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Suuria
lahjoittajia

Tieteen   ja  taiteen  kehi-
tystä     on     voimakkaasti
edistänyt  suurten  lahjoit-
tajien  antama  panos.  Ih-
miskunnan  hyväksi  luo-
vuttamansa varatihe  ovat
koonneet §äästäväisyydel-
lä ja määrätietoisilla liike-
toimilla,  joissa  pankeilla
on ollut merkittävä osuus.

Yli  6o  vuotta  on  pank-

kimme  toiminut  suoma-

laisen  sivistys-  ja  talous-

elämän  tukena.

]obn D . FLockefeller

perusti    v.     igi3     säätiön,
j onka tarkoituksena on edis-
tää ihmiskunnan hyvinvoin-
tia    kaikkiana    maailmassa.
Niinpä hänen lahj oitustensa
turvin  on  kehitetty  lähinnä
lääketieteemstä      tutkimus-
työtä,  minkä  lisäksi  apura-
hoja  on  jaettu  luonnontie-
teellisiin,  yhteiskuntatieteel-
lisiin ja  humanistisiin tutki-
muksiin.
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Tässä   vaaditaan
kokemusta

Luotsin   vaativana  tehtävänä  on   laivojen  ohjaaminen  vaaral-
listen   karikoiden  lävitse  satamaan.  Aluksen  kapteeni  luottaa
hönen   kokemukseensa  ja  väyläntuntemukseensa   -   ja  sata-
maan   saavutaan   onnellisesti  .  .  .

Myös   raha-asioiden   hoidossa  on   luotettava  ohjaaja  tarpeen.
Niinpä   Te   voittekin  köåntyö   kaikissa   pankkiasioissanne   lä-
himmän   YhdyspcLnkin    puoleen.   Sil]ä   on     perinteellistä    koke-
musta   ja  taitoa   kaikilla   pankkitoiminnan  aloilla.  Se  palvelee
Teitäkin   asiantuntevasti   ja  tottuneesti.

Åuh#°S°;SS°ddÅ"hhi
Suomen   vanhin   talletus-  ja  liikepankki
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TALOUSPOLITIIKKA PUOLUEPOLITIIKAN
PURISTUKSESSA

Esite]niä,   jonka     Kansantaloudellisen   Yhdisiyksen
kokouksessa    Loukokuun    9    päivänä    4.95'1     i)iti

unt,O  valjonen.

Viime   vuosiiia   on   paljon   puhuttu   politisoidusta   talouspo]itii-
kasta;  onpa  täiiä  kevätkaut,ena  lingottu  esiin  väittämä,  etLci  poliit-
tiset  realiteetit  estä\/'ät  oikeaksi  ja  tarkoituksenmukaiseksi  tunnus-
tetun talouspolitiikan  harjoittaniisen.

Tuollaiset   sanonnat   olisivat   perin   paradoksaalisia,   jos   niissä
kä}.tet}.t  käsitteet  olisivat  täsmällisiä.  Talouspolitiikkaa  ja  yleistä

politiikkaa   ei   toki   voida   sulkea   toisistaan   erilleen,   päinvastoin
talouspolitiikka   on   }.leisen  i)olitiikan  alar)Thmä.   Tävsin   mielettö-
mä]tä  tuntuisi  silloin  myös  väittämä,  että  poliiLtiset  rcaliteetit  eh-
käisisivät   taloudellisiin   rea]iteetteihin   nojautuvan   politiikan   i,o-
t,cuttamisen.

Poliittisessa  kielenkäytössä  esiintyvillä  käsitteillä  on  kuiteiikin
taipunius  hämärtyä.  Näin  on  käynyt  myös itse  politiikkakäsitteen.
Niinpä   edellä   mainitut   paradoksit   muuttuvat   ymmäi`rettäviksi,

jos    puhutaan   poliiLLisLen   ideologioitten   sekaantumisesta   talous-
iio]itiikkaan  tai  vaikkapa  yksinkertaisesti  puoluepoliittisten  näkö-
kohtien  vaikut,uksesta.  Nämä  ideologiat  saattavat  helposti  joutua
i`istii`iitaan taloudellisten realiteettien kanssa, ja käytännössä niiden
vä]illä    vallitseekin    a]inomainen    taistelu.    LJc*mes    BZÅ7.7t7Ld77t    sanoo

teoksessaan   'The   Managerial   Revolution',  `että   >)ideologioiden   -
olkootpa  ne  ]uonteeltaan  moraalisia,  uskonnollisia  tai  metafyysil-
lisiä  -  tärkeimpänä  tehtävänä  on  tuoda  julki  ihmisten  etupyrki-
mykset,  hädät,  toivomukset,  toiveet  ja  pelot.  Tosiasioiden  kanssa
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ne   eivät   pidä   }-htä.»   Hän   tosin   asettaa    i)oliittiselle   ideologialle
kaksinaisen  tehtävän.  Sen  tä}'t}'}r  toisaalta  ilmentää  yhteiskunnan

johtavan  aineksen  näkemystä  asioista,  toisaalta  sen  on  m}.ös  t,}'}.-
dytettävä    joukkoja,    oltava    lipi)una    marssijoiden   edessä.    Näin
käsitettynä  poliittinen  ideologia  olisi  i)aljon  muutakin  kujn  taita-
vaa  proi)agandaa.  Nähdäkseni  onkin  tarkoituksenmukaisen  talous-

politiikan  ja  puoluenäkem}.sten  vai`aan  rakentuvan  politiikanteon
croavaisuuden   j}.rkk}.}-saste    oleellisesti    i`iirjpuvainen   siitä,    missä

määrin   poliittisen   ideolog.ian   kaksi   tehtävää   on   onnistuttu   soin-
nuttamaan   \-hteen.

Kun  tai)ahtumien  kulkua   meidän  maassamme  ai`vostellaai]  ja
ai`vioidaan  talouspo]itiikan  ka.nnalta,  on  eiisiksikin  todet,ta`'a,  ett,ä
olosuhteet    tasapair}oiseo,    .\'IeisLä    kehit}`stä    johtavan    poliit,tisen

ideologian   s}-ntymiselle   ovat   o]leet   h}.viii   ei)äsuotuisat.   Kys}.m\.s
ei    o]e    siitä,    että   ju]kisen   elämän   >)maiiag.eritt),    i)olitikoiLsijat   ja

intressijärjestöjen    johtopaikoilla    olijat,    eivät    olisi    }'mmärtäueei
toistensa  kieltä.   Viime  vuosina   csiint}-neitteii,  taloude]listcn  k}-s},--

inysten  ympärille   kehke}-t}.neitten   poliittisten   kr'iisien   aikana   oii
sat,Lunut,,  et,tä  ulkopuoliset,  h}'vää  tarkoittavat  ihmiseL  ovat  luul-
]eet  löytävänsä  pulmien   rat,kaisun   saat,tamalla  riitapuolet   yhteen

pyöreän   pö}r-dän   ympärille,   jotta   nämä   oppisivat   ymmärLämääii
Loisiaan.    Tällaiset    idealistit    ovat    kieltä}'tyneet    ymmärtäiiiästä

i)olitiikkaa  seii  jälkeen,  kun  ovat  saaneet  huomaLa,  ett,ä  riiLai)uoleL
vmmärt,ävät   liiankin   hyvin   toisiaan   ja   voivat   olla   teoreettisista
ratkaisuist,a  jopa  }-ksimielisiä  ~  mutta  kriisit  ovat jatkuneeL.

Onkin  varmasti   niin,   että   vaikka   meillä   }/.hteishnnan  johto-

portaan  talousp()Iiittinen  ajattelu  ei  moniin  muihin  maihin  Verrat-
tuna   liiku  kovinkaan  korkealla  tasolla,   iiiin   toisaalta   taso   ei   ole
läheskään  iiiin  alhainen,  kuin  t,odellisuudessa  tapahtuneista  iio]iiL-
tis-taloudellisista    rat,kaisuista    saattaisi    i)ääLellä.    Päävaikeus    on

ollut  siinä,  että  johtoporras  ei  ole  voinut  omaksua  ääriviivoiltaan

}-htenäistä  talousi)oliittista  katsomusta,  koska  tuollainen  katsomus
ei  sovi  }.hteen  tosiasiallisen   puolue-  ja   r}.hinäjakoisuuden   kanssa.

Puoluei`akenteemme perustuu valtavoittoisesti taloudellis-.\.ht(`is-
kumallisten  intressiryhmänäkem}'sLen  varaan.   Puoluemuodostuk-
selle  vielä  vuosisadan  alkupuolella  ominaiset  aatteellis-ihanteelliset
tavoitteet  ovat  lakaniieet  olemasta  elävöittävänä  voima]ia;  niistä
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on  tuskiq  jäljellä  iiiuuta  kuin  p`iolueiden  nimiin  liitt}rvät,  suureksi
osaksi  kuolleeksi  }{irjaimeksi  supistuneet   dogmit  ja  }rleiset   ajatus-
tottumukseL.   Tämän  lisäksi  on  todettava,  että  julkiscn  eläniän  ja
]iiinenoimijsesii   t,aloudel]iste]i   asioiden   hoidon  t,ahtia   eivät   nyky-
oloissa  suinkaan  määrää  \.ksi]i  parlamenLaariset  i)uolueet   ~  eivät
usein  edes  pääi)aino]Laan.  Traditionaalinen  parlamentarismi  ei  eiiää

]i}`st}'   kehitt,ämään   oniassa   piirissään   silä   lahdon   voimaa,   joka
raikaisisi   tapahtumien   kulun.    Puolueista    sivussa   on   kehitL}rn}'i
cri=±n± a   elinkeino-   ja   ammaLtillist,en etujärjestöjen   verkko
\'ämä   eLujärjestöl    kä.\i.ttävät   omia   i)}rrkim?.luiään   ajaessaan   ei.i

]tiiolueiLa    h}'väkseen    Lobb`-~järjestelmän    malliin,    mut,t,a    t,äinän
lisäksi   ne   ovat   otLancct   itselleen   i"iolueista   i.iii)puiiiattoman   toi-

mivallan.    Viime   vuosi]ia   on   h`'vin   usein   saatu   nähdä,   ii`itenkä

nämä  järjcstöL  ovat,  -sen  jälkeen  kun  lobb\-smi  ei  ole  johtanut
t,oi\'oit,uun  tulokseen  --päättäncet  olla   €`listumalta  i)arlamentaa-
i`isla  tietä  s\`nt`.ncesecn  v€`ltiot,ahloon ja  monasti  ni}rös  pakottaneeL

i]ar]ameni{`ariscn   valtiojärjestelmän   omaksumaan   niiden   tahdon.
F.i`it\-isen  selväst,i   viimeksi  kulunut \J`iosikiei.ros  on  ()soiLtanut   van-

hentuneeksi  scllaiseii  käsit}-ksen,  cttä  ijarlamentaai`incn  enemmisLö

ja   siihen   iiojautuva   haHit,us   voisi   Laloudel]isclla   ioimikenLällä   to-
teut,taa  tahtonsa;  ])arlamentarismi  on  joutunui  siksi  heikkoon  ase-
maan,  että  se  ci  ole  edes  vakavasii  \.rit,tän`-i  iaistella  vaikutusval-
tansa   säil`'lläinisen   puolest,a.

VasLaavast,i   on  s\'`'lä  i)il,ää  vanlientuneiiia  sellaisia  käsit.`rksiä,

eLtä  nimc]iomaan  talousi)olitiikan  sekavuuksien  syynä   on  pelkäs-
tään  puolueolojemme  rikkinäis`rvs.  Täinä  on  }rhä  vielä  tot,ta  sikäli,
eitä   par]amentarismin   asemaa   ilmeisesii   hyvin   i)aljon   heikentää
]`ikuist,en   Lasavoimaisl,eii   i)uolueiden   olemassaolo.   Parlament,aari-

iien  järjcsLelinä  ei   iiäissä  oloissa  ole   aikaansaanuL  \.ht,enäistä  tah-

don  suunLaa,  se  ei   Liedä  mitä  tahLoo,  eikä  sen vuoksi  voi  t,ahLoaan

ituolustaakaa]i.  Jos jokin  i)uolue  }rksinään  olisi eneiiimistöasemassa,
]iiin   sen   olisi   suorastaan   paklm   ottaa   muulla   pohjalla   t,oimivien
\J-hLeiskunnallisten    eLujärjestöjen    hciitämä    taisteluhansikas    vas-
taan.  Mutta toisaalt,a i)uolueet ovat nyk}roloissa pikcmmin kokoavia
kuin   hajoittavia   voiinia,   koska   ne   yhdistävät   i)iiriinsä   lukuisia
erilaisia   ryhmiä;   ei   ole   uskottavaa,   että   mikään   puolue   liittäisi
ohjelmaansa vaatimusta jäänsärkijöiden  miehist,ön kahvin maahaii-
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tuoiitioikeuksista  Lai  iilai)äisten veturinkuljettajain 2 luokan vai)aa-
lipuista.   Yhieiskunnassa  ilmenevä  hajaantumisiM`osessi  on  muulla
kuin    parlamentaarisella    pohjalla    chtin}.t    huomattavasti    i)item-
mäl]e.

Iliiiiö   ei   sinänsä   ole   uusi.   Me   katselem]iie   vede]i   r}'öi)sähtel\.ä

koskessa,    samoja    kuohuja,    jotka    s\.nt`-ivät    vuosisatoja    sit,ten.
Jokainen, joka }.rittää säil\-ttää ]`es publica-hengen iisessään,  tuntee
varmasli   halua   vang.ita   nuo   h\.öd\.ttöiiiäsli    temi)oilcvaL   voiinaL

palvclemaan  kokonaisuutta.   Mutta   niin  on,   etlä   vaikka   Lek]iikot
o\'at     oi)i)inect    hallit,semaan    luo]itoa    t,arkoiLuksenmukaisuuksia

palvelemaan,  poliitikot  eivät  p}.sL}r  vapaissa  oloissa  elelLäessä  lähi-
mainkaan  vastaavaiilaisiin  suorituksiiii,  kun  t,ulvavcdel  virt,aavat
`'uorilta; he  kulkevat  joko `/'ii`ra]i  mukana tai väist`.vät `/-iri`an tieltä.

Amciikkalaincii   i)rofessori    W/i.JJi.cw)i   OJ.ton   aloit,t,tia   iniii.   n`.L   csillä

olevia    ]{\.s\.m`.ksiä    käsittelevän    icoksensa    »'l`hc    Econoniic    Rolc

of  the  St,ate))  seuraa\-asLi:  >).\Ionet  nieist,ä  niuistavat,  kuinka  eiisim-

]`iäiseii   ]iiaailma]isodan  jälkeen  saimme  kolleeg`oilta  enLisissä  vihol-

lismaissa   kirjeilä,   joLka   alkoivaL   saiioilla   'Parahin   N.P\T.,   olet,t,eko

vielä   e]ossa?'   Jälleen   me   saaininc   niitä;   eräs    ilniesi}i    pö}rdälleni

iätä   kirjoiuaessani.   Sc   alkoi   vanhalla   fraasilla:   'Kas   niin,   t,ässä
sitä   laas  oll€ian',   niikä   o]i   perimiäiiien  klovnien  l,erveh(l}.s,   kii]`   he

ilmest`-\,.äi  sirkuksen  nä).ttämöllc.   Tässä  sit,ä   t€`as  ollaan  keskiisLe-

lemassa  sanioist,{`  \/.anhoisia   i)robleemoisLa,  joista   Sokraies,   Arist,o-

t,cles   ja   .\quinas   kcskustcli`J.at.   J-oku   pcrin   iiaiivi   ht`nkilö   saat,i€`isi

uskoa,  L`iiä  me  iällä  keriaa  saisiimi`e  jolakin  sclvitci}.ksi;  muti,€`  sc

olisi    inaailman    suuriniinan   nä}.tcliiiäii   tä}.dellineii   väärin}.iiiiiiäi.-

r`-s.y)    \'ämä    Ortonin    pcssiiriistisillä    vaikuttavat    saiiat    soi)isi\.€`i

miclcsLä]ii   avaukseksi   miltci   inillc   i)oliiltiselle   ja   +,alouspoliiLLisellti

Lut,kiclmalle  l,ahansa,  jossa  ns.  toLuulta  }'riLCLään  tavoitella.  Talous-

i)oliitikko   }rrittää   kä}/rltää   h}'`'räkscen   i)oliittiscn   kai`uscllin   kcski-
hakuis\'oimaa,   inulLa   hän  joutuu   useimmiten   huoniaamaan,   clt,ä
keskipakovoimaL  kä}-tännön  elämässä  o\i'i`L  `'livoiinaisesii  eiiemmä]i

vaikuita\/'ia;  k}'s}'m}.s  oii  vain  siitä,  iiiillä  heikcllä  ei`i  siiuntiin  `.ctä-

vien  voimien  tasai)aiiio  järkk}-}r   niin  pahasli,   cltä  vapaan  }.hteis-

kunnan  akseli  murtiiu.
Talouspoliitiiseen  Lapahtumiseen  ci-iimmin  \'aikuttavai  voimai

ovat  suurin  piirLein  näk}'vissä.  Tässä  suht,cessa  johta`'impana  \,.ai-



'rALOUSPOLITIIKKA    PUOLUEPOLI.l`IIKAN    PURISTUKSESSA                            i85

kutt,imena voitaneen n}'kyaikana  pitää
tcilTo~ri-a-6-1ii;6e+-n-turvallisuuteen.

yrkilnystä
Se  jakaantuu  kahtaanne:   t,oisaalta

'saavutettujen  oikeuksien'  inaagilliseen  lakiin,  t,oisaalta  jatkuvaan

pyrkimykseen  lisäLä  noita  oikeuksia  käyttämällä  ju]kista  valtaa  ja
nimenomaan  valtiota   hyväksi  tulonjakaantumisen  säätelemiscksi
omalle   ryhmälle   yhä   edullisemmaksi,   palkkapolitiikalla,   subven-
tioilla,  elinkeinon  tai  yrityksen  toimintacdell}-t}.sten  turvaamisella
sekä  jull{isia  palveluksia  lisäämällä.   Valtiolle  asetetuL  tehtävät  ja
velvollisuudet  ovat  muut,iuneet  milt,ei  rajattomiksi.  Se,  mitä  minä
toivon,  mut,ia  en  i)ysty  aikaansaamaan,  se  on  valtion  t,oteutettava
h}'väkseni.  Silmäys  maamme  viime  vuosien histoi`iaan antaa  hyvän
kuvan  tämän  menLaliteeiin  käytännöllisistä  tuloksista:  vahion  on
huolehdittava  palkkatasosta,  valtion  on  t,aat,iava  riittävät  hinnat
maataloudclle  ja  t,urvat,tava   maatalouden   kannat,tavuus,   valtion
on  suojatLava  kotimainen  teollisuus  tulleilla,  valtion  on  annettava
mctalli-    ja    laivarakennusteollisuudelle    korvaus    kustannustason
noususta,   valtion   oii   maksettava   lapsien   elät,t,ämisestä   koituvat
kustannukset  jne.

r\Täidcn  laajasuuntaisten  vaatimusten  ja   Lehtävien  piirittämät

poliitikoL  ja  heidän  valtansa  edellytyksenä  olevat  joukot  ovat  kui-
tenkin  joutuneet  näyttämölle  esittämään  suurta  nä}/rtelinää  hyvin
heikosti   valmislautuneina.   Taloudcllisten   olojen  ja  talouspoliitLis-
ten  toimcnpiLeideii  keskinäineri  riippuvaisuussuhde   on  jään}-l  hä-
inäräksi.   Kukin  ryhmä  katsoo  i.iittäväksi,  jos  se  saa  omat  vaat,i-
muksensa toleuLeLuiksi -inuut  pitäkööt huolen itsesLään; jossakin
on  kuitenkin  olemassa  tasapaiiiotila  taistelun  i)äät}.tt}'ä,  joko  sit-
ten   etulinjaa  luovut,ettu,  se  i)ideLt}.  hallussa  t,ai  t)rönnett}'  eLeen-

päin.   Mut,t,a  talouspoliiLLisella   keiit,ällä   on  käyn}.t  samalla   Lavalla
kuin  kai]sainvälisessä  politiikassa t,ama  t,urvallisuuden

9_tsjntäonjohtanutäärimmäis_eL£p_vgrus_t_e_lii|{g__u__tj3_e_i_i__jalisää_P.t_}[VLää:n
sQdan  uhkaaii. Vapaiden  yhteiskuntien  sisällä  samaa ilmiötä vast,aa

i±n_I:|ee±iri__sisäisen romahduksen vaara.
N}.k}-iseen   olotilaan   johtaneista   kangastuksista   vaarallisimpia

on   epäilemätlä  vallion   menotalouteen  ja  sen  tulojen  hankiiiLaan
1iittyvien  kys}.myste]i  käsittely toisistaan  eril]ään.  Ei  ole  lainkaan
hai`vinaist,a  -niinhän  on  parhaillaan  asian  laita  -citä  valtiolta
\/-aaclitaan   ]aajaa   subventio-   ja   avustuspo]itiikkaa   ja   verohelpo-
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tuksia  samanaikaisesti.   Kansalaisilla   on  t,osin  sellainen  yleiskuva,
että  valtion  velvollisuuksien  lisääininen  lisää   myös   verorasitusta.
Mutta  kukin  i`}'hmä  voi  onnistua  saamaan  enemmän  kuin  joutuu
antamaan,  kas  siinä  pelin  suuri  viehätys.  Valtio  voi  huoletta  lisätä

yleisi)alveluksiaan,   jos   soi)ivat   ensiasteiset   veronmaksajat   löyde-
t,ään. Ulkomailr,a  tuotavien  .kankaiden  hintaa  sopii  hyviii  alentaa,

jos  yhtiöille  pannaan lisävero.  Tavalliselle kansalaiselle riit,t,ää tieLo,
että  i'ikkaat  osake\/htiöL  suorittavat  kustannukset;  miten  nuo  \.h-
t,iöt sitten hoiLelevat t,uoii niaksun, ei enää oikcastaan kiinnostakaan
hänt,ä.   Pääkaupung.issa  vieraileva   pienviljelijä,  joka   näkee   EQpla-

nadilla  kiiltelevät  >)dol]arih}-in}'t»,  on  varmaan  sit,ä  inieltä,  ett,ä  peh-
meillä  ist,uimilla  kelluvat  i`ouvat  saavat  ]naksaa  sievoisen  lisävero]`.

joLta  inaatalous saisi komi)ensaatiota.  Nähdessääii vuoden kuluttua
aivan saman nä} n,  häti tuskin voi tulla muuhun tulokseen kuin ett,ä
veritn   olisi   pit,än}tL   olla   vielä   korkeami)i.

K`irinalaisessa   ja   järjest}.neessä   vht,cisl{unnassa   tulonjaoii   ta-

saaminen  vahion  t,oinien}iitein  saattaa  onnistua  varsin  hvvin.  Meil-
Iä   Suomessa   verojen   `Jäisiö  ja   v}.ör}'i}rs  tekce   veropoliittisten   toi-

menpiteiden  seurauksct  eriLtäin  ei)ävarmoiksi;  palkallaaneläjätkin,

joihin verot,uskoneisto on tähän saakka t,äsmällisesii ulottunui, ova+,
nykyisin  mahdollisuuksien  mukaan  sopeuLumassa  näyLc]mään  p}.r-
kimällä   luontaiset,uihin   ja   ei`;laisiin   i)äivärahoihin.

Englamissa  suoritet,tiin,  kuten  t,unneLi,ua,  viiiiie  sodan  jälkeen
toclellinen   va]lankumous   lulojen   ja    oniaisuuden   jakautumissuh-
1,eissa.   ))Vanha   iloinen   Eng.lanl,i>)   hävilettii]i   vai`sin  perusLeellisesti.

Mutt,a  tätä   Lietä   kulkicn   on  joudultu   uutccii  ki`iisiin:   vaikcui,ecn

jatkaa  valtion  h}rvien  pal\.clusLen  i)olitiikktia  lisäämättä  tavallisen
kansalaiscn   vci`oiaakkaa.    Eiit,inen   finanssiministeri    Sir   St,afford
lausui  pari  viioiia  sitLen budjettipulmessaan,  et,tä  valtio  ottaa  kävL-

tööii`ä  }-li  40  prosenii,ia  kansantulosta.  >)Oleinme  näin  ollen  sen  ky-

symyksen  edessä,  n]iten  kansanl,uoLc  j€ietaan.  On  monia,  jotka  eh-
dottavat,   et,tä   nie   sallisimmc   }'ksilön,   i)alkallaane]äjän   niinkuin
voitto-osinkoa  nostava]]kin`  k`ilutt,aa  itse  cnemmän  lieventämällä
hänen  harteilleen  asct,ettua  vci`oLaakkaa.  Muita  tämä  voidaan  teh-
dä   sosiaalisia   palvelul#ia   vähentämällä   ja   puolustuslaitosta   hei-
kentämällä.t)   Kun  tänä  keväänä  jouduttiin  tilanteeseen,   ei,t,ä  va-
rustelusta  koituvien  lisäk`istannusten  i)eitLämiseksi  oli  löydettävä
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varat,   ei   veroi.asituksen   lisäämisen   kohdistumista   laajoihin   kan-
sanjoukkoihin   voitu   T)eittää   eikä   myöskään   vält,tää   sosiaalisten

palvelusten  rajoittaniista.   Tuloksena   oli  tunnet,tu   ki.iisi   Laboui`in
omassa  keskuudessa.  On  mahdollista,  että  tekohampaiden puolesta
taist,eleva  Mr.   Bevan  saavut,taa  kansansuosiota  -  saavut,taisi  ai-
nakin  Suomessa  ~  ii`utta  t,uskin  voi  olla  ei)äilystä  siitä,  että  Mr.
Gaitskell  on  asiallisest,i  oikeassa.

Meillä   Suomessa   ei   valtion   tulonjakamispolitiikassa   ole   vielä

päädytty   tähän   selkä   seinää   vasten-t,ilanteeseen   suui`eksi   osaksi
johtuen  voimakkaast,a  inf'laat,iosta.  ^\'1ut,t,a  t,uohon  tilant,eeseen  jou-
duiaan  tä};.sin   varmasti,  jos  inflaatio   i)}'sä}/rtetään  ja   eter]kin   jos
inaai]inaninarkkinoilla  tai)ahtuu   meille  ei)äedullinen   hintakäänne.
Tiet,}-sti   voidaaTi   Englannin   malliiii   }-rittää   suui`ten   oi`iaisuul{sien

ja  iulojen  konf].skaatiota,  mut,ta  se  ei  i)iLemmällä  tähtäimellä  i"ob-
leemaa muuta, koska l}'psäväkin lehmä voidaan tappaa \.ain kerran.

Poliit,tisten  olojen  rikkinäisyyden  eräänä  scurauksena   on   vas-
t,uu]iLunnon   i)uute.   Jos   maassa   on   vähemmistöhallitus,   iiiin   i)ar-
1ament,aai`inen   enemniistö   katsoo   voivansa   harjoitLaa   varsin   häi-
käilemätöntä    etur}'hmäpolitiikkaa    uusien    talouspoliittisten    vai-
keuksien  uhallakin,  sillä  s}-}.-  ja  seuraussuht,eet  on  i)roi)agandassa
hel])po  hukutiaa  ja  vicritiää  sy}r  hal]iiukselle.  M}röskään  enemmis-
töhalliiukseL   eivät    sinänsä    anna    takeita   vastuuntuntoisesta   ta-
]ouspolitiikasLa,   cllei   tuollainf`n   halliluskokoomus   ole   vakiint,unul

sckä  siihen  osallistuvien  puolueiden  että   m}.ös  henkilöiden  os``lta.
T}.}'i)il]inen  esimerkki  Lästä  on  parhaillaan  istuvaii  halliLuksen  har-

joiiLaina    vaikcuksien    siirtämisim]itiikka    uusia,     tulevaisuudessa
esilletulevia  ei)äkohtia  luomalla.   Kun  lällä  linjalla  on  lultu  äärim-
mäise]le  rajalle,  siii.reiään  koko  vaikeuksien  patoutuma  >)linnai.au-
han»  avulla  vaalien  jälkeen  inuodosiettavan  hallit,uksen  harteille;
selviytyköön   se   asioista   }rhtä   ))h}.viny)  kuin   edeltäjänsä,   jos   osaa.
Hallitusten    »vakiintumattomuudenJ)   vaikut,usia    lienee    Loisaalta,
et,tä   hallint,okoneiston   laajeneminen   on   hillitympää   kuin   useast,i
silloin,   kun   ministerit   itse   pääsevät   omaksumaan  virkamiesasen-
teen.    Finanssitoimikunt,a    ]ausuu    viime    vuonna    valmistuneessa,
valtiota]ouden  laajuutta   koskevassa   Lutkiinuksessaan   mm.:   »Suo-
rit,et,ut  pistokol%et  osoittavat,   että  virkainiesten  lukumäärä  nor-
maa]ivii`astoissa   ja   -1aitoksissa   on   vuodesta   1938   kasvanut   enin-
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tään   tehtävien   lisäänt}rmistä   vastaavassa   suhteessa.    [\`Iikäli   tai`-
kastelun  ulkopuolelle  jätetääii  i)uolustus-ja  poliisivoimat,  `'altion
liikclaitokseL  sekä  säännöstcl}--ja   asutus\'irastot,   on  virkamiesteii
lukuinäärä kasvanut vuodest,a  1938 vain noin 25 prosentilla.)) Meillä
lience   valtion   viraii-   ja   toimenhalt,ioiLa   n.   3,5   proseiittia   t?-össä-

olevasta   väestöstä.   Vaikkakin   vci`iailun   t,ekeminen   hallinnomsen
rakcnteen   eroavaisuuden   vuoksi   oii   ontuva,   on   kuite]ikin   s\.Ttä
todet,a,  eLt,ä  Englaniiissa  o]i  keskus-ja  i)aik€`llishallinnon  p€`lveluk-

sessa  v.   4950  noin  6  prosenttia  L.\.össäolcvasta  väestösLä;  tällöin  ei

puo]usLusvoimia   ole   otettu   huoniioon.  Ei.äin  \.ai`auksin  voitaiieen
sanoa,    cttä    suomalaisi}.}-i)i)isci    hajanaishalliiukset    kohdist,avai

päähuomion  valtion  hyvic]i  i)alve]usten  lisäämiseen  useinkin  siinä
hyvässä   uskossa,   että   olemi`ssaoleva   hallintokoneisto   voi   ne   suo-
rittaa.  Paljon  puhutuL  suumiLclma.l  ja  kaikkien  puolucidcn  oinak-
sumat  i)onnet  valtion  virkamichisLön  lukumäärän  vähentämisest,ä
ovat  täten  suurelt,a  osaltaan  i)innalla  liikkuvaa  proi)ag`andaa,  joka
ei   rohkene   kajota   \'alt,iokoneist,on   laajenemisen   aH{usyihin.   Yht,ä
hyvin  kuin  voidaan  vaatia  valtion  a\'.uslusr)oliLiikan  ]aajeiitamista

ja  vcrojen  väher)täm;st,ä  samanaikaiscsLi,  }-htä  kirkkain  siliiiin  csi-
tetään   yhdellä   kertaa   vaaLimus   valtion   h}'vien   italvelustcn   lisää-
misestä   ja   virkakont}islon   sui].isLaniiscsta.

Vastuunsiii`Loi)olitiikkaa    harjoilelaan    laajassa    miLassa    myös

pai'lainentaarisen  koneist,on  ulkoi)uolclla.   On  ollut  mielenkiintoisLa
havaita,    mit_e_fljkä_ iiipQk.k_a_qs_t_i_  `L}:öm_ark!{inajärjeslöt,   niin   t}'önte-

kijäl  kuiii  työnantajal,,  ovat__p}.rkinceL  saamaan  kull-oinkin  istuvan
hallituksen     osavastuulliseksi  _.t}'öiiiarkkiiiajärjeslöjeii     tckemistä

ratkaisuisLa,  jotta  t,ähän  siunauksen  antoo:i  m}'öhemmin  \.oit,aisiin
vedota  asioideii  kehit,ivessä  huonoon  sutiiitaan-j-a  vaadiitaessa  hal-_  _-____   _ --------------- 1          _ _             _       _            _  _      i_      ___..    _

litukselLa    oman    etur}.hmän    tarvit,scii`ia    ]isäloimenpileiLä.     Kun

palkkasäännösLcl}/   runsä;--``i'I6Ts-i-'sit-i-än   im.cttii`n-,   oli   ic;a~eitti-vissa,
mit,cnkä   kummankin   t`,'ömarkkiiioiden   asiapuolcn  taholta   kilvan
kiirehdiLi.i;ii   kcksimään   kcinoja,   joilla   omakoht,ai]ieii   vasiuu   voi-

taisiin   vältt,ää   --ja   t,ässä   p}Tkim}'ksessä   on   ei`inomc`isest,i   onnis-

tuttukin,  niinkuin  kirurg`in  opcraatio  saattaa  onnistua,  vaikka  i)o-
tilas  kuo]ee.   Kun  ammattivhdistysliikkeen  sisällä  on  riehunuL  an-
kara   poliitLiiieri   taistelii,   on   hallitsevan   eneiniiiisiöii   johto   katso-

nut   taktimscsli   parhaaksi   esiint}.ä   ]i`elko   radikaaliscsii   ja   j}Trki]i
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palkankoroLusvaatimuksin.   Kun   hallit,us   on   iiäihin   pakon   edessä
taipunut,  on  qinakin  kuviteltu  voitavan  siirtää  vastuu  sille:  hinnat
kohoavat,  inflaatio  jatkuu,  se  on  hallitiiksen  s}.ytä.   Kyseenalaista
on,  onko  t,ämä  Lakt,illinen  liiija  ollut  erit}.iscri  viisaast,i  valitt,u.   On
toLta,   että  joukot  eivät  o]e  koskaa]i  s}r}/.tLäneet  ammatti\-hdistys-

johiajiaan   i)alkankorotusten   hankkimisesta,   mutia    toisaalia    in-
flaation  synnyLtämä  levottomuus  ja  tyytymätLöin}.ys   suuntauiuu

johtoa vastaan, vaikkapa vain siinä  muodossa, että  sen  ci  ole  onnis-
t,unut    hankkia    riittävän    suuria     palkankorotuksia.      Ammdt,ti-

yhdist}/.sliike   oii  useasLi  toiminut   aivan  kuin   sen  piirissä  olisi   suo-
ritettava   i)oliil[isluonLoiseL   vaalit  joka  toinen   viikko;   hetkellisten
mielialavoittojcn  vuoksi  o]i  asial]isuudf`n  linjasta  ollu  valmiita  tin-
kimään  miltei  niiten  paljon  tahansa.   Selvää  kuitenkin  pitäisi  olla,
että  Lällainen  ]i()idutun  \mii)}.rän  takt,iikka  i)itemmä]lä  t,ähtäime]lä

kost,autuu.   On  Tai.sin  vähän  luultava€`,  että  kommunismi  t)lisi  vii-
mcksi  suoriietuissa  aminaiii\.hclist,vsliikkeen  vaaleissa  saavuttanui
ainakaan  laajempaa  karinaLust,a  suhteessa  muihin,  vaikkai)a  SAK
ei   olisi   harjoiLtanut   sellaista   inflaatioi)olitiikkaa,   kuin   t,odellisuii-

dessa  on  tai)ahtunuL.
r\T\'k\-isenlaisissa  olosuhLeissa  -se  on  myönnettävä  --on  ei`it-

täin  vaikeata  taToitt,aa   ammattiyhdist}'sliikkeelle  idcologiaa, joka
tä\.tt,äisi   i\lussa   mairiiisemani    Burnhamin   ideologialle   asettainai
teht,ävät:  l,}.}.d}rttää  joukkoja  ja  olla  }'hteiskuman  maiiagcrien  iiä-
kem}-stä  `/-€`sta€`va.   Ilmeisesti  olisi  valtiomsen  politiikan  ja  ammat-

ti}.hdist`.sliikkecn   itolitiikan   lö}-dettävä   varsin   kiint,eät   liiLt}.mä-

k(ylidai   ja   luotava   }rhLenäiset   edell`'t,\'ksci   laajasuuntaisen   v€`lis-

tustoiminnan   harjoiLiamiselle.    Kun    ammattiyhdisLysliikkeen   ta-
ho]La   iällainen  icleolugia  on  jouduttu  korvaamaan  indeksiuskovai-
suude]]a   ja   kuii  sillä  taholla  joudutaaTi   jiilistamaa]i,   että   e]inkus-

iamiusiiideksin   laskuiavan   muut,oksei   olisivaL   }Jlitä   törkeätä   me-
iicttel}.ä  kuin   mct,rin  milm  lyhentämineii  hdllitukseii  päätöksellä,

niin  olemnie  pikemminkiti  tekemisissä  kansa"sen  onnei,tomuuden
kuin  kooiiiilliseii  harhakäsitvksen  kanssa.

0lcmassaolcvicii  suhteiden  meLi`inmitta-ajalLelu  ei  ole  suinkaan
tuntematonta  m\-öskään  icollisuudenharjoittajien  i)iirissä.   Jos  esi-
inerkiksi  vientihiiiiioissammc  tai)ahtuisi  sellainen  putoami]ien,  että
L`iota}il,o   muodosluisi  kannattamatioinaksi,   niin  tuskinpa  kiikaan
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teollisuusmics   pitää   mahdollisena  sanottavastikaan  ]iikutella   kus-
tannustekijöitä;   devalvaation  vaatimus  nostetaan  automaattisesLi
esiin,  ja  valuutiakurssien  muutoksen  on  oltava  niin  suuri,  että  tuo-
tanLo  uudelleen  muodostuu  kannattavaksi.  KotimarkkinaLeollis`iu-
(lessa hintasäännöstel}r on epäilemättä uudelleeii kehittämässä  »k`is-
tannusten  inukainen  hititaJ)-ajattelua,  jostd  jo  oltiin  jossakin  mää-
rin  irroiLtautumassa.  Näinä  teol]isuutta  koskevat  k}'s}'m`TkseL  itoh-

ditaan  kuitenkin  siksi  supi)eassa  piirissä,  ettei  ]]iillä  ole  y)poliittista»

kantavuutta.   Maataloustuottajat   sen   sijaaii   joutuvat   vet,oaniaan
laajoihin  joiiklmihin,  ja  sen  vuoksi   ajaLLelun  suunt,a   m}-ös   i)aljas-

i,uu   selvemmin.   Linnarauhaso])imuksessa   esiinL}'vä   luitaus   inaata-
lousLuoiteiden    hintojen    määrääiiiisest,ä    >)kustaiinustason    mukai-

siksii)  ja  eduskunnassa  i)arliaillaan  csillä  olcva  liikiehdotus   intiata-

Ioust,uot,annon  k€`nnaLtavuuden  turvaamjsesla  oval  nä\-Lteitä  suun-

nasLa,  joka   auttj±±±iaL±Lo_i_Tiqs_l_i_ j_qhL±qj! ±_uQlqi.ipon   i.i±_uist_q   kuin  talou-

dcmsu_uden_ _ pgr`i.a_9t.t_eist.€`_  ~riipp_TL±g_ks_i..     }Ia€`taloustuotannon     kan-

m;ttauius   kaikilla  olemassaole`.illa  ja   \'asta   imiodosteit<;\'illa   Lila-

l}.}-i)cillä   ja   kaikissa   osissa   iiiaata   turvataan   `.allion  toime.npilcin.

Kun  korkci[a   hntoja   lisäksi   aleniiet,aan   `.altio)i   varoin,   on   suori-
i,ettm   t,aik€`lcmi)])u`   joka   t`-}'d}rttää   sekä   tuottajia   L`t,tä   kuluttajia.

Tä}`dellis(m    on]iLiiitilan    saavullamiscksi    loimiipii,eitä    lä}rdenne-

tään  kaikeli   m\.önt,ämällä  cnl,istä  eneminän  valtioii  aviistusta  i.aa-
kaituutavai.an   \/.iemiseksi   Ruotsiin  ja  \'oiiaan.  `Jos  inaataloustuot-

tcidcn    }.litiiotantoa    s}.nL}-`.,    ]ii;n   sekin    on    }`atkaisLa`.issa    valtion

\.ientii]alkkit)iden    avulla.

O]i   luonnollista,   ett,ä   Lalousitolitiikassa   ]iiinkuiii   `-lcensäkin  po-

litiil{assa   on   löydett,ävä   \'ksinkert,aisecn   m`iotooii   ])uetut   tunnuk-

scL   noudatetLavan   i)olitiikaii   Lienviitoiksi.    Koko   ka]isaa   ci   voida

t,ici,eellises{i    koulita.    On   hyvin   tunnc`itua,    i`iitenkä    niitättöinän

])ienen  le\'ikin  t,ämänluontoinen  kirjallisuus  saa\.uttaa;  on  laskcttu,
eit,ä  }-hteiskuntatieteel]isten  kirjojen  keskimääräinen  le`'ikki  väki-
luvult,aan  niin  suuressa  niaassa  kuin  Yhdysvalloissa  oii   alle  2  000,
i`ial{simina  /+0  000 ~-50  000.   Kansanvalt,akin  i)erustuu  poliittisten

johtajien   seuraamiseeii,   k`'s}.rm}/.s   on   vair   siitä,   missä   määrin   nä-
mä  johtajat  toisaalt,a  voivat  pitää  }'llä  otet,ta  joukoista  ja  sainalla

pyst,yvät  todella   ohjaamaan   niitä   onnist,uneella  t,avalla   kohti   lu-
\.attua  ]iiaata.  On  aina  olemassa  vaara,  et,t,ä  kun  poliittiset johLajat
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joutuvat   valitsemaan   näide`n  kahden   välillä,   he   valitsevat   ensin
mairiitun;   elleivät   joukot   seui`aa   johLajia,   niin   johtajat   i`yhtyvät
seui.aamaan   jouklmja   ja   säilyvät   silti   johtajina.   f4rno!cZ   ToyrLbee
lausuu  teoksessaan  'Ilistoria  uudessa  valossa',  luvussa  'Oman  koh-
talon  ohjien   menet}rs':   »Kielteisenä   vaai`ana   on,   ett,ä  johtajiin  it-
seensä  tarttuu  se  hypnoottine]i  tila,  johon  he  saattavat  joukkonsa.
Silloin  rivimiesten  kuuliaisuudesta  on  maksettu  se  tuhoisa  hinta,
että  upseerit  ovat  menett,äneet  aloitek}'kynsä.  P\'äin  on  käynyt  ki-
vettyneissä  kulttuureissa  sekä  kaikkina  niinä  muiden  kulttuurien
kausina,  joita  on  i)idettävä  p}rsähdyksinä.   Tähän  kielteiseen  epä-
onnistumiseen  ei  tarina   kuitenkaan  useimmiten  pä-ät}r.   Kun   joh-
tajat  lakkaavat  johtainasta,  heidän  valta-asemansa  muutt,uu  epä-
kohdaksi.    Riviiniehet   kapiiioivat,   jolloin   upseerit   Laas   }ritLävät

palauttaa   jä]`jest}-ksen   ankarin   tbimeni)itein.   L},'}.ransa   kadoLta-
nut  tai  sen  kä)'Lön  unohtanut  Oi`I.eus  riehuu  nyt  kädessään  Kserk-
seen  ruoska,   mut,ta  t,uloksena   oii   vain  hirvittävä  sekasorto,  joka
hajoittaa   koko   joukko-osaston.»

Saattaakin  ollci  niin,  että   liioilel]usla  rylimäpolitiil"sta  t,alou-
de]lisella   kentällä   aiheutuvat  vaaraL   ovaL  luonteeltaan  enemmän

?'leispoliittisia  kuin  taloudellisia.   Vanha  liberalistinen  koulukunta
kuvitteli,  et,tä  hoino  economicus  itsekkääst,ä  etut,avoittelusta  huo-
limatta   aikaansaisi   harmoonisen   kokonaisuuden   s\/.ntvmisen.   Tu-
los  ei  }']eiseltä  kannalta  katsoen  ole  ollut  kovinkaan  tyydyttävä.
Homo   economicus   on   vaihtunut   homo   politicukseksi.   Tuskinpa
homo   politicus   tekee   taloudellisella   kentällä   asiallisesti   katsoen
seri  suurempia  vahinkoja  kuin  edeltäjänsäkään.  Mutt,a  jälkimmäi-
sen  asema  on vaarallisempi  siinä  suhteessa,  että  hän tempoilee  mo-
lemmin  käsin  niitä  sidelankoja, jotka  pitävät  yhteiskuntaa  koossa.
Eräänä  poliittisen  »vapaan  kilpailun»  seurauksena  on  ollut  valtio-
vallan  auktoriteetin  uhkaava  aleneminen.   r\Tykyajan  ihminen  hy-
myilee  ivallisesti  vanhalle  uskomukse]le,  että  hallit,usvalta  olisi  pe-
räisin jumalalta.  Hän  on  huomaamatta  luisunut  toisecn  äärimmäi-
syyteen:   valtiovalta   ei   nauti   juuri    minkäänlaista    kunniciitusta,
ellei   se   voi   käyttää   pakkoa   t,ahtonsa   toteuttamiseen.   Talouspo-
Iiittisella  alalla  se  ei  yleensä   voi  sitä  tehdä.   Mitä  enemmän  edus-
kunt,a  ja  hallitukset  tekevät  päätöksiä,  joide]i  ainoana  perust,eena
on  ryhmäedun  etsintä,  sitä  enemmän  laskcud`itaan  siltä  moraali-
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selt.a  ja]ustalLa,  jonka  varassa  valtio  seisoo.   Ei  ole  olcmassa  cdus-
kunt,aa   eikä   halliiust,a    abstraktiona,   vaan   200   tai   viiiisentcjista
miestä  ja  naista,  jotka  eivät  ole   hiveiitäkään  sen  paremi)ia  kuin
minä   itse   ja   joille   niinä   annan   mielisuosioni   vain   silloiri,   kun   he

antavai   minulle  ]ahjoja.   Kumartakaa  tc   mimia,  niin  s€i€`tte  pitää
vei`ovapaaL  tulonne,  inii.tLa  älkää  nousko  minua  vastaan.

On   olemassa   ihmisiä,   joLka   pitävät   talouselämän   i)o]itisoitu-
mista   poikkeuksellisLen   olojen  luomana   väliaikaistilam,   josta   en~

nen  pitkää   i)alataan  >)normaaliiny),  ts.   suurin  i)iirtein  omia   sisäisiä
lakejaan  noudatta`t-aan  talouseläiiiään.   En   puolestani  usko  tällai-
sen   käänLeen   mahdollisuuksiin,   }.ksinkertaisesti   siitä   s}'yst,ä   että

julkiset  yhdysku]inat,  ennen  kaikkea  valtio,  on  jo  sidottu  ]iiin  mo-
nin  ja  vahvoin   sitein  talouseläinään,   et,t,ä   niiden  irroittaminen  ei
rauhallista  tieLä   käy  päinsä.   J7omo  pozj£..cz/Åse7t  ui`a   taloudellisella

kentällä  tulee  jatkumaan.  Toisaalt.a  i)itäisi  olla  selvää,  että  poliit-
tinen  i)vapaa   kili)ai]u»  ei  tuo   i)elastusta   vaikeille   i)ulmakysym}7k-
sille;  päinvasloin  ajaudutaan  yhä  syvempiin  kriiseihin,  jotka   mL4-
fcL!£s  mLt£cmdi.s  ovat  verrattavissa  liberalismin  talouspuliin  ja  jotka

luonteeltaan  ovat  ent,istä  vaarallisempia.  Jotta  homo  politicus  voisi
toivoa  onnistuvansa  taloudellisissa  pyrkimyksissään,  on  hänen  il-
meisest,i   lähdettävä   kokonaistaloudellisen   suunnittelun   i)ohjalta.
Hänen  on  tällöin  koetet,tava  t,oimia   }-htä  tarkoituksenmukaisesti
kuin  homo  econoinicus   omalla  suppealla  kaistallaan.

Kysymys   on   lyhykäisyydessään   siitä,   tekevätkö  poliittiset  ja
muut   olosuhteet   meidän   maassamme   mahdol]iseksi   pitkäLi   täh-
täimen   suu])nitelmallisen   kokonaista]ouden   hoidon.   Vaisuja   yri-
tyksiä  tähän  suuntaan  on  tehty,  mut,ta  ne  ovat  kaikki  sori,uiieet
ryhmäkuntien   valtataisteluun.   Hallit,uksen   julistaman   t)]innarau-
h.m»  aikana  i)itäisi  jälleen  luot,aman  ohjelmaa  harjoitettavalle  ta-
1ouspolitiikalle.   Mutta  tuollaiset  ohjelmat  ovat  tuskin  i]aperia  ar-
vokkaammat,   ellei  ))poliittisia   realiteettejat)  laajoissa  piireissä   ale-
ta  tajuta  hieman toisel]a  tava]la  kuin  tähän  saakka  on  ollut  laita,

ja  jos  tehdyt  ohjelmat  käyLännössä  murskataan  samassa  hetkessä
kun  ne  näytt,ävät  käyvän  ristiin  jonkin  voimakkaan  ryhmäkun-
nan  tai  puölueen  propagandanäkökohtien  kanssa.  Tältä  suunnalt,a
kuiLenkin  raikaisu  on  löydettävä,  jos  sekasorrosta  mielit,ään  vält-
t,yä.   Pai`lament,aarisen   demokratian   i)uolesta   on  voitava   ja   osat-
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tava  taiste]1a.   Demokratia  on   aina  ]uot,tanut  sisäisiin  arvoihinsa,
mutta  se  on  myös  usein  kukistet,t,u  tähän  luott,amukseensa.  Rans-
kalainen  lehti  Le  Monde  kirjoitti  joitakin  aikoja  sitten  mm.: y)De-
moki`atian   olemus   on   siinä  tosiasiassa,   että   se    takaa    vapauden
niillekin   aineksille,   kuLen   esim.   kommunisteille,   jotka   käyttävät
tätä  vapautta   hyväkseen  hävit,tääkseen  sen.   Täriiä   vakaumus   ei
ole  naiiviutta  eikä  heikkoutta,  vaan  osoitus  lujasLa  uskosta  ihmi-
seen.   Tämän  uskon  mukaan  hyvä  on  lopuksi  voittava,  jos   hyvä

ja   paha,   totuus   ja   valhe   taistelevat   samoissa    olosuhteissa,   ts.
kaikkia  koskevan  vapauden  vallitessat).  Eräs  tätä  esit,ystä  vastaan

polemikoinut  kirjoittaja  huomauttaa,   että  se  johtaa   mieleen  Leo
Tolstoin   uskon.   Kun   häne]tä   kei`ran   kysyttiin,   mitä   hän  tekisi,

jos   rosvot   murtaut,uisivat   hänen   taloonsa   murhatakseen   hänen
lapsensa,   Tolstoi  vastasi:   »Ainoa,    minkä   minä  voisin  tehdä,   olisi

yrittää   saada   heidäL   vakuuttuneeksi   siitä,   ettei   sellaisesta  Leosta
ole  mitään  hyötyä  ja  että  se  c.n  väärä.»

Luulen,   että  tolstoilainen   moraalinopetus   ei   paljon   auta   eri-
Iaisten ryhmäkuntien  etupyyteitten torjumisessa  nykyhetken  Suo-
messa.   Nuo   ryhmät   luulevat   saavansa   toiminnallaan   hyötyä   ja
usein  sit,ä  saavatkin,  eivätkä  ne  myöskään  omalta  kaTinaltaan  ole
))väärässä)).    Mikä   puuttuu,   on   suhteellisuuden   taju   ja   näkemys
kokonaisuudesta.

Parlamentaarisen   demokratian   elinehto    on    palauttaa   tämä
suhteellisuustaju   ja   pitää   kokonaiskehityksen   langat    käsissään.
Jos  valtiovalta   pelkästään   mukaut,uu  nykyisenlaisiin   y)poliittisiin
realiteetteihinJ),   niin  demokratia  on  ajautuva  kriisistä  toiseen.



NS.  MATEMAATTISESTA
KANSANTALOUSTIETEESTÄ

Kirjoittallut

Jaakko   Rciilo.

Mielenkiint,o   ns.   mateniaat,tist,a   kansa]it,aloust,iedett,ä   kohLa€`n

oii meidän maassanime ollut viime aikoihin saakka sangen  vähäistä.
Kun   asennoitumisessa   nä}rttää   i)arhaillaan   tapahtuvan   olennai-
nen   muutos,   eräiden   matemaattiseen   kansantalousLieteeseen   liit-
t\rvien,   luonteeltaan   i)eriaatteellisten   seikkojen   sel\/-ittämistä   \r.oi-

taneen   katsoa   tari)een   vaatiniaksi.   Seuraa`.illa   sivuilla   yritetään
sellaista.

Vaikka   onkin   tot,ta,   etlä   kansa]italöustiet,een   piirissä csiint}.}'

joukko   k}'s}-m}-ksiä,   joita   on   mahdotonta   ajatellakaan   voitavan
kä}-tännössä  käsite]lä,  saati  ratkaista  ilman  matemat,iikkaa  (tällai-
sia  ovat ennen muuta ns.  ekonomet,riset k}-s}rm}.kset sanan ahtaam-
]nassa     merkit\.ksessä),     useissa    tapauksissa     kansantaloustieteen
matematisointi  on  enemmän  makuasia.   Kun  on  selvää,   että  kai-
kist,a   kansantaloustietcilijöistä   ei   tule   keskinkertaisiakaan   matc-
inaatikoita, ja  kun  toisaalta  ei  ole  initään  takeita  siitä, et,tä  kaikki
k.ansantalo`]stietcellisiäkään kys}'m},'ksiä käsittelevät matemaatikot
omaisivat  riit,tävästi  keskinkertaisenkaan  kansantalousmiehen  tar-
vitsemia  k}rk?-jä,  t}rönjako  on  paikallaan  tässä  niin  kuin  monessa
muussakin  asiassa.   Mutta  t?-önjaolla  ja  erikoistu"isella  oii,  kuten
tunnet,tua,   omat   vaaransa.   Tunnet,tu   tosiasia   on   edelleen,   et,tä
nimenomaan tieteen piirissä tapahtuva  erikoistuminen helposti joh-
taa  tilanteeseen,  jossa  eri  alojeii  edustajat  lopuksi  puhuvat  L}.kkä-

nään  eri  kieliä  voimatta  yinniärtää  toisiansa.  Hedelmällisen  \-hteis-
työn   edellytyk6et   on   tällöin   menet,ctt}..
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Olenmiiselta   osaltaan   on   mL\'öS   k)/-S}rmys   »matemaatt,isesLa»  ja
))i`i-mat,emaatt,isesta»  kansanialousiieteestä   kielikysymys.   Kansan-
ialoustieLeilijöideii   jakaaniuminen   kahteen,   toinen  toisens€`  kieltä

käsitLämättömään   y)matemaalliseen»   ja   i)ei-matemaattiseen»   ryh-
mään  i)arhaiten  voidaan  taas  välttää  siten,  että  kumpikin  ryhmä
tulee  kielik}.sym}.ksessä  toist,ansa  vastaan  niin  pitkälle  kuin  mah-
dollista.  Tällaisen  ohjelman  t,ot,eut,tamineii  edellvttää  toisaalt,a  sitä,
että y)mateinaatikot» p}.rkivät käänt,ämään omat  väitteensä ja päät-
tel}'nsä sekä niiden t,ulokset ~ niissä rajoissa kuin on mahdollista -
>)tavalliseen» kieleen,  toisaalt,a  sitä,  eLtä t)ei-matemaatikot» yrittävät

pereht}'ä  mat,emaattiseen  esitystapaan  sen  verran,  kuin  suhteelli-
sen  }'ksinkertaisen  mate]naatt,isen  t,ekstin  lukemiseksi  ja  ymmärtä-
miseksi  on  tarpeen.

Seuraavassa  ei  ole tarkoituksena esitellä  matemaattisen kansan-
taloustieteen  varsinaista   inat,emaat,t,is-teknillistä  puolta.   Tämä   on
huomattava   m}'ös   niihin  esimerkkeihin   nähden,  joilla  esit},.stä   on

}i-ritett}.   havainnollistaa   (vain   differenssiyhtälöistä   kansantalous-
t,ieteen  t,eorian  d}rnaamisten  kysymysten  yhte},rdessä  annett,ua  esi-
merkkiä   on   käsitelty   hiukan   yksityishhtaisemmin).    Esitys   on

pyritty  myös  rakentamaan  siten,  ett,ä  sen  juonen  seuraaminen  ja
ymmärtäminen  olisi   mahdollista  ilman  varsinaisia   matemaattisia
esitietoja.  Selvää  kuitenkin  on,  että  oikean  käsityksen  muodosta-
ininen    matemaat,tisesta    kansantaloustieteestä    joka    tapauksessa
vaatii   jonkinasteista   matemat,iikan   t,untemusta.

I

1.   M a t e  m a t i i k k a   -  tai   niin   kuin  toisinaan  selvyyden
vuoksi  sanot,aan:  puhdas  matematiikka  -  o  n   e r ä s    p ä ä t t e-
1 y n    t e o r i  a  n    1.   1 o  g i i k  a  n   h a  a r a.   Mitä   matematiikan   ja
muun  logiikan  väliseen  eroon  tulee,  tässä  i`iit,tänee  viittaus  luon-
taiseen   käsitykseemme,   jonka   mukaan   matemaattisia   ovat   -
karteesiolaisesti   puhuen   ~  »luvun  ja   mit,an   (sekä   suuruusjärjes-
tyksen)  alaiset»  asiat.

Puhtaan  matemat,iikan luonneht,iminen  päättelyn teorian erääksi
haaraksi  kaipaa  muutaman sanan  selityksel#i.  ~ Esitämme  yksin-
kertaisen,  asiaa  va]aisevan  esiinei.kin.

2
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Kun  tiedämme,  että  }/.htälö

(1'1)     .                                                  108-100

pitää  paikkansa,   voimme  ]ogaritmin   m ä ä r i t e 1 m ä ä n  nojau-
tuen it ä ä t c ] 1  ä,  että  myös  yhtälö

(1,2)                                                    Jog]o  l00  ±  2

pitää  paikkansa.   Logaritmin  määi`itelmän  iiojalla  voimme  kuitcn-
kin   päätellä   eneinmänkin.   Voimme  nimittäin   päätellä,   ett,ä  j  o s
mikä  tahansa  yhtälö

(1'1')                                                          /\Jl   -cÖ,

jossa  k  >  o  ja  cb >  o,  pitää  paikkansa,  n i i n  myös  yhtälö

(1,e,)l                                                      ,ogJco   -Jt

pitää  paikkansa,   ilman   että  meidän  tarvit.see  tietää,  p i t  ä ä k ö
yhtälö   (1,i')   tode]la   paikkansa.   -   Sanomme,   että   yhtälö    (1,2)
seuraa     yhtälöstä     (1,i).     Samoin     sanomme,     että    yhtälö    (1,2')
seuraa   yhtälöstä   (1,i').

Vaikka  valitsemamme  esimerkki  onkin  yksinkerLaineri,  se  i`iit-
tää  osoittamaan,  mistä  kaikessa  päättelyssä  on  pohjaltaan  kysy-
mys.   Päätteleminen  lauseesta  A  lauseeseen   8  merkitsee   aina   sen

ja  vain sen  seikan  osoittamista,  et,t,ä  j  o s  A  on  (tai  olisi)  tosi,  n i i  n
8  on  (tai  olisi) tosi  A:ssa ja  B:ssä esiintyvien sanojen (tai  merkkien)
merkitysten,   so.   määritelmän  luonteisten  sopimusten  perusteella.

Tässä  yhteydessä  on  syyt,ä  korostaa  kahta  seikkaa.  Ensimmäi-
nen   on   kaiken   päättelyn   y)hypoteettinen»   luonne:   itse   päättelyn
kannalta on yhdentekevää,  onko lause  A tosi vai ei, tai tiedetäänkö
sen J)tot,uusarvosta» mitään; päättelyn kautta osoitetaan ainoastaan,
että  lause  »jos   A,   niin   8»  on  välttämät,tömästi  tosi.  -Toinen
huomauttamisen    ai`voinen   seikka   on,    että   loogis-matemaattisia

päättelyitä   käytännössä   suorit,ettaessa   ei   läheskään   aina   ole   jo-
kaista  päättelyaskelta  otettaessa  pakko  vedota  joihinkin  määriLel-
miin,   vaan   yleensä   voidaan  nojautua   myös  jo   ennestään  tosiksi
osoitettuihin    lauseisiin.     Tästä    huolimat,ta     kaikki    loogis-mate-
maat,t,inen  päättely  i>alautuu  aina  v i i m e    k ä d e s s ä  joihinkin
määrilelmiin.

Kun  matematiikkaa  kuvaillaan  nimittämällä  sitä  erääksi  päät-
telyn  t e o r i a n  haaraksi,  viitataan  siihen,  että  puhtaassa  mate-
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]natiikassa  ollaan  tekemisissä  tosiasiallisiin  päättelyihin  sisältyvän

}  1  e  i  s  e  n  aineksen,  i)äättel}'n  ns.   m  H  o  d  o  n   eikä  seii  sisä]lyksen
kanssa.   Laajakantoiseen  k},'s}Tm}`'kseeii,   mikä   päättelyssä   on   iTiuo-
t,oa,   inikä   sisäll}'stä,   ei   t,ässä   käy  lähemmin   i)uuttuniinen.   Aivan
`'limdlkaisesti   voidaan  sanoa,  että  päättelvssä  on  muot,oa  se,  mikä
säil}.y  muuttumattomana,  kun  päättel}-ssä  esiintyvät  ))konstantit»
koi`vataan    i)vai'iabeleilla>).     Sanotun     selvittämiseksi     viit,attakoon

edellä  kä}'tettyyn  esimerkkiin:  päätte].vn  muoto  on  sama  pääteltä-
köön   }-htälöstä   (1,i)   yhtälööii   (1,8)   t,ai   yhtälöstä   (1,i')   ).htälöön

(1'8').

Päättelyn  t,eoi`ian  kehittel}.  ja   sen  sovc]lutukset   ovat  t,ehneet
välttämättömäksi  erikoisen,  tai`koitusta  varten  i`akennet,un  k a a-
v  a  k i  e 1  e  Ti,  loogis-mateinaaLtisen  symbolismin, kä}'täntöön  otta-
misen.    Loogis-matemaattinen  kaavakieli  on  pyritt?'  rakentamaan
mahdol]isimman   täsmälliseksi,   }.ksikäsitteiseksi   ja   ennen  muuta
sellaiseksi, että  se  ikään  kuin  nostaa  esiin  juuri  päättel`'n  muodon

jättäen sen sisäll}rkse]i taka-alalle.  On kuit,enkin syytä huomauttaa,
että kaikki  asiat, jotka  void`aan  ilmaista  mat,ematiikan kaavakielen
avulla,  voidaan p e r i a  a t t e e s  s  a esittää  myös pelkästään taval-
list,a luonnollista kieltä käyttäen.  Erityisesti onkin aiheellista koros-
taa,  et,tä  mikäli  jokin  päättel}r  on  suoritett,u  täsmällisesti  ja  sit,o-
vasti,  sen  ]uonne  ei  mitenkään  muut,u,  jos  se  käännetään  luonnol-
lisest,a  kielestä  matemaatt,iseen  kaavakieleen tai  päin  vastoin,  yhtä
vähän  kuin  sen  luonne  muuttuu,  jos  se  käännetään  sanokaamme
]uonnollisesta   suomenkielestä   ]uonnolliseen   englanninkieleen.

2.   Matemaattisesta   ka]isantaloustieteestä

puhuttaessa    tarkoitetaan    ylwinkertaisesti
matemaattisenkaavakielenavulla   esitettyä
k a n s  a n t  a  1  o  u s t i e  d  e t t  ä.   Edellä  viimeksi  sanotun  valossa
iiä}-ttä}'t,yy  i]eriaattee]linen  ero  täten  käsitetyn  matemaattisen  ja
inuun  kansantaloustieteen  välillä  vähäisemmäksi,  kuin  miltä  ensi
hetkessä  saattaa  tuntua.  Hyvin  syin  voidaan  joi)a  sanoa,  että  mi-
tään  p e r i  a  a t t e e ] 1 i  s  t  a  eroa  näiden  välillä  ei  olekaan.

Kaikki   täsmällinen   ja   sitova,   niin   hyvin   arkiajattelun   kuin
reaalit,ieteidenkin piirissä tapahtuva päättely on loogista, so.  y)logiik-
kaa  käytännössäJ),  ja  erikoistapauksissa  -  reaalitieteellisen  päät-
telvn  o]lessa  kysymyksessä  lisäksi  varsin  usein  - erityisesti  mate-
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maattista,  so.  »inaLematiikkaa  kä\.Lä]inössä>).  Periaatteelliselta  kan-

nalta  on  tällöin  }Thdentekevää,  tai)ahtuuko  päättel}.  pelkän  loog.is-
matemaaLtisen   >)vaiston>)   varassa,   vai   kä}.tetäänkö   sitä   suoritet,`
taessa  tietoisesti  apuna  päättel}.n  teoriaa,  so.  logiikkaa  tai  -eri-
t}.isesti   ~   matemaiiikkaa.    Ja   o]i   tietenkin   taas   }.hdenLekcvää,
tapahtuuko   i)äättel}'  Iuonnollisla   kieltä   vai   kcinotekoista   kaava-
kieltä   h}'väksi   kä\-t,t,äen.

Jos   sitt,en  reacilitieteemsiä  i)äätte]}-itä  suoritet,t,aessa  joko   halu~

taan  turvaulua  tai  asiain  luonnosLa  johtuen  joudutaan  t,urvautu-
maan   päättel}'ii  teoi.iaan  ~  ajatLelemme  n}'t,  ensi  sijassa  matema'-
tiikkaa  --silloin  o]i  m}.ös  kä}-lännössä  välttämätöntä  pukea  päät-
tel).   matemaattiseen   kieliasuun.   Täten  joudutaan  matemaattisii]i
1.    matemat,isoituihin   reaalitieijeisiin    sanan    tavallisessa,    ahtaam-

massa  merkityksessä,  mm.  juuri  ]is.  matemaatt,iseen  kansantalous-
tieteeseen.    P\Tyt   herää   k}.s}.m}-s,    millaisissa   tai)auksissa   tällainen

tieteen  mateinat,isointi  on  i)aikallaan tai  vältt,ämätöntä.  Ennenkuin
käymme  selvittelemää]i  iätä  seikkaa,  on  kuitenkin  aiheellista  kos-
ketella  ei`ästä  vielä  perustavampaa  laatua  olevaa  k}rs}'m}.sLä,  joka
näyttää  olevan muuan pahinipia  t)matemaat,tist,eny) ja J)ei-niatemaat-
iisten»  kansantaloustieteilijöiden  välisiä  erimielis}.}-den  aiheita.

Edellä  huomautimme  -  tosin  kys}'mykseen  sen  enempää  s\--
ventymättä  -et,tä  kaikki  väitt,eet  ja  erityisesti  siis  m}.ös   kaikki
kansarita]oustieteen  piirissä  esitet}.t  väitteet,  jotka  voidaan  esittää
matemaat,tisen kaavakielen avulla, voidaan esittää m}-ös  pelkästään
luonnollist,a   kieltä   kä}.ttäen.    MiLen   on   laita   kääiitäcn?    Ovatko
))matemaatikotJ)  oikeassa  sanoessaan,  että  kaikki  t  ä s  m  ä  11  i  s  e t

kansantaloustieteen  i)iirissä  luonnollisen  kielen  avulla  esiLet,tävissä
olevat   väitteet  ja   päätLel)rt  voidaan  esittää   m}.ös   matemaauista
kaavakieltä  kä}/-ttäen?  Vai  onko  asia  i)ikemminkin  siten,  kuin  ))ei-
matemaatikot» joskus  väittävät,  ett,ä talouselämän ilmiöt  --kuten
kaikki  muutkin  elämän  ilmiöt  -  ovat  niin  monisäikeisiä,  että  ne
loi)pujen  lopuksi   uhmaavat   jokaista   }.rit}.stä   kuvata   niitä   t  }. h-

j  e n t  ä v ä s t i   joidenkin   y)matemaattisten   kaavojent)   avulla?   -
Kun   näennäisesti   vastakoht,aiset   kannanotot   muotoillaan   tätcn,
on  helppoa  nähdä,  että  kys}+m}.s  on  kahdesta  aivan  eri  asiasta.

Ensiksikin  on  kä}rtännöllisesLi  katsoen  vai`maa,  että  sikäli  kuin
kansantaloust,iet,een     käsiLtelemistä     »luvun     ja     init,an     alaisist,a>)
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asioista   }-lii)äänsä   voidaan  esit,tää  joitakin  t  ä  s  m  ä  11  i  s  i  ä   väit,-
tcitä,  ja  sikäli  kuin  näistä  väit,teistä  lähi,ien  voidaan  suorittaa  joi-
t,akin   iäsmällisiä   i)äättel}.itä,   nämä   väit,teet   ja   päättelyt voidaan
esiitää  myöskin  matemaattista  kaavakieltä  -ja  mitä  päättelyihin
Lulec,  inatemaat,tisen  i)äättelyn teoriaa  --h}'väksi  kä}rttäen.  Mut,ta
t,oiscksi  ei  tictenkään  ole  niitään  takeita  siitä,  eLt,ä  matemaati,inen
kieli   ja   matemaatt,isen   päättelyn   teoria   olisivat   n}-k}.isessä   vai-
hccssaan  -Lai  ylipäänsä t,u]isivat  milloinkaa.ii olemaan -niin rik-
kaita  ja   piLkälle  kehitt}/.neilä,   että  ne  riit,t,äisiväL  talouselämän  il-
iiiiöiden  ))Lä}.delliseen»  kuvaamiseen.   Mit,ä   iulee  matemariikan  r;it-

iäv\'vieen  scn  n}'kyisessä  vaiheessa,  asia  onkin  ilmeisesii  päinvas-
t,oin.  Esinicrkkinä  voidaan jo  tässä  mainit,a  tiet\.n]aiset  »inateiiiaaL-

t,isen   kansaiitaloust,ieteen»   i)iirissä   suoriiettavat   i)ääLtel}'t,   joiden

vhte}'dcssä  jouduLaan  inii`.  otaksuniaa]i,  että  tieLt}Jjä  taloudellisteii

su`ireiden  keskinäisiä  riii)puvaisuussuhteita  esittävät  funktiot  Qvat
cnsimmäistä  asLet,ta  tictt}.ihin  muutLujiin  nähden,  vaikka  tällainen
lineaarisuuden  olet,t,amus  on  selvästi  mielivaltainen.  Se,  että  iällai-

]ien   ot€`ksunia   t,ehdään,   johLuu   osittain   matemaalt,isen   ])äättelvn
icorian   vajavaisuudesta.    Viimeksi   sanottuun   on   kuitenkiii   het,i
]isättävä,  ett,ä   milloin  jollekin  luoi-it,eeltaan   iiiatemaat,tisclle  ongcl-

]`iallc  ei  ole  viclä  onnistuttu  lövtämään  tä\.dellist,ä  y)inatemaattista))
i`atkaisua,   on   vaikeaLa   nähdä,   iiiiten   sille   \.oitaisiin   löyLää   jokin

t)muunlainenkaant)  t  ä  s  m  ä  11  i  n  e  n  ratkaisu.

Kokonaisuiidessaan   voidaan   n}.t   esillä   olevaaii   k}.s}.mykscen

ant,aa   seuraavantai)ainen   vasL.aus:  sikäli  kuin  kansantaloustieteeii
käsitt,clemist,ä   »luvun  ja   mit,aii   alaisist,at)   asioista  yleensä   voidaan

tai  J)osat,aan»  väiitää  jotakin  täsiiiällistä,  ja  sikäli  kuin   yleensä  voi-
daiiii  täsmällisest,i  osoitLaa,  init,ä  loogisia  seurauksia  esitclyillä  väil-

tcillä  on,  kysym}'ksccn  l,ulevat  väit,teet  ja  päättel}'L  voidaan  myös

i)ukca    maicmaaiiiseen    kieliasuun,    ja    i)äättelyitä    suoritcttaessa
voidaan    nojaulua    malcmaaLlisen    i)ääLtelyn   t,eoriaan.    Toisaalta
t,aas,  mit,ä  Lulee  niihin asioihin, joista -ainakaan vielä  -ci  y)osat,a>)
väitt,ää  iniLääii  täsinällistä,  ai]ia  on  olemassa  vähintäinkin  se  imih-

dollisuus,    että    joku    >)ei-inatemaatikko>),    omalla    cpätäsmällisellä

kielellään   ja   i)elkän   >)iiit,uitionsa»  tai   »vaistoiisat)  varassa,   saattaa

sanoa  niist,ä  joLakin.  Ja  vaikka  tällä  »jollakiny)  kenties  ci  ole  initään
täsmällistä   asiallista   sisällystä,   sillä   v.oi   sittenkin   o]la   tietty   y)sig-
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naaliarvonsa>),   ts.   siihen  voidaan   ehkä   reag.oida   iavalla,  joka  -
e`sim.  talouspcjliittisissa  i`atkaisuissa  --johtaa  likimain  t,oivottuun

päämäärään.   Edelleen  on  huomattava,ett,ä  i)opitJ),  jotka   m}-öhem-
min   onnistutaan   pukemaan   t,äsmälliseen   muotoon,   saavat   usein
alkunsa  inatcmaattisen  täsmällis\.\.den  vaaLiinuksen  kannalt,a  var-
sin   puutteellisina.   Esimerkkinä   voidaan   mainiia   /\rey7tesin   työ||i-
s}'}rden   }'lei]ien  teoria,   josta   S`c4mi4ezso/t   on   lausunul   -   tietoisesLi

liioitellen,   inut,t,a  luultavasti   ei   aivan  ilman   perää   -et,t,ä  t,uskin
Ke`-nes   itsekään   tiesi,   mistä   tässä   teoriassa   oikeastaan   (jli  kysy-
m}'s,  ennen  kuin  hän  oli  tutustunut  ensinmiäisiin  sen  i)ohjallc  ra-
kennettuihin    matemaatt,isiin    malleihin.

3.   Viimeksi    esitett\7    ant,aa    jo  viitteitä   siitä,   miltä    suuiinalta

vast,aust,a   k}.s}.m}.ksiin   kaiisantaloustiet,een   inaLematisoiniiin   t,ar-

peellisuudesia  ja  sen  tuott,ainast,a   h}'öcl}.stä   ()n  ctsitiävä.   Asiahan
on  niinittäin  sitei],   että  tari)eeksi   mutkikkaide]i  oiigelinien  ollessa
k\.s`.m\`kscssä    mcidän    loog`inen   vaistoinme    jättää    ineidät   ai]m
lopuksi  i"ilaan.   K\`llin  mutkikkaan  väittcen  t,ai  väitteiden  jäi`jes-
telniän  kohclat,essamme   meidän  on   mahdot,o]ita  tietoisesti   i)ääLLc-

l`-n   t,eoi`iaan   t,ui`vautumatta   selvit,tää   ii,sellemme,    mitä    kaikkea
k}.s}-mykscssä    olevista    väitteist,ä   loogisesLi    scuri`a,    nimenom€`an

rii\.ös,  iniiä  niist,ä  seuraa  sellaisi,a,  johon ]iähd(`n  me  \'oimmc  >)kokc-

muksclta  k}-s}-äy),  pitääkö  se  paikkansa  vai  ei.

`'iin   kauan   kuin  on  k`.s\.m\-s  vain  muut,aman  harva]i  talou(lel-
lise]i   suurec`]i   \J.älisisLä   `.ksinkerlaisista  riippuvais`iussuhteisia,   on

useiimiiten   \.hdcn  tcke\-ää,   kä}.tetäänkö   niitä  käsiteltäessä   mat,c-
maattist€`   csit}.stapaa   `'.ai   ci.   Ja   sikäli   kuin   nitilemaaltisen   esit,`-s-

ia`.€`]i    kä}.iiäminen    edell}-Lt'äisi    matematiik€`ii    oppimisi€`,    saa`-u-

i,eitavissa    olevan    h\-öd\-n    hankkimisen    vaaiimai    kusLannuksei
keiities    }.lii,iä`'äL    itse    h}'öd}']).    Mitä    mitkikkaainpien   ong`elmieii

ka]issa  sen sijaan joudutaan tekemisiin  --ja jos  halutaan vapautiia
fefe/./.`9   /xo].b[/s    olettamuksista     -    seri    edullis(mimal{si     muut,luu

suhde  kustannusten  ja  saa\'utet,Lavissa  olevaii  h\.öd\-n  välillä,  kun-
nes   loi)uksi,   tarpceksi   muLkikkaidcn   oiig`elmien   ollessa   k`.s`.m\-k-

sessä,   lie[,oinen   tui.\.aut,uinincii   i)äättel}.n  t,eoi`iaaii   on   ainoa   mah-

dollisuus.

.\'Iatematiikan  kä}-ttökelpoisuus  tai   li\.öd\.1lis\-\.s   kansantalous-

tieteellisiä  k`.s`-in`-ksia  käsit(`ltäessä  .i  tiet,enkään  i`iipu  }.ksinomaan
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vastausta  vaat,ivien  kys}'mysten laadusta,  vaan  ehkä  ainakin  yhtä

paljon itse  kysyjien luont,umuksista.  Matemaattisen suorituskyvyn
suhteen  yksilöt  eroavat  toisistaan  ei`ittäin  suui`esti.   Asia  näyttää
olevan  lisäksi   siten,   ett,ä   mai,emaattisen  suoritusk`-vvn  erilaisuus
eri   ihmisillä   ei   ole   riippuvainen   pelkästään   varsinaisista   intelli-

genssin  y)tasony)  tai  i)1aadun»  eroavaisuuksista,  vaan  että  tempera-
mentin ja luonteen erilaisuudet  nä}.ttelevät  sen kysymyksessä  ollen
ehkä   vielä   huomattavampaa   osaa   kuin   inuiden   intellekt,uaalis-
luonteisten    suorituskykyjen    ollessa    k}.s}rmyksessä.    On   ihmisiä,

jotka  haluaisivat  elää  planeetalla,  missä  mit,ään  muuta  kuin  mate-
matiikkaa   ei   olisikaan,   ja   toisia,   jotka   tuntevat   voittamatonta
vastenmielisyyttä    kaikkea    (eksplisiittisesti)    matemaattista   koh-
taan.

11

1.   Edellä  esitet}-n selvent,ämiseksi ja  antaaksemme jo  sanotusta
havainnolliseinman käsit}-ksen koskettelemme  seuraavassa lyhyesti
eräitä   kansantaloustieteen   ongelmia  tai   ongelmatyyppejä  ja   yri-
tämme    parin    esimerkin   valossa    suhteellisen   yksityiskohtaisesti
osoittaa,  miten  matemaattisen kaavakielen ja  matemaattisen  päät-
telyn  teorian  sovelt,aminen  niiden  yhte}-dessä  käytännössä  tapah-
t,uu.    Suuntaammc    aluksi    huomiomme    kansantaloustieteen    ns.
teoriaan.

Kansaiitaloustieteen   teoriassa    käsitellään    muut,tumattomiksi
oletetLuja,   erilaisten    y)1,aloudellisten»    suureiden    keskeisiä    ja   eri-

laisten  »taloudellisten»  ja   >)ei-taloudellist,ei]y)   suureiden   välisiä   riip-

puvaisuussuhteita.   Lähtökohdan   muodostavat   tällöin   taloudellis-
ten  suureiden   määritelmistä  johiuvien  idenLtisyyssuhteiden  ohella
eräät  perusotaksumat,  joLka  koskevat  lähiiinä  ko]menlaisia  asioita:
ensiksikin   taloudenpiLäjien   käyttäytymistä,    ensi    sijassa   näiden
reaktioit,a    tietynlaisiin    »taloudellisen    ympäristön»   seikkoihin
niiden   muutoksiin,   toiseksi   tuotannon   teknillisiä   edellyt}'ksiä
kolman]ieksi   talouse]äniän   instit,utionaalisia   puitteita.    Kun   t,iei,-
t}Jjen  taloudellisten  suui`eiden  muodostama  kokonaisuus  on  valit,tu
t,eoreettisen  sel`t.ittel}'n  kohteeksi,  ensimmäinen  teht,ävä  on  tutkia,
i`ijtkä  taloudenpitäjien  kä`-tiä\'t`|r`isen oletctut  säännönmukaisuu-
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det   ja   mitkä    ieknilliset   ja   institut,ionaa]iset   seikat   saat,taisivat
))selittääy)  ko.  suureiden  määräytymisen,  ja  pukea  ne  i)er.usotaksu-
mat,  joihin  päädytään,  t,äsmälliseen  muot,oon.  Seui`aava tehtävä  on
tutkia,   mitä  valituista   i)crusotaksumista  ]älit,ien  voidaan  päätellä
selit,ettäviksi   valittujen   taloudellisten  suureiden   keskinäisiin  riip-

i)uvaisuussuhteisiin   nähden,   sekä   erit}'isesti,   ovat,ko   nämä   otak-
sumat  keskenää]i  `'hteensopivia  ja  i'iittävätkö  ne  loogis-matemaat-
t,isessa   mielessä   määi`äämään   seliteit,äviksi   valitiit   suureet   (kys`--
m}'s    ci    siis   tässä    vaiheessa    olc   »empiirisestä    riiLtäv}r}'destä>),    ts.

oLaksumien   t)realistisuudesta>)).    -    Tutkiiiimc    seuraavassa    näit,ä
kalit,a   askelta   konkreet,tisen  esimerkin  valossa  ja   valitsemme   täl-
]aiseksi  liikeyrit}rksen  staattisen  t)puhtaan» t,eorian  vai)aan kilpailun
t,aiiauksessa.  Yksinkertaisuuden  vuoksi  otaksumme,  että  tutkit,ta-
vana  oleva  }.rit`'s  valmistaa  vain  }rhtä,  laaduliaan  yhtenäistätuo-
tetta,  vai]{ka  tästä  rajoituksesta  luoi)uininen  ei  olcnnaisest,i  muut-
1,aisikaan  ong.elman   matemaattista  käsittelyä.

2.   Kun  vaiiaan  kil]>ailun  olettamus  tiet,ää  sitä,  et,tä  niin  hyvin

\.rit\'ksen  valmistaman  tuotteen  kuin  sen  valmistaiiiiseen  tarvitt,a-
vien   tuotantoh\'öd\'kkeidenkin   hinnat   määi`äytyvät   ao.   markki-
]ioilla,  ilman  eitä  \.rit\'s  `'oi  niihin   -   k`'svntänsä  tai  tarjontansa
määrää  säätelemällä  L  omaehtoisesti   vaikuttaa,   tcorian   selvitet-
täväksi  jää   k}.s}.m}'s   siiiä,   init,cn   paljon  yrit}.s   Liett}'jen   hintojcn

vallitessa   valmistaa   t,uotet,tansa   aika`rksikköä   kohden   ja    mit,cn
suurct,    määräi    cri    iuoLant,oh\/'öd`'kkcit,ä    sc    Lämän    luotcniäärän
valmisLamiseen  kä\.ttää.  \'e  taloudellisct  suurcet,  joiden  määräy-ty-
minen  tieu}ien  o]osuhleiden  vallitessa  halutaan  selittää  tai  joi(1en
))tasapainoarvoi>)  halutaan   määräiä,   ovat   siis   `'rityksen   valinist,a-

inan    t,uoi,teen    määrä    aika}.ksikköä    kohden,    jota    merkittäköön

.i.[:llä,   ja   tämäii   t,uotemäärän   valmislamiseen   kä}.teLtävät   crilaisl

teii    tuota}iioh`.öd)`kkeiden    määrät,    joita    merkit,täköön    s}'mbo-

1eilla    .i`2,     .t`3 ,...,    `i.n.     Teorcct,1isen     päättcl}'n    lähtökohtana     on

otaksuma,    cuä    \.rit\-s    i)}'rkii    scllaisccn   tuotannon   määrään   ja

scllaiseen   valmistusinenetelmään,   joka   t,ckcc   sen   voiLon   vallitse-

vin  hinnoin  niahdollisimman  suurcksi.   Jos  \.ril\/.ksen  voit,toa   iiier-

l{itään     v:]lä,     }/.rityksen    valmistaman    tuotteeii     iiiarkkinahintaa

p]:l]ä   ja   scn   käyttämien   tuotantoh}-öd}.kkeiden   iiiarkkinahintoja
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p2:lla,     p3:1la ,...,     p,t:llä,    }irritys    pyrkii    ts.    maksiinoimaan    lau-
sekkeeii

(2,i)                     V  ±  Pi¢i-(P2a;e+P3a;3  +  ....  +  Pri¢n).

TäLä  yrityksen  p}Trkim}rstä  raioittavaL  kuitenkin  tietyt  teknil-
liset   edellytykset.   Jos   nimittäin   suureille   a;2,   a;3 ,....,  £,t   valitaan
tietyt   mielivaltaiset   arvot  ä;2,  ä;3 ,...., ä;n,   on  aina   olemassa  eräs
suurin  #]:n   arvo  ;],  joka   osoittaa,   miten  paljon  ko.   tuotetta   on
teknillisesti  mahdollista  korkeintaan  valmistaa  aikayksikköä  koh-
den. Se  t,uot,teen  määrä,  joka  korkeint,aan  voidaan  valmisLaa,  kun
va]misLukseen   käytetään  tietyt   määrät   eri  tuotantoh}rödykkeitä,
on   ts.   näiden   tuotantohyödykemäärien   matemaatt,inen   funktio,

jota  niinitetään  yrityksen tuotantofunktioksi.  Tätä  funkt,ionaalista
riippuvaisuussuhdeLta   voidaan   esit,tää   yleisessä   muodossa    }Jhtä-
löllä

(2,2)                                               ¢i   ±  F(i¢8F¢3;  .... >   a;n).

Liikeyritykseii  tuotannon  määrää  ja  valmistusmencielmää  kos-
keva    ongelma    voidaan   näin  ollen  pukea  m},`ös  seuraavaan  muo-
toon:    1iike}rrityksen    on   valittava   }.htälön   (2,2)   toteut,tavien  a?i:ii,
a;2:7? ,....,   a;,t:n    arvoryhmien   joukosta   se,   joka   antaa   ¢:11e   }Thtä-

lössä  (2,i)  suurimman  arvon  tai  -1yhemmin  sanottuna  -maksi-
minoiLava

v   ±  p| a;|  ---(p2 a;2+  p3 a?3  +  ....  +  p,t£n)

ehdon
F  (Su CC8 ,...., 03n) - aJi  .'-- 0

suht,ec]i.

r\Tiin  i)ian kuin perusolcttamukseL  on saat,ettu t,ähän täsmälliseen
muotoon,  iis.  sidottujen  ääniarvojen  matemaattiseii  Leoria]i  perus-
teella   nähdään  heti   eräitä   niiden  loogisia   seurauksia,   ilman  että
tässä  teoi`iassa  jo  kei`ran  t)valniiiksi»  suoritettuja   päättelyiLä  enää
tarvitsee   toistaa.   Niinpä   voidaan   sidottujen   ääriarvojen   teoriaa
suoraan   soveltamalla   osoit,taa   min.   seuraavaa:   j  o s   funktio   (2,i)
saavuttaa    ehdon    (2,2)    sit,oman    ääi`iai`von    tietyillä    muuttujien
a;i,  X;2 ,....,  #n    arvoilla,     ii  i  i  n   lausekkeen

V  +  ^  [F  (a?2,  a;3 ,....,  ffn)  -.Ci]9

jossa ^ on  määräämätön vakio,  ensimmäiset  ositi,aisdei`ivaatat tule-
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\rat   \-htäsuuriksi   kuin   no]la   näil]ä   samoilla   inuuttujien    ai`voilla:

p L - ^ -- 0
-  PQ  +  ^  F'T2  ( a.u  a:v  ....,  a;n)   ±  0

(2,3) P8  + ^  F.x8 ( 0:u X;u  ...., a3n)  .--  0

-Pn + i` F'.n (`Eu a;8 ,...., a}n)  --0.

Jott,a  funkiio  (2,i)  saavuttaisi  }t.htälön   (2,2)  sit,oman  ääriarvon,
muultujieii  ...[,  c2 ,....,  a?„  t,ulee   siis  }'htälön   (2,8)  Iisäksi  l,ot,euttaa

}.htälör}'hmä   (2,3);   ja   funkt,ion   (2,i)   sidottua   ääi`iai.voa   vaslaaval
muuttujien  r],  .T2 ,....,  r,.   (sekä   7\:n)  ai`vot  voidaan  niin   muodoin

määrätä   ralkaisemalla   /t  +  J   }.htälön   (2,2)   ja   (2,3)   muodost,ama

yhtälörThmä.  Jos  t,ästä  }.htälöi`\-hmästä  eliminoidaan  ^,  sc  voidaan
kirjoitti`a jomi)aan kuini)aan seuraavisLa ekvivalenteista  muodoista:

PL  Fa;i(a:u  a;8 ,....,  a`n)   ±   i)i,       i  --2,  3 ,...,  n
F(a:„X8,....,`Tn)--Ti

pilFa3i(a;&,c;„  ...., xn)   --p„       i   -±e`3 ,..., n
F   (-X;2,  .T8 ,....,.Xn)    ==   `rL.

Kun   \.htälör`'hiiiä   (2,4)   --samoin   kui]i   (2,4'):kin   ~sisält,ää  r}

tunteiiiaLonta   ja   7.   lt`tisisLaa.n   i`iii)pumatonla   ).htälöä   näiden   mää-

räämiseksi,   Lät,en   on  samalla   osoitettu,   eLtä   perusoiaksuinat   ovat

yhteensor)i\'ia   ja   riit,tä\'ät   määi.äämään  niiden   taloudellisLen   suu-
i.eiden    kä\.ttä\.t\'misen,    jotka    on    niiden    avulla    ollut    Larkoitus
»seliiiää»    (kansantaloustieteen    t,eoriassa    olet,etaan    ).lecnsä,    et,Lä

tunteiiiat,tomien   ja    \'htälöiden    san`a    lukumäärä    sinänsä    riittää
osoittainaan,    että    t,u]it,cinattomat    on    detcrininoitu,    mutiei    \-li-
cletcrniinoitu,   vaikka   }`äin   ci  i)oikkeuksetta   olekaan  laita).

Jos   sit,ten   k},'s`'iniiie,   iiiit,ä   }rhtälör}.hmien   (2,4)   ja   (2,4')   n  ---J

eiisimmäislä  `.htälöä   mcrkilse`/'ät,  ta\-alliseen  kieleen  käännct,t`-inä

(edella  on  jo  i{ä}-n}.L  ilmi,  miten  kumniankin  r}'lunän  ii:s  }-hiäl:)  on
käämettä`'ä),   iot,eamme,   et,i,ä   lausckc

F'xi  (a:2,  a;3 ,....,  a;n).
[i,s.   iuoianiofunkt,ion   cnsimmäinen   ositi,aisderivaait,a   a.i:n   suhteen

(j   ±  2,  3 ,...,  j?)   ]iicrkil,see   määritelmäiisä   mukaisesti   sitä   tuot,c-
inääi.än  (likiar\.oisi{i)  lisäysiä,  joka  aiheutuu,  kun  valmistusproses-

sissa a;£ saa  ))pie]]cn» `l{sikön suuruisen lisä}.kscn  muidcn Luotantohyö-
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d}'kkeiden   määi`ien   (.T2,  a;3 ,...,  a;.i_i,   a;i+i ,...,  S,`)   p}'s}'essä   inuut-

tumattomina    eli    ts.     i.:nnen    tuotantoh}'ödykkeen    rajatuotetta.
Tämän   mukaisesti   merkitsee

PiF'a;i($2,a;8 ,...,  a:n),                           i   ±2,3 ,...,  n
rajaLuot,Leen   ai`voa   ja

|)ilFa;i($2,r.8 ,..., mn),                       i  --2,3 ,..., n

rajakustannuksia.  Yhtälör)rhmä  (2,4)  sanoo  siis,  että  tasai)aiiioasi`-
massa  rajatuotteen  arvo  on  `'htä  suuri  kuin  tuotantoh}'öd}'kkee]i
hinLa   ja  yhtälör}'hmä  (2,4'),  e'ttä  tasartainoasemassa  toisaalLa  tuot-
teen  hinta  on  }.htäsuuri  kuin  rajakustannukset,  mitkä    molemmat
väittämät  ovat  ))ei-matemaal,tisestat)  kansantaloustieteestä  tuttuja.

Yhtälöiden  ja   tuniematt,omien   laskeminen   on   kuiteiikin  tosi-
asiallisest,i    vasta    lähtökohta    mat,emaiisoidussa    kansantaloustie-
teessä.   Jon]{in   pelkän   }-htälör}.hmän   esittämisestä   tiett}ien   siiu-
i`eidcn  mää]'ä}-t}.misen selit}-kseksi voidaankin h}'vällä  sy}-llä  sanoa,

mitä    J-Jjc/t.s    on    sanonut    WctJ).ctsn    }.leisen    tasapainon    t,eoriasta:

se tosin saa  meidät vakuuttumaan siiLä,  et,t,ä  asiat tapahtuvat jolla-
kin   iavalla,   mutta   jää   hämäräksi,   ]nillä   t,avalla   ne   tapahtuvai.
Tässä   ei    kuitenkaan   käy   r}.htyminen  }.ksit}.iskohdi]i  tarkastele-
maan,   mitä   kaikkea   perus}'htälöistä   (ja   muista   i)erusotal#umista
seuraavista  lauseista)  lähtien  voidaan  päätellä  ja  miten  tämä  pääi-
tel}.   tai)ahLuu.    HuomauLamme    vain    muut,amisla    näkökohclista.
Ensinnäkin   seuraavasta:    kansantaloustictee]i    ns.    i)uhtaalle    t,eo-
ria]Ie   on   oiTiinaista,   ct,tä   se   käsiLt,elee   muodolt,aan  ja   >)parameLreil-

tään))  suureksi   osaksi  t,untematLoniia   funkLioita,   mutta   siitä   huo-
]imatta  sen  avulla  `'oidaan  ~ ensi  sijassa juuri  sen perusteell€\,  i`iitä

i)erusoiaksumista,    jotka    }'leensä    voidaan    käsiLLää    inaksiiiii-    tai
minimii>criaatteiksi,    seui`aa    -    osoit,t,aa    eräitä    jossakin    inääriii
mielenkiint,oisid   scikkoja   (vastaavat   söikaL   `.oidaan   tosiii   -   kuii

}-htaikaisesti     käsitellään    vain    suhteellisen    harvoja     Lc`loudellisia
su`iröita  -os()ittaa  likiniain  yhtä  helposti  m\.ös  t,avallist,a  kielt,ä  ja
luontaista  intuit,iivist,a  log`iikkaa  h`'väksi  kä\--ttäeii).  \.e  sei.kat  taas,

jotka    l{ansanta]ousiicteen    mateiiiatisoidussa    i)uhLaassa   teoriassa
voidaan osoittaa,  ovat  kauttaaltaan,  mitä  mat,emaattiseen muotoon
tulee,  }-hdenmukaisia  ja  koske\.aL  tiett}ien,  mutta  siis  useimmissa
Laimiksissa   iriuodoll,aan  Lunt,emaLtomieii,  funktioiden   ensimmäis-
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ie]i   ja   toisten   osittaisderivaattojen   merkkejä   tai   ~  luonnollista
kielt,ä   kä`.ttäen   ilmaist,una   --   k}.sym}'stä   siitä,   mihin   suuntaan
tietty Laloudellinen suure muuttuu, kun jokin toinen suure muuttuu

johonkin  tunnettuun  tai   oleLet,Luun  suuntaan   ja   kun  inuutos   on
pieni,,.

3.   0lemme  suhteellisen  i)itkään  viipyneet  staatt,isen  tasapaino-
teorian  ongelmissa,  mutta  tämä  on  ollut  iarpeen,  koska  sen  i)iiristä
otettujen   esimerkkien   avulla    on    helppo   tehdä   havainnolliseksi,
miten   maiemaat,t,isen   kaavakielen   hyväksikäyttäminen   ja   mate-
maatLisen  i)äättelyn Leorian  sovclLaininen  käytännössä tapahtuvåt.
Jokunen  sa]ia  myös  dynaamisista   t,eorioista   on   kuiieiikin   paikal-
laan,   `'aikka  niiden  käsittel}r  onkin  pakko  jättää  vain  inuutaman
viittaukseTi   vai`aan.

Miiä  ensinnäkin  käsit,lcisiin stationäärine]],  staal,Linen ja  d}'naa-
iiiinen  tulee,  eri  kansantaloustieteilijät  oval  käyLtäneet  ja  kä}-ttä-
vät   niitä  jossakin   määrin  ei`i   merkit}.ksissä.   FJ.L.sc/}ii]i  liit,t\.en  voi-

da€`n  sanoa   (i,osin  hiukan  täsmällis}-`-destä  iinkien),  citä  s .t  a  t  i  o-

n  ä  ä  r  i  s  `-\'  s   on   tiet,\'n  t  a  1  o  u  d  e  11  i  s  c  n   s  u  u  r  e  c  n   oniinai-

suus,  ja  mci`kii,sec  sitä,  et,tä  ko.  suui.een  arvo  i)}-s}..\'  ajassa  muut,tu-

inattoiiiana   tai   et,tä   siinä   tapahtuu   vaiii   säännömsiä   jaksottaisia
muuloksi;`   (ku]i  edcllä  käsit,lelimmc  liikc}'rit}rksen  kä}rLlä`-tvmisen

i)uhdast:i  Lct)riaa,  oletin"ie  Luot,annon  laajuudcn  ja  t,uotantomcne-
telmän  ii`äärä},rt).vän  siLcii,  että  tuot,t,een  määrä  aika\ksikköä  koh-
dtm   samoin   kuin   kä).teLt}J-jen   i,uotantoh`.ödvkkeiden   määrät   oli-
vaL    slalionäärisiä    suureita);    slaatli`su`us    ja    dynaami-

s  u  `i  s  taas  ovat,  niiden  \.  h  t  ä  1  ö  i  d  c  n  Lai  ` htälöi.`/.hmien  ominai-

s`iuksia,   joiclen   kaulta   lictL}ien   LaloudellisLen   suureiden   määrä}T-

tymisen  oleLetaan  selilt}-vän:  }-hLälör}.hmä  on  sLaaLLincn,  jos  kaikki

siinä  esiini`'vät  variabeleiden  arvot  kohdistuvaL  samaan  ajankoh-
iacm  (kuLei  oli  laiLa  cdellä  käsitt,elemässamme  esimerkissä),  dynaa-

minen taas,  jos  se  sisält,ää  eri  ajankohtiin  kohdisiuvia  variabeleiclen
arvoja.

Esiinerkkinä  kansantaloust,ietcen  d}rnaainisten  ong.elinien  inate-
iiiaattisesta   käsittelystä   tutkimine   ]is.   coöf+jeö-ilmiötä.  -   Otaksu-
L£\an,   ct,iä   tictyn   h}.öd}+kl"en   k}.s}.ntä   (so.   k}.s}.tty   määi`ä   aika-

yksikköä  kohden)  on jokaisena  ajankohtana  t samana  ajankohtana
`Jallitsevan  hinnan  p£  funktjo  D(pf),  inutt,a  cltä  saman  hyödykkeen
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tarjonnan  reaktiossa  hintaan  esiint}'}r  tietty  viiväst}.niä  (lag),  niin
ct,tä  ko.  Ii}.öd}.kluen-tarjontaa  voidaan  pitää  scn  -sanokaainme

yhtä  aika}'ksikköä  ---  aikaisemmin  vallinneen   hiiinan   pf _,  funk-
tiona   S   (pf _]).  Edell}.ttäen  ett,ä  k}.s}-ntä  ja  tarjonta  (aika}.ksikköä
kohden)   ovat   yhtäsuurei   ja   merkiten  niiden  arvoa  ajankohtana  C
r{:llä,   saadaan   ko.   h}'öd}/rkkeen  hinnaii  sekä  kys}.nnän  ja  tarjon-
nan   välist,ä   riippu\.aisuussuhdetta   kuvaamaan   seui`aava   kahdcn
d  i  f  f  c  r  e  n  s  s  i  .\.  h  L  ä  1  ö  n   muodosLama   }-hiälör\/-hmä

(2,ö)

a,t--S(p,_,)
a,t--D(p,)

Kun    yhtälöryhmässä   (2,5)   on  kolme  tuntemaLonta,  p„ p„  ja
.T„  mutta  vain kaksi }'htälöä, se  ei sinänsä riit,ä  määräämään näiden
tuntemattoinien  arvoja.   Jos  siihen  sen  sijaan  liitetääi}  }.ksi  mieli-
valtainen  >)alkuehto»,  joka  ilmaisee  a;:n tai  p:n  ai`von  ajankohtana  !,
Lai  p:n  ai`von  ajankohtana  £-J,  ja  toiinitet,aan  sijoitus,  }.htälöryh-
mään  jää  vain  kaksi  tuntematonta.   Kun  ?.htälör}.hmän  oletet,aan

pitävän    paikkansa    mihin    tahansa    mielivaltaiseen    ajankohtaan
nähdeii,  asiallisesti  katsoen  kelpaa  alkuehdoksi  siis  a.:n  t,ai  p:n  arvo
minä  tahansa   inielivalt,aiseiia   ajankohtana.   Mutt,a  siitä,   ett,ä  C  on
mielivaltaiiien,  seuraa  vielä  inuutakin.   Otaksukaainme,  et,tä  alku-
ehdoksi on  valit,tu

I)t-1--PO

(jossa   p°  on  ko.  h}'öd}'kkeen  hinta  jonakin  tiett};'nä,  ]iiutta  iiiieli-
valtaisena  ajankohtaiia),  että  tämä p£_]:n arvo on sijoitettu }.htälö-
ryhmän  (2,5)  edelliseen  yhtälöön  ja  että  yhtälöryhmä  on  ratkaistu

ja   saatu   cuf:lle   ja   p(:lle   Liet}'t   arvot,.   Yhtälör}'hmän   (2,Ö)   mukaan

iiitää  silloin  m}-ös  paikkansa

(2,ö')
a,,+,--S(])t)
a,t+L--1)(I)t+L),

joka on jälleen vain kahden tuntemattomaii välinen kahden yhtälön
}'htälör}.hmä   ja   voidaan   siis   t,aas   ratkaista   a;£+]:]i   ja   p,+]:n   suh-
teen.   r\Täin  jaLkaen  voidaan  am  ja  p:n  ai`vot  määrät,ä  minä  mieli-
valtaisena   ajankohtana   tahansa.    Mitä   cobwGb-nimitykseen   tulee,
kuvio,  joka  saadaan,  kun  }'htälör\-hmän  (2,5)   määräämiä  määrää-
miä  m  ja  7):n  arvopareja  kuvaLa;n  (a;,  p)-tason  pisLeillä  ja  i)ei`äk-
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käisiin  ajankohtiin  kuuluvat  i)isteet  yhdistetään  toisiinsa  janoilla,
muistut,taa   hämähäkin   seittiä.

m"

1.   Siii`t,\.essämme   seuraavassa   käsittelemään   ns.   ekonomet,riaa

(sanan   ahtuaammassa   mielessä)   ineitä   kohtaa   uudenlainen   k}'s}.-
mystenasettelu,    ja   tilanne   on   myös   sikäli   edellä   tarkasteltuihin
verrattuna  ei`ilainen,  että  joudumme  tekemisiin  ongelmien  kanssa,

joissa  mat,ematiikan -niin hyvin  matemaattisen kaavakielen kuin
matemaattisen   päättelyn   t,eoriankin   -   tietoinen,   eksplisiittinen
hyväksikäyttö  on  alusta  alkaen  asiain  luonnosta  johtuvan  pakon
sane]ema  välttämättömyys.

Kuten  edellä totesimme, kansantaloustieteen  ns.  teorian  piirissä
ensisijainen tehtävä  on,  matemaattisesti tulkittuna,  sellaisen staat-
t,isen  tai  d}'naamsen  }-htälöryhmän  löytäminen,  joka  riittää  selit,-
täinään  kulloinkin  käsillä   olevaan   ongelmaan  liittyvien  taloudel-
listen    suureiden    määräytymisen.    Tot,esimme    edelleen,    et,tä    ns.

puhtaan   teorian   alueella   liikuttaessa   jätetään   kysymys    näiden
yhtä]öiden  muodosta  ja  parametreistä  useimmissa tapauksissa  avo-
naiseksi.  Ekonometrian t,ehtävänä  puolestaan on jatkaa siitä,  mihin
teoriassa  lopetetaan:  1ähtien  tietyistä,  kysymykseen  tulevien  yhtä-
löiden  muotoa  koskevista  otaksumista  (ts.  valiten tietyn  m  a 11  i  n)
arvioida    matemaattis-tilast,ollisia    menetelmiä    hyväksi    käyttäen
näiden   yhtälöiden   parametrit   (eli   valita   kaikista   saman   inallin
sallimista  s t u r k t u u r e i s t a  jokin  tietty,  joka  parhaiten  sopii

yhteen   havaittujen   tosiasioiden   kanssa).
Kun  siis  ~ kaavamaisesti  esitettynä  ~-J)puhtaan» teorian  t,iet,ä

on päädytty tiettyyn käsitykseen siitä,  mitkä taloudel]iseL  ja  muut
suureet  esiintyvät  sen  yhtälöryhmän  kussakin  eri  yhtälössä,  jonka

parametrien  arvot  on  tai.koitus  määrätä,  seuraava  tehtävä  on  i`at-
kaista,  mitä  muotoa  nämä  yhtälöt  ovat,;  ja  huomat,t,ava  on,  että

parametrejä  ei  voida  ryht}.ä  arvioimaan,  ilman  että  nämä  seikat
tiedet,ään tai  tehdään  niitä  koskevia  tä}-sin  määrättyjä  olettamuk-
sia.   -  Nyt  on  kuitenkin  laita  siten,  että  kysymykseen  tulevien
vhtä]öiden J)todellisesta» muodosta voidaan useimmiten tietää hyvin
vähän eikä  yleensä  ole  mitään  keinoa,  millä  se  voitaisiin saada  liki-
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määrinkään  selville.  Tämän  johdosta  menetelläänkin  käytännössä
niin,  että  oletettuja  ja  muodoltaan  tuntemattomia  riippuvaisuus-
suhteita   likimäärin   kuvaamaan    valitaan   tiettyjä yksinkertaisia

yhtälömuotoja,   jotka   tekevät   matemaattis-tilastol]isen ai`vioimis-
työn   mahdollisimman   helpoksi   (tai   ylipäänsä   käytännössä   mah-
dolliseksi).  Siten  oletetaan  )'leisesti,  että  ko.  riippuvaisuussuhteita
voidaan   ))riittävän»   tai`kasti   esit,tää   lineaai`isten   eli   e]isimmäisen
asteen  yhtälöiden  avulla  (tai  esim.   -kuten  jäljempänä  käsitte-
lemässämme  tapauksessa  on  laita  ~  yhtälöideii  avulla, jotka  ovat
ensimmäistä  astetta  vai`iabeleiden logaritmeihin nähdeii).  Tällainen
olettamus   on  tietenkin  täysin   mielivaltainen,   mutta  niin  kauan
kuin  kysymykseen  tulevien  suui.eiden  todellisuudessa  tapahtuvat
muutokset  eivät  ole  kovin  suui`ia,  vii.heiden  ei  tarvitse   muodostua
varsin  suuriksi.

Mutta mallin valitseminen käsittää vielä kolmannenkin vaiheen.
Ajat6lkaamme,   että  tietyt  taloudelliset   suureet  a?i, a;2 ,...,  a;n  on
valittu  »selitettäviksi» ja  että  y)teoi`eettista» tietä  on  päädytty  erää-
seen  n:n  yhtälön  yhtälöryhmään

(3,i)                Fi(a)L,a3B ,..., a)n)  --0,          i  --1,8 ,..., n

sekä  tehty  otaksuma,  jonka   mukaan  tämän  yhtälöryhman  t)liki-
arvona»  voidaan  käyttää  lineaai`ista  yhtälöryhmää

L3,B)                    ZI  C*ika)k--0,                    i  --1,8 ,..., n.
Jc

Nyt kuitenkin yhtälöryhmän  (3,8)  toteuttaa  yleensä  vain y k s i
variabeleiden   a;i, ¢2 ,...,  a;,t   arvoryhmä,   mutta   ¢:ien   todellisissa,

*
kokemuksessa   esiintyvissä   arvoissa   a;:,  ¢: ,...,  a;n   esiintyy   aina

pienempiä  tai  suurempia  vaiht,eluita  ajankohdasta  toiseen.  Näiden
vaihteluiden  selit,tämiseksi  otaksut,aan,  että  yhtälöryhmän yhtälöi-
den   kuvaamien   riippuvaisuussuhteiden   täsmällistä   toteutumista,
sikäli  kuin   ne   eivät,   ole   suoraan   määi.itelmistä  seuraavia  identti-
syyksiä,   ehkäisee   joukko   y)häiritseviäJ)  tekijöitä,   joiden   yhteisvai-
kutusta  voidaan  esit,t,ää  kirjoittamalla  jokaisen  yhtälön  (3,2)  vasen

puoli,   ei   yhtäsuureksi   kuin   nolla,   vaan  yhtäsuureksi   kuin  tiett}r
satunnaissuui`e   €„    joka  tosin  jokaisena   mielivalt,aisesti   valitt,una
ajankohtana  voi  saada  minkä  arvon  t,ahansa,  mutta  jonka  keski-
arvo    k)'llin   suuressa   tapausjoukossa   lähenee   tiettyä   raja-arvoa
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(±  0)  ja   ,  jonka  saamien  eri  arvojen  suhteelliset  lukuisuudet  niin
ikään    k}'llin    suuressa    tai)ausjoukossa,    lähenevät    tiett}iä    raja-
arvoja.

(3,8')                            Zl  ckii¢a;k  ~-ci,                 i   ±1,2 ,...,  n
'\.

Jos  meillä  toisaa]ta  on  jouklm  seliLet,tävien  suureiden  iodellisia
*              *            ir                               *

arvoja     eri     ajaiikohdiha:      a.=],    .?:[ ,...   >    aJ.,t,;     a;]29     a;227   .   .   .   9     Cn2;.   .   .   ;
***

•C]m>     a;2m ,...,    Cmn,   Paramelrien   o{n   arvioimiseksi     voidaan     pää-

tellä   seuraavaan tapaan.  Jos  paranieLreille  o!i/c valitaan  jotkuL   mie-
livaltaiset,  mut,ta   tietyL  arvoL  ä„  }'htälör}'hmä  (3,2')  aniaa  todel-

#                i,                                            ixt                  *                   #
lisuudessa     esiinL`.neen     tuIoksen   Å?]],     C2[ ,....   >     ff,ii;     C]8.      a;28;   .   .   .  >
#**

a?,i8;  .  .  .  >  a;p  C2m ,...,  a;:m   tiet,}rllä   todennäköis}/-}'dellä   p.    Jos   n}.t

parametrit valitaan siten,  että p saa  mahdollisimman suuren  arvon,
\'oidaan  sanoa,   että   se   sti.ukuuri,   johon   näin   on   päädytt).,   sopii

i)arhaiten  }-hteen  havaittujen  tosiasioiden  kanssa,  koska  se  antaa
kaikista  valitun  mallin  sallimisLa  struktuureista  todellisen  t,u]oksen
suui.immalla  todennäköis}-}rdellä.  Tämä  on,  lyh}testi  esitettynä,  ns.
suuriinman   uskottavuuden   menet,elmän   perusajatus.    Teknillist,ä
suoritust,a  ajate]len  }Tksinkertaiseinr)i  ns.   pienimmän  neliösumman
menetelmä,  jota  usein  kä}.tetään  i)aranieLrejä  arvioitacssa,  on  t,ie-
t`'in   edell}.t}'ksin   ekvivaientti   suurimman   uskottavuuden  mene-
t,elinän  kanssa.

Kun  k},.s}'m),'ksecn  tulevien  }.hiälöiden  parametrii  on  saat,u  ar-
\rioiduiksi  eli  pääd}-tt}   tiett}.}/.n  struktuuriin,  so.  in}/.ös  muodoltaan

ja  parametreiltään  määrätty}t.n }.hLälöryhmään,  t,ätä  }rhtälöryhmää
voidaan   kävttää   sen   >)selit,t,ämient)   taloudellist,en   suureiden   tule-
vankin  määräytyinisen   ennustamiseen.

2.   Ot,amme     jälleen     esimei`kin    valaisemaan   eräitä     viimeksi
tarkasteltuja    seikkoja    ja    valit,semme    sellaiseksi    tällä   keri`alla
jJi.7m   J-Jc%./{czjcm   tässä   aikakauskirjassa   aikaisemmin   käsitt,elemän
kansantulon  t}/'öllisyysjoustavuuden   ekonometi`isen  määräämisen.r

Käyttäen  sainoja  merkkejä  kuin  Haikala,  ts.  merkiten  kansan-
tuloa   (reaalista   bruttokansantuotosta)   y:11ä,   t}.öllis}-}.ttä   jv:llä  ja
tuotannon  aktuaalista  tehokkuutLa  ca:lla, kä}'mme  lyh}'esti  lävitse
muutamia  viitatussa  artikkelissa  esitett}/iä  ajaLuskehittel}'jä  sovel-

]  Kaiisaiitaloudclliiicn  Aikakauskirja   1950,111  nide
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taen  niihin,  mitä  edellä  yleisesti  on  esitetty  ekonometrisen  tutki-
muksen  luonteesta.

Tutkimuksen    »teoreet,tisen»    osan    ajatuskulku    on    seui`aava.
Tuot,annon  aktuaalinen tehokkuus  ca on määritelmän nojalla yhtä-
suuri  kuin   y/JV  kerrottuna  yksiköiden  va]innasta  riippuvalla  va-
kiolla  u„  Määritelmän  nojalla  saadaan  silloin  ensinnäkin identtisesti
tosi   \-htälö

(3,3)                                                  y  ± rca  jv.
Tuotannon   aktuaalinen`tehokkuus  ca  puolestaan  riippuu  mm.  sel-
laisista  seikoista  kuin tuotannon  potentiaalisesta  tehokkuudesta  cp

(jota voidaan  mitata  erilaisin ))ir,deksiii))  tai,   tarkkaan  ottaen, joka
voidaan m ä ä r i t e 11 ä  usean eri indeksin avulla; tällaisina indekseinä
Haikala  käyttää  toisaalta  yleiseen  kulutukseen  asennetun  sähkö-
voiman  määi`ää  sekä  koko  reaalipääoman  ai`vioitua  määi`ää,  minkä
lisäksi  hän  olettaa  kolmantena  vaihtoehtona,  että  tuotannon  te-
hokkuus  kasvaa  suoraviivaisesti)   ja   työllisyydestä  (lähinnä  siten,
että  työmsyyden  ]isääntyessä  ca  lähestyy  maksimiarvoansa  cp:tä).
Kun   kuitenkaan    ca:n,   cp:n  ja   jv..n   välisen   riippuvaisuussuhteen
t,äsmäl]isest,ä  muodost,a  ei  tiedetä  juui`i  mitään,  yhtälön

(3.4)                                                            Ca   ±Å.  Cg.  JVP

jossa   ^,  P  ja  s  ovat  vakioita,  katsotaan  kuvaavan  tätä  riippuvai-
s`iussuhdet,t,a  i`iitt,ävän  tai`kasti. Se  seikka  taas, että  riippuvaisuus-
suhteelle  annetaan juuri  tämä  muoto,  eikä  jotakin  muuta  äärettö-
män  moiiien  mahdollisteii  joukosta,  johtuu  siitä,   että   ]opullisessa
ai`vioimistehtävässä  halutaan  päätyä  erääseen  lineaariseen  i`iippu-
`'aisuussuhteeseen  (vrt..  yhtälö  3,5').

Kun  yhtälöstä  (3,3)  saatu  ca:n  arvo sijoitetaan (3,4):een, saadaan

y  ± W . ^ . cg jv,i+8

josta  iiiei`kit,semällä  H Ä  ±  10°£  ja  `1  +  8  ± y  saadaan

(3,5)                                              y  -,1o"c,?.  JVJ

ja  edelleen  (tätä  yhtälöä  ei  esiinn}-  eksplisiittisesti   Haikalalla)

(3,5')                            !og  y  ±  o:  +  P!ogc.,,  +yJogJV.
Yhtälöst,ä   (3,6')  taas   saadaan   differentioimalla  yhtälö

(:3,6,                             %  --p% +ydT:.

3
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joka osoittaa, että parametri T on kansantulon t}.öllisyysjoustavuus,
eli osoittaa kansantulon ja työllisyyden »pienien» suhteellisien muu-
toksien  suhdetta  (muiden  kansantulon  määräytymiseen  vaikutta-
vien  suureiden  pysyessä  muuttumattomina).

Haikalan  i)malliny)  muodostaa  yhtälö  (3,6),  tai  sen  kanssa  ekvi-
valentti    (3,6')L.

Kun  malli  on  valittu,  seuraa  varsinainen,  sanan  ahtaammassa
mei`kityksessä   ekonometrinen   tehtävä,   struktuurinmääräämiiien
eli   parametrien   o;,  P ,ja  T  matemaattis-tilastollinen   arvioimin{m.
Pei`iaatteessa  tämä  siis  tapahtuu  siten,  että  kaikista  mahdollisista
oc:n,   P:n  ja  T:n  arvoryhmistä  valitaan  se,  joka  tekee  yhtälön  (3,6)
avulla laskettujen kansantulon arvojen poikkeaman niiden tilaston
mukaisista    t,odellisista   arvoista   mahdollisimman   pieneksi.    Hai-
kalaii tutkimuksessa on parametrien arvot määrätty iis. pienimmän
neliösumman  menetelmän avulla. Jos kansantulon  todellista  arvoa
merkitään  y:llä  ja  sen  yhtälöstä  (3,Ö)  saatua  arvoa y*:llä,  pienim-
män neliösumman  menetelmä  merkitsee  sitä,  että  parametreille  on
valittava  arvot,  jotka  teke,vät  lausekkeen

Z -Z) (y -y*)8

ja samalla scn  karissa ekvivalentiii lausekkeen

(3,6')                 Z'  =  Z:  (Jogy -Jogy*)å
minimiksi.

Tämän tehtävän ratkaisemiseen, joka on jälleen puhtaasti mate-
maattis-teknminen  ä.sia,  ei tässä  ole  aihetta  sen enemmän  pii`ittua.

Esit,ämme   lopuksi   muutaman   kokoavan   toteamuksen   siitä,
miten   matematiikan   soveltaminen   kansantaloustieteellisiä   ongel-
mia  käsiteltäessä  käytännössä  tapahtuu.   01koonpa  kysymys  teo-
rian  tai  ekonometrian  piiriin  kuuluvista  seikoista,   pohjaltaan  on
aina  kysymys  samasta  asiasta:  tietyt  otaksumat  ja  väitteet,  jotka

] Huomautet,takoon tässä,  ettå malli ei ole täydellinen siinä mielessä,  että  se

riittäisi  determinoimaan  käsitelt,ävinä  olevat »endogeniset» taloudelliset  suureet
y:n ja N:n. Tässä esityksessä kysymykseen tulevien  seikkojen puitteissa  pysyen

tällä   ei  kuitenkaan  ole mitään  olennaista  merkitystä.   Mallia  edustaviin  yhtä-
Iöihin  ei  ole  myöskään   kirjoitettu   näkyviin   siihen   implisiittisesti   sisältyvää
satunnaissuuretta.
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useimmiten   muotoillaan   alustavasti   tavallista   kieltä   käyttäen,
käännetään  matematiikan  kaavakieleen;  tämä  kääntäminen  aut-
taa  ensiksikin  toteamaan,  onko  otaksumille  tai  väitteille  löydetty
täsmällistä  muotoa,  i`iittävätkö  ne  selittämään  kaiken  sen,  mitä
niiden  kautta  on l,ahdottu selittää, ja  ovatko  ne  yhteensopivia  vai
kent,ies   keskenåän  ristiriitaisia;   toiseksi   taas   tämä   kääntäminen
tekee  mahdolliseksi  matemaa.ttisen  päättelyn  teorian  soveltamisen
tutkittaessa,   mitä   loogisia   seurauksia   esitetyillä   otaksumilla   ja
väitteillä  on.   Kun  tiettyihin  johtopäätöksiin  on  tultu,  nämä  voi-
daan  i)uolestaan  kääntää  uudelleen  tavalliseen  kieleen.


