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tutkimustehtävän lähtökohdat

tehtävänä oli tutkia piiloinflaatiota neuvosto
liiton virallisissa tilastoissa vuosina 1960–1990.
Piiloinflaatio on väärin mitattu osa ilmoitettua
reaalikasvua. Piiloinflaatio on tavallisesti posi
tiivinen ja liittyy reaalikasvun inflaatioon. neu
vostoliiton piiloinflaatio oli taloudellisen sovje
tologian pysyviä teemoja sekä maailmansotien
välillä että sotien jälkeen aina vuoteen 1990
saakka.

Perinteinen menetelmä neuvostoliiton ti
lastojen piiloinflaation arvioimiseksi oli laatia
oma otosindeksi, yleensä volyymiindeksi, ja
tutkia piiloinflaatiota puhtaan määräkasvun
sekä virallisten kasvulukujen erotuksena. Viral
lisen indeksin ja puhtaan määräindeksin ero
tuksen tuli siis sisältää oikein mitattu laadun
muutoksen aiheuttama kasvu, otosvirhe sekä
piiloinflaatio. kummankaan edellisen kompo
nentin määrittelyyn ei ollut yksikäsitteistä me
netelmää. esimerkiksi Cia konstruoi neuvos

toliiton taloudellisen kasvun tutkimusta varten
oman snapohjaisen kehyksen, koska neuvos
toliitossa oli ns. MPsjärjestelmä (material pro-
duct system), joka perustui Marxin työarvoteo
rian ja klassisen poliittisen taloustieteen tuotta
vuuskäsitteisiin. tällaisen kehyksen konstruoin
ti on työlästä ja siksi lähestymistavaksi valittiin
neuvostoliiton virallisten tilastojen mukaisen
MPsjärjestelmän käyttö. snastandardin mu
kaiset vaihtoehtoindeksit muutettiin MPs:n
tilinpitoon panostuotostaulujen ja virallisten
tilastojen avulla. koska sna:n mukainen Bkt
ja marxilainen kansantulo kasvoivat samaa
vauhtia tarkasteltavana periodina 1960–90, va
littu lähestymistapa antaa hyviä numeerisia es
timaatteja myös snanäkökulmasta. käsitteel
lisesti asialla ei ole merkitystä, sillä piiloinflaatio
määritellään samoin kummassakin tilinpitojär
jestelmässä. Palvelusektorin laadunmuutoksen
määrittely on metodologisesti vaikeaa, koska
selvää määräsarjaa usein ei ole. kasvun mittaus
helpottuu jonkin verran, kun kasvu lasketaan
MPs:n puitteissa ilman palvelussektoria.

tutkimushankkeen tuloksena syntyi kaksi
teoreettista esseetä: yksi kansantalouden tilin
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pidosta ja toinen tilastollisesta indeksimetodo
logiasta. kolmas essee liittyy oppihistoriaan ja
institutionaaliseen talousteoriaan. siinä tarkas
tellaan indeksien teoriaa osana neuvostoliiton
taloustieteen paradigmaa. neljännessä esseessä
vertaillaan empiirisiä vaihtoehtoisia otosindek
sejä neuvostoliiton virallisiin kasvutilastoihin.
Pääroolia vertailussa näyttelevät Cia:n kas
vuindeksit (jeC 1982, 1990), eidelmanin Ve
näjän tilastokomitealle 1992/1993 laskemat
neuvostoliiton volyymikasvuindeksit ja kirjoit
tajan oma MPskehykseen sovitettu 13 pääsek
torin kasvumalli PMi (Poor Man’s Index). re
ferenssinä käytettiin myös muita tutkimuksia
kuten khaninin tutkimuksia neuvostoliiton
taloudellisesta kasvusta ja Ponomarenkon tut
kimuksia Venäjän taloudellisesta kasvusta
(khanin 1991 ja Ponomarenko 2002).1

Metodologisia ongelmia

tehtävää varten piti luoda yhtenäinen MPs
indeksikehys. koska neuvostoliiton kattavim
mat kasvutilastot perustuivat jalostusarvon si
jaan kokonaistuotannon käsitteeseen (valavoi
produkt), joka vastaa panostuotosanalyysin ko
konaistuotantoa (total product), rakennettiin
vertailut tämän pohjalle. nettotuotanto ja ko
konaistuotanto kehittyivät lähes samaa vauhtia
tarkasteltavana aikana neuvostoliitossa. on
gelmana oli se, että neuvostoliiton reaaliset
kokonaistuotantoindikaattorit eivät muodosta
neet suljettua mallia. teollisuudessa ja maata
loudessa julkaistiin MPs:n kokonaistuotantoin
deksit. kolmella muulla päätuotantosektorilla,
rakennustoiminnassa, kaupassa ja liikenteessä,
ainoastaan fyysiset indikaattorit tai nettotuo

tantoindeksit olivat käytettävissä. neuvostoliit
tolaisten panostuotos taulujen mukaan kaup
pa myi lähes pelkästään välituotteita ja raken
nustoiminta ainoastaan lopputuotetta. Panos
tuotos taulujen ja kolmen pääindeksin avulla
voitiin muodostaa konsistentti kokonaistuotan
non käsitteen mukainen indeksijärjestelmä.
MPs:n nimellishintatietojen ja panostuotos
taulujen avulla pystyttiin rakentamaan kas
vuindekseistä malli, jossa oli 5 pääsektoria ja
jossa teollisuus oli jaettu 9 osasektoriin. Pää
sektoreiden osasektorit esim. sellu ja paperi
teollisuus muodostettiin virallisista teollisuus
tilastoista ja panostuotostauluista. neuvostolii
ton virallisen aineiston osalta kokonaistuotan
non 13sektorinen malli siis muodostettiin vi
rallisista kasvuindekseistä. PMimallissa käy
tettiin virallisia nimellishintaisia painokertoimia
ja yli 60 fyysistä tuotantoindikaattoria. Cia:n
sektoriindeksit, joiden pohjana olivat fyysiset
kokonaistuotantoindeksit, kalibroitiin MPs
järjestelmän kehykseen.2 Venäläiset vaihtoehtoi
set indeksit olivat jo alun perin etupäässä
MPs:n mukaisia.

kansantalouden tilinpidon järjestelmän
ohella myös käytettävä indeksijärjestelmä oli
standardisoitava. tämä koski sekä indeksin
tyyppiä että otosperiodin pituutta. tutkimuk
sessa todettiin, että neuvostoliiton jossain
määrin eklektinen, kokonaisotantaan perustu
nut indeksijärjestelmä voitiin tulkita lowen
volyymiindeksiksi, joka dynamiikaltaan seura
si läheisesti viisivuotista tai vuotuista laspey
resin volyymiindeksien järjestelmää. järjestel
män pääindeksi oli siis käänteinen oeCd
maissa käytettyyn, joka perustuu kasvun osalta
Paaschehintaindekseihin (Bkt:n implisiitti

1 Venäjänkielisten lähteiden translitterointi väitöskirjan
mukainen.

2 �oisin sanoen CIA:n sektori-indeksit toimivat primitiivi-
indekseinä MPS-kehyksessä.
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nen deflaattori) tai inflaation tutkimuksessa
laspeyresin hintaindekseihin. indeksijärjestel
män ajoituksen osalta eroja aiheuttaa lähinnä
laspeyresPaascheindeksien vaihteluväli (lPs)
ja ketjuindeksien mahdollinen liukuma (drif
ting). kokeellisesti todettiin, että virallisessa
aineistossa binääriset keskiindeksit kuten
Walsh, Fisher, törnquist sekä luonnollinen di
visiaindeksi olivat lähes identtisiä vuotuisten
ketjuindeksien kanssa. Vertailuaineistot muun
nettiin binaarisiksi keskiindekseiksi tai ket
juindekseiksi.

neuvostoliiton julkaistut tilastot eivät pe
rustuneet koko otoskehykseen, joten otosten
edustavuus oli ongelma. tämä ratkaistiin siten,
että vaihtoehtoisia indeksejä verrattiin venäläi
seen eidelmanin otosindeksiin, jonka otosattri
buutit lähteiden perusteella olivat hyviä (eidel
man 1992 ja 1993). osa fyysisistä indekseistä ei
ollut otosindeksejä, vaan ne rakentuivat saata
villa olevasta aineistosta ja teknologisesta logii
kasta. yleisesti vaihtoehtoisten indeksien otos
ei ole puhdas satunnaisotos.

tuloksia

Kansantalouden tilinpidonjärjestelmä

tutkimuksessa korostetaan taloudellisen toi
minnan ja kasvun mittauksen evoluutionaarista
luonnetta. Mittausjärjestelmien kehitys seuraa
mitattavan systeemin kehitystä. kirjanpidon
periaatteet ovat varsin yhtenevät sna:ssa ja
MPs:ssä. suurin ero koskee tuotannon rajan
määrittelyä ja hintoja. MPs mittasi vain aineel
lista tuotantoa. koska neuvostoliitossa palve
lut kasvoivat lähinnä costplus periaatteella
suhteessa tavaratuotantoon, ei tilinpidon kehys
aiheuttanut merkittävää eroa kasvulukuihin
suhteessa sna:han. eroa syntyi vasta 1980lu

vulla. hinnat sen sijaan vaikuttavat kasvutilas
toihin. suunnitelmatalouksien hinnat olivat
klassisen poliittisen taloustieteen keskihintoja
ja sellaisenaan poikkesivat markkinahinnoista.
hinnat kuvastivat lähinnä suunnittelujohdon
preferenssejä ja perustuivat sekä strategisiin
tavoitteisiin että teknisiin rajoitteisiin. suunni
telmatalouksien virtuaalisia markkinahintoja ei
voida jälkikäteen konstruoida. tässä mielessä
esim. abraham Bergsonin esittämät adjusted
factor cost eli aFChinnat ovat ainoastaan me
todologisia korjauksia, joissa muodollisesti pa
nostuotos matriisin arvojakaumat muutetaan
sna:n itsenäisten sektorien suuntaan standar
disoimalla voitot, verot ja tulonsiirrot. esim.
Cia:n tutkimusaineistoissa pääsektoreiden ja
kokonaiskasvun osalta aFChinnat eivät aiheut
taneet juurikaan eroja verrattuna virallisten
hintojen käyttöön. kolmas tilinpidon kategorioi
hin liittyvä metodologinen kysymys oli koko
naistuotantoindeksien käyttö nettotuotantoin
deksien sijaan. kokonaistuotantoindeksien ja
nettotuotantoindeksien erot ovat pieniä, jollei
vät panostuotos matriisin väli ja lopputuote
rakenteet oleellisesti muutu. tämä kontrolloi
tiin empiirisesti vuosien 1960–90 aineistosta.

indeksijärjestelmät

eri indeksikaavat ja erilainen indeksien ajoitus
antavat jossain määrin erilaisen kuvan kasvu
vauhdista. yleisesti käytetään laspeyresin ja
Paaschen indeksejä. kasvun erot riippuvat täl
löin lähinnä laspeyres ja Paascheindeksien
vaihteluvälistä (lPs eli Laspeyres-Paasche
spread) binäärisissä indekseissä ja toisaalta liu
kumista ketjuindeksien osalta. keskeisiä mate
maattisia tuloksia ovat Bortkiewiczin lPs:ää ja
ketjuindeksejä koskevat tulokset sekä jatkuvan
divisiaindeksin polkuriippuvuuteen liittyvät
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tulokset. tutkimuksen perusteella viralliset
kasvuluvut ja vaihtoehtoiset kasvuluvut ovat
teknisesti vertailukelpoisia, kun käytetään bi
näärisiä keskiindeksejä, kuten Fisherin indek
siä. tunnetut superlatiiviset Walshin ja törn
quistin indeksit ovat myös lähellä Fisherin in
deksiä käytetyssä aineistossa. sama koskee
jatkuvaa, luonnollista divisiaindeksiä. Bortkie
wiczin ketjuindeksejä koskevien lakien ja toi
saalta divisiaindeksejä koskevien tulosten
perusteella voidaan aina määrittää haluttu tek
ninen yhteensopivuustaso. tämä on tärkeää,
koska joissakin tapauksissa ketjuindeksien kas
vuluvut eroavat selvästi koko tarkastelukauden
binäärisistä keskiindekseistä. Merkittävää on,
että ns. taloudellisen indeksiteorian teoreettiset
suositukset superlatiivisten indeksien käytöstä
johtavat samoihin operationaalisiin valintoihin
indeksityyppien osalta kuin Bortkiewiczin tu
lokset ja divisiaindeksien teoria aksiomaattis-
ten indeksien puolella. Vakioindeksien teoriaa
divisiaindeksien avulla on käsitellyt sveitsi
läinen a. Vogt (1977, 1979). neuvostoliiton
laspeyreslowe tyyppinen volyymiindeksijär
jestelmä määrittelee residuaalisesti Paasche
hintaindeksin. tämä perustuu ns. factor rever-
sal sääntöön, jonka mukaan hinta ja määräin
deksin tulo on nimellisarvoindeksi. Myös
oeCd:n ja sna:n mukainen Bkt:n implisiit
tinen deflaattori on Paascheindeksi.3

Neuvostoliiton piiloinflaatio

suoritettu vertailu tapahtui metodologisesti
samalla pohjalla sekä indeksien että kansanta
louden tilinpidon järjestelmän suhteen. Vaih
toehtoiset indeksit muodostivat yhtenäisen

ryhmän kasvutulosten osalta. suurin sisäinen
ero syntyi koneenrakennusteollisuudessa, jossa
eidelmanin indeksi oli selvästi muita korkeam
pi. ero Cia:n koneenrakennusindeksiin oli
n. 0,4 % vuositasolla. ero PMiindeksiin näh
den oli jo n. 1 %. koneenrakennusteollisuuden
laatukontribuutio on yli puolet kokonaistuo
tannon laaturesiduaalista. koska eidelmanin
volyymiindeksin otos oli lähteiden mukaan
laajapohjainen ja edustava, voitaneen päätellä,
että neuvostoliiton piiloinflaatiota voidaan tut
kia minkä tahansa valitun vaihtoehtoisen in
deksin avulla tiettyjen varausten liittyessä lä
hinnä koneenrakennusteollisuuteen. kansan
tulon eli materiaalisen nettotuotannon tasolla
ei indeksien välillä ollut merkittäviä eroja.

huomio jatkoanalyysissä voitiin näin kiin
nittää kokonaistuotannon ja pääsektoreiden
tasolla vaihtoehtoisten indeksien määrittele
män residuaalisen laadun tarkasteluun. nu
meerisesti neuvostoliiton kokonaistuotannon
residuaalinen laatu, eli n. 1,5 % vuosittain 1960
–90, on lähellä esim. yhdysvaltojen vuosien
1960–90 reaalisen tuotannon laatukorjauksen
määrää. tällaisen kuvan tilanteesta antaa esim.
ns. Boskinin komitean raportti (Baker 1998),
jossa analysoidaan laadunmittauksen ongelmia
yhdysvaltojen kasvutilastoissa. neuvostoliiton
laatukontribuutio sisältänee siis selvän piilo
inflaatioelementin.

sähkön ja polttoaineiden tuotanto, maata
lous ja kuljetussektori ovat tuotannonaloja,
joilla neuvostoliiton viralliset kasvuluvut olivat
yhteneviä vaihtoehtoisten puhtaiden määräin
deksien kanssa. suurin osa mahdollisesta piilo
inflaatiosta syntyi koneenrakennusteollisuudes
sa. PMiindeksin määrittelemä laaturesiduaali
oli koneenrakennusteollisuudessa n. 5 % vuo
sittain. 1990 luvun lopulla a. Ponomarenko
teki Venäjän taloudellisesta kasvusta vuosina

3 Viime vuosina kansainvälinen tilastokäytäntö on siirtynyt
vuosittaisten Fisher-indeksien suuntaan.
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1960–1990 tutkimuksen, jonka mukaan n. 3 %
(prosenttiyksikköä) koneenrakennuksen väite
tystä laatukontribuutiosta on todellista. Falts
manin 1980luvun alussa julkaisema suppea
tutkimus viittaa n. 2 % laatukertoimeen neu
vostoliiton koneenrakennusteollisuudessa.
Maatalouden inflaatio sen sijaan oli pääosin
avointa ja liittyi stalinin aikaisten maatalous
hintojen normalisointiin vuoteen 1990 mennes
sä. Vaihtoehtoisten otosindeksien mukaan
neuvostoliiton kokonaistuotannon puhdas
määräkasvu oli vuosina 1960–90 n. 3,2–3,4 %.
Virallinen kokonaistuotannon kasvuluku oli
n. 4,9 %. Ponomarenkon laatukorjattu kasvu
luku Venäjän osalta vuosina 1960–90 oli n.
3,7–3,8 %. lännessä laadun osuus talouskas
vussa kasvoi vuosina 1960–90. neuvostoliitos
sa virallisten tilastojen laatukorjaus kasvoi voi
makkaasti 1960luvun toiselta puoliskolta
1980luvun alkupuolelle ja alkoi laskea sen jäl
keen. tämä viittaa siihen, että virallisissa tilas
toissa piiloinflaatio karkasi hallinnasta 1970
luvun alussa ja saatiin vähitellen hallintaan
neuvostotalouden viimeisellä viisivuotiskau
della.

laatumuutoksen vaikutus taloudelliseen
kasvuun on metodologisesti vähiten vertailu
kelpoisia osia taloudellisen kasvun mittaukses
sa. erot laadun mittaamisessa ovat huomattavia
jo oeCd maiden välillä. Markkinataloudessa
laadunmuutosta säätelee kysyntä. laadunmuu
toksen arviointi tilastoissa perustuu suppeisiin
ex post otostutkimuksiin. tuotantosuunnitel
man koherenssi ja tekninen jatkuvuus oli suun
nitelmataloudessa tärkeää. tuotemuutosten
aiheuttamat laatukorjaukset tilastoissa perus
tuivat suunnittelunormeihin ja ns. tieteellis-tek-
nisen vallankumouksen filosofiaan. laadun
aiheuttamat hintamuutokset olivat ex ante osa
suunnittelua ja koskivat miljoonia tuotehintoja.

taloustieteen vallitsevan paradigman mukaan
inflaatio oli lähinnä kapitalistisen järjestelmän
ongelma. Paradigma ei myöskään muodollises
ti käsitellyt ns. vilpillisen toiminnan ongelmaa.
teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia hinta
suunnittelun tehokkaaseen valvontaan ei ol
lut.

Muodollinen yhteismitallisuus kansainväli
sissä vertailuissa saavutetaan, kun neuvostolii
ton laatumuutosta arvioidaan otostutkimuksiin
perustuen oeCd:n ja sna:n laatumittareilla.
tällaista systemaattista tutkimustietoa ei ollut
käytettävissä. Paikallista kysyntälähtöistä laatua
on hankala jälkikäteen määritellä. laadullinen
johtopäätös tutkimuksesta ja referensseistä on
se, että hypoteesi positiivisesta piiloinflaatiosta
jää voimaan. Ponomarenkon ja Faltsmanin tut
kimusten perusteella on kuitenkin selvää, että
oletus nollalaadusta tai heikkenevästä laadusta
on epärealistinen. koska neuvostoliiton laatu
filosofia korosti eri tuotannonaloja kuin länti
nen laadunmittaus, tuotannonaloittaisen piilo
inflaation arviointi on vaikeaa. lopuksi toteam
me, että kasvuvertailu oli lähinnä tilastometo
dologisesti yhteismitallinen. Vertailu ei huomioi
esim. tuotehävikin ja puutteellisten kustannus
käsitteiden (esim. luonnonvarat) aiheuttamia
ongelmia. sama koskee neuvostotalouden de
mografisia tappioita. 
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