on perusteellinen
kuvaus ongelmien laaja-alaisuudesta. Edellä
olevasta seuraa toisaalta se, että energiapolitiikassa säilyy varsin suuri itsenäisyys vielä pitkään. Kansainvälinen kehitys asettaa ainoastaan eräitä reunaehtoja (mm. päästöjen määrä) yksittäisten maiden energiapolitiikalle.

3. Suomen energiatqlousja energiapolitiikka
Energian merkitys on Suomessa korostunut
teollisuuden rakenteen ja luonnonolosuhteiden vuoksi. Kotimaisten energiavarojen vähäisyys on johtanut suureen riippuvuuteen tuontienergiasta.
Kuviossa 4 esitetään primäärienergian käytön kehitys energialähteittäin. Energian käytön kasvu on tyydytetty jo pitkään pääasiassa ulkomaisilla lähteillä: ensin hiilellä, sitten
Mtoe

Sähkön nettotuonti

25

Ydinenergia
Maakaasu

20
Öljy

15

10

Hiili
Turve
Polttopuu
Muut kotimaiset
Vesivoima

Kuvio 4. Primäärienergian käyllö Suomessa energialähteilläin
Lähde: Energiakomitea
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Taulukko 2. Talouden keskeisten tunnuslukujen muutosnopeudet (% vuodessa) Suomessa ja eräissä OECD-maissa
1965-73
Energian reaalihinta
USA
Kanada
Japani
Englanti
Ranska
L-Saksa
Italia
Suomi
Ruotsi

1973-79

1979-83

1983-86

-0,1
-0,4
-3,7
-2,9
-1,1
-2,0
-2,7
0,5
-0,2

8,2
8,1
5,3
4,7
5,3
6,8
9,4
5,2
9,3

4,7
7,3
5,3
4,9
8,5
6,0
9,3
5,3
7,0

-5,4
-2,0
-6,3
-3,3
-6,1
-6,4
-3,8
-6,8
-5,2

1,5
3,0
9,2
3,7
5,5
5,0
6,9
4,7
3,3

0,0
1,3
2,9
1,3
2,7
2,9
1,7
1,6
0,5

0,1
0,3
2,7
1,9
3,3
2,7
1,6
2,5
1,1

1,9
2,0
2,9
2,4
1,8
2,2
1,9
2,5
1,3

3 Pääomaa työntekijää kohden
USA
Kanada
Japani
Englanti
Ranska
L-Saksa
Italia
Suomi
Ruotsi

2,5
2,5
10,5
4,6
5,1
5,9
6,5
2,4

1,7
2,3
6,5
3,3
4,9
4,8
3,5
2,9

2,1
4,6
5,1
4,8
4,6
4,5
3,2
1,7

-1,3
-1,3

4 Energiaa työntekijää kohden
USA
Kanada
Japani
Englanti
Ranska
L-Saksa
Italia
Suomi
Ruotsi

1,8
3,8
10,9
2,8
5,0
6,8
8,0
5,6

-0,4
0,7
-0,2
-1,4
3,0
1,8
-1,9
2,3
1,9

-4,3
-1,8
-6,4
-3,0
-3,3
-0,5
-5,4
0,2
1,2

1,2
1,2
0,6
4,7
5,1
2,4
4,1
6,9
4,5

4,0
5,7
9,3
3,0
5,4
4,3
5,1
5,1
3,5

2,4
4,2
3,6
1,5
3,0
2,3
2,6
2,3
1,8

1,1
1,8
3,9
0,7
1,8
1,3
2,1
4,2
1,7

4,4
4,3
3,8
3,0
1,5
2,3
2,4
3,0
2,4

2 Työn tuottavuus
USA
Kanada
Japani
Englanti
Ranska
L-Saksa
Italia
Suomi
Ruotsi

5 BKT
USA
Kanada
Japani
Englanti
Ranska
L-Saksa
Italia
Suomi
Ruotsi
Lähde: Energiakomitea

1,4
-0,1
3,2
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Kuvio 6. Sähkön käyttö loppukäyttösektoreittain
Lähde: Energiakomitea

Lähde: Energiakomitea

öljyllä ja viimeksi ydinenergialla. Turpeen
merkitys on kasvanut vasta 1980-luvulla. Öljyn osuus on alentunut vuoden 1973 55 prosentista noin 30 OJo :iin. Suomen energiajärjestelmää pidetään yleisesti tehokkaana ja toimintavarmana ja se hyödyntää monipuolisesti
erilaisia energialähteitä, mikä vähentää riskiherkkyyttä.
Kuviosta 5 ilmenee energian kokonaiskäyttö
sektoreittain. Teollisuuden osuus on jo pitkän
ajan pysynyt noin 45 prosenttina. Rakennusten lämmityksen osuus on alentunut selvästi.
Liikenteen ja muun käytön (mm. palvelusektori, kotitaloudet) osuudet ovat kasvaneet.
Kuviossa 6 on esitetty sähkön käyttö sektoreittain. Teollisuuden osuus on laskenut 75
% :sta noin 55 % :iin. Sähkön kulutus on kasvanut voimakkaasti lämmityksessä, kotitalouksissa ja palvelualoilla.
Talouden
energiaintensiteetin
(energia/BKT) kehitys ilmenee kuviosta 7. Intensiteetti on laskenut 1960-luvun lopulta lähtien.
Öljyn hinnannousut ja -laskut ovat vaikuttaneet olennaisesti kehitykseen. Energiaintensiteetin lasku on kuitenkin pysähtynyt vuoden
1985 jälkeen. Pitkän aikavälin skenaarioissa
(ks. jäljempänä) alenemisen odotetaan kuitenkin jatkuvan.
Energian kokonaiskäytön tehostuessa on
sähkön käyttö samanaikaisesti kasvanut selvästi tuotantoa nopeammin (ks. kuvio 8).
Teollisuuden sähköintensiteetti on pysynyt
varsin vakaana. Energian säästön kokonaisarvioita on hankala tehdä. Polttoaineiden käy-

Kuvio 7. Koko talouden energian käyttö suhteessa tuotantoon (BKT) ja teollisuuden energian käyttö suhteessa
teollisuustuotantoon
Lähde: Energiakomitea

Kuvio 8. Koko talouden sähkön käyttö suhteessa tuotantoon (BKT) ja teollisuuden sähkön käyttö suhteessa
teollisuustuotantoon
Lähde: Energiakomitea
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tössä säästö on ollut suurta. Sen sijaan sähkön säästö arvioidaan vähäiseksi. Energiahuollon omavaraisuus on ollut jo pitkän ajan
noin 30 0/0.
Suomen energiapolitiikasta ei ole tehty kokonaisvaltaisia arvioita. Siihen on oltu kuitenkin varsin yleisesti tyytyväisiä. Energiapolitiikassa on käytetty hyvin monenlaisia keinoja.
Energiapolitiikan tavoitteet on määritelty valtioneuvoston vuonna 1983 hyväksymässä
energiapoliittisessa ohjelmassa. Siinä todetaan
seuraavat asiat:
energiahuollon varmuuden turvaaminen
energian säästäväinen käyttö
energiahuollon omavaraisuuden kohottaminen
Lisäksi kiinnitetään huomiota vaihtoehtojen taloudellisuuteen. Vaihtoehtojen vertailussa tulee ottaa huomioon myös välilliset kustannukset, esim. ympäristönsuojelumenot.
Energiapoliittista ohjelmaa ollaan parhaillaan
uusimassa. Sekä energiakomitean että ympäristötalouskomitean töitä käytettäneen taustaaineistona.
Vuoden 1983 ohjelmassa asetettujen tavoitteiden on mm. KTM:n ja energiakomitean arvioissa katsottu toteutuneen hyvin, erityisesti
varmuudessa, säästössä ja taloudellisuudessa.
Energiapoliittiset toimenpiteet ovat vain yksi
energiahuollon kehitystä ohjaava tekijä. Vuoden 1973 jälkeisessä kehityksessä keskeinen tekijä on ollut öljyn hinta. Hintatekijä selittää
pitkälti energian säästön ja öljyn osuuden
alentumisen. Energiapolitiikan merkitys on
voinut olla vähäisempi kuin »virallisissa» arvioissa väitetään.
Energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa on käytetty seuraavia ohjauskeinoja (ks. lähemmin KTM, C: 21, 1989):
1) normit ja rajoitukset
2) verotus, subventiot, rahoitus
3) lupamenettelyt ja kiellot
4) tutkimuksen edistäminen
5) informaatio, valistus ja koulutus
6) markkinamekanismin edistäminen
Neljä ensimmäistä kohtaa ovat ilmeisesti olleet tärkeimmät. Kvantitatiivisia arvioita vaikutuksen suuruudesta on tehty varsin vähän
ja eräiltä osin se ei ole mahdollistakaan. Hal-

linnollinen säätely on ollut hintamekanismin
käyttöä paljon keskeisemmässä asemassa. Luvat, normit ja rajoitukset ovat asettaneet reunaehtoja energiaratkaisuille. Niiden sisällä yritykset ovat voineet tehdä varsin itsenäisesti
päätöksiä energian tuotannosta. On väitetty,
että suomalainen säätely on ollut vähemmän
kahlitsevaa ja yritysten ratkaisuja rajoittavaa
kuin USA:ssa harjoitettu säätely. USA:ssa onkin korostettu viime aikoina voimakkaasti taloudellisen ohjailun paremmuutta.
Kilpailu energia-alalla ei ole ollut läheskään
täydellistä. Sähköhuollossa kilpailua on ollut
enemmän kuin öljyalalla. Kilpailun ja markkinamekanismin edistämiseksi olisi vielä paljon tehtävää.

4. Hallinnollinen vai taloudellinen ohjaus
Edellä todettiin, että Suomessa on pääsiassa
nojauduttu hallinnollis-juridiseen ohjaukseen
energian tuotannossa. Energian kysyntään julkinen valta on pyrkinyt vaikuttamaan vain
varsin vähän. Tältä osin on turvauduttu lähinnä verotukseen, mm. valmiste- ja liikevaihtoverotus sekä verohelpotukset. Tällöinkin tavoitteet ovat usein olleet enemmän fiskaalisia
kuin energiapoliittisia. Energian ja sähkön
hinnat ovat määräytyneet pääosin markkinavoimien kautta. Energiayhtiöt ovat säädelleet
sähkön tariffeja.
Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti taloudellisesta ohjauksesta ja erityisesti haittaveroista ja -maksuista. Ympäristötalouskomitea ehdotti verotuksen siirtämistä nykyistä
enemmän ympäristölle haitallisen toiminnan
suuntaan. Hallitus on esittänyt budjetin yhteydessä haittaveroa fossiilisille polttoaineille ja bensiinille sekä fosforiveroa lannoitteille. Komitean mukaan haittaverot täydentäisivät nykyistä, pääasiassa normeihin perustuvaa ohjausta. Myös energiakomitea otti varsin myönteisen kannan taloudelliseen ohjaukseen yleensä. Elinkeinoelämä sen sijaan on
vastustanut selvästi uusia veroja ja yleensä taloudellista ohjausta. Ilmeisesti on pelätty
uusien verojen vain johtavan verotuksen yleiseen nousuun.
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Veroihin ja maksuihin pohjautuva ohjaus
voi olla yleisiin normeihin perustuvaa säätelyä tehokkaampaa, koska se aiheuttaa pienemmät hyvinvointitappiot (ks. esim. Hetemäki-Sourama, KAK, 1989: 3). Tämä on
seurausta siitä, että mahdollisuudet vähentää
. haittoja vaihtelevat yritysten välillä. Haittojen vähentämisestä aiheutuvat kokonaiskustannukset vähennettynä haittaverojen tuotolla
muodostavat veron aiheuttaman hyvinvointitappion. Se jää pienemmäksi kuin normiohjauksesta seuraavat kustannukset, jos haittojen vähentämismahdollisuudet eivät ole samat. Normiohjaus ei ota yritysten välisiä eroja
huomioon.
Haittaverot heikentävät yritysten kilpailukykyä, millä avoimessa taloudessa on suuri
merkitys. Toisaalta haittaveroja käyttöönotettaessa voitaisiin alentaa yritysten muuta verotusta, kuten ympäristötalouskomiteakin toteaa. Haittaverot voivat myös johtaa siihen,
että saastuttavaa toimintaa siirretään sellaiseen maahan, jossa veroa ei ole. Myös energian osalta tällainen voi tulla kysymykseen.
Normiohjauksen puolesta puhuu vaikutusten
nopeus ja Suomessa saadut hyvät tulokset
(Tommila, 1989).
Ympäristöhaittojen syistä ja vaikutuksista
ei vielä ole kokonaisvaltaista ja ristiriidatonta tietoa. Tästä huolimatta on perusteltua tehostaa toimia ympäristökuormituksen vähentämiseksi myös energian tuotannossa ja kulutuksessa. Verojen ja maksujen käyttöä tulisi kuitenkin selvittää nykyistä perusteellisemmin ennen kuin ohjauksen painopistettä todella ryhdytään siirtämään normiohjauksesta hintamekanismin kautta vaikuttavaan
suuntaan.

5. Energiapolitiikka jatkossa
Suomessa on laadittu viime vuosien aikana
useita pitkän aikavälin energiaskenaarioita.
Näitä ovat mm. Oulun yliopiston mallilaskelmat (Svento-Männistö-Mäenpää), VTT:n
selvitys (Tamminen), TKK/ Joensuun yliopiston sähköskenaario (Petäjä-Hausen) ja
KTM:n pitkän aikavälin selvitys. Aikahori-

sontti vaihtelee vuodesta 2000 vuoteen 2030.
Näitä skenaarioita on tarkasteltu perusteellisesti energiakomitean julkaisussa (KTM, C:
21, 1989).
Skenaarioiden yleispiirteet ovat varsin samankaltaiset paitsi TKK/ J oensuu-selvityksessä, johon palataan jäljempänä. Energiaintensiteetin eli E/BKT -suhteen arvioidaan alenevan jatkossa selvästi. Sähköintensiteetti pysyy
vakaana tai alenee lievästi, joten sähkön käyttö siis kasvaisi edelleen selvästi.
Skenaariot perustuvat oletukselle taloudellisen kasvun jatkumisesta (2-3 070 vuodessa,
myöhemmin 1.5 Olo/v). Lisäksi öljyn ja sähkön reaalihintojen odotetaan kohoavan lievästi (1-3 Olo/v). Joissakin tapauksissa on tarkasteltu myös jonkinlaisia »häiriöskenaarioita». Skenaarioiden yleissanoma on se, että
sähkön kulutus kasvaa jatkossa siten, että nykytasolta noin 60 TWh/v noustaan noin 8090 TWh/v tasolle. Sähkön tuotantokapasiteettia olisi siis lisättävä olennaisesti nyky tasolta
ja lisäksi vanhenevaa kapasiteettia tulee korvattavaksi runsaasti vuoden 2000 jälkeen.
Energian kulutus riippuu talouden kasvusta, hinnoista, rakenteellisista tekijöistä ja teknologian kehityksestä. Energiapolitiikalla voidaan vaikuttaa kulutukseen lähinnä hintojen
kautta. Säätelyn mahdollisuudet ovat vähäiset ja yleensä haitalliset. Mitkä ovat mahdollisuudet vaikuttaa energian ja sähkön kulutukseen hintojen kautta?
Energian käytön hintajoustoista on tehty
paljon tutkimuksia. Hanna-Leena Männistön
Suomen Pankin BOF-mallilla tehdyissä arvioissa on päädytty kohtalaisen korkeisiin
joustoarvioihin: koko energian hintajousto
-0.3 ja tuontienergian -0.5. Sähköstä Suomessa tehdyt arviot ovat suuruudeltaan
-0.1-(-0.3). Mainitut arviot ovat pitkän aikavälin' estimaatteja. Ne antavat tukea käsitykselle, että verojen avulla energian hintoja
nostettaessa käyttö myös alenisi. Sähköön vaikutus on kuitenkin pienempi kuin polttoaineisiin.
Mitkä ovat sitten energian hinnannousun
taloudelliset vaikutukset? Näitä käsiteltiin
kansainvälisten tilastojen avulla jaksossa 2.
Suomessa tehdyt mallilaskelmat tukevat tau-
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lukon 2 tuloksia. Männistön BOF-mallilla tekemät arviot osoittavat, että tuontienergian
hinnannousun vaikutukset ovat pitkällä aikavälillä negatiiviset taloudelliseen kasvuun ja
työllisyyteen. Lyhyen ajan vaikutukset eroavat jonkin verran sen mukaan, onko bilateraalikaupan tasapainoehto voimassa vai ei (ks.
myös Lehtinen nyk. Männistö, 1988).
Mitkä ovat energiapolitiikkamme vaihtoehdot ja mahdollisuudet jatkossa? Tilanne vaikuttaa varsin ristiriitaiselta. Energian hintaa
korottamalla (verot, haittamaksut) voidaan ilmeisesti saavuttaa jotakin myönteistä ympäristön kannalta. Lisäksi taloudellisen kasvun
hidastumisen on väitetty vaikuttavan sinällään
myönteisesti ympäristön tilaan. Varmaa näyttöä ja luotettavia tutkimuksia tästä ei kuitenkaan ole. Ovatko ihmiset valmiita tinkimään
elintasostaan ja mahdollisesti täystyöllisyydestäkin ympäristön hyväksi? EVAn mielipidetiedustelun mukaan näin olisi (EVA 1987,
1988).
Tarkastelen seuraavassa lyhyesti kahta energiapolitiikan vaihtoehtoa, joista ensimmäinen
edustaa suunnilleen nykylinjaa jatkavaa politiikkaa ja toinen on olennaisesti erilainen,
epärealistinen, mutta tutkimisen arvoinen linja.

Muunnettu nykylinja
Lähtökohdaksi otetaan se, että taloudellinen
kasvu jatkuu, energian reaalihinta nousee lievästi ja sähkön reaalihinta ei nouse. Huomattakoon, että sähkön reaalihinta on laskenut
Suomessa viimeiset 20 vuotta ja se on nyt vain
noin 65 070 vuoden 1972 tasosta. Tällöin
E/BKT alenee jonkin verran (10-20 %:lla
vuoteen 2010 mennessä), mutta S/BKT pysyy
nyky tasolla tai se kasvaa lievästi. Öljyn kulutus alenee jatkossa aiempaa hitaammin.
Tällöin energiapolitiikan keskeisin kysymys
on se, miten tuotetaan sähkön lisätarve ja miten korvataan vanhenevat voimalat (vuoden
2000 jälkeen kiihtyvässä tahdissa). Vaihtoehtoja on vähän. Ne ovat ydinvoima, sähkön
tuonti, kivihiili ja maakaasu. Näistä sähkön
tuonti ja maakaasu voinevat kattaa vain pie-

nen osan sähkön lisätarpeesta. Maakaasu soveltuu paremmin lämmitykseen ja polttoaineeksi kuin sähkön tuotantoon. Tuontisähkön
merkittävä lisääminen on kyseenalaista Ruotsin ja Neuvostoliiton energiatilanteen valossa. Lisäksi tuonti lisää kriisiherkkyyttä. Turve on osoittautunut liian kalliiksi ja lisäksi se
aiheuttaa ympäristöhaittoja (S02' N0 2 ja
CO 2-päästöt). Turvetta kannattaa säästää
kriisiaikoihin. Jäljelle jäävät vain ydinvoima
ja kivihiili. Näillä tuotetun sähkön hintaerot
ovat pienet ja vaihtelevat. Ydinvoima on Suomessa toiminut erinomaisesti ja se on ollut taloudellisesti erittäin edullista. Edullinen sähkö on Suomen teollisuudelle merkittävä kilpailutekijä yhdentyvässä Euroopassa.
Olkiluodon (TVO) ydinvoimalaitoksen viimeaikaiset ongelmat herättävät kuitenkin kysymyksiä. Näyttää siltä, että inhimillisen tekijän merkitys on huomattava ydinvoimalan
turvallisuuden kannalta. Ydinvoimalaitosten
turvallisuutta tulee pyrkiä parantamaan vielä
nykyisestä. Kaikkea ei vielä ole tehty asian hyväksi.
Koska ydinvoiman käyttöön sisältyy riskejä, tulisi niiden näkyä ydinsähkön hinnassa.
Olkiluodon tapaus, kuten myös useat ulkomaiset esimerkit, puhuvat tämän puolesta.
Riskiverolla joudutaan jatkossa kohottamaan
ydinvoimalla tuotetun sähkön hintaa ja tämän
tulisi johtaa siihen, että sähkön reaalihinta ei
enää alenisi. Vakaana pysyvä sähkön reaalihinta on silti kansainvälisesti vertaillen vielä
edullinen kehitys yritysten kilpailukyvyn kannalta. Ruotsissa sähkön reaalihinta tulee kohoamaan olennaisesti. Kivihiiltä voitaisiin
käyttää sähkön tuotantoon, jos päästöjen
puhdistus toteutetaan lähes täydellisesti. Haittaverolla tulisi kohottaa kivihiilisähkön hintaa.
Uusista energialähteistä (aurinko- ja tuulienergia) ei Suomen oloissa ole vielä pitkään
aikaan apua sähkön tuotannossa. Näiden tutkimukseen ja kansainvälisen kehityksen seurantaan on silti syytä panostaa runsaasti resursseja.
Tällä peruslinjalla jatketaan olennaisilta
osin nykyisen kaltaista energiapolitiikkaa,
mutta merkittävä muutos on jo sekin, että
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sähkön reaalihinnan aleneminen pysäytetään.
Suomella on tähän varaa ja kansalaisethan
ovat ilmaisseet halunsa tinkiä (lievästi) elintasosta ympäristön hyväksi.

Utopistinen linja
TKK/ Joensuun-selvityksessä (Petäjä-Hausen,
1988) arvioidaan, että sähkön kulutus voisi
kääntyä Suomessa laskuun siten, että vuonna 2000 se olisi noin 50 TWh (nykytaso 60
TWh) ja vuonna 2020 vain noin 40 TWh:a.
Sähköntuotannossa ei tarvittaisi lauhdutusvoimaloita, vaan tuotanto perustuisi ensisijaisesti
kaukolämpövoimaan (18 TWh), tuulivoimaan
(5 TWh), vesivoimaan (15 TWh) ja teollisuuden prosessivoimaan (noin 10 TWh). Lisäksi
selvityksessä todetaan, että BKT:n kasvu olisi sama kuin KTM:n perusarvioissa (2.5 Olo/v)
ja että sähkön hinta ei nousisi olennaisesti.
Sähkön säästä olisi runsasta (uudet koneet) ja
kulutusta pienennettäisiin hallinnollisin toimenpitein.
Energiakomitean arvioissa tämä vaihtoehto todettiin epärealistiseksi ja ristiriitaiseksi.
On vaikea uskoa, että sähkön kulutus alentuisi ratkaisevasti ilman sähkön hyvin suurta
hinnan nousua. Tällöin taloudelliset vaikutukset olisivat myös hyvin negatiiviset.
Kyseinen selvitys antaa kuitenkin ajattelemisen aihetta siitä, kuinka suuret ovat sähkön
käytön tehostamis- ja säästömahdollisuudet
jatkossa. Tämän tyyppisia Larkasteluja on syytä suorittaa jatkossakin. Sähkön reaalihinnan
nousu lienee kuitenkin välttämätön edellytys
sille, että sähkön kysyntä joskus jatkossa lakkaisi kasvamasta. Tekninen kehitys ja elintason nousu suosivat voimakkaasti sähkön käyttöä.

jatkossa, vaikka taloudellisuus on edelleen
enegiapolitiikan tärkein kriteeri. Omavaraisuuden merkitys vähenee ja noin 20-30 prosentin omavaraisus riittää hyvin Suomelle.
Edullinen sähkö on talouden kehityksen
kannalta välttämätöntä. Teollisuutemme sähkövaltaisuus korostaa tätä. Kun kaikkien muiden tuotantopanosten reaalihinnat kohoavat
jatkossa, halvan sähkön merkitys korostuu
entistä selvemmin.
Jatkossa sähkön reaalihinta voisi pysyä nykytasolla tai kohota lievästi. Aleneva hintakehitys tulisi pysäyttää riskiverolla (ydinvoi-
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ma) ja haittaverolla (kivihiili ym:t). Verotulot tulisi käyttää riskien ja haittojen torjuntaan. Tällainen hintakehitys tulisi joka tapauksessa olemaan edullinen suhteessa moniin
muihin maihin (esim. Ruotsi, Länsi-Saksa).
Sähkön lisätarve katetaan ydinvoimalla ja/tai
kivihiilellä. Riskien ja haittojen torjuntaan tulee panostaa nykyistä enemmän varoja. Sekä
hallinnolliselle että taloudelliselle ohjaukselle löytyy käyttöä energiapolitiikassa. Energiapolitiikkaa siis tarvitaan jatkossakin.
Tutkimustoimintaan ja kansainvälisen kehityksen seurantaan tulisi käyttää varoja runsaasti. Uusia mahdollisuuksia voi löytyä nopeastikin. Kilpailun ja markkinavoimien merkitystä tulee edistää energia-alalla. Sekä sähkö- että muulla energiasektorilla on vielä epätäydellisen kilpailun piirteitä.
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PUHEENVUORO:

Ehdottomiin rajoihin ei törmätä ihan pian
ILKKA LAVONIUS

Fyysisesti äärellinen,
talouden kannalta rajaton
Albert Einsteinin kerrotaan sanoneen, että asioita
pitää yksinkertaistaa, mutta ei yksinkertaisemmaksi
kuin ne ovat. Energiapoliittisissa »yhtälöissä» on
usein merkitty vakioiksi tekijöitä, jotka todellisuudessa ovat muuttujia, tai vain 0 tai 1 -kertoimen
saaviksi tekijöitä, joilla itse asiassa on muuttuvia
arvoja myös tällä välillä.
Uusiutumattomien energiavarojen määrä on eräs
tällainen vakioksi oletettu tekijä, jonka muuttuva
luonne tuntuu joskus yhtä vaikealta saada ymmär-

retyksi kuin suhteellisuusteoria. Albert Einsteinin
mukaan avaruus on rajaton, mutta äärellinen.
Vaikka esimerkiksi öljyä on maailmassa fyysisesti
äärellinen määrä, koska maapallo on äärellinen
massa, öljyä on rajattomasti taloudelliseen käyttöön.
Energiavarojen riittävyydestä puhuttaessa viitataan useimmiten vain todettuihin varoihin. Esimerkiksi raakaöljyn todetut varat, proved reserves, olivat vuoden 1988 lopussa 135 miljardia tonnia, mikä
vuoden 1988 öljyn kulutuksella, 3 miljardia tonnia, mitattuna vastaa 45 vuotta. Todetut varat ovat
kuitenkin vain eräänlainen »käsivarasto», mistä toi-
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saalta tuotetaan öljyä ja mihin toisaalta öljynetsinnällä lisätään uusia varoja.
Todettujen varojen määrä ei kerro, kuinka pitkän ajan kuluttua öljy on lopussa, aivan niinkuin
etäisyys horisonttiinkaan ei kerro, millaisen matkan jälkeen kulkija putoaa maan reunalta alas.
Öljyn etsintä ja tuotanto hidastuvat joskus, kun
etsintä- ja tuotantokustannukset nousevat suuremmiksi kuin tuotettavaksi arvioidun öljyn kaupallinen arvo. Kuinka paljon öljyä jää maaperään silloin, kun maailmantalous sopeutuu käyttämään
muita keinoja ao. tarpeen tyydyttämiseen, ei koskaan tule tietoon.
Mitä edellä on sanottu öljyvaroista, soveltuu yleisesti uusiutumattomiin energiavaroihin tai mineraalivaroihin. »Todetut varat» on taloudellinen käsite. Taloudellisuus on jo määritelmän luonteisesti
suhteellista.

Energian tuotantokustannukset
eivät paljoa nouse
Todettujen öljyvarojen, tuon »käsivaraston» sopivalla tasolla pitämiseen tarvittavien lisäysten reaaliset kustannukset eivät vielä kymmeniin vuosiin
nouse edes sille tasolle, jolla öljyn hinnat 1980-luvun alussa olivat.
Pohjanmerellä, joka on eräs kalleimpia tuotantoalueita maailmassa, tuotantokustannuksia on
uusilla kentillä pystytty alentamaan oleellisesti vuoden 1986 jälkeen. Osa tästä on uuden kevyemmän
tekniikan ansiota, osa etsintälaitteistojen markkinoiden rauhoittumisen sekä aikaisempaa huolellisemman suunnittelun ja paremman tiedonkäsittelytekniikan ansiota.
Petroleum Economics Ltd, eräs alan tunnetuimpia tutkijoita, pitää epätodennäköisenä, että raakaöljyn tuotantokustannukset vuoteen 2000 mennessä nousisivat yli 15 dollarin barrelilta vuoden
1988 rahassa. Johtava kansainvälinen öljy-yhtiö
Shell teki äskettäin päätöksen rakentaa Malesiaan
maakaasusta ö-ljytuotteita valmistavan laitoksen,
joka uuden tekniikkansa ansiosta on kannattava
raakaöljyn hintatasolla 15 dollaria barrelilta.
Ranskan öljyinstituutti arvioi, että vuonna 2010
ei-konventionaalisen öljyn, kuten tehostetun öljyn
tuotannon ja raskaan öljyn sekä syvän meren ja
arktisen öljyn tuotantokustannukset voivat teknologian voimakkaan kehittämisen ansiosta olla suunnilleen 12-18 dollaria barrelilta, ilman voimakasta
kehitystä 20-30 dollaria barrelilta. (Vuoden 1988
rahassa mitattuna raakaöljyn tuontihinta Suomeen
oli 1980-luvun alkuvuosina runsaat 50 dollaria barrelilta.)

Energian painoarvo maailmantaloudessa on oikeastaan melko pieni. Tuotannon kokonaisarvoon
verrattuna on kysymys vain parista prosenttiyksiköstä. Lisää resursseja voi kohtuullisella aikavälillä siirtyä paljonkin energian hankintaan, jos tarve
vaatii.

Energia oli mahtisana, nyt ympäristö
Energian riittävyys tai sen tuotantokustannusten
kalleus ei tule olemaan globaalinen ongelma pitkälläkään aikavälillä. Päinvastoin juuri energian halpuus ja siitä seuraava runsas käyttö huolestuttaa
ympäristörasitusten vuoksi.
Viisitoista vuotta sitten maailmanlaajuinen energiakriisi ja öljyn hinnan moninkertaistuminen panivat liikkeelle vahvat markkinavoimat ja teknisen
kehityksen. Energian säästäväisempään käyttöön
tai sen entistä edullisempiin tuotantotapoihin etsittiin ja löydettiin ratkaisuja kaikkialla. Energia oli
mahtisana. Monet trendit kääntyivät sen voimasta. Esimerkiksi maailman öljyn kulutus oli kasvanut toisen maailmansodan jälkeen melko tasaisesti 7,5 0,10 vuosittain. Jos sama trendi olisi jatkunut,
maailman öljyn kulutus olisi nyt lähes kolminkertainen toteutuneeseen verrattuna.
Nyt ympäristö tuntuu olevan samanlainen mahtisana kuin energia oli aikaisemmin. Nimenomaan
tekniikkaa kehitetään. Mikä on nyt epätaloudellista, mutta teknisesti mahdollista, voi olla myöhemmin taloudellista. Mikä on teknisesti mahdotonta
nyt, voi myöhemmin olla mahdollista. Mikä ei ole
tyydyttävän turvallista nyt, voi myöhemmällä tekniikalla olla ainakin aikaisempaa selvästi turvallisempaa.
Esimerkiksi ydinvoimateollisuudessa voidaan
teknistä kehitystä vielä jatkaa, kohti aikaisempaa
taloudellisempia ja luotettavampia, inhimillisiltä
erehdyksiltä suojatumpia reaktoreita. Puhutaan
muun muassa ns. luontaisesti turvallisesta reaktorista. Käsite tarkoittaa reaktoria, jonka turvallisuus
normaar'in jäähdytysjärjestelmän pettäessä ei perustu aktiiviseen mekaaniseen, sähköiseen tai inhimilliseen suojatoimeen, vaan uraanipolttoaine jäähtyy siinä automaattisesti, passiivisesti. Luontaisesti
turvallisella reaktorilla myönnetään jo olevan tekninen, joskaan ei vielä taloudellinen toteutettavuus.
Maailmassa on jo niin paljon vaurautta, että tutkimukseen ja kehitykseen riittää voimavaroja. Innostusta riittää ja tuloksia esimerkiksi aikaisempaa
energiaa- ja ympäristöä säästävämmistä tekniikoista esitellään alan lehdissä jatkuvasti.
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Muitakin kuin ympäristöarvoja
Silloin kun energia oli mahtisana, lämpöarvot nousivat korkealle arvojen joukossa. Jopa energian verotusta ehdotettiin suoritettavaksi lämpöarvojen
mukaan. Energiaa voidaan eri käyttökohteissaan
ja muodoissaan mitata samoilla mittayksiköillä.
Tämä harhautti ajattelemaan, että energian käyttö kansantalouden kannalta poikkeaisi jotenkin
olennaisesti raaka-aineiden käytöstä. Energian
säästön katsottiin tarkoittavan sen käytön minimointia, vaikka sitten havahduttiin huomaamaan,
että energian samoinkuin raaka-aineiden käytössä
on kysymys optimoinnista muiden taloudellisten
voimavarojen suhteen.
Ympäristöarvotkin ovat vain eräitä arvoja, vain
eräs dimensio päättäjien kriteereissä. Raha-arvot,
siis taloudellisuus yleensä, kulttuuriarvot, ihmisarvot, ulko- ja sisäpoliittiset arvot sekä lisäksi aikadimensio näiden kaikkien kohdalla, vaikuttavat
päätöksentekoon.
Sikäli ympäristöongelmat ovat eri asemassa kuin
energia, että markkinavoimat olivat riittävät mukauttamaan kysynnän ja tarjonnan tasapainoon.
Monet ympäristöongelmat sen sijaan ovat luonteeltaan kansainvälisiä, jopa globaalisia. Kasvihuoneilmiöön liittyvät ympäristörasitukset ovat pelkästäänkin globaalisia.
Tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia siitä, kuinka
jaetaan »epätaloudellisuutta». Toisaalta maailman
voimavarojen käytön kannalta on varmaan tehokkainta antaa kehitysapua ympäristönsuojelutekniikan muodossa.

Valistus on viritetty
Taloudellinen edistys maailmassa on tuonut mukanaan haittavaikutuksia, mutta sitä mukaa kuin
ne tiedostetaan, pyritään myös etsimään keinoja
haittavaikutusten vähentämiseen.
Monet yritykset, ainakin suuret ja varsinkin merkittävästi ympäristöön vaikuttavat, joutuvat ajattelemaan mainettaan. Menestyvimmät yritykset
osaavat ennakoida ympäristökysymysten vaikutuksen toimintaansa. Niissä pystytään yhdistämään taloudellisen tehokkuuden ja toisaalta ympäristövastuun vaatimukset. Monet ympäristöystävälliset rat-

kaisut ovat taloudellisestikin optimaalisia, mutta
ympäristö on sellainen mahtisana, että sillä on arvoa kilpailutekijänä itsessäänkin. Joillekin se on
kustannus, joillekin mahdollisuus tuottavaan liiketoimintaan.
Ympäristömyönteinen kulttuuri on kehittymässä monella alalla, jolloin keskenään kilpailevat yritykset ottavat vapaaehtoisesti kantaakseen »ylimääräisiä» ympäristönsuojelukustannuksia. Kansainväliset sopimukset osoittaisivat kuinka paljon yhteiskunta on valmis kantamaan näitä kustannuksia samalla kun poistaisivat pelkoja siitä, että kilpailijat eivät ehkä tässä suhteessa kuljekaan samassa tahdissa.

Ehdoton raja: auringon ikä
Energiapolitiikka alkaa olla yhä enemmän ympäristöpolitiikkaa. Erimielisyyttä politiikan päämääristä ei varmaan ole niinkään kuin siitä tahdista ja
niistä ohjauskeinoista, joilla päämääriin pyritään.
Itse en näe uhkaa ympäristölle niin suurena, että
se oikeuttaisi syrjäyttämään muut arvot. Meillä on
varaa ja aikaa ja tilaa jopa kauniiseen turhuuteen.
Ympäristöongelmat eivät muodosta sellaista ehdotonta rajaa, johon olisimme törmäämässä. Tässäkin on kysymys horisontista, jota tekniikan kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön avulla siirretään
eteenpäin.
On kuitenkin eräs horisontti, joka ei siirry, ehdoton raja. Se on auringon ikä. Se on tosin vielä
niin kaukana, että tarkkuudeksi riittää puhuminen
muutamasta miljardista vuodesta.
Viisitoista vuotta sitten kirjoitin artikkelin Tutkimusja tekniikka -lehteen (N:o 2 1974). Siinä totesin lopuksi: »Ihmiskunnan voimavarojen heikoin
kohta eivät olekaan fysikaaliset energiavarat eivätkä aineelliset raaka-ainevarat vaan niukkuus viisauden ja sydämen lämmön suhteen. Energiakriiseissä on lämmin sydän entistäkin tärkeämpi.» - Kylmässä avaruudessa lämmittää kumppanuus.
Elämän tai ympäristömme säilyminen ei voine
olla ehdoton arvo, jos kerran auringollakin ja sitä
kautta elämällä maapallolla on ehdoton ikäraja,
vaikkakin kaukainen.
- Vain ml!isto jää. Hyvää energiapolitiikkaa on,
jos se lämmittää.
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PUHEENVUORO:

Tavoitteena kansantalouden ja ympäristön edut
turvaava energiapolitiikka
JYRKI MYLLYVIRTA

Suomi on poikkeuksellisen riippuvainen energiasta, mm. ilmaston ja teollisuuden rakenteen vuoksi. Vaikka tekniikan kehitys on tehostanut energian
käyttöä, toimintojen volyymin kasvu ja laaduiliset muutokset ovat johtaneet energian kokonaiskulutuksen lähes jatkuvaan kasvuun. Samalla sähkön osuus energiahuollossa on nopeasti kohonnut.
Metsäteollisuuden ja muun suhteellisen energiavaltaisen perusteollisuuden asema Suomen kansantaloudessa on viime vuosina edelleen korostunut.
Teollisuuspolitiikan tavoitteena ollut teollisuuden
diversifiointi on vain rajoitetusti onnistunut, ja varsinaisten korkeateknologia-alojen osuus Suomessa on vielä pieni. Suomen viennin kehitys ja nykyinen vaihtotasetilanne korostavat tuontipanoksista
keskimääräistä vähemmän riippuvaisen perusteollisuuden merkitystä.
Ilmenneet ympäristöongelmat ovat muodostuneet Suomen energiapolitiikkaa keskeisesti muokkaavaksi tekijäksi. Ympäristöongelmat ovat pitkälti
kansainvälisiä, minkä vuoksi tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia ja toimia kansallisten toimenpiteiden lisäksi. Suomen energiapolitiikan valinnanmahdollisuuksia rajaavat toisaalta ympäristötekijät, toisaalta kansantaloudelliset tavoitteet.

Maailman energianäkymät
Montrealissa 17.-22. 9. 1989 pidetyssä WEC:n
(World Energy Conference) kokouksessa julkistettiin uusia arvioita maailman energiatalouden kehityksestä. Arviot lähtivät suhteellisen myönteisestä
maailmantalouden kehityksestä ja öljyn hinnan hitaasta noususta noin 25 $:n tasolle barrelilta vuoteen 2000 ja edelleen 30-50 $:iin vuoteen 2020
mennessä. Energian kokonaiskäytön oletettiin arvioissa kasvavan 1,2-1,6 070 vuodessa kasvun painopisteen ollessa kehitysmaissa. Arviot eri energialähteiden käytön kehittymisestä maailmassa on esitetty kuviossa 1.
Esitetyt arviot jäivät aiemmin ennustettuja pienemmiksi lähinnä markkinatalousmaiden energian

käytön arvioidun hitaan kasvun johdosta. Toisaalta
ennuste ylittää aiemmat arviot teollistuvissa kehitysmaissa. Hiilen osuuden arvioidaan kasvavan nopeasti, joskin hieman aiempia ennusteita hitaammin. Öljyn osalta - aikaisemmin arvioidusta poiketen - odotetaan kokonaiskulutuksen kasvavan,
mutta osuuden energiahuollossa pienenevän. Ydinenergian osuus kasvaa tasaisesti. Uusien ja uusiutuvien energianlähteiden osuuksien ennustetaan
käytännön vaikeuksien vuoksi jäävän murto-osaan
aiemmin arvellusta. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että WEC:n uusi arvio on vain marginaalisesti
ottanut huomioon ympäristötekijöistä aiheutuvat
haasteet, ja kokoukselle esitetyt energiaskenaariot
olisivat nykytiedon valossa ympäristön, erityisesti
kasvihuoneilmiön etenemisen, kannalta selvästi
kielteisiä.

Suomen energia- ja ympäristöpolitiikka
Suomessa on energiahuollon ympäristöhaittojen
vähentämisessä onnistuttu hyvin. Kansainvälisesti
kärkiluokkaan kuuluvat ohjelmat esimerkiksi
rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat menossa vauhdilla eteenpäin. Omien
päästöjen vähetessä nopeasti on Suomen happamoitumisongelma 1990- luvulla ensisijaisesti ulkomaista alkuperää. Kasvihuoneilmiötä aiheuttava
hiilidioksidi on vielä selvemmin globaalinen ongelma, jonka vähentämiseksi on saatava aikaan lähes
koko maailman kattavia toimenpiteitä.
Suomessa ovat keskeiset ympäristönsuojeluohjelmat perustuneet kustannus-hyötyvertailuun eri
toimenpiteiden välillä. Päästörajoitukset on määritelty laitoskohtaisesti. Suurten yksiköiden kohdalla tämä menettely on voinut hyvin pitkälle ottaa
huomioon kunkin laitoksen tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen. Hallinnollisella ohjauksella, kuten päästönormein, pystytään Suomen oloissa hyvin tehokkaasti toteuttamaan suuri osa energiahuollon ympäristöhaittojen
vähentämistoimista. Tämä järjestelmä jättää pääs-
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Kuvio 1. Energian käyttö maailmassa polttoaineittain, WEC 1989.

töjen aiheuttajille useimmissa tapauksissa hyvin vähän liikkumavaraa.
Taloudelliselle ohjaukselle, kuten haittaveroille,
on tässä tilanteessa vain rajoitetusti tarvetta ja käyttömahdollisuuksia. Taloudellinen ohjaus sopii lä-

hinnä sellaisiin haittoihin, joiden aiheuttajilla on
todelliset mahdollisuudet välttää haitan aiheuttaminen. Erityisesti kyseeseen tulevat asiat, joissa
päätöksentekijöitä ja tehtäviä päätöksiä on suuri
määrä, kuten kulutuspäätökset.
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Energiankäytön hintajoustot vaihtelevat suuresti
käyttökohteittain. Energiaintensiivisessä teollisuudessa, Suomessa lähinnä metsäteollisuudessa, energiakustannus on 15 070 :sta jopa 40 % :iin kokonaismenoista. Tällaisessa tilanteessa energiankäyttö on
jo nyt hyvin tehokasta ja hintajousto on tästä syystä
käytännössä hyvin pieni. Kansainväliset vertailut
osoittavat, että suomalainen metsäteollisuus käyttää energiaa tehokkaammin kuin keskeisten kilpailijamaiden yritykset mm. Ruotsissa, Norjassa tai
Kanadassa.
Energiaintensiivisessä teollisuudessa energian
käytön vähentämiseen pyrkiminen nostamalla energian hintaa johtaisi kannattavuuden heikkenemiseen, ja mahdollisesti energian käyttö vähenisi tuotannon vähenemisen kautta. Erityisesti metsäteollisuudessa tämä merkitsisi suomalaisen tuotannon
jalostusasteen laskua ja välituotteiden, kuten sellun, viennin lisääntymistä. Tuotannon energiankulutus ei tällöin kokonaisuutena vähenisi, se vain siirtyisi Suomesta ulkomaille.
Niissä käyttökohteissa, joissa energiakustannukset ovat vain pieni osa kaikista kustannuksista,
energian käyttö saattaa olla tuhlaavaista, mutta samalla halukkuus käytön vähentämiseen hinnan
noustessa on vähäinen. Tämä koskee lähinnä palvelusektorin ja kotitalouksien energiankäyttöä.
Energian hinnan nostaminen heijastuisi tällöin vain
hyvin vähän energiankulutukseen, ja näkyvien vaikutusten saamiseksi hintoja jouduttaisiin korottamaan hyvin suuresti.
Lähtötilanteen erilaisuudesta johtuen energiansäästön edistämiseen soveltuvat keinot poikkeavat
eri tapauksissa. Energiaintensiivisessä tuotantotoiminnassa keskeistä on panostaa tutkimustoimintaan, jotta saadaan käyttöön uusi energiaa säästäviä ratkaisuja ja tuotantoprosesseja. Energian lisäverottaminen ei juurikaan luo energian käytön tehostamismahdollisuuksia.
Muussa energiankulutuksessa on mahdollisuuksia energiankäytön tehostamiseen myös nykyisin
hallittua tekniikkaa soveltamalla. Tällöin tulee arvioida erilaisia keinoja valistuksesta ja neuvonnasta
energian lisäveroihin ja viranomaismääräyksiin.

edelleen pystyttävä kehittämään joustavammiksi tehokkuuden lisäämiseksi.
Suomen hajautettu sähköhuolto on siinä mielessä
kansainvälisesti poikkeuksellinen, että sähkön tukkukaupassa sähköä runsaasti käyttävät teollisuuslaitokset ja pienkuluttajille sähköä toimittavat sähkölaitokset ovat tasavertaisessa asemassa. Useissa
muissa maissa sähkökauppa toimii selvästi sähköintensiivistä teollisuutta suosivalla tavalla.
Runsaasti sähköä käyttävien yritysten maksamat
sähkön hinnat ovat yleensä liikesalaisuuksia. Erinäisten hajatietojen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että monet sähköintensiivisillä aloilla toimivat yritykset esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa, Ranskassa, Skotlannissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa
maksavat sähköstään vähemmän kuin suomalainen
metsäteollisuus.
Eräs ruotsalainen arvio sähköintensiivisen teollisuuden sähkön hinnoista on kuviossa 2. Arvio vastaa suhteellisen pitkälti sitä käsitystä, joka suomalaisen teollisuuden piirissä vallitsee. Monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa, paikallinen ja yrityskohtainen hajonta on kuitenkin
hyvin suurta. Kansainvälisen sähkölaitosten liiton
UNIPEDE:n usein siteeratut tilastot eivät anna oikeaa kuvaa sähköintensiivisen teollisuuden todella maksamista sähkön hinnoista, sillä runsaasti säh'köä käyttävä teollisuus ei yleensä osta sähköä paikallisilta sähkölaitoksilta.

USA
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SUOMI
RUOTSI
RANSKA
LÄNSI-SAKSA
KANADA

Suomen sähköhuo/to ja teollisuuden
sähkön hinta

NORJA

o
Suomen sähköntuotantojärjestelmä on kansainvälisesti verrattuna hyvin tehokas. Sähköntuotannossa on kilpailua valtion voimayhtiöiden, teollisuuden ja kaupunkien välillä. Joiltakin osin sähkökaupan ehtoja valtakunnan verkon tasolla on tosin
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Kuvio 2. Sähkönhinnat 1988 sähköintensiivisessä teollisuudessa (sis. verot, ei L VV eikä lisäarvol1veroa).
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Energiapolitiikan tavoitteista ja keinoista
Kestävän kehityksen Suomen toimikunta (ns. Suomen Brundtland-toimikunta) esitti tänä vuonna valmistuneessa mietinnössään, että Suomen energiankulutus tulee laskea takaisin tämän vuoden tasolle
vuoteen 2000 mennessä ja vähentää sitä edelleen 10
OJo:lla vuoteen 2010 mennessä. Tämä tavoite on
näin lyhyellä aikavälillä toteutettavaksi huomattavan vaikea ja siinä mielessä liian yksioikoinen, että energian käytön määrä sinällänsä ei ole varsinainen ongelma, vaan huomio tulisi kiinnittää energiahuollon aiheuttamiin ympäristöhaittoihin.
Energiahuoltoa ei voida rakentaa epävarmojen
uusien teknisten läpimurtojen varaan, vaan on pidettävä huoli siitä, että kaikki mielekkäät tunnetut mahdollisuudet vähentää energiajärjestelmän
kielteisiä ympäristövaikutuksia käytetään hyväksi.
Tavoitteena tulee olla ohjelma, joka sisältää haittojen minimoimisen ja pyrkimyksen energian säästöön. Käytännössä tällainen ohjelma voisi merkitä energian käytön kasvun pysähtymistä jossain vaiheessa vuoden 2000 jälkeen.
Tasapainoinen ja mielekkäästi toteutettu ohjelma voi turvata energian riittävyyden Suomessa ja
pitää energian hinnan nousun lievänä, vaikka mm.
ympäristönsuojelu kustannukset
aiheuttavatkin
merkittävän hintapaineen. Suomen ympäristön tilan ja maailmanlaajuisten ympäristöongelmien
kannalta on keskeistä, että samanaikaisesti päästöjä vähennetään voimakkaasti myös Suomen lähialueilla ja koko maailmassa.
Katson, että Suomella on hyvät mahdollisuudet
sellaisen energialinjan muodostamiseen, joka sekä
ottaa huomioon ympäristön vaatimukset että tarjoaa edellytykset kansantalouden ja hyvinvoinnin

myönteiselle kehitykselle. Tämä linja VOISI
1990-luvulla sisältää mm. seuraavia elementtejä:
Pitkällä tähtäyksellä tärkeintä on riittävä panostus energiantutkimukseen sekä energian tuotannon ratkaisujen kehittämiseksi että energian
käytön vähentämiseksi.
Eri energiantuotantomuotojen päästöjä ja muita ympäristöhaittoja tulee jatkuvasti ja suunnitelmallisesti vähentää.
Energian tuotannon ja käytön tehokkuuden
edistämiseksi tulee kilpailua energia-alalla lisätä
sekä energian tuottajien ja käyttäjien valinnanvapautta laajentaa.
Energian käytön tehokkuutta ja energiansäästöä on edistettävä erilaisin mm. julkisen vallan
ja sähkölaitosten toimenpitein.
Hajautettua sähköntuotantoa kaukolämmityksen yhteydessä, teollisuudessa ja muuten, esimerkiksi tuulivoimaloissa, tulee edistää mm.
julkisen vallan ja sähkölaitosten toimenpitein
sekä sähköntuotannon, -siirron ja -kaupan ehtoja kehittämällä.
Ydinvoimaa tulee rakentaa lisää sekä ympäristö- että taloussyistä vähintään siten, että ydinvoiman osuus sähköhuollossa säilyy 1980-luvun
tasolla. Muutenkin energialähdevalinnoissa tulee suosia ympäristön kannalta haitattomimpia
vaihtoehtoja, kuten maakaasua sille sopivissa
käyttö kohteissa.
Haittaveroiksi kutsutuista yleisistä valmisteveroista tulee luopua. Tarvittaessa, siltä osin kuin
hallinnolliset määräykset eivät riitä, tulee käyttää muuhun kuin teollisuuden tuotantopanoksiin kohdistuvia energiankulutusveroja ja mahdollisesti selkeästi kohdistuvia päästöveroja.

PUHEENVUORO:

Energiapolitiikassa ainoa ratkaisu
energian säästäminen
OSMO SOININVAARA
Kukaan ei ole pystynyt esittämään nykytilanteessa
realistista maailmanlaajuista energiastrategiaa. Yksi
unohtaa, että maailman väkiluku kasvaa vääjäämättä. Toinen esittää niin rajua säästöohjelmaa,

että se on taloudellisesti ja sosiaalisesti toteuttamiskelvoton. Kolmas unohtaa tekniset tosiasiat ja neljäs ekologiset tosiasiat.
Heikki Koskenkylän hahmottama strategia veisi
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maailman kasvihuoneilmiön armoille. Emme tiedä tarkkaan, millainen uusi lämpimämpi ilmasto
on, mutta siirtymäkausi ainakin olisi nälänhädän
ja kansainvaellusten aikaa: maatalousvyöhykkeet,
asutus ja kasvillisuusvyöhykkeet ovat sopeutuneet
nykyiseen ilmastoon.
Me vihreät varoitimme aikanaan öljy-, maakaasu- ja kiviihiilivarojen ehtymisestä. Olimme väärässä. Fossiilisia polttoaineita onkin liikaa. Ilmakehä ei kestä sitä, että vuosimiljoonien aikana maaperään sedimentoitunut hiili yhtäkkisesti palautetaan takaisin ilmakehään.
Vihreitä on syytetty siitä, ettei meillä ole esittää
muuta ratkaisua kuin energian säästäminen. Maailman energiajärjestö on viime viikolla käsitellyt kasvihuoneilmiötä ensimmäisen kerran vakavasti kokouksessaan Montrealissa. Sielläkään ei löydetty
muuta ratkaisua kuin säästäminen.

Uusiutumattomat energialähteet
Koskenkylän esitelmässä mainittiin lyhyesti energiavarojen riittävyydestä, öljyä riittää 50 vuodeksi, hiiltä 200 vuodeksi, kaasua 60 vuodeksi ja uraania 60 vuodeksi. Kun öljyä riittää 50 vuodeksi ja
uraania 60 vuodeksi, onko uraania siis energiaksi
muutettuna 20 0(0 enemmän kuin öljyä?
Ei ole, sillä öljyä käytetään paljon enemmän. On
havainnollisempaa jakaa kunkin energialähteen varannot uusiutumattomien energialähteiden yhteenlasketulla käytöllä. Silloin nuo Koskenkylän esittämät luvut näyttävät tällaisilta:
Maailman energiavarat jaettuna
uusiutumattomien energialähteiden
käytöllä
Öljy
Hiili
Kaasu
Uraani

21 v.
60 v.
13 v.
4 v.

Yhteensä

98 v.

Jos energiankulutus kasvaa Koskenkylän kuviossa 3. esittämällä tavalla (WEC 1986, skenaario C),
energiatavarat riittävät yhteensä 60 vuodeksi.
Tällaisia laskelmia me vihreät teimme kymmenisen vuotta sitten, mutta nyt olemme heittäneet
ne roskakoriin. Ilmakehän kestokyvyn asettama raja tulee vastaan ennen kuin öljy loppuu.
Näkymät ovat aika murheellisia. Ns. Brundtlandin komitea esittikin radikaalin ohjelman: teol-

lisuusmaiden tulee vähentää oma energiankulutuksensa puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.
Näin tehtäisiin tilaa kehitysmaiden kasvavalle väestölle ja nousevalle elintasolle. Maailman energiankulutus pysyisi nykyisellä tasollaan: minkä teollisuusmaat vähentävät, sen kehitysmaat lisäävät.
Energiankulutuksen puolittaminen on aivan
muuta kuin mitä KTM on Suomen osalle ajatellut.
Brundtlandin komitea asettaa teollisuusmaille
kovan tavoitteen, mutta teknologian parantuessa
se lienee realismin puitteissa. Maailmassa on tehty
useita teknistaloudellisia selvityksiä, jotka osoittavat, että energian kulutusta on mahdollista vähentää ilman suurempia taloudellisia vaurioita. Tuloksiltaan ne vastaavat aika hyvin Petäjän ja Hausenin
skenaariota.
Murheellisen asiasta tekee se, että silloin vasta
pysäytettäisiin energian kulutuksen kasvu maailmassa. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, ettei ilmakehää voi tulevaisuudessa rasittaa nykyisen suuruisilla hiilidioksidipäästöillä.
Sanoin jo alussa, ettei kukaan ole esittänyt realistista ratkaisua maailman energiaongelmaan. Varmaa kuitenkin on, että jarrua energiankulutuksessa on painettava ja lujaa. Sellaiset energiatulevaisuudet, joita KTM esittää Suomelle tai WEC koko
maailmalle, eivät ole toteutettavissa.

Energiantuotantomuodot
Energiaongelmaan on esitetty monia ratkaisuja,
joista suuruusluokaltaan merkittäviä ovat mielestäni vain seuraavat neljä:
(1) Miljoonista pienistä puroista kasvaa iso virta.
On olemassa miljoonia pieniä säästömahdollisuuksia ja miljoonia pieniä energiantuotantomahdollisuuksia. Mikään niistä ei vaikuta juuri mitään,
mutta yhdessä ne vaikuttavat paljon. Palaan tähän
vaihtoehtoon lopuksi.
(2) Hyötöreaktorit. Tavanomaiset ydinvoimalaitokset, jotka käyttävät uraanin harvinaista isotooppia 235, ovat vain marginaalinen energiantuotantomuoto, mutta luonnonuraania käyttävät hyötöreaktorit voisivat periaatteessa ratkaista koko ongelman. Ne ovat kuitenkin vielä paljon vaarallisempia kuin nykyiset ydinvoimalat. Niiden laajamittainen käyttö tekisi plutoniumista niin jokapäiväisen asian, että jokaisen valtion ja jokaisen kunnon
terroristijärjestön olisi mahdollista valmistaa ydinpommi.
(3) Fuusioenergia: Fuusioenergiasta piti tulla halpa ja saasteeton energialähde. Nyt näyttää siltäjos fuusioenergia ylipäänsä saadaan kesytetyksi että se ei ole halpa eikä saasteeton.
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(4) Aurinko-vetytalous: Ihmiskunnan käyttämä
energia vastaa 1/50 000 osaa maapallon saamasta
auringon säteilystä. Jos aurinkoenergian talteenotto
saataisiin järjestetyksi, asia olisi sillä ratkaistu.
Varteenotettava energiatulevaisuus onkin sellainen, että autiomaihin sijoitetaan auringonvaloa
sähköksi muuttavia valokennoja. Niiden tuottamaa
sähkö käytetään osittain sellaisenaan. Pidemmäl. . '
le energia saadaan siirretyksi kemiallisessa muodossa, vaikkapa hajottamalla sähkövirran avulla vettä vedyksi ja hapeksi ja käyttämällä vetyä polttoaineena. Muitakin kemiallisen energian muotoja on
tarjolla.
Valitettavasti aurinkokennot eivät vielä ole riittävän hyviä. Niitä kannattaa jo nyt käyttää kesämökeillä, jos sähköjohtojen vetäminen tulee liian
kalliiksi, mutta laajamittaiseen energiantuotantoon
ne eivät kelpaa. On kyseenalaista, tuottaako aurinkokenno elinaikanaan sen energian, joka sen valmistamiseen on mennyt.
Aurinkoteknologia edistyy kuitenkin koko ajan.
Nyt aletaan jo the Economist -lehden mukaan lähestyä kaupallisesti järkevää hintaa. Voi olla, että
riittävä teknologinen läpimurto saavutetaan, voi olla, että ei saavuteta. Onnistuminen on ainakin todennäköisempää kuin fuusioenergian. kesyttäminen.
Niin vakavasta asiasta on koko ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen kysymys, että tutkimusvaroista
ei pitäisi olla puutetta.
Entä ydinvoima?
Minulta on usein kysytty, eikö omatuntoni soimaa
siitä, että olen estämässä ydinvoiman rakentamista ja näin edistämässä kasvihuoneilmiötä.
Olen todella huolestuneempi hiilen ympäristövaikutuksista kuin ydinvoimasta. Siitä ei kuitenkaan
seuraa, että kannattaisin ydinvoimaa. Tähän on
kaksi syytä:
(1) Maailman uraanivarat vastaavat neljän vuoden
energian kulutusta. Kasvihuoneilmiöstä vain puolet johtuu hiilidoksidista. Ydinvoimalla voitaisiin
siis lykätä kasvihuoneilmiötä kahdella vuodella. Se
on pieni hyöty haitasta, jonka massiivinen ydinvoimaohjelma tuottaisi.
Tässä voin olla väärässä. Uraania ei ole kunnolla etsitty, koska siitä ei ole pulaa. Uraanivarat voivat olla todellisuudessa moninkertaiset.
Silti: nykytahdilla ydinvoimalat näyttävät pitävän maailmaa jännityksessä noin kymmenen vuoden välein. Jos ydinvoimaloiden määrä kymmenkertaistettaisiin eikä tekniikka tästä paranisi, sai-

simme ilmeisesti kerran vuodessa tukka pystyssä
seurata pelastusmiehistöjen urheata kamppailua hajoavien ydinvoimaloiden kanssa.
(2) Esimerkiksi Suomen viidettä ydinvoimalaa perustellaan tarpeella pitää sähkön hinta alhaisena ja
sillä, että muuten paperiteollisuus ei investoi uusiin,
energiaintensiivisiin tuotantomenetelmiin. Ydinvoimaa ei siis käytettäisi hiilen korvaamiseen, vaan
energian kulutuksen lisäämiseen.
Maailmanlaajuisesti ydinvoiman lisääminen alentaisi öljyn ja kivihiilen hintaa niin, että energian
kulutus kasvaisi lähes sillä määrällä, jonka uudet
ydinvoimalat tuottaisivat.
Olennaista on kääntää energiapolitiikan suunta
kohden tehokkaampaa energian käyttöä. Nykyiset
ydinvoimasuunnitelmat tähtäävät päinvastaiseen,
nykyisen holtittoman menon jatkamiseen. Siksi niidenkin ympäristöliikkeessä, jota pitävät ydinvoimaa sittenkin pienempänä pahana - heitäkin toki on - kannattaa säästää ydinvoimakorttinsa siihen aikaan, jolloin ekologiset ongelmat otetaanvakavasti ja tosissaan pyritään alentamaan energian
käyttöä. Silloin ja vasta silloin ydinvoima todella
tulisi hiilen sijalle. Nyt se tulisi lisäksi.
On paljon helpompi muuttaa energian tuotantotapoja kuin muuttaa energian kulutustottumuksia.

Miljoona pientä puroa
Toimivia ja turvallisia hyötöreaktoreita meillä ei
ole, fuusioenergia näyttää kaukaiselta haaveelta eikä aurinkoteknologian läpimurrosta voi olla varma. Varmasti käytettävissä on vain miljoonan pienen puron strategia.
Kulutuspuolella miljoona pientä puroa koostuvat paremmista taloista, autoliikenteen vähenemisestä, alle 100-sivuisista sunnuntain Hesareista, suuremmista lento koneista , rautateiden suosimisesta,
älykkäämmistä tuotantoprosesseista ja vaikka mistä.
Tuotantopuolella ne koostuvat biomassan hyödyntämisestä, jätepuun talteenotosta, kaukolämmöstä, saariston tuulienergiasta, aurinkolämmöstä ja niin edelleen.
Miljoonasta pienestä purosta me pystymme keksimään korkeintaan yhden prosentin. Loput viisi
miljardia ihmistä keksivät loput 99 0,70.
Siksi kauppa- ja teollisuusministeriö ei voi suunnitella miljoonan pienen puron ohjelmaa. Se voi
päättää vain energian hinnasta ja sitä nostamalla
kannustaa ruohonjuuritason aloitteellisuutta.
Koskenkylä sanoo, että vuoden 1973 jälkeisessä
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kehityksessä keskeinen tekijä on ollut öljyn hinta,
ei energiapolitiikka. Siinä hän on täysin oikeassa.
Energian hinta tulee ottaa energiapolitiikan keskeiseksi välineeksi.
Energian hinta pitäisi kiireesti kaksinkertaistaa.
Silloin vasta palattaisiin vuosikymmenen alun tilanteeseen. Vastapainoksi esimerkiksi tuloverot voisi puolittaa. Niin paljon energiavero tuottaisi.
On mieletön ajatus, ettei sähköllä olisi lainkaan
hintajoustoa. Sehän tarkoittaisi, ettei sähkön hinnan korottaminen vaikuttaisi kulutukseen, tuotantotapoihin eikä sähkövaltaisten lopputuotteiden
menekkiin. Jos näin olisi, sähköhän olisi mitä oivin verotuskohde. Ekonomistithan ovat aina etsineet verotusmuotoja, jotka eivät vääristä käyttäytymistä. Sähkövero ei tämän mukaan vaikuttaisi
käyttäytymiseen lainkaan.
Petäjän ja Hausenin sähköskenaarion oudoin ja
epärealistisin kohta onkin ajatus, että sähkön kulutuksen väheneminen voitaisiin toteuttaa - tai että
sitä edes kannattaisi toteuttaa - nostamatta sähkön hintaa. Sillä kohdin tutkijat ovat luiskahtaneet
populismin puolelle.
Suomessa teollisuuden sähkö on Euroopan halvinta. EY -maissa teollisuus maksaa sähköstä keskimäärin 50 0,10 enemmän kuin Suomessa ja LänsiSaksassa jopa 150 Olo enemmän. Halpa sähkö on
teollisuudellemme ansa. Se houkuttelee investointeihin, jotka osoittautuvat järjettömiksi, kun energian hinta lopulta kuitenkin nousee. Energian hinta
nousee varmasti, sillä maailmanyhteisö ryhtyy joihinkin toimiin kasvihuoneilmiön pysäyttämiseksi.
Joko hinta ylös tai energia kortille.
Koskenkylä esitti varovaisesti sähkön tuotannon
verottamista. Miksi sähkön? Energian jalostamisessa sähköksi ei ole mitään vastustettavaa. Vero
on kohdistettava primäärienergiaan ja tuotannon
ympäristöhaittoihin, mutta ei sähköön sinänsä.
Kannatan vilpittömästi markkinamekanismin tehokkaampaa käyttöä energianpolitiikassa. Sen tiimoilta esittäisin kaksi kysymystä: miten on mahdollista, että joidenkin alueellisten sähkölaitosten

kannattaa markkinoida suoraa sähkölämmitystä,
vaikka ne silloin joutuvat myymään lämmityskaudella sähköä halvemmalla kuin on sähkön rajatuotantokustannus valtakunnallisesti? Kannattaisi
myös pohtia, ohjaako sähköntuotantomme yhteiskäyttöjärjestelmä järkeviin investointeihin. Helsingille ainakin olisi halvempaa tuottaa kauko lämpö
erillisillä hiilikattiloilla ja luopua sähkön ja lämmön yhteistuotannosta, vaikka valtakunnallisesti
yhteistuotanto on kaikkein järkevintä.

Kestäisikö teollisuutemme korkeammat
energiaverot ?
Sheikki Jamani järjesti maksettavaksemme energiaveron, joka oli noin 20 kertaa suurempi kuin Liikasen haittavero. Puunjalostusteollisuutemme sai
sen vaivatta siirretyksi paperin hintaa.
Mutta Jamani kohtelikin tasapuolisen nurjasti
kaikkia. Jos Suomi nostaa yksipuolisesti energian
hintaa ja Ruotsi ei nosta, ruotsalainen paperi valtaa markkinat. Ruotsissa taas pelätään, että suomalainen paperi valtaisi markkinat, jos energiantuotannon ympäristöhaittoja ryhdyttäisiin verottamaan.
Tärkeimpien paperintuottajamaiden on nostettava energianveroja yhteisellä sopimuksella. Vero
koituisi silloin pääosin ostajamaiden maksettavaksi.
Ajatelkaa nyt: tulovero voitaisiin puolittaa!

Miksi ekonomistit vaikenevat

Lopuksi lyhyt kommentti kesällä käydystä haittaverokeskustelusta. Siinä teollisuuden puolelta käytettiin mielestäni puheenvuoroja, jotka sotivat kaikkia taloustieteen teorioita vastaan. Miksi kansantaloustieteilijät olivat hiljaa? Onko niin, että teitä
kiinnostavat vain teorianne, ei niiden soveltaminen
käytäntöön?

Budjettiesitelmä
ERKKI LIIKANEN

Talouspolitiikan keskeisimmässä päämäärässä,
työllisyyden turvaamisessa on onnistuttu hyvin.
Työttömyysluvut ovat painuneet pitkästä aikaa alle
100 000 ja 3 \/2 prosentin tuntumassa oleva työttömyysaste on selvästi kilpailijamaita alempana. Tämän vuoden ensipuoliskolla kansantalous työllisti
50 000 henkilöä enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana ja samalla avointen työpaikkojen
määrä työnvälityksessä on kivunnut yli 30 000.
Hyvän työllisyystilanteen taustalla on tietenkin
useita tekijöitä. Vahva kansainvälinen talouskasvu on jatkunut poikkeuksellisen pitkään ja vientiteollisuus käy kovimmilla kierroksilla sitten
1970-luvun alun. Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen on puolestaan mahdollistanut kotimaisen kysynnän - erityisesti investointien, mutta myös kulutuksen - poikkeuksellisen voimakkaan kasvun.
Kokonaisuudessaan kysynnän kasvu onkin selvästi ylittänyt kotimaisen tuotannon kasvumahdollisuudet, jolloin ylimääräinen kysyntä on vuotanut
osaksi tuontiin ja aiheuttanut hintojen nousua.
Niinpä korkea työllisyys on tuonut eteemme
myös uusia ongelmia. Inflaatiopaineet ja vaihtotasevaje ovat kohonneet tämän vuoden aikana entistäkin selvemmin talouden keskeisiksi uhkatekijöiksi.
Kuten viimevuotisen esitykseni alussa totesin,
Suomen kansantalouden toimintaympäristö on jo
muutaman viime vuoden aikana muuttunut ratkaisevasti, ennen muuta rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkamisen johdosta. Pääomaliikkeiden
vapautuminen rajoittaa olennaisesti talouspolitiikan liikkumatilaa ja integraation edetessä talouspolitiikkamme liikkumatila määräytyykin ratkaisevasti sen mukaan, miten hoidamme talouden ulkoisen tasapainon sekä ennen muuta hinta- ja kustannuskehityksen.
Peruskysymysten osalta tilanne ei ole viime vuodesta muuttunut. Silloinhan solmittiin laaja tuloja vero poliittinen yhdistelmäratkaisu. Kun yhdistelmäratkaisun toteutumisen tarkempi arviointi on
tulopoliittisessa selvitystoimikunnassa vielä edessä,
en nyt tässä yhteydessä puutu tähän yksityiskohtaisemmin. Totean kuitenkin, että kuluvan vuoden
talouskehitys on mielestäni hyvin konkreettisesti
osoittanut sopimuksen tarpeelliseksi, joskaan ei riit-

täväksi toimenpiteeksi talouden tasapainoisen kehityksen turvaamisessa.
Verouudistus on istuvan hallituksen yksi keskeinen tehtävä. Verouudistuksen vaikutusten arvioinnin haluan myös jättää myöhempään ajankohtaan.
Useita verotuksellisia uudistuksia on pantu tänä
vuonna liikkeelle. Hallitus ei esitä merkittäviä rakennemuutoksia tuloverotukseen, mutta kokonaisverouudistusta jatketaan. Kun lisäksi ennakkopidätysjärjestelmä on ensi vuonna samassa muodossa
kuin tänä vuonna, voivat kansalaiset nyt itse hyvin verrata verotuksen muutoksia.
Tässä esityksessä haluan keskittyä enemmän
vaihtotaseen vajeeseen liittyvään pohdintaan, onhan vaje, kuten tunnettua, hallinnut viime viikkojen talouspoliittista keskustelua kaikessa laajuudessaan.

Talouspolitiikan linja
Kun valtion tulo- ja menoarvioesitystä vuodelle
1990 rakennettiin, oli tiedossa, että talous oli voimakkaasti ylikuumentunut. Pitkään ja suhteellisen
vakaana jatkunutta taloudellista kasvua olivat kiihdyttämässä yhtäaikaisesti useat tekijät: (1) jo 7
vuotta jatkunut maailmantalouden ripeä kasvu, (2)
Suomen vaihtosuhteen kansainvälisesti poikkeuksellisen voimakas vahvistuminen, joka heijasti sekä
öljyn halpenemista että metsätuotteiden hintojen
nousua, (3) rahoitusmarkkinoiden vapautumiseen
liittynyt valuuttatulva ja pankkien luotonannon räjähdyksenomainen kasvu, ja (4) vuoden 1987 liian
ekspansiivisen finanssipolitiikan viivästyneet vaikutukset.
Viime vuoden yli 5 prosentin kasvun jälkeen kokonaistuotanto on edelleen kasvamassa runsaan 4
prosentin vauhtia. Etenkin asuinrakentaminen on
jatkunut runsaana, mutta myös muut investoinnit
ovat huomattavan korkealla tasolla. Samalla kotitalouksien säästämisaste on nopeasti alentunut ja
investointeja on enenevästi rahoitettu luotolla.
Kuten tunnettua, vaihtotaseen vaje on yhtä kuin
investointien ja kotimaisen säästämisen erotus. Mikäli oma säästäminen ei riitä rahoittamaan yritysten ja julkisen vallan investointeja ja asuntojen ra-
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kentamista, joudutaan erotus rahoittamaan ulkomaisella lainalla. Ulkomaisen lainan otto voi olla
perusteltua kannattavien investointien rahoittamiseksi, mutta ulkomaisen velan hallitsematon kasvu altistaa liiaksi kansainvälisten rahamarkkinoiden heilahteluille ja siksi sen kasvu on saatava hallintaan.
Talouspolitiikan linjaa kristalloitaessa viime kesänä oli siis nähtävissä, että vaihtotaseen vaje oli
edelleen syvenemässä ja kansantalouden ulkomainen nettovelka lisääntymässä vauhtia, jota ei voitu pitää pitkän päälle mahdollisena. Ulkomaista
velkaantumista voidaan.rajoittaa sekä investointeja
hillitsemällä että säästämistä edistämällä. Nykyinen korkea investointi aste on kasvupoliittisesti perusteltu teollisuusinvestointien osalta. Ennätyksellisen vilkas asuntorakentaminen toisaalta edistää
asuntopolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja työvoiman liikkuvuutta ja on siksi perusteltua. Hallitus haluaa turvata myös asuntotuotannon jatkumisen riittävän korkealla tasolla.
Teollisuus- ja asuntoinvestointien ylläpitäminen
korkealla tasolla ei kuitenkaan ole mahdollista, ellei
muualla selvästi hillitä rakentamista. Tästä syystä
vaihtotasetta vahvistavan talouspolitiikan osaksi
valittiin säästämisen edistämisen ohella suljetun
sektorin investointien rajoittaminen niin yksityisellä
kuin julkisellakin sektori~la.
Budjetin ja yleensäkin finanssipolitiikan kannalta
keskeistä on, että vaihtotasevaje suhteessa kansantuotteeseen ei enää ensi vuonna nouse, vaan kääntyy laskuun. Tässä suhteessa, ja makronäkökulmasta talouspoliittinen tilanne oli sekä diagnosiltaan selkeä että lääkitykseltään yksinkertainen: ongelman ydin on yli kysyntä, jota tulisi leikata kireällä politiikalla, jolloin inflaatiopaineet vähenisivät
samalla, kun vaihtotaseen aiijäämä pienenisi. Kireä politiikka olisi alemman inflaation ja korkotason kautta omiaan tukemaan myös avoimen sektorin pääomanmuodostuksen säilymistä suotuisana.
Lähempää katsoen tilanne oli toki huomattavasti
hankalampi. Rahapolitiikan liikkumatila on kaventunut, joskaan ei vielä olematon. Finanssipolitiikan puolella menopuolta hallitsevat kunnat, joiden
menot yleensäkin kasvavat enemmän kuin mikä olisi kokonaistaloudellisen kehityksen kannalta suotavaa. Toi&aalta verojen korottaminen yleensä, ja
kotitalouksien tuloverojen erityisesti, on vastoin
laajalti hyväksyttyä - mutta suhdannetilanteen
kannalta ongelmallista - tavoitetta. Myöskään tulopolitiikan varaan ei ainakaan vielä budjettiesitystä
laadittaessa voitu paljoa rakentaa.
Rakennuspuiksi jäikin sitten lopulta kotimaisen

kysynnän rajoittaminen tukemalla säästämistä ja
hillitsemällä toissijaista investointitoimintaa samalla, kun vero rakennetta muutetaan kotitalouksien
: tuloverotusta keventävään suuntaan kokonaisverotuksen tason pysyessä likipitäen ennallaan. Käyn
seuraavassa läpi eräitä keskeisimpiä edellä esitettyyn linjaukseen liittyneitä toimenpiteitä säästämisen edistämiseksi ja investointien kasvun hillitsemiseksi.

Toimenpiteet säästämisen edistämiseksi
Säästämistä edistävien toimenpiteiden lähtökohta,na oli, että talouspolitiikalla luodaan ensisijaisesti
säästämiselle suotuisat yleiset edellytykset ja sen lisäksi kasvatetaan tässä suhdannetilanteessa tarpeellista julkista säästämistä.
Yksityistä säästämistä kannustavia toimenpiteitä ovat mm. omaisuustulovähennyksen korkotulojen enimmäisvähennyksen kaksinkertaistaminen
nykyisestä, toimikunnan asettaminen korkotulojen
lähdeveromallin selvittämiseksi, vuoden 1990 alusta
voimaan astuva yhtiöveron hyvitysjärjestelmä sekä
kulutusluottojen korkovähennysten rajoittaminen.
Viimeisimpänä toimenpiteenä on 24 kk pankkitalletuksille maksettavan verovapaan koron nosto yhdellä prosenttiyksiköllä.
Yksityisen sektorin säästämistä lisää tuntuvasti
,myös työeläkesäästämisen edistäminen nostamalla työeläkemaksuja ensi vuoden alusta 2 prosenttiyksiköllä ja samassa yhteydessä tehty päätös selvittää tarpeet ja mahdollisuudet työeläkejärjestelmän rahastointiasteen nostamiseksi. Toisaalta ulkomaisen lainanoton kohtelua muutetaan siten, että
se saatetaan myös leimaveroa vastaavan kohtelun
. piiriin. Näin ulkomaisen lainan suhteellinen vero etu
vähenee.
Huolimatta yksityisen sektorin säästämistä lisäävistä toimenpiteistä on ilmeistä, että kansantalouden ulkoisen tasapainon korjaamiseksi myös julkista säästämistä on edelleen tuntuvasti lisättävä.
Valtionvelan nettokuoletukset ovat osa kansantalouden säästämistä ja vuoden 1990 valtion tulo- ja
menoarvioesitys onkin laadittu tarkoituksella huomattavan ylijäämäiseksi. Palaan tähän kohta
uudelleen.
Tämän lisäksi hallitus varautuu valtion tuleviin
eläkemenoihin tekemällä ensi vuonna 6Y2 mrd markan nettosiirron perustettavaan valtion eläkerahastoon. Tähän liittyen valtio on juuri siirtänyt Suomen Pankkiin 300 milj. markkaa ja tarkoitus on
jatkaa käytäntöä viikottain. Valtion ja koko kansantalouden säästämisaste nousee, kun eläkerahas-
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tointi vähentää valtion muiden menojen kasvuvaraa. Lisäksi eläkkeiden rahastointi tukee - lisätessään säästämistä ja investointeja - kansantuotteen
ja varallisuuden kasvua pidemmällä aikavälillä ja
helpottaa tulevien eläkkeiden rahoitusmahdollisuuksia.
Toivottavaa olisi, että myös kuntien päättäjät nykyistä halukkaammin tahtoisivat kantaa kortensa
kekoon suhdanteiden hillitsemiseksi. Joka tapauksessa kunnallista eläkemaksua korotettiin syyskuun
alussa 14,0 prosentista 15,0 prosenttiin ja ensi vuoden alusta edelleen 16,0 prosenttiin.

Toimenpiteet investointien kasvun rajoittamiseksi
Kuten edellä totesin, hallitus on budjettia laatiessaan lähtenyt siitä, että ensisijaisena pyrkimyksenä ulkoisen tasapainon palauttamisessa on säästämisen edistäminen, mutta että kokonaistaloudellisen tasapainon oleellista paranemista ei voitu realistisesti tavoitella puuttumatta myös investointeihin. Kun markkinat eivät ole säädelleet itseään, on
päätöksillä säädeltävä niitä. Tämän vuoksi hallitus esitti ja eduskunta päätti, että vähemmän tärkeätä rakentamista koskeva rakennus vero saatetaan
voimaan koko maassa. Rakennusvero koskee noin
10 prosenttia rakentamisesta. Tavoitteena on hankkeiden lykkääminen niin, että nykyistä parempi tasapaino saavutettaisiin myös rakennusainemarkkinoilla.
Tulo- ja menoarvioesityksen valmistumisen jälkeen markkinakorkotaso on Suomessa kohonnut
selvästi korkeammalle, kuin mitä pari kuukautta
sitten uumoiltiin. On ilmeistä, että korkojen nousulla on jo nyt ollut vaikutus mm. asuntomarkkinoihin; asuntokauppa on hiljentynyt ja asuntohintojen nousu taittunut. Tältä osin säästämisen ja investointien välinen kuilu ensi vuodeksi on jo kaventumassa toivotulla tavalla, eivätkä lähtökohdat
ensi vuodelle ole siten viime viikkoina huonontuneet, tulevista ratkaisuista riippuen ehkä päinvastoin.

Vuoden 1990 valtion tulo- ja menoarvio
Valtion budjettiesityksen talouspoliittinen yleisluonnehdinta on suurten rakenteellisten muutosten
takia tavanomaista hankalampaa. Finanssipolitiikka voidaan arvioida kasvu vaikutukseltaan neutraaliksi sikäli, että julkisyhteisöjen menojen ja tulojen kerroin vaikutukset kokonaistuotannon kasvuun
kumoavat toisensa. Julkisyhteisöt ts. säilyttävät
suhteellisen osuutensa kansantaloudessa. Julkisten

menojen, kuten myös bruttoverojen, osuus kansantuotteeseen hieman pienenee, mutta nettoveroaste
toisaalta hieman kohoaa, samoin julkisyhteisöjen
rahoitusylijäämä.
Taloudellisen tilanteen vaatimusten kannalta
budjettia voidaan pitää tiukkana, koska valtion tulojen ja menojen erotus johtaa poikkeuksellisen
korkeaan tuloylijäämään. Tulot ovat lähes kymmenesosa menoja korkeammat. Itse asiassa finanssipolitiikan kireyttä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös yksityisen työeläkesektorin rahoitusaseman muutos. Suomessahan yksityinen työeläkejärjestelmä on - toisin kuin useimmissa muissa
maissa - osa rahoituslaitossektoria. Tämä poikkeavuus alentaa virallisia bruttoverolukuja, mutta myös pienentää julkisen sektorin rahoitussäästöjä ja, jos vielä pidemmälle halutaan mennä, vääristää tilastoidun julkisen netto velan tason 100 mrd
markkaa liian korkeaksi. Ensi vuonna yksityisten
työeläkerahastojen kasvun lisäys vastaa Y2 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka siis itse asiassa tu.:.
lisi lukea osaksi finanssipolitiikan kiristävää vaikutusta.
Valtiontalous hillitsee talous kasvua ensi vuonna
myös siksi, että budjetin menojen reaalikasvu jää
vain 1 Y2 prosenttiin, kun rakenteelliset muutokset
- asuntorahaston ja eläkerahaston perustaminen
sekä liikelaitosuudistus otetaan huomioon. Valtion
tuloja kasvattavat erityisesti liikevaihtoveron korotus sekä uudet haittaverot, joiden vastapainona
tuloverotuksen asteikkoja alennetaan tuntuvasti siten, että veroperustemuutosten kokonaisvaikutus
jää laskennallisesti 0,2 mrd markaksi. Verotuksen
rakenteellinen siirtymä välittömästä välilliseen verotukseen jatkaa verouudistusta, tukee osaltaan
säästämistä ja toivottavasti luo edellytyksiä maltillisille tulosopimuksille. Valtion tuloylijäämä lisääntyy budjettiesityksen mukaan ensi vuonna peräti 4 mrd markkaa, eli saman verran kuin tänäkin vuonna.
Budjetin finanssipoliittista tiukkuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että budjetin hinta- ja
tuloarviot rakentuvat oletetun 1 Y2 prosentin sopimuspalkkakorotuksen varaan. Jos toteutuva palkkakehitys muodostuu inflatorisemmaksi, leikkaa
tuloverotuksen progressio automaattisesti kasvavan
osan kotitalouksien ostovoimasta ja kiristää tätä
kautta finanssipolitiikkaa. Tämä finanssipoli.tiikan
automaattinen vastavaikutus jarrutti kotimaista kysyntää viime vuonna ja myös tänä vuonna. Jos vastaavasti tulopolitiikassa onnistutaan oletettua paremmin, muodostuu finanssipolitiikka »löysemmäksi», mutta kotimainen liikakysyntä pienemmäksi.
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Finanssipolitiikan vaikutus laskelmista jäävät ulkopuolelle eräät keskeiset rakenteellisiksi luonnehdittavat muutokset. Korkojen vähennysoikeuksien
kaventaminen tuloverotuksessa ja rakennusveron
ulottaminen ensi vuodeksi koko maahan eivät täysimääräisinä näy k~avamaisissa laskelmissa, mutta niiden ohjaava merkitys luoton kysyntään ja investointeihin on silti tuntuva. Myös toimenpiteet
pääkaupunkiseudun kehityksen ohjaamiseksi sekä
edellä mainitut kuntien rahoitusasemaa kiristävät
toimet ja työeläkemaksun korotus vaikuttavat kaikki taloudellista kehitystä tasapainottavasti.
Kunnallistalouteen valtion ensi vuoden budjettiesitys kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena
on, että kuntien henkilöstön määrä kasvaa ensi
vuonna enintään yhden prosentin järjestelyasiakirjan mukaisesti, ja että muut kuin henkilömenot
kasvaisivat nimellisesti enintään 4 Yz prosenttia.
Kuntien ja valtion kustannusten jakoa ei muuteta
ensi vuonna, ja verouudistuksen jatkuessa turvataan kuntien verotulot. Valtionosuusjärjestelmän
uudistus käyttötalouden osalta on tarkoitus saattaa voimaan v. 1991.
Kunnille asetetut tavoitteet ovat erittäin vaativia,
mutta on välttämätöntä, että järjestelyasiakirja toteutuu ensi vuonna tähänastista paremmin. Työvoimarajoite kansantaloudessa pakottaneekin kunnat selvästi hidastamaan työvoiman lisäämistä. Palvelutavoitteiden toteuttamiseksi pidemmällä aikavälillä on lisättävä tuottavuutta ja toiminnan yleistä
tuloksellisuutta sekä valtiolla että kunnissa.

Lopuksi
Lopuksi on syytä vielä palata alkuun; siihen, että
taloutemme toiminta ympäristö on viime vuosina
todella ratkaisevasti muuttunut ja yhä muuttumassa
suuntaan, jossa itsenäisen talouspolitiikan liikkumatila vähenee. IntegroituviIla ja liberalisoituvilla

markkinoilla talouspolitiikan uskottavuus tulee entistä tärkeämmäksi. Kun tavaran ja rahan kauppa
ovat vapautuneet, kun pääomaliikkeet eivät tunne
kansallisia rajoja, määräytyy meidän talouspolitiikkamme liikkumatila sen mukaan, kuinka hyvin tai
huonosti hoidamme taloutemme ulkoisen tasapainon sekä hinta- ja kustannuskehityksen.
Suotuisan talouskehityksen perusedellytyksiä on
myös rahoitusmarkkinoiden vakaus, mikä puolestaan edellyttää luottamuksen säilymistä harjoitettavaan talouspolitiikkaan eli siihen, että inflaatio
ja vaihtotase palautetaan kestävälle uralle. Luottamuspula johtaisi - kuten jo osaksi on nähty erittäin korkeisiin markkinakorkoihin, jolloin talous lukkiutuisi itseään vahvistavaan taantumaan.
Inflaatio on tällä hetkellä liian vauhdikas. Se on
totta. On kuitenkin syytä muistaa, että kun kuluttajahintaindeksin vuosinousu syyskuussa oli 6,8
prosenttia, tästä runsas 2 prosenttiyksikköä aiheutui asuntohintojen noususta. Koko vuonna 1989
asuntohintojen nousu lisää kuluttajahintaindeksin
keskimääräistä nousua ehkä puolentoista prosenttiyksikön verran ja ilman asuntohintaräjähdystä
emme juuri poikkeaisi inflaatiovauhdissa kilpailijamaistamme. Tämä inflaatiopesäke on nyt poistettu, kun asuntohinnat palautuvat vähitellen alhaisemmalle tasolle.
En tietenkään halua vähätellä inflaatio-ongelmaa
sillä, että osa kuluttajahintaindeksin noususta on
tilapäistä perua. Päinvastoin. Kun Suomen Pankin vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset ja tilanne tulopolitiikassa selkiytymätön, niin väistämättä finanssipolitiikalle lankeaa suuri vastuu. Mikäli
osoittautuu, että finanssipolitiikka ei ole nykyviritykseltään riittävän kireä, on oltava sekä valmiutta että tahtoa kiristää politiikkaa. Näin myös on.
Paljon riippuu nyt siitä, miten tulopolitiikan puolella palaset asettuvat kohta valmistuvan tulopoliittisen selvitystoimikunnan laskelmien jälkeen.

PUHEENVUORO:

Tuloverotusta kevennettävä, budjetin menopuoli
kuriin
JAAKKO KARI
Vuoden 1990 budjettia on sekä lehdistössä että monien etujärjestöjen kannanotoissa pidetty liian löysänä. »Liikasen löysä» ei kuitenkaan mielestäni ole

osuva nimi budjetista. Löysällä budjetilla on voitu tarkoittaa kahta asiaa. Joko sitä, että verot ovat
liian keveät tai sitä, että valtion menot ovat liian
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suuret. Jotkut ovat todella sitä mieltä, että verot
ovat liian keveät, vaikka verotulot ovat tuskin kos~
kaan ylittäneet menoja niin paljon kuin ensi vuoden budjetissa.
Verotulojen pienuuden moittijoita on kuitenkin
vähemmän ja useimmat löysyyden syyttäjät ovat
valitelleet valtion menojen liiallista kasvua. Kyseiset arvostelijat eivät kuitenkaan ole esittäneet mitään konkreettista, mitä menoja tulisi karsia. Mie:lestäni menot eivät kasva kovin paljon, jos menojen reaalikasvu on 2,5 prosenttia verrattuna vuoden 1989 budjettiin tai 1,5 prosenttia verrattuna
vuoden 1989 arvioituihin kassamenoihin, kuten
budjetissa ennustetaan-. »Liikasen löysä» siis on paremminkin »Liikasen kova» verojen osalta ja »Liikasen löysähkö» meno kehityksen osalta.
Silti mielestäni valtion menoja olisi voitu hillitä
enemmän. Jotta puhe ei jäisi tältä osin pelkäksi lööpiksi, esitän muutaman konkreettisen. menojen supistuskohteen:
mmk
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Puoluetuki - 100 0,10
Ulkoasiainhallinto - 10 %
Kuntien yleiset valtionosuudet - 50 %
Läänien kehittäminen - 100 %
Asevelvollisuusajan lyhentäminen - 25 %
Puolustusvoimien materiaalihankinnat 10 %
Kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus
- 50 %
Kirjastotoimen avustukset - 20 %
Kuntien kulttuuritoiminnan tukeminen
- 100 ~~
Maatalouden hintatuki - 10 %
Maatalouden vientituki - 10 %
Lehdistätuet - 100 %
Teollisuuden edistäminen - 20 %
Yritystoiminnan alueellinen rahoitus
- 20 %
Ydinenergiatutkimus ja ydinjätehuolto
- 100 %
Matkailun edistämiskeskus - 100 %
Ulkomaankaupan edistäminen - 20 %
Lomatoiminta ja lomanvieton edistäminen
- 20 %
Työllisyyden hoito - 10 %
Asuntohallitus - 100 %

Yhteensä noin

72
67
308
90
100
238
50
120
43
331
317
462
120
144
72
76
59
267
43
36
3 000

Näin helppoa on valtion menojen vähentäminen
kolmella miljardilla markalla! Paperilla se onnistuu, mutta käytännössä jokaista menojen supistamista vastustaa jokin eturyhmä tai vaikuttajataho.
Lisäksi lakisääteisten menojen supistaminen edel-

lyttää eduskunnassa määräenemmistöä, jota hallituksella ei ole. Hallituksen tulisikin pikaisesti valmistella lainmuutos, jolla lakien äänestämistä yli
vaalien vaikeutettaisiin nostamalla vaadittavaa kansanedustajamäärää 6?:sta esimerkiksi 80:een tai
90:een. Kansanedustajilla tulisi olla oikeus myös
tehdä määrärahaesityksiä budjetin menojen vähen-'
tämiseksi. Nämä lainmuutokset eivät ehdi auttaa
nykyistä hallitusta, ,mutta voihan nykyinen hallitus tehdä jotain myös seuraajiensa hyväksi.
Valtion. verotulot ovat suuret menoihin verrattuna sekä tänä vuonna että ensi vuonna. Haluan
palauttaa mieliin verouudistuksen lähtökohdan.
Veropohjaa laajennetaan ja näin saadaan varoja
marginaaliverojen keventämiseen. Pelkona uudistusta suunniteltaessa oli se, että veropohja ei laajene riittävästi, vaan tuloveroasteikon keventäminen johtaa verotulojen laskuun. Tämä pelko oikein
kirjattiin hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa
painotetaan valtion ja kuntien verotulojen turvaamista. Verouudistuslaskelmissa ei varmuussyistä
otettu ollenkaan huomioon marginaaliverojen keventymisestä aiheutuvaa dynaamista vaikutusta eli
sitä, että marginaaliverojen keventäminen osittain
rahoittaa itse itsensä taloudellisen toiminnan lisääntymisellä.
Tänä päivänä pelot valtion ja kuntien verotulojen turvaamisesta tuntuvat mielettömiItä. Jos valtion ylimääräiset verokertymät käytettäisiin tuloveroasteikon keventämiseen, voisimme hyvin alentaa korkeimman marginaaliveron 50 prosenttiin nykyisestä 65 prosentista ja vastaavasti keventää
keski- ja pienituloisten verotusta. Hallituksella ei
kuitenkaan ole tähän halua, koska suuren veronkevennyksen pelätään edelleen lisäävän vaihtotaseen alijäämää. Tuloverotuksen keventämiseen
olemme kuitenkin nähdäkseni pakotettuja, jos
Ruotsissa toteutetaan suunnitelma korkeimman
marginaaliveron alentamiseksi 50 prosenttiin. Ruotsi ilmeisesti ottaa etu matkamme veroasteikon keventämisessä kiinni jo ensi vuonna ja ajaa seuraavana vuonna ohi, mikäli meidän hallituksemme pitäytyy suunnitelmaan, jonka mukaan korkein marginaalivero on 61 prosenttia vuonna 1991.
Valtion tuloverotusta tulisi keventää vaihtotaseesta huolimatta. Sen hintana pitäisi kuitenkin
vaatia ammattiyhdistysliikkeeltä maltillista tulopolitiikkaa lähivuosina. Kun marginaaliverojen alentaminen luonteensa vuoksi merkitsee markkamääräisesti suurimpia alennuksia hyvätuloisille, tulisi
tulopolitiikassa noudattaa jatkossa markkamääräistä palkankorotuslinjaa, joka puolestaan hyödyttäisi enemmän matalapaikkaisia. Itse asiassa jo
kuluvana vuonna olisi pitänyt olla markkamääräi-
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set korotukset, mutta valitettavasti takautuvasti
asiaa ei enää voida korjata.
Jotta en syyIlistyisi yksipuolisesti vaatimaan vain
tuloverotuksen keventämistä seurauksista välittämättä, esitän myös miten 'mielestäni tulisi vaihtotaseen vajausta pienentää. Ensinnäkin siis maltilliset markkamääräiset palkankorotukset. Toiseksi
meidän tulisi kiireesti siirtyä vientiä edistävään arvonlisäveroon. Kolmanneksi meidän olisi säästämisen edistämiseksi nostettava verovapaiden tilien
korkoa ja peruskorkoa. Ilmeisesti hallituksen ehdotus kaksivuotisten verovapaiden tilien nostamiseksi yhdellä prosenttiyksiköllä on riittävä, jos vielä
peruskörkoa nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä. Silloin saisi verovapaista kahden vuoden tileistä 8,5 prosentin korkoa ja verovapaista käyttelytileistä 5,5 prosenttia. Neljänneksi valtion avustuksia erityisesti kunnille ja kuntainliitoille tulisi supistaa, koska kunnat kasvattavat menojaan liian
nopeasti. Viidenneksi meidän on puututtava perussyyhyn eli markan yliarvostukseen. Kaikki on meillä ulkomaihin verrattuna kallista, koska markan
kurssi on väärä. Tulopoliittisen sopimuksen jälkeen
eli huhti-toukokuussa tulisi markka devalvoida 15
prosentilla.
En voi olla puuttumatta vielä yhteen veropoliittiseen yksityiskohtaan nimittäin korkovähennykseen ja uuteen asuntoväh.ennykseen. Se on esimerkki verouudistuksen tavoitteiden rapautumisesta hallituskauden lopun lähestyessä. Uusi asuntovähennys, vaikkakin sillä on varmasti hyvä tarkoitus, joh-

taa suurimpaan verosekaannukseen, mitä meillä on
koskaan ollut. Veronmaksajan on lähes mahdotonta tietää, kumpi vähennys on hänelle edullisempi,
asuntovähennys vai vanha korkovähennys .. Kun
asuntovähennys tehdään valtionverosta, niin mistä se tehdään tulevaisuudessa, jos valtionvero poistetaan meilläkin useimmilta palkansaajilta kuten on
Ruotsissa tarkoitus? Miksi asuntovähennyksen sijasta valtio' ei jaa ensiasunnon ostajille asunnonostoavustusta ?
Hallitus on päättänyt kurjistaa asuntojen ostajien asemaa heikentämällä asuntolainojen korkovähennystä. Minusta asuntoon sijoittaminen on järkevää ja rakentavaa käyttäytymistä, mitä tulisi suosia ainakin yhtä paljon kuin 1980-luvun alussa. Silloinen 25 000 markan asuntolainojen korkovähennys olisi tämän päivän rahassa 50000 markkaa.
Miksi nyt nämä supistuvat ikäluokat eivät saisi samaa etua, joka on annettu suurille ikäluokille oman
asunnon hankintaan? Jos pelätään asuntolainojen
korkovähennyksen valumista niille, jotka sitä eivät tarvitse, niin asuntolainojen korvamerkitseminen on paljon yksinkertaisempaa kuin tulevat asuntovähennyksen sekoilut.
Muuten olen sitä mieltä, että veronmaksajien
edun kannalta Valtiontakuukeskus eli vanhalta nimeltään Valtiontakauslaitos ja Vientitakuulaitos
olisi yksityistettävä. Valtion ei tule olla yritystoiminnan takaajana markkinatalousjärjestelmässä.
Hyvät yritykset saavat takuut muualta ja huonoja
yrityksiä ei veronmaksajien kannata taata.

Budjetti- ja veropolitiikka ja kotimainen
säästäminen
ERKKI KOSKELA

1. Suomen talouden pääongelmina pidetään tällä
hetkellä vaihtotaseen vajeen nopeata kasvua ja
OECD-maita korkeampaainflaatiovauhtia. Vaihtotaseen vajetta voidaan tunnetusti tarkastella useasta toisiaan täydentävästä näkökulmasta kiinnittämällä huomiota (hinta)kilpailukykyyn, tavaroiden ja palvelusten viennin ja tuonnin kehitykseen,
kotimaisen kokonaiskysynnän ja kotimaisen tuotannon suhteeseen sekä kotimaisten investointien
ja kotimaisen säästämisen kehitykseen. Tästä vii-

meksimainitusta näkökulmasta katsottuna vaihtotaseen vajeen eli kotimaisten investointien ja säästämisen erotuksen kasvun voidaan sanoa olevan
seurausta toisaalta investointien lähinnä
asuinrakennus- ja palvelusektorin investointien voimakkaasta kasvusta sekä toisaalta kotitalouksien säästämisasteen romahtamisesta, jota kotimai:sen säästämisen muut komponentit - yrityssektorin ja julkisen sektorin säästäminen - eivät ole
kompensoineet.
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Jos lähdetään siitä, että vaihtotaseen vajeeseen
täytyy puuttua talouspolitiikan välinein eikä luottaa pelkästään markkinavoimien kautta tapahtuvaan sopeutumiseen, niin tätlöin on - kuten ministeri Erkki Liikanen esitti - pyrittävä (1) hillitsemään investointeja ja/tai (2) lisäämään kotimaista säästämistä. Pyrin seuraavassa lyhyesti arvioimaan ja vertaamaan erilaisia keinoja kotimaisen
säästämisasteen lisäämiseksi. Lopuksi kommentoin
ns. »verouudistusta» säästämisen elvyttämisen näkökulmasta.
2. Kuten tunnettua, kotitalouksien säästämisaste
on maassamme romahtanut raha- ja pääomamarkkinoiden liberalisoinnin myötä ja on nyt negatiivinen SNA:n (inflaatiokorjaamattoman) saästämiskäsitteen mukaan. Luotonsäännöstelyn merkityksen väheneminen, siihen liittyvä asuntojen kysynnän ja hintojen nousu sekä kotitalouksien asuntovarallisuuden kasvu melko pitkälle selittänevät tapahtunutta kehitystä (ks. kuvio s. 409).
Finanssipolitiikan välinein kotimaista säästämisastetta voidaan pyrkiä lisäämään joko budjettipolitiikalla - eli vaikuttamalla julkisia menoja ja verojen tasoa säätelemällä julkiseen säästämiseen ja/tai veropolitiikalla, johon voidaan lukea (lähinnä kotitalouksien) säästämisen erityiseen tai yleiseen verotuskohteluun, lainakorkojen vähennysoikeuteen ja suoran ja välillisen verotuksen painopisteen muuttamiseen liittyvät toimenpiteet.
Budjettipolitiikan keinoista julkisten menojen supistaminen lisää julkista säästämistä ja nostaa ainakin jossain määrin kotimaista säästämistä. Myös
verotuksen yleisellä kiristämisellä on julkista sääStämistä lisäävä vaikutus, mutta toisaalta veronkorotukset myös vähentänevät suoraan sekä yrityssektorin että kotitaloussektorin säästämistä. Tällöin verotuksen yleisen kiristämisen vaikutukset kotimaiseen säästämiseen jäävät vähäisemmiksi kuin
julkisten menojen supistamisen tapauksessa. Verotuksen yleinen kiristäminen on sitäpaitsi inflaation
kontrolloinnin näkökulmasta huono asia; verojen
korotukset siirtyvät osittain palkkoihin ja sitä kautta hintoihin. Julkisten menojen supistaminen näyttää siis verojen kiristämistä tehokkaammalta väljneeltä kotimaisen säästämisen lisäämiseksi eikä sillä
ole verojen korotuksiin liittyviä haitallisia inflatorisia vaikutuksia.
3. Mitä tulee veropolitiikan keinoihin, tarkastelen aluksi säästämisen erityisiä ja yleistä verotuskohtelua kotitalouksien säästämisen kasvattamisen
näkökulmasta. Maassamme on viime aikoina useilla tahoilla esitetty säästämisen verotuskohtelun
muutoksia vaihtotaseen vajeen kasvun hillitsemiseksi.

Ehdotettuja erityisiä säästämisen verotus- ja muita edistämistoimenpiteitä ovat olleet mm. seuraavat: (i) veronhuojennusobligaatiolainat (ks. TTT
Katsaus 2/1989, s. 6), (ii) omaisuustulovähennyksen korkotulojen enimmäisvähennyksen lisääminen
(ks. ministeri Liikasen budjettiesitelmä) ja (iii)
pankkitalletuksille maksettavan vero vapaan koron
nosto yhdellä prosenttiyksiköllä (ks. ministeri Liikasen budjettiesitelmä).
Tällaiset säästämisen erityiskohtelun muutokset
ovat pulmallisia ainakin kahdessa mielessä. Ensinnäkään, ei ole takeita siitä, että erityiset säästämisen verotus- tai muut edistämistoimenpiteet lisäisivät säästämistä; ne saattavat johtaa vain varojen
siirtämiseen säästämismuodosta toiseen. Toiseksi,
verohelpotukset vähentävät julkista säästämist,ä
pienentämällä valtion verotulokertymää.
Entä yleinen säästämisen verotus kohtelun muutos, jota etenkin PTT on voimakkaasti propagoinut viime aikoina (ks. PTT Katsaus 3/1989, s; 7)?
Keventämällä säästämisen verotus kohtelua tasaisesti kaikissa. säästämismuodoissa vältytään ainakin
siltä vaaralta, että yleisö siirtää varoja verotuksen
muutoksen johdosta säästämismuodosta toiseen.
Mutta miten yleiseen säästämisen verotus kohtelun
muutokseen tulisi suhtautua säästämisen elvyttäjänä? Vastaus kysymykseen riippuu siitä, mitä ajatellaan veronjälkeisen reaalisen tuoton vaikutuksesta kotitalouksien säästämiseen.
A priori päättely jo viittaa siihen, että yleinen
säästämisen verotus kohtelun mu.utos on sangen
epäluotettava väline pyrittäessä vaikuttamaan kotitalouksien säästämiseen. Verotuskohtelun keventämisestä aiheutuva tuoton nousu tekee nykyisen
kulutuksen kalliimmaksi, mikä on omiaan lisäämään säästämistä ns. substituutiovaikutuksen
vuoksi. Mutta toisaalta tuoton noustessa myös tarve säästää tiettyyn tavoitteeseen pääsemiseksi vähenee, mikä on omiaan vähentämään säästämistä
ns. tulovaikutuksen vuoksi. Mm. näiden kahden
vastakkaisen tekijän suhteellisesta voimakkuudesta riippuu, miten tuotto vaikuttaa säästämiseen.
Laaja empiirinen (kansainvälinen ja kotimainen)
tutkimus säästämisen korkoherkkyydestä on tuloksiltaan melko heterogeenista eikä viittaa mihinkään
selväpiirteiseen säästämisen positiiviseen riippuvuuteen säästämisen veronjälkeisestä tuotosta. On tosin todettava, että verotuksen käsittely empiirisissä töissä on toistaiseksi ollut melko karkeaa ja että asiasta ei ole kovin tuoreita tutkimuksia. Asian
ongelmallisuuteen viittaa myös kuviot, joissa esitetään kotitalouksien säästämisasteita jareaalikorkoja eräistä OECD-maista ajanjaksolta 19701988. Kotitalouksien (inflaatiokorjaamaton) sääs-
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tämisaste on SNA:nmukainen ja reaalikorko on
laskettu valtion (»pitkien») obligaatioiden tuoton
ja kuluttajan hintaindeksin muutosvauhdin erotuksena. Ajanjakso on mielenkiintoinen sen vuoksi,
että se peittää sekä 1970-luvun korkean inflaation
ja (monien maiden tapauksessa) säännösteltyjen
raha- ja pääomamarkkinoiden kauden että 1980luvun alhaisemman inflaation ja raha- ja pääomamarkkinoiden liberalisoinnin jälkeistä kautta.
Kuvioiden perusteella voidaan todeta mm. seuraavaa: (i) kotitalouksien säästämisaste laski
1980-luvulla Australiaa lukuunottamatta kaikissa
tarkastelun kohteena olevissa maissa, (ii) kotitalouksien säästämisaste ja reaalikorko näyttävät liittyvän toisiinsa ei positiivisesti, vaan negatiivisesti!
Tämä on herättänyt mm. USA:ssa ihmetystä; presidentti Reaganin hallituskaudella reaalikorot nousivat USA:ssa osittain kireän rahapolitiikan ja löysän finanssipolitiikan yhteisvaikutuksesta, mutta
kotitalouksien säästämisaste alkoikin monien yllätykseksi laskea.
Kahden sarjan toisiinsa vertaaminen ei tietenkään vielä kerro mitään niiden välisestä »kausaalisesta» riippuvuudesta. Tämän selvittäminen edellyttää huolellista empiiristä tutkimusta, jossa paitsi

5ääsUmisaste (vasen asteikko)
Reaalikorko (oikea asteikko)
Australia

__

arvioidaan käytettävien muuttujien erilaisten vastineiden merkitystä myös reaalisen tuoton vaikutusta säästämiseen osana laajempaa, muitakin säästämisasteeseen vaikuttavia tekijöitä huomioonottavaa tarkastelua. Tässä yhteydessä kiinnitän huomiota vain muutamaan näkökohtaan. Ensinnäkin
voidaan ajatella, että kuvioissa identifioituu kotitalouksien investoinnit ja investointien ja reaalisen
tuoton välinen negatiivinen riippuvuus. Mutta mikä tällöin selittäisi sen, että säästäminen heilahtelee ja investoinnit ovat vakaita kaikissa maissa? On
myös mahdollista ajatella, että monissa maissa
1980-luvulla tapahtunut raha- ja pääomamarkkinoiden liberalisointi, jossa korot vapautettiin säätelystä ja luotonsäännöstelyn merkitys väheni, selittää havaintoja. Mutta miten sitten pitäisi tulkita
USA:n tilanne ja 1970-luvun havainnot? Se mahdollisuus, että kuviot kertovat jotain säästämisasteen ja reaalikoron välisestä (negatiivisesta) riippuvuudesta, on myös otettava vakavasti. Edellä jo viitattiin siihen, että reaalisen tuoton vaikutus säästämiseen on a priori epäselvä. On syytä kiinnittää
huomiota lisäksi säästämisen ikäjakauman potentiaaliseen merkitykseen. Valitettavasti Suomesta ei
ole saatavilla tästä asiasta tuoretta tietoa, mutta
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esim. USA:ssa ja Kanadassa vanhojen ikäluokkien
osuus kotitalouksien kokonaissäästämisestä on
huomattavan suuri. Eri syistä on mahdollista, että
vanhempien ikäluokkien kohdalla säästämisen korkoherkkyys on pienempää tai jopa negatiivista. Koron nousulla ei vanhojen ikäluokkien kohdalla ole
kovin suurta säästämistä kannustavaa negatiivista
varallisuusvaikutusta ja jos se lisäksi siirtää kulutusta myöhempään ajankohtaan, niin vanhojen ikäluokkien säästäminen vähenee.
Kaiken kaikkiaan säästämisen erityisten ja yleisten veronhuojennusten vaikutuksesta kotitalouksien säästämiseen vallitsee lähes täydellinen epävarmuus ja sen vuoksi tällaisia veropolitiikan keinoja
voidaan pitää sangen epäluotettavina pyrittäessä
vaikuttamaan kotitalouksien säästämisasteeseen.
4. Mitä taas tulee lainakorkojen verovähennysoikeuteen, niin jo a priori päättely näyttäisi viittaavan siihen, että lainakorkojen verovähennysoikeuden supistaminen on hyvä keino kotimaisen
säästämisen kasvattamiseksi. Veronjälkeisen lainakoron nousu tekee nykyisen kulutuksen kalliimmaksi ja vähentää sitä substituutiovaikutuksen
vuoksi. Koron nousulla on myös negatiivinen vaikutus veronjälkeisiin tuloihin, mikä myös vähen-
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tää kulutusta tulovaikutuksen vuoksi. Näin kotitalouksien säästäminen lisääntyy. Samalla myös julkinen säästäminen kasvaa, koska valtion verotulot kasvavat.
Edelläesitettyä käsitystä tukee myös kvalitatiivinen »todistusaineisto». Maat, joissa lainakorkojen
vähennysjärjestelmä on ollut suhteellisen liberaali
- esimerkkeinä Norja, Ruotsi ja Suomi - ovat
tunnetusti olleet alhaisen kotitalouksien säästämisasteen maita. Ja päinvastoin: maissa, joissa lainakorkojen vähennysoikeus on ollut rajoitetumpi esimerkkeinä Italia, Japani, Saksan Liittotasavalta ja Ranska - kotitalouksien säästämisaste on ollut melko korkea (ks. kuviot).
5. Entä mitä pitäisi ajatella verotuksen painopisteen muuttamisesta tuloverosta välillisen verotuksen suuntaan säästämisen näkökulmasta? Ministeri Liikasen mukaan tämä »tukee osaltaan säästämistä». Samanlainen käsitys esitetään mm. ETLA:n suhdanne-ennusteessa (Suhdanne 3/1989, s.
13). Verotuksen painopisteen siirtäminen välillisen
verotuksen suuntaan verotuksen kokonaiskertymää
tulo- ja lvv-verosta muuttamatta merkinnee verotuksen »kokonaisprogressiom> alentumista ja veronjälkeisen tulonjaon epätasaisuuden kasvua, kos-
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ka välillinen verotus on (lähes) proportionaalista
erotukseksi tuloveron (todennäköisestä) progressiivisuudesta.
Verotuksen emo painopisteen muutoksen vaikutus kotitalouksien säästämiseen näyttäisi siis riippuvan siitä, miten tulonjako vaikuttaa säästämisasteeseen. Vaikka asiasta ei olekaan kovin vakuuttavaa todistusaineistoa, on mahdollista, että tulonjaon epätasaisuuden lisääminen verotuksen painopistettä muuttamalla kasvattaa säästämistä. Samaan vaikutukseen kuitenkin päästäisiin lisäämällä
veronjälkeisten tulojen epätasaisuutta siten, että tuloverotuksen progressiota lievennetään. J älkimmäinen vaihtoehto lienee kuitenkin seuraamuksiltaan
eksplisiittisempänä poliittisesti vaikeammin toteutettavissa.
6. Lopuksi muutama sana ns. verouudistuksesta, jota maassamme on yritetty toteuttaa heikohkolla menestyksellä. Lähtökohtanahan verouudistuksessa oli pyrkimys verojärjestelmän yhdenmukaistamiseen kohti tulojen verottamisen periaatetta alentamalla työtulojen ja kiristämällä erilaisten
pääomatulojen ja siis säästämisen verotusta eli kuten hallitusohjelmassa sanottiin: »Uudistuksen lähtökohtana on eri tulolajien yhtäläinen verottaminen». Sensijaan verouudistuskaavailuissa ei juurikaan kiinnitetty huomiota investointien ja säästämisen tasoon liittyviin kysymyksiin.
Edellä olen argumentoi~ut sen käsityksen puolesta, jonka mukaan tehokkaimpia budjetti- ja veropolitiikkaan liittyviä välineitä pyrittäessä lisää-:mään kotimaista säästämisastetta ovat julkisten menojen supistaminen ja kotitalouksien lainakorkojen verovähennysoikeuden supistaminen. Näiden
käyttö on täysin sopusoinnussa verouudistukselle
alunperin asetettujen tavoitteiden kanssa. Sensijaan

verouudistuksen alkuperäisten tavoitteiden kanssa
ristiriitaisia ovat viimeaikaiset, eri tahoilla propagoidut ehdotukset erityisistä tai yleisistä säästämisen veronhuojennuksista. Niiden toteuttaminen
merkitsee pitäytymistä vanhassa sekajärjestelmässä, josta yritettiin päästä pois.
Käsitykset, jonka mukaan verouudistus olisi
maassamme vähentänyt kotitalouksien säästämistä, ovat täysin vailla todistuspohjaa. Kotitalouksien säästämisasteen romahtaminen on varsin pitkälle seurausta raha- ja pääomamarkkinoiden nopeahkosta liberalisoinnista, jolla hyvien vaikutustensa lisäksi on ollut myös haitallisia seuraamuksia asuntomarkkinoiden ja verojärjestelmän puutteellisen toimivuuden vuoksi. Lähtökohtana tulisi
olla se; että talouspolitiikan välineet kohdistetaan
niiden talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin nähden ne ovat luotettavia ja tehokkaita. Säästämisen verotuskohtelu on sangen epäluotettava välinen - aina etumerkkiä myöten - säästämisen elvyttämisessä. Verouudistuksen lähtökohdista säästämisen verotuskohtelun osalta ei tarvitse tinkiä vaihtotaseongelmaan vedoten, vaan se voidaan suunnitella muiden periaatteiden mukaisesti. Vaihtotaseongelman hoitoon tulee kohdistaa ne
budjetti- ja veropolitiikan välineet, jotka sopivat
siihen säästämisen veronhuojennuksia paremmin ja
jotka ovat mahdollisimman tehokkaita. Tällaisia
keinoja ovat lähinnä julkisten menojen supistaminen ja lainakorkojen veron vähennys oikeuksien kiristäminen. Sikäli kun kotitalouksien säästäminen
riippuu tulonjaosta, niin myös veronjälkeisen tulonjaon epätasaisuuden lisääminen muuttamalla verotuksen painopistettä lvv:n suuntaan lisää kotitalouksien säästämistä.

ARTIKKELEITA

Suomen aluekehityksen ja aluepolitiikan
nykyvaihe
PAAVO aKKa

1. Johdanto
Yhteiskuntien aluerakenteeseen vaikuttavaa
politiikkaa on harjoitettu monin muodoin
kautta aikojen. Meidän nykyinen järjestelmämme on runsaan kahdenkymmenen vuoden ikäinen. Järjestelmällinen ja kattavaan
lainsäädäntöön perustuva politiikka alkoi
vuonna 1966. Sitä on toteutettu määräaikaisten lakien muodossa niin, että tämän vuoden
alusta voimaan tulleet lait muodostavat aluepolitiikan viidennen vaiheen.
Nykyisen aluepolitiikan alku osuu teollistuvan Suomen rakennemuutoksen kiihkeään
vaiheeseen. Kaksikymmentä vuotta ovat
muuttaneet maan taloutta syvästi. Aluepolitiikka on kuitenkin edelleen keskeinen puheenaihe. Vaikka politiikan kohde on muuttunut, ovat eräät kysymykset pysyneet samoina: pitääkö aluepolitiikan olla tulonsiirto- vai
kehittämispolitiikkaa, onko vaikuttamisen oltava väliaikaista vai pysyvää sekä pyritäänkö
sillä taistelemaan markkinaperiaatetta vastaan
vai edistämään sitä. Nykyisessäkin keskustelussa nämä asiat oat esillä. Lisäksi näyttää tärkeältä pohtia, mikä on talouden kulloisellekin kehitys vaiheelle luonteenomaista ja mitä
aluerakenteen kehittämiseksi voidaan tehdä
juuri näissä oloissa. Tällainen talouden kehitysdynamiikan näkökulma on nykykokemusten valossa tarpeen. Asiaa on hyödyllistä miettiä myös interventiopolitiikan hyvinvointiteoreettisten perusteiden kannalta. Arkipäiväinen
alueintressien ajaminen on syrjäyttänyt usein
keskustelussa talouden toimintajärjestelmään
kohdistuvien muutosten perusteellisemman
po hdiskel un.
2

Tässä kirjoituksessa tiivistetään aluksi aluepolitiikan vaiheet ja sen saavutukset. Sitten
pyritään esittämään tulkinta nykyisen alueellisen muutoksen luonteesta. Miksi keskusseudut ovat alkaneet vahvistua monessa muussakin maassa kuin Suomessa? Havaitsemme, ettei Suomen pääkaupunkiseudun muuttovoitto ole mitään poikkeuksellista muihin maihin
verrattuna. Ennemminkin viime vuosikymmen oli poikkeus pitkään jatkuneessa keskittymistrendissä.
Nykyisen alueellisen muutoksen tulkinta
näyttää onnistuvan melko luontevasti ns. tuotantoparadigman muutoksen näkökulmasta.
Tästä tulkintatavasta on ilmeistä apua myös
politiikan nykyisen strategian hahmottamisessa.

2. Aluepolitiikan vaiheet ja saavutukset
Suomen aluepolitiikan ensimmäinen vaihe
(1966-69) osui maan teollistumisen ja kaupungistumisen kiihkeään vaiheeseen (Okko
1987 ja Ekestam 1988). Etelä-Suomen nettovoitto maan sisäisessä muuttoliikkeessä oli
15-20 000 asukasta vuodessa. Maata haluttiin teollistaa tasapainoisemmin. Syntyi teollisuuteen nojaava kehitysaluepolitiikka. Maa
jaettiin kahteen kehitysaluevyöhykkeeseen,
joilla myönnettiin porrastettuja kehitys alueluottoja ja veronhuojennuksia. Tämä vaihe oli
politiikan aloittelua, jolla ei ollut suurta vaikutusta maan keskittyvään teollistumisprosessiin.
Politiikkaa haluttiin tehostaa uudella lainsäädännöllä (1970-75). Periaatteet olivat pit-
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källe entiset. Kehitysaluerahasto Oy edusti välineinnovaatiota. Alueellinen epätasapaino
näytti syvältä ja politiikan tavoitetasoa haluttiin nostaa. Kauden lopulla syntyi kiinnostava asetelma, jossa talouskehitys oli tunnetulla tavalla muuttumassa radikaalisti mutta
aluepolitiikka varautui pysäyttämään nopean
. kasvun synnyttämiä epätasapainoisuuksia.
Vuosiksi 1975-79 säädettiin entistä vahvemmat aluelait, joita aikoinaan jatkettiin
vuoteen 1981. Ne sisälsivät koko valtakuntaa
koskevan kokonaisvaltaisen aluesuunnittelun
periaatteen j~ uusina tukimuotoina suorat käteisavustukset. Veronhuojennukset perustuivat edelleen pääasiassa vapaiden käyttöomaisuuspoistojen (10 vuotta) ja ylimääräisen vähennyksen (1 vyöhyke) periaatteille. Suunniteltuja sijainninrajoitustoimia ei otettu käyttöön. Aluejakoa tihennettiin ja tuen piiriin
kuuluvia seutuja lisättiin. Aluepolitiikan välineistö oli saatu vahvaan kuntoon juuri kun
taloudellinen kasvu hidastui ja alueellinen
muutos vaimeni sen myötä. Tältä ajalta politiikan tulokset näyttävätkin hyviltä ainakin
muuttoliikkeen kannalta. Kuvio 1 kertoo,

mitä maassamuutossa on tapahtunut politiikan harjoittamisen kautena Uudenmaan läänin osalta. Se kuvaa keskeisestä näköklJ,lmasta
aluerakenteen muutosta. On syytä lisäksi
muistaa, että muutto Ruotsiin oli huipussaan
samoihin aikoihin kuin muutto kehitysalueilta Etelä-Suomeen.
Näemme, että väestön muutto Etelä-Suomeen oli jatkunut varsin voimakkaana ja vakaana pitkän aikaa ennen aluepolitiikan käynnistämistä. Kiinnostavaa olisi tietää, mikä osa
myöhemmästä kehityksestä on aluepolitiikan
ansiota. Viime vuosikymmenen aikana tapahtunut muuttoliikkeen vaimeneminen on joka
tapauksessa paljolti yleiseen talouskehitykseen
sitoutunut ilmiö. Samaa nimittäin on tapahtunut monessa maassa, kuten kuvio 4 ja 5
myöhemmin osoittavat.
Suomessakin on aluepolitiikan erillisvaikutusta pyritty mittaamaan. Mittauksia on tehty mm. shift-share -menetelmään perustuen
(ks. Tervo 1983 ja 1985 sekä Niittykangas
1985). Näiden mukaan kehitysalueiden teollisuuden työpaikkojen määrä olisi ollut tämän
vuosikymmenen alussa vajaat 20 000 alempi,
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Kuvio 2. Teollistumisen eteneminen alueittain 1950-88.
Lähde: Tervo (1985) sekä Teollisuustilasto ja väestötilastot (SVT).

mikäli alueellinen kehitys olisi saanut jatkaa
ennen aluepolitiikan aikaa vallinnutta suuntaansa. Tätä arviota voidaan pitää melko suurena. Se merkitsee noin kolmannesta kehitysalueiden teollisuustyöpaikkojen nettokasvusta
samana aikana. Voidaan kuitenkin arvella,
että kehityksen kulku olisi joka tapauksessa
muuttunut tasoittuvaan suuntaan. Etelä-Suomen teollistuminen oli jo saavuttanut tasaantumisvaiheen samaan aikaan, kun kehitysalueet vielä teollistuivat. Kuvion 2 osoittama
kehityskulku on ilmeisesti pääosaltaan aluepolitiikasta riippumaton.
Uudellamaalla teollisuuden suhteellinen
osuus on ollut jo pitkään melko korkea ja vakaa. Sen lasku alkoi muita Etelä-Suomen läänejä (Turun ja Porin, Hämeen sekä Kymen
läänit) aikaisemmin. Viimeksi mainittu alue
on ollut suhteellisesti maan teollistunein osa
ja sen teollistumisen tasannevaihe osuu viime
vuosikymmenelle ja melko vahva lasku tälle
vuosikymmenelle. Kehitysalueet teollistuivat
vielä 1970-luvulla ja ne ovat kokeneet viime
aikoina teollisuustyöpaikkojen supistumista.
Siellä käänne laskuun näyttää tapahtuneen

nopeasti ilman pitempiaikaista vakioisen kehityksen tasannevaihetta.
Teollisuustyöpaikkojen kasvun taittumisen
lisäksi teollisen prosessin luonne muuttuu teollistumisen myötä. Samalla teollisuuden rooli
aluepolitiikan välineenä tulee uuteen valoon.
Tuotannon ja työpaikkojen kasvun suhteen
muutosta alueittain havainnollistaa kuvio 3.
Kuviosta näkyy teollistumiselle tyypillinen
kehityskulku, jonka aikaisemmissa vaiheissa
tuotannon kasvu merkitsee myös työpanoksen käytön lisääntymistä. Teollistumisen edetessä tullaan lopulta vaiheeseen, jossa tuotanto jatkaa hidastunutta kasvuaan mutta työpaikkojen määrä alkaa pienetä. I Teollistumisen alueellisesti erilainen etenemisrytmi näkyy
myös tästä kuviosta. Uudellamaalla ja yleensä Etelä-Suomessa teollistumisen saturaatio
tapahtui viime vuosikymmenellä. Kehitysalueiden molemmilla vyöhykkeillä 2 samaan
I
Tämä on varsin yleisesti havaittu kehityskulku: ks.,
esim. Freeman ja Soete (eds.) (1987), joka sisältää monia artikkeleita teemasta.
2 Vyöhykkeet tarkoittavat likipitäen vuosien 197581 aluejakoa ja ne on muodostettu lääneittäin: II vyöhy-
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Kuvio 3. Teollisen kehityksen luonne suuralueittain.
Lähde: Tervo (1985) ja Teollisuustilasto (SVT).

tultiin vasta tämän vuosikymmenen alussa.
Viime vuoden loppuun voimassa olleet neljännet aluepoliittiset lait, jotka säädettiin aikoinaan vuosiksi 1982-89, koskivat jo hyvin
erilaista Suomea kuin aikaisemmat. Niiden sisältö oli kuitenkin melko paljon edellisten kaltainen. Uutta oli mm. uudet periaatteet tukivyöhykkeiden järjestelmässä. Maa jaettiin neljään perusvyöhykkeeseen, joista kolme ensimmäistä muodostivat kehitysalueen. Sen perusvyöhykkeet jaettiin lisäksi Aja B -tukialueisiin. Kehitysalueille muodostui siten kuusi tukikategoriaa. Etelä-Suomea varten määriteltiin omat tukialueensa. Lisäksi voitiin määrätä
erityistukialueita. Politiikan rahoitus- ja veroparametrit olivat pienin muutoksin samat
kuin kolmannessa vaiheessa.
Alusta lähtien tämän vuosikymmenen aluepolitiikan toimet ovat tähdänneet entistä
enemmän kehittämis- ja uudistumisstrategiaan kuin teollisuuden määrälliseen kasvatke = Mikkelin, Keski-Suomen, Kuopion ja Vaasan läänit sekä Ahvenanmaa ja 1 vyöhyke = Pohjois-Karjalan,
Oulun ja Lapin läänit.

tamiseen sinänsä. Kesken kauden koettiin tarpeelliseksi tarkastella politiikan perusteita.
Vuosina 1984-86 toimineen aluepolitiikkatoimikunnan ehdotusten pohjalta ei kuitenkaan lähdetty tekemään lainsäädännön välitarkistusta. Politiikan soveltamisessa on tosin
pyritty ottamaan huomioon talouden muutos,
ja lakien uudistaminen toteutettiin vuotta aikaisemmin kuin alunperin oli tarkoitus.
Uusi lainsäädäntö (1989-93) astui voimaan
tämän vuoden alusta. Sen sisältö on melko
paljon entinen (ks. esim. Kehitysaluerahasto
Oy 1989). Tavoitteenasettelua on kuitenkin
modernisoitu ja alueellisen tasapainon lisäksi tavoitteeksi on otettu myös tuotantorakenteen uusiutumisen ja monipuolistumisen edistäminen. Työpaikkojen kasvun tavoittelulla ei
ole entistä roolia, ja politiikan kohteena olevat toimialat on määritelty niin laveasti, että
teollisuudelle tärkeät tuottajapalveluksetkin
kuuluvat toiminnan piiriin. Suorat käteisavustukset (investointi-, käynnistys- ja kehittämisavustus) ovat edelleen keskeisessä roolissa.
Niiden merkitys on kuitenkin muuttunut rahoitusmarkkinoiden muutoksen myötä. Ra-
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hoituksen saatavuuden helpottuminen avustuksen takia lisäsi niiden tehoa luotonsäännöstelytaloudessa. Avustus on edelleen toki vahva väline. Investointi- ja käynnistys avustusten myöntämistä yritysten tavanomaisiin investointeihin ei pidetä enää perusteltuna 111
perusvyöhykkeellä ja Etelä-Suomen tukialueilla. Yrityksen osaamisen ja teknologian
kehittäminen eri muodoissaan on nyt keskeisempänä tavoitteena.
Uusina tukijärjestelminä on nyt käytössä
pienyritystoiminnan tuki, tuottajapalveluyrityksiä koskeva pääkaupunkiseudulta pois siirtyvien tuki sekä yrityshautomotuki. Uutta
strategiaa edustaa myös jo aikaisemmin käyttöön otettu läänin kehittämisraha, jota lääni
voi käyttää harkintansa mukaan erilaisiin kehittämisprojekteihin. Veronhuojennuksia koskevaa uutta lainsäädäntöä ei saatettu vielä samalla kertaa voimaan. Suurempia muutoksia
siihen ei liene odotettavissa. Tuen kohdentamisessa käytettävä perusvyöhykkeiden ja tukialueiden järjestelmä noudattavat samoja periaatteita kuin edellisessä vaiheessa, mutta
eräiden kuntien sijoitusta luokituksessa muutettiin. Muutamien alueiden asemaa jopa heikennettiin tukijärjestelmässä. Edelleen kuitenkin pätee se, että valtaosa maasta kuuluu jonkinasteisen tuen piiriin. Voidaan sanoa, että
aluerakenteen muuttuneisiin piirteisiin ja tarpeisiin pyritään vastaamaan entistä monipuolisemmalla politiikka-arsenaalilla ilman, että
täysin uusia aseita olisi keksitty.
Suomen aluepolitiikka oli erityisesti 1970luvulla kehitysalueiden teollistamispolitiikkaa.
Se onnistui toteuttamaan tavoiteltua kehitystä melko hyvin, koska kehitysalueiden teollistuminen oli parhaillaan muutoinkin käynnissä. Erityisen hyvältä tulos näytti alueellisten
erojen tasoittumisen kannalta, koska EteläSuomen teollistumiskulku oli jo samaan aikaan taittunut intensiivisen uudistumisen
suuntaan, jossa tuotanto kasvoi entistä hitaammin ja työpaikat vähenivät. Politiikka
lienee vahvistanut tätä kehitystä muttei ole
voinut yksin sitä aiheuttaa.
Viime vuosikymmenellä aluepolitiikka
muodosti keskeisen osan koko maan teollisuuspolitiikasta. Se oli suureksi osaksi yrittä-

jyyden kehittämistä yleensä. Erityisesti teknologiapolitiikan yleinen vahvistuminen 1980-luvulla näyttää johtaneen siihen, että aluepolitiikka on enemmän valtakunnallisen kehittämispyrkimyksen alueellistettu jatke. Tällä
vuosikymmenellä aluepolitiikkaan on kuulunut alueellisen tasapainon tavoittelun välineenä myös teollisuuden rakennemuutoksen ja
uudistumisen edistäminen ja tietoyhteiskunnan perusrakenteen kehittäminen koko maahan. Aluepolitiikkaa on pyritty uudistamaan
vanhoissa puitteissa näiden tavoitteiden palvelemisen suuntaan. Perusteellisempikin
uudelleenorientoituminen olisi voinut olla paikallaan. Euroopan integraatioon sopeutuminen voi merkitä aluepolitiikallekin uusia haasteita vielä nykyisten lakien voimassaoloaikana.

3. Mistä nyt on kysymys alueellisessa
rakennemuutoksessa?
3.1. Kansainväliset vertailut muuttovirtojen
näkökulmasta
Viime vuosina on puhuttu paljon alueellisen
epätasapainon kärjistymisestä. Pääkaupunkiseudun muuttovoiton kasvu on koettu merkittäväksi uhkaksi. Ilmiön on väitetty joko johtuvan nykyisestä aluepolitiikasta tai ainakin
on vaadittu politiikan tehostamista kasvun hillitsemiseksi. Tällainen muuttovirtojen käänne onkin ollut varsin yleinen kokemus. Viime
vuosikymmenellä havaittiin kaupunkiseutujen
kasvun hidastumista ja jopa niiden muuttotappiota. Tämä kehitys on monessa maassa
viime vuosina kääntynyt muuttotappion supistumiseksi tai takaisin muuttovoitoksi. Kuviossa 4 näkyy eräiden teollisuusmaiden ydinalueiden osalta tämä ilmiö. Monet maat ovat
siis kokeneet paljolti samaa kuin Suomi. Kuvio koskee maan sisäistä muuttoa.
Suomi muodostaa laajassa kansainvälisessä vertailussa 3 poikkeuksen vain siinä mielessä, että eteläinen ydinalue (4 eteläisintä lää3 Ks. Cochrane ja Vining (1988). Kuviossa 4 ei ole
esitetty kaikkea sitä aineistoa, jonka perusteella Cochrane ja Vining pitävät oikeutettuna puhua muuttovirtojen
käänteestä tällä vuosikymmenellä.
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Lähde: Cochrane ja Vining (1988) ja Väestönmuutokset ennakkotietoineen (SVT).

niä) ei ole ollut muuttotappioaluetta missään
vaiheessa kuten Euroopan teollistuneiden maiden ydinalueille tyypillisesti viime vuosikymmenellä kävi. Intuitiivinen yleistulkinta tälle
kehitykselle on, että viime vuosikymmenen aikana koettu teollisen kehityksen kriisi ja talouskasvun hidastuminen osuivat vahvimmin
teollisuusmaiden ydinalueisiin. Taloudellisen
kehityksen elpyminen tällä vuosikymmenellä
on kääntänyt myös aluekehityksen entisille
raiteille. VaIkka pienpiirteisemmin asiaa katsomalla siitä löytyy monia uusia piirteitä, se
noudattaa karkeasti ottaen entistä kaavaa. Tämän vuosikyminenen käänne muuttovirroissa on ainakin ollut hyvin samanlainen kaikkialla. Tanska on Pohjoismaiden poikkeus
tässä asiassa.
Kuviossa 5 on esitetty Pohjoismaiden pääkaupunkiseutujen muuttovoitto tällä vuosikymmenellä. Kyseessä on tässä tapauksessa
maassamuuton ja siirtolaisuuden summa.
Myös luonnollinen väestönkasvu (syntyvyyden enemmyys) on ollut Kööpenhaminaa lukuunottamatta näillä alueilla positiivinen tällä

vuosikymmenellä. Uudellamaalla se on ollut
tarkasteltavista alueista korkein, mutta se on
vuosikymmenen puolivälistä lähtien kasvanut
vahvimmin Oslon ja Tukholman seuduilla.
Voimme siis havaita, ettei Suomen pääkaupunkiseudun muuttovoitto ole poikkeusilmiö.
Myöskään Suomen väestön suhteellinen keskittyneisyys pääkaupunkiseudulle (16 070 väestöstä) ei edusta kansainvälistä huipputasoa.
Absoluuttinen väentiheys Uudellamaalla on
noin 124 asukasta maaneliökilometrillä. los
sisäasianministeriön aluepoliittisen osaston
uhkavaihtoehto (ns. trendivaihtoehto) toteutuisi, vuonna 2000 vastaava luku olisi 136. Sekin on kansainvälisesti alhainen luku. Suomen
väestönkasvun uutena piirteenä on syytä mainita luonnollisen väestön kasvun painopisteen
siirtyminen etelään. Eräissä kehitysaluelääneissä väki alkaa vähetä, vaikkei poismuuttoa tapahtuisikaan ja Uudenmaan osuus koko maan väestön kasvusta on suuri, vaikka
sen muuttovoitto olisi vähäinenkin (ks. sisäasianministeriö 1989, s. 10 ja 21).
Pääkaupunkiseudulla on siis ennakkotieto-
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Kuvio 5. Pohjoismaiden pääkaupunkiseutujen muutto voitto (siirtolaisuus ml.: %0 väestöstä) 1980-luvulla.
Lähde: Nordiska Ministerrådet (1989) ja Väestönmuutokset ennakkotietoineen (SVT).

jen mukaan tapahtunut vuonna 1988 muuttovoiton supistumista. Se osuu yhteen asuntohintojen kiivaimman nousuvaiheen kanssa.
Näillä ilmiöillä lieneekin keskinäistä yhteyttä
myös tähän suuntaan. Tukholma ja Oslo
näyttävät kokeneen vastaavan muuttoliikkeen
kasvun taittumisen kaksi vuotta aikaisemmin
kuin Suomen pääkaupunkiseutu.

3.2. Alueellinen muutos on oire
tuotantoparadigman muutoksesta
Edellä todettu muuttovirtojen käänne entiseen
keskittyvän kehityksen suuntaan voidaan tulkita yleisen taloudellisen aktiviteetin vahvistumisen seuraukseksi. Viime vuosikymmenen
talousvaikeuksilla voidaan selittää silloin havaittu päinvastainen käänne ja nykyistä suuntaa voisi pitää paluuna entiseen. Näin yksiviivainen tulkinta ei liene täysin väärä, vaikka
se jättää huomiotta olenaisen osan rakennemuutoksen sisältöä. Osuvampi tulkinta syntyy mielestäni siitä, että nähdään nykyisen

aluerakenteen muutoksen olevan seurausta taloutta koskevasta tuotantoparadigman muutoksesta, jolle on ominaista toiminnallisten rakenteiden yleinen uudelleenjärjestyminen
(Okko 1989). Myös kansalaisten preferenssit
urbaania kulttuuria kohtaan ovat pysyneet
myönteisinä. Eräs tulkintatapa uudelle tuotantomuodolle on nähdä talous toiminnallisena verkostona (Eskelinen ja Virkkala (toim.)
1989).
Aluerakenteen muutoksen kannalta tämä
merkitsee niiden alueiden vahvistumista, jotka ovat tietoteollisen ja palveluorientoituneen
uuden paradigman eturintamassa. Tämä ei
välttämättä aina osu yhteen entisten ydinalueiden kanssa. Erilaiset piilaaksoilmiöt eivät kuitenkaan välttämättä näy esim. muuttoliikkeen
valtavirroissa, vaan yleis kuvaksi muodostuu
vanhastaan tuttu keskittyvä kehitys. Samalla
kuitenkin syrjäseuduillakin tapahtuu uuden
tuotantotoiminnan syntymistä ja uusien elämisen mahdollisuuksien avautumista. Jo aikaisemminkin tutkijoita askarruttanut uuden
teknologian hajautus- ja keskitysvaikutus on
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alkanut näkyä todellisuudessa. 4 Teknologian
lisäämistä mahdollisuuksista valitaan niitä,
jotka nykyisen tuotantomuodon ehdoilla toteuttavat tehokkuutta ja minimoivat talouden
toimintaan liittyviä transaktiokustannuksia.
Talouden toiminta muuttuu syvällisesti, mutta
aluekuvan pintarakenteessa näkyy enemmän
keskitys kuin hajautus.
Pääkaupunkiseudun vetovoiman lisääntyminen tällä vuosikymmenellä on yhteydessä
voimistuneeseen taloudelliseen kasvuun yleensä ja siihen liittyvään jälkiteollisen tuotantomuodon kehityksen viriämiseen perinteisiltä
ydinalueilta lähtien. Suomen tapauksessa tällä
alueella ei ole vanhentuneen teollisen rakenteen painolastia kuten monessa muussa maassa on ollut. Pääkaupunkitoiminnot antavat
alueelle hallinnollisten palvelusten »vientipohjaa» ja yksityiset palvelukset kehittyvät väestön määrän ja tulotason nousun myötä. Sekä
yritysten että j~lkisen sektorin tutkimusmenot
keskittyvät vahvasti Uudellemaalle. Sen osuus
yritysten tutkimus- ja kehittämismenoista on
kuitenkin lievästi supistunut viime vuosina. 5
Tyypillistä nykyiselle vaiheelle on tutkimusja kehitystoiminnan korostumisen lisäksi tuottajapalvelusten osuuden nopea kasvu. Uudesta yritystoiminnasta merkittävä osa on toisten yritysten palvelemiseen erikoistunutta.
Sekä perinteisissä yrityspalveluissa että teknologiaintensiivisissä tOlmmnoissa yritykset
hankkivat palveluksia entistä enemmän ulkoa
ja yhtiöittävät omia organisaatioitaan. Koska nämä toiminnot ovat usein ns. kontaktiintensiivisiä, yritykset haluavat sijoittaa omia
toimintayksikköjään ydinalueille. Uuden in4
Hajautus vai keskitys -keskustelusta ks. esim. Okko
(1984) ja uusimmista arvioista esim. Moulaert, Swyngedouw ja Wilson (1988), Hansen (1988 sekä Illeris (1988).
Korkean teknologian mahdollisuuksista periferiassa ks.
Oakey ja Cooper (1988).
5 Vuonna 1983 Uudenmaan osuus yritysten tutkimusmenoista oli 54.3 070 ja 1987 se oli 50.8 %. Yksin pääkaupunkiseudun (4 kunnan) osuus oli 1987 n. 40 %. Korkeakoululaitoksen menot ovat alueellisesti vähemmän keskittyneet. Julkisen sektorin muiden kuin korkeakoulujen
tutkimusmenojen jakautuman takia kuitenkin yritysten
ja julkisen vallan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen yhteisjakautuma on alueellisesti vielä keskittyneempi. Kokonaismenoista Uudenmaan osuus oli 198752.4 %
ja pääkaupunkiseudun osuus 45.4 %. Ks. Tutkimus- ja
kehittämistoiminta 1987 (SVT).

formaatioteknologian avulla kontaktien hoito tehostuu, muttaface to face - periaatetta
ei voi strategisissa suhteissa korvata. Tällaisia toimintoja ovat monet pääkonttoritoiminnot mutta myös muualla sijaitsevien yritysten
markkinointi- ym. palveluyksiköt. Suomalaiset yritykset lisäksi kansainvälistyvät samanaikaisesti, ja kansainvälisten kontaktien hoitamisen edellytykset ovat paremmat tältä samalta tukialueelta lähtien. Näin Helsingin seutu
muodostuu monenlaisten toimintaverkkojen
solmukohdaksi.
Alueellisen epätasapainon kärjistyminen on
usein samaistettu asuntomarkkinoiden voimakkaaseen muutokseen. Väestön kasvu ja
asuntojen hinnat liittyvätkin tilastollisesti tiiviisti pienellä viiveellä toisiinsa (Loikkanen
1988, s. 237). Viime aikojen asuntomarkkinakehitys pääkaupunkiseudulla ei kuitenkaan
voine olla yksin muuttoliikkeellä selitettävissä. Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen luotonsäännöstelystä ja sijoitustoiminnan muutokset ovat varmaan keskeisiä selittäjiä sen lisäksi, että asuntojen hinnoittelu on erityisluontoista varantohinnoittelua. Hintojen
reaktiot kysynnän muutoksiin ovat paljon nopeampia kuin määrien muutokset.
Aluekehityksen kokonaiskuvaan kuuluu
olennaisena osa kehitysalueiden tilanteen
muutos. Viime vuosikymmennellä siellä kasvoi ripeästi sekä teollisuus että julkinen sektori. Nyt teollistuminen on saavuttanut saturaatiovaiheensa sielläkin. Samalla sinne on
luotu työvaltaista teollisuutta, jonka tuottavuutta on uuden tuotantoparadigman keinoin
helppo nostaa. Se merkitsee kuitenkin työpaikkojen vähentymistä, eikä uusien työpaikkojen löytyminen ole helppoa, koska esim.
tuottajapalvelusten sektori ei ole niillä alueilla riittävän ekspansiivinen. Julkisen sektorin
laajennusohjelmat ovat kehitysalueilla paljolti
toteutettu ja palvelusten kysyntäpaine kasvaa
Etelä-Suomessa. On kuitenkin syytä muistaa,
että valtakunnallisesti vakaan alue kehityksen
kaudellakin kehitysalueiden sisällä eteni vahva keskittymisen virta. Tässä mielessä pääkaupunkiseudun kasvua ei ole nytkään syytä asettaa suoraan vastakkain syrjäseutujen tyhjentymisen kanssa.
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4. Mitä aluepolitiikalta voidaan nyt odottaa?
Meillä on taas kerran nostettu esille aluepolitiikan tehostamisen vaatimus talouden sopeutumistavan säätelemiseksi. On tosin myös vaadittu talouden markkinaperusteisen sopeutumisen vahvistamista aluerakenteen muotoutumisesta välittämättä. Kuten alussa todettiin,
meillä on koko vuosikymmenen ajan ollut voimassa lähes sama lainsäädäntö, jonka soveltamista on kuitenkin kehitelty ajan mukaan.
Perusperiaatteena on ollut tietoteollisen ja palveluorientoituneen uuden tuotantomuodon
vaatimusten asteittainen huomioonottaminen
(Laatto 1988). Talouden uusien kehityspiirteiden takia on samanlaista aluepolitiikan uudelleenarviointia suoritettu monessa maassa (ks.
esim. Abrechts, Moulaert, Roberts ja Swyngedouw (eds.) 1989). Muualla kritiikki on koskenut vahvemmin kuin meillä myös alueellisen subventoinnin tarpeellisuutta yleensä. Voitaisiinko aluepolitiikalta vaatia nyt sitten jotakin nykyistä enempää ja millainen politiikka voisi olla tehokas nykyisenkaltaisessa rakenteellisen muutoksen oloissa?
Perinteisen ajattelun mukaan aluepolitiikka voi tuottaa alueellista tasa-arvoa pääasiassa
vain taloudellisen tehokkuuden kustannuksella (ks. esim. Kiiskinen 1974). Tällöin tehokkuuden ja tasa-arvon välinen trade off on poliittinen valinta, johon tutkimuksella ei ole
paljon sanottavaa. Asetelma ei kuitenkaan ole
. aivan yksinkertainen.
Erityisesti rakennemuutoksen oloissa on
kiinnitettävä huomiota myös pitkän tähtäyksen rakenteelliseen tehokkuuteen ja muutoksen dynamiikkaan. Lyhyellä tähtäyksellä tehokkuus on määriteltävissä ja mitattavissa
vain suhteessa vallitsevaan rakenteeseen. Nyt
on kysymys siitä, millaisia rakenteita haluamme pitkällä tähtäyksellä ja voisiko näiden suhteen olla valinnanmahdollisuuksia jopa tehokkuudesta tinkimättä. Lienee vähintään niin,
että tietty tehokkuuden taso voidaan saavuttaa useammallakin rakenteella. Tässä mielessä aluepoliittiset valinnat sisältävät aina myös
ahtaankin käsityksen mukaan taloustieteellisen arvioinnin tarvetta. Päätöstilanteiden tavoiteristiriidoissa ja vaihtoehtojen komplek-

sisuudessa riittää jatkuvasti taloustieteilijöille työtä. Aluepolitiikan osalta perinteinen kasaantuvan kasvun hyötyjen ja haittojen arviointi antaa nytkin kysyntää tutkimukselle.
Näitä kysymyksiä piti Kiiskinenkin (1974,
s. 7) keskeisinä jo 15 ~uotta sitten.
Viime aikoina keskittymisen hyötyjä on perusteltu enemmän innovaatioihin ja luovuuteen liittyvillä näkö kohdilla kuin perinteisillä
agglomeraation eduilla. 6 Kustannuspuolelta
on taas ollut helppo nostaa esille erityisesti
maan ja asuntojen hinnanmuodostuksen yhteys keskittymiseen. 7 Keskuksen koon myötä
yksikkö kustannukset nousevat. Optimia ei voi
kuitenkaan määrittää yksin kustannuspuolelta. Yleisessä tapauksessa keskuksen optimikoko on aina minimikustannuskokoa suurempi.
Se on nousevien rajakustannusten alueella.
Perinteinen perustelu aluepoliittiselle interventiolIe nojaa ulkoisvaikutusten olemassaoloon. Valtaosa havaitusta kehityksestä on
tulkittavissa markkinoiden varassa tapahtuneen ohjautumisen tulokseksi. Tarjontatekijöiden niukkuus ja hintojen nousu eivät näytä jaksavan hillitä keskittymistä. Yritysten
sekä kuluttajien täytyy siis saada keskussijainnista omat hyötynsä, koska ylimääräiset kustannukset halutaan kantaa. Ongelmaksi muodostuvat ulkoisvaikutukset. Kaikki kustannukset eivät sisälly yritysten kannattavuuslaskelmiin eivätkä myöskään kaikki hyödyt. Syntyy poikkeamia liiketaloudellisen ja kansantaloudellisen kannattavuuden välillä.
Ruuhkautumisen kustannusten sisäyttäminen yritysten kannattavuuslaskelmiin on siis
teorian mukaan tarpeen, jotta markkinaohjaus toimisi tehokkaasti. Tähän voidaan tarvita aluepolitiikkaa. Myös paikallisten julkishyödykkeiden tuotannosta syntyvät kustannukset tulisi kohdentaa käyttäjilleen, mikäli
tehokkuusperiaatetta halutaan noudattaa.
Tämä merkitsee kuntien ja valtion välisen kustannusten jaon »oikeata» määrittämistä ja samalla vaikeaa alueellista kiistakysymystä. On
kuitenkin korostettava, että kuntarakenne ja
6 Ks. esim. Andersson (1985) ja kaupunkien roolin
uudesta tulkinnasta yleensä Jacobs (1984).
7 Suomen osalta ks. Littow (1989).
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kuntien tulo rakenne (kunnallisvero/valtion- sen voitto on toisen tappio. Tämän jopa ajaavut) vaikuttavat olennaisesti sekä maan jul- tellaan olevan voimassa toiseenkin suuntaan:
kisen sektorin suuruuteen että yhteiskunnan pääkaupunkiseudulta rajoituksin torjuttu tuoaluerakenteeseen. 8 Voidaan jopa väittää, että tanto ja työllisyys ilmestyy johonkin muualle
Suomessa on sittenkin talouden ja väestön maahan. Se voinee kai jäädä kokonaan synalueellinen jakautuma markkinataloudeksi tymättä, tai kansainvälistyvän yritystoiminnan
mieluummin hajautunut kuin keskittynyt ja vaihtoehdot voivat olla aivan muualla.
se johtuu merkittävältä osalta historiallisesta
Vaikka tällaiset kysymykset ovat usein keskuntararakenteesta ja valtion suuresta kustan- keisintä aluepoliittista mielipidekiistaa, on
nusosuudesta paikallisten julkishyödykkeiden hyödyllistä selvittää millaisiin ajatuksenkulkutuotanossa.
ja eri politiikkavaihtoehdot nojaavat. NäytKun keskittymiseen liittyy myös ulkoisia tää perustellulta uskoa, että myös sellainen
etuja, voi liialliselta näyttävä keskuksen kas- vaikutusmekanismi on olemassa, joka synnytvu olla lopulta taloudellisesti tehokasta. Tut- tää keskuksista myönteisiä leviämisvaikutukkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät jul- sia ympäristöönsä. Varsinkin nykyisessä
kishyödykeominaisuudet perustelevat osaltaan uusien resurssien luomiseen tähtäävässä innositä, että tutkimuksessa ja koulutuksessa tar- vaatiotuotannossa on näitä piirteitä. Meille ei
vitaan julkisen vallan mukanaoloa. Innovaa- kuitenkaan riitä se, että tällä argumentilla asetiotoimintaan liittyvien synergiaetujen on kat- tumme tukemaan vain pääkaupunkiseudun
sottu olevan merkittäviä. Keskittynyt raken- »pääsyä tietoyhteiskuntaan» ja uskomme sen
ne on edullinen myös innovaatioiden leviämi- vetävän muut alueet aikanaan mukaansa.
sen kannalta. Jotkut pitävät keskusympärisPääkaupunkiseudun ongelmaa voidaan
töä yleensä luovuuden kannalta ylivoimaise- luonnehtia muuttovoittoalueen »menestysna. 9 Paljon puhutun korkean teknologian kierteen» ongelmaksi. Tämä on tyypillinen
yritystoIminnan luonne on kuitenkin ilmeisen . alueelliseen kasvuun kuuluva kumulatiivinen
vaihtelevaa keskittyneisyysvaatimuksen osal- ilmiö, jota markkinat eivät aina pysty kansata (Oakey ja Cooper 1988).
laisia tyydyttävällä tavalla hoitamaan mutta
Empiirisesti on jokseenkin vaikeaa ratkoa joka on politiikan kannaltakin usein·hankaedellä mainittujen eri suuntiin vetävien seik- laa. On muistettava, että markkinoiden epäkojen painoja. Teorian valossa on pidettävä onnistamista korjaamaan pyrkivä politiikka
mahdollisena, että tehokas ratkaisu voi edel- voi osoittautua yhtä lailla epäonnistuneeksi
lyttää myös hierarkisen ohjauksen käyttöä (ns. government jailure). Ristiriitaiset tavoitmarkkinaohjauksen lisäksi. Samoin on tar- teet ja toiveet voivat ollakin keskeinen osa onpeen pohtia, millaisiin käsityksiin taloudesta gelmaa. Keskusten kasvun rajoittaminen on
aluepoliittiset kantamme perustuvat. Tällai- ongelmallista ja usein tehotonta. 11 Yritystoinen tiedostamista vaativa kysymys on myös, minnan, työmarkkinoiden, asuntomarkkinoimissä määrin ja minkä alueiden välinen suh- den ja sosiaalipalvelusten ongelmavyyhti on
de on kilpai(eva ja missä määrin toistensa kas- pääkaupunkiseudun pulma. Voidaan ehkä kuvua generoiva (Richardson 1978, s. 145). Ko- vitella, ettei näitä ongelmia olisi päässyt synvin helposti pääkaupunkiseudun ja muun tymään, jos valtakunnallinen aluepolitiikka
maan välille implikoidaan ensimmäisen vaih- olisi ollut tehokasta. Kun ne kuitenkin ovat
toehdon mukainen nollasummapeli, jossa toi- käsillä, on niitä parempi pyrkiä ratkomaan
ao. sektoriin tällä alueella kohdistuvilla toi8 Näistä ns. fiscal federalisl11 ja loeal public goods
milla. 12 Näin on siitä huolimatta, että esim.

-kysymyksistä puhutaan meillä periaatetasolla melko vähän aluepolitiikan yhteydessä. Alan teoriasta ks. esim.
Boadway ja Wildasin (1984), luku 15.
9 Tällaisesta näkemyksestä mainittakoon erityisesti
Andersson (1985) ja meiltä esim. Korpinen (1988) sekä
Suomi 2030 -julkaisun eräät visiot.

Ii
Richardsonin (1978, s. 322-326) mukaan »ta1l1pering with city sizes is too 1I1uch like utopian social engineering.»
12
Pääkaupunkiseudun rajoittamiskeskustelusta 01-
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asuntomarkkinoiden toiminnalla on vahva takaisinkytkentä aluekehitykseen: Valtakunnallisen aluepolitiikan rooli on parhaimmillaankin vain hidasvaikutteista yleisten edellytysten luomista tasapainoiselle kehitykselle. Siksi
se sopii paremmin alueellisten ongelmien ennaltatorjuntaan kuin syntyneiden pulmien nopeaan ratkaisuun.
Aluepolitiikan välineistöstä voi ruuhkautuneiden alueiden kasvun säätelyssäkin soveltaa
sekä hintaohjausta että hallinnollisia rajoituksia. Suhteellisten hintojen muuttamista on
Suomessakin kaavailtu erilaisin työvoimaveron muodoin (sosiaaliturvamaksun porrastus/sijoittumismaksu). Käytetty rakentamisen
investointivero on sinänsä mielenkiintoinen
pakottavan hintaohjauksen väline, jossa voidaan lisäksi aluepolitiikka ja suhdannepolitiikka yhdistää.
Aluepoliittisen hintaohjauksen tehottomuutta on valiteltu usein. Tässä tapauksessa
pitää miettiä, kuinka esim. työpanoksen suhteellisen hinnan nousu tietyllä alueella vaikuttaisi. Kyse on yleisestä veron kohtaannon ongelmasta. Tässä on ratkaisevaa, millainen on
kilpailutilanne ja millaiset ovat yrityksen mahdollisuudet vyöryttää lisävero joko tuotteiden
hintoihin tai panoskorvauksiin. Jos ne ovat
huonot, vasta sitten alkaa esiintyä toivottua
alueellista uudelleensijoittumista. Kaiken tuotannon osalta uudelleensijoittuminen on puolestaan tuskin mahdollista. Työvoimaveron
nostamisen voisi odottaa vaikuttavan ns. löyhäjuuriseen työvaltaiseen tuotantoon. Tällaista varmaan pääkaupunkiseudulta löytyykin.
Tuotesykliteorian mukaan työvaltainen standardituotanto hakeutuu oma-aloitteisestikin
pois keskusseuduilta.Merkittävin osa kasvavasta yritystoiminnasta lienee sittenkin innovatiivista ja kontakti-intensiivistä tuotantoa
jolle ei hintakilpailukyky ole keskeisin ongel~
ma ja jonka sijaintivaatimuksia ei ole helppo
täyttää muualla maassa. Tällöin olisi pelättävissä lisäveron hukkuminen paikallisinflaation
kiihtymiseen ilman tavoiteltuja aluerakennelaankin kai siirtymässä alueen kehittämissuunnitteluun.
Mm. ylipormestari Ilaskiven ehdotukset voidaan tulkita
näin.

vaikutuksia. Ongelma on paljolti analoginen
haittaveron kanssa. Veron kohtaanto ja sen
aiheuttama toiminnan uudelleenkohdentuminen ei ole helposti nähtävissä. Kannustinvaikutukset voivat olla yllättäviä.
5. Johtopäätöksiä

Viime vuosikymmenellä aluepolitiikka edisti
teollistumista melko menestyksellisesti sitä
mukaa kuin teollisen yhteiskunnan infrastruktuuria oli kehitetty koko maahan. Nykyisessä jälkiteollisessa vaiheessa haasteet ja mahdollisuudetovat analogisia parin vuosikymmenen takaisen tilanteen kanssa (Okko 1987).
Nyt ollaan rakentamassa uusien tuotanto- ja
kulutustapojen vaatimaa infrastruktuuria. Samalla on mahdollista vaikuttaa uuden rakenteen alueelliseen muotoon.
Taloudellisen toiminnan kulloinenkin tehokkuus riippuu vallitsevasta taloudellisesta
perusrakenteesta. Tulevaisuuden yhteiskunnan aluerakenteessa on ilmeisesti sen verran
valintamahdollisuuksia, ettei nykyisen rakenteen mukaista tehokkaan toiminnan struktuuria tarvitse ottaa annettuna. Teknologia ei
määrää yksin millaiseksi aluerakenne määräytyy. Sen määrittelee teknologian antamissa
puitteissa taloudellinen tehokkuus, johon vaikuttavat sekä vallitseva rakenne että ihmisten
preferenssit. On mahdollista uskoa, että tulevaan aluerakenteeseen voidaan vaikuttaa. Ei
liene kuitenkaan perusteltua ajatella, ettei kehityksen nykysuunta lainkaan heijastelisi ihmisten omia tavoitteita ja aluepolitiikan pitäisi
asettua vahvasti poikkiteloin tapahtuvan muutoksen kanssa. Markkinaohjaus on epäsuotavista piirteistään huolimatta tehokkuuden näkökulmasta käyttökelpoinen. Asuntomarkkinoillakin on tapahtunut toivottu tarjonnan
kasvu, joka ei tietenkään voinut toteutua kiintein hinnoin. Sen seurauksena hinnat ovat nyt
kuitenkin laskussa. Uudenmaan muuttovoiton
supistuminen viime vuonna on osaltaan merkki omaehtoisesta sopeutumisesta.
Edellä esitetyn perusteella on syytä korostaa, että aluepolitiikalta voidaan nykyisin
odottaa mieluumminkin uuden perusraken-
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teen kehittämistä koko maassa kuin pääkaupunkiseudun kasvun rajoittamista. Infrastruktuuripolitiikka merkitsee keskushakuisempaa strategiaa kuin viime vuosikymmenen
teollistamispolitiikka. Yritysten suoran subventoinnin ei tällaisessa vaiheessa tarvitse olla
entisen teollistamispolitiikan kaltaista ja laajuista. Aluepolitiikassa korostuvatkin nyt teknologiapolitiikan piirteet, mistä on osoituksena myös yleisen tiede- ja teknologiapolitiikan alueellistaminen: Vaikka aluepolitiikka on
välineistöltään paljolti samaa kuin aikaisemmin, sillä on nyt uusi rooli. Ongelmana ei ole
tietyn tuotannon laajentamisen edistäminen
panoskäyttöä subventoimalla, vaan uusien
tuotteiden ja tuotantomuotojen aikaansaaminen. Tähän ei politiikkaohjauksellakaan voi
olla valmista ennakkotietoa. Politiikan tavoitteet ja välineet onkin tällöin syytä muotoilla
niin, että ne antavat tilaa myös markkinoiden
omalle tehokkuu!ta ja muutosta edistävälle
toiminnalle. Kun uuden tuotantomuodon vaatimien toimintaedellytysten kehittämiseen tähdätään koko maassa, syntyy samalla pääkaupunkiseudun kasvulle vastapaino siinä vahvuudessa, mitä voidaan pitää taloudellisesti
p·erusteltuna.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:4

Tuotannon monikansallistumisen selittämisestä:
uusinstitutionaalinen ja organisatorinen
lähestymistapa
HEIKKI PATOMÄKI

1. Yleisen selitysmallin kehittämisestä
Muutama sata monikansallista yritystä vastaa
yli neljänneksestä läntisten teollisuusmaiden
ja kehitysmaiden BKT:sta, ja suurimpien teollisuusmaiden ulkomaankaupasta 30-50 Olo on
puhtaasti yhtymien sisäistä kauppaa (Heininger 1986, 352-353; Helleiner 1979, 162-163;
luvut ovat vain karkeita arvioita). Taloudellisen toiminnan monikansallistumisessa kyse
on pitkälti organisatoristen muutosten selittämisestä, ei vain »suorien investointien» analysoinnista (Hymer 1976/1960, 6-22; Dunning 1981, 21-24), eikä organisatoriset muutokset ole kuulunut neo klassisen talousteorian
keskeisiin tutkimuskohteisiin. Tämä huomio
lähtökohtanani yritän koota tuotannon monikansallistumista selittäVät teoriapalat ja
»mallit» yhden selitysskeeman alle. Tavoitteena on osallistua keskusteluun monikansallistumisen yleisteoriasta, jonka sisällä yksityiskohtaiset teoreettiset tarkastelut voitaisiin tehdä; samalla otan kantaa moniin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Yhteen kokoaminen tapahtuu ideaalityyppisen tarkastelun avulla,
tarkastelun, jossa hyödynnetään Wilkinsin
(1974,416-419) näkemystä modernien kapitalististen taloudellisten organisaatioiden
kasvu- ja kehitysprosessin kolmesta vaiheesta. Uusimmat, 60-luvulta eteenpäin tapahtuneet muutosprosessit sisältävät kuitenkin nähdäkseni neljännenkin vaiheen. Nimeän yrityksien kehitysastetta kuvaavat vaiheet seuraavasti:
1. vaihe: klassinen yksikeskuksinen yritys,
joka aloittelee kansainvälistä toimintaansa
2. vaihe: yksinkertainen poikkikansallinen
yritys

3. vaihe: monikansallinen yhtymä, jolla on
vielä kansallinen perusta
4. vaihe: globaali monikansallinen yhtymä
Erittelen vaiheiden sisältöä tarkemmin seuraavissa kappaleissa. On korostettava, että
vaiheet eivät kuvaa kaikkien yritysten samanaikaista kehitystä, sillä eri yritykset ovat kehityksen eri vaiheissa. Sitä paitsi jotkut yritykset voivat löytää tasapainoaseman vaikkapa vaiheesta 2, toiset yritykset kuolevat pois
tai sulautuvat muihin yrityksiin (monikansallistuminen tapahtuu usein ostamalla jo olemassaolevia ulkomaisia yrityksiä); lisäksi koko ajan perustetaan uusia yrityksiä. Maailmanmarkkinoilla toimii samanaikaisesti useita
erityyppisiä yrityksiä ja yhtymiä.
Tarkastelen vain- kolmea integroitumisen
muotoa, horisontaalista integraatiota sekä
eteen- ja taaksepäin tapahtuvaa ~ertikaalista
integraatiota. Esimerkiksi välituoteintegraatio
jätetään tarkastelusta pois, sillä vaikka jaottelu on karkea, niin se on kuitenkin tämän kirjoituksen kysymyksenasettelun kannalta riittävä.
Oletetaan ensin, että kaikki yritykset ovat
kansallisia, yksikeskuksisia, ja että ne toimivat yhden kansallisvaltion sisällä. Kieli, kulutustottumukset, taloudellisen yhteistyön muodot, toimintakäytännöt ja lainsäädäntö eroavat eri maissa, ja lisäksi ulkomaisia yrityksiä
saatetaan kohdella eri tavalla kuin kansallisia
yrityksiä, joten kansallisella yrityksellä on
etuasema potentiaaliseen ulkomaiseen kilpailijaansa nähden (Hymer 1976, 34-35). Kansallisvaltioiden legaalisten, sosiaalisten ja kulttuuristen erojen voidaan ajatella aiheuttavan
»kansainvälisiä operaatioita» suunnitteleville
yrityksille transaktiokustannuksia (katso
Caves 1971, 1982; Coase 1937; Williamson
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1971, 1975, 1979, 1985). Lisäksi monikansallistumisen tässä vaiheessa taloudelliset toimijat saattavat preferoida toimintaa kotimaassa tavalla, joka on liiketaloudellisten standardien mukaan arvioituna irrationaalista (Vernon 1966, 192-193). Niinpä on odotettavissa, että yritykset lähestyvät ulkomaisia markkinoita aluksi »varovaisesti».
»Varovaisesta» monikansallistumisesta on
kuitenkin olemassa ainakin yksi tunnettu
poikkeus: monet ruotsalaiset yritykset monikansallistuivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa jo ennen kuin ne olivat edes ehtineet kehittyä »menestyksekkäiksi» kansallisiksi yrityksiksi. Lundström (1986, 152-154) selittää tätä poikkeuksellista ilmiötä kolmella tekijällä: (i) ulkomaat eivät olleet vieraita ruotsalaisille, sillä monikansallistumisen ensimmäisen aallon aikana miljoona ruotsalaista
muutti siirtolaisiksi ulkomaille, ja monet ruotsalaiset saivat koulutuksensa ulkomaisissa yliopistoissa tai teknisissä oppilaitoksissa, (ii)
»tärkeimmät» markkinat - Venäjä, Saksa,
Ranska ja Iso-Britannia - sijaitsivat Ruotsin
ulkopuolella (tähän voisi soveltaa Vernonin
tuotesykliteoriaa käänteisesti), ja (iii) nationalismin nousu aiheutti tariffien korotuksia
ja ulkomailla valmistettujen tuotteiden diskriminaatiota julkisissa hankinnoissa, ja nämä muutokset kannustivat hankkimaan ulkomaisia tytäryhtiöitä; samaan aikaan noussut
ruotsalainen nationalismi yhdisti kansallisen
arvovallan ja ruotsalaisten yrityksen menestyksen toisiinsa, mikä edelleen kannusti suoriin investointeihin. Nämä tekijät yhdessä
Ruotsin silloisen teollistumisvaiheen ja suhteellisen sijainnin kanssa tuottivat ilmiöiden
historiallisen yhteenliittymisen, joka selittänee
ruotsalaisten yritysten poikkeuksellisen nopean monikansallistumisen .
Näin ollen Ruotsin tapaus ei kumoa yleisesti
esitettyjä ideaalityyppisten teorioiden pätevyyttä, sillä Ruotsin tapauksessa, joka on koko monikansallistumisprosessin kannalta lopultakin kohtuullisen marginaalinen, eivät
monikansallistumisen tyypilliset historialliset
alkuehdot olleet voimassa. Ruotsalaisten yritysten monikansallistumisen »poikkeavuus»
vahvistaa kuitenkin metodologista näkemys-

täni, että historiallisen reaalikausaation on oltava taloustieteen primaarinen tutkimuskohde. Teorioiden ja erityisesti 'mallien' ei pitäisi olla tutkimuskohteita sinänsä.

2.

Yksikeskuksisen kansallisen yrityksen
monikansallistuminen

Aloitan tuotannon monikansallistumisen
konkreettisen erittelyn tyypillisen yksikeskuksisen kansallisen yrityksen monikansallistumisesta. Yritysten kansainvälisen integroitumisen analyysi jakaantuu kolmeen osaan, vertikaalisen eteen- ja taaksepäin tapahtuvan integraation sekä horisontaalisen integraation
erittelyyn.

2.1. Myyntiedustajat,
transaktiokustannukset ja
vertikaalisesti· eteenpäin
integroituminen
USA:ssa kehittyi ensimmäisenä moderni yhtiö, taloudellinen organisaatiomuoto, jonka
kehittymistä Englannissa, Ranskassa ja Saksassa hidasti lainsäädäntö ja perinteet (Holesovsky 1977, 329). Vastaavasti myös modernia monikansallista yritystä pidetään usein alkuperältään amerikkalaisena. USA:laiset yksityiset ihmiset, kauppiaat ja jotkut yrityksetkin tekivät ulkomaisia investointeja jo ennen
Yhdysvaltojen sisällissotaa (1861-65). Tuolloin kuitenkin puuttui vielä kaksi kansainvälisen liiketoiminnan perusedellytystä: liikenneja viestintäteknologia oli yksinkertaista, eivätkä yhdysvaltalaiset yritykset olleet vielä levittäytyneet edes koko oman maansa alueelle
(Wilkins 1970, 35). 1880-luvulla pääomaintensiivisten tuotantomenetelmien kehittäminen
oli kuitenkin jo johtanut USA:n kotimarkkinoiden saturaatioon monilla aloilla (LevyLeboyer 1986, 2-3).
Laivamatkat USA:n ja Euroopan välillä
kestivät 1850-luvulla kahdesta kolmeen viikkoon, mutta jo 1880-luvulla höyrylaivat taittoivat tuon taipaleen 5-6 päivässä. Ensimmäinen kaapeli Atlantin yli rakennettiin 1866,
muita seurasi pian ja nopea kommunikaatio
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mahdollistui. Liikenne- ja viestintäteknologian kehittyminen oli siten monikansallistumisen ulkoinen edellytys. Myös yritysten
maantieteellisen toimialan laajeneminen
USA:n sisällä liittyi teknologian kehitykseen:
rautatieverkon nopea kehittyminen teki markkina-alueen laajentamisen kannattavaksi (Wilkins 1970, 35).
Klassinen yhdysvaltalainen yksikeskuksinen
yritys aloitti kansainvälisen toimintansa tyypillisesti siten, että" se vei ensin tuotettaan ulkomaille, saattoi harrastaa myös lisenssointia,
ja teki sopimuksen paikallisten myyntiedustajien kanssa, mutta ei heti perustanut omaa
paikallista tytäryhtiötä. Tällaisen yrityksen
tuotteiden myyntimenestys perustui sekä tuote- että prosessi-innovointiin, mutta pääpaino oli jälkimmäisellä (Wilkins 1974, 417422). Suurtuotannon etujen merkitystä tähän
aikaan kuvaa se, että kaudella 1870-1905 tapahtui nopeaa uusienkin toimialojen keskittymistä. Keskittymisen syyt olivat Bainin
(1959,201-206) mukaan suurtuotannon etujen kehittäminen ja yritysten pyrkimykset monopoliasemaari. Tämän kauden jälkeen yksityisen tuotantosektorin keskittyminen hidastui, mutta tukku- ja vähittäismyyntiporras alkoi keskittyä. Toisen maailmansodan jälkeen
keskittymistä on alkanut yhä paremmin selittää tuotedifferentaatio (Mueller ja Rogers
1980), mikä kuvaa painopisteen siirtymistä
tuoteinnovointiin.
Historiallisissa tutkimuksissa. amerikkalaisesta mallista tutun monikansallistumisen kaavan - ensin vienti, myyntiedustajat ja lisenssit, sitten tytäryhtiöt - on havaittu toistuneen
myös brittiläisillä ja eräillä muilla eurooppalaisilla yrityksillä (Nicholas 1986, 65). Yhden
kansallisen yrityksen kehittymisprosessi, jossa yritys integroituu vertikaalisesti eteenpäin,
voitaneen näin ollen rekonstruoida seuraavasti.
Ensinnäkin yrityksellä on hallussaan teknologioita, joiden avulla se kykenee tuottamaan
halvempia ja/tai laadullisesti houkuttelevampia tuotteita kuin kilpailijansa. Hyödyntääkseen etuaan täysimittaisesti yritys laajentaa
toimintaansa ulkomaille, ensin kuitenkin viemällä tai lisenssoimalla, siis »varovaisesti».

Näin ne aloittavat ulkomaisen toimintansa kokeilemalla ensin markkinaperusteisia transaktiomuotoja, joita sitten täydennetään pitempiaikaisia suhteita vakiinnuttavilla sopimuksilla. Sopimukset ovat tärkeitä, koska onnistuneen myynnin edellytyksenä on markkinointi ja tuotteiden saannin helpottaminen, joissakin tapauksissa tarvitaan myös huollon ja
takuun järjestämistä. Jakelu ja rutiinimainostaminen on yleisesti tarpeen saada lähelle
markkinoita, sillä ne vaativat suoraa kommunikaatiota kuluttajan kanssa (Buckley ja Casson 1976, 53).
Kontraktuaaliset eli sopimuksin säädellyt
suhteet kuitenkin kärsivät markkinoita ja
tuotteita koskevan informaation epäsymmetrisyydestä: tuottajalla on tuotettaan koskevaa
tietoa, joka on vain vaikeasti siirrettävissä
myyntiedustajalle, kun taas myyntiedustajalla on paikallisia markkinoita koskevaa tietoa
- kieli sekä paikalliset tavat ja lait mukaanluettuna - ja paikalla olostaan johtuvia etuja. Tästä on tyypillisesti seurannut konflikteja, jotka koskevat osakkeenomistusta, myynninedistämistä, omassa harkinnassa olevaa
hinnoittelua ja »järkevää»palvelutasoa. Sopimuksin säädeltyyn suhteeseen sijoitetut
mentaaliset ja fyysiset investoinnit lisäävät
suhteen idiosynkraattisuutta. (Nicholas 1986,
67-68)
Tuotteiden menestyminen (suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin) riippuu osittain yrityksen
kyvystä vakiinnuttaa tuotedifferentaatioetu.
Niinpä myyntiedustajien sopimuksiin on
useimmiten sisällytetty kohta, jossa myyntiedustajat lupaavat »edistää myyntiä». Pykälän ylimalkaisuuden ja sen valvontaongelmien
vuoksi sopimuksia on usein jouduttu muuttamaan myöhemmin siten, että niihin lisätään
vaatimuksia mainostamisesta, esittelemisestä
ja matkustamisesta, lisäksi aletaan antaa
myyntiprovisiota, ja samalla valvontamahdollisuuksia tehostetaan: mm. varastojen ja kirjanpidon tarkastusoikeus varataan tuottajalle. Myyntiedustajilla on nimittäin ollut taipumusta varastoida liikaa ja myydä tuotteita sellaisille juridisille henkilöille, joiden maksukykyisyys ei ollut varma, ja nämä tekijät yhdessä sopimuksen spesifioinnin ja valvonnan
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kanssa ovat aiheuttaneet transaktiokustannuksia. (mt. 69-70; katso myös Williamson
1979, 239-241)
Kuvio 1 esittää transaktiokustannukset
transaktioiden frekvenssin funktiona, ja osoittaa, milloin transaktiot siirretään pois markkinoilta 'yrityksen' sisään. On kuitenkin huomattava, että transaktiokustannusteorian mukaan transaktiokustannukset riippuvat positiivisesti myös epävarmuudesta ja transaktioiden idiosynkraattisuuden asteesta (Williamson
1979, 247; 1985, 73).

tuu diskreetisti, mutta historiallisessa todellisuudessa näiden muotojen välinen ero on jatkuva. Esimerkiksi kirjanpidon ja varastojen
tarkastusoikeus merkitsee jo selvää integroitumista. Lisäksi on huomattava, että kun
tuottajan osallistuminen myyntiedustajan
käytännön toimintaan lisääntyy, niin samalla tuottajayritys hankkii maaspesifejä tietoja
ja taitoja, mikä myös alentaa integroitumisen
kustannuksia.
Kuvio 1 siis eristää vain yhden tekijän vaikutuksen, jota se kuvaa ceteris paribus -klau-

haaraliike alkukustannusten kanssa

koko
kust.

haaraliike ilman
alkukustannuksia

transaktioiden frekvenssi
kesko
kust.
myyntiedustaja
haaraliike ilman
alkukustannuksia

g

transaktioiden frekvenssi .

Kuvio 10 Transaktiomuodon vaihtamispisteeto
Lähde: Nicholas 1986, 71

Kun ilmiötä tarkastellaan historiallisesti,
niin idiosynkraattisuuden aste lisääntyi klassisten ulkomaille toimintaansa laajentavien
yksikeskuksisten yritysten ja niiden ulkomaisten myyntiedustajien välisissä transaktioissa
ajan kuluessa, kun osapuolet tekivät suhteeseensa yhä uusia spesifejä investointeja. Näin
kuvion 1 mukaisesti tarkasteltuna transaktiomuodon vaihtaminen pisteessä g tai g* tapah':

suuiin mukaisesti. Kuvion ylempi kaavio kuvaa transaktioiden kokonaiskustannuksia,
alempi keskimääräiskustannuksia. Myyntiedustaja on aluksi halvempi: alkukustannukset ovat pienempiä, ja kuri transaktioiden
frekvenssi on pieni, myös itse transaktiokustannukset ovat pienempiä. Kun frekvenssi
kasvaa, niin myyntiedustajasuhteeseen liittyvät transaktiokustannukset nousevat, ja inte-

428

groituminen tulee suhteellisesti edullisemmaksi. Viimein pisteessä g (ilman tytäryhtiön perustamisen aiheuttamia alkukustannuksia) tai
pisteessä g* (alku kustannusten kanssa) tapahtuu siirtyminen organisaation sisäisten transaktioiden muotoon.
Miksi transaktioiden frekvenssi sitten kasvaa? Tämän asian selittämisessä on selvästikin viitattava firma-spesifeihin etuihin (historialliset yritykset eivät ole tasa-arvoisia kyvykkyydessään operoida tietyllä toimialaIla), jotka eivät ole redusoitavissa transaktiokustannuksiin, ja erityisesti aktiivisen kehittämisen
tuloksena syntyviin suurtuotannon etuihin,
jotka alentaessaan tuotantokustannuksia
mahdollistavat myös suuret markkinat. Toisaalta markkinoiden koko vaikuttaa mahdollisuuteen hyödyntää suurtuotannon etuja (vertaa myös Ruotsin tapaus).
Näin siis on tyypillisesti kehittynyt kansallisten yksikeskuksisten yritysten vertikaalinen
integraatio eteenpäin. Koko skeemalla on selitysvoimaa nykyisinkin monikansallistumistaan aloittelevien yritysten toimintaan nähden,
erityisesti jos kyseiset yritykset tulevat mais-"
ta, joissa kokemus ulkomaisesta toiminnasta
on vähäistä. Myyntiedustussopimuksiin liittyvät transaktiokustannukset ovat luonteeltaan
yleisempiä, joten skeeman tätä osaa voitaneen
soveltaa suoraan myös sekä pidemmälle monikansallistumisessaan edenneisiin yrityksiin
että puhtaasti kansallisiin yrityksiin.

2.2. Horisontaalinen integraatio: valinta
viennin, lisenssoinnin ja ulkomaisen
tuotannon välillä
Edellisessä" alakappaleessa esitellyn selityksen

presuppositiona oli se, että yritykset olivat jo
valinneet etunsa hyödyntämisen kanavaksi
viennin (lisenssoinnin mahdollisuus tosin mainittiin). Näin ei kuitenkaan välttämättä ole,
sillä yritys voi pyrkiä saamaan teknologisesta
edustaan monopolituotot myös joko aloittamalla viennin sijasta tuotannon ulkomailla tai
lisenssoimalla etua tuovan »reseptin». Tämä
jo Hymerilta (1976) periytyvä idea on Dunningin (mm. 1981) kehittämän monikansallistumista selittävän »eklektisen» teorian kokoava ajatus. Valintaa kolmen eri markkinoille
tulon muodosta kuvaa kaavio 2. Omistus etu
on välttämätön, jotta kansainvälisiä operaatioita kannattaisi tehdä, kun kyseessä on yksikeskuksinen kansallinen yritys, joka pyrkii
varmuusekvivalentin voiton maksimointiin talouden teknologisesti dynaamisilla sektoreilla. Jos läsnä on myös markkinoiden internalisaatioon liittyviä etuja, niin yrityksen ei kannata siirtää resurssejaan kontraktuaalisesti,
vaan ainoastaan hallinnollisesti. Tällöin tuotannon alueellinen sijoittaminen riippuu (ulkomaiseen) sijaintiin liittyvistä seikoista, siis
alueellisista tuotanto kustannuksista (mukaanluettuna ulkomaan vierauden aiheuttamat
transaktiokustannukset) ja vientiin liittyvistä
kustannuksista (kuljetus, tariffit, kaupan tekniset esteet jne.). (mt., 110-113)
Oletetaan jälleen, että kansainvälisiä operaatioita suunnitteleva kansallinen yksikeskuksinen yritys on »varovainem>, ja että se ei
aluksi edes vakavasti harkitse ulkomaista tuotannollista toimintaa. Tällöin se joutuu valitsemaan kahdesta vaihtoehtoisesta tavasta hyödyntää kehittämäänsä monopolistista etua,
viennistä tai lisenssoinnista. Tarkastellaan ensin kaikkein yksinkertaisinta ja helpointa vaih-

Kaavio 2. Valinta viennin, lisenssoinnin ja ulkomaisen tuotannon välillä.
Edut liittyvät:
Markkinoille tulon muoto:
Suora investointi

Omistukseen

lnternalisaatioon

(Ulkomaiseen) sijaintiin

--Kyllä

--Kyllä

--Kyllä

Vienti

--Kyllä

--Kyllä

--Ei

Kontraktuaalinen
resurssien siirto

---Kyllä

--Ei

--Ei

Lähde: Dunning (1981, 111)
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toehtoa, ·lisenssointia. Myymällä markkinoilla
määräaikaisen oikeuden hyödyntää etua tuottavaa »reseptiä» yritys voisi periaatteessa saada koko edun vuokrana, ilman viennin aiheuttamia kustannuksia. Miksi se sitten ei läheskään aina tee niin?
Lisenssointi-option heikkoudet liittyvät ensinnäkin teknologian yksityistämisen vaikeuksiin: (1) patenttilaitos ei kykene estämään osittaista imitointia (Galbraith 1980/52, 87-88),
(2) monet teknologiat ovat olemassa muodossa, joka ei ole patentoitavissa (Rosenberg
1976, 76), ja (3) yhtenäisen kansainvälis-oikeudellisen patenttijärjestelmän puute vaikeuttaa yksityistämistä edelleen (Roman ja
Puett 1983, 321-332). Nämä tekijät aiheuttavat, että salassapitoa ja yksityistä teknologian hyödyntämistä saatetaan pitää lisenssointia edullisempana, koska edusta ei ole hyötyä,
jos se pääsee »vuotamaan» ulos.
Toiseksi, teknologian yksityistämisen vaikeuksiin osin liittyen, lisenssointi aiheuttaa
transaktiokustannuksia. Osittaisen imitoinnin
laillisuus tarjoaa opportunismille mahdollisuuden, ja tästä syystä sopimuksennoudattaminen vaatii valvontaa, äärimmäisessä tapaukSessa myös oikeudenkäyntejä. Lisäksi itse sopimuksen solmimiseen liittyy transaktiokustannuksia: usein - mm. teknologisista tekijöistä johtuen - potentiaalisia ostajia tietyssä maassa on vain yksi tai muutama, mikä
nostaa esille bilateraalisen monopolin ongelman (oligopolimarkkinoiden indeterminaatiosta katso Williamson 1975, 239-244);
maksimivoittojen saannin kannalta lisenssoivan firman tuotoksen ja hinnan määrääminen
saattaisi olla tarpeen, mikä ei useinkaan ole
mahdollista vallitsevien antitrustilakien takia;
ja viimein epävarmuus, toimijoiden rajoitettu rationaalisuus ja täsmällisen yhteisen kielen puute aiheuttaa, että esille nousee aina läsnä oleva evaluaation ja tulkinnan ongelma, eli
toimijoiden on usein vaikea päästä yhteisymmärrykseen lisenssin arvosta. Kaikki sopimisen transaktiokustanmiksia aiheuttavat tekijät suosivat transaktioiden internalisaatiota
(Hymer 1976, 48-50).
Lisenssointia toki tapahtuu huomattavissa
määrin myös kansainvälisesti, mutta jos li-

senssisopimukseen liittyvät transaktiokustannukset ovat tarpeeksi korkeat, tai jos teknologinen etu ei ole patentoitavissa - usein teknologiakompleksit koostuvat patentoitavien ja
ei-patentoitavien teknologioiden kombinaatioista -, niin internalisaatio on kannattavaa,
ja tällöin kansainvälisiä operaatioita suunnitteleva yritys joutuu valitsemaan viennin ja ulkomaisen tuotannon perustamisen väliltä.
Oletuksen mukaan kansallinen yritys valitsee
tässä tilanteessa viennin, mikä edellisen kappaleen tarkastelun mukaan johtaa usein (i) ulkomaisen kokemuksen ja osallistumisen lisääntymiseen ja/tai (ii) myyntiä harjoittavien
tytäryhtiöiden perustamiseen.
On huomattava, ettäWilkinsin (1974, 417)
mukaan yhdysvaltalaisten yritysten »uusia
markkinoita avaamaan perustetut haaraliikkeet kohtasivat kysyntää, joka suorastaan pakotti laajentamaan toimintaa, ja pian ensimmäiset tuotantolaitokset päätettiin perustaa
ulkomaille». Esitetyn teorian valossa tämä
voidaan nyt selittää siten, että yritysten ulkomaisen kokemuksen nopeasti lisääntyessä kuilu kotimaisen ja ulkomaisen tuotannon välillä aleni, ja pian päädyttiin tuotesykliteorian
standardituote -vaiheen kanssa analogiseen tilanteeseen, jossa tuotantoa siirretään ulkomaille, jos
(1)

MPCx+TC>ACP A
missä MPC x= vientituotteen tuotannon rajakustannukset
TC = kuljetuskustannukset
ACP A = keskimääräiset tuotantokustannukset ulkomailla

On myös järkevää ajatella, että Vernonin
(1966, 1979) tuotesykliteoriassaan kuvaama
standardisoitumisprosessi ja ulkomaisen ja
kotimaisen tuotannon välisen kuilun alenemis
-prosessi ovat rinnakkaisia: molempien prosessien ideaalisena »raja-arvona» on yhtälön
(1) kuvaama tilanne. Tämä pätee kuitenkin
vain yhtä tuotetta tuottavaan klassiseen yksikeskuksiseen kansalliseen yritykseen, sillä yritys voi tehdä aina uusia innovaatioita, jolloin
ulkomaisesta toiminnasta saattaa jo olla kokemusta, mutta tuotesykli alkaa alusta uuden
tuotteen kohdalla.
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Tuotannon siirtämiseen ulkomaille on usein
liittynyt vielä oligopolinen kilpailureaktio, jossa yksi yritys ensin innovoi uuden tuotantomuodon - ulkomaisen tuotannon - ja muut
seuraavat kolmen neljän vuoden sisällä perässä, peläten menettävänsä jonkin oleellisen
edun. Tähän reaktio on ovat historiallisesti vaikuttaneet ainakin seuraavat tekijät: (1) mitä
keskittyneempi toimiala, sitä selvemmin »johtaja-seuraaja» -käyttäytymistä on esiintynyt,
(2) mitä suuremp.i uuden kilpailun uhka, sitä
enemmän rivalistista investointia on esiintynyt, eli tällöin yritykset ovat tyypillisesti yrittäneet luoda uusia uuden kilpailun esteitä, ja
(3) mitä vähemmän vaihtoehtoja yrityksellä
on ollut, sitä herkemmin se on lähtenyt mukaan oligopoliseen reaktio on (Buckley 1987,
43-44).
Näin teknologiasykli kattaa usein koko
uuden teollisuudenalan (katso Magee 1977).
Esimerkiksi elektronisten laskimien teknologiasykli oli seuraavanlainen: (l) ensimmäiset
yritykset syntyivät 1960-luvulla, kun diskreetit komponentit kehitettiin, (2) kun yhdysvaltalaiset yritykset saavuttivat väliaikaisen johtoaseman japanilaisiin verrattuna elektronisen
taskulaskimen kehittämisessä, niin ensin monikansallistivat toimintaansa ne yritykset, joilla oli jo kokemusta ulkomaisesta toiminnasta, ja joille elektronisten laskimien tuotanto
oli pääasiallinen aktiviteetti, (3) uusia kilpailijoita tuli tuottaville markkinoille nopeasti lisää, (4) muut suuret yritykset seurasivat ensimmäisenä tuotantoaan monikansallistaneita, ja siirsivät tuotantoaan ulkomaille, ja (5)
pian toimiala alkoi keskittyä: tapahtui konkursseja, fuusioita ja alalta vetäytymisiä (Majumdar 1980).

2.3. Historiallinen katsaus raaka-aineiden
hankkimiseen ja vertikaaliseen
taaksepäin integroitumiseen
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa Yhdysvalloista ja pienemmistä eurooppalaisista
valtioista - kuten Ruotsista - lähteneiden
suorien investointien tavoitteena oli ennenkaikkea markkinoiden laajentaminen, vähäi-

semmassa maarin raaka -aineiden hankinta
(poikkeuksena yhdysvaltalaiset investoinnit
Väli-Amerikkaan). Sen sijaan teollinen tuotanto suuremmissa eurooppalaisissa maissa tapahtui, kauppakomppanioiden perinnettä jatkaen, usein 'neuvotellussa ympäristössä' ja tiiviissä yhteistyössä valtioiden ekspansiivisen
politiikan kanssa. Saksan laki jopa piti kartellisopimuksia oikeudellisesti pätevinä. Edes
englantilaiset yritykset, joilla oli teknologista
etumatkaa, kasautunutta pääomaa, ja schumpeterilaista 'yritteliäisyyttä' eivät tehneet kovinkaan paljon suoria investointeja mannerEurooppaan. Suuri osa englantilaisista, ranskalaisista, belgialaisista, saksalaisista ja hollantilaisista suorista investoinneista tehtiin ulkomaankaupan helpottamiseksi, rautateiden
rakentamiseksi ja siirtomaiden raaka-ainelähteiden hyödyntämiseksi, ei niinkään monikansalliseen toimintaan modernissa mielessä (van
der Haas 1967, 19-22). Monien eurooppalaisten yritysten kansainväliset operaatiot
olivat siten imperiumien sisäisiä, ja samalla
euroopalaiset suurvallat eivät päästäneet
muun maalaisia (mm. yhdysvaltalaisia) yrityksiä siirtomaihinsa.
Eurooppalaisten suorien investointien asemasta ja määrästä suhteessa yhdysvaltalaisiin
on tosin keskusteltu viime aikoina jonkin verran, eikä asiasta vallitse yksimielisyyttä (katso Fieldhouse 1986, 24; Hertner ja Jones 1986,
6; Chandler 1986, 36). Vaikka voikin olla että edellinen tulkinta liioittelee eurooppalaisten yritysten kolonialistisuutta, niin joka tapauksessa tyypillinen varhainen eurooppalainen monikansallinen yritys erosi amerikkalaisesta kilpailijastaan eräässä tärkeässä suhteessa: Euroopassa eri yhtiöiden kytkennät toisiinsa olivat vielä tuolloin löyhempiä kuin 'amerikkalaisessa mallissa' (McKay 1986, 74), seikka, joka on yhteydessä sekä kartellien laillis.uuteen että yhtiömuodon kehittymättömyyteen. Lisäksi eurooppalaiset monikansalliset
todella toimivat usein siirtomaissa ja olosuhteissa, jotka olivat hyvinkin monopolistiset.
Näin ollen suuri osa eurooppalaisten raakainvestoinneista ei ollut moderneja suoria investointeja.
On myös huomattava, että teollinen vallan-
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kumous USA:ssa tapahtui olosuhteissa, joissa raaka-aineista ei ollut pulaa. Niinpä yhdysvaltalaisten yritysten toimintaorientaatiossa markkinoille suuntautuminen - tapahtui
muutos vasta ensimmäisen maailmansodan aikana. Muutos oli nopea: vuonna 1929 hieman
yli puolet kaikista amerikkalaisista suorista investoinneista oli tehty raaka-aineiden saamiseksi (Wilkins 1974, 52-93). Ensimmäisen
maailmansodan aikana ja jälkeen yhdysvaltalaiset yritykset olivat kuitenkin organisatorisessa kehityksessään tyypillisesti jo vaiheissa 2 tai 3. Niinpä nämä tosiasiat - eurooppalaisten 'kauppakomppaniaorientaatio' ja
amerikkalaisten markkinakeskeisyys - merkitsevät, että modernit yksikeskuksiset kansalliset yritykset eivät ole yleensä integroitunet vertikaalisesti taaksepäin oman maansa tai
poliittisen alueensa ulkopuolelle.

3.

Yksinkertaiset poikkikansalliset yritykset
ja toimintaorientaation
kansainvälistyminen

Monikansallistumisen toisessa vaiheessa yrityksistä on tullut yksinkertaisia poikkikansallisia yrityksiä. Pääliikkeen sivuhaaroilla alkaa
olla oma erityinen historiansa ja ne rupeavat
harjoittamaan omia satelliittitoimiaan. Eräissä tapauksissa tytäryhtiöille ja sivuhaaroille
kehittyy oma suunnitteluhenkilökunta, omaa
R&D-toimintaa ja ne saattoivat tehdä itse suoria investointeja kolmansiin maihin. Yrityksen tuotevalikoima kasvaa (Wilkins 1974,
418). Nämä kaikki muutokset ovat seuraustal
yrityksen ytimenä olevan 'toimiston' ympärille
tapahtuvasta integroitumisesta. Tässä vaiheessa yrityksien organisaatiot ovat U-muotoisia,
keskitetysti hierarkkisia ja funktionaalisesti
osastoittain järjestettyjä, ja omistajilla on yrityksen käytännön johdossa yleensä vielä merkittävä asema.
Mitä seurauksia näistä organisatorisista
muutoksista on yrityksen toiminnalle? Vastaus on nähdäkseni yksinkertainen eikä vaadi laajempia selvityksiä: yrityksen toimintaorientaatio kansainvälistyy ulkomaisen toi-

minnan laajenemisen myötä. Tämä tarkoittaa
kahta asiaa: (1) kansainvälisiin operaatioihin
liittyvät transaktiokustannukset alenevat, ja
(2) liiketaloudellisten standardien näkökulmasta irrationaalinen »nationalismi» vähenee.
Molemmat muutokset alentavat kansainvälisen toiminnan aloittamisen tai laajentamisen
kynnystä - ellei nationalismi kannusta ekspansiiviseen käyttäytymiseen -, oli kyseessä
sitten vertikaalinen tai horisontaalinen integraatio, vaikka yrityksillä vielä onkin tässä
vaiheessa selkeä kansallinen perusta. (Vertikaalista taaksepäin integraatiota käsitellään
tarkemmin seuraavassa kappaleessa.)
Edellisten kahden muutoksen lisäksi myös
poikkikansallisen yrityksen toimintamotiiveissa voi tapahtua muitakin muutoksia. Ensinnäkin ns. Galbraith-Caves -hypoteesin mukaan organisaation koon myötä liikkeenjohdon riskiaversiivisuus alkaa kasvaa, koska
)}teknostruktuuri» ei hyödy juurikaan suurista
voitoista, mutta on vastuussa tappioista, mikä transaktiokustannusteorian mukaan lisää
paineita integroitua. Toiseksi toimintojen
»leikkaaminen» tulee byrokraattisten osaintressien kehittymisen myötä vaikeammaksi samaan aikaan kun ammattimaisen liikkeenjohdon synty johtaa kasvumotiivien kehittymiseen. Tosin on huomautettu, että kasvumotiivi, jopa pyrkimys »taloudellisen imperiumin
rakentamiseen», saattoi olla tärkeä motiivi jo
yksinkertaisen kansallisen yrityksen tapauksessa (van der Haas 1967, 31). Kolmanneksi
Schumpeter-Galbraith -hypoteesin mukaan
suuret yritykset käyttävät R&D-toimintaan
enemmän varoja kuin pienemmät yritykset,
mikä aiheuttaa monien transaktiosuhteiden
idiosynkraattisuuden lisääntymistä, ja juuri
suhteiden idiosynkraattisuus on keskeinen integroitumisen syy. Näin poikkikansallisten yritysten toimintaorientaatio kansainvälistyy.
Tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomiota keskittymisen poliittis-oikeudellisiin rajoituksiin. Yhdysvalloissa alettiin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa "kontrolloida toimialojen keskittymistä lainsäädännön avulla.
Euroopassa tehokkaat antitrustilait otettiin
käyttöön vasta EEC:n perustamisen yhteydessä vuonna 1957.
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4. Monikansallinen yhtymä, organisatoriset
muutokset ja toimintaperiaatteiden
kehittyminen
1920~ ja 30~luvuilla joukko yhdysvaltalaisia ja
eurooppalaisia yrityksiä siirtyi organisatorises~
sa kehityksessään vaiheeseen kolme: niistä tuli
monikansallisia yh'tymiä, joiden selkeä orga~
nisatorinen struktuuri oli hajonnut. Monikan~
sallisella yhtymällä alkoi olla monitoiminnal~
lisia keskuksia ympäri maailmaa. Toiminto~
jen lisääntyessä ja keskitetyn johdon infor~
maation prosessoinnin lisääntyessä ongehnak ~
si nousi tehokkaan organisaatiomuodon löy~
täminen, pääpulmana oli organisaation kes~
kittämisen aste. 30~luvun alkupuolella tehtiin
uusi organisatorinen innovaatio - innovaat~
toreina erityisesti du Pont ja General Motors
-: kehitettiin M~muotoinen organisaatio.
Monitoiminnallisille alakeskuksille, jotka
useimmiten järjestettiin U~muotoisesti, annet~
tiin varsin suuri autonomia. Alakeskuksien
tehtäväksi asetettiin voittoon pyrkiminen, kes~
kusjohto vapautui toimintarutiineista ja tak~
tisista päätöksistä, ja sai enemmän aikaa, re~
sursseja ja ehkä myös motiivia keskittyä yh~
tymän pitkän tähtäimen edun suunnitteluun
ja valvontaan (Williamson 1985,279-297).
Ideaalityyppisen yhtymän sisällä valtaa
käyttää liikkeenjohto, tai yleisemmin »tek~
nostruktuuri». Vallan siirtyminen omistajal~
ta teknostruktuurille tapahtuu käytännössä
toki asteittain, useimmiten jo yksinkertaisen
poikkikansallisen yrityksen sisällä siirtymä on
havaittavissa, ja toisaalta edes monikansalli~
nenyhtymä ei ole puhtaan teknokraattinenra~
tinaaliskapitalistinen organisaatio. Tutkimus
yhdysvaltalaisten ja brittiläisten monikansal~
listen yhtymien valtarakenteista osoittaa, et ~
tä osakkeenomistus on hajaantunut, että suu~
rin osa johtokunnan jäsenistä toimii palkatus~
sa liikkeenjohdossa, että liikkeenjohdon jäse~
nistä kukaan ei omista edes kohtuullisen suurta osaa yhtymästä, ja että suurin osa korkeimmista johtajista on toiminut koko uransa ajan
samassa yhtymässä. Toisaalta varsinkin monissa yhdysvaltalaisissa, mutta myös joissakin
brittiläisissä yhtymissä ainakin osa johtajista
omistaa absoluuttiselta arvoltaan suuren mää-

rän osakkeita, joten heillä on myös perinteisiä taloudellisia intressejä edistää yrityksen
menestymistä. (Cosh ja Hughes 1987, 310312).
Mitä sitten tarkoittaa monikansallisen yhtymän, jonka organisaatio on M-muotoinen,
»menestyminen»? Tavoitteiden on aiemmin
todettu liittyvän yhtäältä varmuusekvivalentin voiton maksimointiin, toisaalta yrityksen
koon säilyttämiseen tai kasvattamiseen. Olen
tuonut esille ns. liikkeenjohdollistumis-teesin
(Galbraith-Caves -hypoteesi), jonka mukaan
liikkeenjohdon riskiaversiivisuus lisääntyy yrityks~n koon kasvaessa. Yrityksen koon kasvun ja teknostruktuurin aseman vahvistumisen on myös todettu, ceteris paribus, lisäävän
kasvumotiivin merkitystä. Ceteris paribus
-klausuuli ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa toteudu reaalimaailmassa, sillä M-muotoisen organisaation innovoiminen ilmeisesti lisää voiton maksimointi -motiivin merkitystä.
Organisaatiomuodon vaihtamisen vaikutus on
diskreetti, teknostruktuurin aseman vahvistu. misen vaikutus jatkuva. Joka tapauksessa on
kuitenkin niin, että yksin teoreettisesti ei voida selvittää motiivien ja toimintaperusteiden
muuttumista. Survey -tutkimukset näyttävät
antavan empiirisiä viitteitä, että yrityksen
koon kasvattaminen on monikansallisen yhtymän liikkeenjohdon toisena keskeisenä tavoitteena (Äijö 1983, 355).
Monikansallisen yhtymän toimintaorientaatio on jo hyvin kansainvälinen, vaikka yhtymällä onkin vielä selvä kansallinen perusta.
Tämä sekä edellä esitellyt organisatoriset
muutokset vaikuttavat yrityksen käyttäytymiseen. Niinpä tarkastelen seuraavassa yksityiskohtaisemmin monikansallisen yhtymän tekemiä suoria investointeja kolmesta eri näkökulmasta. Ensin analysoin vertikaalisessa eteenpäin integroitumisessa ja horisontaalisessa integroitumisessa tapahtuvia strategiset muutoksia, jotka johtuvat organisaatio muodon muuttumisesta. Toiseksi tarkastelen taaksepäin tapahtuvan vertikaalisen integraation syitä. Kolmanneksi pohdin sitä, miten myös R&D -toimintaa siirretään ulkomaille.
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4.1. Muutokset horisontaalisessa ja
vertikaalisessa eteenpäin
integroitumisessa
Yksinkertainen poikkikansallinen yritys on jo
edeltäjäänsä kansainvälisempi, ja myös sillä
on useimmiten selkeä kasvutavoite, varmuusekvivalentin voiton maksimointi-tavoitteen lisäksi. Monikansallinen yhtymä astuu näissä
suhteissa vielä askelen pidemmälle, joskin
muutokset ovat ambivalentteja kasvutavoitteen suhteen. On muistettava, että yritysten
maantieteellistä levittäytymistä ovat helpottaneet myös viime vuosisadan lopulla ja tällä
vuosisadalla tapahtune~t kommunikaatioteknologiset muutokset (postin nopeutuminen,
lennättimen ja puhelimen innovointi). Lienee
ilmeistä, että kaikki nämä muutokset ovat helpottaneet tuotannon monikansallistumista.
Tapahtuneet muutokset vaikuttavat horisontaaliseen ja vertikaaliseen eteenpäin integroitumiseen ensinnäkin jo kappaleissa 2.1. ja
2.2. esiteltyjen tekijöiden »arvojen» muuttumisen kautta: ulkomaille siirtymiseen liittyvät
transaktiokustannukset vähenevät, kasvanut
riskiaversiivisuus johtaa havaittujen internalisaatio-etujen kasvuun, transaktioiden idiosynkraattisuus lisääntyy R&D-toiminnan merkityksen kasvaessa, tytäryhtiön ostamiseen tai
perustamiseen tarvittava pääoma on helpompi
hankkia jne. Näiden seikkojen lisäksi monikansallinen, monituotteinen yhtymä tarjoaa
laajenemisuusia mahdollisuuksia: esimerkiksi perinteinen neo klassinen analyysi, jonka
mukaan ylöspäin osoittava kustannuskäyrä
riittää ehkäisemään firman kasvun, ei enää
päde. Suuri yhtymä voi valmistaa jotain hyödykettä myös tilanteessa, jossa rajakustannukset ylittävät markkinoilta saatavan rajatulon (Coase 1937, 402).
Lisäksi erityisesti sellaisille yhtymille, jotka ovat organisatorisilta rakenteiltaan Mmuotoisia, tarjoutuu aivan uusia monikansallistumisen motiiveja. Kuten Coase (mt., 394)
analyysissaan toteaa, niin verotuksen, tariffien tms. takia voi olla järkevää siirtää transaktioita pois markkinoilta firman sisään. Kun
»maiden välinen» kauppa tapahtuu saman yhtymän tytäryhtiöiden välillä, niin siirtohin-

noittelun avulla yhtymä voi keskittää voittoja tytäryhtiöön, joka sijaitsee maassa, jossa
verotus on alhainen. Verotuksen alhaisuus voi
siten tulla tärkeäksi suoraan investointiin kannustavaksi tekijäksi. Myös valuuttakurssien
muutoksia tai valtiointerventioita voidaan ennakoida. (Buckley 1987, 16-17) Täten monikansallisista yhtymistä. tulee tärkeitä portfolioinvestoijia, sillä ne siirtävät likviditeettiään vaihtokurssien ja korkokannan mukaan,
ja on huomattava, että niillä on tässä erikoisetu informacttion saannin ja joustavuuden
suhteen (Caves 1982, 168-188). Kaiken kaikkiaan organisaatiomuodon muuttuminen johtaa siihen, että syntyy uusia, horisontaaliseen
tai vertikaaliseen kontrolliin pyrkiviä suorien
investointien motiiveja.
4.2.

Taaksepäin tapahtuvan vertikaalisen
integraation syyt

Modernit yksikeskuksiset kansalliset yritykset
eivät yleensä integroidu monikansallisesti vertikaalisesti taaksepäin. Sen sijaan eurooppalaiset koloniaaliset kauppakomppaniat, niistä kehittyneet monikansalliset yritykset sekä
valtioekspansiivisen politiikan »kyljessä» toimineet yritykset hakivat teollisen tuotannon
raaka-aineita siirtomaista. Tarkastelen seuraavassa kuitenkin v~in yksinkertaisen poikkikansallisen yrityksen ja modernin monikansallisen yhtymän vertikaalista integroitumista taaksepäin.
Galbraithin (1968, 40) mukaan uusien tuotteiden ja prosessien suunnitteluajan pidentyessä ja niihin sijoitetun pääomamäärän lisääntyessä riskiaversiivinen teknostruktuuri ei voi
enää luottaa markkinoihin raaka-aineiden
hankinnassa. Teknostruktuurin »on huolehdittava, että työvoima, raaka-aineet ja välineistö, joita se tarvitsee, ovat tarjolla myyntihintaan soveltuvin kustannuksin. Sen on valvottava, mitä myydään. Sen on valvottava,
mitä hankitaan. Sen on korvattava vapaat
markkinat suunnittelulla.» Galbraith ei kuitenkaan selitä tämän tarkemmin mistä valvonnan ja suunnittelun tarpeet johtuvat; transaktiokustannusteoria näyttäisi kuitenkin voivan
paikata tämän puutteen.
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Tuotteen markkinoitavuuden suunnittelu
edellyttää luonnollisesti arviota tuotteen hinnasta, mikä tarkoittaa, että relevanttien raaka-aineiden tulevista hinnoista ja saatavuudesta on oltava varmuus. Maailmassa, jossa on
täydelliset tulevaisuusmarkkinat, ei tämä aiheuta ongelmia. Sen sijaan kompleksisessa ja
historiallisessa reaalimaailmassa, jossa taloudelliset toimijat ovatvain rajoitetusti päämäärärationaalisia, ja jossa ei ole - eikä voi olla
--,- täydellisiä tulevaisuusmarkkinoita, raakaaineiden tuleva saatavuus ja hinta ovat epävarmoja. Epävarmuuden poistamiseksi on
mahdollista tehdä sopimus raaka-aineen tuottajan ja ostajan välillä, ja näin joudutaan jälle en pohtimaan kysymystä sopimiseen ja integroitumiseen liittyvistä transaktiokustannuksista.
Eräs syy raaka-ainesopimuksiin liittyvien
transaktiokustannusten korkeuteen saattaa olla informaation epäsymmetrisyys yhdistyneenä opportunismin mahdollisuuteen - tai sen
pelkoon. Raaka-aineen tuottajalla on halvin
(ehkä jopa eksklusiivinen pääsy raaka-aineen
tulevaa hintaa ja saatavuutta koskevan tiedon
lähteille. Tuottajan ei kuitenkaan kannata paljastaa tätä tietoa ostajalle siinä toivossa, että
tuottaja saisi nostettua raaka-aineen hintaa
kaupanhierontaprosessissa (Caves 1982, 18).
Oman raaka-ainelähteen »valtaaminen» estäisi tällaiset transaktiokustannukset, joskin toisaalta tytäryhtiön omistamiseen kehitysmaissa (nykyisin, aiemmin siirtomaissa) liittyy tavallista korkeammat kansallisuudesta johtuvat transaktiokustannukset sekä joukko poliittisia riskejä. Buckleyn (1987, 26-27) mukaan kansallistamisen riski on kuitenkin käytännössä ollut pieni, parin viime vuosikymmenen aikana vain parissa tapauksessa (Allenden
hallitus Chilessä, Sukarnon hallitus Indonesiassa) on kansallistamista tapahtunut laajemmassa mittakaavassa.
Kun monikansallinen yhtymä hankkii kokemusta raaka-aineiden tuotannosta ja markkinoinnista, voi olla, että se saavuttaa kokemuksensa ja moni kansallisuutensa avulla firma-spesifejä etuja myös tällä alalla, ja siten
se saattaa alkaa tuottaa raaka -aineita myös
maailman spot- ja sopimusmarkkinoille, siis

laajemminkin kun vain oman yhtymän tarpeisiin. Näin monikansallisen yhtymän toiminta-ala saattaa levitä edelleen.

4.3.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
siirtäminen ulkomaille

Schumpeterilaisen 'yrittäjän' tapauksessa yrityksen toimisto ja teknologian kehittämisen
»osasto» yhtyvät (katso Schumpeter 1934);
myöhemminkin toimiston (-jen) ja R&D
-osaston (-jen) voidaan yhdessä ajatella muodostavan firman ytimenä olevan teknostruktuurin, jonka ympärille toimintoja integroidaan, mikäli se katsotaan edulliseksi. Kuitenkin jo yksinkertaisten poikkikansallisten yritysten tytäryhtiöille ja sivuhaaroille alkaa
usein kehittyä oma suunnitteluhenkilökunta
ja omaa R&D -toimintaa, toisin sanoen myös
osa firman ytimenä olevasta teknostruktuurista alkaa siirtyä ulkomaille.
Vuonna 1966 yhdysvaltalaisten monikansallisten yritysten R&D -toiminnasta tapahtui ulkomailla 6.5 070 (LallI979, 315), 1974 saman
luvun voidaan arvioida olleen jo noin 10 Olo,
mutta vuoteen 1980 mennessä luku ei enää
noussut (Liedes 1985, 12). Yhdysvaltalaiset
monikansalliset vastasivat 70-luvun alussa
puolesta Kanadan sekä seitsemäs osasta IsoBritannian ja Länsi-Saksan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. (Mansfield, Teece ja Romeo 1979, 187, 194) R&D -toiminnan siirtäminen ulkomaille on siis mittasuhteiltaan merkittävää. Vastaavia lukuja ei valitettavasti ole
saatavana muiden maiden monikansallisista
yrityksistä (vertaa Liedes 1985, 4, 64). Siksi
joudun seuraavassa nojaamaan yhdysvaltalaisista monikansallisista yrityksistä tehtyihin
tutkimuksiin tarkastellessani lyhyesti tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet R&D -toiminnan
kansainvälistymiseen.
On esitetty useita mahdollisia perusteluja
R&D -toiminnan siirtämiselle ulkomaille,
mutta mikä niistä on todella ollut siirtämisen
syynä? Ainakin kahdesta asiasta näyttää vallitsevan konsensus: (1) suurin osa ulkomailla
tehdystä tutkimuksesta on pienimuotoista kehittelyä ja soveltamista, ja (2) R&D -toimintaan liittyvät suurtuotannon edut vaikeutta-
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vat toimintojen hajauttamista. (1) tarkoittaa,
että Y<I ulkomaisesta tutkimuksesta on pienimuotoista kehittelyä (Mansfield, Teece ja
Romeo 1979, 193), mikä on jonkin verran
enemmän kuin vastaava osuus »kotimaisessa»
»R&D -toiminnassa (Rosenberg 1976, 76; vertaa myös Lall1979, 317). (2) puolestaan riippuu toimialasta.
On muistettava, että Vernonin (1966, 195)
tuotesykliteorian mukaan eräs yksikeskuksisen kansallisen yrityksen peruste kehittää abstrakti idea konkreettiseksi tuotteeksi kotimaassa on se, että markkinoille valmistuneen
tuotteen edelleen kehittelyssä ja markkinoinnissa tarvitaan jatkuvaa ja intensiivistä kommunikaatiota asiakkaiden, myyjien, panosten
tarjoajien ja jopa mahdollisten kilpailijoiden
kanssa. Samainen syy kannustaa jo yksinkertaista poikkikansallista yritystä sijoittamaan
tutkimustoimintaa niihin maihin, joissa sillä
on tytäryhtiöitä, ja joiden markkina-alue on
sille tärkeä. Monikansalliselle yhtymälle R&D
-toiminnan hajauttaminen on tästä syystä välttämätöntä.
Suurtuotannon edut sen sijaan vaikeuttavat
innovatiivisen »perustutkimuksen» hajauttamista. Suurtuotannon edut koostuvat tässä tapauksessa kahdesta komponentista. Ensinnäkin tutkimustoiminta edellyttää riittävää työnjakoa ja erikoistumista (perustapaus). Toiseksi sekä tehokas R&D -toiminta yleensä että erityisesti tutkimuksen kaupallinen soveltaminen
.vaativat intensiivistä kommunikaatiota yksilöiden ja ryhmien välillä (ryhmätuotannon
kollektiivisuus) (LallI979, 320). Useimmilla
toimialoilla tutkimus- ja kehitysyksikön minimitehokkuuskoko on niin suuri, että toiminnan laajempi hajauttaminen eri maiden alueelle ei kannata. Toisaalta asia on hieman epämääräinen, onhan kyseessä tehokkuus uusien
asioiden luonnissa, ja lisäksi tilanne vaihtelee
paljon konkreettisesta työstä riippuen. Niinpä ns. asiantuntijatkaan eivät ole lähellekään
samaa mieltä toistensa kanssa siitä, kuinka
suuri minimitehokkuuskoko itse asiassa kullakin alalla on. (Mansfield, Teece ja Romeo
1979, 190)
R&D -toiminnan hajauttaminen ei ole kaikilla aloilla jäänyt yksinomaan ulkomaisten

markkinoiden erityispiirteisiin sopeutumisen
varaan. Lallin (1979, 324-329) mukaan esimerkiksi koneteollisuudessa tutkimukseen ja
kehittämiseen liittyvät suurtuotannon edut
näyttävät olevan niin huomattavia, että hajaantumista ei tapahdu, mutta sen sijaan
muunmuassa prosessiteollisuudessa tärkeimmät teknologiset projektit eivät ole kovin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, joten hajaantumista on päässyt tapahtumaan. Tällä selityksellä
on kuitenkin myös tautologisia piirteitä: hajaantumisesta päätellään ominaisuus (minimitehokkuuskoko), ja ominaisuudesta puolestaan johdettu teoreettisesti hajaantuneisuus.
Joka tapauksessa on kuitenkin totta, että monikansalliset yhtymät ovat siirtäneet tutkimusja kehittämistoimintaansa ulkomaille laajemminkin - ainakin joillakin aloilla.

5. Globaali monikansallinen yhtymä
Vernon (1979, 261) esittää globaalin monikansallisen yhtymän ideaalityyppinä, joka mahdollistaa aktuaalisten monikansallisten yritysten vertaamisen siihen. Hänen analyysissaan
se on ajattelukonstruktio, jonka avulla saadaan esille historiallisten yritysten tosiasialliset piirteet. Globaalin yhtymän piirteitä ovat:
(1) yhtymän kommunikatiivinen kapasiteetti
on niin suuri, että mitkä tahansa maapallon
alueet voivat kuulua tasaveroisina jäseninä sen
kommunikaatioverkostoon, (2) millä tahansa markkinoilla on yhtymän kannalta samanlainen vaikutus uuden tuotteen tai prosessin
kehittelyn stimuloinnissa, (3) yhtymä hyödyntää suuren ja laajan tuotannon etuja niin tuotannossa, R&D -toiminnassa kuin mainonnassa ja markkinoinnissakin. Tähän voisi vielä
yhdistää Kolden (1974, 75-86) idean kosmopoliittisesta korporaatiokulttuurista: globaaIi yhtymä on kehittänyt oman sisäisen kosmopoliittisuuteen pyrkivän »mikrokulttuurinsa»,
joka helpottaa sekä kommunikatiivisia suhteita yrityksen sisällä että yhtymän sopeutumista erilaisiin kansallisiin· »makrokulttuureihin».
Vernonin listan kohdat (1) ja (2) ovat erityisen mielenkiintoisia, ja ne implikoivat, et-
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tä globaali yhtymä voi siirtää myös päätöksentekoa ja R&D -toimintaa maasta/alueelta
toiseen. Tämä merkitsee, että yhtymän kansallinen perusta on hajonnut. Globaalin yhtymän tunnusmerkkinä voisi pitää myös omistuksen kansainvälistymistä: yhtymän osakkeita myydään kaikissa maailman suurimmissa
arvopaperi pörsseissä.
Tällä hetkellä lähes kaikkien monikansallisten yritysten päämaja ja tärkeimmät R&D
-toiminnot sijaitsevat vielä maassa jossa yritys on perustettu (Kenen 1979, xiii). Näyttääkin siltä, että puhtaita globaaleja monikansallisia yhtymiä ei vielä ole - joka tapauksessa
kommunikointiin ja informaation hankkimiseen liittyy aina huomattavia kustannuksia-,
mutta toisaalta Unileverin tapaiset yritykset
ovat edenneet jo varsin pitkälle globaaliin
suuntaan (katso Reader 1980). Kyky globaaliin markkinoiden tarkkailuun, suunnitteluun,
tuotannon järjestämiseen ja toimintojen siirtoon tuo yritykselle luonnollisesti vielä lisää
etuja verrattuna yritykseen, jolta puuttuu
mahdollisuus tarkkaan ja globaaliin taloudel:.
lisen toiminnan edellytysten reflektointiin.
Etuina suhteessa kilpailijoihin ovat mm. kyky optimaaliseen tuotannon alueelliseen sijoittamiseen ja mahdollisuudet nopeaan innovointiin millä tahansa markkinoilla.

6.

Lyhyt yhteenveto, eräitä johtopäätöksiä
ja tarve näkökulman laajentamiseen

Tämän kirjoituksen tarkastelu osoittaa kuinka monimutkainen ilmiö tuotannon monikansallistumi:p.en on. Yritysten kehittymisen neljän vaiheen typologian ja kolmen erijntegroitumisen muodon avulla saatiin luoduksi kategorisointi, jonka avulla eri teorioita voitiin
pyrkiä yhdistämään yhdeksi »yleisteoriaksi».
Tämä »yleisteoriam> hahmotelma ei ole universaalisti ja historiattomasti pätevä: esimerkiksi Kojima (1978), Ozawa (1979) ja molemmat yhdessä ovat esittäneet teesin jonka mukaan yhdysvaltalaiset ja ehkä myös eurooppalaiset monikansalliset yritykset ovat antikauppa -orientoituneita, kun taas japanilaiset monikansalliset ovat enemmän kauppaa

käyviä. Teesin perusteena on poikkeuksellinen
historiallis-institutionaalinen kehityspiirre: japanilaiset kauppakomppaniat, sogo soha't,
joita ei pidä sotkea eurooppalaisiin koloniaalisiin kauppakomppanioihin, ovat ainutlaatuisia taloudellisia instituutioita.
Kauppakomppaniat perustettiin 1800-luvulla - niiden kehitys oli kuitenkin asteittaista
-luomaan kytkentä Japanin teollistuvan manufaktuuritalouden ja muun maailman välille: niiden thtävänä oli (1) viedä teollisuustuotteita maailmanmarkkinoille, ja (2) tuoda teknologiaa ja raaka-aineita Japaniin (Kojima ja
Ozawa 1984, 11). Kauppakomppaniat ovat
tarjonneet pienille ja keskisuurille yrityksille
ulkomaisen toiminnan infrastruktuurin: kansainvälisen myyntiverkoston, pääomaa, liikkeenjohdollista teknologiaa jne. Kauppakomppaniat ovat yleensä hoitaneet pienten ja
keskisuurten yritysten viennin ja tuonnin, ja
sen jälkeen kun Japanista alettiin tehdä huomattavissa määrin moderneja suoria investointeja 60-luvun loppupuolelta lähtien, ovat
pienet ja keskisuuret yritykset toimineet yhteistyössä kauppakomppanioiden kanssa ulkomaisen tuotannon järjestämisessä. Kauppakomppanioilla on ollut ja on edelleen toki
myös omaa toimintaa, kaiken kaikkiaan niiden toiminta on hyvin diversifioitunutta.
Kauppakomppaniat ovat Japanin suurimpia
monikansallisia yrityksiä. (Ozawa 1979,
30-32; Kojima ja Ozawa 1984)
On kuitenkin olemassa kahdentyyppisiä japanilaisia suoria investointeja: (1) Nissan
Motor, Honda Motor ja Sanyo Electric ovat
esimerkkejä suurista oligopolisista yhtymistä,
joiden toimintaperiaatteet eivät eroa oleellisesti vastaavista eurooppalaisista ja amerikkalaisista taloudellisista organisaatioista; (2)
Mitsui & Co., Mitsubishi Corporation ja Marubeni Corporation ovat esimerkkejä kauppakomppanioista, joilla on perinteisistä monikansallisista poikkeavat toimintaperiaatteet.
Kojiman (1978, 232) mukaan kauppakomppanioiden ympärille ryhmittynyt pienten ja
keskisuurten yritysten toiminta on nimittäin
integroitunut funktionaalisesti, ei hierarkkisesti kuten yhdysvaltalaisessa mallissa.
Niinpä Japanin tuotannon monikansallis-
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tumisen poikkeuksellisuus on todellista, mutta
vain osittaista. Toinen tietämäni poikkeus esitettyyn skeemaan on ollut ruotsalaisten yritysten kansainvälistymisen varhaisvaiheet. On
hyvinkin mahdollista, että joistakin kehitysmaista nousseet monikansalliset yritykset voivat muodostaa kolmannen poikkeaman »tyypilliseen» kehitys kulkuun, mutta sitä on mahdotonta selvittää a priori. Poissuljettu ei lopultakaan ole myöskään se mahdollisuus, että vertaileva historiallinen tutkimus tulee
osoittamaan, että edellä esitetty »tyypillinen»
skeema kuvaa ja selittää vain englantilaisten
ja yhdysvaltalaisten yritysten tietynä aikana
tapahtunutta kehitystä, joskin tämä historiallista partikulaarisuutta korostava väite näyttää tämän hetkisen evidenssin valossa liioitellulta.
Tästä kirjoituksesta voitaneen vetää seuraavia yleisiä talousteoreettisia johtopäätöksiä.
Ensinnäkin kapitalismin »olemus» liittyy pyrkimykseen kombinoida materiaaleja ja asioita uudelleen: asioiden ei anneta taantua, vaan
pyritään jatkuviin muutoksiin. Siten realistisesti tulkittu neo klassinen analyysi ei riitä kapitalistisen talouden analysointiin, väittäisin
pikemminkin, että sen asema on varsin marginaalinen. Tätä väitettä valaissee hyvin edellä
- osin implisiittisesti - esille tulleet väitteet:
(1) vain osa taloudellisista transaktioista on
luonteeltaan sellaisia kuin mitä neo klassinen
teoria olettaa, (2) hinta ei ole useissa tilanteissa
perustavin ja keskeisin kilpailuväline, (3) taloudellisten organisaatioiden oma historiallinen kehittyminen vaikuttaa niiden käyttäytymiseen, ja (4) taloudellisten organisaatioiden
toiminnan tutkimisessa on otettava huomioon
myös historiallisesti muodostuneet sosiaaliset,
ja poliittiset toimintamuodot, säännöt ja voimavarat. Kaikki nämä väitteet riittäisivät jo
yksinään osoittamaan neoklassisen analyysin
rittämättömyyden, joskin kohta (4) viittaa
myös tämän kirjoituksen puutteisiin ja yksiulotteisuuteen.
Lopulta on olemassa vielä käsitteet »valta»
ja »kontrolli», joita en kyennyt tuomaan kunnolla mukaan tämän esseen suppeaan tarkasteluun, mutta joita ei voida sivuuttaa myöskään taloudellisten ilmiöiden tutkimuksessa.

Tietyssä mielessä nämä käsitteet sisältyvät
transaktiokustannusteoriaan, jonka'hobbesilaisen' näkökulman mukaan valtaa ja kontrollia tarvitaan tehokkaan tuotannon organisoimiseksi, opportunismin mahdollisuuden
eliminoimiseksi sekä pysyvie'~, ja toimivien
teknologisten tuotantosuhteiden vakiinnuttamiseksi. Tämä näkökulma tuo 'esille v!ain todellisuuden yhden aspektin: firmaspesifejä
etuja sekä liikkeenjohdollisia ja byrokraattisia laajenemispyrkimyksiä ei voida teoreettisesti palauttaa transaktiokustannuksiin. Tätä laajempaa ja ei-reduktionistista näkökulmaa olisi välttämätöntä edelleen täydentää
»kontrollin dialektiikan» (Giddens 1979, 6,
145-150, 208-209) toisen osapuolen eli
»hallittujen» näkökulmalla.
»Yleisteorian» hahmotelmani on puutteellinen myös toisesta syystä: monikansallisten
yritysten kehittymisen suhde valtioihin ja politiikkaan jää tarkastelun ulkopuolelle lähes
yhtä täysin kuin neo klassisessa tarkastelussa.
»Y ritys» on jo sinänsä oikeudellinen käsite,
joten yritys on sisäisessä, käsitteellisessä suhteessa valtioon. Vastaavasti monikansallista
yritystä on mahdotonta määritellä viittaamatta kansainväliseen poliittiseen järjestelmään:
yksinkertaisimman määritelmän mukaan monikansallinen yritys on yritys, joka kontrolloi ja johtaa arvoa tuottavaa taloudellista toimintaa vähintään kahdessa maassa (Caves
1982,1; Buckley 1987, 13). Nämä ovat lähes
truismeja, mutta vähemmän selviä ovat ne
monimuotoiset yhteiskunnalliset suhteet, joita
valtioiden tai kansainvälisten organisaatioiden
ja yritysten välillä on.
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Itä-Euroopan siirtyminen markkinatalouteen*
PEKKA SUTELA**

1. Itä-Eurooppa taloudellisena järjestelmänä
Niiden taloudellisten ongelmien, jotka kohdataan yritettäessä siirtyä markkinatalouteen
keskusjohtoisesta suunnitelmataloudesta, kattavuutta tavoitteleva tarkastelu ei ole mahdollinen yhden artikkelin puitteissa. Tarkastelu
on väistämättä tavattoman virtaviivaistettu.
Tämä koskee luonnollisesti siirtymän talou~
dellisia kysymyksiä, jotka ovat sekä mutkallisia että välitöntä historiallista vertailukohtaa vailla. Tässä artikkelissa ei ole mahdollista paneutua niihin poliittisiin, ideologisiin ja
sosiaalisiin ongelmiin, jotka tällaisessa siirtymässä kohdataan. Se, että jotkut niistä kuitenkin saavat - vaikkakin niukasti - tilaa
artikkelissa, johtuu, paitsi talouden ja politiikan myöhemmin esille otettavasta yhteensulautumisesta keskusjohtoisessa yhteiskunnassa, myös ja erityisesti talouden ulkopuolisten
tekijöiden väistämättömästä painosta siirtymäkaudella, tilanteessa, joka näyttää jopa
olevan asettamassa kyseenalaiseksi eräiden
keskusjohtoisten valtioiden nykymuotoisen
olemassaolon. Onneksi näistä kysymyksistä
on olemassa kasvava kirjallisuus (ks. esim.
Hill-Zielonka, eds. (ilmestyy)).
Tarkasteltavalla siirtymällä ei ole historiallista esikuvaa. Läntisten talouksien sodanjälkeinen säännöstelystä vapauttaminen tai Neuvosto- Venäjän siirtyminen Uuteen talouspolitiikkaan vuonna 1921 olivat molemmat esimerkkejä talouden normaalistamisesta muu* Artikkelin varhaisempi versio on laadittu teokseen
Hill-Zie/onka, eds. (ilmestyy).

** Artikkeli on kirjoitettu toimiessani Suomen Akatemian vanhempana tutkijana sekä vierailevana tutkijana Birminghamin yliopistossa (Honorary Research Fellow, Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham). Kiitän näiden laitosten ohella Yrjö Jahnssonin Säätiötä taloudellisesta tuesta. Esitetyistä
mielipiteista ja virheistä - toisin kuin esille otettavista
tosiasioista - vastaa yksin kirjoittaja.

taman vuoden poikkeustilan jälkeen. Nyt olisi
kyse vuosikymmenten aikana rutiinit muokanneen talousjärjestelmän vaihtamisesta. Ei ole
yhtään aiempaa esimerkkiä osoittamassa, että tämä olisi mahdollista. 1 ugoslavia - mahdollinen vastaväite - koki keskusjohtoisuutta
vain suhteellisen lyhyen aikaa eikä ole suinkaan siirtynyt menestyksellisesti markkinatalouteen.
Tarkasteltava siirtymä on erittäin mutkallinen myös puhtaasti taloudellisessa mielessä.
Lähes tyystin monopolistisen rakenteen purkaminen kilpailulliseksi, suljetun talouden
avaaminen ja uusien markkinatyyppien luominen ovat joitain esimerkkejä edessä olevista ongelmista. Keskusjohtoinen talous on luonut pysyviä epätasapainoja, joista syntyvien
signaalien oikea tulkinta talouspolitiikan tarpeita varten on äärimmäisen hankalaa. Esimerkkinä mainittakoon että puolalaiset tutkijat, joiden tekninen ammattitaito ja informaation saatavuus on Itä-Euroopan paras,
ovat vuosikaudet kiistelleet muun muassa kysymyksistä ovatko maan reaalipalkat liian
korkeat vai alhaiset (ks. eri artikkeleita teoksessa Davis-Charemza, eds. 1989)). Muissa
maissa yleensä puuttuvat jopa kaikki edellytyksetkin tämänkaltaisiin väittelyihin. Optimaalista siirtymäkauden talouspolitiikkaa voitaisiin korkeintaan toivoa oppimisprosessin
mielessä.
Tämä artikkeli on kolmiosainen. Ensiksi
tarjotaan tosin epätäydellinen perinteisen keskusjohtoisen suunnitelmatalouden kuvaus.
Näin luodaan myöhemmän keskustelun tarvitsemaa perspektiiviä, erityisesti arviointiperusteita, erottamaan siirtyminen markkinatalouteen erilaisista yrityksistä muokata keskusjohtoista taloutta. Sen on myös tarkoitus
mahdollistaa aikaan ja paikkaan sidottujen tekijöiden eristäminen varsinaisesta järjestelmämuutoksesta.
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Artikkelin toinen osa katsastaa lyhyesti ItäEuroopan maiden viimeaikaista uudistuskokemusta.
Artikkelin kolmannessa osassa viitataan
edelleen joihinkin markkinatalouteen siirtymisen taloudellisiin ongelmiin. Artikkelissa väitetään, että ainakin lyhyellä aikavälillä saatavissa olevat tehokkuusedut ovat todennäköisesti pienempiä kuin uudistuksia tavoittelevissa maissa halutaan olettaa. Näin ollen kirjoittaja liittyy niihin kantoihin, jotka korostavat
tarvetta varovaisuuteen Itä-Euroopan taloudellista ylösnousemusta ennustettaessa.
Tätä ei suinkaan pidä tulkita keskusjohtoisuuden säilyttämisen puoltal!liseksi. Se ei ole
sen enempää toivottavaa kuin ilmeisesti mahdollistakaan. Kysymys on siitä, että sekä siirtymän aikana että sen jälkeen entiset keskusjohtoisesti suunnitellut taloudet tulevat kantamaan menneisyyden taakan perittyinä voimavaroina, tuotannollisena rakenteena, asemana maailmantaloudessa ja erilaisina tehottomuuksina. Nämä tekijät rajoittavat kehitysmahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen tavalla, jota onnistuneinkaan siirtymä ei pysty täysin kumoamaan. Sitäpaitsi on myöhemmin
esille tulevista syistä ilmeistä, että siirtymäkauden hallinnot tulevat olemaan heikkoja, eturyhmäpaineille alttiita ja kompromisseihin taipuvia. Siksi niiden politiikalta ei voi odottaa
korkeaa taloudellista johdonmukaisuutta.
Artikkeli ei käsittele Euroopan ulkopuolisia keskusjohtoisia talouksia eikä Jugoslaviaa
tai Albaniaa. Se lähtee oletuksesta, että tavoitteellinen siirtymäkausi on mahdollinen. Emme tiedä, onko tämä realistista. Vaihtoehtona on ns. suuri pamaus joko lyhyellä aikavälillä - uudistusten muuttuessa vallankumouksiksi - tai myöhemmin, mikäli uudistukset
yritetään tyystin välttää.

Keskusjohtoisesti suunniteltu talous
Se maantieteellinen alue jota tässä artikkelissakin kutsutaan Itä-Euroopaksi - SEV-seitsikko eli Bulgaria, Neuvostoliitto, Puola, Romania, Saksan Demokraattinen Tasavalta,
Tshekkoslovakia ja Unkari - on historialli-

sesti, kulttuurisesti ja maantieteellisesti tarkasteltuna keinotekoinen toisen maailmansodan
luomus. Silti tämän alueen taloudet muokattiin välittömästi sodan jälkeen niin yhdenmukaisiksi että puhuminen itä-eurooppalaisesta
tai neuvostotyyppisestä talousjärjestelmästä
on ollut vuosikymmeniä oikeutettua. Karkeakin kuvaus - joka on velkaa Paul Marerin
(1989) käynnissä olevalle työlle - tällaisesta
talousjärjestelmästä auttaa myöhempää keskustelua. Se valaisee joissain alueen talouksista jo tapahtuneen muutoksen syvyyttä. Samalla se toivottavasti auttaa erottamaan
enemmän ja vähemmän tärkeitä muutoksia.
Lopulta se korostaa sitä, kuinka t9simaailman
muutokset eivät voi olla olematta pelkistäviä
kuvauksia epätäydellisempiä ja ristiriitaisempia.
Neljäkymmentäluvun lopulta lähtien kaikki Itä-Euroopan taloudet osoittivat tiettyjä
institutionaalisia piirteitä. Niihin kuuluivat (1)
valtionomistuksen julkilausuttu ensisijaisuus
muihin omistusmuotoihin verrattuna, (2) valtionsektorin organisoiminen toimialaministeriöiden muodostamiin hierarkisiin byrokratioihin, (3) tuotannon keskusjohtoinen suunnittelu sitovien suunnitelmatavoitteiden muodossa, (4) tuotantovälineiden keskitetty jakelu sekä (5) jokin ulkomaankaupan valtionmonopolin muoto. Näitä institutionaalisia muotoja voi myös tarkastella taloudellisen ja poliittisen vallan pitkälle menevänä yhteensulautumisena, toisin sanoen perustavaa laatua
olevana taloudellis-poliittisena totalirismina.
Tätä totalitarismia lievensi maittain vaihtelevassa määrin ilmennyt kyvyttömyys toteuttaa
ko. insitutionaalisia periaatteita, toisin sanoen
(6) toisen talouden olemassaolo. Se kattaa sekä laillisen että laittoman yksityistä etua tavoittelevan tuotannon ja vaihdannan.
Näihin instituutioihin liittyi läheisesti tiettyjä strategisia tavoitteita. Niihin kuuluivat
ennen muuta (1) nopea taloudellinen kasvu,
(2) järjestelmän varhaisessa vaiheessa myös
raju rakennemuutos, (3) täystyöllisyys, (4) kuluttajahintatason vakaus sekä (5) muita suhteellisen taloudellisen turvallisuuden ja tasaarvon muotoja.
Strategisia päämääriä tavoiteltiin erilaisil-
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la talouspoliitikoilla. Niihin ovat kuuluneet (1)
korkea investointien kansantulo-osuus, (2)
raskaalle teollisuudelle voimavarojen jaossa
annettu ensisija, (3) voimakkaasti keskitetty
hintojen ja palkkojen asetanta sekä (4) taipumus kansalliseen ja alueelliseen autarkiaan.
Tämä kuvaus »itä-eurooppalaisesta taloudesta» ei ole tyhjentävä. Yksityiskohtaisempi tarkastelu vaatisi edellä lueteltujen ominaispiirteiden tarkentamista ja ehkä myös uusien
lisäämistä. Ko. piirteiden välisten liintäntöjen
tutkinta olisi myös tarpeen. Silti lyhyellä kuvauksellakin on käyttönsä. Ennen muuta sen
pitäisi tähdentää sitä että instituutiot, tavoitteet ja politiikat ovat lopultakin saman kokonaisuuden osia. Johonkin määrään instituutiot ovat syntyneet vastauksina strategisiin tavoitteisiin joita taas voidaan - kun instituutiot on annettu - tavoitella vain tietyillä politiikoilla. Jos näin on, institutionaalinen
uudistus voi lu~ata vain vähän ilman vastaavaa muutosta politiikoissa. Yhteys on olemassa myös toisin päin. Tämä onkin yksi viimeaikaisten uudistus yritysten ~ ennen muuta
Unkarin - tärkeimmistä opetuksista. Siellä
politiikkamuutos ei tähän asti seurannut institutionaalisia uudistuksia, ja vanhat politiikat osoittivat kykynsä uusintaa vanhoja instituutioita vain osittain muuntuneessa muodossa (Kornai 1986; Richet 1989). Avoin keskusjohtoisuus vaihtui verhotuksi.
Paljon väitelty investointien kansantuloosuus on toinen hyvä esimerkki tästä yhteydestä. Perinteinen keskusjohtoisuus voi väittää oikeutetusti olevansa kyvytön ottamaan
käyttöön runsaasti voimavaroja valituille painopistealoille taloudellisen nykyaikaistumisen
varhaisessa vaiheessa. Keskusjohtoisuuden rationaliteetti - mikäli sitä on lainkaan löydettävissä - on kyvyssä keskittää suuri osa yhteiskunnan voimavaroista investointeihin, sotilasmenoihin, byrokraattiseen kulutukseen ja
keskusjohtoiseen sosiaalipolitiikkaan (FeherHeller-Markus 1983). (Kun muistaa tämän
ei mikään ole luonnollisempaa kuin se, että
juuri historiallisesti ja sosiaalisesti keinotekoisimmat Itä-Euroopan valtiokoneistot yrittävät kompensoida tätä ominaisuuttaan ylläpitämällä nykyisin tiukinta keskusjohtoisuutta,

kuten myöhemmin nähdään.) Mutta samalla
keskusjohtoisuuden järjestelmäominaisuudet
tuomitsevat sen näin keskitettyjen voimavarojen tehottomaan käyttöön (Sutela 1982).
Kuten nimettä esiintyneet puolalaiset taloustieteilijät fysiokraatteja seuraten kirjoittavat,
muodostuu »joutosektori» (ks. Poland 1988)
tai taloudellinen musta aukko. Hyvinvointitappiot ovat siis kaksitahoisia. Ne johtuvat sekä voimavarojen kohdentamisesta että niiden
tehottomasta käytöstä.
Suoraviivainen tapa reagoida voimavarojen
tuhlaukseen on vähentää investointeja väittäen niiden määrän ylittävän talouden absorptiokyvyn (kuten Kaleeki ja muut puolalaiset
taloustieteilijät kirjoittivat jo 60-luvulla). Näin
.tehtiin lähes kaikissa Itä-Euroopan maissa
1970-luvun lopulla. Odotettujen niukentuneiden varojen tehokkaamman käytön, keskeneräisen rakennustyön vähentymisen, pullonkaulojen helpottumisen ja kapasiteetin käyttöasteen nousun sijasta investointiasteen alentaminen johti kasvun hidastumiseen edelleen.
Annetuin institutionaalisin kehikoin toimiessaan talous yksinkertaisesti tarvitsee valtavia
investointeja (Sutela 1988a). Voimavarojen
leikkaus ei johdakaan tehokkuuteen vaan kasvukriisiin.
Neuvostoliiton viimeaikainen kokemus valaisee tämän yhteyden toista puolta. Perestroika, taloudellisen järjestelmän muutos, ja
uskorenie, kasvun nopeuttaminen - molemmat Neuvostoliiton nykyjohdon vuonna 1985
aloitetun alkuperäisen politiikan keskeiset osat
- ovat luonnollisesti ristiriitaisia tavoitteita
siinä lähes triviaalissa mielessä, että edellinen
epävarmuutta luomalla tuhoaa niiden rutiinien perustan, johon kasvu on tähän asti nojannut. Mutta tällainen epävarmuuden lisääntyminen - joka nyt yleisesti tunnustetaan
neuvosto keskustelussa - ei ole pääongelma.
Syvempi pulma on siinä, että niin kauan kuin
vaihtoehtoisia pääoman kohdentamisen mekanismeja ei ole luotu, kasvupolitiikka väistämättä uusintaa vanhaa keskusjohtoisuutta.
Jos ministeriöille asetetaan korkeita tavoitteita
ja ne ovat edelleen vastuussa toimialansa tuloksista - kuten asia Neuvostoliiton vuoden
1987 Yrityslainkin mukaan on - ne eivät voi
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olla jatkamatta vanhoja kOll1entotalouden rutiinejaan. Tästä on muun muassa Tamas Bauer(1989) äskettäin Unkarin kokemukseen nojautuen varoittanut neuvostoliittolaisia. On
siis selvää, että ainakin lyhyellä aikavälillä järjestelmän uudistaminen edellyttää nopean
kasvun ja - Neuvostoliiton tapauksessa supervalta-aseman kaltaisista tavoitteista luopumista. Tällä on ilmeisiä seurauksia uudistuksen edellyttämän yhteiskunnallisen tuen
kannalta.
Tähän ylimalkaiseen keskusteluun sisältyy
tärkeä opetus. Uudistustaloustieteilijät ovat
usein panneet merkille, että sekä vanhan järjestelmän laajalle levinnyt eturyhmäkannatus
että siirtymän mukanaan tuoma epävarmuus
merkitsevät, että uudistuksiin ryhdytään vakavasti vain taloudellisen kriisin uhatessa puh-:jeta poliittiseksi (Bauer 1988a). Tällä on useita
osittain myöhemmin esille otettavia seuraamuksia. Yhden voi mainita jo nyt. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana on uuden tuotantokapasiteetin käyttöönotto laskenut lähes
kaikissa Itä-Euroopan maissa (Sutela 1988b,
1988c). Ryhdyttiin uudistuksiin tai ei, nämä
maat ovat siirtymässä uudelle vuosikymmenelle vakavasti vanhentunein ja kulunein tuotantokoneistoin. Edelleen on selvää, että sosiaalinen paine suojella kulutusta mahdollisella
siirtymäkaudella tulee olemaan voimakas. Tämä on edellä kuvatun valtioninvestointien
vanhaa järjestelmää tukevan luonteen ohella
yksi syy sille, että valtioninvestointeja tullaan
edelleen leikkaamaan siirtymään ryhtyvissä talouksissa. Budjetin tasapainottaminen on lisäperuste tälle. Esimerkiksi Neuvostoliitossa
suositellaan jopa useiden kymmenien prosenttien investointisupistuksia (ks. esim. Vstretsha
1989). Sen lisäksi että tällainen politiikka lyhyellä aikavälillä pahentaa jyrkästi taloudessa muutenkin voimistuvia kaoottisuuden
merkkejä, sillä on selviä seurauksia tuleville
kasvumahdollisuuksille, tehokkuudelle ja kilpailukyvylle, ellei samanaikaisesti saadaaikaan yksityisten investointien tavatonta nousua. Myöhemmin tuodaan esille perusteita äärimmäiseen varovaisuuteen tämän suhteen.
Tämän taloudellisen logiikan valossa Bauerin 1988a kaltaiset tutkijat joutuvat päätte3

lemään, että tie menestymiskelpoisiin uudistuksiin kulkee vain kansallisten katastrofien
kautta. Unkarin ja Puolan kokemus on toistaiseksi sopusoinnussa tämän väittämän kanssa. Myönteisenä vaihtoehtona katastrofeista
oppimiselle näyttäisi olevan vain ääriautoritaarinen politiikka, joka tietoisesti supistaisi
sekä yksityistä kulutusta että valtioninvestointeja ja loisi edellytykset laajoille yksityisille investoinneille. Tällaisesta politiikasta on rajallisia esimerkkejä muualta, mutta Itä-Euroopan maissa se ei näytä mahdolliselta, kuten
kohta perustellaan.
Kaiken kaikkiaan instituutioiden, tavoitteiden ja politiikkojen välisten yhteyksien olemassaoloa ei ole syytä epäillä. Silti niitä ei pitäisi nähdä ehdottöminakaan. Systeemiominaisuuksien korostaminen ei saa merkitä yli
ajan ja maiden havaittavien erojen unohtamista. Itse asiassa Itä-Euroopan viimeaikainen
kehitys on tuhonnut suuren osan siitä yhtenäisyydestä, joka oli niin helposti havaittavina
vielä äskettäin. Vaikka tie pois keskussuunnittelusta - jos sitä halutaan seurata johdonmukaisesti - voi' viedä vain jonkinlaiseen
markkinatalouteen, toistaiseksi kasvavat erot
kansallisten talousmekanismien välillä ovat
tärkein Itä-Euroopan taloudellinen ominaisuus. Hahmottamalla talousuudistuskeskustelun sisäistä logiikkaa (ks. myös Berliner 1983;
Hanson 1989) näemme paremmin miksi näin
on.

Talousuudistusten ensi vaihe
Keskusjohtoisen talouden uudistamisen ensimmäinen ajatus oli yksinkertainen. Eikö
suoraa keskusjohtoisuutta, suunnittelua sitovien tavoitteiden avulla, voisi korvata väliUisellä keskusjohtoisuudella, suunnittelulla »taloudellisten vipusimien» tai hintojen, korkojen ja palkkojen kaltaisten parametrien avulla? Neuvostoliitossa Kantorovitshin kaltaiset
matemaatikot osoittivat, että tämä on teoreettisesti mahdollista. Novozhilov ja muut taloustieteilijät väittivät, että epäsuora keskusjohtoisuus itse asiassa johtaisi suoraa korke:..
ampaan tehokkuuteen antamalla yrityksille
enemmän itsenäistä päätäntävaltaa (Ellman
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1973: Sutela 1984). Itse asiassa, väitettiin, taloudellisin menetelmin tapahtuva johtaminen
kohottaisi »keskuksen» preferenssien toteutumisen astetta perinteiseen keskusjohtoisuuteen
verrattuna.
On tärkeä ymmärtää, etteivät nämä uudistusteoriat argumentoineet markkinoiden luomista tai valtion omistus monopolin murtamista. Niissä oli kyse markkinamekanismin tehtävien simuloimisesta tietokoneilla ja nykyaikaisilla matemaattisilla menetelmillä. Tavoitteena - tämä kannattaa toistaa - oli keskusjohtoisuuden tehostaminen.
Epäsuoran keskusjohtoisuuden lähestymistapa tyypillisesti väittää, että perinteinen keskusjohtoinen talous (PKT) soveltui hyvin voimavarojen käytön lisäämiseen perustuvaan
(eli ekstensiiviseen) kasvuun. Edellä kuvattuun
tapaan mukailtu keskusjohtoinen talous
(MKT) puolestaan tarvittaisiin tehokkuuden
kohentamiseen perustuvaa (eli intensiivistä)
kasvua varten. Intensiivinen kasvu taas - niin
on väitetty jo kolme vuosikymmentä - on
juuri tulossa väistämättömäksi resurssiperus~
tassa tapahtuvien muutosten takia. MKT:n
puolesta esitettiin muitakin väittämiä. Niinpä sen sanottiin sopivan yhteiskunnan demokratisointiin ja antavan paremmat mahdollisuudet erilaisten ryhmäetujen julkituomiseen.
Tässä mielessä teoriat MKT:sta olivat osa
destalinisoimista.
Jälkiviisaan on helppo nähdä, että MKT:ä
koskevissa teorioissa oli useita ongelmia.
MKT ei tuo mukanaan odotettuja hallintokustannusten säästöjä, koska optimaalisten hintojen laskemiseen tarvitaan usein ainakin yhtä paljon informaatiota kuin optimaalisen
suunnitelmankin tekemiseen (Montias 1989).
Parhaatkaan suunnittelualgoritmit eivät puolestaan voi tuottaa parempia suunnitelmia
kuin yritysten luovuttama tieto sallii, ja niin
kauan kuin yritysten asema valtion omistuksen hierarkian alimpana tasona säilyy, niillä
on vanhat syynsä virheellisen tiedon välittämiseen. Edelleen, nämä teoriat eivät yritäkään
tarkastella niitä dynaamisia ilmiöitä, jotka liittyvät markkinakilpailuun. Taustalla olevat
olettamukset yritysten ja kansalaisten motivaatiosta ovat äärimmäisen karkeat. Niin kau-

an kuin ministeriöiden asema omistushierarkiassa säilyy, ne väistämättä - kuten edellä
painotettiin - jatkavat edelleen vanhan keskusjohtoisuuden rutiineja. Epäsuora keskusjohtoisuus ei olekaan vakaa tila. Se on alituisesti rappeutumassa perinteiseksi komentotaloudeksi.

Talousuudistusten toinen vaihe
Neuvostoliitossa teoriat mukaillusta keskusjohtoisuudesta ovat vaikuttaneet lainsäädäntöön aina vuoden 1965 Kosygin-uudistuksista
vuoden 1987 Yrityslakiin saakka. Muissakin
maissa, varsinkin DDR:ssa, sillä on ollut sekä kannattajia että vaikutusta. Toisaalta eritoten Puolassa ja Unkarissa hyödykemarkkinoiden simulointiin uskovien määrä ei koskaan ollut suuri. Näiden maiden uudistuskokemuksia on pikemminkin muokannut kanta, jota voidaan kutsua teoriaksi uudistetusta keskusjohtoisesta taloudesta (UKT).
UKT:n klassinen esitys on Wlodzimierz
Brusin vuonna 1961 ilmestyneessä kirjassa
(Brus 1975). Brus väitti että vaikka suunnittelijoiden tulisikin päättää kasvun, rakenteen,
suhdanteiden ja työllisyyden kannalta ensisijaisesta nettoinvestointien volyymistä ja kohdentumisesta, yritykset voisivat hyvin päättää
päivittäisistä toimistaan markkinoiden tilaan
ja voittovastuuseen nojautuen. Valtionsektorin ohella voitaisiin sallia pienimittainen yksityinen ja osuuskuntatuotanto.
Kahden vuosikymmenen ajan Unkari ansaitsi radikaalin uudistajan maineensa asiallisesti ottaen toteuttamalla Brusin ohjelmaa.
UKT onkin radikaaliksi luonnehdittava uudistus. Se poistaa sellaiset perinteisen keskusjohtoisuuden ominaispiirteet kuin yrityksiä sitovat suunnitelmatavoitteet ja tuotantovälineiden keskitetyn jakelun. Osa hinnoittelusta jätetään markkinoille ja pieni osa tuotannosta
ja jakelusta yksityisiin käsiin.
Unkarin kokemus viittaa myös siihen, että
UKT on käypä talousjärjestelmä. Silti sen tehokkuusedut ovat jääneet korkeintaan vaatimattomiksi, ja viime aikoina Unkari on ajautunut avoimeen taloudelliseen kriisiin. UKT
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onkin jo useita vuosia ollut uudelleenarvioinnin kohteen'a (ks. esim. Kornai 1986; Bauer
1988b; Brus-Laski 1989; Richet 1989).
Ensiksi on pantava merkille, ettei UKT:kaan
itse asiassa luo kilpailua. Onkin vaikea nähdä kuinka' kilpailun luominen voi onnistua
niin kauan kuin valtion hierarkinen omistusmonopoli säilyy. J o's pienimuotoinen osuuskunta- ja yksityistuotantö pyrkii kilpailemaan
valtionsektorin kanssa, valtionsektori pystyy
poliittisella painollaan tukahduttamaan alkavan kilpailun edellytyksiä (Tardos 1983). Toiseksi, niin kauan kuin suurmittelijatpäättävät nettoinvestoinneista, yritykset voivat päättää'vain pienestä osasta tulevaisuuttaan. Koska yritykset eivät siksi edelleenkään voi vastata kehityksestään, niiden budjettirajoitus jätetään pehmeäksi, eivätkä hyödykemarkkinat
voi Kornain (1980) esittämistä syistä toimia.
Lopulta, niin kauan kuin täystyöllisyyden ja
taloudellisen turvallisuuden kaltaiset perustavoitteet säilyvät, toimivaa tuontikilpailua ei
annetun tuotantorakenteen ja tehottomuuden
vuoksi sallita.
Käytännössä UKT näyttää rapautuvan tilanteeksi jossa, »ei ole markkinoita eikä suunnittelua» (Bauer 1983). Keskuksen (tai suuren
maan tapauksessa alueellisten elinten) epävi:..
raIlinen kcmtrolli rajoittaa yritysten itsenäisyyttä samaan tapaan kuin perinteinen keskusjohtoisuus MKT:ssa. Suunnitelmatalous vaihtuu kabinetti- ja puhelintaloudeksi. Viime
vuosien aikana eritoten unkarilaiset tutkijat
ovatkin etsineet teitä edetä UKT:sta markkinavetoiseen sekatalouteen, jossa valtionomistus ei enää olisi ensisijainen, hinnoittelu tapahtuisi pääosin markkinoilla, ulkomaisella pääomalla olisi jokseenkin vapaa siirtymäoikeus
ja talouspolitiikan tavoitteet olisi uudelleenarvioitu. Tämä ratkaisevaksi nähtävä siirtymä
on nyt poliittisesti hyväksytty Unkarissa, ainakin osin Puolassa ja sitä kommentoidaan
myönteisesti neuvostoliittolaisessa lehdi:stössä. Tällaisesta talousuudistuksen kolmannesta vaiheesta, asiallisesti ottaen sosialismin hylkäämisestä tai ainakin sen .perusteellisesta
uudelleenmäärittelemisestä, on siis nyt kyse
uudistuslogiikassa pisimmälle ennättäneissä
Itä-Euroopan osissa.

2.

Uudistusten eriaikaisuus -

Artikkelin ensimmäinen osa pyrki perustelemaan, miksi siirtyminen markkinatalouteen
näyttää muodostuvan Itä-Euroopan tehokkuuteen pyrkivien talousuudistusten johdonmukaiseksi jatkoksi. Kaikissa asianomaisissa
maissa ei tietenkään ole hyväksytty sen enempää tehokkuustavoitteen ensisijaisuutta kuin
niistä edellä vedettyjä johtopäätöksiäkään.
Silti kaikki maat voidaan asettaa omalle paikalleen ajatuksellisessa jatkumossa perinteisestä keskusjohtoisuudesta markkinatalouteen.Tarkastellen Neuvostoliittoa omana tapauksenaan, muut kuusi maata voidaan jakaa
kolmeen pariin; Unkari ja Puola ovat radikaalit uudistajat, Bulgaria ja Tshekkoslovakia sa'"
naradikaalit sekä DDR ja Romania vanhakantaiset. Seuraava keskustelu näiden maiden uudistustilanteesta on äärimmäisen pelkistävä.
Lähes ajanmukaisena ja yksityiskohtaisena
keskusteluna ks. Economic (1989).

Neuvostoliitto
Neuvostoliitto ei ole radikaalein tai johdonmukaisin Itä-Euroopan uudistajista. Silti se on
monin perustein ylivoimaisen tärkein. Tältä
kannalta neuvostojohdon ilmeinen neuvotto;..
muus sekä sisäisessä että Itä-Eurooppaan kohdistuvassa politiikassaan on pulmallinen. Yhtäältä juuri tuo neuvottomuus on avannut Itä.
Euroopalle uusia mahdollisuuksia, toisaalta se
uhkaa viedä muutoksilta ohjattavuuden.
Neuvostoliiton sisäinen uudistustilanne on
loppukesällä 1989 ainutlaatuisen eriaineksinen. Maa on yhtä aikaa kaikissa edellä kuvatuissa' uudistuksen vaiheissa. Tähän asti tapahtuneet vaatimattomat uudistukset suunnittelussa kuuluvat ensimmäiseen vaiheeseen,
'kun taas vuonna 1987 päätetty yleinen uudistusstrategia viittaa selvästi toisen vaiheen mukaisiin tavoitteisiin. Osuuskuntiin ja yritysten
vuokraamiseen liittyvä politiikka voisi parhaassa tapauksessa kurottua jo kolmanteen
vaiheeseen. Uudistusten ristiriitainen erivaiheisuus on ongelma, koska kehitys pyrkii jatkuvasti palautumaan edellä kuvatun logiikan
voimalla lähtökohtaansa. Uudistusten alueel-
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linen eritavoitteisuus, joka asettaa kyseenalai- talouteen patoutuneet epätasapainot, mikä taseksi Neuvostoliiton koko nykyisen valtio- hansa hajauttava uudistus on väistämättä inflatorinen. Ainakaan Puolassa avoin inflaamuodon, hämmentää tilannetta edelleen.
Oli maan nykymuodon tulevaisuus mikä ta- tio ei muuttanut suhteellisia hintoja (ks. Kohansa, Neuvostoliiton viime vuodet johtavat lodko (1988)), ja jos inflaatio ei tuo odotettärkeisiin uudistustaloustieteellisiin johtopää- tuja etujaan sen laukkaavaksi muuttumisen
töksiin. Ensimmäinen niistä on se nopeus, jol- estäminen tuntuu tulonjako- ja epävarmuusla uudistukset ovat radikalisoituneet sekä yl- syistä perustellulta. Tämä taas edellyttää paitsi
häältä että alhaalta käsin. Vain Tshekkoslo- voimakkaita kysynnän supistuksia myös ravakiassa vuosina 1965-1969 on nähty yhtä hoitusjärjestelmän uudistamista ennen. hyödy~
nopea kehitys. Tämän toistumisen mahdolli- kemarkkinoiden luomiseen ryhtymistä (päiri~'
suutta muissa Itä-Euroopan maissa ei voi sul- vastaisena mielipiteenä ks. Åslund 1989). Tätä
kea pois. Toinen opetus on kielteisempi. Neu- ei ole tehty, mikä on yksi aines tilanteen liuvostoliitto on selvästi ollut toistamassa monia kumisessa hallitsemattomaksi. Jo alkuvuodesUnkarin ja Puolan aikaisemmin tekemiä vir- ta 1989 varoitettiin, ettei talouden romahtaheitä. Tämä koskee esimerkiksi Puolasta lai- minen ehkä ole kaukana (ks. esim. Shmeljov
nattua pakollisten valtiontilausten käyttöä, ja lasin keskustelusta Vstretsha 1989). Neumutta myös Unkarin kaltaisen epävirallisen vostoliiton erityisolosuhteissa se saattaisi hykontrollin synnyttämistä alueellisella tasolla. vin johtaa koko uudistusprosessin peru uttaToisaalta ei ole omaksuttu joitain mahdolli- misyrityksiin.
sia opetuksia, kuten tarvetta aloittaa uudistukset maatalouden kaltaisilta nopeavaikutteisilta Radikaalit uudistajat
aloilta.
Tällainen virheiden toistaminen on mahdol- Unkari ja Puola ovat molemmat jättämässä
lisesti väistämätöntä. Keskusjohtoisuuden ru- Itä-Eurooppaa sellaisena kuin se edellä määtiinien ja ajattelutapojen' hitsautuminen vuo- riteltiin. Unkarin uudistusten tie on jatkunut
sikymmenten myötä on tosiasia. Ehkä sosiaa- jo neljännesvuosisadan. Silti muutokset valliset ja psykologiset edellytykset johdonmu- tionsektorin sisällä ovat olleet pieniä ja taloukaiselle markkinoiden luomiselle ja yksityis- den funktionaalinen sulkeutuneisuus on säitämiselle puuttuvat edelleen, ehkä ne kypsy- lynyt. Vähäinen kasvu on ensi sijassa perusvät vain onnettomuuksien kautta ja kenties tunut työpanoksen lisäämiseen. Kilpailukyky
maatalouden vapauttaminen ei todellakaan maailmanmarkkinoilla on heikentynyt entisesolisi voinut toteutua niiss8 osissa Neuvosto- tään, velkaantuminen kasvanlJt ja maksutaliittoa, joissa talonpoikaisto hävitettiin jo kak- sekriisit toistuneet. Sosiaalista konsensusta on
si sukupolvea sitten. Jos näin on, myös vir- varjeltu suojelemalla tehotonta tuotantoaja
heiden seurausten toistaminen - muistaen olemassa olevia työpaikkoja.
Varovainen toiveikkuus Unkarin suhteen
kuitenkin oleellisen tärkeät erot maitten koon,
kehitystason, rakenteen ja kansainvälisen ase- voi lähinnä perustua siihen, ettei maan nykyiman välillä - on jossain mielessä väistämä- nen poliittinen johto aseta ideologisia rajoitteita talouden tervehdyttämiselle. Laaja yksitöntä.
Onkin helppo nähdä, että Neuvostoliitto on tyistämisohjelma on olemassa, pääomamarkhyvää vauhtia menossa kohti omia versioitaan kinoita kehitetään ja tosiasiallista irtaantumisPuolan ja Unkarin aiemmista katastrofeista. ta SEV:in toimintaperiaatteista valmistellaan.
Kolmas opetus on teknisempi ja koskee uu- Mutta myös vaarakuvia on helppo esittää. Podistusten oikeaa ajoittamista. Neuvostojohto liittinen muutos voi tuottaa sekasortoa ja
on selvästi oppinut paljon instituutioiden, ta- heikkoja hallituksia, eikä talouden tuotantovoitteiden ja politiikkojen keskinäisestä suh- . perusta ole suinkaan voimistunut viime vuoteesta, mutta uudistusten sekvenssi on huo- sina. Nämä ominaisuudet Unkari jakaa Puonosti harkittu. Ottaen huomioon perinteiseen lan kanssa.

447

Puolassa ei ole ollut pulaa uudistusohjelniista. Niillä mitaten Jaruzelskin hallinto on
ollut Itä-Euroopan radikaalein. Ilmanlegitiimiä valtiota ei kuitenkaan saada aikaan raken:...
nemuutosta, tasapainoteta rahoitusjärjesteliriää tai vastusteta inflaatiota. Hallitus, joka
on yhtä aikaa vakiintuneiden etujen vanki ja
ilman kansalaisten tukea, ei pysty toteuttamaan omia ohjeimiaan. Myös maan uudella
hallinnolla on· painolastinsa. Irtaantuminen
ammattiliiton kaavusta tulee olemaan tuskallista Solidaarisuudelle. Puolan monipuoluejärjestelmä ei ole vielä muotoutunut senkään
vertaa kuin Unkarissa, eikä onnistuneen siirtymän edellyttämä johdonmukainen talouspolitiikka liene siksi kovin todennäköistä lähitulevaisuudessa. Sekä Unkarin että Puolan tilanne kuvittavat artikkelin alussa mainittua
teesiä kriisin, uudistusten ja heikkojen hallitusten suhteesta.
Samoin kuin omalla tavallaan tilanne Neuvostoliitossa, Puolan nykyvaihe kuvaa sitä, ettei siirtymävaiheen hallituksen demokraattisuus - toisin sanoen alttius uudenlaisille paineille - ole välttämättä etu uudistuksille. Tärkeämpääolisi hallituksen liberaalius, sitoutuminen pienempään valtioon ja vähäisempään
valtaan markkinoilla (ks. Comisso 1988).
Jos perestroika ja uskorenie ovat yhteensopimattomia, ei demokratizatsijan - Gorbatshovin alkuperäisen politiikan kolmas pyörä
- laita siis ehkä ole paremmin. Onkin huomattava, että sen mahdollinen perustelu liittyy pikemmin vanhan järjestelmän purkamiseen - toisin sanoen tarpeeseen luoda vastapainoja itseään· uusintamaanpyrkivälle keskusjohtoisuudelle - kuin uuden politiikan
mahdollistamiseen. Tässä mielessä se voi olla
välttämätön, sen lisäksi että demokratisoimisella on toki monia muita perusteluja. Siirtymän helpottaminen ei kuitenkaan kuulu niihin.

Sanaradikaalit
Ulkopuolisen on kauan ollut vaikeaa määritellä Bulgarian asemaa uudistajien joukossa.
Kymmenen vuoden aikana maa on hyväksynyt useita päätöksiä, jotka olisivat toteutues-

saan hävittäneet perinteisen keskusjohtoisuuden tärkeimpiä osia. Uusimpia talousuudistuspäätöksiä on luonnehdittu »johdonmukaisimmaksi ja yksityiskohtaisimmaksi talousuudistusdokumentiksi joka on tullut Itä-Euroopasta» (Bulgaria 1989).
Ulkopuolisella epäilevyydellä on kuitenkin
perustansa. Tähänastiset päätökset ovat jääneet toteutumatta jo senkin vuoksi, että niitä
on muutettu alituisesti. Bulgarian päätökset
eivät myöskään näytä olevan sisäsyntyisiä,
vaan ne pitkälti heijastavat muuttuvaa lainsäädäntöä Neuvostoliitossa, jonka kanssa
pääosa maan ulkomaankaupasta käydään.
Tshekkoslovakia on selvä sanaradikaali.
Ottaen huomioon maan nykyisen johdon elämäntyön, markkinoita ja pluralismia edistävät uudistukset veisivät koko poliittisen järjestelmän perustan. Silti on kiistatonta, että
hiljalleen kilpailu kyvyttömyyteen, ympäristökatastrofeihin, tuotantokoneiston vanhentumiseen ja yleiseen apatiaan vajoava talous tarvitsisi kipeästi muutosta. Itse asiassa taloudelliset· edellytykset uudistusten aloittamiselle olisivat eräissä suhteissa edelleen poikkeuksellisen hyvät Tshekkoslovakiassa. Talous onsuhteellisen tasapainoinen sekä sisäisesti että ulkoisesti, vaikkakin alhaisella aktiviteettitasolla. Maassa on myös vanha uudistusajattelun
perinne. Nopeiden muutosten mahdollisuutta ei voikaan sulkea pois. Toistaiseksi kuitenkin, kuten yksi 60-luvun johtavista uudistustaloustieteilijöistä (Kouba 1989) huomauttaa,
)>uudistusohjelmien ja talouspolitiikan uskottavuus on hyvin alhainen».

Vanhakantaiset
Molemmat Itä-Euroopan vanhakantaiset
maat ovat omalla tavallaan ainutlaatuisia.
Saksan Demokraattisen Tasavallan sosialistisuus on tunnetusti ainoa ideologinen peruste
valtion olemassaololle. Koettuaan 1960-luvulla joitain MKT:n ristiriidoista DDR palasi nopeasti perinteiseen keskusjohtoisuuteen, jota
on sittemmin kehitetty pieneen maahan soveltuviin äärimmäisyyksiin. On vaikea välttää
käsitystä, että monet maan päättäjistä jakavat tämän artikkelin ensimmäisessä osassa ly-
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hyesti perustellun käsityksen siitä, että markkinatalous on perinteisen keskusjohtoisuuden
ainoa pitkällä aikavälillä kestävä vaihtoehto,
ja juuri siksi he vieroksuvat kaikkia uudistuksia. Tässä katsannossa kyse on taistelusta erillisen Saksan Demokraattisen Tasavallan puolesta. DDR:n kasvun jähmetyttyä ja m~un ItäEuroopan muuttuessa maan vanhakantaisuus
kuitenkin uhkaa valtion legitimiteettia välittömämmin.
Romanian ongelma on yleisesti tunnettu.
Pitäytyminen perinteiseen keskusjohtoisuu~
teen yhdessä säälimättömän talouspolitiikan
kanssa on tehnyt monien voimavarojen maasta Euroopan köyhimmän. Lohdutus on siinä,
että ositfaisetkin muutokset tulevat näin heikolta pohjalta lähdettäessä johtamaan suhteelliseen taloudelliseen kohentumiseen.
3. Siirtymän taloudellisia aspekteja

Taloudellinen ja poliittinen. valta
Edellisen jakson katsauksen jälkeen voimme
palata eriytyneempään tar kasteluun. Maittai :.
nen vertailu osoittaa, että vain Unkarissa ja
mahdollisesti Puolassa on periaatteellinen poliittinen yhteisymmärrys siirtymisestä markkinatalouteen. Neuvostoliitto - ts. Moskova on vasta alkamassa pohtia tätä mahdollisuutta. Baltiassa tilanne on toinen. Muissa ItäEuroopan maissa vaihtoehdon avoin esittäminenkin on vasta tulevaisuuden asia. Vaikka
sen enempää MKT kuinUKT:kaan ei näytä
käyvältä ja tehokkaalta talousjärjestelmältä,
poliittiset tekijät tulevat luonnollisesti voimakkaasti rajoittamaan eritoten lyhyen aikavälin
ratkaisuja. Edellä perusteltiin, miksi askeltava eteneminen on todennäköisin.
Olettakaamme yksinkertaisesti, että keskusjohtoinen talous päättää siirtyä markkinatalouteen. Voisiko se tapahtua vallitsevien
omistus- ja poliittisten rakenteiden puitteissa,
ts. säilyttäen valtionomistuksen ensisijaisuus
ja yksipuoluejärj'estelmä? Toisin sanoen: onkonäin määritelty markkinasosialismi mahdollinen? Lyhyt vastaus on kielteinen: poliittisesti näemmä tarvitaan liberaalinen hallinto, yhteiskunnallisesti sekatalous, jossa valtionomistus on toissijainen.

On ilmeistä, ~tteivät markkinat voi toimia,
ellei poliittisen ja taloudellisen vallan yhteensulautumista lopeteta. (Moskovan mitassa tapahtuvan yhteensulautumisenkorvaaminen
tasavaltakohtaisellaei auta, kuten Kiinan ja
Jugoslavian esimerkki osoittanee.) Vaikka osa
taloudellisista päätöksistä tehdään aina ja
kaikkialla poliittisilla. perusteilla". poliittisen
vallan kautta toteutuva vakiintuneiden etujen
pysyvä ensisijaisulls k~y ajan myötä turhan
kalliiksi.
Vallan yhteensulautumisella on ollut monia
tasoja. Yritystasolla poliittisen ja taloudellisen vallan erottaminen tarkoittaa välttämättömyyttä katkaista yritysjohdon ja ministeriöiden välinen napanuora- akseli jota pitkin perinteinen keskusjohtoisuus toimii. Koska ministeriöt ovat keskusvallan perinteisiä
käyttäjiä, tämä on ratkaiseva poliittinen vallankumous. (Tätä tarkoitetaan usein puhuttaessa, talouden»demokratisoimisesta».) Napanuoran katkaisemisen voi ajatella tapahtuvankahta vaihtoehtoista tietä.;
Itä-Euroopassa -ennenmuuta Puolassa
mutta myös Unkarissa - on kauan esitetty
yritysjohdon alistamista ministeriöiden sijasta työntekijöille jonkinmuotoisen työläisitsehallirrtoratkaisun muodossa., Tämä ratkaisu
~ jonka kaikuja on myös Neuvostoliiton ja
Bulgarian äskeisessä lainsäädännössä - sopii tarkoituksenmukaisesti tulkittuun sosialismin perinteeseen. Siksi se voidaan esittää »sosialismin kehittämisen» muotona tai jopa todelliseen sosialismiin siirtymisenä. Toisaalta
itsehallintoratkaisun ilmeisenä haittana on J ugoslaviankatastrofinen kokemus. Vaikka osa
ongelmista - lyhyt päätäntähorisontti, lauk:"
kaava inflaatio ja investointien laiminlyönti
~. voitaisiinkin välttää kehittämällä itsehallintojärjestelyjä osakkeenomistuksen suuntaan (ks. esim. Nuti 1988), motivointi- ja yrittäjyysongelmien ratkaiseminen näyttää vaikeammalta. Myös itsehallinnon 'sosialistisuus'
muuttuu siirtymän edetessä helposti ideologisesta edusta haitaksi. Aivan viime vuosina itsehallintoratkaisun suosio onkin ehkä
Neuvostoliittoa lukuunottamatta huvennut.
Itsehallinnon vaihtoehto on osakeomistusmuodon yleistäminen. Se voisi tapahtua joko
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teknisellä siirtymisellä kapitalismiin - ts. yksityisten osakkeenomistajien luomisella - tai
kehittämällä erilaisia institutionaalisten omistajien verkostoja. Jos uudistusten ensimmäisessä vaiheessa kyse oli markkinoiden simuloimisesta, nyt puhutaan joko kapitalismiin
siirtymisestä tai sen simuloinnista.Edellisessä, kapitalismiin siirtymisen vaihtoehdossa
suurimpana taloudellisena pulmana on se, ettei valtionomistusta todennäköisesti voi oikeudenmukaisuusargumenttien takia suoraan lahjoittaa pois. Sekä myyntihintojen määrittäminen että sopivien ostajien löytäminen on vaikeaa, varsinkin jos pääosa omistuksesta halutaan suvereniteettisyistä pitää kotimaisissa
käsissä. Tämän vuoksi mm. osa Unkarin poliittista oppositiota on jo vuosia kehitellyt erilaisia institutionaalisen omistuksen ratkaisuja (Tardos 1989). Niiden selvänä ongelmana
on omistajien riittävän itsenäisyyden ja motivaation turvaaminen.
Yritystaso ei luonnollisestikaan ole ainoa,
jossa poliittinen ja taloudellinen valta on erotettava toisistaan. Valtakunnantasolla ilmeisen tärkeää on itsenäisen keskuspankin luominen sekä nomenklaturajärjestelmänlopettaminen. Aluetasolla on siirryttävä paikallisten puoluejärjestöjen vallasta - sen ulottuminen taloudenpitoon on usein ollut hämmästyttävän syvää - vaaleilla valittavien elinten
ensisijaisuuteen. Miksi hallitseva puolue sitten luopuisi konkreettisesta taloudellisesta vallasta ilman paljoakaan toivoa hegemonisen
johtamisen mahdollisuudesta (vrt. Sutela
1988a)? Ilmeisesti ainoastaan vakuuttumalla
siitä, että valta on jo liuennut käsistä (Petrakov 1989), ja yritykset sen palauttamiseen johtaisivat katastrofeihin.
Voi hyvin sanoa, että tällä periaatteellisella tasolla viime vuosien itä-eurooppalainen
uudistustaloustiede on taipunut perinteiselle
Itävallan koulukunnan kannalle yksityisomistuksen, markkinoiden ja tehokkuuden välisestä yhteydestä. Leszek Balcerowicz (1989, s. 25)
lainasi vähän ennen nimitystään Puolan varapääministeriksi hyväksyen Misesia: sosialistisen järjestelmän tehokas uudistaminen merkitsee tosiasiassa siirtymistä kapitalismiin.
Vaikkei kääntymys tietysti olekaan täydelli-

nen, tämä koskee monia johtavia taloustieteilijöitä Unkarista, Puolasta, Tshekkoslovakiasta ja varovaisessa muodossa myös Neuvostoliitosta (Popov 1989). Monet itä-eurooppalaiset tekevät tästä maailmankatsomuksellisesta
kääntymyksestä johtopäätöksen, että puhdas
markkinatalous ja laissez faire olisi kestävä
ohje siirtymäkauden hallitukselle. Tämä vaikuttaa ilmeiseltä virheeltä.
Yksityinen tuotanto
Niin huono kuin talousteoria onkin sanomaan
mitään erilaisten omistusoikeuksien taloudellisista seurauksista, väitteet kaikenkattavaa
valtionomistusta vastaan tuntuvat vakuuttavilta. Vaikuttaa mahdottomalta saada aikaan
taloudellisten päätäntäkriteerien ensisijaisuutta ja todellista kilpailua monoliittisen omistuksen puitteissa. Valtionomistus on myös
osoittautunut liian hitaaksi uusien yritysten
synnyttäj äksi.
Ei varmaankaan ole mahdollista sanoa,
kuinka suuri valtionsektori saisi olla. Yleensä Itä-Euroopan uudistajat pystyvät sanomaan vain, ettei se saa olla hallitseva. Hedelmällisempi kysymys on, mitä voidaan tehdä
muiden omistusmuotojen yleistämiseksi .. Suoranaisten rajoitusten poistaminen ei riitä: jo
nyt olemassa olevat yksityiset ja osuuskuntayritykset ovat yleensä selvästi sallittua kokoa
pienempiä. Verotuksen ja voimavarojen saamisen asettamat esteet vaikuttavat,mutta poliittisen ja juridisen tulevaisuuden epävarmuus
lienee keskeisin rajoite. Se selittää myös sen,
miksi sosialistinen yksityisyritteliäisyys on
useimmiten arbitraasiin, huijaukseen ja kulutukseen keskittyvää. Sosialismin sisällä toimiva kapitalismi näyttää usein epämiellyttävimmät kasvonsa, mikä taas herättää väestön vastustusta »spekulantteja» ja »monipolihinnoittelijoita» kohtaan. Esimerkiksi neuvostolehdistö tarjoaa tästä rajattomasti esimerkkejä.
Tavoitteeksi asetettavan pääoman yksityisen
tuottavan kasaamisen yleistyminen ilmeisestikin edellyttää sen mahdollistamisen, toimivien pääomamarkkinoiden ja kilpailullisten
olojen luomisen ohella uskottavan konstitutionaalisen tilan luomista, jälleen kerran siis
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perustavia poliittisia muutoksia. Toistaiseksi
tällaiset olosuhteet puuttuvat kaikista ItäEuroopan maista. Pitkäjänteisen yksityisen
investointitoiminnan vaatimat edellytykset on
siis vasta luotava.

Valtionsektori
Yksityistä tuotantoa - joko avoimesti tai
osuuskuntien verhossa - on keskusjohtoisissa
talouksissa yleensä annettu kehittyä sopukoihin, jotka eivät suoraan kilpaile valtionyritysten kanssa. Jos kilpailua on syntynyt, valtio
on verotusta tai panosten saatavuutta säätelemällä estänyt yksityissektorin kasvua. Tilanne ei ole toistaiseksi muuttunut. Koska suoran yksityistämisen mahdollisuuksiakaan ei
pidä yliarvioida, kuten juuri nähtiin, on ilmeistä, että valtionsektorin ylivertaisuus tulee toistaiseksi säilymään. Mitä syitä on odottaa, että markkinatalouteen siirtymiseen sitoutuneen hallituks·en valtionyritykset toimisivat
entistä tehokkaammin?
Liberaali siirtymäkauden hallitus voi jättää
osan omistusoikeuksistaan käyttämättä tai nimittää yritysjohtajia muilla kuin nomenklaturaperusteilla. Silti myös se - ja erityisesti
demokraattinen siirtymäkauden hallitus, kuten edellä nähtiin - on altis eturyhmäpaineelle, tuli se yritysjohtajilta, työntekijöiltä tai alueellisilta valtaelimiltä. Paradoksaalisesti voi
jopa olla, että eturyhmäpaine kasvaa valtionsektorin suhteellisen koon pienetessä, rakennemuutoksen seurausten käydessä ilmeisiksi
ja valtionsektorin tarrautuessa entistä tiukemmin etuoikeuksiinsa.
Tätä ongelmaa voidaan osittain lieventää
kolmea toisiaan täydentävää tietä. Ensimmäinen on erilaiset työllistämispoliittiset toimenpiteet, toinen rahapolitiikan roolin korostaminen ja poliittisesti mahdollisimman paineenkestävän keskuspankin luominen. Kolmas mahdollisuus on siirtää valtionomistus
ministeriöiltä erilaisille poliittisesti itsenäisemmille rahastoille (Tardos 1989). Tällaiseen yksityistämisen simulointiin liittyviin ongelmiin
viitattiin edellä.
Keskustelussa esitetään muitakin toimia valtionsektorin kehittämiseksi. Omistuksen siir-

täminen ministeriöiltä alueellisille elimille pikemminkin korostaa kuin ratkaisee eturyhmäpaineen ongelmia. Valtionyritysten vuokraaminen työntekijöille - ehdotus josta keskusteltiin aikaisemmin paljon Unkarissa ja jota
nyt suositaan Neuvostoliitossa - taas näyttää käytännössä pikemmin uudelta kannustusjärjestelmäitä kuin omistussuhteiden muutokselta (Bauer 1989). Sellaisena se on kiistanalainen eikä voi ratkaista valtionsektorin perusongelmia.
Monilla siirtymävaiheen valtionsektorin
pulmilla on vertauskohtansa markkinatalousmaitten valtionsektorin toiminnassa. Edellä
on tuotu esille syitä miksi yhtäläisyyksiä ei pidä liioitella. Silti niitä on olemassa, ja yksi itäeurooppalaisen uudistustaloustieteen heikkouksia on tietämättömyys siitä, mitä länsimaiden taloustieteessä on näillä aloilla tehty
(Kovacs 1989). Aivan liian usein joko sekä
uusklassinen analyysi että sen vaihtoehdot hylätään keskusjohtoisuuden instituutioihin ja
käyttäytymissääntöihin sopimattomana (Kornaina (1970) on ollut vaikutuksensa) tai niistä omaksutaan vain kulloiseenkin maailmankuvaan sopivia ideologisluonteisia osasia.

Siirtymäkauden talouspolitiikka
Kuten edellä osoitettiin, valtiovalta joutuu
siirtymäkautena paradoksaaliseen asemaan.
Yhtäältä sen tulee olla liberaalisti sitoutunut
itsensä pienentämiseen ja osasta vallastaan
luopumiseen, toisaalta siirtymäkauden edes
kohtuullinen onnistuminen edellyttää voimakasta politiikkaa rahan tarjonnan, maksutaseen, alueellisen kehityksen, työllistämisen,
hinta- ja palkkakontrollin jne~ aloilla. Talous,
joka väistämättä perii suuren valtionsektorin,
voimakkaat eturyhmät ja tavattoman määrän
jäykkyyksiä, epätasapainoja ja epätäydellisyyksiä, tulee vatimaan näkyvältä kädeltä paljon. Suorin tie markkinoihin ei välttämättä ole
paras.
Kuten edellä todettiin, uudistukset aloitetaan kriisitilanteessa. Csabaa (1989) seuraten
tällä voi olettaa olevan kolmenlaisia seurauksia. (1) Markkinasuuntautuneet uudistukset,.
jotka siis aloitetaan heikon taloudellisen tilan
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seurauksena, tekevät kriisistä avoimemmanja
näyttävät siksi edelleen heikentävän talouden
tilaa. (2) Tämän vuoksi hallitus, joka ei ole
poliittisesti vahva, turvautuu kaikenlaisiin
uudistuksen kannalta pulmallisiin kompromisseihin. (3) Kaikki ne yksityiskohtaiset
uudistussuunnitelmat, joita hallituksella mahdollisesti on, tulevat epäonnistumaan.
Tällä on edelleen kaksi keskeistä seurausta. Mitään uudistuksiin pyrkivää hallitusta ei
pidä arvioida sen ohjelmien, vaan käytännön
tekojen ja niiden seurausten mukaan. Toisaalta on turha uskoa, että markkinatalous olisi
välittömästi käyttöön otettavissa oleva vaihtoehto. Siirtyminen, josta nyt puhutaan, on
todennäköisemmin vuosikymmenien kuin
vuosien asia. Sekä ko. maiden sisällä että niiden ulkopuolella onsiksi valmisteltava ja arvioitava konkreettisia talouspoliittisia toimenpiteitä muistaen, että niitä toteuttaa heikko
hallitus (markkinaperustein arvioiden) erittäin
epätäydellisissä oloissa.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:4

Numeerisista yleisen tasapainon veromalleista
TAPIO RUOKOLAINEN

1.

Verorejormien tutkiminen yleisen
tasapainon mallien avulla

Verouudistuksesta on puhuttu paljon, hyvin
usein negatiiviseen sävyyn. Monet kannanotot
ovat kuitenkin vain oman tai viiteryhmän koh..:
talon valittelua.
Verouudistuksen keskeinen ongelma on se,
kuka tehdyistä muutoksista hyötyy ja kuka
niistä kärsii. On siis määriteltävä reformin hyvinvointivaikutusten jakauma aikaisempaan
tilanteeseen tai muihin mahdollisiin reformeihin verrattuna. Hyvinvointivaikutusten selvittäminen edellyttää vastausta seuraaviin kysymyksiin:
Miten suhteelliset hinnat muuttuvat eri
mar kkinoilla?
Miten tuotannon määrä muuHuu eri aloilla?
Miten resurssien allokaatiomuuttuu?
Miten tulonjako muuttuu?
Mitä talouden tehokkuudelle tapahtuu?
Yleisen tasapainon (YTP) malleissa pyritään löytämään sellainen korltrafaktuaalinen
hintavektori, joka saa aikaan kysynnän ja tarjonnan tasapainon kaikilla markkino,illa. Tietokoneresurssien ja ratkaisualgoritmien parantuminen ovat tehneet mahdolliseksi käytännön talouspolitiikan tarpeisiin soveltuvien
riittävän disaggregoitujen mallien ratkaisemisen.
Numeerisia YTP-veromalleja on kehitetty
ja käytetty 1970-luvun alkupuolelta lähtien.
Vaikka niissä kaikissa on yhteirien perimä,
tutkimuskohteiden erot ovat pakottaneet yksityiskohtaiseen räätälintyöhön kussakin tapauksessa erikseen.!
I YTP-veromalleja käsittelevät mm. Borges (1986),
Decaluwe ja Martens (1988), Fullerton, Henderson ja
Shoven (1984), Manne (1985); Mansur ja Whalley (1984),
Pereira ja Shoven (1988) sekä Shoven ja Whalley (1984).
Suomessa numeeristen YTP-mallien käyttö on vasta alul-

YTP-mallit antavat tietoa suhteellisten hintojen, panoskäytön, eri hyödykkeiden kulutuskysynnän ja eri kuluttajien kardinaalisen
hyödyn muutoksista~ Mallien antamien tulosten avulla voidaan laskea hyvinvointivaikutukset esimerkiksi Hicksin kompensoivan tai
ekvivalentin variaatiomitan avulla. Tulonjakokysymysten analysointiin voidaan käyttää
Gini-kertoimia ja Lorenz-käyriä.
Yleisen tasapainon mallien selvin etu on niiden luja mikroteoreettinen perusta: taloudelliset teoriathan kuvaavat suurimmaksi osaksi
sitä, mitä tapahtuu markkinoiden ollessa tasapainossa. Vaikka simuloinnin yhteydessä
mallit toimivatkin tavallaan mustina laatikkoina, joiden antamat tulokset saattavat tuntua
ennalta arvaamattomilta, tunnetun teoriapohjan ansiosta on mahdollista jäljittää, mistä tulokset ovat peräisin.
Määritelmän mukaisesti YTP-mallit kuvaavat koko talouden toimintaa. Niissä mallitetaan kaikki· markkinat, . jolloin talouden eri
osien välinen vuorovaikutus saadaan näkyviin. Siten on mahdollista arvioida esimerkiksi
tulo- ja hyvinvointivaikutuksia.
Sisäinen konsistenssi on läheisesti yhteydessä mallien vahvaan teoreettiseen perustaan.
Yleisen tasapainon malleissa on mahdollista
ottaa huomioon useampia vaikuttavia tekijöitä kuin osittaisen tasapainon malleissa.
Ratkaisualgoritmien kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi yhä pidemmälle disaggregoitujenmallien käytön. Mitä yksityiskohtaisemmin malli voi kuvata taloutta, sitä käyttökelpoisempi se yleensä on.
Matemaattisesti nykyisten yleisen tasapainon mallien etuihin voidaan lukease, että ne
ratkaistaan numeerisesti. Analyyttiset ratkaisumenetelmät ovat päteviä ainoastaan hyvin
laan. Pioneerityötä ovat tehneet ainakin Hannu Törmä
(1988) ja Jouko Ylä-Liedenpohja.
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pienille muutoksille. Talouspoliittiset muutokset ovat usein niin suuria, ettei differentiaalilaskentaan perustu vien ratkaisumenetelmien
käyttö ole oikeutettua.
Yleisen tasapainon mallien avulla on siis
mahdollista saada mitta hyvinvoinnin lisäykselle tai pienentymiselle, joka seuraisi talouspolitiikan muutoksesta. Niistä voidaan näin
katsoa olevan hyötyä sekä tutkijoille puhtaasti
taloustieteellisessä mielessä että myös talouspoliittisen päätöksenteon apuvälineinä.

2.

YTP-mallien rakenne

Kuviossa 1 on esitetty kaavio tyypillisen yleisen tasapainon veromallin luonteesta .. On kuitenkinmuistettava, että niin kansantaloudet
kuin tutkijoiden intressitkin eroavat toisis-

taan, joten malleissa voi esiintyä h!.lOmattaviakin eroja.
Staattiset mallit vastaavat tilannetta, jossa
tulevien markkinoiden piirteitä ei oteta huomioonpäätöksentekotilanteessa tai niiden
odotetaan pysyvän samanlaisina. Rekursiivinen ketjutettu tasapainomalli huomioi talouden kehityksen ajassa, mutta päätöksentekijöiden odotukset pidetään staattisina. Ensin
lasketaan reformin vaikutus talouden kasvun
kannalta keskeisiin muuttujiin kuten säästämiseen ja vapaa-ajan kysyntään, mistä johdetaan pääomavarannon ja työn tarjonnan
muutokset. Tästä päästään uuteen yleiseen tasapainoon.
Intertemporaalisessa tasapainomallissa ta10uden päätöksentekijätoptimoivat yli ajan:
~kotitaloudet maksimoivat hyötyään (äärettömän) pitkän ajan puitteissa ja yritykset opti-

Kulutus

Hintasysteemi

Tuotanto

Tuotantopanosten
omistaminen

Panosten hinnat

Yksikkökustannusten minimointi kullakin alalla

t
Panostulot

II

t
Tuotteiden
hinnat

&

Panosverot

I

Plus tulonsiirrot miinus tuloverot

Tuote- ja
myyntiverot

J,

-}

Käytettävissä
olevat tulot

Kuluttajahinnat

t

J

Kotitalouksien
&
hyödykkeiden ky- syntä

Kunkin panoksen
kokonaistarjonta

'"

&

Julkinenhyödykkeiden kysyntä

------j

Panosten'
kysyntä

&

~

Hyödykkeiden
kokonaiskysyntä

Kunkin panokVERRATAAN ~(---Isen kokonaiskysyntä

Kuvio 1. Yleisen tasapainon veromallin kaavio, Fullerton, Henderson ja Shoven (/984).
Kilpailutasapaino saavutetaan, kun (i) kaikkien hyödykkeiden ja panosten kysyntä vastaa niiden tarjontaa, (ii) kaikilla toimialoilla vallitsevat verojen ,jälkeen nollavoitot ja (iii) talouden agentit ovat budjettirajoitteillaan.
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moivat kassavirtansa veronjälkeistä nykyarvoa. Myös tulevaisuuden markkinoita koskevat odotukset vaikuttavat siis päätöksentekoon. Odotukset· oletetaan rationaalisiksi.
Staattisten ja dynaamisten tasapainomallien
toiminta-ajatuksia on selvitetty kuviossa 2.
Tuotantosektorin mallittamisessa ovat
yleensä lähtökohtana konventionaaliset tuotantofunktiot, yleisimpänä kenties CES. Tuo-

tantofunktiot esitetään yleensä arvonlisää
tuottavina työn ja pääoman funktioina. Panokset oletetaan usein niin homogeenisiksi, että siirtyminen toimialalta toiselle onnistuu. Saman toimialan sisällä voidaan taas erotella esimerkiksi koulutettu ja kouluttamaton työvoima.
Aluksi tuotanto mallitettiin täydellisen kilpailun oletusten mukaisesti. Nyttemmin mal-

staattinen tasapainomalli

Eksogeeninen pOlitiikkamuutos

)

Täyde 11 isen kilpailun tasapa.ino
ennen muutosta

Täyde11 isen kilpailun tasapaino
muutoksen jälkeen

Ketjutettu tasapainomalli

Eksogeeninen politikkamuutos

1

r--T-ä-Y-d-e-l-l-i-s-e-n---'
sää. täm i sen
kilpailun ta- ~ ja vapaasapaino periajan muutos
odilla T

Pääomakan-

-7 tarjonnan
nan ja työn
muutos

Täydellisen
~ kilp~ilun t~sapalno pe~lodilla T+l

Intertemporaalinen tasapainomalli

Eksogeeninen politiikkamuutos

Täydellisen kilpailun tasapaino periodi11a T

Aiemmat tasapainot

-7r------,~if_r---------,f_r------.....

Kuvio 2. Staattisten ja dynaall1isten tasapainoll1allien toiminta-ajatukset.
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leihin on saatu mukaan myös epätäydellisen
kilpailun piirteitä kuten työttömyyttä aiheut-c
tava palkkojen jäykkyys (Serra-Puche 1984,
Kehoe et al. 1986).

Tuotannon disaggregointiaste vaihtelee suuresti. Ääritapauksissa kokq tuotantosektoria
käsitellään yhtenä toimialana, mutta yleensä
toimialoja on yli kymmenen. Erityisesti pääomatuloihin kohdistuvaa verotusta tutkittaessa toimialat jaetaan usein ankarasti ja kevyesti
verotettaviin toimialoihin. Mallin disaggregointiaste vaikuttaa tuloksiin usein merkittävästi. 2
Kulutussektorin mallitus perustuu yleensä
tavanomaisista hyötyfunktioista (CobbDouglas, CES) johdettuihin kysyntäfunktioihin. Hyötyfunktiot ovat tavallisestI IIlOnitasoisia.
Kulutuspuolen disaggregointiaste vaihtelee
huomattavasti sekä kuluttajien että hyödykkeiden määrän osalta. Kuluttajatvoidaan jakaa esimerkiksi ammatin, iän tai tulotason perusteella eri ryhmiin. Hyödykkeiden jako voi
perustua verokohteluun tai esimerkiksi virallisissa tilastoissa käytettyihin ryhmiin.
Mallin tuotantopuolen toimialahyödykkeet
eivät yleensä vastaa kulutushyödykkeitä. Siksi
joudutaan turvautumaan jonkinlaisen siirtymämatriisin käyttöön.
Verojärjestelmän mukauttaminen YTPmalleihin on yksi lähestymistavan vaikeimmista ongelmista. On selvää, että mallin pitäisi
pystyä kuvaamaan verojärjestelmä mahdollisimman täydellisesti. Käytännössä tässä joudutaan kuitenkin tekemään monia yksinkertaistuksia. Verouudistusten yhteydessä usein
julkituotu tavoite verotuksen yksinkertaistamisesta on siis myös mallinrakentajien etujen
mukainen. Tutkijoiden tehtävä on kuitenkin
sopeutua verojärjestelmään eikä päinvastoin.
Ensimmäisenä ongelmavaiheena on selvittää, miten todellisen verojärjestelmän mukaiset verot täsmennetään mallissa. Monien verotyyppien kohdalla kirjallisuus tarjoaa toisistaan suuresti poikkeavia vaihtoehtoja.
Kun eri verojen kohtelu on selvitetty, pääs2

Katso Fullerton, Helldersoll ja S!zo\'ell (1984, ss.

378-387).

tään määrittelemään mallin kenties keskeisimmät parametrit, veroasteet. Veroasteet esitetään useimmiten ad valorem, jolloin joudutaan valitsemaan yksi mahdollisimman edustava arvo. Käytetyin lienee efektiivinen keskimääräinen veroaste. Resurssien allokaatiovaikutuksia artalysoivissa malleissa marginaaliveroaste olisi paras vaihtoehto, mutta sen
määrittely on hyvin hankalaa (Shoven ja
Whalley 1984, S. 1031). Efektiivisen marginaaliveroasteen voidaan kuitenkin useimmiten
olettaa poikkeavan efektiivisestä keskimääräisestä veroasteesta. Myös verojärjestelmien
progressiivisuus hankaloittaa arviointia.
Julkista sektoria käsitellään YTP-malleissa
yleensä yhtenä kokonaisuutena; poikkeuksen
muodostavat alueelliset mallit, esimerkiksi Jones ja Whalley (1986). Vuosittain tasapainossa
olevan budjetin vaatimus esiintyy malleissa
yleisesti; vajeethan ovat mahdollisia vain dynaamisissa malleissa. J
Julkisia menoja käsitellään niin eksogeenisina kuin endogeenisinakin. Tulonsiirtoja ei
endogeenisinakaan johdeta optimointikäyttäytymisestä, mutta valtion muut menot saatetaan mallittaa optimoinnin mukaisesti. J ulkisen sektorin rooli tuottajana ja kuluttajana
vaihtelee malleittain. Tyypillisesti sille oletetaan yksityistä sektoria yksinkertaisemmat
käyttäytymisfunktiot.
Ulkomaankauppasektori jää YTP-veromal1eissa usein viimeiseksi ja pienimmällä huomiolla mallitettavaksi sulkevaksi lohkoksi.
Tyypillinen oletus on viennin ja tuonnin vuosittainen yhtäsuuruus, mutta vajeet ja ylijäämät huomioivia mallejakin on olemassa. Ulkomaita voidaan käsitellä myös eräänä kuluttajaryhmänä. Kansainvälisten pääomavirtojen
mallittaminen on tähänastisissa YTP-veromalleissa vielä alkutekijöissään.
Sijoituskohteiden mielekäs käsittely mahdollistui vasta dynaamisissa malleissa. Lukumäärä ja riskillisyys/riskittömyys vaihtelevat.~

.~ Katso Pereira ja S!zo\'ell (1988) sekä S!zo\'ell ja
W!zalley (1984).
~ Ulkomaankaupan ja sijoituskohteidell käsittelystä
YTP-malleissa katso Pereira ja S!zo\'en (1988).
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3. Analyysin kulku
Analyysin pohjana on oletus, että perusvuodeksi valittuna ajankohtana taloudessa on vallinnut tasapaino. Tältä vuodelta kerätään tilastoaineisto mallin määritystä varten. Tärkeimpiä lähteitä ovat kansantalouden tilinpito, panos-tuotostilastot ja verotilastot.
Perusvuoden yleisen tasapainon aineiston
olisi toteutettava seuraavat tasapainoehdot: (i)
kaikkien hyödykkeiden kysyntä vastaa niiden
tarjontaa, (ii) kunkin toimialan voitto on eipositiivinen, (iii) kaikki talouden agentit toimivat budjettirajoitteensa puitteissa ja (iv) taloudessa vallitsee ulkoinen tasapaino. Tavallisesti tilastoaineisto ei toteuta näitä ehtoja.
Kansantalouden tilinpito on voimakkaasti
makropainotteinen, jolloin YTP-analyysin
tarvitsemaan hienojakoisempaan materiaaliin
kiinnitetään vähemmän huomiota. Käytetyt
mittakäsitteet voivat aiheuttaa ongelmia. Yleinen ongelma on myös kulutus- ja tuotantodatan keskinäinen yhteensopimattomuus.
Jotta YTP-analyysiä voitaisiin käyttää, tilastoaineistoa on muokattava malliin sopivaan
muotoon. Tähän käytetään usein Bacharac:..
hin RAS-menetelmää. 5
Valitun mallin funktionaalisen rakenteen
mukaiset parametrit määritellään perusvuoden yleisen tasapainon aineiston ja eksogeenisten parametriestimaattien avulla. Tätä menettelyä kutsutaan kalibroinniksi. Eksogeenisten parametrien tarve johtuu siitä, että suuri
määrä parametrejaon määriteltävä yhden havaintopisteen eli perusvuosiaineiston perusteella. Ilmari etukäteen kiinnitettyjä parametriarvoja ei saataisi yksi käsitteistä ratkaisua.
Eksogeeniset parametrit ovat yleensä joustoja tai niihin läheisesti liittyviä arvoja. Koska
nämä parametrit vaikuttavat mallin muiden
e
parametrien määräytymiseen, on niiden mer kitys mallin luotettavuuden arvioinnissa suuri. Tyypillinen menettely on tutkia eksogeenisten parametriarvojen vaihtamisen vaikutusta
~ Katso ManslIr ja Whalley (1984). Tarkkoja esityksiä pcrusvuodcn yleisen tasapainon aineiston (benchll1ark
equi/ibrillll1 da/(l se!) muokkaamisesta tarjoavat esim. Ba//ard, Fuller/on, Shoven ja vV/wlley (1985) sekä S/-Hi/aire
ja Whallev (1987).

mallilla saataviin tuloksiin (herkkyysanalyysi). 6
Eksogeenisten parametriestimaattien käyttö on luultavasti YTP-analyysin käsitellyin ongelma. Yleinen tapa on etsiä estimaatteja kirjallisuudesta. Tällöin törmätään usein joko relevanttien estimaattien puutteeseen tai sitten
joukkoon toisistaan eroavia estimaatteja. Eksogeenisten parametrien estimoiminen erikseen on taas erittäin työlästä. Parametrien
hankinnassa tulee näin esille YTP-analyysille
tyypillinen tarve hallita useita eri aloja tai ainakin kyetä yhteistyöhön monien alojen edustajien kanssa.
Kalibroimalla parametrisoitua mallia ei voida testata tilastollisesti, koska parametriarvot
muodostuvat deterministisesti. Tätä piirrettä
on usein kritisoitu. Luontevimmalta ratkaisulta mallin parametrien määrittämiseksi saattaisikin tuntua ekonometrikoille tutumpi stokastinen estimointi. Se on kuitenkin osoittautunut hankalaksi. 7
Ekonometrisille malleille on tyypillistä tilastollisen rakenteen monipuolisuus, joka voidaan saavuttaa vain taloudellisen rakenteen
kustannuksella. Suurimpana ongelmana on
estimoitavien parametrien suuri määrä verrattuna saatavilla olevaan havaintomäärään.
YTP-malliajattelussa pyritään korostamaan
talouden rakenteen mallittamista mahdollisimman tarkasti. Tällöin parametrien määrä
kasvaa väistämättä suureksi.
Kalibroinnin onnistuminen voidaan tarkastaa toistettavuustestin (data consistency check)
avulla. Saaduilla parametreillä maIlin pitäisi
kyetä tuottamaan perusvuoden yleisen tasa:painon aineisto. 8
Mallin tultua parametrisoiduksi sitä voi1> Mallien antama hyvinvoinnin muutos saattaa osoittautua jonkin eksogeenisena malliin tulleen parametrin
funktioksi. Hyvä esimerkki vaikutusten suuruudesta löytyy teoksesta Ballard, Fuller/on, Shoven ja Whalley (1985,
s. 241). Etsittäessä mallin perusteella optimaalista reformia todettiin, että valinta riippui täysin käytetystä säästämisen joustoestimaatista.
7 Stokastisen estimoinnin mahdollisuuksista katso
Mansur ja Whalley (1984) sekä Jorgenson (1983).
x Kalibroinnista lähemmin' katso Mansur ja Whalley
(1984), Fuller/on, Henderson ja Shoven (1984) sekä Shoven ja Whal/ey(l984).
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Perusvuoden tilastoaineisto

Perusvuoden yleisen
tasapainon aineisto

Perusta~apai-

non toistettavuustesti

--7

Mallin määritys ja
kalibrointl perustasapainoon

~

EKSOGEENISET
PARAMETRIT

Veroreformin
määrittäminen

Simulointitasapainon
laskeminen

Perus- ja simulointitasapainon parivertailu reformin llyvinvointivaikutusten
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daan käyttää simulointeihin. Tapahtunut tai
ehdotettu veroreformi esitetään mallin vaatimassa muodossa, minkä jälkeen haetaan sellainen hintavektori, joka tuottaa uuden tasapainon. Tätä voidaan verrata perustilanteeseen hyvinvointi- ja muiden vaikutusten selvittämiseksi (ks. kuvio 3).

4. Kehitysnäkyrnät
Vaikka yleisen tasapainon mallien puutelista
on yhä pitkä, niiden käyttö on yleistymässä.
Mallien avulla on tähän mennessä voitu osoittaa esimerkiksi, että progressiivisen tuloverotuksen ja muiden markkinahintoja vääristävien tekijöiden aiheuttamat tehokkuustappiot
ovat huomattavasti suurempia, kuin aikaisemmin on arvioitu. Useimpien tutkimusten mu-

kaan siirtyminen tuloverotuksesta kulutusverotukseen parantaisi tehokkuutta.
Mallien rakentamisessa ei koskaan päästä
eroon rajoittavista oletuksista. Oletusten kiinnittämiseen ja muihin valintaongelmiin (model preselection problems) tulisikin löytää systemaattinen metodi parhaan vaihtoehdon löytämiseksi.
Taloudellisten ilmiöiden dynaamisten piirteiden mallitus kehittynee jatkuvasti. Tähän
mennessä on vielä useimmiten jouduttu tyytymään trade off -ajatteluun eri lohkojen välillä, jotta dynamiikkaa saataisiin malliin. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Auerbachin (1983
ja 1987) mallit, joissa kuluttajat on jaettu 55
ikäryhmään, mutta tuotantoa käsitellään yhtenä toimialana. Odotusten ja sopeutumisen
lisäksi huomiota on kiinnitettävä ainakin teknisen kehityksen mallittamiseen.
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Epätäydellisen kilpailun piirteet kuten hintojen jäykkyys, työttömyys ja epävaki6iset
skaalatuotot otettaneen tulevaisuude$sa huomioon entistä paremmin. Markkinatasapainotilanteessa esiintyvät resurssien tuhlauksesta
ja käyttämättömyydestä aiheutuvat vääristymät saataneen myös esille määrärajoitteita sisältävien mallien avulla (Whalley 1985).Huomiota saanevat osakseen myös kotitalouksien
likviditeettirajoitteet.
Disaggregointiasteen kasvusta huolimatta
YTP-malleissa ei ole toistaiseksi pystytty hyödyntämään joissakin veroanalyyseissä )<äytettyä laajaa kotitalouskohtaista' mikrodataa.
Tähän suuntaan ollaan kuitenkin pääsemässä (St-Hilaire ja, Whalley1987). Efektiivisiä
veroasteita koskevan analyysin yhdistäminen
YTP-mallitukseen tarjoaa luontevan väylän
verotuksen parametrisoinnin asiahmukaistamiseen.
Perinteiset ekonometriset makromallit ja
numeeriset YTP-mallit käsitetään valitettavan
usein toistensa kilpailijoiksi. Mallienyhteiskäyttömahdollisuuksia tulisi tutkia nykyistä
tehokkaammin. 9
Soveltavat yleisen tasapainon veromallit
ovat kehittyneet Harbergerin analyyttisesti
»käsin» ratkaistuista kahden sektorinmalleista ensin staattisiksi ja sitten ketjtitettujenmaJlien kautta intertemporaaiisiksi dy'naamisiksi
numeerisiksi malleiksi, joiden disaggre'gointiaste mahdollistaa realististen 'toimenpidesuositusten antamIsen mallin pohJalta. YTP~mal
litus on kuitenkin vielä suhteellisen nuori aktiviteettialue, joten kehitysmahdollisuuksia ja
uusia sovelluskohteita löytynee runsaasti.
Tähänastinen tutkimus lienee jo osoittanut
riittävän vakuuttavasti sen, että yleisen tasapainon malleille löydetään numeerisesti ratkaisu. Huomio pitäisikin nyt suunnata mallien
käyttökelpoisuuden esille tuomiseen ja parantamiseen. Mallit olisi siis tavallaan markkinoitava talouspoliittisille vaikuttajille unohtamatta kuitenkaan tuotekehittelyä. Tähän päästään parhaiten siten, että mallien laatijat (ja
<) YTP-maIIien hyödyntämistä makrotalouden rakenneanalyysissä erityisesti »keynesiläisten» kerrointen yhteydessä kuvaavat ainakin Robinson ja Roland-Holst
(1988).

käyttäjät) kykenev'ät tärjoamaankonkreettisia politiikkasuosituksia,saatujen tulosten
pohjalta. jo
Mallien rakentaminel1 vaatii joko todella
monipuolisia tutkijoita tai sitten yhteistyötä
eri alojen edustajien välillä., Kehitys on ilmeisesti kulkemassa yhä enemmän eri alojen
asiantuntijoista koostuvien projektiryhmien
suuntaan.
Tietokoneresurssien saatavuus parantunee
jatkuvasti. YTP-malleista löytyy jo kaupallisessa levityksessä olevia versioita, jotka lisännevät kiinnostusta alueeseen. Ratkaisualgoritmejakin kehitetään edelleen.
YTp.,mallien perusideana on ollut talouden
kaikkien markkinoiden mallittaminen. Malleja kehitettiin aluksi nimenomaan verosovelluksia varten, mutta sittemmin niistä pyrittiin
tekemään mahdollisimman yleiskäyttöisiä.
Yleinen suuntaus tuntuu nyt kulkevan takaisin kohti spesifimpiä 'malleja.' Kiinnostuksen
kohteena olevat sektorit mallitetaan huomattavasti ,muita yksityiskohtaisemmin.
Niin maiden sisäiset kuin kansainvällsetki l1
talouspoliittiset muutokset nyt ja lähi'luosina
edellyttävät mahdollisimman tehokkaiden
analyysivälineiden kehittämistä ja käyttöä.
YTP-mallit hyödyntävät erittäin pitkälle konventionaalisen' talousteorian analyyttistä rakennetta. Siten ne tarjoavat puutteistaan huolimatta varteenotettavan apuvälineen talouspolitiikanpäätöksentekijöille ja tutkijoille.
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Kansantaloudelline-n
aikakauskirja 1989:4

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA

»Industrial dynamics» ja joustava tuotantomalli
suurennuslasin alle
RAIMO LOVIO

Kansantaloudellisen aikakauskirjan edellisessä
numerossa oli Keijo Räsäsen (1989) artikkeli, jossa esitdtiin ja arvioitiin kirjaani Suomalainen menestystarina? - tieto teollisen ver:"
kosto talouden läpimurto. Vaikka tunnenkin
saaneeni ansiot()nta arvönnousua, olen kiitollinen arviosta. Suomen kaltaisessa pienessä
maassa harvoin saa kirjoitustertsa lukijaksi
sellaista henkilöä, joka ymmärtää mitä toinen
ajaa takaa ja pystyy samalla kehittämään ajatuksia eteeripäin. Keijo RäSänen tiivistää ajatuksiani paikka paikoin paremmin kuin itse
olen kirjassa kyennyt tekemään.
Syytä poleemiseen jatko keskusteluun ei siis
ole. -Toimituksen toivomuksesta yritän kuitenkin jatkaa ja suunnata pohdiskelu~ eteenpäin
muutamasta kysymyksestä~
'. En puutu nyt lajnkaan Suomen elektroniikkateollisuuteen, vaikka Nokian elektroniikan
viimeaikainen kehitys onkin herättänyt lisää
kysymysmerkkejä. Kirjan ilmestymi&en jälkeen tulleet tiedot sekä Nokian että muiden
yritysten osalta vahvistavat kuvaa, että kehitys on ollut menestystarina lähinnä määräUisenä kasvuna, josta yritysostot selittävät suuren osan. Pitkäaikaiseen ja nopeaan mutta samalla kannattavaan kasvuun pääseminen on
suomalaisen elektroniikkateollisuuden Akilleen kantapää. Joiltakin osin tähänastinen menestystarina voi muuttl}a m~netystarinaksi ja
kysymysmerkki huutomerki~si (Lovio 1989)~
Varsinaisesti haluaisin kuitenkin jatkaa keskustelua taloustieteen suunnista, yrityksen
teoriasta ja tietoteollisesta verkostotaloudesta~

Industrial economics = industrial organization + industrial dynamics + economics of organization?
Kansainvälisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa on jo varsin pitkään ollut suuntaus
tai tutkimusalue, jota on kutsuttu nimellä industrial economics tai industrialorganization.
Tutkimusalueella on omat järjestönsä (esim.
European Association for Research in IndustrialEconomics, EARIE) ja lehtensä (esim.
Journal of Industrial Economics ja International Journal of Industrial Organization).
. Suomessa tämän alan tutkimusta on tehty
kuitenkin vähän. Pisimpään sitäpn harrastettu ETLAn toimialaryhmässä, mutta muuten
tutkimus on ollut muutaman tutkijan varassa. Tutkimuksen vähyyttä osoittaa sekin,ettei termille industrial economics ole löytynyt
iskevää. suomennusta. Yrjö Jahnssonin Säätiö kääntää sen nykyisin »toimialan taloustieteeksi». ETLAn tutkimusryhmän nykyinennimi on»yrityksiä ja toimialoja koskeva tutki,.
mus».Tosin Suomi ei;ole ainoa maa, jossa tämä tutkimusalue on huonosti määritelty ja
epämääräisesti nimitetty. Näin asia lienee
useimmissa maissa.
Tässä tilanteessa alueen tutkimusta voisi selkeyttää ja viedä eteenpäin se, että nykyistä paremmin pystyttäisiin määrittämään tämän tutkimusalueen suuntaukset ja rajat. ETLAn tutkimusohjaaja Pekka Ylä-Anttilan kanssa käy;,.
mieni keskustelujen perusteella ehdottaisin
keskustelua seuraavanlaisesta systematiikasta
tällä alueella.
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Termien industrial economics ja industrial
organization kilpailu koko tutkimusalueen nimestä johtunee siitä, että industrialorganization -tutkimus on alueen ehkä vanhin ja vakiintunein tutkimus suuntaus varsinkin Yhdysvalloissa. Suuntaus on keskittynyt tutkimaan
toimialojenrakenteen (tarkemmin sanottuna
markkinarakenteen, kilpailutilanteen, esim.
monopolisoitumisasteen) vaikutuksia yritysten
käyttäytymiseen (innovaatioihin, mainontaan
jne.) ja menestymiseen sekä käyttäytymisestä mahdollisesti kansantaloudelle aiheutuvia
hyvinvointitappioita. Tutkimusalue on liittynyt kilpailuteoriaan ja samalla varsin läheisesti
julkisen vallan harjoittamaan kilpailupolitiikkaan. Esimerkiksi Martti Virtasen (1989) puheenvuoro aikakauskirjan edellisessä numerossa kuuluu selvästi tähän aihepiiriin.
1950-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin
asti industrial organization -tutkimusta' hallitsi
ns. structure-conduct-perjormance ..:paradigmao Tämän paradigman mukaisissa tutkimuksissa markkinarakenne oli yleensä eksogeenineh ja staattinen; joka selitti yritysten käyttäytymistä ja menestymistä. Nykyisin tämän
asetelman ilmeiset heikkou.detovat johtaneet
new industrial organization -tutkimukseen,
jolle on tyypillistä markkinarakenteen endogenisoiminen ja dynamisointi sekä epätäydellisen kilpailun mallien ja peliteorianhyödyntäminen. Yritysten käyttäytymisen ei myöskään oleteta määräytyvän suoraan markkinarakenteesta, vaan kausaalisuhde voi kulkea
myös· toiseen suuntaan (Jucquemin 1987,
1.:.:-10); Perinteisestä structure-conduct-perjormance -tutkimuksesta Suomessa käy esimerkistäBjörn Wahlroosin (1980) tutkimus.
Uudemman paradigman mukaista tutkimusta Suomessa on harjoitettu ymmärtääkseni
olemattoman vähän.
Yhtä kaikki myös new industrial organizatlon -tutkimuksen varsinainen kohde on toimialarakenteen (tai kilpailutilanteen) ja yritysten käyttäytymisen välinen suhde. Tämä kysymyksenasettelu On ollut liian ahdas monille, ennen muuta länsi-eurooppalaisille tutkijoille, joita ei ole työllistänyt yhdysvaltalaisten kollegojen tapaan antitrustipolitiikan käytännölliset tarpeet. Niinpä Bo Carlsson ehdotti

vuonna 1985 tultuaan valituksi EARIE:n puheenjohtajaksi, että industrial organization
-tutkimus (10) todettaisiin selvästi vain osaksi laajempaa industrial economics -tutkimusta,
jonka toiselle pääsuunnalle hän ehdotti nimeä
industrial dynamics (lD).
Esimerkkeinä industrial dynamics -tutkimuksesta Carlsson mainitsee mm. Erik Dahmenin (»sehumpeterian dynamies»), Richard
Nelsonin ja Sidney Winterin (»evolutionary
theory») ja Burton Kleinin (»dynamieeeono"mies») tutkimukset. Carlssonin (1987) mukaan selvin ero 10:n ja ID:n välillä on siinä,
että 10:ssa toimiala on analyysin perusyksikkö, kun. taas ID:ssä painopiste on selvemmin
yksittäisten yritysten strategisen. käyttäytymisen analyysissa. Toiseksi ID-tutkimus analysoi prosesseja (teknologioiden, yritysten ja toimialojen evoluutiota) eikä kulloinkin vallitsevaa rakennetta ja sen seurauksia. Tästä johtuen teknologisella muutoksella on keskeinen
asema ID-tutkimuksessa. ID painottuu tarjontatekijöiden, tuotannon ja tuottavuuden analysointiinmarkkinarakenteen sijasta. ID:llä
on 10:ta läheisemmät suhteet managementtutkimukseen ja insinööritieteelliseen tuotantotalouteen .. ID-tutkimuksesta syntyvät suo-:
situkset eiväf rajoitu kilpailupolitiikkaan vaan
liittyvät laajemmin koko teollisuus- ja teknologiapolitiikkaan.
Suomen elektroniikkateollisuutta koskeva
tutkimukseni kuuluu selvästi ID-suuntaukseen. Tutkimukseni keskeisenäkohteenahan
on teknologinen muutos ja uuden syntyvän
toimialan yritysrakenteen ja 'innovaatioiden
evoluutio. Eniten olen saanut vaikutteita englantilaisen Christopher Freemanin ja yhdysvaltalaisen Richard Nelsonin luomasta koulukunnasta, jonka näkemykset on tiivistetty
600-sivuiseen kirjaan Technical Change and
EconomicTheory (Dosi et al. 1988). Tämän
ryhmittymän yhteisprojekteihin osallistuvat
aktiivisesti Christopher Freemanin perustaman Seienee Poliey Researeh U nitin (Sussex)
tutkijat, Yhdysvalloista Nelsonin lisäksi mm.
Nathan Rosenberg, Italiasta mm. Giovanni
Dosi ja Hollannista LucSoete. Pohjoismaissa tutkimusta harrastetaan erityisesti Aalborgissa ja Lundissa (esim. Bengt-Åke Lundvall).
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Ryhmittymän keskeiseksi laitokseksinäyttäisi olevan muodostumassa Luc Soeten johta. ma uusi instituutti MERIT (Maastricht Economic Research Institute on Innovation and
Technology, University ·of Limburg) Hollannissa.
IO:n ja lp:n lisäksi industrial eeonomies.
-tutkim~kseen voitaisiin mahdollisesti .laskea
vielä kolmantena suuntauksena organisaatioiden taloustiede (eeonomies of organization)
Seppo Honkapohjan (1988, 25) mukaan »orgaanisaatioiden taloustieteen tutkimuskohteena ovat t~lousyksiköiden käyttäytyminen, keskinäinen vuorovaikutus ja voimavarojenkohdentaminen, kun hyödykkeiden ja tuotantoresurssien vaihdanta ei tapahdu markkinoiden
välityksellä» (esim. O. E. Williamsonin trans-·
aktiolähestymistapa ja M. Aokin analyysi erilaisten organisaatioiden tehokkuudesta; ks.
myös Pohjola 1988).
Honkapohja (1988, 30) rajaa organisaatioiden taloustieteen industrial eeonomies -tutkimuksenulkopuolelle, mutta voi olla perusteita
pitää sitä myös osana tätä tutkimusta. Ensinnäkin yrityksen sisäisiä organisaatioratkaisuja toki tarkastellaan industrial eeorlOmies .:.tutkimuksen oppikirjoissa (esim.Jaequemin
(1987) kirjassa asialle on omistettu oma lukunsa). Toiseksi alan seminaareissa esitellään tämän tutkimuksen tuloksia. Ja kolmanneksi itse todellisuudessa on käynnissä prosessi, jossa markkina- ja hierarkiasuhteiden väliin on
muodostumassa yhä enemmän sellaisia taloussuhteita,joita on kutsuttu verkostosuhteikSi.
Verkostosuhteiden analysointia tarvitaan osana toimialatutkiinusta ja tässä esim. Williamsonin transaktiolähestymistapa on yksi selkeäi
analyysitapa.
Jos tällainen näkemys hyväksyttäisiin, silloin industrial eeonomics muodostuisi kolmesta tutkimussuunnasta. Industrialorganization
-tutkimuksen lisäksi siihen kuuluisivat industriaLdynamics ja mahdollisesti ainakin osittain eeonomies of organization.
Suomen kielen kannalta vaikeudet tästä tosin vain lisääntyvät. Kuten totesin esimerkiksi Yrjö Jahnssonin Säätiö kääntää tällä hetkellä termin industrial eeonomies toimialan taloustieteeksi. Minusta asiallisesti ottaen tämä

käännös sopii· kuitenkin täsmällisemmin in'dustrial organization-tutkimukseen, joka nimenomaisestion toimialaorganisaation (kilpailurakenteen) tutkimusta. Aikakauskirjan
numeron 2/89 pääkirjoituksessa Pertti Haa.,.
paranta peräänkuulutti toimialan taloustieteen
aktivoimistaSuomessa. Termiä tQimialantaloustiede hän käyttää tässä yhteydessä juuri
industrial organization -tutkimuksen suomenkielisenä vastineen~ ~ kuten tässä Il1inäkin
ehdotan ~ ja hänellä lienee ollut mielessä
edellä esitetyn new industrial organization tutkimuksen kehittäminen.
Kirjassani ehdotan termilleindustrial dynamies suomennosta rakennedynamiikan taloustiede, mutta ehdotus lienee kankeaja epämääräinen. Lisäksi pitäisi vielä keksiä koko alueelle eli käsitteelle industrial eeonomies uusi suomennos, jos toimialan taloustiede täsmennettäisiin termin industrial organization käännökseksi.
Tärkeämpää kuin oikeat luokitukset ja vetävät nimet on tietysti se, etta tehdään hyvää
tutkimusta.

Yritykset toimijoina
Keij o· Räsänen arvostelee oikeutetusti· kirj aani siitä, että käsittelen puutteellisesti yrityksen sisäisiä prosesseja, kuten liikkeenjohdon
monitasoisuutta sekä johdon ja työntekijöiden erilaisia intressejä. Koska yritys ei ole mikään monoliittinen kokonaisuus,»yrityksen
käsittely agenttina/subjektina ei ole mielekästä», Räsänen toteaa. Tältä asia varmaankin
näyttää liiketaloudellisen tutkimukseri näkökulmasta.
Tällä kohdin minä tarkastelen asiaa kuitenkin kansantaloudellisen tutkimuksen näkökulmasta. Siinä esitän väitteen, .että tavanomaisessa uusklassisessa mikroteoriassa yritys ei
ole mikään erityinen agentti tai subjekti~ vaan
pikemminkin vain enemmän tai vähemmän
rationaalisesti ja 'enemmän tai vähemmän täydelliseen informaatioon perustuvia päätöksiä
tekevä abstraktiJaskukone.· Juuri siksi »yrityksen teoria·onlOllut ongelmallinen kohta taloustieteessä», kuten Honkapohja (1988) to-

464

teaa. Todella aitona (yrittävänä, erehtyvänä
ja oppivana, erilaisin perustein jataustoin toimivana) agenttina yritystä on vaikea löytää
mikroteorian koordinaatistoista. Viime vuosina tapahtunut Schumpeterin ja laajemminkin uusitävaltalaisen taloustieteen renessanssi lienee nähtävissä ainakin Qsin reaktiona tähän tilanteeseen.
Ajatukseni onkin, että yrityksen teorian kehittäminen voisi olla kansantaloustieteilijöitä
ja liiketaloustieteilijöitä yhdistävä silta. los liiketaloustieteilijät pyrkisivät yi-ityksen sisäisistä
sokkeloista ja funktioista kohti yleisempää
yrityksen teoriaa jä kansantaloustieteilijät
koettaisivat saada vähän actionia ja väriä laskukoneyrityksiinsä A ja B, siitä voisi syntyä
hedelmällinen, tutkimusta 'molemmilla suunnilla eteenpäin vievä' dialogi.

Industrial economics kaikkine suuntauksineen tarjoaa ja on jo tarjonnutkin tälle dialogille yhden foorumin. Suomessa konkreettisena foorumina voisi olla taloustieteilijöiden
kesä tapaaminen 1yväskylässä - kuten aikakauskirjan edellisen numeron uutispalstalla
ehdotetaan. Tämä voisi ollajatkoa muutaman
vuoden takaiselle Suomen Akatemian yrityksen teorian yhteistyöryhmälle, jota vetivät lähinnä liiketaloustieteilijät (Risto Tainio, Kari Lilja ym.).

Massatuotantomallista joustavaan
tuotantomalliin
Keijo Räsänen kirjoittaa arviossaan, että» Lovion väitteet siirtymisestä kohden tietoteollista
v(;!rkostotaloutta voidaan asettaa kyseenalaisiksI viittaamalla puuttuvaan tai ristiriitaiseen
evidenssiin». »Ovatkohan Lovion väitteet teknistaloudellisen paradigman murroksesta tosiasioiden valossa liioiteltuja?»
Varmaankin ovat. Tältä osin yritän kirjassani hahmottaa varsin tuoreita prosesseja, ja
kirjoituksella on osin myös ohjelmallinen sävy. Siitä huolimatta pitäisin kiinni perusväitteestäni, että kehittyneiden OECD-maiden
1980-luku on perusteltua hahmottaa siirtymä-

periodina fordistisen massateollisuuden aikakaudesta joustavaan tietoteolliseen verkostotalouteen, joka varsinaisesti alkaa vaikuttaa
vasta 1990-luvulla.
Sosiologisessa tutkimuksessa tästä alkaa olla selvä yksimielisyys. Erimielisyyttä on lähinnä siitä, miten uutta tuotantomallia nimitetään, kuinka vahvaksi sen nähdään jo nyt
muodostuneen eri aloilla ja kuinka suotavaksi
kehitys näyttää muodostuvan eri kansalaispiireille. Itse asiassa aikakauskirjan edellisessä
numerossa olleet Pohjolan (1989) ja Alasoinin (1989) artikkelit tarjoavat hyvän yleiskuvan tästä keskustelusta. Talöustieteellisessäkin tutkimuksessa esiintyy yhä useamminkäsitteet massateollinen ja joustava tuotantomalli sekä verkostotalous (esim. Carlsson 1989,
Diwan 1989; Suomessa mm. Okko 1989, Vuori & Ylä-Anttila 1989, Eskelinen & Virkkala
1989).
Näitä kahta tuotantomallia voidaan valottaa ideaalityyppisesti Taulukon 1 osoittamalla·tavalla. Yksityiskohtiin menemättä.korostaisin vain, että tällainen ideaalityyppinen vastakka,inasettelu antaa mielestäni hyvän lähtökohdan empiiriselle tutkimukselle. Sitä olen
itse viime vuosina tehnyt, BITRA.n rahoittamassa TES-ohjelmassa, jossa on mukana tutkijoita VTT:ltä, ETLA:stq ja Työministeriöstä.
Projektissa on analysoitu· muutosta tekniikan, yritysten, eri toimialojen, työvoiman ja
aluerakenteen kannalta. Projektin lähiaikoina ilme~tyvä loppuraportti Joustava tuotanto - 90-lu,vun verkostotalouden ydin antaa
toivottavasti riittävääempiiristä tukea teesinomaisesti esittämälleni visioIle.
Oli miten oli, niin on joka tapauksessa tärkeää, että taloustieteilijätkin osallistuisivat aktiivisesti tulevaisuutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tulevaisuus on aina
avoin, ja se voi aina olla parempi' kuin tämä
päivä. Tutkijat eivät kammioissaan luo tulevaisuutta, mutta oma panos soppaan olisi rohjettava laittaa - vaikka vain pikantteina visioina. Sitä soppaahan me jokainen ammattiin ja virka-asemaan katsomatta myöheminin
kuitenkin syömme.
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Taulukko 1. Tuotantomallin muutos 1980-luvulla.
Massatuotantomalli

Joustava tuotantomalli

Markkinat

Homogeeniset, ennustettavat
muutokset, tarjonta rajoitteista

Heterogeeniset, ei-ennustettavat
muutokset, kysyntä rajöitteista .

Tekniikka

Mekaniikka, energia, arralogia-aut.

Moderni tietotekniikka

Tavoitellut edut

Kyky skaalaetuihin, kustannusedut,
markkinaosuus

Joustavuusedut: variointi- ja
reagointikyky ,laatuedut,
markkinoiden laajuus

Tuotteet

Pitkäaikaiset vakiotavarat

Muuttuvat erikoistuotteet ja
palvelut

Resurssit

Kiinteät erikoisresurssit

Muuttuvat yleis resurssit

TAUSTA·

PERUSLUONNEHDINTA

TUOTANNON ORGANISOINTI
Tuotantotekniikka

Liukuhihna

Joustavat valmistusjärjestelmät
(FMS)

Työorganisaatio

Taylorismi

Itseohjautuvat työryhmät,
monitaitoisuus

Tuotanto-organisaatio

Funktionaalinen valmistus

Tuoteverstaat- ja solut

Logistiikka

Tuotanto- ja varasto-ohjattu

Imuohjattu JIT, markkinoinnin,
tuotannon ja suunnittelun
integrointi (CIM)

INVESTOINNIT JA HENKILÖSTÖ
Ydininvestoinnit

Kiinteät investoinnit

Pehmoinvestoinnit

Ydinhenkilöstö

Valmistuksen työntekijät ja
työnjohto

Valmistuksen työryhmät,
markkinoinnin ja tuotekehityksen
toimihenkilöt

YRITYSORGANISAATIO
Sisäinen organisaatio

Hierarkinen suurkonserni

Hajautettu verkosto

Ulkoiset suhteet

Paljon vertikaalista integraatiota,
markkinasuhteet

Keskittyminen ydinalueeseen,
yhteistyöverkostot
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Kansantaloudell i nen
aikakauskirja 1989:4

Ympäristötal.ouskomitean työ jäi 'pahasti kesken!
SAKARI UIMONEN

Teollisuuden päästöjä rajoitetaan Suomessa
tällä hetkellä laeissa määritellyillä pilaamis~
kielloilla. Lain mukaan ympäristöh kuormittaja joutuu hakemaan toiminnalleen lupaa.
Hallinto- ja oikeusviranomaisten suorittamassa luvan myöntämisprosessissa punnitaan vastakkain saavutettavia etuja ja merietettäviä
haittoja. Luvassa, joka yleensä on määräaikainen, asetetaan enimmäismäärät aikayksikössä päästövirran haitallisille aineille ja ominaisuuksille.
Toukokuussa jätti mietintönsä ns. ympäristötalouskomitea. Se suositti nykyistä järjestelmää täydentämään haittaverojen ja päästömaksujen käyttöönottoa. Nämä eivät vielä
sisältyneet hallituksen tulo- jamenoarvioesitykseen (poikkeuksena haittaveroksi nimetty
vero fossiilisille polttoaineille) mutta puheiden
mukaan valmistelutyö näiden käyttöönottamiseksi on käynnistymässä.
Päästömaksujärjestelmässä kuormitus yksikölle määrätään hinta. Yrityksen maksamat
päästömaksut ovat päästömaksu kertaaympäristöön johdettujen päästöjen määrä. Myös
haittaverojärjestelmässä yritys maksaisi ympäristöön johtamistaan päästöistä, mutta nyt
yksikkömaksun . suuruus riippuisi päästöjen
määrästä. Yksikkömaksu laskisi päästöjen
määrän laskiessa ja olisi nolla tietyllä päästötasolla. Periaatteessa siis myös haittavero on
eräänlainen päästömaksu, jossa maksu päästöyksiköltä ei pysy vakiona. Kuvaavampi nimitys olisi kirjallisuudessakin käytetty »liukuva päästömaksu». Jatkossa puhutaan päästömaksuista mutta johtopäätökset koskevat
myös liukuvia päästömaksuja. 1
I Tulo- ja menoarvioesitykseen sisältynyt vero fossiilisille polttoaineilIe ei ole samassa mielessä päästömaksu
kuin edelliset, sillä se kohdistuu tuotannossa tai kulutuksessa käytettyyn panokseen. Panosveroihin ei ympäristötaloustieteilijöiden keskuudessa ole suhtauduttu vakavammin. Ks. Common (1977) panosverojen ominaisuuksista.

Komitean ehdotukset merkit.sisivät suorien
rajoitteiden ja päästömaksujen sekajärjestelmän käyttöönottoa. Kuormittajille edelleenkin asetettaisiin tapauskohtaisesti päästökiintiöt. Lisäksi yritys maksaisi jokaisesta ympäristöön laskemaan päästöyksiköstä päästömaksua tai -veroa.
Ympäristötalouskomitean ehdotukset ovat
synnyttäneet harvinaisen vilkasta keskustelua.
Toisella puolen teollisuus on vastustanut päästömaksujen käyttöönottoa -lähinnä siksi, että ne lisäävät sen kustannuksia. Toisella puolen päästömaksujen kannattajat ovat vedonneet päästömaksujärjestelmän hyviin tehokkuusominaisuuksiin. Päästömaksujen talousteoreettisia perusteita on väitetty vahvoiksi
(mm. komitean puheenjohtaja Eero Tuomainen). Nykyinen suorien rajoitteiden järjestelmä on rinnastettu keskusjohtoisen suunnitelmatalouden järjestelmään ja päästömaksujärjestelmä hintaohjaukseen perustuvaan markkinatalousjärjestelmään. Päästömaksujen on
väitetty lisäävän markkina,ohjauksen painoa
ympäristönsuojelun ohjauksessa. Tämän
myötä kokonaisjärjestelmän tehokkuuden ja
muiden hyvien ominaisuuksien on väitetty lisääntyvän.
Jatkossa argumentoidaan ensiksi (kohta 1),
että päästömaksujen talousteoreettiset perusteet eivät ole kovinkaan vahvat. Taloustieteilijät toki ensimmäisinä (Pigou) esittivät pä,ästömaksuja (veroja) yleispätevinä ympäristöongelmien ratkaisu keinoina. Naiivi uskomus
päästömaksujen kaikkivoipaisuuteen ei kuiN
tenkaan enää ole perusteltavissa. Toiseksi
(kohta 2) argumentoidaan, että komiteanehdottama sekajärjestelmä ei ole perusteltavis,sao Päästömaksujen käyttöönotto ei paranna
olemassa olevan järjestelmän tehokkuutta.
Kolmanneksi (kohta 3) esitetään eräitä mahdollisia syitä nykyisen järjestelmän tehottomuuteen.
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1. Päästömaksut vs. suorat rajoitteet
Ympäristötalouskomitea määritteli hyvälle
ohjausjärjestelmälle seuraavia ominaisuuksia:
tehokkuus ympäristönsuojelun tavoitteiden
kannalta ja taloudellinen tehokkuus. Edelleen
ohjausjärjestelmän tulisi toteuttaa ns. aiheuttaja maksaa -periaate, olla joustava, oikeudenmukainen sekä selkeä ja yksinkertainen.
Komitea perusteli päästömaksujen käyttöönottoa myös sillä, että ne edistäisivät kuormitusta vähentävän teknologian kehittämistä.
Komitean mainitsemista ominaisuuksista voidaan olla yhtä mieltä. Yritetään seuraavassa
tehdä sitä minkä komitea jätti tekemättä: verrataan päästömaksujen ja suorien rajoitteiden
järjestelmiä mainittujen ominaisuuksien kannalta.

1.1. Taloudellinen tehokkuus
Ohjauskeino on toista tehokkaampi, jos sillä
samaan ympäristön laatutasoon päästään pienemmin kustannuksin tai samoin kustannuksin parempaan laatutasoon. Ympäristötaloustieteen varhaisia tuloksia on suorien rajoitteiden ja päästömaksujen ekvivalenttisuus. Niillä
voidaan yhtä tehokkaasti päästä mihin tahansa annettuun ympäristön tilatavoitteeseen (ks.
esim. Baumol ja Oates 1988). Tulos pätee tilanteessa, jossa tieto haittojen ja puhdistustoimenpiteiden kustannuksista on varmaa.
Tehokkaassa ratkaisussa puhdistustoimenpiteiden rajakustannukset (viimeisen vähennetyn päästöyksikön kustannukset) jokaiselle
kuormittajalle ovat yhtä suuret. Päästömaksujärjestelmässä jokainen kuormittaja kustannuksiaan minimoidessaan pitää huolta siitä,
että rajakustannukset ovat päästömaksun suuruiset. Kun samalla kaikkien kuormittajien rajakustannukset tulevat yhtä suuriksi, toteutuu
kokonaistehokkuus automaattisesti. Suorilla
rajoitteilla vastaavaan tehokkuuteen päästään
mitoittamalla·kunkin kuormittajan päästörajoitteet yksilöllisesti kuormituksen vähentämismahdollisuuksien mukaan.
On helppo nähdä, miksi päästömaksut ovat
olleet suosiossa. Päästömaksujärjestelmässä
näytetään tarvittavan tietoa vain oikeasta

maksun tasosta. Suorien rajoitteiden järjestelmän tehokkaassa ratkaisussa tietoa tarvitaan jokaisen kuormittajan päästöjen vähentämismahdollisuuksia, ts. tuotanto- ja puhdistusprosessien teknisistä vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista. Käytännössä ei tämä informaatio aina ole - ainakaan kohtuullisin
kustannuksin
ympäristöviranomaisten
ulottuvilla.
Edellä on puhuttu ohjausjärjestelmistä tilanteessa, jossa tietoon ei liity epävarmuutta.
Kun sekä ympäristö haittoihin että ympäristönsuojelukustannuksiin liittyvä tieto on epävarmaa, suorien rajoitteiden ja päästömaksujen ekvivalenttisuus ei enää ole voimassa. Epävarman tiedon tapauksessa vaihtoehtoisiin ohjausjärjestelmiin liittyy tietty odotettavissa
olevien tuloksien jakauma. Martin Weitzman
(1974) ensimmäisenä osoitti, että odotettavissa
oleva yhteiskunnan hyöty vaihtoehtoisilla ohjausjärjeste1millä voi poiketa melkoisesti.
Weitzmanin keskeinen tulos on se, että päästömaksut ovat suoria rajoitteita kiistatta edullisempia vain harvassa tilanteessa (erityisesti
haittafunktion 2 ollessa lineaarinen). Suorat
rajoitteet ovat useammassa tilanteessa edullisempia tai vähintään yhtä edullisia kuin päästömaksut. Tulos perustuu siihen, että viranomaisten virheet yrityksien puhdistuskustannusfunktioita arvioitaessa ovat vähemmän vakavia kuin virheet ympäristön haittafunktion
arvioinnissa.
Weitzmanin tulokset ovat sittemmin osoittautuneet kestäviksi (ks. mm. Yohe 1977 ja
1981, Laffont 1977 sekä Ireland 1977). Weitzmanin tulokset merkitsevät sitä, että suorien
rajoitteiden järjestelmä on »yleispätevä» ympäristönsuojelun ohjauskeino. Päästömaksujärjestelmä on sovelias korkeintaan joissain
yksi ttäistapau ksissa.

1.2. Muut syyt
Verrataan päästömaksuja ja suoria rajoittei-'
ta muiden komitean nimeämien hyvän ohjausjärjestelmän ominaisuuksien kannalta.
~ Haittafunktio ilmoittaa ympäristöön joutuvien haittojen arvon kuormituksen funktiona.
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Tehokkuus ympäristönsuojelun tavoitteiden kannalta. Suorilla rajoitteilla asetettu ympäristön tilatavoite saavuteJaan varmasti ja
haluttuna ajankohtana., Päästömaksuilla sama tilatavoite saavutetaan vasta joskus pidemmän ajan kuluessa. Tällöinkin tilatavoite saavutetaan vain~ jos, päästömaksun suuruus on
ennalta oikein määrätty. Käytännössä tämä
mahdotonta on riittävän informaation puuttuessa.
On tärkeätä huomata,että oikean päästömaksun tason ratkaiseminen edellyttää periaatteessa täsmälleen saman informaation ke'räämistä· kuin tehokkaan ratkaisun löytämi ~
nen suorien rajoitteiden järjestelmässä. Ts.
tietoa tarvitaan ympäristön haittafunktiosta
ja jokaisen yksittäisen kuormittajan puhdistustoimien kustannuksista. Kuvitelma päästömaksuj'en'minimaalisesta informaatiotarpeesta,on harhaluulo. Myös viittaukset markkinamekanismiin ja hintaohjaukseen päästömaksujen yhteydessä ovat harhaanjohtavia, koska ei ole olemassa automaattista mekanismia,
joka asettaisi oikean päästömaksun tason.
''Eräänä ratkaisuna päästömaksujen tason
määräämiseen on esitetty iteratiivista menettelyä, jossa päästömaksun tasoa korjataan
kuormittajien reaktioiden mukaisesti., Iteratiivinen ratkaisu on kuitenkin saanut osakseen
perusteltua kritiikkiä. Käytännössä sitä on vaikea toteuttaa mm. siksi, että kuormittajien sopeutumisajat voivat olla pitkiä ja lyhyen aikavälin reaktiot voivat antaa väärää informaatiota. Lisäksi on mahdollista, ettei iteratiivinen prosessi konvergoidu lainkaan. (Ks.
esim. Heal1969 tai Malinvaud 1967 iteratiivisiin ratkaisuihin liittyvistä kysymyksistä.)
Suorien rajoitteiden järjestelmä on siis ympäristönsuojelun tavoitteiden kannalta ilman
muuta parempi.
»Aiheuttaja maksaa periaatteen» toteutuminen. OECD:n lanseeraama ja tehokkuusnäkökulmasta perusteltu periaate ei tarkoita
muuta kuin, että jokaisen kuormittajan pitäisi
itse maksaaympäristönsuojelutoimiensa kustannukset. Periaate sulkee ulkopuolelle erilaiset ympäristönsuojelun tukimuodot. (Epäjohdonmukaisesti ja paremmin perustelematta
komitea kuitenkin ehdottaa eräiden tukimuo-

tojen säilyttämistä tai käyttöönottoa.) Sekä
suorat rajoitteet että päästömaksut toteuttavat aiheuttaja maksaa periaatteen.
Joustavuus. Yksittäisen 'kuormittajan kannalta päästömaksujärjestelmä saattaa vaikuttaa joustavalta, koska kuormittaja voi itse valita, maksaako päästömaksua vai toteuttaako kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Pitkällä aikavälillä päästömaksut ja rajoitteet
ovat tässä suhteessa samanarvoisia, koska (te;,.
hokkaassa ratkaisussa) kuormittajienreaktiot
molempiin ohjauksiin ovat identtiset. Lyhyellä
aikavälillä sen sijaanpäästömaksuilla on' se
etu, että ne antavat yrityksille sopeutumisaikaa. Tarvittava s0peutumisaika voidaan kuitenkin antaamyos suorien rajoitteiden järjestelmässä asettamalla rajoitteiden vO,imaantuloajankohta sopivasti. 3
Ympäristön olosuhteet edellyttävät käytännössä eritasoisia ympäristönsuojeluvaatimuk,sia eri alueilla sijaitseville kuormittajille.
Alueelliset erot on helpompi o,ttaahuomioon
suorien rajoitteiden järjestelmässä kuin päästömaksujärjestelmässä(ks. esim.- Tietenberg
1973).
Oikeudenmukaisuus. Kumpaakaan järjes:'
telmää ei voi perustella oikeudenmukaisuuteen viittaamalla. Päästömaksujärjestelmää
on pidetty joissain yhteyksissä oikeudenmukaisempana, koska siinä kuormittaja maksaa
myös ympäristöön johtamistaan päästöistä eikä pelkästään vähentämistään päästöistä.
Maksettujen päästömaksujen määrä (optimissa) on kuitenkin suurempi kuin ympäristöön
johdettujen päästöjen aiheuttamien haittojen
arvo.
. Selkeys ja yksinkertaisuus. Päästömaksujärjestelmä, jossa maksu määrätään jollekin
laskennalliselle päästöyksikölle tai jokaiselle
päästövirran haitalliselle ominaisuudelle erikseen, tu:skin on selkeämpi tai yksinkertaisempi kuin puhdas suorien Tajoitteiden järjestelmä - pikemminkin päinvastoin.
Kuormitusta vähentävän tekniikan kehittäminen. Päästömaksujen tehokkuus tässä suh3 On myös huomattava, etteivät viranomaisten kontrollin tavoittamattomissa olevat kuormittajien lyhyen aikavälin reaktiot päästömaksujärjestelmässä välttämättä
aina ole kovinkaan suotuisia.
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teessa on kysymyksen .alainen. Yleispäteviä
teoreettisia tai empiirisiä perusteluja päästömaksujen puolesta ei ole esitetty. Magat
(1978) on harvoja (ainoa?) -tutkimus, Jossa
. verrataan päästömaksujen ja rajoitteiden vaI'kutuksia yrityksen tekniseen kehitykseen. M.agat ei löytänyt mitään laadullisia eroja kehitystoiminnan määrässä molempien.ohjauskeinojen välillä. Erot kehitystoiminnan kohdentumisessa (päästöjen vs~ muiden panoksien
käytön vähentäminen) eivät olleet yksiselitteisiä. Lisäksi päästömaksujärjestelmässä endogeeninen tekninen kehitys johti jatkuvasti kasvaviinpäästömääriin. 4
Ei näytä olevan yhtään ominaisuutta, jonka suhteen päästömaksut välttämättä olisivat
suoria rajoitteita parempia. Ei ole kovinkaan
vakuuttavia perusteita sille, että nykyistä suorien rajoitteiden ohjausjärjestelmää kannattaisi kehittää päästömaksujen suuntaan.

2. Sekajärjestelmä ei ole tehokas
Komitean suositukset merkitsisivät siis sekajärjestelmän voimaantuloa; Siinä jokaista
kuormittajaa sitovat tiukat rtiäärärajoitteet.
Näiden lisäksi päästömaksuilla pyritään »kannustamaan» yrityksiä tehostamaan puhdistustoimiaan yli vaaditun minimin. Sekajärjestelmä vaikuttaa pinnallisesti katsoen järkevältä;
siinä tuntuu yhdistyvän molempien järjestelmien hyviä puolia. Tämä vaikutelma on kuitenkin väärä.
Ensiksikin ehdotetun kaltaIsta sekajärjestelmää, jossa sekä päästörajoiteettä -maksu
kohdistuvat samaan kuormittajaan, ei ole kirjallisuudessa missään yhteydessä esitetty varteenotettavana ympäristönsuojelun ohjauskeinona. Kirjallisuudessa on toki esitetty sekajärjestelmiä, joissa eräissä tilanteissa voidaan
parantaa rajoitteiden/rnaksujen tehokkuutta.
Näillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ko4 Päästömaksujen lailla myös toista »markkinaohjaukseen perustuvaa», ns. kaupattavissa olevien kuormituskiintiöiden järjestelmää-on perusteltu kannustavuudella
kuormitusta vähentävän teknologian kehittämisen. Malueg (1989) on osoittanut, että ko. järjestelmän käyttöönotto suorien rajoitteiden jälkeen voi itse asiassa vähentää yrityksen insentiivejätässä suhteessa.

mitean ehdottaman sekajärjestelman kanssa.
Weitzmanin (1974) esittämässä sekajärjestelmässä kuormittajan sijainnista riippuen sovellettaisiin joko rajoitetta tai maksua. Roberts jaSpence (1976) esittävät lupaavan tuntuisen päästömaksujen, kaupattavissa olevien
kuormituskiintiöiden Uotka voisivat mahdollisesti olla myös suoria rajoitteita) ja tukipalk ..
kioiden sekajärjestelmän, jossa yrityksellä ei
asymmetrisen informaation tilanteessa ole insensiiviä ilmoittaa kustannuksiaan väärin (vrt.
myös Baron ja Myerson 1982). Oleellinen ero
komitean sekajärjestelmään on siinä, että komitean mallissa ei yksittäisen kuormittajan
sallita poiketa asetetusta päästörajoitteesta
ylöspäin. 5
On helppo nähdä, miksei komitean ehdottama järjestelmä ole saanut kannatusta. Ehdotetun kaltaisen sekajärjestelmän tehokkaassa ratkaisussa nimittäin molempien osajärjestelmien toteutukset välttämättä riippuvat toisistaan. Jokaiselle kuormittajalle määrättävä
dtjoite riippuu paitsi kuormituksen vähentämismahdollisuuksista myös päästömaksun tasosta ja päinvastoin oikea päästömaksun taso riippuu kaikkienkuormittajien päästörajoitteista. Tällaista sekajärjestelmää, koska
päätösmuuttujia on enemmän, on käytännössä vaikeampi toteuttaa tehokkaasti kuin kumpaakaan järjestelmää erikseen. Puhtaat suorien rajoitteiden järjestelmä ja päästömaksu-järjestelmä ovat molemmat parempia kuin sekajärjestelmä.
Edellä on viitattu lähinnä teoreettisluontoisiin argumentteihin. Mutta voidaan tietysti
väittää, että teoriat ovat teorioita.» Useista
käytännön syistä johtuen optimaaliseen ratkaisuun ei ole käytännössä mahdollisuutta
-päästä.» »Riittää, jos olemassa olevaa järjestelmää voidaan tehostaa.» »On hyvä, että edes
liikutaan oikeaan suuntaan.»
5 Roberts ja Spence tarkastelevat yhtä kuormittajaa.
Yohe (1981) tutkii sekajärjestelmän tehokkuutta useamman kuormittajan tilanteessa. Kun sekajärjestelmä on yksittäisen kuormittajan tilanteessa paras järjestelmä, kuormittajien lukumäärän kasvaessa edullisin järjestelmä Yohen mukaan konvergoituu kohti jompaa kumpaa puhdasta järjestelmää. Suorien rajoitteiden järjestelmä on tällöin Yohen mukaan useammissa tilanteissa tehokkain järjestelmä.
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On kuitenkin vaikea nähdä, miksi päästömaksujen asettaminen olisi parempi keino tehostaa nykyjärjestelmää kuin vaihtoehtoinen
keino korjata (tiukentaa) yksittäisten kuormittajien päästörajoitteita. Oletetaan nimittäin,
että olemassa oleva suorien rajoitteiden järjestelmä on jostain syystä tehottomasti toteu,.
tettu. Tehottomuus ilmenee siinä, että (1) ympäristöön joutuva kokonaiskuormitus poikkeaa tavoitellusta - oletetaan, että kuormitus on liian suuri - ja (2) ympäristönsuojeluvaatimukset on tehottomastikohdennettu
(puhdistustoimenpiteiden rajakustannukset
yrityksissä ovat erisuuruiset). Tarkastellaan
aluksi korkeamman' tilatavoitteen saavuttamista.
los yrityksien puhdistustoimien rajakustannukset poikkeavat, kaikille kuormittajille asetettavalla yhtäläisellä päästömaksulla. päästään asetettuun tnatavoitteeseen korkeintaan
sattumalta. Ts. ei ole olemassa päästömaksua,
jolla tilatavoitteeseen yoitaisiin päästä. (Tämä pätee, vaikka tieto puhdistuskustannuksista on varmaa.) Seurauksena on, joko tilatavoitteen ylittyminen tai alittuminen. Molemmissa. tapauksissa ratkaisu on tehoton. Ylipuhdistumista voidaan väittää vähemmän vakavaksi. Kyseessä on kuitenkin tehoton ja eitoivottava ratkaisu, jonka seurauksena on
saavutettavaan hyötyyn nähden liian suuria
taloudellisia menetyksiä. Sen sijaan kohden- tamalla puuttuva kokonaiskuormituksen vähenemä sopivasti eri kuormittajiIle suorilla rajoitteilla päästään aina ja täsmällisesti mihin
tahansa ympäristön tilatavoitteeseen.
Entä voidaanko päästömaksuilla korjata
päästörajoitteiden tehotonta kohdentumista?
Tarkastellaan yksinkertaista esimerkkiä. Oletetaan kolme yritystä, joiden puhdistustoimien
raj akustannusk,äyrät poikkeavat toisistaan
(kuvio 1). Kaikille yrityksille on asetettu sama päästörajoite Zoo (Sama, koska viranomaiset eivät tiedä tarkasti yritysten rajakustannuksia.) Päästörajoitteiden varjohinnat
yrityksille ovat A], A2 ja A3 • Seuraavat johtopäätökset voidaan tehdä:
(i) Päästömaksun täytyy olla riittävän suuri
(q ~ qa = A]), jotta sillä olisi vaikutusta yhdenkään yrityksen käyttäytymiseen. Päästömak-

sun kasvaessa yhä suurempi .osa yrityksistä alkaa vähentää kuormitustaan päästörajoitteen
alapuolelle. Päästömaksun saavuttaessa arvon
q = qb = "'3 kaikki yritykset vähentävät kuor:mitustaan päästörajoitteen alapuolelle. lärjes~
teImä toimii tällöin kuten puhdas päästömaksujärjestelmä ja päästörajoitteita asettavat instituutiot ovat tarpeettomia.
(ii) Niin kauan kuin päästörajoite on sitova yhdellekin yritykselle, puhdistuksen rajakustannukset yrityksille poikkeavat ja päästöjen vähentäminen on tehottomasti kohdennettu.
(iii) Puhdas päästömaksujärjestelmä on
aina tehokkaampi kuin päästömaksujen ja
suorien rajoitteiden sekajärjestelmä. (Ts. suorien rajoitteiden järjestelmän säilyttämiselle
täytyy löytää jotain muita perusteluja. YmpäristötaIouskomitea ei näitä esitä.)
Kuvio 1

A3 ]-----'~..........
A2 ]------"""'"
qa A1 ] - - - - - - - ' r . . . .

qb

Rajakustannukset

Päästöt
3. Nykyisen järjestelmän tehottomuuden syistä.

Yksi varaus· edellä esitettyyn on tarpeellinen. Mitään ei ole puhuttu siitä, kuinka viranomaiset löytävät päästömaksun tason, jolla uuteen tavoitetasoon päästäisiin. Sen ratkaiseminen edellyttää tietoa yrityksien rajakustannusfunktioista. Mutta lähtökohtana oli
juuri se, että rajakustannusfunktiot eivät ole
viranomaisen tiedossa. los ne tunnettaisiin, viranomaiset voisivat suoraan kohdentaa päästörajoitteet tehokkaasti eikä mitään kiertotietä
päästömaksujen kautta tarvittaisi. Suorien rajoitteiden järjestelmä epävarman tiedon tapauksessa on tehoton mutta päästömaksut ei-
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vät tarjoa mitään keinoa tämän tiedon 'epävarmuudesta johtuvan' tehottomuuden korjaami~een. Päästömaksuilla pelatessaan julkinen
valta tavallaan pistää päänsä pensaaseen ja
toivoo, että jotain suotuista alkaisi tapahtua.

3. Nykyisen järjestelmän tehottomuuden
syistä
Komitean suosittamaa sekajärjestelmää voidaan tietysti puolustella sillä, että sen tehtä:.
väksi jo toimeksiannossa rajattiin nykyisen
järjestelmän· täydentäminen taloudellisilla ohjauskeinoilla~ Tehtävänä ei siis välttämättä 01lutkaa.n olemassaolevan järjestelmän puutteiden analysoiminen ja sen kehittäminen. Kuitenkin jo toimeksiantoon sisältyy implisiittisesti ajatus, että nykyjarjestelmä on jossain
suhteessa puutteellinen. Tuntuu luonnolliselta, että komitean ensimmäisenä tehtävänä oli"'
si pitänyt olla järjestelmän puutteiden analysoiminen.
Pohditaan lyhyesti mahdollisen t,ehottomuuden syitä. Tehottomuus ilmenee (a) liian
huonona ympäristön tilana ja (b) siinä, että
ympäristönsuojeluvaatimukset on tehottomasti kohdennettu.
Liian huonon ympäristön tilan syynä ovat
luonnollisesti liian lievät päästörajoitteet. Nämä taas ovat voineet seurata liian kankeasta
päästölupien neuvotteluprosessista. Lupaehdot määräytyvät ympäristöviranomaisten ja
yrityksen keskinäisen kaupankäynnin tuloksena. Viranomaisilla ei tässä neuvotteluprosessissa ole voinut olla samaa informaatiota
yrityksen tuotantoprosessista ja kuormituksen
vähentämisp1ahdollisuuksista kuin itse yrityksellä. Jos yritys pystyy uskottavasti liioittelemaan ympäristönsuojelukustannuksiensa rasittavuutta, se voi tinkiä itselleenlievemmät
lupaehdot ja edullisen toteutumisaikataulun.
Valtakunnan tasolla on teollisuus liittojensa kautta päässyt tehokkaasti vaikuttamaan
yksittäisten lupaehtojen taustalla olevien pidemmän aikavälin ympäristönsuojeluohjelmien sisältöön. Se teollisuudenala (erityisesti
metsäteollisuus), jolla on ollut paremmat neuvotteluasemat, on voinut tinkiä itselleen suh-

teellisesti lievemtnät ympäristönsuojeluvaatimukset.
Jos siis ympäristön tila on ollut liian huono, se on voinut johtua teollisuuden »liian»
vahvasta neuvotteluasemasta kaupankäyntiprosessissa. Eräänä selityksenä päästömaksujen käyttöönottosuunnitelmille on viranomaisten halu heikentää teollisuuden neuvot. teluasemaa. Vastaavasta syystä teollisuus sitten on vastustanut päästömaksujen käyttöönottoa.
Puhdistusvaatimuksien tehottoman kohdentumisen syitä onvarmasti useita. Nykysysteemissä yksittäisten kuormittajien kuormituskiintiöt asetetaan pitkälti toisistaan irrallaan
ja noudatettava vaatimustaso vaihtelee (olosuhteiden ollessa samat). Laki edellyttää päästölupiamyönnettäessä intressivertailun suorittamista mutta se ei kovinkaan konkreettisesti
määrittele »kohtuullisuudeIi» kriteerejä. Käytäntö voi lisäksi jossain suhteissa olla ristiriidassa tehokkuusvaatimuksen kanssa. Vaatimukseton esimerkiksi suhteutettu kuormittajan »taloudelliseenkantokykyyn». Tehokkuuden kannalta on kuitenkin kyseenalaista asettaa heikommin kannattaville yrityksille (tai
teollisuudenaloille) lievemmät ympäristönsuojeluvaatimukset.
Edes nykyisen lainsäädännön mahdollisuuksia ei ole välttämättä käytetty tehokkaasti
hyväksi: Viranomaisilla ei ole aina ollut riittävää intressivertailun edellyttämää tietoa ja
taitoa, kun käsittelijät ja päättäjät lähes yksinomaan ovat olleet insinöörejä tai juristeja.

4.

Yhteenveto jajohtopäätöksiä

Päästömaksut (haittaverot) sa.attaisivat korkeintaan olla perusteltavissa niillä ympäristönsuojelun lohkoilla, joissa suorien rajoitteiden
järjestelmä on kehittymätön. Näillä lohkoilla (esimerkiksi joillain ilmansuojelun osaalueilla) komitean ehdotukset merkitsisivät
puhtaan päästömaksujärjestelmän käyttöönottoa. Tällöinkin suoraviivainen päästömaksuihin turvauminen on huono strategia. Todennäköisesti suorat rajoitteet näilläkin osaalueilla ovat parempia. Päästömaksujen mah-
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dollisen soveltumisen edellytyksien olemassaolo (kustannl.1s- ja haittafunktioiden muoto
jne.) tulisi tarkoin tutkia.
Komitean suosittamaa suorien rajoitteiden
järjestelmän täydentämistä yleisellä päästömaksujärjestelmällä on vaikea perustella. Parempia vaihtoehtoja ovat nykyjärjestelmän
korvaaminen kokonaan toisenlaisella järjestelmällä tai nykyjärjestelmän puutteiden korjaaminen.
Viimeaikaiset ympäristönsuojelun ohjauksen kehittämishankkeisiin liittyvät kokemukset eivät valitettavasti ole kovinkaan rohkaisevia:
Ympäristötalouskomitean esityksien perustelujen laatutason voi jokainen itse todeta.
Hallituksen toimet fossiilisten polttoaineiden »haittaverojen» kanssa eivät ole erityisen
vakuuttavia. Hallitus ei viittaa yhteenkään selvitykseen tai laskelmaan, joilla ko. verojen
järkevyyttä (suhteessa vaihtoehtoisiin ohjauskeinoihin) tai suuruutta perusteltaisiin. Toki
verojenkin kerääminen on tärkeä asia. Kun
kuitenkin kysymyksessä on niinkin tärkeä ongelma kuin kaikille yhteisen ympäristön laadun ja elämän edellytyksien turvaaminen, toivoisi ongelman ratkaisuyrityksiltä suurempaa
objektiivisuutta ja vilpittömyyttä.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:4

Kokemuksia SITRAN ekonomistikursseista
- uudet kehityssuunnat
PEKKA LASTIKKA '

Kansantaloudellisen Yhdistyksen aloitteesta
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto SITRA käynnisti viime vuoden keväällä suomalaisten ekonomistien täydennyskoulutuksen. Kysymyksessä oli uusi aluevaltaus,
jollaista oli pitkään toivottu. SITRAnekonomistikurssille, joita tähän mennessä on toteutettu kolme, ei löydy esikuvaa myöskään ulkomailta. Jatkokoulutuksen järjestäminen us.,.
kottiinSITRAlle mm. siksi, että sillä oli kymmenen vuoden kokemus myönteisen vastaanoton saaneiden talouspolitiikan johtamiskurssien järjestämisessä. Näillä kursseilla ovat
useimmat kansan~dustajat ja useat sadat talouselämämme vaikuttajat syventäneet talouspoliittista kokonaisnäkemystään sekä perehtyneet kansantalouden syy- ja seuraussuhteisiin.
Toteutetut ekonomistikurssit oli tarkoitettu lähinnä käytännön ekonomistitehtävissä
usean vuoden ajan toimineille henkilöille ja taloustoimittajille. Kohderyhmän tarpeita ajatellen kursseille asetettiin kaksi päätavoitetta:
ekonomistien ja taloustoimittajien käytännön
ammattitaidon parantaminen sekä tietojen ja
taitojen ajan tasalle saattaminen eräillä keskeisillä alueilla. Ensimmäiseen tavoitteeseen
kuului mm. ekonomistien yritystuntemuksen
lisääminen ja toiseen perehtyminen ajankohtaisiin kokonaistaloudellisiin makroilmiöihin
ja niiden analysointiin.
Tulevien ekonomistikurssien kohderyhmä
tulee painottumaan ekonomisteihin. Taloustoimittajia ryhdytään kouluttamaan omalla
erillisellä kurssilla, jonka rakentamisesta ja
ensimmäisen kurssin toteutuksesta vastaa
SITRA.

Ekonomistikurssin sisältö ja toteutus
Ekonomistikurssin ohjelman rakentamisessa

ja toteutuksessa käytettiin hyväksi kokemuksia, joita oli saatu Liikkeenjohdon Instituutin LIFIMinkursseista ja SITRAn talouspolitiikan johtamiskursseista. Kurssin. suunnitteluaja toteutusta valvoi taustaryhmä, jossa
oli edustus mm. Kansantaloudellisesta Yhdistyksestä, Suomen Pankista ja Teollisuuden
Keskusliitosta. Kurssin käytännön suunnittelustaja toteutuksesta vastasi tämän kirjoittaja.
Kurssiohjelma rakennettiin siten, että perinteisen luentomuotoisen opetuksen lisäksi myös
ryhmätyötyyppisellä opiskelulla olisi mahdollisimman suuri osuus. Näin pyrittiin hyödyntän:tään kurssilaisten laajaa ja monipuolista
osaamista. Kurssien yhteensä noin 75 osanottajasta pääosa on ollut ekonomisteja, pienehkö osa taloustoimittajia. Ekonomistit ovat
edustaneet elinkeinoelämän eri järjestöjä sekä viranomaisia ja yrityksiä.
Ekonomistikurssin luennoilla on käsitelty
mm. globaaleja rakennemuutoksia, kansainvälistä yhdentymiskehitystä, yritysten kansainvälistymistä, rahamarkkinoiden muutoksia, makro- ja mikroteoriaa, talouspolitiikan
eri lohkoja, toimialojen rakennemuutosta sekä yritystaloutta. Aihevalikoima on ollut melko laaja. Tähän valintaan on päädytty ajatellen kohderyhmän suurta kokoa ja monipuolista koulutustarvetta. Toinen opetusstrateginen valintamahdollisuus olisi ollut suppeampaan aihealueeseen keskittyminen. Tältä pohjalta rakennettu kurssi olisi kuitenkin todennäköisesti kiinnostanut vain pientä osaa kohderyhmästä.
Kullakin kurssilla oli kaksi ryhmätyömuotoista opetuskokonaisuutta. Ensimmäinen liittyi Valtiovarainministeriön KESSU -mallilla
tehtyihin talouspolitiikan simulointiharjoituksiin. Toinen ryhmät yö liittyi yrityksissä tehtyihin makroanalyyseihin. Kullekin kurssille
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valittiin 3-4 suomalaista yritystä, joiden ympäristökytkentöjä kurssilaiset pohtivat yhdessä yritysjohdon kanssa erityisesti kansantaloudellisesta näkökulmasta. Ryhmätyön tarkoituksena oli parantaa kurssilaisten yritystuntemusta, perehdyttää heidät yrityksen strategiseen ajatteluun sekä lisätä heidän ymmärtämystään yrityksen ja ympäristön välisistä
käytännön riippuvuuksista. Ryhmät yöllä pyrittiin myös sitomaan kurssiohjelma yhdeksi
kokonaisuudeksi. Tässä tavoitteessa onnistuttiin palautteiden valossa hyvin. Ryhmät yö
osoittautui hyödylliseksi erityisesti niille kurssilaisille, joilla oli vähän yritystuntemusta.
Kurssin luennoitsijat valittiin alansa kotija ulkomaisista huippuasiantuntijoista. Jokai-

seina ja niihin kuului myös parin vuorokauden pituinen internaattijakso Helsingin ulkopuolella. Kurssin hinta - viime kevään kurssilla 8 000 markkaa - vastasi noin puolta
omakustann ushinnasta.

Kokemuksia
Jokaiselta kurssilta kerättiin perusteellinen palaute. Kurssilaisilta pyydettiin kurssin yleisarviota, arvioita luennoista, harjoituksista, ryhmätöistä sekä kurssin käytännön toteutuksesta.
Palautteiden perusteella kursseja voidaan
pitää hyvin onnistuneina. Yleisärvio kursseista
parani kurssi kurssilta (taulukko 1).

Taulukko J. Arvosteluyhteenveto ekonomistikursseista J-3.
Yleisarvostelu

Vastausten keskiarvo eri kursseilla**
2

3

1) Kurssin tavoitteet ja painotus*
1 Pidätkö tavoitteenasettelua onnistuneena?

4,10

4,14

4,28

2 Pidätkö ohjelman painotusta yllä oleviin
kokonaisuuksiin onnistuneena?

3,75

3,77

4,06

3 Vastasiko kurssin sisältö asetettuja
tavoitteita?

3,70

3,76

4,06

1 Vastasiko kurssi Sinun ennakko-odotuksiasi?

3,90

4,07

4,17

7 Mielipiteesi kurssin käytännön toteutuksesta?

3,95

3,91

4,00

2) Kurssin yleisluonnehdinta

* Kurssin tavoitteina olivat ekonomistien ja taloustoimittajien käytännön ammattitaidon kehittäminen sekä tietojen ja taitojen ajan tasalle saattaminen keskeisillä alueilla.
Näitä alueita olivat: ajankohtaiset kokonaistaloudelliset makroilmiöt, yrityksen, toimialan ja ympär:istön väliset
riippuvuudet sekä yritystoiminnan tuntemuksen syventäminen.
** Arvosteluasteikko on yhdestä viiteen siten, että» 1» on huonoin ja »5» on paras.

sella kurssilla oli mukana vähintään yksi ulkomaalainen asiantuntija. Luennoitsijoina
esiintyivät mm. Kjell Andersen (OECD; Pariisi), AlanAuerbach (University of Pennsylvania), Rudiger Dornbusch (Massachusetts
Institute of Technology), Gunnar Eliasson
(The Industrial Institute for Economic and
Social Research, Stockholm), ja Bengt Holmström (Yale School of Organization and
Management).
Kurssit toteutettiin Helsingissä päiväkurs4

Meneillään olevan kansainvälisen yhdentymisen, teknologian nopean kehityksen ja kansantaloutemme voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi monet taloudellisten kysymysten
parissa työskentelevät henkilöt ovat kokeneet
jääneensä ammatillisesti jälkeen. Maailma
muuttuu siksi nopeasti, että tietojen ja taitojen ajan tasalle saattamista tarvitaan jatkuvasti. Juuri tähän tarkoitukseen - akateemisen
koulutuksen täydentäjänä - SITRAn ekonomistikurssi kelpaa erinomaisesti.

Kansantaloudellinen
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Friedman ja liike-elämän moraali
ROGER WESSMAN

Pirkko Lammin artikkeli liike-elämän moraalista Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa
(2: 1989) oli monella tavalla kiinnostava. Ymmärrän hyvin, ettei näin lyhyessä tekstissä
kaikkia asioita voi perusteellisesti selvittää.
Lammin selvitys Friedmanin ajatuksista on
silti sen verran epämääräinen, että katson aiheelliseksi selventää eräitä kohtia.
Pirkko Lammi kirjoittaa että »Friedman on
nykyisin tunnetuin yritystoiminnan amoraalisuuden puolustaja» (s. 134). Tosin hän myöhemmin toteaa että Friedmanin vaatimus siitä että yritykset toimivat »vapaassa kilpailussa
ilman vilppiä ja petosta» ja lisäksi mukautuvat »sekä lakien että yhteiskunnassa vallitsevien tapojen rajoihin» itse asiassa sisältää
»suuren määrän moraalisia velvollisuuksia»
(s. 135). Lukijalle jää epäselväksi miten nämä ristiriitaiset väitteet voivat molemmat pitää paikkaansa.
Jotta voisi ratkoa yllä mainitun ristiriidan
on erittäin tärkeätä ymmärtää, että liikeelämän moraalilla voi tarkoittaa kahta hyvin
erilaista ideaa. Nozickilla (1974) on keskeinen
käsite, joka sopii hyvin valaisemaan näiden
kahden ideann eron. Nozick puhuu sivurajoituksista (side-constraints) millä hän tarkoittaa sääntöjä, joita ihmisen on noudatettava
pyrkiessään päämääräänsä (esim. että asiakkaita ei saa petkuttaa). Nämä sivurajoitukset
määräävät mitä keinoja on sallittua käyttää,
mutta ne eivät määrää mihin päämäärään pitäisi pyrkiä.
Toisaalta moraalisella käyttäytymisellä voi
tarkoittaa sitä, että moraali sanoo mihin päämääriin pitää pyrkiä - esimerkiksi että yritysten velvollisuus on edistää työllisyyttä. Tämä on kokonaan erilainen moraalikäsite. Sivurajoituksia voi joko noudattaa tai rikkoa.
Moraalisia päämääriä taas voi ainoastaan toteuttaa enemmän tai vähemmän.

Niin kauan kuin moraalilla tarkoitetaan sivurajoituksia niin ei Friedman, eikä tietääkseni kukaan muukaan markkinatalouden kannattaja, missään tapauksessa haluaisi väittää
että moraaliset säännöt eivät sitoisi liike-elämää. Friedman ainoastaan tarkoittaa että yrityksen päämäärä on yhdistellä tuotantoresursseja tehokkaasti valmistaakseen kysytyt hyö~
dykkeet mahdollisimman halvalla, mikä täydellisellä markkinoilla on yhtä kuin mahdollisimman suureen voittoon pyrkiminen eli
omistajien varallisuuden maksimoiminen. Yritystä velvoittavat ainoastaan moraaliset sivurajoitukset, eivät mitkään moraaliset päämäärät. Toimimalla näin yritykset edistävät Friedmanin mukaan parhaiten yleistä hyvinvointia.
Pirkko Lammi esittää (s. 135) kolme toteamusta, joilla tutkijat ovat hänen mukaansa
kumonneet Friedmanin väitteet. Kaikki toteamukset osoittavat ainoastaan, että toteamusten laatijat eivät ole ymmärtäneet mitä Friedman tarkoittaa.
Ensimmäisen väitteen mukaan Friedman on
väärässä, koska »yhteiskunnallisesti vastuulliset toimet voivat olla myös asianomaisten
yrityksen edun mukaisia». Mutta tämä ei ole
millään tavalla ristiriidassa Friedmanin väitteiden kanssa. Se, että jotkin liiketaloudellisesti kannattavat toimenpiteet voidaan myös
perustella muilla moraalisilla näkö kohdilla, ei
tee niistä sopimattomia. Friedman itse antaa
(Friedman 1970, s. 40-41) esimerkin että pienen yhteiskunnan suuren työnantajan oman
edun mukaista voi olla edistää koko paikkakunnan hyvinvointia esimerkiksi jotta yrityksellä olisi paikkakunnalla saatavilla tarvitsemansa työntekijät.
Toiseksi todetaan on että »yrityksen toimintaperiaatteiden määrittely on osa yrityksen
suunnitteluprosessia, johon yleensä osallistuvat yrityksessä eri tahot, myös omistajien
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edustajat». Tämän katsotaan ymmärtääkseni olevan ristiriidassa sen Friedmanin väitteen
kanssa että jos yritysjohto asettaa yhtiölle
muita päämääriä kuin voiton maksimoiminen
niin ne rikkovat omistajien luottamuksen.
Mutta Friedman myös itse toteaa (1970 s. 37),
että omistajat voivat perustaa yrityksen jostain muusta syystä, jolloin yritys ei ainoastaan
ole tuotantolaitos vaan osa toiminnasta on
suoraan omistajien kulutusta. (Omistajat saavat osan voitostaan esimerkiksi siten että yritys tukee omistajien suosimia hyväntekeväisyyskohteita). Niin kauan kun tämä todellakin on mitä kaikki omistajat haluavat niin
Friedmanin näkökulmasta ei tällainen menettelytapa ole millään tavalla tuomittava.
Kolmas toteamus on suunnattu siihen väitteeseen, joka mielestäni on keskeinen koko
Friedmanin ajatukselle,nimittäin että on epäviisasta asettaa yritysjohdolle yhteiskunnallista vastuuta, koska yritysjohtaja ei pysty arvioimaan toimiensa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tätä Friedmanin väitettä yritetään kumota toteamalla, että inhimillinen elämä aina edellyttää toimimista epävarmuuden vallitessa ja että vetoamalla siihen, että yritysjohtaja ei tunne kaikkia tekojensa seurauksia,
häntä tuskin voi kieltää toimimasta.
Tietysti kaikki päätökset tehdään epävarmuuden vallitessa ja ilman täydellistä tietoa
tekojen seurauksista. Kuten toinen tunnettu
markkinatalouden kannattaja F. A. Hayek
(1977) on todennut, yksi taloustieteen keskeisistä ongelmista on miten hajautettua tietoa
voidaan käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi. Hayek on osoittanut miten markkinataloudessa hintajärjestelmän avulla hajautettua tietoa voidaan välittää ja hyödyntää. Jos
yrityksille asetetaan muita moraalisia päämääriä kuin voiton maksimoiminen, se tarkoittaa
sitä että siirrytään resurssien allokaatiossa pois
markkinataloudesta johonkin toiseen järjestelmään. Friedmanin väite on yksinkertaisesti, että tämä on epäviisasta, koska vaihtoehtoinen järjestelmä ei kykene käyttämään tietoa yhtä tehokkaasti eikä siten allokoi resurssejaan yhtä viisaasti.
Ottakaamme esimerkiksi ympäristön saastuminen. Jos yritysjohtajille asetetaan pää-

määräksi ympäristöstä huolehtiminen, miten
hän voi tietää miten paljon hänen pitäisi yrityksensä päästöjä vähentää? Niin paljon kuin
suinkin on mahdollista? Mutta aina on mahdollista vähentää päästöjä vähän enemmän
kunhan siihen käytetään riittävästi varoja.
Jokainen taloustieteilijä tietysti tietää että
päästöjä pitää vähentää siihen asti kunnes rajahyöty on yhtä' suuri kuin rajakustannus. Tietysti rajahyötyä on mahdoton tarkkaan määritellä, kun kysymyksessä on ympäristöhaittojen vähentäminen. Asettamalla päästöille
hinta, esimerkiksi saastumismaksuilla, saamme ainakin aikaan, sen että päästöt vähennetään juuri niillä teollisuus aloilla, joilla päästöjen vähentäminen aiheuttaa vähiten kustannuksia. On yksinkertaisesti tehokkaampi tapa suojella ympäristöä käyttää hintajärjestelmää ja antaa yritysten maksimoida voittonsa
kuin asettaa yrityksille epämääräisiä yhteiskunnallisia velvoitteita.
Lammi sekoittaa vielä (s. 137) kaksi muuta käsitettä, nimittäin vastuullisen toiminnan
ja yhteiskunnallisen vastuun toisiinsa. Vaikkakin yrityksen päämäärä on ainoastaan tuottaa omistajilleen voittoa, yritysten kannattaa
usein käyttäytyä vastuullisesti. Mikään kauppa ei myy asiakkaalleen tuotetta, jonka se tietää olevan virheellinen jos se haluaa asiakkaan
palaavan kauppaan tai jos se haluaa s'uojella
mainettaan. Kukaan ei väitä - ei ainakaan
kukaan markkinatalouden kannattaja - että »yrityksiltä voi odottaa moraalisesti vastuullista toimintaa vain jos laki pakottaa siihen». Jonkinlainen yritysetiikka voi usein olla hyvä tapa edistää yrityksen voitontavoittelua.
Usein ymmärretään yrityksen päämääräksi »maksimoida omistajien voitot lyhyellä aikavälillä» (esim. Lammi 1989 s. 140). Voi tietysti olla niin, että todellisuudessa markkinatalous toimii näin - että yritysjohdon toimintaa ainoastaan arvioidaan lyhyen tähtäimen
kirjanpidollisten voittojen mukaan. On kuitenkin tärkeätä korostaa, että tämä ei ainoastaan ole kansantaloudellisesti epäsuotavaa,
vaan myös yritystaloudellisesti epäviisasta ja
omistajien etujen vastaista eikä missään ta-
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pauksessa sitä miten Friedman toivoo yritysten toimivan.
Tietysti Friedmanin väitteiden kriittinen perusoletus - taloustieteilijän näkökulmasta on, että yritykset edistävät hyvinvointia maksimoimalla voittoaan, eli että markkinat toimivat suurin piirtein vapaan kilpailun oletusten mukaan. Jos poikkeama käytännössä on
liian suuri on mahdollista, että on olemassa
parempi ohjesääntö yritysjohtajille. (Koska
kaikki muutkin ohjesäännöt ovat epätäydellisiä niin Friedmania ei voi osoittaa olevan
väärässä pelkästään osoittamalla, että maailma ei täydellisesti vastaa vapaan kilpailun oletuksia. Täytyy myös osoittaa että joku vaihtoehtoinen päämäärien asettelu toimii paremmin.) Tämä on tietysti empiirinen kysymys,
a priöri ei ainakaan Lammen tarjoamilla argumenteilla Fdedmanin väitettä että »yritys-

ten yhteiskunnallinen vastuu on lisätä voittojaan» voi kumota.
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Kommentti edelliseen
PIRKKO LAMMI

Friedmanin näkemykset antavat yhden pie~en sivuteeman Yhdysvalloissa yritysetiikkaa koskevaan
keskusteluun. Silloin tällöin herää lähinnä akateemista keskustelua siitä, mitä Friedman itse asiassa
onkaan sanonut tai tarkoittanut tai miten hänen
vuosia sitten esittämänsä väittämät pitäisi tulkita.
Omassa esityksessäni kuvasin vain yhtä lähestymistapaa Friedman-keskustelussa. Lehtori Wess-

man ·puolestaan kuvaa esimerkkiä siitä, miten
Friedmanin väitteiden ristiriitaisuutta on yritetty
ratkoa.
Jälkimmäisen selityksen mukaan Friedman on
siis tarkoittanut, että yrityksen toiminnan päämäärä on vojtto, sen sijaan menetelmät, joilla voittoon
pyritään, on punnittava etiikan näkökulmasta. Toivottavasti Friedman todella tarkoittikin vain tätä!

Puuntarjonnan tilakohtaisista tekijöistä
kommentti Erkki Koskelalle
VELI-PEKKA JÄRVELÄINEN

Tämän aikakauskirjan numerossa 2: 1989 (s.
244-245) Erkki Koskela on arvioinut puuntarjonnan tilakohtaisia tekijöitä käsittelevää
tutkimustani (Hakkuumahdollisuuksien käyt-

töön vaikuttavat tilakohtaiset tekijät maan
länsi- ja itäosissa, Folia Forestalia 707, Helsinki 1988). Arviointi sisältää eräitä, lähinnä
tutkimuksen metodisia ratkaisuja koskevia
huomautuksia, joita on tarpeen lyhyesti kommentoida.
Tutkimuksessani pyrin analysoimaan yksityisiä tiloja ja metsänomistajia kuvaavien tekijöiden vaikutuksia metsien tarjoamien ns.
fyysisten hakkuumahdollisuuksien käyttöön.
Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana on
olettamus, että yhteiskunnan muuttuminenelinkeinorakenteen muutos, väestön siirtyminen kaupunkimaisiin asutustaajamiin, sosiaalisten arvojen muutos - vaikuttaa hakkuumahdollisuuksien käyttöön ja puutarjonnan
kehitykseen pitkällä aikavälillä muuttamalla
olennaisestikin puuntuotannon tavoitteita ja
edellytyksiä yksittäisten tilojen tasolla. Tärkeitä muutosilmiöitä tässä yhteydessä ovat
mm. tilojen koon ja tuotantorakenteen muuttuminen sekä omistajakunnan sosiaalisen rakenteen monipuolistuminen.
Koskela toteaa arvioinnissaan, että tutkimuksessa konstruoidut selitysmallit (polkumallit) ovat »sangen ongelmallisia», koska
nllssa »hakkuumahdollisuuksien käyttöä
(U = CIA) selitetään tautologisesti mm. hakkuilla (C) ja hakkuumahdollisuuksilla (A)>>.
Tutkimuksessa kuitenkin nimenomaan tähdennetään, että sen varsinaisena kausaalisena selitystehtävänä on metsänomistajien hakkuukäyttäytymisen so. hakkuiden tilakohtaisia eroja aiheuttavien tekijöiden analysoiminen (s. 27).
Tutkimuksessa lähdetään kuitenkin siitä,

että hakkuumahdollisuuksien käytön riippuvuus toisaalta hakkuista ja toisaalta metsien
tarjoamista hakkuumahdollisuuksista on
myös kiintoisa kysymys, vaikka siinä ei ollakaan tekemisessä tyypillisen kausaalisen selitysongelman kanssa. Näitä riippuvuuksia koskevat, tutkimuksen malleihin liitetyt tarkastelut ovat itse asiassa tarkoitetut kuvaamaan
sitä, miten tutkimuksessa kausaalisiksi oletet-

tujen tekijöiden vaikutukset hakkuumahdollisuuksien käyttöön kulkevat sen eri komponenttien kautta (s. 26-27). Ei nähdäkseni ole
yhdentekevää, onko hakkuumahdollisuuksien
vähäinen käyttöaste jossakin tilaryhmässä
seurausta ensi kädessä tavanomaista pienemmistä hakkuumääristä vai siitä, että metsien
tarjoamat hakkuumahdollisuudet ovat tässä
tilaryhmässä poikkeuksellisen runsaat, tai
päinvastoin, onko korkea käyttöaste seurausta ensi kädessä tavanomaisista suuremmista
hakkuumääristä vai siitä, että hakkuumahdollisuudet ovat poikkeuksellisen vähäiset. Kysymys on joka tapauksessa hyvin erityyppisistä tilanteista puuntuotannossa ja yksityismetsien hyväksikäytössä.
Koskela toteaa edelleen, että tutkimuksen
polkumallien »diagnostisia ominaisuuksia ei
juurikaan esitellä», ja että »polkumallien tulosten robustisuus vaikutusketjujen täsmentämisen suhteen jää niinikään avoimeksi».
En halua kiistää tutkimukseni alustavaa
luonnetta ja sen heikkouksia. Viittaan kuitenkin siihen, että tutkimuksessa käytettävissä ollut aineisto oli muuttujakoostumukseltaan
suppea. Se antoi mahdollisuuden ainoastaan
sen seikan tutkimiseen, missä määrin tila- ja
omistajakohtaisilla taustatekijöillä on vaikutusta metsänomistajien hakkuukäyttäytymiseen. Aineisto ei sisältänyt mm. hintoja tai
muita markkinatason tekijöitä koskevia tie-
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toja juuri lainkaan. Niinpä oli odotettua, että
hakkuiden vaihtelua analysoitaessa selitysaste jäi vaatimattomaksi.
Residuaalitarkastelun poisjättäminen on
tietenkin tutkimuksen eräs puute. Muodostettujen polkumallien yhtäpitävyyttä havaittujen
riippuvuussuhteiden kanssa tutkittiin kuitenkin vertaamalla toisiinsa polkukertoimista
reprodusoituja ja empiirisiä korrelaatioita.
Vertailun perusteella voitiin päätellä, että estimoitujen mallien kausaalinen rakenne on
tyydyttävästi analoginen havaittujen riippuvuussuhteiden kanssa, mikä viittaa mallispesifikaatioiden tyydyttävään onnistumiseen.
Koskela mainitsee myös eräitä tutkimuksessa havaittuja riippuvuuksia, jotka kuvaavat
metsätilanomistajien omistuksessa olevien

metsätilojen ja pienten virkistys- ja asuntotilojen yleistymisen sekä metsänomistajien ikärakenteen yhteyksiä hakkuukäyttäytymiseen.
Hän esittää, että tosin nämä riippuvuudet on
havaittu jo aikaisemmin Loikkasen, Kuuluvaisen ja Salon puuntarjontaa käsittelevässä tutkimuksessa (Timber Supply of Private Nonindustrial Forest Owners: Evidence from Finland, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen
laitoksen tutkimuksia, No 50, helmikuu 1988).
Tämä väärinkäsitys saattaa aiheutua mainitun
tutkimuksen puutteellisesta viittauskäytännöstä. Itse asiassa kyseessä olevia riippuvuuksia
koskevat samankaltaiset tulokset on. esitetty
jo 1980-luvun alussa julkaistussa metsäntutkimuslaitoksen aineistoihin perustuvassa tutkimuksessani.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1989:4

KIRJALLISUUTTA

Käsikirja Suomen kansantaloudesta
Heikki A. Loikkanen ja Jukka Pekkarinen (toim):
Suomen kansantalous - instituutiot, rakenne ja
kehitys WSOY Juva 1989,429 s.
Tämän kirjan ovat kirjoittaneet taloustieteilijöinä
ja talouspolitiikan tekijöinä asemansa vakiinnuttaneet ekonomistit. Se näkyy kirjoittamisen varmuudessa ja siinä, että mihinkään maailmoja kaatavaan kritiikkiin kirjassa ei sorruta. Kirja antaa
kuitenkin varsin laajan kuvan suomalaisen talouden toiminnasta. Kirjoitusten horisontti on melko
pitkä. Riitta Hjerpen ja Erkki Pihkalan artikkeli
käy läpi taloudellista kehitystä 1800-luvulta asti,
muut kirjoitukset rajoittuvat sodan jälkeiseen aikaan. Artikkeleissa käsitellään talouden kaikki keskeiset sektorit ja kirja on sikälikin itseriittoinen, että
Reino Hjerpen artikkeli esittelee keskeisten talouskäsitteiden merkityksiä.

Tuloksellista ja epäonnistunutta
talollspoli / iik kaa
Suomessa (kuten muuallakin) uskottiin suunnittelun mahdollisuuksiin vankasti 60-luvulla. Sosiaalipolitiikassa tämä tuli tuolloin hyvin näkyviin Pekka Kuusen töissä. Myös taloustieteilijät olivat mukana kehittämässä erilaisia pitkän aikavälin suunnitelmia ja konstruoimassa sosiaali-indikaattoreita.
Usko ei kaikilta osin ole osoittautunut perusteettomaksi. Hyvinvointi on Suomessa selvästi kasvanut 60-luvulta, Mafli Virenin artikkeli kulutuksen
rakenteen muutoksesta valottaa, miten hyvinvoinnin nousu näkyy arkielämässä. Mikael Ingbergin
artikkeli käy läpi eläkejärjestelmän kehityksen.
Hannu Uusitalon sekä Erkki Koskelan ja Mafli
Tuoma/cfl1 artikkeleista käy ilmi, että suorat tulonsiirrot ovat kyenneet tasaamaan tuloja voimakkaasti ja että tämä vaikutus on selkeästi voimistunut
60-luvun puolivälin jälkeen. Riitta Hjerpen ja Erkki
Pihkalan mukaan tulojakauma on tasaantunut koko tämän vuosisadan ajan. Mielenkiintoista on kuitenkin, että tuloverotus näyttäisi tasaavan tuloja

vain nimellisesti. Tuloveron progressioon onkin
kiinnitetty ehkä liikaa huomiota julkisuudessa. Yhtä mielenkiintoinen on Koskelan ja Tuomalan havainto, että julkiset menot hyödyttävät suhteellisesti eniten suurituloisia kotitalouksia. Tästä ei välttämättä voida tehdä johtopäätöstä, että julkisten
menojen jakauma kasvattaa epätasa-arvoa. Uusitalon artikkelissa tulojakaumat on kuvattu ns. aikuisekvivalentteja yksilöitä kohden. Tällä tarkoitetaan sitä, että arvioidaan paljonko kotitalouksien
sisäisessä kulutuksessa on suurtuotannon etuja: yhdellä kattilalla voidaan keittää ruokaa useammalle henkilölle. Yhden perheenjäsenen lisäys merkitsee silloin sitä, että kulutus kasvaa suhteessa vähemmän. Uusitalon laskelmien mukaan aikuisekvivalenttien yksilöiden mukaan jaoteltuna julkiset
menot tasaavat tulonjakoa. Ei ole kuitenkaan selvää, miksi julkiset menot pitäisi jakaa ekvivalenssiyksilöiden mukaan. Esimerkiksi koulutuspalvelut tulevat yhdelle henkilölle, eikä niitä voida jakaa muille perheenjäsenille. Tällöin jakauma kotitalouksien kesken mittaa mielestäni paremmin
tasa-arvoa.
Aluepolitiikka toimi myös 70-luvulla kuten sen
haluttiin toimivan. Heikki Eskelisen artikkelista käy
ilmi, että se tasoitti tuolloin alueellisia eroja. 80-luvulla erot ovat jälleen kasvaneet.
Teoksesta käy myös ilmi, että valtiovalta on toisaalta epäonnistunut monissa toimissaan, mikä herättää kysymyksen suunnittelun rajoista. Karkeimmat virheet on tehty todennäköisesti asuntopolitiikassa, jota käsitellään Heikki Loikkasen artikkelissa. Kouriintuntuvimmin politiikan huonous näkyy siinä, että Suomi on saanut muut Pohjoismaat
kiinni hyvinvoinnissa kaikessa muussa kuin asumisessa, jossa erot ovat itse asiassa kasvaneet. Artikkelin mukaan näyttäisi siltä, että keskeinen ongelma ei ole valinta sääntelyn ja vapaiden markkinoiden välillä, sillä muiden Pohjoismaiden asuntomarkkinat ovat olleet yhtä säädeltyjä. Ainoa lieventävä seikka on, että 70-luvun alun muuttoliike
oli hyvin voimakas, kuten Pirkko Aulin-Ahmavaaran, Ilpo Kokon ja Heli Sajetsin artikkeli osoittaa.
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Mikään järjestelmä ei olisi tuolloin selvinnyt niin,
ettei etelän muuttovoittopaikkakunnilla olisi syntynyt ongelmia.
Epäonnistuneelta vaikuttaa myös hintojensäätelypolitiikka. Heikki Kunnaksen mukaan hintapolitiikan tavoitteet ovat usein olleet epäselvät. Se on
varsin usein kytketty muuhun talouspoiitiikkaan,
esimerkiksi tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin, ilman että sen vaikutuksia olisi selvitetty tarkemmin.
Niinpä tutkimatta on jäänyt, miten hintapolitiikka vaikuttaa eri markkinoiden toimintaan ja sitä
kautta viime kädessä siihen, mitä kuluttajat joutuvat tuotteista maksamaan. Hintapolitiikan johtoajatuksena ei ole näyttänyt olevan kansalaisten
hyvinvoinnista huolehtiminen. Pikemminkin se on
ehkä turvannut joidenkin erityisryhmien kuten
maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden etuja.
Keynesiläisen suhdannepolitiikan idea ei koskaan
ole juurtunut Suomeen päinvastoin kuin kokonaistaloudellisen suunnittelun idea. Se, miksi näin on
huolimatta keynesiläisen teorian keskeisestä roolista sekä tutkimuksessa että opetuksessa, on hieman epäselvää. Politiikan roolia voidaan pikemminkin selvittää kuvaamalla Suomen talouden kehitystä ns. kultavirtamekanismin näkökulmasta.
Tämä mekanismi, jonka ensimmäinen systemaattinen erittely on pantu 1600-luvun filosofin David
Humen nimiin, kuvaa, miten taloudet periaatteessa sopeutuvat automaattisesti ulkoiseen tasapainoon. Idea on seuraava: Jos Suomen asukkaat ostavat ulkomailta enemmän tavaroita kuin myyvät
sinne, heidän ulkomainen velkansa kasvaa. Velan
kasvaessa suomalaisten kysyntä laskee ja ulkomaiden kysyntä kasvaa. Tällöin suomalaiset hinnat alkavat laskea, minkä vuoksi ulkomaalaiset alkavat
ostaa enemmän suomalaisia t~varoita. Näin velkaantuminen loppuu ennen pitkää. Periaatteessa
talous siis tasapainottaa itse itsensä. Suomessa tähän automaattiseen sopeutumiseen ei ole politiikassa koskaan uskottu vaan mekanismin toimintaa on
autettu suhdanteita kärjistävästi. Tämä nurinkurinen politiikka on dokumentoitu Jukka Pekkarisen ja Juhana Vartiaisen artikkelissa. Vaihtotaseen
vajeen eli ulkomaisen velkaantumisen kasvettua tarpeeksi kaikki politiikkaruuvit on kiristetty. Julkisia menoja on supistettu, korkoja on nostettu ja
reaalipalkkoja on laskettu ylisuurilla devalvaatioilla
vientiteollisuuden menestyksen nimissä. Noususuhdanteessa julkisten menojen on annettu kasvaa verotulojen kasvaessa. Rahamarkkinoiden on sallittu keventyä kun kasvaneet vientitulot ovat tulleet
maahan. Kirjoittajien mukaan finanssipolitiikkaa
on 80-luvulla muutettu suhdanteita tasaavaksi, ra-

hapolitiikka on pysynyt entisellään. On siis yhä
mahdollista, että näköpiirissä oleva laskukausi syvenisi talouspolitiikan johdosta. Tosin pääomamarkkinoiden säännöstelyn purkaminen ja pääomaliikkeiden lähes täydellinen vapauttaminen ovat
paljolti syöneet rahapolitiikan vaikutusmahdollisuuksia. Näihin muutoksiin ovat kirjassa paneutuneet Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä.
Keynesiläisen politiikan puuttumista voidaan
yrittää selittää sillä, että sen soveltamiselle ei Suomessa ole ollut edellytyksiä. Tärkein näistä on, että
kotimainen kysyntä määrää merkittävästi kotimaisen tuotannon vaihteluita. Politiikka on ehkä enemmän nojautunut siihen näkemykseen, että kotimainen tuotanto vaihtelee vienti kysynnän mukaan.
Tällöin keskeiseksi politiikan ongelmaksi on noussut talouden kyky saada tuotteet kaupaksi ja tuottaa ulkomailla haluttuja tavaroita, siis kilpailukyky. Äärimmilleen pelkistettynä tämä näkemys väittää, että kotimaiset hinnat määräytyvät täysin ulkomailta käsin. Tällöin yritysten tuotantokustannukset suoraan määrittävät, kuinka paljon Suomessa tuotetaan ja työllistetään ihmisiä. Hannu Halttusen ja Sirpa Wal/iuksen artikkeli kuitenkin viittaa siihen, että lyhyellä ajalla kotimaiset tekijät vaikuttavat hinnanmuodostukseen voimakkaasti ja
poikkeamat kansainvälisestä kehityksestä voivat
olla huomattavia. Tältä osin suhdanteita tasaavalle politiikalle näyttäisi olevan mahdollisuuksia. Pitkällä ajalla inflaatio on kyllä asettunut ulkomaiden tasolle.

Rakennemuutos toimialojen ja yritysten sisältä
Pentti Vartian ja Pasi Ahteen sekä Heikki Koskenkylän ja Paavo Peisanartikkelit osoittavat, että
Suomi on kasvanut sodan jälkeen keskimäärin nopeammin kuin muut OECD-maat. Samalla tuotannon vaihtelut ovat kuitenkin olleet suuremmat kuin
muualla. Jälkimmäisessä artikkelissa painotetaan
erityisesti teollisuuden investointien epävakaisuutta.
Edellä todettiin, että talouspolitiikka on kärjistänyt suhdannevaihteluita. Se tuskin kuitenkaan riittää selittämään kaikkea vaihtelua. Siksi onkin luonnollista tutkia lähemmin Suomen talouden rakennetta. Metsäteollisuus on ollut suurin vientisektori 80-luvulle asti. Sen osuus kokonaistuotannosta
on ollut myös merkittävä. Puun, sellun ja paperin
hinnat ovat maailmanmarkkinoilla seuranneet muiden raaka-aineiden hintoja. Raaka-aineiden hinnat
puolestaan vaihtelevat paljon enemmän kuin hyödykkeiden hinnat keskimäärin. Tämän vuoksi Suomen talous on rakenteeltaan suhdanneherkempää
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kuin muualla. Sitä on lisännyt raakapuumarkkinoiden rakenne ja merkitys tulonmuodostuksessa, jota
teoksessa käsittelee Pertti Kukkonen.
Rakenneanalyysi jää puutteelliseksi, ellei talouden rakennetta verrata muihin maihin. Tätä aukkoa täyttää Jouko Paunion artikkeli. Sen mukaan
raaka-aineiden osuus on Suomen viennissä ja tuonnissa paljon suurempi kuin muissa samalla kehitystasolla olevissa maissa. Erityisen suuri ero on
Ruotsiin verrattuna. Suomen ulkomaankaupan rakenne muistuttaa kehitysmaiden kaupan rakennetta. Paunion havainto voidaan yhdistää Edward
Leamerin tekemiin kansainvälisen kaupan rakenteen tutkimuksiin. Leamer on yrittänyt tutkia, missä määrin perustuotantoresurssien jakautuminen eri
maiden kesken selittää kaupan rakenteita. Hänen
laskelmiensa perusteella Suomi ja Ruotsi ovat taloudellisilta voimavaroiltaan lähes identtisiä maita. Tällä perusteella Suomessa on ehkä syytä odottaa vielä suurta talouden »rakennemuutosta».
Kirjan perusteella rakennemuutoksen käsitettä
tulisi käyttää varovaisesti. Tor Erikssonin mukaan
esimerkiksi 80-luvulla ei työvoiman siirtyminen toimialalta toiselle ole ollut poikkeuksellisen laajaa.
Eri toimialojen osuudet sekä viennistä (VartiaAhde) että investoinneista (Koskenkylä-Peisa) ovat
jo 70-luvulta pysyneet melko vakaina. Ti:trkein.
muutos on ollut maatalous- ja metsätuotannon
osuuden supistuminen ja palveluelinkeinojen laajentuminen, mutta tämä kehitys on jatkunut koko
sodanjälkeisen ajan. Tavallaan näin ollaan palaamassa 30-luvun alun tilaan. Jo tuolloin palveluelinkeinot tuottivat suurimman osan koko tulosta (Pihkala-Hjerppe). Sodan jälkeinen jälleenrakennus
nosti teollisuuden tuotannon suurimmaksi.
Rakennemuutosta tulisikin ehkä etsiä toimialojen ja yritysten sisältä, ei niiden väliltä. Rakennemuutoksen siemeniä voidaan tällöin löytää jo 70-luvun alusta. Tuolloin öljyn hinnan nousu teki olemassaolevasta tuotantoteknologiasta liian kalliin.
Kalle Laaksosen mukaan yritykset pystyivät kuitenkin nopeasti sekä käyttämään vaihtoehtoisia
energialähteitä että tuottamaan vähemmän energiaa
vaativia tuotteita. Tätä prosessia kuvaa Kalle Laaksonen. Merkille pantavaa on se, kuinka nopeasti
öljyn hinnan muutokseen vastattiin. Tämän kokemuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että teollisuus
pystyisi nopeasti sopeutumaan myös niiden saastepäästöjä rajoittaviin toimenpiteisiin.
Tämän vuosikymmenen suuri hinnanmuutos on
pääoman »hinnan» nousu, joka seurasi pääomamarkkinoiden säännöstelyn purkamista. Reaaliko.,
rot olivat 70-luvulla negatiivisia, kun ne 80-luvulla

ovat olleet positiivisia. Tällaisessa tilanteessa yritysten on harkittava entistä tarkemmin investointiensa kohdentamista ja löydettävä entistä tuottavammat sijoituskohteet. On ehkä tämän muutoksen seurausta, että 80-luvulla aiempaa suurempi osa
investoinneista on suunnattu tutkimus- ja kehitysinvestointeihin sekä ulkomaisiin kohteisiin (Koskenkylä-Peisa).

Vakiintuneiden ekonomistien tekemä kirja
Kirjan kirjoittajat eivät ole jääneet 60-luvun itseensä tyytyväisen taloustieteen pauloihin. He tuovat
monessa yhteydessä esiin paitsi konkreettisen· tiedon puutteen myös ajatusvälineiden kehittymättömyyden. Tämä ei ole yllätys, kun muistaa millaisten mullistusten vallassa maailmantalous on ollut
70-luvun alusta alkaen. Taloustieteessä itsessään
nämä mullistukset ovat näkyneet siinä, että perinteinen keynesiläinen näkemys taloudesta reagoimassa kaikkien parasta ajattelevien päättäjien temppuihin on väistynyt. Tilalle ovat osittain tulleet uusuusklassikot. He ovat korostaneet sitä, että yksityiset talousyksiköt voivat reagoida strategisesti talouspoliittisiin päätöksiin. Tällöin talouspolitiikka
on yksityisen sektorin ja julkisen vallan välistä peliä, talouspolitiikka vaikuttaa vain yllätysten avulla.
Suunnitelmallinen politiikka on uus-uusklassikoiden mukaan mahdotonta ja siksi siitä tulisikin luopua. Osaltaan perinteisen keynesiläisyyden tilalle
on myös noussut koulukunta, jota voisi kutsua
vaikkapa uuskeynesiläiseksi. Sen edustajat tarkastelevat, paitsi yksityisen sektorin ja julkisen vallan
välisiä pelejä, myös yksityisen sektorin sisäistä peliä. Tällöin julkisen vallan systemaattisella politiikalla voi olla vaikutuksia, jos se muuttaa yksityisen sektorin sisäisiä strategisia asemia. Mutta heidänkin näkemyksissään erityisesti suhdannepolitiikan vaikutukset ovat epäselvät.
Nykytilanteessa huomio kiintyykin aiempaa
enemmän taloudellisten instituutioiden kehitykseen
ja niiden luomiin rajoituksiin. Tältä osin kirjan tekijöiden voi sanoa olevan 60-luvun vankeja. Talouspolitiikkaa ja talouden instituutioita tarkastellaan pääosin annettuina, kun niiden muutokset tulisi nähdä samanlaisten voimien tasapainona kuin
itse talouden muutoksetkin nähdään. Näiden selvittäminen jäänee paljolti kolmannen ja neljännen
ekonomistivuosikerran tehtäväksi. Toki kirjassa on
alullaan tällaisten asioiden käsittely. Erityisesti siinä
on kiinnitetty huomiota työmarkkinainstituutioihin. Erikssonin sekä Pekkarisen ja Vartiaisen artikkeleiden perusteella näyttää selvältä, että Suo-
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messa käytössä ollut tulopoliittinen järjestelmä on
edistänyt talouden kehitystä. »Konsensuksella» on
siis omat hyvät puolensa.

Kirja on toimitettu hyvin. Artikkeleissa on vältetty päällekkäisyydet ja toimittajien johdanto antaa selkeän kuvan kirjan sisällöstä.

Per//i Haaparanta

Ekonometrian edistysaskeleita 1980-luvulla
Truman F. Bewley (ed.): Advanees in Eeonometries, 5th World Congress, Volume 1 & II, Cambridge: Cambridge University Press 1987. 313 s. ja
259 s.
Tämä kaksiosainen teos sisältää Cambridgessä
(Massachusetts, USA) elokuussa 1985 järjestetyssä ekonometrian maailmankongressissa pidetyt ennakolta pyydetyt esitelmät. Artikkelit ovat tuoreita katsauksia ekonometrian nykyisestä tilasta ja sen
kehityksestä 1980-luvulla. Volyymi 1 sisältää teoreettisia esityksiä ja volyymi II keskittyy ekonometrian metodologiaan ja sovellutuksiin. Kustakin aihepiiristä on esillä vähintään kaksi artikkelia, jotka käsittelevät teemaa eri näkökulmista. Siten lukija saa hyvän käsityksen myös ekonometrisen tutkimuksen ongelmista ja kiistakysymyksistä.

Spesijikaafiofesfif
Ensimmäisen osan kaksi ensimmäistä artikkelia
ovat teknisesti vaativia yleisesityksiä spesifikaatiotestien asymptoottisista ominaisuuksista. Ne keskittyvät l11axil11ul11 likelihood-estimaattoreiden ominaisuuksiin ja niistä johdettuihin spesifikaatiotesteihin. Testit sopivat tilanteisiin, joissa oppikirjaekonometriari rajoittavista oletuksista, kuten sarjojen stationaarisuudesta, jäännöksien samoinjakautuneisuudesta ja mallin lineaarisuudesta on luovuttu. Tukeutuminen uskottavuusfunktion ominaisuuksiin ja heikkoihin oletuksiin joko datageneroivan prosessin ajallisen muistin rajallisuudesta tai
residuaalien keskiarvon tai varianssin epävakaisuudesta riittävät tekemään tilastollisen päättelyn päteväksi, vaikka perinteisistä oletuksista onkin luovuttu. Halberf White, jonka rooli on ollut keskeinen erilaisten stokastisten prosessien ominaisuuksien esiinnostajana ekonometriassa, keskittyy dynaamisten mallien spesifikaatiotesteihin emo kalus-

ton avulla. Alberto Ho//yn artikkeli täydentää sitä
epälineaaristen mallien suhteen.
Tavalliselle ekonometrian harrastajille artikkeleiden seuraaminen on vaativa t~htävä. Anti muodostuu helposti pieneksi keskeisten tulosten hukkuessa raskaaseen stokastiseen esitystapaan. Whiten artikkeli on sikäli kuluttajaystävällinen, että se
antaa intuitiivisen johdannon lisäksi eräitä esimerkkejä momenttifunktiotestin käytöstä.

Ei-parametrisettestit
Seuraavat kaksi lukua käsittelevät ei-parametrisia
menetelmiä. Herman J. Bierensin artikkelin kohteena on ns. kernel-estimointi, jonka avulla pyritään ei-parametrisesti estimoimaan datan suhteen
uskottavin funktiomuoto. Menetelmä on tärkeä sen
takia, että tutkijalla on hyvin harvoin varmat perusteet määritellä teoriaa vastaava oikea funktiomuoto empiiristä työskentelyä varten. Siksi virhespesifikaation mahdollisuus on aina läsnä.
Roland Ga//ant lähestyy samaa ongelmaa hieman
toista tietä. Hän tarkastelee epälineaarisen funktiomuodon oikeellisuutta sen Fourier-sarjan laajennuksen avulla. Tilanne on analoginen pyrkimykselle käyttää joustavamuotoisia tuotantofunktioita (esim. translog-funktio) tavanomaisten funktioiden (Cobb-Douglas tai CES) sijasta, sillä joustavamuotoiset funktiot ovat toisen asteen approksimaatioita kaikille tuotantofunktioille. Gallantin tavoitteena on antaa oletetun funktiomuodon virheelle ei-parametrinen estimaattori hyvine ominaisuuksineen. Tällöin voidaan ratkaista onko käytetty
funktiomuoto-oletus oikea. Täten epälineaarisen
mallin estimointiin lisätään mukaan elementtejä,
jotka approksimoivat käytetyn aineiston funktionaalisia ominaisuuksia ja testaavat oletetun muodon oikeellisuutta.
Kumpikaan kirjoittajista ei kuitenkaan peruste-
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le kerne/-estimoinnin etuja muihin menetelmiin verrattuna. Usein talousteoriasta voidaan johtaa suoraan tietty eksakti muoto ekonometriselle maIlilIe, jonka oikeellisuutta taas voidaan arvioida residuaalipohjaisilla funktiomuodon virhespesifikaatiotesteillä, jotka ovat laskennallisesti huomattavasti helpompia ja tilastollisesti ei-parametrisia menetelmiä tehokkaampia.

Rationaa/isten odotusten mallit
Lawrance Broze ja Ariane Szajarz antavat selkeän
esityksen rationaalisten odotusten malliluokan yhteyksistä muihin odotusmekanismimalleihiri. Artikkelin kohteena ei ole rationaalisten odotusten maIlien estimointi- ja testausongelmat vaan ratkaisujen stationaarisuus ja yksikäsitteisyys. Yhden muuttujan rationaalisten odotusten mallien ominaisuudet ja analyyttiset ratkaisut (ts. AR-, MA- ja
ARMA-mallien taakse- ja eteenpäinkatsovat ja ns.
revisiontiprosessiratkaisut) tunnetaan nykyisin varsin hyvin, joten tutkimuksen pääpaino on siirtynyt
monimuuttujaisten mallien puolelle. Toisaalta eri
mallien empiirisen soveltamisen puolella on vielä
varsin paljon aukkoja, jotka odottavat ratkaisua.
Lars Peter Hansen antaa toisen näkökulman rationaalisten odotusten malleihin. Hän tutkii matemaattisesti, miten varallisuuskohteiden hinnat määräytyvät dynaamisessa mallitaloudessa. Esitystapa
perustuu stokastiseen optimointiin äärettömän aikahorisontin yli. Mallien liiketilayhtälöt ovat stokastisia ja vektorimuotoisia sekä eksogeenisten että
endogeenisten muuttujien suhteen. Optimointi johtaa hankaliin stokastisiin Eu/erin yhtälöihin, joista varallisuusesineiden optimaaliset hinnat johdetaan. Stokastisille prosesseille annetaan funktioanalyyttinen tulkinta (ns. ehdollinen Hi/bert-avaruus),
jota tarvitaan sekventiaalisten hintapäätösten ja
näiden ennusteiden optimaalisuuden todistamiseen.
Teknisesti monimutkaisesta ja vaativasta esitystavasta huolimatta Hansen ei esitä uusia teoreettisia tai empiirisiä tuloksia varallisuuskohteiden tasapainohintojen määräytymistä. Käytännön ekonometrian kannalta artikkeli on toisarvoinen, mutta teoreettisena työnä se muodostanee välttämättömän lisän ko. koulukunnan tutkijoiden lukulistaan.

State space -mallit
Robert F. Eng/e ja Mark W. Watson luovat lyhyen
katsauksen 1980-luvun alussa yleistyneisiin Ka/-

manin suotimiin ja state space -malleihin. Pääsääntöisesti mallit ovat jakautuneet kahteen luokkaan:
aika-riippuviin parametrimalleihin (time- varying
parameter mode/s) ja havaitsemattomien tekijöiden
malleihin (unobserved component mode/s). Niissä
tilayhtälön tai mittamallin parametrit ovat tuntemattomia ja aikariippuvia, jotka mallitetaan tavallisesti random wa/k- tyyppisillä tilan siirtoyhtälöillä.
Latenttien tekijöiden (esim. odotukset) tapauksessa
oletetaan lisäksi, että tilaparametrien kulun määräävät syyt ovat tunnettuja. Lähestymistapa on kätevä myös sen takia, että mittamallin residuaalin
ominaisuudet voidaan hallita suhteellisen helposti. Residuaalin monimutkainen kulku voidaan vaivatta mallittaa ja estimoida Kalmanin suotimen, so.
rekurssiivisten jäännösten avulla. State space -lähestymistapa on täsmennys- ja estimointikehikkona kattavampi kuin tavanomainen pienimmän neliösumman menetelmä, joka on vain yksi erikoistapaus state space -malliluokassa. Omimmillaan
state space -mallit ovat tilanteissa, joissa käsitellään stokastisia trendejä, mittausvirheitä ja odotusmuuttujia.
Englen ja Watsonin artikkelin korkea taso jatkuu seuraavassa luvussa. Siinä Andrew C. Harvey
esittelee aluksi Kalmanin suotimen idean, so. päivityskaavat optimaalisine ennusteominaisuuksineen, parametrien tasoittamisen ja estimoinnin.
Seuraavaksi Harvey esittelee oman metodologisen
lähestymistapansa, ns. rakenteellisen aikasarjamallin. Sen mukaan jOkainen aikasarja sisältää potentiaalisesti stokastisen trendiosan, kausikomponenttiosan ja epäsäännöllisen osan, joille estimoidaan
parametrisointi tilansiirtoyhtälöiden avulla. Tämän
jälkeen Harvey antaa esimerkin, miten BoxJenkins-metodologia johtaa malliin, joka ei ole täysin tyydyttävä ennuste- ja sovitetulemien suhteen
verrattuna rakenteelliseen state space-aikasarjamalliin.
Harvey osoittaa myös, että eksogeenisten selittäjien liittäminen rakennerelaatioon on ongelmatontastate space -mallin estimoinnin kannalta riippumatta siitä ovatko parametrit aikariippuvia vai
ei. Esimerkkinä selitysmallista Harvey antaa Kalmanin suotimella estimoidun teknisen kehityksen
relaation, missä teknistä kehitystä mitataan stokastisella trendillä, joka vastaa paremmin teknisen kehityksen adaptiivistä luonnetta kuin deterministiset trendit.
Yhdessä nämä kaksi artikkelia lähteineen muodostavat merkittävän katsauksen state space -kehikon ekonometriseen soveltamiseen. Kirjoittajien
osoittamat Kalman-suotimen edut ovat ilmeiset, joten heidän ihmetyksensä lähestymistavan vähäisestä
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suosiosta on aiheellinen. Eräs syy vähäiseen suosioon on ilmeisesti ollut sen tavallisesta regressiolähtökohdasta poikkeava ajattelutapa ja laskennallisesti vaativa estimointi. Viimeksi mainittu syy on
nyt väistynyt, sillä markkinoilla on jo useita Kalmanin suodinta käyttäviä mikro-ohjelmia.

Ekonometrian metodologia
Teoksen toinen volyymi alkaa Edward E. Leamerin provokatiivisella ja haasteellisella artikkelilla todennäköisyyskäsittdstön ekönometrisen käytön semanttisilla ongelmilla. Learnerin mukaan kaikki
stokastiset mallit ovat korkeintaan kielellisiä vertauskuvia, joihin sisältyy koko joukko vertauskuvan tarkoitteeseen liittymättömiä määreitä. Esimerkiksi käsitteet »riippumaton satunnaismuuttuja»,
»harhaton estimaattori», »täydellinen kilpailu» ja
»Cobb-Douglas tuotanto funktio» ilmaisevat ekonometrikkojen tapaa kielellisesti jäsentää ja ilmaista tutkimus kohteensa toivottavia (ei-olemassaolevia) ominaisuuksia. Tämän tyyppisten käsitteiden
käyttö on kuitenkin vahvasti tiedeyhteisön jokapäiväisen kielenkäytön, ahtaasti rajatun sosiaalisen
kielipelin ja retoriikan suodattamaa ja ylläpitämää.
Tällöin usein unohtuu se seikka, että kysymys on
korkeintaan intensivoidusta toiveajattelusta, vertauskuvien luotettavUl.,lden. kyseenalaisuudesta ja
dogmaattisista uskomuksista. Leamer kysyy, miksi
jotkut malliuskomukset olisivat ensisijaisia, jos
mallit ovat korkeintaan epävarmoja vertauskuvia,
joille ei ole annettu mitään perusteIua, arviota tai
mittausta niiden uskottavuudesta, tarkkuudesta ja
varmuudesta.
Bayesiläisenä Leamer vaatii ekonometrikkoja perustelemaan käyttämänsä vertauskuvat todennäköisyysväittämien muodossa. Koska ekonometrikon
uskomukset ja malliinsa liittämä varmuus eivät perustu yksinomaan data-analyysiin vaan myös annettuun retoriseen viitteistöön, niin olisi luontevaa
pukea uskottavuusarviot mallin tai parametrin ominaisuuksista intervallitodennäköisyyksien muotoon. Herkkyysanalyysin avulla voidaan tutkia
kuinka todenperäisiä ja herkkiä esitetyt aprioriuskomukset ja -perustelut ovat. Leamer antaa joitakin esimerkkejä tämäntyyppisen metodin soveltamisesta.
Nämä kysymykset ovat tärkeitä ja kiusallisia,
koska niihin ei useinkaan vallitsevan ekonometrisen käytännön pohjalta voida vastata. Learnerin arvostelun merkitystä on vaikeata kiistää, mutta hänen suosituksiaan paremman ekonometrisen käytännön puolesta ovat ongelmallisia. Suurin ongel-

ma hänen suosittelemassaan apriorisessa intervallilähestymistavassa on se, että menetelmä ei anna
kiistattomia standardeja tutkijoiden uskomusten
vertaamiseksi. Siksi mallien kriittiset arviointipe,..
rusteet jäävät epämääräisiksi. Leamerin menetelmää ei voida myöskään pitää tehokkaana tapana
oikean mallin löytämiseksi, sillä se on laskennallisesti vaativa (vaikkakin täysin nykyisten mikrotietokoneiden hallittavissa) ja torjuu tavanomaiset testikriteerit. Nämä ovat hänen mukaansa soveltumattornia perustuessaan tilastolliseen asetelmaan, joka ei ole voimassa varsinkaan makrotaloudellisten
aineistojen kohdalla.
David F. Hendryn metodologiset käsitykset ovat
jokseenkin tuttuja suomalaisille ekonometrian harrastajille. Tässä kirjassa julkaistu artikkeli on tiivein, itseriittoisin ja julistavin Hendryn useista metodologisista kirjoituksista. Hendryn keskeinen sanoma on, että teknisistä ja laskennallisista edistysaskeleista huolimatta ekonometrinen työskentely sisältää aina merkittävän subjektiivisen elementin.
Mallin löytämistä, muuntelua, modifiointia, testausta ja arvioimista määräävät viime kädessä mallinrakentajan omat pyrkimykset. Nämä ovat seikkoja,jotka saattavat olla edellytyksenä hyvän mallin keksimiselle. Mekaanista ja ongelmatonta tietä
parhaan mallin löytämiseksi ei ole olemassa, vaan
mallit ovat ainoastaan parempia suhteessa toisiin
malleihin annettujen. kriteerien perusteella.
Hendryn tavoitteena on antaa riittävän hyvät välineet ja lähestymistapa mallien suunnitteluun ja arviointiin, mutta »your own value added remains imperative» (s. 44). Tämä näkökohta on usein unoh.dettu niissä suomalaisissa tutkimuksissa, joissa on
estimoitu malleja, jotka ovat ulkomaisten esikuvien
suoria kopioita. Hendryn lähestymistavan ja hänen PC-GIVE-ohjelmistonsa antamia innovatiivisia mahdollisuuksia ei juuri ole käytetty hyväksi.
Hendryn käsitykset ekonometrisen tiedon kasvusta ja hänen ohjeensa kilpailevien mallien vertailusta
on sivuutettu. Tilanteen taustalla on tutkijoiden
kypsymätön käsitys empiirisen työskentelyn luonteesta ja sitoutuminen annetun mallin aksioomaan,
jonka olemassaolon Hendry kiistää. Sen perusteleminen on mahdotonta, sillä aina löytyy riittäviä
syitä mallin hylkäämiseksi.
Christopher A. Sims pyrkii lyhyessä artikkelissaan etsimään syitä ekonGmetristen mallien epävarmuudelle ja heikolle luetettavuudelle. Hänen mukaansa epävarmuus syntyy spesifikaatiovirheestä ja
mallin epätäydellisyyspostulaatista (so.· jäännöstermi, selittämätön osa). Tukeutuessaan oikean mallin aksioomaan tilastotieteen klassinen koulukunta ja siihen sitoutunut oppikirja ekonometria eivät
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tunnista spesifikaatiovirhettä. Bayesiläinen lähestymistapa pyrkii kokoamaan ekonomistien käsitykset mallien spesifikaatiovirheistä todennäköisyysjakauman muotoon, jonka avulla mallin luotettavuutta voidaan analysoida ja parantaa. Koska taloustieteessä tutkija ei pysty kontrolloimaan empiiristen mallien epävarmuuden astetta, niin tarvitaan menetelmiä, jotka ottavat eksplisiittisesti huomioon tutkijoiden arviot mallin epävarmuudesta.
Simsin näkökohdat ovat hyväksyttäviä ja tärkeitä,mutta ongelmaksi jää edelleen miten mallien
epävarmuuden tutkiminen voidaan tehdä tehokkaasti kaikkia yhdistävälIä tavalla. Simsin ratkaisu on hyväksyä bayesiläinen lähtökohta ekonometrisen tutkimuksen pohjaksi ja hakea konsensusta
sitä kautta.

Sovellutuksia: vero mallit
Mervyn A. Kingtarkastelee veroreformien mikropohjaisen tutkimuksen empiirisiä että teoreettisia
ongelmia. Hänen mukaansa yksilödataa käyttävä
tutkimus on ainoa hedelmällinen lähtökohta, koska ainoastaan näin voidaan tehdä järkeviä vertailuja kotitalouksien välillä. Preferenssien heterogeenisuus on hyvinvoinnin tutkimisen kannalta tärkeätä. Veromallien ja -tutkimuksen perusongelma on
budjettirajoitteen empiirinen epälineaarisuus, joka
on seurausta vero- ja tukijärjestelmästä, yksilöiden
työntarjonnan rajoitteista sekä diskreeteistä valintatilanteista. Tämän takia ei ole olemassa ns. edustavan kuluttajan mallia eikä sellaisen mallin parametriestimaattien perusteella voida tehdä hyvinvointivertailuja yli koko hinta-, tulo- ja määräavaruuden.
King ottaa avukseen ns. ekvivalentin tulon eli
epäsuoran kompensoidun tulon -käsitteet, joiden
avulla verofunktion tulomuutosten hyvinvointivaikutuksia voidaan tutkia ainakin teoreettisella tasolla. Ratkaisua ei voida kuitenkaan pitää täysin
onnistuneena, sillä epäsuoralIe tulofunktioIle on
vaikeata löytää analyyttistä ratkaisua, joka täyttäisi kaikki teorian vaatimat ehdot. Hyvinvointivertailujen suhteen tilanne on vieläkin hankalampi, sillä ehtojen on oltava voimassa kaikille otokseen kuuluville kotitalouksille. Näiden teoreettisten ja laskennallisten ongelmien takia King suosittelee ns. satunnaiskerroinmallin käyttöä, jolloin
keskiarvokettoimien stokastiset poikkeamat tulkitaan preferenssien heterogeenisuuden kuvaajiksi.
Tällaisen mallin avulla voidaan tehdä teoreettisesti kelvollisia päätelmiä ja estimaatit sisältävät informaatiota yksilökohtaisista preferensseistä.
Kingin artikkeli on tärkeä puheenvuoro ajankoh-

taiseen keskusteluun, jossa teoreettiset väitteet usein
esitetään ongelmattomina tosiasioina ilman minkäänlaista empiiristä pohjaa (vrt. Suomessa käyty
keskustelu marginaaliveron työntarjontavaikutuksista).

Kulutusmallit
Angus Deaton arvostelee kitkerästi kulutuksen elinkaarimalliin perustuvaa makrodatapohjaista ekono metrista tutkimusta. Deaton hyväksyy intertemporaalisen optimoinnin varaan rakentuvan elinkaarikulutusmallin periaatteessa oikeaksi tutkimuslähtökohdaksi. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin mallin heikot empiiriset tulokset. Deatonin pitää syinä heikkoihin tuloksiin kuluttajan elinkaarimallin
vaativia oletuksia, makrosarjojen epästationaarisuutta ja teoriaa vastaamatonta hajontarakennetta. Toisen tyyppiset mallit ja spesifikaatiot kuten
habit-jormation -lähestymistapa, ei-additiivisesti intertemporaaliset mallit ja stokastiset trendit pystyvät paremmin jäsentämään makrosarjojen sisältämää informaatiota kuin edus~avan kuluttajan elinkaarimalli .
Fumio Hayashi käsittelee luotonsaantirajoitusten merkitystä kuluttajan yli ajan tapahtuviin kulutuspäätöksiin. Hän keskittyy yksinomaan Eulerin yhtälöiden manipuloimiseen likviditeettirajoitusten vallitessa, ts. kahden periodin separoituvan
hyötyfunktion optimiehtoihin likviditeettirajoitusten vallitessa. Hayashi tunnustaa lähestymistavan
ongelmat, mutta suhtautuu Deatonia suopeammin
Euler-Iähestymistavan mahdollisuuksiin. Likviditeettirajoitusten voimassa ollessa Eulerin yhtälön
ehdot eivät toteudu, joten Euler:"yhtälön empiirisella mallitäsmennyksellä voidaan testata likviditeettirajoitusten merkitystä. Makroaikasarjoilla tulokset ovat kuitenkin epäselviä. Paneeliaineistot
ovat antaneet parempia tuloksia, mutta niiden kiusana ovat monet identifiointi- ja mittausvirheongelmat, joiden ylittäminen on ensisijainen tehtävä,
jotta tuloksien luotettavuus paranisi.
Lopuksi Hayashi toteaa, että empiiristen tulosten valossa jotkut kuluttajat ovat luottomarkkinolla säännöstelyn tai korkodifferentoinnin kohteena.
Tällöin makrosarjapohjainen tutkimus on kyseenalaista, koska se ei anna oikeata kuvaa luotonsääntelytilanteen taustalla olevasta preferenssien heterogeenisuudesta.
Työntarjontamallit
Varsinkin naisten työntarjontapäätösten mallittaminen ja estimointi ovat 15 viime vuoden aikana
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olleet runsaan mielenkiinnon kohteena. Kelvollisten mikropohjaisten täsmennysten johtamisessa ja
testaamisessa on päästy varsin pitkälle. Empiiriset
tulokset ovat kuitenkin olleet pääsääntöisesti talousteorian kannalta epätyydyttäviä ja kyseenalaisia. Thomas E. MaCurdy pureutuu formaalissa esityksessään ehtoihin joiden täytyy olla voimassa,
jotta sekä mikropohjaisen elinkaarimallin että aggregaattisarjoille perustuvan mallin lähtökohdat
olisivat talousteoreettisesti päteviä. MaCurdy hylkää edustavan kuluttajan teoriaan perustuvan työntarjontamakromallin teoreettisesti ongelmallisena
ja epävarmoja empiirisiä tuloksia antavana. Hän
osoittaa, että heterogeenisen mikrodatan ja riittävän yleisen intertemporaalisen malli kehikon avulla voidaan edetä teoreettisesti kelvolliseen makromalliin. Ratkaisu perustuu kuitenkin tässäkin tapauksessa oletuksiensa suhteen ongelmallisten Euler-yhtälöiden estimoinnin varaan.
Stephen Nickellin artikkeli keskittyy arvioimaan
MaCurdyn tyyppisten raskaiden matemaattisten
esitysten taustalla olevan peruslähtökohdan mielekkyyttä. Keskeinen kysymys on, pitääkö intertemporaalinen substituutio työn ja vapaa-ajan välillä
paikkansa, ts. selittävätkö palkka-asteen heilahtelut myös tehtyjen työtuntien ja tuotannon muutoksia.
Nickell esittelee työntarjonnan elinkaarimallin
päätulokset ja siihen liittyvät ekonometriset ongelmat eri ratkaisuyritelmineen. Artikkelin pääpaino
on kuitenkin empiirisissä ongelmissa, ts. miksi mallista saadut empiiriset tulokset ovat heikkoja jaris~
tiriitaisia keskenään eri tyyppisillä datoilla. Nickell
pohtii näiden ongelmien perusteita ja asettaa koko
elinkaarimallin kyseenalaiseksi ~ähtökohdaksi työtuntien ja tuotannon heilahtelujen selittämiseksi.

Yleisen tasapainon mallit
Teoksen päättää kaksi artikkelia, joissa käsitellään
yleisen tasapainoteorian empiirisiä sovellutuksia.
John Whalleyn veromallissa lähdetään liikkeelle hyvin laajasta walrasilaisesta kysyntämallisysteemistä (useita tuhansia yhtälöitä), jolle asetetaan aprioriset parametrirajoitteet talousteorian ja partiaalisten estimointituloksien avulla. Sen jälkeen veroparametreja muutetaan ja malli ratkaistaan numeerisesti sektoreittaisten verovaikutusten selvittämiseksi. Tällaisen menetelmän erityisongelmana on,
kuinka pitkälle voidaan edetä talousteorian antamien parametrirajoitteiden pohjalta, miten parametriestimaattien epävarmuus tulisi ottaa huo-

mioon arvioitaessa simulointiratkaisuiden epävarmuutta ja miten simuloinneissa voidaan tarkastella epätasapainotiloja ja sopeutumista tasapainotilaan.
Jean Waelbroekin esittelee mielenkiintoisen katsauksen fix-price-tasapainomallien teoriaan ja estimointiongelmiin. Hänen mukaansa ohjelmointilähestymistapa yleisen tasapainoteorian malleihin
on kehittyneiden optimointiohjelmien ja atk-välineistön takia voimakkaassa nousussa. Myös ekonometrinen lähestymistapa joustavien funktiomuotojen avulla antaa uusia mahdollisuuksia.

Yhteenveto
Bewleyn toimittama kaksiosainen teos antaa hyvän
kuvan ekonometrian tilasta 1980-luvun puolivälissä. Jo ensi silmäyksellä lukija huomaa, että ekonometria on menetelmällisesti ja teoreettisesti edennyt varsin pitkälle pyrkiessään vastaamaan taloudellisen datan asettamiin moniin tilastollisiin ongelmiin. Teoksen neljä ensimmäistä teoreettisesti
vaativaa artikkelia (White, Holly, Bierens ja Gallant) osoittavat tämän selkeästi. Ongelmat alkavat
kuitenkin kasaantua ekonometrikon harteille, kun
näitä teoreettisia tuloksia ja testejä pitäisi soveltaa
johonkin taloudelliseen malliin. Yksimielisyyden
puuttuminen (Leamer, Hendry, Sims) mallitäsmennysten arvioimiskriteereistä ja perusteItavuudesta
osoittaa, että ekonometrisen työskentelyn metodologinen perusta on epäselvä. Tätä huolestuttavaa
tilannetta pahentavat neo klassisen perusteorian
toistaiseksi heikot empiiriset tulokset ja ongelmat
myös mikrodatalla (Hayashi, Nickell). Tutkimus
kuitenkin etenee koko ajan oikeaan suuntaan, esim.
mikrodatan heterogeenisuuden huomioiminen ja tehokas käyttö erilaisten käyttäytymisrelaatioiden estimoinnissa (King, MaCurdy). Edustavan rationaalisen agentin malli on makrodataa käytettäessä ongelmallinen sekä teoreettisesti että tulosten tulkittavuuden vuoksi (King, Deaton). Osaksi näiden syiden takia ekonometrisessa tutkimuksessa on alettu käyttämään myös toisen tyyppisiä menetelmiä,
jotka on todettu käyttökelpoisiksi muilla tieteen
aloilla (Kalmanin suodin ja numeeriset optimointimenetelmät ja simulointikokeet).
Teoksen artikkelit ovat hyvin eri tasoisia ja tähtäävät valikoidulle yleisölle. Kaikille ekonometrian
harrastajille metodologiset artikkelit ovat ilmeisen
arvokkaita. Samoin selkeät artikkelit Kalmanin
suotimesta ja Brozen ja Szajarzanin artikkeli rationaalisten odotusten malleista löytävät helposti lukijansa. Muut artikkelit lukuunottamatta ehkä
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Deatonin ja Nickellin esityksiä vaativat kokojoukon esitietoja ja valmiuksia avautuakseen lukijalle täysin.

Teos täydentää oivallisesti ekonometrian oppikirjojen kuivahkoa ja monasti epäajanmukaista tapaa käsitellä kohdettaan.

Mikael Linden

Pankeista ja niiden toiminnasta
Liikepankit ja yhteiskunta. Suomen Pankkiyhdistys 75 vuotta. Toimittaneet: Jyrki Laakso ja Kristiina Siikala. Jyväskylä 1989. 150 s.
Kriittinen lukija saattaa tarttua epäilyksin kokoomateokseen, jonka kirjoittajina on kaksi ministeriä, viisi pääjohtajaa, yksi ylijohtaja, kolme toimitusjohtajaa ja kaksi varatoimitusjohtajaa. Epäily
ei kohdistu asianomaisten tieto- ja kokemusmäärään, vaan pikemminkin heidän ajankäyttöpreferensseihinsä. Kriittinen lukija kuitenkin ilahtuu, sillä kirjoitetut artikkelit erikseen ja niiden muodostama kokonaisuus antavat selkeän kuvan 1980-luvun suomalaisesta liikepankkitoiminnan sekä rahaja pääomamarkkinoiden state of artsista. Hämmästelen, onko alkuperäinen kirjoittaja- ja otsikkovalinta mennyt nappiin, vai ovatko toimittajat olleet
poikkeuksellisen aktiivisia, sillä tarpeettomia toistoja teoksessa ei juuri ole.
Suomen Pankkiyhdistys julkaisi vuonna 1964
juhlakirjan »Liikepankit ja elinkeinoelämä». Molempien juhlakirjojen pintapuolinenkin vertailu
osoittaa sen syvän kuilun, joka erottaa yhden sukupolven mitan toimintaympäristön ja ajatuskulun toisistaan. Esiteltävä kirja kertoo pääasiallisesti
juuri kaudesta 1964-1989, painopisteen ollessa nimenomaan 1980-luvun pääomaliikkeiden ja pankkitoiminnan liberalisoinnin kaudella.
Vain muutamat kirjoittajat, kuten Jaakko Lassila, Aarto Heinonen, Seppo Lindblom ja Jorma
Aranko ovat halunneet vetää perspektiivejä niihin
liberalisoinnin aikoihin, jotka vallitsivat Suomes~
sa ennen vuotta 1931. Tämä vertailu on tärkeä.
Eräät kirjoittajat kuten Erkki Karmila, Ahti Hirvonen ja Kurt Stenvall eivät ole voineetkaan ver-

rata 1960-lukua varhaisempia aikoja nykyaikaan,
sillä Suomen pankkitoiminnan kansainvälistymisen, tietotekniikan sekä korko- ja valuuttariskeiltä suojautumisen paleoliittinen kivi kausi ei silloin
ollut alkanutkaan.
Pankkimiehet eivät esitä laajoja visioita siitä, mikä on tulevaisuuden liikepankki ja millaisessa ympäristössä se toimii. Mika Tiivola, Jaakko Lassila, Rolf Kullberg ja Erkki Karmila odottavat kukin erilaisin intensiteetein valuuttasäännöstelyn lieventymistä tai jopa poistumista. Paitsi edelliset, niin
myös Kurt Stenvall, Aarto Heinonen ja Matti
Mäenpää odottavat arvopaperistumisen ja välitystehtäväsupistuksen (disintermediation) jatkumista
ja korkomarginaalin supistumista. Pauli Komi pohtii asiakasprofiilin muutoksia, Seppo Lindblom erityisluottolaitosten merkityksen vähenemistä ja Jorma Aranko kaiken kattavan rahoitusmarkkinalain
mahdollisuuksia. Tärkeä on Ahti Hirvosen havainto siitä, että suomalaisten pankkien tietoliikenteen
kehittyneisyys voi aiheuttaa ongelmia eurooppalaisessa integraatiossa.
Pankkimiesjoukon ainoana ulkopuolisena Erkki Liikanen pohtii raha- ja finanssipolitiikan suhteita. Hän on valtiovarainministerinä valmis ottamaan finanssipolitiikalle vastuun myös suhdannepolitiikasta, kun kerran keskuspankin rahapolitiikan suhdannepoliittinen merkitys sammuu.
Kirjalle löytyy varmasti runsaasti lukijoita myös
pankkien ulkopuolelta. Se lienee paras saatavilla
oleva suomenkielinen »oheislukemisto» pankkitoiminnan ja rahamarkkinoiden ymmärtämisen kannalta kaikessa opiskelussa. Suomen Pankkiyhdistystä on syytä onnitella ..

Jussi Linnamo
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Uskon voimalla aluepolitiikkaa
Rakennemuutos ja alueellisesti tasapainoinen kehitys. Sisäasiainministeriö. Aluepoliittisia tutkimuksia ja selvityksiä 1989: 2. Helsinki 1989. 143 s.
Pääkaupunkityöryhmän ehdotus pääkaupunkiseudun erityisongelmien toimenpideohjelmaksi vuosina 1990-1994. Sisäasiainministeriö. 6 + 35 s.
Suomi 2030. Suomen alueellinen kehitys vuoteen
2030 kolmena skenaariona. Seutusuunnittelun Keskusliitto ja Neste Oy. Helsinki 1989. 132 s. + 10 liitettä.
Aluepoliittinen keskustelu on lähtenyt käyntiin
1960-1970-lukujen vaihteen jälkeen. Tavoitteet ja
tutkimusmenetelmät ovat samalla osin uusiutuneet.
Itse keskusteluun on tullut uusia tavoitevaihtoehtoja ja alueellisen kehityksen ohjaamiseen etsitään
uudenaikaisia keinoyhdistelmiä. Aluepoliittisen tutkimuksen avulla ei kuitenkaan ole onnistuttu täsmentämään sitä yhteiskunnallista tilaa, johon pyritään ja joka jatkuvasti muuttuu. Alueellisen kehityksen pääindikaattorina on jatkuvasti alueelliset väestömäärät, alueellinen ammatissa toimiva
väestö ja mahdollisesti ammatissa toimivan väestön edustaman työvoiman tarjonnan ja sen kysynnän välinen tasapaino.
Näin saadut indikaattorit ovat numeerisesti ja
kartoin esiteltäviä ja siten näennäisesti eksakteja.
Kuitenkin! Edustavatko ne kenenkään yksityisen
ihmisen tai mainittavan väestöryhmän ensisijaisia
preferenssejä? Onko maailmassa tai Suomessa ketään, joka ajattelisi joitain vaihtoehtoja alueellisen
väestön ja jonkin muun indikaattorin välillä, esimerkiksi vaihtoehtoja alueellisen väestö määrän ja
toisella alueella saatavan nimellistuion, palvelusten
saatavuuden tai työpaikan pysyvyyden välillä. Vastaavat kysymykset joudutaan tekemään yrittäjän
kohdalla, joka vertailee tuotannon skaalaetuja tuotannon edellyttämän työvoiman saatavuuteen japysyvyyteen, tavara-, henkilö- ja tietoliikenteen kustannuksiin, infrastruktuurin laatuun jne. Julkisten
palvelusten tuotannossa tulevat vastaavat vertailut
eteen. Suuralue, on se sitten lääni tai seutusuunnittelualue, on melkoisen laaja alue tähän tarkasteluun siitäkin huolimatta, että työpaikkapendelöinti on vähentänyt ahdasta paikkakuntasidonnaisuutta.
Kun tällaista mikrotaloustietoa ei ole saatavissa, on tutkimuksissa ollut pakko tyytyä laajahkojen alueiden semimakro-olettamuksiin. Tämä taas

on tapahtunut ilman, että toimivien ja keskenään
melko vähän homogeenisten mikroyksikköjen aggregaatio-ongelmaa alueellisiksi semimakroyksiköiksi olisi pyritty selvittämään. Alueellisen muuttoliikkeen yksikköjen eli ruokakuntien jakautumista sukupuoli, ikä-, ruokakunnan koko-, koulutustaso- ja -halukkuus-, vapaa-ajan preferenssimuuttujien suhteen ei ole voitu selvittää. Liikeyritysten
kohdalla joudutaan kysyntää mittaamaan tuntematta sen maantieteellistä jakautumaa, panosten
saatavuutta, sovellettavaa teknologiaa tai asiakaskontaktien taajuutta. On helppo ymmärtää, että
mikrosta makroon siirtyvä, aggregoinnin aiheuttaman monimutkaistumisen huomioon ottava malli
on ajatuskehikkona hankala, sen edellyttämästä tietomäärästä puhumattakaan.
Kun alueelliseen kehitykseen halutaan vaikuttaa,
on pakko kysyä, kuka siihen vaikuttaa. Vaikuttaja voi olla valtio, kunta, mahdollisesti muodostettava alemmanasteinen itsehallintoyksikkö, elinkeinoelämän järjestö, liikeyritys tahi vain muutoin arvoja tai ihmisten mielipiteiden trade-ojjeja muutteleva yksikkö. Valtion käyttämät keinot liittyvät
budjettiin tai yhteisöoikeuteen. Kunnat pelaavat
budjeteiIlaan, vaItionavuillaan tai kaavoitusoikeuksillaan. Järjestöt painostavat tai muuttavat yleistä
mielipidettä. Kunnat ja kansalaiset tekevät päätöksiään niille annetussa julkisten määräysten ja suhteellisten hintojen avaruudessa.
Minua voidaan syyttää byrokratian ihannoinnista, mutta en voi sille mitään, jos mielestäni aluepoliittinen ohjelma tai skenaario jää puolitiehen,
jollei se kerro kenen toimesta ja milloin aluepoliittisia keinoja kuvitellaan käytettävän ja minkä ajan
kuluessa keinon käyttö kantaa hedelmää. Aluepolitiikkaaei harjoiteta täydellisen kilpailun yhteiskunnassa. Näkymätön käsi voi tuottaa suboptimaalisia aluerakenteita.
Järjestöt, kansalaiset ja yritykset voivat painostaa valtiota ja kuntia suoraan tai kansalaismielipiteen välityksellä. Painostus merkitsee aina yritystä päättäjien arvojen ja siten trade ojjien muuttamiseen. Voidaan kysyä, halutaanko painostuksella muuttaa päättäjien arvoja heti vai kansalaismielipiteen kautta. Halutaanko muuttaa arvoja siten,
että enemmistöt ne hyväksyvät vai annetaanko ainoastaan päätöksen tekijän valistuneena yksinvaltiaana toteuttaa niitä ja vastoin enemmistön arvoja.
Aluepolitiikan tavoitteista ei ole kovin järkevää
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äänestää, jos tavoitteena ovat vain väestömäärät
ja keinojen käyttäjät ovat hämärän peitossa. Kritiikistäni huolimatta on minun myönnettävä, että
sisäasiainministeriön tutkimus tuo vavahduttavasti
esille sen seikan, että trendilaskelma lupaa vuoteen
2000 mennessä pääkaupunkiseudulle lisää väkeä
. 130000, Hämeen lääniin 3 000 ja kaikkiin muihin
lääneihin joko väkiluvun laskua tai paikallaan pysymistä. Suunnitelaskelma lupaa pääkaupunkiseudulle lisää väkeä 74 000, mutta väkiluvun laskua
vain Kymen, Mikkelin ja Pohjois~Karjalan lääneihin. Erot ovat resurssien käytön ja resurssien potentiaalisen käytön kannalta suuria. Suunnitevaihtoehdon saavuttamiseksi sisäasiainministeriö esittää mm. aluekeskusten liikenneyhteyksien parantamista, koulutuspolitiikkaa ja teknologian siirtoa.
Suomi 2030 lähtee puolestaan kolmesta skenaariosta, joille kullekin asetetaan kolmisenkymmentä kuvausoletusta. Permutaatioiden lukumäärä 'on
siten suuri. Skenaariot ulottuvat aina vuoteen 2030.
Kehityksen vaiheet vuosiin 2000-2010 eivät eroa
kovinkaan dramaattisesti sisäasiainministeriön trendilaskelmista. Seutusuunnittelun keskusliiton selvityksessä vahvasti mielenkiintoisiksi tulevat vuodet 2010-2030, jolloin toteutuisi työvoimapulan

aiheuttama työmarkkinoiden suuri uusijako ja voimakkaan väestökadon aikakausi. Skenaarioiden
vaihtoehtoina ovat pääkaupunkipainotteiset, maakuntakeskuspainotteiset ja maaseutupainotteiset
kehityskulut. Vaihtoehtojen toteuttamisen keinoina ovat teknologia- ja koulutuspolitiikat ja asuntojen rakentamistavoite alueittain.
On luonnollista, että huoltotase-tyyppiset tarkastelut jäävät näissä laskelmissa kovin vähälle. Mi:..
tään kansantalouden ulkoista tasapainoa ei tavoitella, säästämisestä ei puhuta mitään, investointeja tarkastellaan vain infrastruktuuriin tapahtuvina.
Tulevaisuudenkuvien herättäjänä ja kysymyksien
asettajana ovat tutkimukset toki hyvää science jictionia parempia. Yhteiskuntapolitiikan tekijöille ne
jättävät vähänlaisesti käteen. Tästä on hyvänä esimerkkinä vaikka sisäasiainministeriön pääkaupunkiseudun toimenpideohjelman vertailu ylipormestari Ilaskiven ohjelmaan. Tavoitteiden monenkifjavuus ja vaikea koordinoitavuus tulevat jo niissä
näkyviin. Aluepolitiikassa voi yleensä vain epäonnistua. Se on aina varmasti sellaista, ettei se vastaa niitä mielikuvia, joita väestön enemmistö on uskonut sen sisältävän. Se on todella surullista. Yrittää aina kuitenkin pitää.

Jussi Linnamo

Muuttuva, perätikö häviävä työttömyys?
Jorma Kalela: Työttömyys 1900-1uvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Valtion painatuskeskus.,-- Työvoimaministeriö. Helsinki 1989.248 s.
Jorma Kalela on laatinut työvoimaministeriön tilauksesta tutkimuksen työvoimakysymyksiä käsitelleen hallinnon vaiheista. Tutkimus on tehty varsin nopeasti - yhden miehen runsaan parin vuoden työnä - ja se perustuu pääasiassa aiempaan
tutkimukseen. Kalela on silti onnistunut sulattamaan työvoimakysymysten näkökulmasta hyvin
yhteen lähes vuosisataisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen, tutkimuksen sekä lainsäädännön ja siihen liittyvän valmistelumateriaalin.
Vaikka tutkimus on historiallinen, sen teemat ovat
selvästi nykypäivän ja tulevaisuuden perspektiivien
motivoimia. Kalela tuntuu kirjoittavan työttömyyt-

tä sen tähän saakka tuntemassamme muodossa historiaan. Hänen näkemänsä pitkä linja on, että yhteiskuntapolitiikassa oikeus, ja samalla velvollisuus,
työhön ja oikeus toimeentuloon ovat liittyneet yhteen. Tämä on työvoimapolitiikassa näkynyt toi~
meentuloturvan, työn saannin turvaamisen ja sosiaalisen kontrollin yhteen kietoutumisena, joka
Kalelan mielestä on aika purkaa.
Mutta ennen tätä johtopäätöstään Kalela kuljettaa lukijan työvoimapolitiikan eri vaiheiden läpi yhteiskunnallista kehitystä, tutkimusta ja hallinnollista sekä lainsäädännöllistä kehitystä kommentoimalla. Vuosisadan alusta hän kohottaa esiin monien sosiaalipolitiikan tutkijoiden mielenkiintoa jo
aiemmin herättäneen sosiaalireformismin. Työvoimakysymyksissä sitä edusti Eino Kuusi. Kalela korostaa tuolloisten lainsäädännöllisten pyrkimysten
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kehittyneisyyttä ja keskustelua maailmalla seuraavan, ongelmia ennakoivan tutkimuksen vaikutusta niihin. Tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä eduskunta hyväksyi mm. määrärahan
työttömyyden torjuntaan ennen Ruotsia ja sääti
lain työttömyyskassoista peräti 20 vuotta sitä aiemmin. Eri asia vain on, että lainsäädännöllä ei ollut
paljoa käytännön vaikutusta. Työttömyyden rajusti
lisääntyessä vuoden 1917 kuluessa joitakin reseptejä sentään kokeiltiin.
Sotien välisenä aikana sosiaalireformismi katosi. Kun se oli ennakoinut teollistumisen tuomia ongelmia, nousi nyt Kalelan komeasti nimeämä »visio talonpoikaisesta Suomesta» pitkäksi -aikaa työvoimakysymyksiä sivuavan politiikan lähtökohdaksi. Tämän periodin osalta Kalela nojaa paljolti
omiin aiempiin tutkimuksiinsa. Talouspolitiikka
perustui liberalismiin. Kun työttömyys suurten pulavuosien aikana nopeasti lisääntyi, pyrittiin julkisen vallan toimin lieventämään sen seurauksia, ei
edellytyksiä. Talouspoliittinen ajattelu jäi jälkeen
esimerkiksi Ruotsista. Lamavuosina politiikkamme muistutti siellä 1920-luvulla noudatettuja periaatteita.
Kalela pitää sota-aikaa ja sitä välittömästi seurannutta paria, kolmea vuotta mielenkiintoisena,
nykyisiä teemoja ennakoivana katkoksena työvoimapolitiikan pitkästä linjasta. Näiden vuosien sankariksi hän nostaa kulkulaitosministeriön osastopäällikön Eljas Kahran. Tämä mm. Beveridgeltä
ja Myrdalilta vaikutteita saanut virkamies korosti
kokonaiskysynnän, ennen kaikkea investointien,
vaihtelujen merkitystä työvoiman kysynnälle ja sitä
kautta työttömyydelle. Hän hahmotteli kokonaistaloudellista suunnittelujärjestelmää suhdannevaihtelujen tasoittamiseksi ja tunsi selvää vetoa Beveridgen ajatukseen yleisestä toimeentuloturvasta.
Mielenkiintoisessa 1940-luvun analyysissaan Kalela
palauttaa myös suomalaisen korporatismin juuret
sota-aikana syntyneeseen työmarkkinajärjestöjen
ja valtiovallan yhteistyöhön, joka jatkui sodan jälkeen uusista poliittisista asetelmista huolimatta.
Mutta kun monessa muussa Euroopan maassa
jatkettiin 1950-luvulla sota-aikana omaksuttuja talous- ja yhteiskuntapolitiikan periaatteita, löi Suomessa Kalelan näkemyksen mukaan läpi vastavaikutus, jota hän 'ei emmi nimetä työvoimakysymysten osalta »paluuksi lapiolinjalle». Ammattiyhdistysliike menetti asemiaan. Sotaolojen työvoimapulan kehitetty työvoimapolitiikka unohtui. Kun
1950-luvun myötä asteittain pahentuneen työttömyyden selvä painopiste vielä oli maaseudulla, hoidettiin sitä - sinänsä kyllä tehokkaasti ~ vanhan
työlinjan lapioversioIla.

Kritiikki laajamittaisia työttömyystöitä kohtaan
kuitenkin kasvoi. Kalela kaivaa sitä runsain mitoin
esiin Pekka Kuusen 1960-luvun sosiaalipolitiikkakirjasta, jossa korostettiin lapiolinjan vaihtoehtona työvoiman liikkuvuutta ja ammatinvalinnan ohjausta, ammattikoulutusta ja työnvälitystä sen edistäjinä. 1960-luvun mittaan työvoiman liikkuvuuden tavoite korostui entisestään. Aktiivisen työvoimapolitiikan käsite välittyi keskusteluun, lainsäädäntöön ja asteittain myös hallintokäytäntöön.
SAK toimi aktiivisesti näiden Gösta Rehniltä peräisin olevien ideoiden ajajana. Vasemmiston vanhastaan vaatiman työttömien toimeentuloturvan
kohentamisen taas aloitti Rafael Paasion hallitus,
joka 1966-1968 moninkertaisti tähän varatut määrärahat. Vähän myöhemmin otettiin käyttöön eroraha, samoin työttömyyseläkejärjestelmä. Työlinjan lopettaminen sai juridisen siunauksen, kun kunnilta poistettiin työllistämisvelvoite vuoden 1972
työllisyyslaissa.
Aktiivista työvoimapolitiikkaa ehdittiin opetella 1970-luvun alkuvuosien työvoimapulan aikaan.
Mutta työttömyyden raju kasvu vuosikymmenen
puolenvälin jälkeen muutti jälleen asetelmat. Kalela kuvaa tästä alkanutta, viime vuosiin saakka jatkunutta aikaa »temppujen ajaksi» - ilmeisesti työvoimahallinnossa toimivien oman tilansa tulkintaa
seuraten. Hän pitää monia temppuja - työllistämistukea, virastotöitä, starttirahaa jne. - asteittaisena paluuna vanhaan työlinjaan, jota entisestään vahvistettiin vuoden 1988 uudella työllisyyslailla ja siihen sisältyvällä valtion ja kuntien työllistämisvelvoitteella.
Kalela projisoi mielestäni hyvin yleisen yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen kehityksen
työvoimapolitiikan periaatteiden ja hallinnollisten
puitteiden muutokseksi. Mielenkiintoisimmillaan
hänen analyysinsa on vuosisadan alun, 1920- ja
1930-lukujen sekä 1940-luvun osalta. En kuitenkaan malta olla nostamatta esille kahta Kalelan tutkimukseen kohdistuvaa vastaväitettä - tai pikemminkin keskustelun aihetta:
1. Otsikkoni viittaa siihen Kalelan teoksensa lopuksi esittämään käsitykseen, että tällä vuosisadalla
eri versioineen harjoitettu työttömyyspolitiikka on
tullut tiensä päähän. Hän pitää tämän politiikan
perusristiriitana sitä, että toimeentulon varmistaminen sidotaan työtilaisuuksien järjestämiseen.
Vanhan työlinjan aikaan toimeentulo perustui työttömyystöihin, mutta myös myöhemmässä työvoimapolitiikassa suorana rahakorvauksena saatu toimeentuloturva on ollut viime kädessä sidoksissa velvollisuuteen ottaa vastaan viranomaisen tarjoaman
työ. Tätä Kalela ei hyväksy. Hänen mielestään se
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Kaiken pohjalla on kuitenkin suuri periaatekymerkitsee valtion »sosiaalisen tehtävän» alistumista
sen »taloudelliselle tehtävälle» (222). Hän huo- symys, voiko yhteiskunta asettaa toimeentuloturmauttaa myös, työvoimahallinnon piirissä toimi- van edellytykseksi työhön, ja nimenomaan palkvien kokemukseen tukeutuen, että sosiaalipoliitti- katyöhön osallistumisen, ellei yksilökohtaisia, työkykyyn liittyviä esteitä ole? J akautuisiko väki ilsen velvoitteen sälyttäminen työvoimaviranomaiman konflikteja palkkatyötä tekeviin ja kansalaissille asettaa virkailijat ongelmalliseen asemaan.
Työvoimahallinnosta uhkaa tulla vaikeasti työllis- tulolla eläviin ja voiko edellisiltä ehdoitta edellyttää, että he maksaminaan veroina kustantavat jältettävien asiointipaikka. NormaaJien työsuhteiden
kimmäisten ylläpidon? Jotkut ajattelevat, että tuvälittäminen siirtyy sen ulkopuolelle. Työvoimahallevaisuudessa jokin itseään uusintava kone tekee
linnon kanssa asioiva kansalainen leimautuu työmarkkinoilla. Hän on nöyryyttävässä asemassa saa- enimmät työt ja kansalaistulon torjunta johtaa pysyvästi korkeaan työttömyyteen. Tämä oletus on
dessaan toimeentulonsa viranomaisten valvonnan
kuitenkin kyseenalainen. Esimerkiksi suorana ihalaisena.
mistyönä tehtävä, usein raskas ja heikosti palkatKalela esittää ratkaisun näihin ongelmiin teoksensa loppusivuilla hyvin varovaisesti, lähinnä ky- . tu hoivatyö tulee joka tapauksessa säilymään. Eikö
symysten muodossa: »voidaanko oikeus toimeenkansalaispalkka olisi omiaan vetämään suuren joutuloon toteuttaa sitomatta siihen velvollisuutta aliskon tätä työtä tekeviä - lähinnä naisia - kotiin?
Ja eikö tämä puolestaan entisestään vaikeuttaisi
tua yhteiskunnan kontrolliin?» (225) Hänen oma
vastauksensa on silti selvästi myönteinen. Hän päätyövoiman saantia näihin tehtäviin, jolloin paine
tyy ilman ehtoja myönnettyyn kansalaistuloon:
siirtää hoivatyö takaisin kodin piiriin ja purkaa sitä
tekevät julkiset palvelulaitokset kasvaisi? Tätä jot»On mahdollista asettaa realistisen politiikan pääkut kansalaistulon kannattajat toivovatkin. Mutmääräksi sellainen yhteiskunta, joka varmistaa jota mitä se puolestaan vaikuttaisi esimerkiksi naiskaiselle turvatun toimeentulon hänen itsensä haluamalla tavalla.» (227) Tämän tilannearvion myötä
ten asemaan yhteiskunnassa?
tähänastiset työttömyyttä sivuavan politiikan peOn kohtuutonta edellyttää Jorma KalelaIta muuriaatteet näyttäytyvät Kalelan silmissä aikansa elätamalla teoksensa loppu sivulla vastauksia näihin
neiltä. Hän näkee mahdollisuuden työttömyyden
kysymyksiin. Mutta kun hän ei edes viittaa niihin,
häviämiseen palkkatyöstä irrottautumalla. »Mikä
alkaa epäillä, pitääkö hän kysymyksiä edes tärkeimuu kuin palkkatyö voi määrittää normaalisuuden
nä.
2. Toinen tutkimuksen herättämä vasta väite kosyhteiskunnassa? Ja edelleen: mitä työttömyys silloin olisi?» - kysyy hän kirjansa lopuksi.
kee sitä käsitystä politiikan mahdollisuuksista, joka
Kysymys kansalaistulosta on laaja ja monisyinen.
siitä epäsuorasti välittyy. Kalela on hyvin pitkälle
Kalela sivuuttaa sen mielestäni liian helposti. Mikä
»politiikkadeterministi», jonka mukaan politiikan
on hänen mallinsa ja mitä se maksaisi? Aivan ilsisältö ja sen vaikutusmahdollisuudet määräytyvät
meisesti Kalela ajattelee, että kansalaistulo olisi toahtaissa rajoissa yhteiskunnallisen ja taloudellisen
teutettava nykyiset julkiset ilmaispalvelut säilyttäen.
rakenteen perusteella. Eräs esimerkki tästä on juuri
Kuinka korkeaa kansalaistuloa voitaisiin tällöin
hänen näkemyksensä, jonka mukaan tähänastiset
maksaa? Kalela tuntuu pitävän palkkatyövelvolliajatusmuodot työttömyyttä sivuavan politiikan
suuteen sidotun työttömyysturvan väistämättömiosalta ovat vanhentuneita. Hän suosittaa kansalaisnä heikkouksina sellaisia käytössä olevien järjestuloa muttei kuitenkaan pohdi paljoa sitä, millaitelmien puutteita, jotka voivat olla korjattavissa itse
sia vastavaikutuksia tällaisella toimenpiteellä voijärjestelmän periaatteita muuttamatta. Tällaisia
si vuorostaan olla.
ovat esimerkiksi työlinjan vanhan lapioversion teToisen esimerkin tarjoaa Kalelan keskustelu vuohottomuus ja viranomaisten mahdollinen ylenpaltsisadan alun sosiaalireformismista. Hän pitää sitä
tinen valvonnan ja kansalaisen motiivien epäilyn
monessa suhteessa ajastaan edellä olleena, kehitperinne samoin kuin mahdollinen epäselvyys sotyneemmistä yhteiskunnista mallinsa omaksuneesiaaliviranomaisten ja työvoimaviranomaisten väna »ennakoivana yhteiskuntapolitiikkana», joka
lisessä työnjaossa. Näyttää myös siltä, että Kalesortui siihen, ettei uudistuksille esitetty »yhteiskunlan keskustelusta työlinjan ja korvauslinjan välistataloudellisin tai tuotannollisiin välttämättömyyktä jotenkin vain katoaa aktiivisen työvoimapolitiisiin nojaavia perusteluja» (37). Väitteen perustekan varsinainen ajatus asiakkaan varustamisesta
lut jäävät hämäriksi sen takia, että Kalelan tutkiopastamalla, uudelleen kouluttamalla tai muuten
mus rajoittuu lähinnä lainsäädäntöön eikä käsitsellaisin valmiuksin, että hänen mahdollisuutensa
tele kovin paljoa käytännön politiikkaa ja tämän
saada työpaikka kasvavat.
vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Vasta huo-
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lellinen harjoitetun politiikan ja sen vaikutusten tutkimus paljastaisi politiikan liikkumavaran ja vaikutusmahdollisuudet.
Kalelan ennakolta omaksutun tuntuisen kannan
politiikan liikkumavaraan tekee vielä hämmentävämmäksi se, että hän nojaa teoksensa alussa Göran TherbornUn teokseen Why Some Peoples are
More Unemployed Than Others? (1986). Lähemmässä tarkastelussa näet Therbornin näkemys talouden - tai ainakin työttömyyden - ja politiikan välisestä suhteesta osoittautuu vastakkaiseksi
kuin Kalelan. Sen mukaan maittaiset erot työttömyyden asemassa talouspolitiikan tavoitehierar-

kiassa määräsivät, mitkä maat ajautuivat 1970-luvun puolivälissä alkaneen talouskriisin aikana joukkotyöttömyyteen, mitkä maat taas onnistuivat pitämään työttömyyden alhaisena. Therborn tuntuu
olevan jopa arveluttavassa määrin »politiikkavoluntaristi»: jos kerran työttömyyttä ei haluttu, keinot sen torjumiseksi löytyivät oli talouden rakenne sitten mikä tahansa.
Mutta nämä ovat vain reunahuomautuksia virkistävään teokseen. Kalelan on onnistunut kirjoittaa tärkeästä aiheesta pohdiskeluun kannustava tutkimus.
Jukka Pekkarinen

ENGLISHSUMMARIES
HEIKKI KOSKENKYLÄ: Are there any Alternatives in Finnish Energy Poliey.
In Finland, energy policy discussion is becoming
more and more topical, as the use of electricity has
been increasing much more quickly in the 1980s
than forecast and the growth rate has clearly exceeded that of GDP. In the 1990s, it will benecessary to take an explicit stand on increasing electricity production.
Energy plays a great role in Finland both because
of natural conditions and the structure of industry. Competition in the energy sector has been in:"
sufficient, though in the electricity sector there hasbeen more competition than in the oiI sector.
In the area of energy policy, a considerable degree of national independence is likely to be retained for a long time to come. However, interriational developments impose certain constraints on
our own choices, for example, through emission
standards. The importance ofenvironmental factors will increase in the future~ although economy
and competitiviness will continue to be the most
important criteria for energy policy. The significance of self-sufficiency will decrease and a selfsufficiency rate of 20-30 per cent will be quite adequate in Finland. Cheap electricity is essential from

ERKKI LIIKANEN: The State Budget Proposal
Jor 1990.
Generally speaking, also this year has been a·relatively good one for Finland. We havesucceeded
well in safequarding employment: the 34 per cent
unemployment rate is well under that in competing countries.
A good performance in employment has, however, created also new problems. Inflation and external deficit remain areas of concern in the near
future, which are a clear sign of overheating in the
economy.
Economic growth has this year remained buoy-·
ant, driven particularly by the continuing brisk expansion of building investment. In last few years
households saving ratio has fallen sharply as a result

the point of view of the economy and especially industrial development. The energy and electricity intensity of industry underscore the importance of
this fact. With the real prices of all other production inputs rising in the future, the significance of
cheap electricity will be increasingly accentuated.
In the future, the real price for electricity could
remainat the current level or increase slightly. The
downward trend in prices should be haIted by imposiilg a risk tax on nuclear power and a: pollution
tax onfossil fuels. Tax revenue should be used for
preventing risks and environmental damage. Such
a trend in electricity prices would in any case be
advantageous in respect to many other countries,
such as Sweden arid West Germany. Additional
electricity requirements should be covered by nuclear power and coal.
Both administrative and economic guidance are
needed in energy policy. More funds should be used
for research and monitoring international developments. New opportunities could be discovered
quickly. The importance of competition and market forces should be promoted in the energy sector. Saving and efficient use of the energy can be
promoted by measures on the part of the public sector.

of the deregulation of financial markets and, correspondingly household's indebtedness has increased.
With booming investment, the economy is now
facing a situation, where the current account deficit is an excess of private investment over saving,
not fully financed by the public sector surplus.
In the state budget proposal for 1990 a number
of measures to enhance savings both in the private
and public sector are incorporated. Government incomes will surpass expenditures by a tenth and volume growth af government expenditures will decelerate to 1 Y2 per cent. Most of the government
income surpluses will be placed in a new government pension fund.
To check non-essential investment activity, a prohibitive investment tax on non-essential investment
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has been levied, covering about 10 per cent of totaI construction investment in the whole country.
As a result of the investment tax and higher interest
rates, the investment ratio wilI falI next year and

because of a slight recovery in savings ratia, the
current account deficit, as a share of GDP,will start
to diminish next year.

PAAVO OKKO: Recent Developments in the
Regional Structureand Regional Policy in Finland.

renewed growth of central areas has been found in
many countries and also in alI the Nordic countries
with the exception of Denmark. The centralization
pattern of the 80s is not simply a repetition of the
60s. The underlying factor seems to be the shift in
production paradigm. The economy is organized
according to the principles of flexibility and network structure. In the Finnish case it means new
tendencies towards the centralization. At the same
time it means new requirements to regional policies. ActualIy there has happened only minor
changes in the arsenal ofregional policy since the
70s. The idea has been to use the old measures in
accordance with the new requirements. It has been
argued that restrictive measures are alsoneeded in
controlling the growth of capital city area. The author sees that the creation of innovative infrastructure for post-industrial society alI over the country is more urgently needed.

The comprehensive regional policies have been pursued in Finland since 1966. At that time development areas were in front of the rapid industrialization process. Since the 1960s there have been [undamental changes in the regional and economic
structure of the country. During the last years the
centralization trend has co me back and has formed
a new challange.
In. the 1970s industrial employment was growing in the development areas while the South of Finland was faced by saturation of industrial growth.
The net outmigration from the development areas
went down and regional structure remained quite
stable around the turn of the 70s and 80s. It was
obviously caused by both regional policies and autonomous factors like a slow economic growth. The

HEIKKI PATOMÄKI: On Explaining the Multinationalisation of Production: A Neo-Institutional
and Organizational Approach.
There are a tremendous number of particular
models and specific theories concerning the multinationalisation of production, but only few attempts to develope a picture of this historical process as a whole. In this paper a suggestion of a conceptual framework for more specific explanations
is put forward to, which is based on a distinction
between four levels of organizational developments
of corporations and between three types of organizational integration. The development from the
classical Marshallian enterprise to the complex organization of multinational corporation causes
changes in the motivation of management or »technostructure» as welI as in the resources of the organization. There are also definite differences between horizontal, vertical forward, and vertical

backward integration. Moreover, the multinationalisation seems to be 'produced' causalIy only in
historical conjunctures. Hence the multinationalisation of production is a complex phenomenon,
which cannot be explained monocausalIy; rather alI
explanations should be contextually sensitive.
The approach of this paper is basicalIy quite near
to those of the Reading School, transaction-cost
analysis and Bain's and Galbraith's theories of industrial relations. More errtphasis is, however, put
on the historical nature ofexplanations. Nevertheless, this approach is stilI inadequate: types of action, social rules and resotirces as welI as power relations are not explained thoroughly. FinalIy, relations between states and/or international relations
and multinational corporations is bracketed almost
as completely as in the neoclassical analysis. Thus
conceptualIy more complex theories are needed for
grasping the reality accurately.
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PEKKA SUTELA: Market-oriented Transition of
East European Economies.
Assume that a centrally planned economy (CPE)
decides to transform itself into a market economy.
What are the economic problems encountered?
The paper consists of three parts. First, an informal model of a centrally planned or East European economy is described. This gives a background for a discussion of the phases of East European reform processes from the Classical CPE
through Modified and Reformed CPE up to an attempted transition to market economy. Next, the

TAPIO RUOKOLAINEN: On Computable General Equilibrium Models of Taxation.
Computable general equilibrium (CGE) models and
their recent applications for tax policy evaluation

individual CMEA-seven countries are placed unto
this scheme. Finally, some of the economic issues
of the transition thus defined are discussed.
The paper argues that due to a combination of
economic and political-economic reasons the transition is bound to be a slow one. The importance
of creating a credible constitutional regime for private capital accumulation is emphasised, but even
then the state sector is going to maintain its dominant position, and the efficiency gains attainable
over foreseeable future may well be less than expected.

are discussed. Typical structures of the models and
the usual flow of analysis are described. Special attention is given to the assessment of strengths,
weaknesses and usefulness of CGE models. Possible developments are also considered.

Ekonomistit asialla

VALTAKUNNALLINEN JATKOKOULUTUS ALKAA 1990
Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutus alkaa tammikuussa 1990. Alkuun ohjelma keskittyy lisensiaattiopintoihin. Ohjelmassa annetaan
opetusta, ohjataan opinnäytteitä ja hoidetaan kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.
Täyspäiväopiskelija voi ohjelman mukana edetä kahdessa vuodessa lisensiaatiksi ja sen jälkeen
kahdessa vuodessa tohtoriksi. Hankkeen taustalla
on kaksi pulaa: toisaalta korkeakoulujen resurssivajaus, toisaalta kansantaloustieteen »oppineiden»
niukkuus. Jatko-opintojen ohjaus on koettu niin
hajanaiseksi ja riittämättömäksi, että korkeakouluissa on pohdittu jo vuosia alan yhteistoimintaa.
Viime kesänä kaikkien kansantaloustieteen laitosten edustajat päättivät perustaa projektiorganisaation jatkokoulutusta varten. Organisaation johtoryhmään kuuluvat sen puheenjohtajan Jouko
Paunion (HY) lisäksi Pekka Ahtiala (TamY), Seppo Honkapohja (Akatemia) ja Mikko Puhakka
(HKKK).
Suomen Akatemia rahoittaa toiminnan lukuvuonna 1989-1990. Helsingin yliopisto tukee ohjelmaa antamalla tiloja sen organisaation käyttöön
ja väliaikaisesti osan yliassistentuurista.
Projektin operatiivisena johtajana toimii Jouko
Ylä-Liedenpohja (TamY). Häntä avustaa Uskali
Mäki (HY). Kurssisihteerinä toimii Ritva Teräväinen (HY).

Kurssit mikro- ja makroteoriassa sekä metodiikassa
Ohjelman ideana on täydentää korkeakoulujen
omaa jatkokoulutusta. Tutkinnot siis suoritetaan
yhä ao. korkeakouluissa niiden vaatimusten mu~
kaisesti.
Yhteiset kurssit järjestetään vuosittain mikro- ja
makrotalousteoriassa sekä ekonometriassa tai muissa tutkimusmenetelmissä.
Lisäksi järjestetään erityiskursseja vaihtuvista
teemoista ja tutkimustyöseminaareja pidetään lukukausittain.
Jokaiseen kurssiin kuuluu loppukuulustelu, johon voi sisältyä tentti, essee tai molemmat. Kurssikirjat ja monistetut artikkelipaketit pitää opiskelijan kustantaa itse.

Toiminnasta informoidaan säännöllisin tiedottein.
Projektiorganisaatio kerää ja välittää edelleen
tietoa sopivista kursseista ja s~minaareista. Siksi organisaatio kaipaa tietoa tutkijankoulutustapahtumista.
Vaikka painopiste onkin aluksi lisensiaattikoulutuksessa, myös valmiit lisensiaatit voivat hakea
yksittäisille kursseille tai seminaareihin. Tulevaisuudessa ohjelmaa on tarkoitus kehittää niin, että se
tukee myös väitöskirjatyötä.

Vaihtoehtoina täys- tai osapäiväopiskelu
Opiskeluoikeus on jokaisella, joka on hyväksytty
suorittamaan kansantaloustieteen jatko-opintoja
jossakin korkeakoulussa. Ohjelmaan voi ilmoittautua täyspäiväiseksi tai muuksi opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu kaksi kertaa lukuvuodessa.
Ohjelman tiedotteen mukaan seuraava ilmoittautuminen on 31. tammikuuta 1990.
Opiskelijalta vaaditaan metodisina vähimmäisvalmiuksina matematiikassa ja tilastotieteessä suunnilleen vanhan approbaturin, 10-15 opintoviikon
suoritukset, ja ekonometriassa tyypillinen johdantokurssi, esim. Wonnacott & Wonnacott: Econometrics J. Projektiorganisaatio hankkii ainakin
täyspäiväopiskelijoille asiantuntijaohjaajan. J atkoopiskelija huolehtii omasta rahoituksestaan. Hän
pitää huolta myös siitä, että hänellä on omassa korkeakoulussa hallinnollinen ohjaaja, joka hoitaa
korkeakoulun osuuden opiskelun rahoituksesta:
määrärahan opiskelijan matkoihin ja majoitukseen
sekä asiantuntijaohjaajan palkkioihin.
Yrjö Jahnssonin säätiö on julistanut haettavaksi 10 apurahaa jatkokoulutusohjelman opiskelijoille.
Ohjelmasta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:
yliassistentti Uskali Mäki, 90-191 2055, professori
Jouko Ylä-Liedenpohja, 931-156 819 ja tiistaisin
90-191 2049. Osoite: Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos, Aleksanterink. 7,
00100 Helsinki.
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INDUSTRIAL ECONOMICS-TUTKIMUSTA KONFERENSSISSA
Kun aikakauskirjan palstoilla on käyty keskustelua industrial economics-tutkimukseen kohdistuvasta kasvavasta kiinnostuksesta ja tämän taloustieteen osa-alueen sisällöstä (ks. mo 2:n pääkirjoitus ja Raimo Lovion artikkeli tässä numerossa), on
paikallaan muistuttaa alan tutkijoiden ehkäpä tärkeimmästä kohtaamispaikasta: EARIE (European
Association for Research in Industrial Economics)
piti jo 16. kokouksensa Budapestissa elo-syyskuun vaihteessa. Yhdistyksen nimeen liittyvästä eurooppalaisesta leimasta huolimatta melkoinen osa
kokouksiin osallistujista ja EARIEn jäsenistä on
Euroopan ulkopuolelta - USA:sta, Kanadasta ja
Japanista. (Myös EARIEn vastavalittu puheenjohtaja - Dennis Mueller - on yhdysvaltalainen).
Kilpailu- ja toimialatutkimuksen (käytettäköön
vaikkapa tätä termiä . . ,paremman suomennoksen
puutteessa) piiriin kuuluvat paperit ovat toki viime vuosina vallanneet myös yleisten taloustieteellistenkokousten ohjelmassa suuren osan - esimerkkinä EEA:n tämänvuotinen kokous, jonka
ohjelmassa näyttää olleen noin viidennes tämän
alueen esitelmiä.
Kokousten järjestämisen ohella EARIE mm. julkaisee (yhteistyössä North-Hollandin kanssa) tutkimusalueen merkittävimpiin kuuluvaa aikakauskirjaa Intemational loumal of Industrial Organization (1110). Lisäksi yhdistyksen piirissä on syntynyt joitakin yhteisiä tutkimusprojekteja ja vilkas
epävirallinen kanssakäyminen heijastaa vielä
1970-luvulla melko pienenä toimineen yhdistyksen
hyviä puolia.
EARIEn kokousohjelmat 1980-luvulla heijastavat hyvin alan tutkimuksessa tapahtuneita merkittäviä muutoksia: parin viime vuoden aikana »new

industrial organization» - epätäydellisen kilpailun mallit, strateginen käyttäytyminen sekä peliteoria analyysivälineenä - on vallannut melkoisen
osan ohjelmasta. Kuitenkin esim. institutionaalisen taloustieteen edustajilla (ml. uusinstitutionalistit) tai historiallista lähestymistapaa soveltavilla teknologiatutkijoilla on aina ollut merkittävä sijansa
kokouksissa. Eurooppalainen näkemys alan tutkimuksesta (industrial economics ehkä mieluummin
kuin industrial organization) onkin ollut perinteisesti laveampi kuin amerikkalainen - myös politiikkaimplikaatioiden osalta (teollisuuspolitiikka
mieluummin kuin pelkkä kilpailupolitiikka).
Tämänvuotisen kokouksen keskeisinä teemoina
olivat teknologinen muutos, tutkimus- ja kehitystoiminta, innovaatiot sekä (eurooppalainen) teollisuuspolitiikka.Nämä ovat alueita, joilla kansainvälinen tutkimus on vilkasta ja joihin new leaming
on tuonut merkitt~vän panoksen. Suomessa alan
harrastajia on toistaiseksi melko vähän, mutta kiinnostus on voimakkaasti kasvamassa.
EARIEn seuraava kokous pidetään Lissabonissa 2.-4. 9. 1990 välittömästi EEA:n kokouksen
jälkeen. Tähän kokoukseen liittyen EARIE järjestää jo toisen kerran nuorille alan tutkijoille tarkoitetun kirjoituskilpailun (The Young Economists'
Essay Competition). Kilpailussa palkittavat 3-4
tutkijaa kutsutaan esittämään paperinsa konferenssiin ja EARIE maksaa heidän matka- ja majoituskustannuksensa. Toivottavasti myös suomalaiset
käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen. Lisätietoja EARIEn toiminnasta, tämänvuotisesta ja tulevasta kokouksesta sekä kirjoituskilpailusta saa
Pekka Ylä-Anttilalta ETLAsta (puh. 90-601 322).

TALOUSPOLITIIKAN TUTKIMUSTA EUROOPPALAISITTAIN
Kuusi vuotta sitten perustettu Center for Economic Policy Research (CEPR) on vakiinnuttanut asemansa Euroopan merkittävimpänä ja laajimpana
politiikkapainotteisen taloustieteellisen tutkimuksen organisoijana ja koordinoijana. Se muodostaa
125 aktiivisen tutkijan verkoston, mutta julkaisuiden, seminaarien ja konferenssien kautta sen kytkennät ulottuvat huomattavasti laajemmalle.
Tutkimuskeskuksen organisaatio on pieni. Sen

tehtävänä on rahoituksen järjestäminen, projektien
koordinoiminen ja julkaisutoiminnasta vastaaminen. Rahoitus tulee pääasiassa yksityisiltä säätiöiltä, mutta se saa varoja myös EY:n komissiolta ja
useilta rahoituslaitoksilta. Its'e tutkimustyö tapahtuu pääasiassa eri yliopistoissa.
CEPR:n julkaisuista tunnetaan meilläkin aikakauskirjana ilmestyvä Economic Poliey, useat kirjoina ilmestyneet konferenssikokoelmat sekä Dis-
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cussion Papers -sarja, joka on tilattu ainakin Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitokselle.
Kätevä tapa seurata CEPR:n tutkimusta on tilata
CEPR Bulletin. Sen yleistajuiset katsaukset tekeillä
olevaan tutkimukseen voisivat olla esimerkkeinä tämänkin aikakauskirjan kirjoittajille. Lontoossa parin viikon välein järjestettäviä iltapäiväseminaareja (Lunchtime Meetings) voi suositella kaikille suomalaisille Lontoonkävijöille. Ne ovat avoimia ja

erittäin suosittuja myös ns. praktikkojen keskuudessa.
Tutkimuskeskuksen johtaja, professori Richard
Portes vieraili marraskuussa Suomessa. Hänen mukaansa myös suomalaisten tutkijoiden on mahdollista päästä ohjelmiin mukaan, mikäli hankkeiden
aihe sopii ohjelmien tavoitteisiin. Myöskään suomalaisten säätiöiden rahallista tukea ei torjuta.

KANSAINVÄLINEN ENNUSTEKOKOUS VANCOUVERISSA
Kansainvälinen ennustekokous, ISF 89 (The Ninth
International Symposium on Forecasting), järjestettiin juhannusviikolla Vancouverissa. Runsain
osanotto oli luonnollisesti Pohjois-Amerikasta,
mutta myös suomalaiset olivat varsin hyvin edustettuina.
Kokouksessa käsiteltiin perinteiseen tapaan ennustamista hyvin laajalti. Aihepiirit ulottuivat sään
ennustamisesta aina ennustamisen matemaattisiin
ja tilastollisiin ongelmiin. Suurimman ryhmän
muodostivat silti erilaiset taloustieteelliset kysymykset.
Suosittuja aiheita olivat yritysrahoitus ja osakemarkkinat, makrotalous sekä eri toimialojen erityisongelmat. Ennustamista suunnittelun ja päätök-

senteon yhteydessä yrityksissä käsiteltiin useissa esityksissä. Aikasarja-analyysi oli luonnollisesti suosituin menetelmäaihe.
Plenum-Iuennoissa esiteltiin mm. insentiivien vaikutusta ennusteiden laatuun sekä innovaatioiden
leviämistä. Runsaan, kiinnostuneen kuulijakunnan
kokosi Arnold Zellner, joka kertoi kansainvälisen
talouden ennustamisesta Bayes-tekniikalla.
Kokouksen laaja-alaisuuden vuoksi ei mikään aihe noussut selvästi muita tärkeämmäksi. Sen sijaan
aiheiden lukuisuus osoitti, miten monimuotoisia
ongelmia tavallisilla ennustevälineillä voidaan käsitellä. Empiiriset tulokset puolestaan antoivat lohtua omia ennustevirheitään harmittelevalle.

NAISTUTKIMUSTA TALOUSTIETEESSÄ MAAILMANKONGRESSI ATEENASSA
International Economic Associationin yhdeksäs
maailmankongressi järjestettiin Ateenassa, Kreikassa 28. 8.-1. 9. 1989. Tällä kertaa kokouksella ei
ollut mitään yhtenäistä teemaa, mutta erilliset istunnot painottuivat selvästi työn taloustieteeseen,
kehitystaloustieteeseen sekä naistutkimukseen.
IEA:n tämän kertainen maailmankongressi jääneekin historiaan nimenomaan viime mainitusta syystä. Ensimmäisen kerran koko järjestön historiassa - ja myös koko taloustieteellisessä kongressiperinteessä - mukana oli erityissessio naistutkimukselle, Women's and Men's Roles in the Economy of the Future.
Naistutkimusistunto oli kaksipäiväinen sisältäen
liki viisikymmentä esitelmää. Esitelmät oli jaettu

IEA:N

aiheen mukaisiin ryhmiin, joita olivat muun muassa
perhe- ja väestöpolitiikan taloustiede, naiset ja taloudellinen kehitys, naisten köyhyys, naisten asema ja eriarvoisuus työmarkkinoilla ja koulutuksessa sekä seksismi taloustieteessä. Lisäksi istunnossa esiteltiin empiirisiä tutkimuksia eurooppalaisten
ja intialaisten naisten asemasta taloudessa. Myös
muutamissa muissa istunnoissa - esimerkiksi Food
and Nurririon ja Labour Economics - pidetyissä
esitelmissä käsiteltiin naisten asemaa taloudessa.
Molemmat kongressissa esitelmän pitäneet suomalaiset osallistuivat naistutkimusistuntoon. Katri Kososen (Helsingin yliopisto) esitelmän aiheena
oli The Neoclassical Approach to Economics: an
Androcentric Bias? ja Tuovi Allenin (TTT) aihee-
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na oli Feminization of Poverty and Its Economic
Determinants. IEA:n kongressin naistutkimusistunnon esitelmät tullaan myöhemmin painamaan erilliseen kongressijulkaisuun, jonka toimittavat Barbara R. Bergmann, Nancy Folbre ja Mariam K.

Esitelmien näinkin runsas tarjonta naistutkimusistuntoon ja koko kongressin istunnoista yksi suurimpia kuulijakuntiaosOittanevat, että naistutkimus on vihdoinkin lyönyt itsensä läpi myös taloustieteessä.

Chamberlain.

»SUURET EUROOPPALAISET» TÄLLÄ KERTAA LÄNSI-SAKSASSA
European Economic Associationin (EEA) neljäs
vuosikokous pidettiin 2.-4. syyskuuta Augsburgissa, Länsi-Saksassa. Kokouksen yhteensä 64 istunnossa pidettiin lähes 300 esitelmää. Kokoukseen
osallistui yli 500 ekonomistia, joista 27 oli suomalaisia. Yleis esitelmiä kokouksessa pitivät professorit
Anthony Atkinson, Claude Henry ja Michael

Bruno.

Heti EEA~kokouksen jälkeen, 4-8. syyskuuta,
pidettiin Econometric Societyn Euroopan kokous
Miinchenin yliopistossa. Tässä ekonometrikkojen
mammuttikokouksessa oli peräti 125 istuntoa, joissa kuultiin lähes 450 mielenkiintoista esitelmää.
Osanottajamäärä nousi lähes 700 henkilöön. Yleis'esitelmien pitäjiksi oli kutsuttu professorit Angus
Deaton ja Hugo Sonnenschein.

BUENOS AIRESISSA POHDITTIIN JULKISTA TALOUTTA JA
VAKAATA KASVUA
Julkisen talouden instituutin (International Institute of Publie Finance) järjestämään 45. kongressiin, joka pidettiin 27.--31. elokuuta 1989 Buenos
Airesissa, kokoontui noin 200 julkisen talouden
asiantuntijaa 30 eri maasta keskustelemaan julkisen talouden ja vakaan talouskasvun yhteyksistä.
Suomesta kokoukseen osallistui neljä edustajaa,
diskussantteina heistä Mikael Ingberg ja Henri
J. Vartiainen.

A vajaissession luennoitsijaksi oli kutsuttu professori Rudiger Dornbusch aiheenaan »Talouden
stabiloinnista kasvuun».
Konferenssissa pidettiin yli 50 esitelmää ryhmiteltyinä kolmeen sessioon:»Stabilisaatioteoria»,
»Talouspolitiikan suunnittelu ja toteutus», sekä
»Kokemuksia ja kokeiluja».
Kuten yleensä tässä konferenssissa esitellyt paperit kattoivat laajan alueen taloutta.
- Ensimmäisessä ryhmässä tarkasteltiin stabilisaatiopolitiikan teorian peruskysymyksiä: talouspolitiikkaa ja »puolirationaalisia» odotuksia, ve-

ropolitiikkaa keynesiIäisessä ja monetaristisessa kehikossa, finanssipolitiikan tarjontavaikutuksia, simulointimenetelmiä tulonsiirto- ja veropolitiikan
työllisyysvaikutuksien tarkastelemiseksi, indeksointia jne.
- Toisen session aiheet liittyivät mm. seuraa,.
viin: julkinen velka ja eri sukupolvien välinen resurssien allokonti, julkinen tuotanto ja yksityistäminen, valtion investointipolitiikka ja taloudellinen
kasvu.
- Kolmannen ryhmän kokemukset esittelivät
mm. eri maiden verouudistusten vaikutuksia.
International Institute of Pub lic Finance on perinteikäs yhdistys, jossa on yhteensä lähes 1 000 jäsentä 59 eri maasta, sekä tutkijoita että talouspolitiikkaa valmistelevia virkamiehiä. Suomesta jäseniä on kymmenkunta. Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin tohtori Vito Tanzi (International Monetary
Fund). Ensi vuoden kokous on Brysselissä, aiheena »Public Finance with Several Levels of government».
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LOKAKUUSSA NIZZASSA Å LA SUERF ROOLI UUSISSA KILPAILUOLOISSA
SUERF (Societe Universitaire Europeenne de Recherches Financieres) piti tämänkertaisen kokouksen Nizzassa 12.-14. 10. 1989. Aiheena o1i»Financial Institutions in Europe under New Competitive Conditions». Osanottajia kokouksessa oli 21
maasta yhteensä 174, suomalaisia edellisen Helsin"'"
gissä pidetyn kokouksen inspiroimana runsaasti.
Kuten tapana kokouksen avajaissessiossa esitelmöijät olivat arvovaltaisia. Isäntiä edusti Ranskan
Pankin varapääjohtaja Ph. Lagayette ja Compagnie Bancairen pääjohtaja A. Levy-Lang. Euroopan
Yhteisöä edusti johtaja G. Fitchew.
Seminaarissa työskenteli neljä rinnakkaista sessiota: Kahdessa niissä oli aiheena rahoituslaitosten
kilpailu, ensimmäisessä tarkasteltiin erityisesti kilpailua pankkipalveluilla, toisessa tarkasteltiin kansallisten instituutioiden välistä kilpailua. Kolmannessa sessiossa käsiteltiin rahoituslaitosten roolia
Euroopan teollisuuden uudelleenjärjestelyissä fuusioita ja yritysostoja tehdään EY -maissa tänä
vuonna noin 3000, seuraavan viiden vuodenaikana
niitä arvellaan tehtävän 20 000. Neljäs sessio käsitteli rahoituslaitostenvalvo'ntaa ja säätelyä. Otsikkoaiheista paperin esittivät mm. Rainer Masera (Istituto Mobiliare Italiano) ja Patric Artus
(Caisse des Depots et Consignations) yhdessäJ. P.

RAHOITUSLAITOSTEN

Pollainin kanssa (Universite d'Orleans).
Kakkossession rahoituslaitosten. välistä kilpailua
koskeneissa keskusteluissa tuli korostuneesti esille
käsitys siitä, että viime vuosina tapahtuneet rahoitusmarkkinoiden muutokset ovat perustavanlaatuisia. Ne ovat osa tapahtumasarjaa, joka vielä jatkuu ja niiden keskeisin liikevoima on kilpailu. Mitään yksittäistä tekijää ei haluttu nostaa esille kilpailun laukaisijaksi, vaan pikemminkin nähtiin kilpailun lisääntynyt merkitys usean ympäristötekijän
seurauksena. Siten ei haluttu liikaa korostaa esimerkiksi deregulaation merkitystä tässä suhteessa
Englannissa. Keskeiseksi keskustelunaiheeksi nousi
rahoituskonglomeraattien tulo toiminnallisesti erikoistuneiden laitosten rinnalle ja tilalle,. mikä on
ollut erityisen tunnusomaista Englannissa. Vuoden
»1992» kilpailupaineiden odotetaan kohdistuvan
erityisesti vähittäispankkitoimintaan.
Kokoukselle on tyypillistä »ranskalaispainotteinen eleganssi», mikä luonnollisesti korostui tällä
kertaa. Se näkyi toisaalta itse asiakeskusteluissa,
joissa ranskalaisella ekspressiivisyydellä tuotiin esille »Euroopan roolia». Toisaalta sinä eleganssina,
mitä voi kokea vain Monacon Hotel de Parisin ja
Nizzan 'Negrescon vastaanotoilla - le tourisme
»haut de gamme».

SUOMEN ,TÄVALTALAISET TALOUSTUTKIJAT
Kiinnostus itävaltalaista talous-,ja yhteiskuntateoriaa kohtaan on jatkuvasti lisääntymässä eri maissa. Myös Suomessa teoriaan perehtyneiden tutkijoiden määrä on vähitellen kasvanut. Itävaltalaista teoriaa tutkivat ovat kokeneet ongelmakseen sen,
että teoriaa tunnetaan vielä melko huonosti ja rakentavaa kritiikkiä on tämän vuoksi vaikea saada.
Vuoden 1988 aikana ryhdyttiin selvittämään mahdollisuuksia järjestyneemmän yhteistyön aloittamiseksi. Yhteistyö nähtiin tarpeelliseksi, ja niinpä epävirallinen keskusteluryhmä »Suomen itävaltalaiset
taloustutkijat» (The Austrian Group of Finland)
kokoontui ensimmäisen kerran 30. 1. 1989 Helsingissä.
Ryhmän ensisijaisena tavoitteena on toistaiseksi ollut jäsentensä tutkimustyöhön perehtyminen ja
sen kritisointi. Kokouksissa on kuultu esitelmiä

'mm. lain taloustieteestä, liberalismin keskussuunnittelukäsityksistä, ja suhdannepolitiikan ·kustannuksista. Käydyissä keskusteluissa on kosketeltu
sellaisia itävaltalaisen teorian ydinkysymyksiä kuin
markkinoiden luonne avoimena tiedon etsintäprosessina ja yleisten periaatteiden merkitys yhteiskuntajärjestyksen aikaansaamisessa. Pidemmällä aikavälillä ryhmä on asettanut tavoitteekseen myös itävaltalaisen teorian ymmärtämisen lisäämisen koko
suomalaisessa yhteiskunnassa ja itävaltalaisen tutkimuksen kaikinpuolisen edistämisen.
Suomen itävaltalaisilla taloustutkijoilla ei ole
muodollista organisaatiota, mutta ryhmään saa yhteyden seuraavien henkilöiden kautta: apulaisprofessori Risto Harisalo, Kuopion yliopisto, PL 6,
70211 Kuopio ja vs. yliassistentti Martti Vihanto,
Turun kauppakorkeakoulu, 20500 Turku.

503

POHJOISMAIDEN VEROREFORMIT TUTKITTAVAKSI
Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa kerrottiin
aikaisemmin yhteispohjoismaisesta hankkeesta verouudistusten tutkimiseksi. Rahaa siihen on varattu
yhteensä 3 miljoonaa Tanskan kruunua käytettäväksi vuosien 1990-1992 aikana.
Hankkeelle pyrittiin antamaan potkua Lundin
verotutkimusseminaarissa 23.-24. p:nälokakuuta 1989. Siellä kävi ilmi, että riittävän laajoja ja

korkeatasoisia tai riittävän yhteispohjoismaisia projektiehdotuksia ei määräaikaan mennessä ollut saapunut. Se merkitsee, että rahaa on edelleen jaossa. Määräaikaa on jatkettu vuoden loppuun. Kiinnostuneet voivat tiedustella asiaa Nordiska Ekonomiska Forskningsrådetin suomalaiselta edustajalta Heikki Koskenkylältä Suomen Pankki, puh.
90-1831).

PTT 10-VUOTIAS, PERTTI KUKKOSESTA PROFESSORI
Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos täytti äsken 10 vuotta. Juhlien yhteydessä PTT:n johtaja
Pertti Kukkonen sai professorin arvonimen. Pertti Kukkonen sanoo, että PTT:ssä valitaan tutkimusteemat enimmäkseen ongelmakeskeisesti. Talouspoliittisista aiheista on viime vuosina ollut eniten
esillä verojärjestelmät ja ns. verouudistus. Tässä
yhteydessä on tutkittu mm. yritysverotusta ja vastikään laitos aloitti liikevaihtoverotukseen liittyvän
projektin. Toinen merkittävä aihealue,onelintarvikemarkkinat ja niiden kytkeytyminen Euroopan

integraatioon ja Gatt-prosessiin. Tätä tutkimustYötä johtaa Kalle Laaksonen.
'
PTT:ssä selvitellään edelleen myös maa- ja metsäekonomisia kysymyksiä. Yksi esimerkki tämän
alan hankkeista on tutkimus puun hintajärjeste'~
mästä.
Olavi Rantala tutkii raha- japääomamarkkinoiden muutosta. Raija Volk tekee väitöskirjaa osuustoiminnallisten yritysten taloudesta. PTT:n palveluksessa on nyt yhteensä 12 ekonomistia.

MIEHEMME MAAILMALLA JA KOTIMAASSA
Pekka Sutela on ollut vuoden 1989 virkavapaana
yliopistolta ja toimii parhaillaan vierailevana tutkijana Länsi-Saksan idän- ja kansainvälisten asioiden tutkimusinstituutissa Kölnissä, josta hän palaa ensi keväänä. Talvesta syksyyn hän harjoitti tutkimusta vastaavan kaltaisessa laitoksessa, joka toimii Birminghamissa Englannissa.'
l'esa Vihriälä on puolestaan lähtenyt Suomen
Pankista OECD:n tutkijaksi Pariisiin.
Kotimaassa Seppo Honkapohja on siirtynyt Suo-

men Akatemian tutkijaprofessoriksi. Vesa Kanniainen on puolestaan mennyt ETLA:an ja TTT:n
Matti Pohjola hoitaa hänen apulaisprofessuuriaan
Helsingin Yliopistossa. ETLA:n leipiin on syksyllä siirtynyt myös Hankenin rahoitusprofessuuria
hoitanut Tom Berglund.
Matti Pietarinen Metalliteollisuuden Keskusliitosta on siirtymässä neuvottelevaksi virkamieheksi
kauppa- ja teollisuusministeriöön.

AIKAKAUSKIRJAN VANHOJA NUMEROITA SAATAVANA
TIEDEKIRJASTA
Tieteellisten seUI:ojen julkaisuvarasto poistaa aikakauskirjan vanhoja numeroita sekä joitakin Kansantaloudellisia tutkimuksia-sarjan julkaisuja. Niitä

on saatavissa Tiedekirjasta, Kirkkokatu 14, alehintaan - muutamalla markalla.
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Fourth International Symposium on Differential
Games and AppUcations
- aika: 9.-10. 8. 1990
- paikka: Teknillinen Korkeakoulu, Otaniemi,
Espoo
- lisätietoja: Harri Ehtamo, Teknillinen Korkeakoulu, Otakaari 1 M, 02150 Espoo, puh. (90-)
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Societe Universitaire Europeenne de Reserches
Financieres
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- paikka: Lissabon, Portugali
- lisätietoja: Ralf Pauli, Suomen Pankki, PL 160,
00101 Helsinki, puh. (90-) 1831.

Econol71etric Society World Congress
- aika: 22.-28. 8. 1990
paikka: Barcelona, Espanja
lisätietoja: Seppo Honkapohja, Helsingin yliopisto, kansantaluustieteen laitos, Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki, puh. (90-) 191 2050.

10th International Symposium on Forecasting
- aika: 9.-12. 6. 1991
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tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. (90-) 601 322.
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Arajärvi, Esa-Pekka Parkkinen: Hoiva-Suomi
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1989. 120 s.
A Programme for Full Employment in the 1990s,
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Tampere 1989. 214 s.
Lahti, Ari: Rational Expectations in a Macromodel: an Empirical Study. Suomen Pankki, D:72.
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Policies: A Case oj Two Small Interdependent
Countries. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos.
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noelämän valtuuskunta 1989. 75 s.
Aaltonen, Seppo-Matias Torvela: Maaseudun kehittämisen ongelmat Suomessa. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Julkaisuja 58. Helsinki 1989. 30,s.
Mankinen, Reijo: Tutkimus Suomalaisten injlaatio-odotuksistaja niiden muodostumisesta. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos B:60, Helsinki
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Vartiainen, Henri J.: Palveluelinkeinojen kehitysnäkymät. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos C:52,
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Laaksonen, Kalle: Food Security inthe Leng Run.
N:o 12. Espoo 1989.
Suomen Pankki,· keskustelu aloitteita
Peura, Tapio-Uwe Kolster: The Development of

Työväen taloudellinen tutkimuslaitos,
tutkimusselosteita
Ilmonen, Kaj: FoodChoice in Modern Society. N:o
84, Helsinki 1989. 31 p.
Pohjola, Matti: Corporatism and Wage bargaining.
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viitekehyksenä Stephen Marrisin tutkimus: Deficits and the Dollar - the World Eeonomy at
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Vainio, Matti: Kustannus-hyötyanalyysin soveltaminen kehitysmaissa. Esimerkkinä Beiran sataman
kunnostushanke. Pro gradu -tutkielma, syyslukukausi 1989.
Valkama, Pekka: Kansainvälisen talouden koordinaatio Williamson - Millerin koordinaatioehdotuksen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma,
syyslukukausi 1989.
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Eronen, Tiina: Kehitysmaiden taloudellisen kasvun,
teollistumisen ja kansainvälisen kaupan yhteydet
esimerkkinä Aasian NIC-maat. Pro gradu -tutkielma, syyslukukausi 1989
Jutila, Ari: Ammattiliitto, tuloneuvottelujärjestelmät ja taloudellinen kehitys. Pro gradu -tutkielma, syyslukukausi 1989.
Keskisarja, Annele: Taloustieteilijät työmarkkinoilla. Pro gradu -tutkielma, syyslukukausi 1989.
Lehto, Petri: Kartelli ja hintasodat. Pro gradu -tutkielma, syyslukukausi 1989.
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