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Kirjoittanut

Ei.kki  Laalto

Seuraava kirjoitus  on  eräänlainen välimuoto  kirjallisuusarvostelusta

ja  artikkeHsta.  Tarkastelun  kohteena  on  äskettäin  ilmestynyt, ]erusale-
min   yliopiston  kansantaloustieteen  professorin,  Don   Patinkin'in   mer-
kittävä  teos  »M o n e y,  I n t e r e s t   a n d   P r i c e s»L, joka  kansain-
välisissä    aikakauskirjoissa   on   saanut   erittäin   suopean   vastaanoton.
Kirjan  oleellisin merkitys  on lyhyesti sanoen siinä,  että Patinkin esittää
tässä   teoksessa  staattisen  uusklassillisen  kansantaloustieteen  pääväittä-
mät   uudelleen  formuloituina  ja  ilmaisee  eksplisiittisesti  olettamukset,

joihin   ne  perustuvat.   Näin  menetellen  Patinkin  osoittaa  erinomaisen
selvällä    tavalla,   että   täsmennetty   ja   kiteytetty   »klassillinen»  malli
muodostaa  edelleenkin staattisen, pitkän tähtäimen talousteorian perus-
tan.

Jo   aikaisemmin  oli  Patinkin  useissa  artikkeleissa  tarkastellut  rahan
ja  likviditeetin  asemaa  etupäässä   14/¢/7.cm  ja  C"j`G/in  simultaanijärjes-

1  DON  PATiNKiN,  A4oncj/,  Jn!crej!  ¢nd Pr3.ccf,  New  York  1956.
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telmissä.  Artikkelien johdosta käytiin vilkasta  keskusteluaL ja sen  tulok-
sena  näytti   olevan,  että  kvantiteettiteorian  olettamuksiin  perustuvassa
r a h a teoriassa  osoitettu  yhteys  rahanmäärän,  hiiitatason  ja  hyödyk-
keiden  kysynnän ja  tarjonnan  välillä  ei  ollut  täysin  selvästi  esillä  uus-
klassikoiden   ( We.cÅJG//iä  ehkä  lukuun  ottamatta)   hinnanmuodostuksen

prosessia    tarkastelevassa   r e a a l i analyysissä,   ja   että   absoluuttisten
ja  suhteellisten  hintojen  määräytymisen  tarkastelussa  sen  vuoksi  ilmei-
sesti   oli   jotain  vinossa.   Edelleen   »huomattiin»,   että  rahanmäärä  ja
likviditeetti  on  nähtävästj juuri tästä syystä jäänyt lapsipuolen asemaan
myös  niissä   (klassilliseen  analyysiin  pohjautuvissa)   hinnanmuodostus-
teorian havainnollistuttamismalleissa, joiden avulla yhä vieläkin milteipä

jokaisessa    oppikirjassa2    on    tapana    analysoida    hinnanmuodostuksen
tasapainoprosessia.

»Money,  Interest and  Prices» kirjassa Patinkin ei enää palaa tähän
keskusteluun,  mutta  toteaa  teoksen  esipuheessa,  että hänen  analyysinsä
hinnanmuodostuksen   prosessista  on  kiteytynyt  juuri  mainitun  keskus-
telun  pohjalta.  Teos  on jaettu kahteen osaan, joista edellisessä liikutaan
mikro-  ja jälkimmäisessä makrotasolla.  Lisäksi  kirjassa  on  kaksi  liitettä,
laajahko matemaattinen ja oppihistoriallinen. Makrotarkastelu tapahtuu

\ DON  PA;T"K",   Relatii)e   Prices,   Say's   Low,   and  the   Demand  for   Money,  EcorLo-

mctrica,   XV1   (1948)   ss.135-154;   SAMA,   The   liideterminacy   of  Absolute   Prices   in
Classical  Economic   Theory,  Econornetr.\czL,  X:Vll   (\949),  ss.   1-27 .,  SAMA,   Invalidily
o/  C/ajf!.co/  A4lone!czrjJ   rÅcor/,   Econometrica,   XIX   (1951),  ss.134-51 ;   SAMA,  J2econ-

sideraiion  of  the   General   Equilibrium   Theory   of  Money,  Rcv.\c:w   of:  flcorLom:ic  Stuti\es,
X:VIT`T`  (\950-51) , ss.  42-6\ .,  SA"A,  Further  Considerotions  of  the  General  Equilibriurn
rheory  o/ A4oney,  Review  of Economic  Studies  XIX  (1951-52),  ss.  186-95 ;  SAMA,
Dichotomies  of the  Pricing  Process  in  Economic  Theory, T3conomica> X:X:1  (\954) , ss.113-
28 ., SA.MA, Price  Flexibility  and  Full  Employment,  AL:mcr.iczLn Economic Rev.\ew , X:X:X:1X

(1949)   ss.  725-26.,  W. B. H:ic"ALN,   The   Determinacy  of  Absolute   Prices   iri   Classical
Economz.c   rÄeor/,   Econometrica,  XVIII   (1950),  ss.   9~20;  WAssiL¥  LEONTiEF,   rh€
Consistency  of  the  Classical  Theor.y  of  Money  and  Prices,  Ecoruomctrica,  X:NTI1  (1950) ,
ss.   21-24;   C.  G.  PHipps,  4   JVo!G  on  Po£!.nk3.n'J  Jic/a!3.z/G  P7g.ceJ,   Econometrica,   XVIII

(1950) , ss. 25-26 S KARL Br`uNNER, IncoiL§istency and lndeterminacy in Classical Economics,
Econometrica,   XVII   (1949),  ss.152-74;  YUKicHi  KURiMURA,   On  !Åe  Z)2.cÅo¢omjJ  a.n

!Åe   rticory   o/  Pr!.cef,   Metroeconomica,111   (1951),   ss.117-34;   F.  H.  HAHN,    7lhG
General   Equilibrium   Theory   of  Money  -   A   Coinment,  FLev.Lew   ot  Ecor\omic  Stud;ies,
XIX   (1951-52),   ss.179-85;   STEFAN  VALAVANis,   4  Den3.a/  o/ Pa!3.nÄc.n's   Contra-
diction,  Kyklos,  VIII   (1955)  ss.  351-68 ;  BENT  HANSEN,  Pe%genef  jto//G  G.  de!  ff/¢ff!.j.Äe

¢Åonom!.jÅc  Jn!c7de¢cndcn5Jj;j`!c77!,   Ekonomisk  Tidskrift,   LIV   ( 1952)   ss.   100-20.
2  Ks.  esim.  ERicH  ScHNEiDER,  Pre.c3.ng  cznd Eg%!./!.6re.z/77!,  Lontoo   1952,  ss.  290-307.
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yksinkertaisen    tuotanto-vaihtotalouden   puitteissa,   jossa   tarkastellaan
lopputuotteiden,   velkasitoumusten,   rahan  ja  työvoiman   kysynnän  ja
tarjonnan tasapainon ehtoja täys-ja vajaatyöllisyyden vallitessa. Makro-
osassa, johon tässä artikkelissa ei puututa, Patinkin osoittaa varsin vakuut-
tavalla  tavalla,  että  keynesiläisen  teorian  »vallankumouksellisuus»  voi-
daan  monessa  kohdin  asettaa  kysymyksenalaiseksi.

Mikrotasolla  rajoitutaan  kuluttajain valinnan  teoriaan ja  stationää-
risen,   suljetun  vaihtotalouden  mallin  puitteissa  tapahtuviin  tasapaino-
tarkasteluihin.  Patinkinin esittämä valinnan teoria merkitsee sikäli uutta
aluevaltausta,  että hän ei puutu ainoastaan  tavanomaiseen kulutushyö-
dykkeiden  valintaan,  vaan  laajentaa valinnan  myös varallisuuskohteita
koskevaksi, joina mallissa toimivat käteisraha ja likviidisyydeltään tietyn
tyyppiset   velkasitoumukset   (6ondf).   Nämä  varallisuuskohteet   sisällyte-
tään hinnanmuodostuksen tasapainoprosessia tarkastelevassa simultaani-

järjestelmässä  malliin jo alusta lähtien.  Näin menetellen Patinkin pyrkii
yhdistämään  arvo-  ja  rahateorian.   Hinnanmuodostusprosessin  tavan-
omaisen   ns.  kahtiajaon  tarkastelu  on  siten  ehkäpä  kaikkein  keskeisin
kysymys   Patinkinin  uudessa  kirjassa.  Tähän  ongelmaan  tullaan  tässä
kirjoituksessa etupäässä puuttumaan.  Kysymystä lähestytään aluksi hie-
man  toiselta kulmalta  kuin  Patinkinin  teoksessa ja käytettävä  symboli-
kieli poikkeaa sen vuoksi jonkin verran  Patinkinin kirjassa ja sen mate-
maattisessa  liitteessä  esitetystä.

Hinnamuodostusprosessin   kahtiajaolla   tarkoitetaan,   että   hintojen
muodostumista ja määräytymistä tarkastellaan erikseen s u h t e e 11 ]. s-
t e n  ja   erikseen   a b s o 1 u u t t i s t e n   hintojen   (hintatason)   osalta.
Tarkastelun  lähtökohtana  on  tavallisesti  sellainen  yksinkertainen malli,

jossa   tuotantoa   ei   tapahdu   (vaihtotalous),  ja  jossa   taloudenpitäjien
oletetaan saavan kunkin periodin alussa tietystä kulutushyödykevalikoi-
masta koostuvan »reaalitulon», jonka annettu ja aggregoitu määrä muo-
dostaa  mallin  tarjontapuolen.  Kahtiajaossa  voidaan  talous  katsoa jae-
tuksi   kahteen  sektoriin ;   »reaaliseen»  ja   »rionetääriseen».   Reaalisek-
torissa  tarkastellaan  hyödykkeiden  kysyntää ja  tarjontaa, joiden  katso-
taan    riippuvan    yksinomaan    hyödykkeiden    suhteellisista    hinnoista.
Monetäärisessä    analyysissä     taas     ollaan    kiinnostuneita   absoluutti-
sista    hinnoista   ja   niiden   määräytymisestä;  rahan  kysynnän ja  tar-

jonnan   oletetaan   määräytyvän   hintatasossa   tapahtuvien   muutosten
perusteella.
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Tällainen  kahtiajako  perustuu  olettamukseen,  jonka  mukaan  hyö-
dykkeiden  kysyntä ja  tarjonta  on  riippumaton  absoluuttisten  hintojen
muutoksesta,  mikäli  kaikkien  hyödykkeiden  hinnat  muuttuvat  samassa
suhteessa,   jolloin   siis   suhteelliset   hinnat   säilyvät   muuttumattomina.
Taloudenpitäjien  kysynnän ja  tarjonnan  riippumattomuutta  absoluut-
tisten   hintojen   (samansuuntaisesta  ja   samansuuruisesta)   muutoksesta

pidetään  yleensä  edellytyksenä  taloudenpitäjien ns.  rahailluusiottomuu-
delle],  ts.  eräänä  edellytyksena  taloudenpitäjien  rationaaliselle  käyttäy-
tymiselle.  Näin  on  suhteellisten  hintojen ja  niiden  muutosten  puitteissa
operoiva  reaalianalyysi muodostunut hyödykkeiden  »arvojen»  määräy-
tymistä  tarkastelevaksi  talousteorian  osaksi  (a r v o t e o r i a),  kun  taas
monetäärisessä   analyysissä   on   tarkasteltu   rahanmäärän   vaihteluista
absoluuttisissa hinnoissa  (hintatasossa)  aiheutuvien muutosten vaikutuk-
sia  hyödykkeiden  kysyntään ja  tarjontaan  (r a h a t e o r i a)2.

Tällainen  malli  voidaan  helpost;   esittää  yhtälöjärjestelmän   muo-
dossa.  0letetaan,  että  taloudessa  kysytään  ja  tarjotaan  n  hyödykettä,

joiden hinnat ovat p] ,..., pn.  Merkitään taloudenpitäjän kutakin  hyö-
dykettä kysymiä määriä d„ ..., dn :llä ja taloudenpitäjän annettua reaali-
tuloa   £:llä.   Hyödykkeen   di   kysyntäfunktio   voidaan   silloin   kirjoittaa
muotoon

(1.1)           di-fi
P1-,..., P-, =
PnPn

(i  -1 ,...  '  n).

Aggregoimalla   kaikkien   taloidenpitäjien   kysyntäfunktiot  ja   merkitse-

1  Ks.  esim.  ERicii  SciiNEiDER,  E!.n/ri`Årwng 2.n dc.c  T4/3.r/jcÅa//j`!Åeorz.c,  osa  111,  Ttibingen

1953,   s.   95.   Rahailluusio-olettamuksen   mukaan   kysyntäfunktiot   ovat   \Jakiotermit-
tömjä;   niissä   ei   ole   mitään   additiivista  lisätekijää.

8 Kahtiajaon  perusta  lienee  luotu jo  »klassillisessa»  arvoteoriassa,jossa  pannaan

pääpaino  hyödykkeiden  vaihtoarvolle.   Arvon  ei   katsottu   tarkoittavan  muuta  kuin
minkä   tahansa   kahden   tavaran   tai   palvelukscn   välistä   vaihtosuhdetta.   Liikkeessä
oleva  vaihdon  väline,   raha,   ei   tämän  käsityksen   mukaan  vaikuta  vaihtosuhteiden
määräytyriseen.  Raha  [oimii  liiketoimien  suorittamista  helpottavan  apuvälineenä.
Taloudelliset  tapahtumat kuvastuvat  reaalisten tekijäin  muutoksissa ja  raha on vain
näiden  tekijäin   »vcrhona»,  joka  on  vedettävä  syrjään   [utkittaessa  mitä  tapahtuu
verhon   takana,   ts.   tarkasteltaessa   miten   hyödykkeiden   vaihtosuhteet   (suhteelliset
hinnat)  määräytyvät.  Ks. ].  A.  ScHUMPETER, H3.f(ory o/Econo77%.c Ana4yJz.f,  Lontoo  1955,

ss.  227,  282,  287-288,  589 ja   1088.
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mällä  kokonaiskysyntää  D:llä  saadaan  hyödykkeen  i  kokonaiskysyntä-

::n2k)t]°ks]:]±F.(=,     ,¥),               (i±l,      >n)

Vastaavalla  tavalla  voidaan  aggregoida  kaikkien  taloudenpitäjien  tar-
ontafunktiot ja  merkitä  Si:llä  hyödykkeen  i  kokonaistarjontaa:

j(2.,     Sl-Gi(5:'.'pi=),                (i-l ,... 'n,.

Yhtälöiden mukaan on kunkin hyödykkeen kysyntä ja tai`jonta sekä ao.
hyödykkeen  että  hyödykkeiden  suhteellisen  hinnan  (ja  annetun  reaali-
tulon)  funktio.  Markkinat ovat tasapainossa,  kun

(3.)          Di-Sn.                                             (i-l ,...,  n).

Järjestelmässä (1.2) -(3.)  on  3n  yhtälöä;  n  kysyntä-ja  n  tarjonta-
sekä n tasapainoyhtälöä. Tuntemattomien lukumäärä on niin ikään 3n ;
n kysyttyä ja n tarjottua määrää sekä n hintaa.

0letetaan,  että hyödykkeiden kokonaistarjonta vastaa  tässä mallissa
hyödykkeiden  kokonaiskysyntää.   Vaihtotaloudessa   ei   esiinny   (paperi-
tai metalli-)  rahaa, vaan mikä tahansa hyödyke saattaa toimia vaihdon
välineenä.  Esityksen havainnollistuttamiseksi voidaan kuitenkin ajatella,
että hinnat on ilmaistujonkin mielivaltaisesti valitun yksikön (hyödyke n)
avulla. Tämän yhden »yksikköhyödykkeen» kysyntä ja tarjonta voidaan
nyt   ilmaista   kaikkien   muiden   hyödykkeiden   kysynnän  ja   tarjonnan
avulla. Ts.,

n-l
(4.)          Sn=   Z  piDi   ja

H   ,=-       u

n-l
(5.)         Dn  -Z:  pisi.

i-l

Vähentämällä  edellinen  yhtälö  jälkimmäisestä  saadaan:

1 Taloudenpitäjien  aggregoitua  reaalituloa  voidaan   merkitä  X:l.|ä  ja  sisällyttää

kokonaiskysyntäfunktioihin.  Koska  5E  kuitenkin  on  annettu, jätetään  se   seuraavassa
funktioihin  merkitsemättä.
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n-l
(6.)         Sn-Dn=  Z]  Pi(Di-Si),

i=l

jota  Oj`cczr £czngG rupesi kutsumaan Walras'n  »laiksi] ». Mallin yhtälöiden
lukumäärä   vähenee   nyt   yhdellä;   yksi   yhtälö   voidaan  johtaa   kai-
kista   muista.  Identiteetin  mukaan  aiheuttaa   nimittäin   hyödykkeiden
1 ,..., n-l  markkinoilla vallitseva tasapaino automaattisesti   tasapainon
hyödykeen  n  markkinoilla,  sillä  tämän  viimeksi  mainitun  hyödykkeen
markkinat  ovat järjestelmässä  vain  muiden  hyödykemarkkinain  peili-
kuva.    Yhden   hyödykkeen   tasapainoehto   voidaan  silloin  eliminoida,
sillä  se  käy  ilmi järjestelmän  muista  yhtälöistä.  Näin  on järjestelmässä
ainoastaan  3n-  1  yhtälöä,  mutta  niin  ikään  vain  3n-  1  tuntematonta,
sillä hinnathan ilmaistaan nyt laskuyksikössä n, jolle voidaan antaa mikä
mielivaltainen  arvo  tahansa.

Tällainen  »puhtaan» vaihtotalouden  malli on  determinoitu ja kon-
sistentti.  Kahtiajako tulee esille,  kun tähän,  suhteellisten  hintojen mää-
räytymistä  selittävään järjestelmään  halutaan  sisällyttää  »oikea»  raha

ja  samalla  saada  määrätyksi  absoluuttisten  hintojen  taso   (P).  Tämä
tapahtuu  tavallisesti  siten2,  että järjestelmää  (1.1)-(3.)   täydennetään
vaihdon yhtälöllä MV ± PT, jolloin -kun rahamäärä M ja sen kierto-
nopeus V ovat annetut - hintataso  P ja siten hyödykkeiden  absoluut-
tiset  hinnat  määräytyvät  reaalisektorissa  suoritettavien   transaktioiden
T kautta.

Jos oletamme, että hyödyke n on rahaa, on  hyödykkeiden  (1 ,..., n-1)

kysynta ja tarjonta nyt  n-2  suhteellisten  hintojen   pi:>  .  j|=>

funktio.    Hyödyke     n-l     on    valittu   reaalisektorissa    laskuyksiköksi.

(samalla  lailla  kuin  hyödyke  n  mallissa  (1.2)-(3.))  Rahan  kysyntä ja
tarjonta  oletetaan  absoluuttisten  hintojen  pi ,..., pn_]  funktioksi.  Rahan
hinta  pn  on  määritelmän  mukaan  =   1.  Tuntemattomien  lukumäärä
on  nyt   3n;   n-2   suhteellista  hintaa,   numerääri   n-l:n   hinta   rahassa
ilmaistuna ja hintataso  P sekä n-1  kysyttyä ja tarjottua hyödykemäärää

1  0scAR  LANGE,  Scz/'j. £azu,.  4  Rej.ja!em€nf ¢nd Cr}.!3.crim,  artikkeli julkaisussa  Studies

in  Mathematical  Economics  and  Econometrics,  Chicago  1942,  ss.  49-68.
2 Ks.  csi". EKicm ScHNEiDER,  PriGing  and  Equilibrium, ss.  305-307 .
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ja rahan kysyntä ja tarjonta.  Yhtälöitä on  3n  +  1 ;  hyödykkeiden  1,.„
n-1  kysyntä-ja tarjontayhtälöt, rahan kysyntä-ja tarjontayhtälöt sekä
n  tasapainoyhtälöä  eli  yhteensä  3n.  Kun  kvantiteettiyhtälö  lasketaan
mukaan, on yhtälöitä siis 3n +  1 .

Walras'n  lain  perusteella  voidaan  kuitenkin  yksi  yhtälö  eliminoida,
sillä  -  kun  lahjat  ja  luotonanto  jätetään  huomioon  ottamatta  -
taloudenpitäjien   päättäessä   kuinka   paljon   hyödykkeitä   he  kysyvät

(tarjoavat),  he  samalla joutuvat  päättämään  kuinka  paljon  rahaa  he
tarjoavat  (kysyvät).  Eliminoinnin jälkeen on  yhtälöiden ja  tuntematto-
mien  lukumäärä  yhtä  suuri.  Jos  yhtälöjärjestelmällä  on  yksi  ratkaisu,
saadaan esille suhteelliset hinnat ja samalla myös absoluuttisten hintojen
taso.

Nyt   on   voitu     kuitenkin     osoittaa,     että    järjestelmällä
onäärettömän   monta   ratkaisua   absoluuttisiin
h i n t o i h i n   n ä h d e n,  ts.,  että järjestelmä on - vaikka yhtälöiden

ja  tuntemattomien  lukumäärä  onkin  yhtä  suuri  --  sikäli  epädetermi-
noitu,   että   se   on   tasapainossa   millä   absoluuttisten   hintojen   tasolla
tahansa.  Tämä merkitsee sitä,  että absoluuttiset hinnat jäävät tällaisessa

järjestelmässä  kokonaan  määräytymättä.   Ongelmaa  voidaan  lähestyä
kolmelta  eri  taholta ;  a)  ns.  Sc}yn  identiteetistä,  b)  kvantiteettiteoriasta

ja c)  hintojen homogeenisuutta koskevista olettamuksista käsin.
a)  Jo   ennen   Patinkinia  oli  Oscar  Lange  osoittanut,L  että  ns.  Sayn

identiteetti  voi  olla  voimassa  ainoastaan  »puhtaassa» vaihtotaloudessa,
ts. mallissa, jossa ei esiinny rahaa. Teoria, joka nojaa tähän identiteettiin
ei  siten  operoi  rahatalouden,  vaan  puhtaan   vaihtotalouden puitteissa.
Sayn identiteetin mukaan luo hyödykkeiden ja palvelusten tarjonta aina
oman  kysyntänsä ;  hyödykkeiden  tarjonta  on  siis  identtisesti  yhtä  suuri
kuin  niiden  kysyntä. Reaalianalyysissä  ei  näin  ollen voi ilmetä hyödyk-
keiden  liikakysyntää  tai  -tarjontaa.  Kun  reaali- ja  monetäärinen  ana-
lyysi  yhdistetään,  seuraa  Sayn   identiteetistä,    että   myös    rahan  liika-
kysynnän  tai  -tarjonnan  täytyy  aina olla  ±  0.

Mutta  kvantiteettiteoriassa  on  absoluuttisten  hintojen   (hintatason)
määräytyminen juuri  yhteydessä  taloudenpitäjien  kassavarojen  kysyn-
nässä  (liikkeessä  olevan  rahan  määrässä)  tapahtuviin  muutoksiin. Sayn
identiteetin    mukaan    pysyvät    taloudenpitäjien    kassavarat    vakioina

L  OscAR  LANGE,  7n/  ss.  55-68.
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(ts.  niiden muutos  ± 0)  hintatason muutoksista riippumatta. Jos identi-
teetin  katsotaan  olevan  voimassa,  eivät  absoluuttiset  hinnat  voi  mää-
räytyä monetäärisen analyysin puitteissa. Niiden määräytymistä ei liioin
voida  tarkastella  reaalianalyysissä, jossa  vain  suhteellisilla  hinnoilla  on
merkitystä.  Absoluuttiset  (raha)   hinnat jäävät  silloin  määräytymättä.
Kysymyksessä  on  puhtaan  vaihtotalouden  malli,  jossa  »absoluuttiset»

(laskuyksikkö)hinnat  voidaan  ilmaista  ainoastaan  mielivaltaisesti  vali-
tun  numeräärin  avulla.

b)   Patinkin  jatkoi  Langen  tutkimuksia  ja  osoitti,   että  kahtiajaon

yhteydessä  tehtyjen  olettamusten  johdosta  jäävät  absoluuttiset  hinnat
järjestelmässä  määräytymättä,  vaikkei  Sayn identiteetin  katsottaisikaan
olevan    voimassa.    Patinkin    tarkasteli  järjestelmää   (1.1)-(3.)    liika-
kysyntä- ja liikatarjontafunktio-käsitteiden avulla.[   Hyödykkeen i liika-
kysyntä  Xi  määritellään  kysynnän  Di ja  tarjonnan  Si  erotukseksi,  kun
i  ±  1 ,...,   n-1.   Liikakysyntäfunktiot   voidaan   silloin  kirjoittaa  seuraa-
vaan  muotoon:

(7.)         Xi  -Fi (=,...,:= (i -1 ,... ' n-l),

jolloin  tasapainon  vallitessa

(8.)         Xi  -0.

Yhtälö   (7.)   merkitsee,   että   reaalianalyysissä   kunkin   hyödykkeen
kysytty määrä riippuu ainoastaan suhteellisista hinnoista. Hyödykkeiden
liikakysyntä-  ja  liikatarjontafunktiot  ovat  silloin  homogeenisia  nollan-
nessa    asteessa   hintoihin    (p„ ..., pn_i)    nähden.2     Tällainen   funktion
muoto   merkitsee,   että   hintatason   muutos   ei   vaikuta   kysyttyjen   tai
tarjottujen  hyödykkeiden  ( l .,..., n-1)  määriin,  mikäli kaikkien hyödyk-
keiden  hinnat  muuttuvat  samassa  suhteessa.   Katsomalla  kysyntä-  ja
tarjontafunktiot  homogeenisiksi  nollannessa  asteessa  ilmaistaan  mate-

1  DON  PiLTiNKiN,  Ti.e  lndelerritinacy  of  Absolute   Prices   in   Classical    EGonomic   Tlieory,

ss.  5-6 sekå. BBNT HALNSEN,  Penger.e`¢  Rolle  i  det  Klassiske  C3konomiske  lritprdependenisyslem,

ss.   100-20.
2  Funktio   Xi  ±  Fi   (pL ,..., pn_])    on  nollannen    asteen   homogeenifunktio,   jos

riippuvat  muuttujat  pysyvät  muuitumattomina,  kun  kaikki  riippumattomat  muut-
tujat  kerrotaan   samalla  vakioluvulla.   Ts.,  jos   Xi  =   Fi    (kp] ,..., kpn_i),   kun   k
on  mikä  tahansa  mielivaltainen  reaalinen vakioluku.
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maattisella kielellä edellä  tehty olettamus  taloudenpitäjien  rahailluusit-
tomuudesta  (tämän  käsitteen  tavanomaisessa  merkityksessä).

Rahan  liikakysyntä Xn voidaan Walras'n lain perusteella kirjoittaa
seuraavaan  muotoon:

n-l
(9.)       -Xn -z pixi'

i=l

ja  esittää  funktion  muodossa:

n-1

(10.)         -Fn(P19...>Pn-|)   ±   Z]PiFi
i=1

PI             Pn-å
`''   ,

Pn-1           Pn-1

Yhtälön  (10.)  oikea  puoli  on  selvästi  homogeeninen  ensimmäisessä
asteessa  hintoihin  nähden ; jos  kaikkien hyödykkeiden  hinnat  kohoavat
samassa  suhteessa,  kohoaa  myös  näiden  hyödykkeiden  rahassa  mitattu
arvo  samassa  suhteessa.  Rahan  liikakysyntäfunktio  on  siis  homogeeni-
nen  ensimmäisessä  asteessa  hintoihin  nähden.

Kahtiajaossa   edellytetään,   että   rahan   liikakysynnällä   on   kvanti-
teettiteorian  muk;inen  muoto.   Kvantiteettiteoria  voidaan  esittää  esi-
merkiksi  ns.  Cambridge-yhtälön  puitteissa  seuraavasti:

n-l
(11.)       M±K(PT)±KZ]    pisi,

i=l

jolloin  siis

n-l
(12.)      K   z:   pisi-M-0'

i-l

jossa  K ± kiertonopeuden  käänteisarvo   (vakio),  M ± annettu  rahan
määrä,  P  ±  hintataso  (indeksi) ja  T  ±  liiketoimien määrä.  Funktion
muodossa    esitettynä    täytyisi   silloin   seuraavan   olettamuksen    pitää

paikkansa:

n-1

(13.)      -Fn(Pi ,..., Pn.i)  ±K  Z   PiFi(P=j   .>:)-M.
i=l
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Nyt täytyisi myös yhtälön  (13.)  oikean puolen olla homogeeninen ensim-
mäisessä  asteessa  hintoihin  nähden.   Mutta  tämähän  on  mahdotonta,
mikäli  M ja  K  ovat  positiivisia  vakioita,  kuten  Cambridge-funktiossa
oletetaan.   Seurauksena  on,   että  rahan   liikakysyntäfunktiolle   annettu
muoto  on  ristiriidassa  kvantiteettiteorian  olettamusten  kanssa.  Järjes-
telmä  (7.)  -(13.)  on  loogisesti  epäkonsisteiitti.1

c)  Nyt voidaan  kysyä,  eikö järjestelmää  saada  determinoiduksi, jos
kvantiteettiyhtälö  korvataan jollain  muulla  hintatason  määräytymistä
»selittävällä» yhtälöllä?  Ts.,  eikö voida olettaa,  että rahan liikakysyntä-
funktio  on  homogeeninen  ensimmäisessä  asteessa ja hyödykkeiden  liika-
kysyntäfunktiot   homogeenisia   nollannessa   asteessa   hintoihin   nähden?

Tällöin  saataisiin  yhtälöjärjestelmä   (14.)~(15.) :

(14)      Fi(:=],.,::::)  ±0                                     (i±l ,.., n-1),

(15.)          Fn(Pi>...>Pn-1)   ±°.

(14.):ssa        on        n-1       yhtälöä     ja      n-2     hintasuhdetta      ps;pn.i
(s  =  1 ,..., n-2),   jotka    saadaan    ratkaistua.   Walras'n   lain   perusteella
tyydyttävät  nämä   hinnat  myös   n:nnen  yhtälön   (15.).  Jos   nimittäin
Fi  ±  0(i  ±  l ,..., n-l)      hintasuhteiden     ps/pn.i  avulla     (s  =  1 ,..., n-2),
silloin  on  myös  Fn  ±  0,  sillä  Walras'n  lain  mukaanhan  (yhtälö  (13.))

n-1
-Fn(Pi>...jpn-i)  ±      Z    PiFi

i.=I

PI              Pn-2

pn-1,.'''pn-1

Tällainen  järjestelmä  on  kuitenkin  selvästi  epädeterminoitu  abso-
luuttisiin  hintoihin  nähden,  sillä  jos   hinnat   (pi ,..., pn.i)    tyydyttävät

yhtälön  (15.),  ne tekevät sen myös,  vaikka ne kerrottaisiin  millä  reaali-
luvulla  tahansa.2  Ts. on olemassa lukematon määrä absoluuttisia hinta-

1  Patinkin   nimittää   tätä   ristiriitaa   »Invalidity   I»:ksi.    Ks.   DON   PATiNKiN,   rhG

lndelemir2acy ,..., s.   16.
2  0letetaan,  että  talous  on  tasapainossa ja  että  kaikki  hinnat  muuttuvat  samassa

suhteessa.  Suhtee]liset  hinnat pysyvät silloin muuttumattomina ja hyödykemarkkinat
ovat jatkuvasti tasapainossa.  Walras'n lain mukaan ovat silloin myös  rahamarkkinat
tasapainossa,  ts.  hintatason  muutos  ei  synnytä  missään järjestelmän  osassa  liikaky-
syntää.  Kun järjestelmä on  tasapainossa  tietyn absoluuttisen hintatason  vallitessa,  se
säilyttää  tämän  tasapainotilan,  muuttukoon  absoluuttinen  hintataso  missä  suhteessa
tahansa.
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tasoja, joiden vallitessa järjestelmä on tasapainossa. Absoluuttiset hinnat

jäävät  silloin  edelleenkin  määräytymättä.1
jos edellä sanotusta tehdään yhteenveto, voidaan todeta, että mitään

ristiriitaa ei ilmene,  kun rajoitutaan tarkastelemaan pelkästään suhteel-
]isten hintojen määräytymistä.  Mutta heti  kun raha liitetään analyysiin,

ja   absoluuttisten   hintojen   taso   pyritään   määräämään,    hyödykkei-
den  tarjonta-  ja  kysyntäfunktiot  eivät  enää  voi  olla  riippuvaisia  pel-
kästään  suhteellisista  hinnoista,   kuten  tavanomaisessa,   suljetun  vaih-
totalouden  mallin   puitteissa   tapahtuvissa   tasapainotarkasteluissa   ole-
tetaan.  Tällainen  ristiriitainen  olettamus  esiintyi  ilmeisesti  myös  uus-
klassillisessa    hinnanmuodostusteoriassa.2    Tämä   johtuu    siitä    yksin-
kertaisesta   syystä,   että   raha   ei   toimi   ainoastaan   vaihdon   välineenä

(Walras'n    numeraire),    vaan    myös    varallisuuskohteena     (Walras'n
monnaie),  ts.  hintatason  muutokset  muuttavat  myös taloudenpitäjien

1  Tätä    i.istiriitaa    Patinkin    nimittää    »Invalidity    lI»:ksj.    Ks.    DON    PATi\'KiN,

The   ändetermtnacy  ...,  ss,   17-19.
2 Alunperin   Patinkin   tulkitsi   uusklassikoiden   kahtiajaon  juuri   sellaiseksi,   kuin

se  edellä  on  kuvattu.  Mainitun  aikakausilehtiväittelyn  kuluessa  osoitettiin  kuitenkin
lukuisin   kirjallisuudesta   i)oimituin   ottein,    että   uusklassillisen   teorian    kahtiajaon
muodosta   on   erittäin   vaikeata   sanoa   mitään   varmaa.   Esim.   F2.j.Åerin,   C'ajjc/in   ja
P..goe/n  teoksissa  käytetään  usein  sanontaa,  jonka  mukaan  suhteelliset  hinnat  mää-
räytyvät   monetäärisestä   sektorista   riippumatta»    (täysin   »itsenäisesti»)   ja   tämän
mukaisesti   voitaisiin   olettaa   näissä   teorioissa   tarkoitctun,   että   absoluuttiset   raha-
hinnat  määräytyvät  vasta  sitten,   kun  rahan  liikakysyntäyhtälö  on  liitetty  hyödyk-
kciden   liikakysyntäyhtälöihin.    Tiettävästi    ei    kukaan    (Wicksell   lienee
ainoapoikkeus)      totea     reaalisektorissa    tapahtuvan    pi.oses-
sin     määräävän    tai    jättävän    määräämättä    myös    reaa-
1 i s t e n   k a s s a v a r oj  e n   t a s a p a i n o t a s o n.   Jos  kassavarojen  tasapaino-
tason   todettaisiin   määräytyvän   jo   reaali§ektorin   puitteissa,   sjsältyisivät   reaaliset
kassavarat   reaalisektorin   »hyödykkeisiin»,  jolloin  niiden  ja   muiden   hyödykkeiden
tasapainotaso   määräytyisi   samanaikaisesti.   Kahtiajaossa   ei   silloin   ilmcnisi   mitään
ristiriitaa ja  absoluuttinen  hintataso  määräyiyisi  »mekaanisesti»,  ts.  heti,  kun  talou-
dessa  liikkeellä  oleva  nimellinen  rahamäärä  on  annettu.  Tätä  ongeimaa  ei  uusklas-
sillisessa  teoriassa  liene  milloinkaan  käsitelty  eksplisiittisesti, ja  sen  vuoksi  klassillinen

malli  vaatii  »reformulointia»,  jonka  Patinkin  varsin  ansiokkaalla  tavalla  on  suorit-
tanut.  Tähän  reformulointiin  on  sitä  suurempi  syy,  kun  ristirii.ainen  kahtiajako  on
täysin  eksplisiittisesti  esillä  kovin  monessa  »modernis§a»  oppikirjassa, joissa  esitetään

(klassilliseen  analyysiin  pohjautuvia)  staattisen  hinnanmuodostusteorian  havainnol-
listamismallej.a.   -   Kirjallisuudessa   esitettyä   ristiriitaista   kahtiajakoa   tarkastellaan
suurella  huolella  »Money,  Interest  and  Prices»  -teoksen  VIIl  luvussa ja  liitteessä  1,

joihin  tässä  on  vain  tyydyttävä  viittaamaan.
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hallussaan pitämän rahan (kassavarojen)  reaaliarvoa ja siinä tapahtuvat
muutokset  voivat  myös  vaikuttaa  hyödykkeiden  kysyntä-  ja  tarjonta-
funktioihin.   Hintatason   muutokset   eivät   tietysti   vaikuta   ainoastaan
taloudenpitäjien   kassavarojen   reaaliarvoon    (mitattuna   markkinoilla
€siintyvien  kulutushyödykkeiden   hintatason  muutosten   avulla),   vaan
hintatason muutokset saattavat periaatteessa vaikuttaa taloudenpitäjien
hallussaa pitämnän koko varallisuuden (vaateiden ja reaaliomaisuuden)
reaaliarvoon.  Varallisuuden  reaaliarvossa  tapahtuvat  muutokset  saat-
tavat  puolestaan  vaikuttaa  varallisuudelle  kulloinkin  valittavaan  koos-
tumukseen  sekä  kulutushyödykkeiden  kysyntään ja  tarjontaan.1

Keskeisin ajatus  Patinkinin teoksessa on juuri se,  ettei kunkin talou-
denpitäjän   hyödykkeisiin   kohdistama   kysyntä   voi   r a h a taloudessa
riippua  ainoastaan  hyödykkeiden  suhteellisista  hinnoista  (ja  annetusta
reaalitulosta),  vaan  myös  kunkin  taloudenpitäjän joka  periodin  alussa
hallussaan   pitämän   varallisuuden   koostumuksesta   ja    reaaliarvosta.
Yksinkertaisin  lähtökohta  tälle  hypoteesille  perustuvalle  analyysille  on
sellainen  mikrotasolla  oleva kysyntäteoreettinen havainnollistamismalli,

jossa  vain  raha  toimii  varallisuuskohteena,  ja  jossa  siis  luottotoimiin
(ja  korkoon)   ei  kiinnitetä  huomiota.  Taloudenpitäjät  saavat  jokaisen
periodin  alussa  reaalitulonaan  tietyn  kulutushyödykevalikoiman   (niin
kuin  lsraelin  nälkäiset lapset, joille kerran aikojen alussa satoi mannaa
taivaalta)  ja  lisäksi  oletetaan  heidän  hallussaan  olevan  tietty  määrä
cdelliseltä  periodilta  peräisin  olevia  kassavaroja.

Taloudenpitäjät esiintyvät markkinoilla kysyjinä ja tarjoojina ja pyr-
kivät  liiketoiminnallaan  siihen,  että  heillä  liiketoimien  päätyttyä  olisi
hallussaan  optimaalinen  määrä  kulutushyödykkeitä  (periodin  lopussa
tapahtuvaa  kulutusta  varten)  j a  kassavaroja.   Valinta  siis   ulotetaan
kulutushyödykkeiden  ohella  myös   kassavaroihin.

Tavanomainen rahan  (raja)hyödyn käsite perustuu siihen hyötyyn,

joka  saadaan,  kun  rahalla  hankitaan  kulutushyödykkeitä.   Patinkinin
mallissa  valinta  voi  koskea  sekä  kulutushyödykkeitä  että  kassavaroja,
koska  kassavarojen  hallussa  pidosta j o   s i n ä n s ä  oletetaan  saatavan
hyötyä,    lähinnä    hallussa    pidon    varovaisuusvaikuttimista   johtuen;

L  Hypoteesin  i.ationaalisuuden  on  osoittanut jo  A.  C.  PiGou,  rbc  C/aLffe.c4/  S/c!!€on-

arLy  S/cz!e,  Economic Journal,  LIII  (1943)  ss.  343-51  sekä  myös  artikkelissa Economa.c
Progrcff  €.n  ¢  SJa6/e  EnuG.ronmcnc,   Economica,  XIV   (1947)   ss.  241-51.



298                                                                            ERKKi LAATTo

maksusuoritukset  ja  maksusaatavat  periodin  aikana  eivät  välttämättä
tapahdu   samalla   hetkellä.   Tiettyä   varovaisuuskassaa   kannattaa   sen
vuoksi pitää hallussa. Vaikka Patinkin ei muuten operoi mallissaan epä-
varmoilla  odotuksilla  (eikä  havitteluvaikuttimilla) ,  sisällyttää  hän  mal-
liinsa  kuitenkin  sen  verran  epävarmuutta,   että  kassavarojen  hallussa

pidosta   saatava   hyöty   voidaan   kuvata   taloudenpitäjän    preferenssi-
funktiossa.1

Kun kassavarojen hallussa pidosta saadaan hyötyä,  täytyy sen välit-
tömästi kuvastua myös hyödykkeiden kysyntäfunktioissa. Jos mallissa on
n hyödykettä, joiden hintoja merkitään pi ,..., pn :1lä, n :nnen hyödykkeen
ollessa   (paperi)rahaa,  jonka   hinta   pn  ±  1,  ja   merkitään   hintatason
P:llä   (indeksi),   taloudenpitäjän   periodin   alussa  hallussaan   pitämien
kassavarojen  määrää  m:llä ja  periodin  alussa  saatua  reaalituloa  =:llä,
voidaan  hyödykkeen  i  kysyntäfunktio  kirjoittaa  muotoon:

(16.1)      d[±fr(¥,     ,¥,g,=),               (i±l ,..., n-l).

Kun  verrataan  yhtälöä   (1.1)  ja   (16.1),   havaitaan  helposti  niiden
välinen ero. Yhtälössä  ( 1.1)  on kunkin taloudenpitäjän, kunkin periodin
aikana  ja  kuhunkin  hyödykkeeseen  kohdistama  kysyntä  riippuvainen
ainoastaan  hyödykkeiden  suhteellisista  hinnoista  (ja  annetusta  reaali-
tulosta).   Yhtälön   (16.1)   mukaan   taas   kysyntä   riippuu   suhteellisista
hinnoista   (ja   annetusta   reaalitulosta)   sekä   taloudenpitäjän   periodin
alussa   hallussaan   pitämien   kassavarojen  reaaliarvosta.   Ts.,   hyödyk-
keiden  (ja luonnollisesti myös kassavarojen)2 kysyntään vaikuttaa myös
h i n t a t a s o  (siitä  riippumatta,  millä  lailla  hintojen  taso  lasketaan).
Tästä  havaitaan  heti,  että  tämä  Patinkinin  analyysin  keskeisin  oletta-
mus sotii edellä esitettyä  »tavanomaista» rahailluusiottomuuden määri-
telmää   vastaan.

• DON  P,LT"K",  Money,  Inlerest and Prices,1uku V.
2  Kassavarojen  kysyntäfunktio  voidaan  kirjoittaa  muotoon:

:-fn(:,.,pFp±,¥,=)
m

jolloin  -tarkoittaa   sitä    kassavarojen    reaaliarvoa,P

jonka  taloudenpitäjä   haluaa  pitää  hallussaan ao.  periodin liiketoimien päätyttyäja
siis seuraavan periodin  liiketoimien  alkaessa.
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Nyt  onkin Patinkinin  mukaan niin,  että tavanomaista rahailluusiot-
tomuuden  määritelmää  voidaan  käyttää  vain  puhtaassa  vaihtotalou-
dessa,   ts.   mallissa,  jossa  rahaa  ei  lainkaan  esiinny.   Ajatellaan   raha-
taloutta, jossa hyödykkeiden ja rahan kysyntä ja  tarjonta  ovat  tasapai-
nossa  tietyn  hintatason  vallitessa.  Kunkin  taloudenpitäjän  hallussa  on
silloin tietty,  vallitsevan  hintatason  »edellyttämä» kassavarojen määrä.

]os kaikki absoluuttiset hinnat nyt jostain syystä kohoavat samassa suh-
teessa  -jolloin  hintataso  kohoaa  absoluuttisten  hintojen  nousua  vas-
taavassa  suhteessa  -ei  hyödykkeiden  kysyntä yhtälön  ( 1.1)  edellyttä-
mällä  tavalla  enää  voi  pysyä  muuttumattomana,   edellytettynä,   että
taloudenpitäjien hallussaan pitämä (ja subjektiivisten arvostusten perus-
teella   määräytyvä)   kassavarojen   määrä   edelleenkin   on   riippuvainen
hintojen  kulloisestakin  tasosta  (ja  annetusta  reaalitulosta).  Hintatason
muutoshan  muuttaa  taloudenpitäjien  kassavarojen  reaaliarvoa,  jolloin
kassavarat  ovat  uuden  hintatason  »edellyttämiä»  kassavaroja  pienem-
mät ja  tämän  täytyy  vaikuttaa  hallussa  pidettävien  reaalisten  kassa-
varojen ja näin ollen myös hyödykkeiden kysyntään.]

Tätä  vaikutusta  Patinkin  kutsuu  r e a 1   b a 1 a n c e   e f f e c t'iksi,
1.   kassavarojen   reaaliarvon   muutoksesta   aiheutuvaksi   vaikutukseksi.
Seuraavassa  tätä  vaikutusta  nimitetään  lyhyesti  k a s s a v a i k u t u k-
s e k s i. Tällaista kassavaikutusta ei ilmene taloudessa, jossa ei ole rahaa,

ja  väin  tällaisessa  mallissa  voi  hyödykkeiden  kysyntä  olla  riippumaton
hintatason muutoksista.  »Tavanomainen» rahailluusittomuuden määri-
telmä merkitsee näin ollen itse asiassa sitä,  että jos sitä sovelletaan raha-
talouteen,   taloudenpitäjien   t ä y ty y   olla   rahailluusion   vallassa   (!),
mikäli    halutaan   olettaa    heidän    käyttäytyvän    rationaalisesti.    Ellei
taloudenpitäjiä  vaivaa   (tavanomaisen  määritelmän  mukainen)   raha-
illuusio,  he eivät reagoi hintatason muutoksiin, ja elleivät rationaalisesti
käyttäytyvät taloudenpitäjät tähän reagoi, heillä ei ole hallussaan kassa-
varoja, jolloin kysymyksessä  ei ole rahatalouden,  vaan puhtaan vaihto-
talouden   malli.

Nyt on kuitenkin erityisesti korostettava,  että  rahataloudessakin voi
taloudenpitäjän  hyödykkeisiin  ja   reaalisiin  kassavaroihin  kohdistama
kysyntä  pysyä  muuttumattomana,  mutta  vain  siinä  tapauksessa,  että

1 Edellytettynä,   etteivät   hyödykkeet   (1 ,..., n-l)   ja   reaaliset   kassavarat   (eli

n:s  hyödyke)  ole  ns.  inferior-hyödykkeitä.
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taloudenpitäjän   hallussaan   pitämien   kassavarojen   nimellinen   määrä
kohoaa  samassa  suhteessa  kuin  hintataso  (ts., jos  esim.  taivaasta  tipu-
tetaan  taloudenpitäjälle  niin  paljon  lisää  seteleitä,  että  hänen  kassa-
varansa kasvavat yhtä monta prosenttia kuin hintataso  nousee).  Tästä,
sinänsä  yksinkertaisesta  ja  selvältä   tuntuvasta  olettamuksesta   lähtien
Patinkin  määrittelee  uudelleen  käsitteen  rahailluusio.  Taloudenpitäjä
on  vapaa  rahailluusiosta  vain,  jos  hintatason  muutos  sekä  vastaavan
suuruinen  muutos  taloudenpitäjän  kassavarojen  nimellisessä  määrässä
ei   vaikuta   taloudenpitäjän   kysymien   tai   tarjoamien   hyödykkeiden
määriin. Ja  ede]leen, jos  hintataso,  cG£Grz.s ¢czrc.6a4f,  muuttuu, ja  talouden-

pitäjä  ei reagoi tähän muutokseen,  hän  on rahailluusion vallassa.
Ennen kuin tämän määritelmän pohjalta siirrytäänjärjestelmää ( 1.1 )

-(3.)   vastaaviin  kokonaistarjonta-  ja  kokonaiskysyntäfunktioihin,   on
vielä  syytä  tarkastella  lähemmin  käsitettä kassavaikutus.  f73.ckfiläisessä
staattisessa  valinnan   teoriassa   on   totuttu   käsitteisiin  substituutio-  ja
tulovaikutus.   Substituutiovaikutus  osoittaa,   miten  hyödykkeiden  suh-
teellisissa  hinnoissa  tapahtuvat  muutokset  vaikuttavat  valintaan   (kun
hyödykkeisiin   käytettävä   reaalitulo,    taloudenpitäjän   preferenssit   ja
reaalitulo ovat annetut), ja tulovaikutus taas sitä, miten jonkin hyödyk-
keen  hinnanmuutoksesta   aiheutuva   absoluuttisen  hintatason  ja   siten
samalla   taloudenpitäjän  reaalitulon  muuttuminen  vaikuttaa  valinta-

päätöksiin.
Patinkinin  uutta  teosta  käsittelevissä  kirja-arvosteluissa  on  pohdis-

keltu,]    tuodaanko    kassavaikutusta   käsittelevässå   tarkastelussa   esille

jotakin  sellaista, jota  ei  olisi  otettu  huomioon  hicksiläisessä  analyysissä,
jossa  modernin  valinnan  teorian  pääpiirteet  on  esitetty.  Nåissä  arvos-
teluissa  on  tulo- ja  kassavaikutus  yleensä  katsottu  identtisiksi.  Tämän
artikkelin  kirjoittajan  käsityksen  mukaan   ei   käsitteellä   kassavaikutus
ole tuotu esille mitään, jolla olisi käyttöä nimenomaan juuri hicksiläisen
valintamallin  (ycz/e&  cz73d CczP3.fcz/,  luvut  1,  11 ja  111)  puitteissa.

Hicksiläinen   valinnan   havainnollistamismalli   poikkeaa   nimittäin
aivan   oleellisesti   sellaisesta   mallista,  jossa   kassavaikutus   on   otettava

L K:s. WiT.LiA;M FEL."BR, Paliiikin' s  lritegTation of Monetary  and Value  Theory,  A{:rrLeri-

can  Economic  Review,   XLVI   (1956)   ss.  947-955  sekä  CARL  F.   CHRisT,  Pafe.7!Å;ån
on   j^4loncy,   Jnfercj!,   and  P.re.cGj.,   The  Journal   of  Political   Economy,   LXV   (1957)   ss.
347-354.   ELs.   rrLyös  BENT  HANSEN,   Patinkin  och  Pengarna.   Kvanlitetsteorin  rediuiuw?,
Ekonomisk  Tidskrift,  LIX  (1957)  ss.  85-104.
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huomioon.  Hicksin  mallissa  ei  yksinkertaisesti  olla  kiinnostuneita  siitä,
kuinka   paljon   kassavaroja   taloudenpitäjä   päättää   pitää   hallussaan.
Kulutus-ja säästämispäätös ts. katsotaan annetuksi, tapahtui sitten suh-
teellisissa   hinnoissa  ja   reaalitulossa   minkälaisia   muutoksia   tahansa.
Mallissa   tarkastellaan   ainoastaan   niiden   varojen   käyttelyä    (joiden
määrä siis on annettu), jotka taloudenpitäjä on päättänyt käyttää kulu-
tushyödykkeisiin.  Kassavaroissa  tapahtuvat  muutokset  eivät  silloin  voi
vaikuttaa kysyntään,  koska tämä jo  on  analyysin olettamuksena.

Heti  kun  tällaisesta  yhden  periodin  puitteissa  tapahtuvasta  ns.  i n-
t r a t e m p o r a a 1 i s e s t a  tarkastelusta  siirrytään  ns.  i n t e r t e m-

p o r a a 1 i s e e n  tarkasteluun,  jossa  päätösten  teko  ulotetaan  vähin-
tään  kaksi  periodia  koskevan  ajanjakson  osalle,   ei   enää  ole  tarpeen
rajoittua  vain  sellaiseen  valintaan,  jossa  tarkastellaan  annetun  rahan
määrän   käyttämistä   eri   kulutushyödykkeisiin,   vaan  valinta   voidaan
ulottaa  kulutus-  ja  säästämispäätösten  tarkasteluun ja  samanaikaisesti
kiinnittää  huomiota  siihen,   miten  kulutettavat  ja  miten  säästettävät
varat  päätetään  käytellä.  Tällaisessa  mallissa  voidaan  kulutus-ja  sääs-
tämis-  sekä  kulutushyödykkeisiin  käytettävien  varojen ja  säästettävien
varojen  käyttelyä  koskevien  päätösten  katsoa  olevan  keskinäisessä  riip-

puvuussuhteessa.  Mallin  puitteissa  operoiminen  edellyttää,  että  substi-
tuutio-ja tulovaikutusten tarkastelua on täydennettävä kassavaikutusten

ja  samalla  tietysti  myös  kaiken muunkin malliin sisällytetyn varallisuu-
den  reaaliarvon  muutoksista  aiheutuvien  »varallisuusvaikutusten»  tar-
kastelulla. Jos nimittäin jonkin kulutushyödykkeen hinnanmuutos muut-
taa hintatasoa ja siis taloudenpitäjän periodin alussa saaman  (annetun)
tulon  reaaliarvoa,  muuttaa  se  samalla  taloudenpitäjän  periodin  a]ussa
hallussaan pitämien kassavarojen reaaliarvoa sekä myös muun periodin
alussa  hallussa  pidetyn  varallisuuden  (kulutushyödykkeiden  hintatason
muutosten avulla mitattua)  reaaliarvoa.  Kaikki nämä muutokset voivat
vaikuttaa  (tuloväikutuksen,  kassavaikutuksen ja  varallisuusvaikutuksen
välityksellä)   taloudenpitäjien  valintapäätöksiin,   ts.   kulutus-  ja  säästä-
mis-   sekä   kulutushyödykkeisiin   käytettävien   varojen  ja   säästettävien
varojen  käyttelyä  koskeviin  päätöksiin.

Kun  edelleen  rajoitutaan  malliin,  jossa  varallisuuskohteena  toimii
ainoastaan  raha,  voidaan  Patinkinin  hypoteesille  perustuva ja  yhtälöä

(1.2)   vastaava   hyödykkeiden    (l ,..., n-l)    kokonaiskysyntäfunktio   kir-
joittaa  seuraavaan  muotoon:
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(16.2)          Di±Fi(F.     >P==±>g,=)>                                (i±  l ,.., n-l),

jossa   M   esittää  kaikkien  taloudenpitäjien  periodin  alussa   hallussaan
pitämien kassavarojen määrää (ts. liikkeessä olevaa rahan määrää)  ja  5E
kaikkien taloudenpitäjien periodin alussa saamaan reaalitulon kokonais-
määrää.  Mallin  yksinkertaistamiseksi  voidaan  vastaava  tarjontafunktio

jättää   merkitsemättä  ja   sen   sijaan   esittää   hyödykemarkkinain   tasa-
painoehto:

n-1

(17.)               Z]   Di   -5Z,
i=l

(i  -1 ,..., n-1)

ts.,  kysynnän  täytyy  tasapainon valitessa olla  ±  taloudenpitäjien  pei`io-
din  alussa  reaalitulonaan saamat  hyödykemäärät.  Nämä  hyödykemää-
rät muodostavat  mallissa  kunkin  periodin  kokonaistarjonnan,  sillä  olet-
tamuksen  mukaan  taloudenpitäjät  eivät varastoi  kulutushyödykkeitä.

Vastaavalla  tavalla  voidaan  esittää  reaalisten  kassavarojen  kysyntä-
funktio:

•18.,     :-Fn(F,..¥,=,:)

jossa   ri   on   se   kassavarojen   määrä,  jonka   taloudenpitäjät   haluavat
periodin  liiketoimien  päätyttyä  pitää  hallussaan.   Koska   kassavarojen
kokonaistarjonnan  muodostaa  liikkeessä  olevan  rahan  annettu  määrä,
täytyy   tasapainon  vallitessa

(,9.)          RZ  -M.

Järjestelmässä   (16.2)-(19.)   on  n+2  yhtälöä;  n-l   hyödykkeiden
kysyntäyhtälöä,  hyödykkeiden  kysynnän ja  tarjonnan  tasapainoyhtälö,
rahan kysyntäyhtälö sekä rahan kysynnän ja tarjonnan tasapainoyhtälö.

Tuntemattomia  on  n+1 ;  n-l   hintaa,  hintataso  P  sekä  ¥.  Kun  M

on  annettu,  voitaisiin  jo  yhtälössä   (18.)   korvata  ri  M:llä,  jolloin  yh-
tälöiden ja  tuntemattomien  lukumäärä vähenisi yhdellä. Järjestelmässä
olisi silloin n +  1  yhtälöäja n tuntematonta.
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Walras'n  lain  mukaan  on  yksi  yhtälö jälleen johdettavissa  kaikista
muista, jolloin yhtälöiden ja tuntemattomien lukumäärä on yhtä suuri.

]os oletamme,  että järjestelmällä on yksi ratkaisu, määräytyvät suhteel-
liset ja  absoluuttiset,  rahassa  ilmaistut  hinnat  suoraan ;  mitään  kvanti-
teettiteoreettista  lisäyhtälöä  ei  enää  tarvita.  Kassavarojen  ja  hyödyk-
keiden  kysyntään  vaikuttava  absoluuttinen  hintataso  ilmenee  nyt  kai-
kissa   kysyntäfunktioissa.

Vaikka  kvantiteettiyhtälöä  ei  enää  tarvita,  ovat  kvantiteettiteorian
olettamukset  järjestelmän   puitteissa   kuitenkin  yhä  voimassa!   Oletta-
kaamme, että  järjestelmä  (16.2)-(19.)  on  tasapainossa,jolloin  kaikilla
taloudenpitäjillä   on   hallussaan   optimaalinen   määrä   hyödykkeitä  ja
kassavaroja. Niiden yhteenlaskettu määrä vastaa silloin taloudenpitäjien

yhteenlaskettua annettua reaalituloa sekä liikkeessä olevan rahan annet-
tua määrää.  0lettakaamme edelleen, että taloudessa oleva rahan määrä

jostain   syystä   kaksinkertaistuu   siten,   että   kaikkien   taloudenpitäjien
kassavarat   kasvavat   kaksinkertaisiksi.L     Kysyntäfunktioiden   (16.2)   ja

( 18.) muodosta käy heti selville, ett,ä jos myös kaikki hinnat kaksinkertais-
tuvat,  pysyy  sekä  hyödykkeiden  että  reaalisten  kassavarojen  kokonais-
kysyntä  muuttumattomana.  Tällä  edellytyksellä järjestelmä  olisi  edel-
leenkin   tasapainossa.

Nyt on tärkeätä se,  että järjestelmän puitteissa on mahdollista osoit-
taa,   että   rahan   määrän   kaksinkertaistumisesta   seuraa   nimenomaan

juuri hintojenkin kaksinkertaistuminen.  Edelleen voidaan kuvata, miten
hintojen  kaksinkertaistuminen  tapahtuu, ja  miksi  näin  saavutettu  tasa-

painotaso  on  vakaa.
Tasapaino  edellyttää,  että  taloudenpitäjät  pitävät  hallussaan juuri

sen  määrän  kassavaroja, jonka  he  vallitsevan  hintatason johdosta  kat-
sovat  tarpeelliseksi.  Kun  taloudenpitäjien  nimelliset  kassavarat  kaksin-
kertaistuvat -absoluuttisten ja suhteellisten hintojen pysyessä edelleen-
kin muuttumattomina -, kasvaa kassavarojen reaalinenkin määrä kak-
sinkertaiseksi.  Kassavarat ovat silloin vallitsevan  hintatason  »edcllyttä-
miä» kassavaroja suuremmat. Tästä seikasta aiheutuu Patinkinin kassa-

1  Ei   siis   riitä,   että   taloudessa   oleva   rahamäärä   ylipäänsä   kaksinkertaistuu.

Kaksinkertaistumisen   täytyy   tapahtua   siten,   että    k a i kk i e n    taloudenpitäjien
kassavarat   kasvavat   kaksinkertaisiksi.   Patinkinin   käsityksen   mukaan   kvantiteetti-
teoriassa  kuitenkin  implisiittisesti  oletetaan  rahamäärän  kaksinkertaistumisen  tapah-
tuvan  nimenomaan  juuri  tä]lä  tavoin.
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vaikutus,  ja  siitä  seuraa,   että  kaikkien  hyödykkeiden  kysyntä  kasvaa

(»inferior»  hyödykkeisiin  ei  tässä  kiinnitetä  huomiota).  Jokaisen  hyö-
dykkeen   osalta   syntyy   silloin   liikakysyntää,  joka   nostaa   hyödykkeen
hintaa.  Jos   oletamme   hintojen   kohoavan   samassa   suhteessa   (jolloin
suhteelliset  hinnat  pysyvät  muuttumattomina),  täytyy  hintojen  nousta
siksi, kunnes kassavarojen reaaliarvo on sama kuin lähtökohtatilanteessa.
Vain  tällä  edellytyksellä  häviää  kassavaikutus,  ja  vasta  sen jälkeen  on

jokaisen hyödykkeen kysyntä yhtä suuri kuin ennen rahamäärän kaksin-
kertaistumista. Jotta kysyntä siis pysyisi muuttumattomana,  on hintojen
noustava samassa suhteessa  kuin  nimelliset kassavarat.  Kun  tämä  »pro-
sessi»  on  tapahtunut  (kysymyksessä  on  komparatiivis-staattinen  tarkas-
telutapa), on sekä hyödyke-että rahamarkkinoilla ilmenevä liikakysyntä
±  0,  ts.  järjestelmä  on  tasapainossa.

Mikä  asema  sitten  korolla  on  Patinkinin  malleissa?  Korko  saadaan
mukaan,  kun  mallia  laajennetaan  niin,  että  huomio  kiinnitetään  myös
lainanantoon ja  lainanottoon.  Järjestelmässä  on  silloin  varallisuuskoh-
teina  raha ja  tietyn  tyyppinen  velkasitoumus  (vaihtotalouden  mallissa
lainat   ovat   kulutusluottoja).   Kunkin   taloudenpitäjän  kysyntäfunktiot
saatetaan  riippuvaisiksi  hyödykkeiden  suhteellisista  hinnoista,  periodin
alussa  saadusta  reaalitulosta  ja  hallussa  pidettävien  kassavarojen  sekä
v e 1 k a s i t o u m u s t e n   reaaliai`vosta  ja   k o r k o k a n n a s t a.

Kysyntäfunktioita  aggregoitaessa  peittävät  taloudenpitäjien  velat ja
saatavat  toisensa   (talous  on  suljettu).   Hyödykkeiden  (l ,..., n-l)   kysyn-
täfunktio  vastaa  funktiota  (16.2)  sillä  erolla,  että  nyt  myös  korkokanta
vaikuttaa  kysyntään.  Korko  ilmenee  myös  reaalisten  kassavarojen  ky-
syntäfunktiossa.  Näiden  lisäksi  tarvitaan  uusi  yhtälö,  velkasitoumusten
kysyntäfunktio,  jossa  velkasitoumusten   kysynnän   oletetaan   riippuvan
samoista  tekijöistä  kuin  hyödykkeiden ja  reaalisten  kassavarojen  kysyn-
nän.

Vaikka  mallia  ei  tässä  esitetä  yhtälöjärjestelmän  muodossa,  on  sen
muoto   helposti   nähtävissä.    Mallissa   on   n-l    hyödykettä,   velkasitou-
mukset  (hyödyke  n) ja  rahaa  (hyödyke  n+ 1). Yhtälöiden ja  tuntemat-
tomien  lukumäärä  voidaan  osoittaa  yhtä  suureksi  samaan  tapaan  kuin

järjestelmän  (16.2)-(19.)  puitteissa.  Hintojen,  rahan  määrän ja velka-
sitoumusten kaksinkertaistuminen (edellytettynä, että kaikkien talouden-

pitäjien  hallussaan  pitämien  kassavarojen  ja  velkasitoumusten  määrä
kaksinkertaistuu)  e i  vaikuta  hyödykkeiden  kysyntään ja  näillä  edelly-
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tyksillämyös   korko    pysyy    muutumattomana.   Päättely
on  periaatteessa  aivan  samalainen  kuin  edellä, jolloin  velkasitoumusten
kysyntää ja tarjontaa ei oteta lukuun.  Erona on nyt vain se,  että hinta-
tason  muuttuessa  voidaan  osoittaa  myös  koron  pysyvän  muuttumatto-
mana, jos kunkin taloudenpitäjän hallussaan pitämien velkasitoumusten
lukumäärä  muuttuu  samassa  suhteessa  kuin hintataso.

Edellä  sanotusta  lienee jo  kyllin  selvästi  käynyt  ilmi,  että  kysymyk-
sessä    on     »klassillinen»,     kvantiteettiteorian    invarianssiolettamuksiin

perustuva malli ; rahan määrän kaksinkertaistuminen nostaa hintatason
kaksinkertaiseksi  korkokannan  pysyessä  muuttumattomana.  Edellytyk-
set,  joiden  vallitessa  nämä  olettamukset  pitävät  paikkansa,  on  ekspli-
siittisesti  esitetty.

Patinkinilaisen,   staattisen   simultaanijärjestelmän   puitteissa   tapah-
tuva   tasapainotarkastelu   on   selvää   ja   puhdasta   kvantiteettiteoriaa.
Ilmeisesti  onkin  niin,  että  Patinkinin  uuden  teoksen  ansiosta  voidaan
kvantiteettiteorian   sanoa   palanneen   takaisin   kansantalous t i e t e e n

piiriin.  Mutta  tähän  on  tietysti  hcti  lisättävä,  että  kvantiteettiteorian
invarianssiolettamuksiin   pohjautuva   simultaanijärjestelmä   muodostaa
ainoastaan  loogisen  perustan ja  kehikon  erittäin  yksinkertaisten  oletta-
musten pohjalta tapahtuvalle  taloudellisen prosessin  (pitkän tähtäimen)
s t a a t t i s i 1 1 e   tasapainotarkasteluille.  Vaikka  tällainen   simultaani-

järjestelmä   onkin   hyväksyttävä   taloustieteen   teorian   erääksi   kulma-
kiveksi,  ei se tietenkään merkitse,  että sitä voitaisiin sellaisenaan käyttää
hyväksi    empiirisen,    »todellisen»    maailman    ongelmia    ratkottaessa.
Nämä ovat usein dynaamisia, lyhyen tähtäimen kysymyksiä ja kuuluvat
maailmaan,  jossa  institutionaaliset  olosuhteet  saattavat  poiketa  aivan
ratkaisevasti  niistä,  jotka implisiittisesti kuvastuvat Patinkinin mallissa.1

Patinkinin mallin merkitys on ennen kaikkea siinä, että sen avulla on
osoitettu,  miten tärkeätä osaa taloudenpitäjien kassavarojen  (ja muiden
varallisuuskohteiden  koostumuksessa)   tapahtuvat  muutokset  saattavat
näytellä  kysyntä- ja  tarjontafunktioihin  vaikuttavien  tekijöiden  tarkas-
telussa. Tämä käy erinomaisen hyvin selville Patinkinin tuotanto-vaihto-
talouden  puitteissa  operoivista  makromalleista, joihin  ei  tässä  ole  ollut
mahdollista   puuttua.

1  Ks.  BENT  HANSEN,  Pa!3.nkc.n  ocÅ 4cngarn4 ....  s.101.
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Sellaisissa dynamisoiduissa lyhyen tähtäimen malleissa  -  oli  sitten
niiden  staattinen vastine  (ja  stationäärinen  »lopputulema»)  Patinkinin
mallia  vastaava  tai  ei-,  joissa  varantosuureiden  muutosten  vaikutus
taloudenpitäjien käyttäytymiseen on otettu huomioon, ei rahan (ja mui-
den  varallisuuskohteiden)  määrissä  tapahtuvien  muutosten   tietenkään
tarvitse johtaa vastaavan suuruisiin hintatason muutoksiin ;  paljon  riip-

puu siitä, millä lailla mm. juuri rahan määrän katsotaan mallissa muut-
tuvan,  ja  esim.  siitä,  minkälaisel]a  viivästyksellä  muuttujien  oletetaan
vaikuttavan   toisiinsa.

Voidaan  konstruoida  dynaamisia,  lyhyen  tähtäimen  malleja,  joissa
kassavaikutus   kuvastuu   hyödykemarkkinoilla   ainoastaan   varallisuus-
kohteiden  markkinoilla  (ts.  »korossa»)  tapahtuvien  muutosten  väl.ityk-
sellä  (keynesiläinen malli).  Yhtä hyvin voidaan  rakentaa  malleja, joissa
kassavaikutus    ilmenee    suoraan    hyödykemarkkinoilla   (»klassillinen»
malli),  tai  sellaisia, joissa  kassavaikutusta  ei  lainkaan  oteta  huomioon,
koska kassavaikutuksen viivästys  (jostakin  empiirisestä syystä)  oletetaan
analyysiperiodia  pitemmäksi.

Mallin  valinta  riippuu  tietysti  siitä,   minkälaiseksi  se   »todellinen»
maailma   oletetaan,  jonka   toimintaa  mallin   avulla   halutaan   kuvata.
Näyttää  kuitenkin  siltä,   kuin  lyhyen  tähtäimen  malleissa   pyrittäisiin

yhä  yleisemmin  kii   nittämään  huomiota juuri  taloudenpitäjien  likvidi-
teetin  muutosten  ja  hyödykkeiden  kysynnän  ja  tarjonnan  muutosten
väliseen riippuvuussuhteeseen,  mutta on ehkä vielä kerran  koi`ostettava,
ettei tämän tarvitse lyhyellä tähtäimellä tapahtuvassa tarkastelussa mer-
kitä kvantiteettiteorian olettamusten hyväksymistä,  vaikka  nämä  oletta-
mukset  Patinkinin  kuvaamalla  tavalla  saattavatkin  pitemmällä  tähtäi-
mellä  pitää  paikkansa.

Lopuksi  voidaan  vielä  hyvällä  syyllä  kysyä,  miten  kahtiajaolle  on
Patinkinin   järjestelmässä   käynyt?   Kysyntäfunktioista   (16.2)   ja    (18.)
huomataaii,  että  hyödykkeiden  kysyntä  on  nyt  homogeeninen  nollan-
nessa asteessa hintoihin ja  r a h a n   m ä ä r ä ä n  nähden, ja  että  reaa-
listen   kassavarojen   kysyntäfunktio   on   homogeeninen   ensimmäisessä
asteessa  niin  ikään  hintoihin ja  r a h a n   m ä ä r ä ä n   nähden.  (Kun
luottotoimet  otetaan  lukuun,  ovat  kysyntäfunktiot  homogeenisia  hin-
toihin,  rahan  määrään  j a   v e 1 k a s i t o u m u s t e n  määrään  näh-
den.)   Koska   absoluuttinen   hintataso   nyt   kuitenkin   ilmenee   kaikissa
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järjestelmän   yhtälöissä,   ei   enää   voida   puhua   kahtiajaosta   ainakaan
samassa mielessä kuinjärjestelmän  (1.2)~(3.)  puitteissa.

Kun  järjestelmän   »reaaliset  muuttujat»   (hyödykkeiden   kokonais-
tarjonta)  ja  »monetääriset  muuttujat»  (liikkeessä  olcva  rahan  määrä)
ovat  annetut,  m ä ä r ä y t y y  s u h t e e 1 1 i s t e n   j  a    a b s o 1 u u t-
tisten    hintojen    (hintatason)   sekä    korkokannan    ta-
sapainotaso   samanaikaisesti   simultaanijärjes-
telmän    kaikilla    markkinoilla    tapahtuvien    lii-
k e t o i m i e n    t u 1 o k s e n a.  Patinkinin  mukaan  tässä järjestelmässä
ei  ole  syytä  erottaa  tiettyä  markkinoiden  ryhmää   (¢ ja!6fef o/mczr4efj),

joilla  ainoastaan  tietyt  tasapainohinnat  määräytyisivät.   Sen  vuoksi  ei
rahatalouden  mallissa  voida  puhua  sellaisesta  kahtiajaosta, jonka  mu-
kaan  suhteelliset  hinriat  määräytyisivät  hyödykemarkkinoilla  ja  abso-
luuttiset   rahamarkkinoilla.   Mutta   tämä  ei  kuitenkaan  merkitse  sitä,
etteikö ai`vo-ja rahateoriaa edelleenkin voitaisi erottaa toisistaan. Tällöin
ei   kuitenkaan   ole   kysymys   markkinoiden,   vaan   vaikutusten   kahtia-

jaosta.
»Pedagogisessa  mielessä»  voidaan  k u 1 1 a k i n  markkinalla  tarkas-

tella  a r v o t e o r i a n  tarjoamin  analyysin välinein  niitä käyttäytymi-
seen  aiheutuvia  vaikutuksia,  jotka johtuvat  substituutio-  ja  tulovaiku-
tuksista,   ja   samoin   voidaan   r a h a t e o r i a n   puitteissa   tarkastella
erikseen   niitä   seurauksia,   jotka   k u 11 a k i n   markkinalla aiheutuvat
kassa-   (ja  varallisuus-)   vaikutuksista.

Suhteellisten ja absoluuttisten hintojen määräytymistä voidaan näin
ollen  tarkastella  erikseen  vain  tietyssä  mielessä  (»in  some  sense»).  0le-
tetaan  ensin,  että  markkinoilla  on  tapahtunut  tietty  tasapainottumis-

prosessi,  jonka  tuloksena  sekä  suhteelliset  että  absoluuttiset  tasapaino-
hinnat ovat määräytyneet. Tämän jälkeen voidaan prosessia tarkastella
uudelleen   siten,   että   absoluuttiset   tasapainohinnat   (tai   päinvastoin
tasapainon  edellyttämät suhteelliset hinnat ja korko)  pidetään muuttu-
mattomina,  mutta  suhteellisia  hintoja  (tai  absoluuttisia  hintoja)  mieli-
valtaisesti   muuttelemalla   selvitellään   sitä   prosessia,  joka   -   kaikilla
markkinoilla  samanaikaisesti   vaikuttaen  -  palauttaa   talouden   tasa-

painoon.
Vain   tämänkaltaisessa   tasapainottumisprosessin   tarkastelussa   voi-

daan rajoittua ainoastaan suhteellisten (tai absoluuttisten) hintojen muu-
tosten  ja  näistä  muutoksista  syntyvien  pelkkien  substituutio-  ja  tulo-
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vaikutusten  (tai  pelkkien  kassa-ja varallisuusvaikutusten)  tarkasteluun,

ja   ainoastaan   tässä   rajoitetussa   mielessä   voidaan   hinnanmuodostus-
prosessia  tarkastella  pelkästään  arvoteorian  (tai  rahateorian)  puitteissa.

Hinnanmuodostusprosessin   kahtiajaon   ongelma   on   askai-ruttanut
kansantalousmiehiä   parisen  vuosisataa.   Patinkin  on  teoksessaan   käsi-
tellyt  tätä  kysymystä  loogisesti  yksinkertaisella  tavalla,  mutta  samalla

jokseenkin   tyhjentävästi.   Patinkinin   erittäin   selvä   analyysi   hinnan-
muodostuksen  prosessista,   staattisen  vaihtotalouden  mallin   puitteissa,
tulee   ilmeisesti  jättämään  jälkeensä   vastedes   kirjoitettaviin,   hinnan-
muodostusteoriaa  analysoiviin  tutkimuksiin.



OIKAISU

KansantaloudellisenAikakauskirjanedellisessänumerossa-julkaistuun
kirjoitukseeni
pujahtanut  e

'Kasvun   teoria   muotoutumassa'   oli   painatusvaiheessa
virheitä,  jotka  seu-

raavassa  korjataan :

Sivu  208:    Ala.viitta]  koskee  saman  sivun  toista  virkettä;  alaviitta.2
liittyy saman sivun kolmannessa virkkeessä mainittuun Robinsonin teok-
seen ;   alaviittal   on   taasen   seuraavan  sivun   toisen   virkkeen   alaviitta.

Sivu 209:   Kuviosta puuttuu nuoli, joka osoittaisi teknillisen edistyk-
sen tason riippuvuuden pääomavarannon suhteesta väestön määrään ja
toisaalta nuolen, joka virheellisesti osoittaa pääomavarannon eksogeeni-
seksi  muuttujaksi,   pitäisi  suuntautua  väestön  määrään ;   alaviittal   on
tosiasiassa  edellisen sivun viimeisen  kappaleen  toisen  virkkeen  alaviitta.

3 . j . Pcwmio
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MA;T"  T.Eppo,   julkinen   talous  ja  fina;"sipolitiikka,  Wsoy ,  Porvoo-
Helsinki  1957.  Siv.173.

Tasan kymmenen vuotta on kulunut siitä,  kun  Helsingin Yliopiston
valtiotieteellisen  tiedekunnan  nykyisen  dekaanin,  professori  A4:c}/f3.  £c4o7!
»]ohdatus  finanssipolitiikkaan»  ilmestyi.  Tänä  ajanjaksona  on  kehitys
niin  hyvin  finanssiopin  teorian  kuin  käytännönkin  alalla  mennyt  siksi
voimakkaasti  eteenpäin,  että  uuden  painoksen  ottaminen  kolme vuotta
loppuunmyytynä  olleesta  »Johdatuksesta»  tuskin  olisi  enää  parhaalla
mahdollisella  tavalla  vastannut  tarkoitustaan.  Näin  ollen  onkin  tyydy-
tyksellä pantava merkille,  että  Leppo on saanut aikaa kokonaan uuden
teoksen,  »Julkinen  talous ja  finanssipolitiikka»,  kirjoittamiseen.  Vaikka
tämä  tietyin  kohdin  sisältääkin joitakin  piirteitä  »Johdatuksen»  aineis-
tosta,  on  sillä  silti  selvästi  uuden ja  itsenäisen  tutkimuksen  leima,  mikä
aivan   perustavassa   määrin   riippuu    1940-luvun   lopussa.  ja,   kuluvan
vuosikymmenen   alussa   tehtyjen   tai   tunnetuksi   tulleiden   oivallusten
esittämisestä ja  pohtimisesta  teoksen  sivuilla.

Esitettävänä   oleva   teos,  joka   »Johdatukselle»   ominaisella   tavalla
täyttää  sekä   oppikirjan   että  -  jäljempänä   kosketelluin   luonnollisin
rajoituksin  -  tieteellisen  tutkimuksen  vaatimukset,  jakautuu  kahteen
osaan ja  nämä  yhteensä  yhdeksään  lukuun.  Ensimmäinen  luku selvit-
telee julkisen  talouden ja  finanssipolitiikan  luonnetta,  toinen  luku jul-
kisia  menoja,  luvut  llI-V  julkisia  tuloja  ja  verotusta,   kuudes  luku
budjetin  rakennetta,  seitsemäs  sen  tasapainoitusta  sekä  luvut  VIIl  ja
IX valtion velkaa ja valtionbudjetista erillään hoidettua julkista taloutta.
Kuten otsikkojen aiheet osoittavat, on teoksen  173:lle sivulle mahdutettu
aihepiiri  täten  varsin  laaja.  Tämä  on,  kuten  kirjoittaja  esipuheessaan
mainitseekin,  pakottanut  varsin  tiivistettyyn  käsittelyyn.   Tuntuu  kui-
tenkin  siltä  -  varsinkin  verrattaessa  tulosta  »Johdatuksen»  kaksinker-
taiseen  volyymiin  -  että  kir`jan  käyttökelpoisuus  finanssipolitiikan  tär-
keimpien osien yleisesityksenä on tästä vain voittanut, jos kohta samalla
onkin  selvää,  että  tieteelliseen  syväluotaukseen  ei  täten  ole  voitu joka
kohdassa  saada  parhainta  mahdollista  tilaisuutta.   Mutta .tämähän  ei
ilmeisesti  ole  ollut  kirjoittajan  tarkoituksenakaan.
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Vedettäessä   tämän   jälkeen   esiin   muutamia   piirteitä   esiteltävän
teoksen  sisällöstä  on  syytä  aluksi  korostaa  sitä  pohjaa, jolle  käsittely  on
rakennettu.  Leppohan  on  tunnettu  mm.  kansantulon  teoriaa  selvittä-
neestä tutkimustoiminnasta ja mieltymyksestä  sekä  keynesiläisen makro-
€konomisen  että  Tukholman  koulukunnan  tuloteorian  suomien  mah-
dollisuuksien  hyväksikäyttöön.   Tämä   on   selvästi   havaittavissa  uuden
teoksenkin  sisällöstä.   Sen  punaisena  lankana   on  näet  selvitys   erilaa-
tuisten   finanssipoliittisten    toimenpiteiden   vaikutuksesta    efektiiviseen
kysyntään,  rahan arvoon,  työllisyyteen jne. Julkisten menojen,  verotuk-
sen  ja  budjetin  tasapainon  vaikutusanalyysit  on  mm.  suoritettu  tältä
pohjalta  lähtien, jos  kohta  -  kuten  luonnollista  onkin  -  esim.  vero-
tuksen  yhteydessä  kiinnitetään  huomiota  sellaisiinkin  seikkoihin  kuin
veron  kohtaanto,  siirtyminen  jne.

Teoksen   mielenkiintojsimpiin   kohtiin   kuuluu   epäilemättä   selvitys
crilai>ista budjetin  tasapainokäsitteistä sekä empiirisen materiaalin  poh-
jalla  suoritettu  vertailu  niistä  tuloksista, joihin  näiden  mukaan  operoi-
taessa päädytään.  Selostettuaan ensin  YK:n suositusten mukaista, skan-
dinaavista  ja  suomalaista   budjetin   tasapainoa   tekijä  siirtyy   Suomen
valtiontaloudesta  peräisin  olevan  numeromateriaalin  avulla  käytännön
kentälle.   Osoituksena   siitä,   ku;`nka   huomattavassa   määrin   toisistaan
poikkeaviin   tuloksiin   erilaisten   tasapainoilluusioiden   varassa   toimit-
taessa  päädytään,   Leppo  esittää  Suomen  valtionbudjetin  osoittaneen
vuosina    1955-56   keskimäärin   4.23  °/o:n   negatiivista   ylijäämää,   ts.
vajausta,  jos   tilinpäätös   suoritetaan   YK:n   suositusten   mukaisesti   eli
siten,   että   menot   eivät   sisällä   va]tionvelan   kuoletuksia   eivätkä  tulot
lainanottoa.  Skandinavisen  tasapainokäsitteen  mukaan,  ts.valtiontalou-
den  käyttöylijäämänä,  saataisiin  tulokseksi  0.07  °/o :n  ylijäämä, kun taas
suomalaisen    valtiontalouden    rahoitusylijäämäkäsitteen    käyttö    antoi
tulokseksi  1.12  °/o :n vajauksen.  Kansanedustuslaitokset  pyrkivät  yleensä
toiminnallaan  iaajentamaan  valtiontalouden  volyymia ja  pitämään sen
tulosta   vajauksellisena.   Tältä   pohjalta   lähtien   Leppo   aivan   oikein
toteaa  YK:n  suositusten  mukaisen   budjetin  tasapainokäsitteen  olevan
huomattavasti muita »turvallisemman».  Se antaa parhaat  takeet kevyt-
mielistä  budjettipolitiikkaa  vastaan  inflaatiovaaran  aikaan ; tulevathan
budjetin  ollessa  tasapainossa  myös  nettosijoitukset  rahoitetuiksi  valtion
nettovelan  silti  lisääntymättä.

Kysymykseen  budjettipolitiikan  ankaruudesta liittyvät  niinikään  ne
mielenkiintoiset kansainväliset vertailut, joita  esiteltäessä  teoksessa viisi-
vuotiskaudelta   1951-55  eräiden  maiden  osalta  on  suoritettu.   Leppo
päätyy  näiden  perusteella  toteamaan,   että  suhteelli.esti  ankarampaa
kuin  muissa  maissa  näyttää  budjettipolitiikka  olleen  Kanadassa,  Hol-
]annissa,  Länsi-Saksassa,  Sveitsissä ja  Suomessa  (!),  kun taas puolestaan
lntia,   Tanska,   Ranska  ja   Etelä-Afrikan   liittovaltio   kuuluvat   hellä-
kätisen  budjettipolitiikan  maiden  luokkaan.  Mielenkijntoista  olisi  ollut
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-  ainakin  vertailun  vuoksi  -  esittää  samassa  yhteydessä  ne  rahan-
arvo-  ja   työllisyyspoliittiset   tulokset,  joihin   ko.   maissa   finanssipolitii-
kankjn  myötävaikutuksella  käsiteltynä  ajanjaksona  on  päädytty!

Paitsi  puhdasta  valtiontaloutta  käsittelee   Leppo  teoksessaan  myös
eräitä rahataloudellisia kysymyksjä sekä valottaa lukuisia tämän päivän
talouspolitiikkaan   liittyviä   ongelmia.   Vaikka   nämä   ehkä   aivan  joka
detaljiltaan  eivät  suoraan  sovikaan  kirjan  otsikon  alle,  tuovat  ne  silti
piristävää ja  ajankohtaista vaihtelua  tekstiin.  Niinpä  esim.  näkökohdat
talouspolitiikan   johdon   ja   vastuun   jakamisesta   Suomen   Pankin  ja
valtioneuvoston   välille,   indeksiehdon   käytöstä   rahamarkkinoilla  jne.
antavat  aivan  epäilemättä   uutta   ajattelemisen   aihetta  kosketeltuihin
näkökohtiin  mielenkiintoa  tunteville.

.---:=::-..,-.::,:::..-::i.`-:.`:``:.-.-:.-,.....Ti...-:::--`.`.-`::-::`:..`.=`..`:..`..``-`:...:.:`.:::.`...

EffiETnlriltifå±d-öllEt€fi=reunahuomautusten  luonteisina  ~  esi ttää,
eräitä   näkökohtia   täydennyksiksi   tai   kysymyksiksi.   Mitä   ensinnäkin
teoksen  muodolliseen  puoleen  tulee,  tiintuu jako kahteen  osaan  ainakin
jossakin  määrin  keinotekoiselta.  Osien  volyymi  on  näet aivan  erilainen,
ensimmäinen   käsittää   seitsemän   lukua  ja  jälkimmäinen   vain   kaksi,
minkä lisäksi voidaan myös katsoa,  että toisen osan ensimmäisenä oleva
luku VIII, valtion velka, paremminkin kuuluisi yleisen finanssipolitiikan
kuin  valtionbudjetista   erillään   hoidetun  julkisen   talouden   yhteyteen.
Muodollista  laatua  on  niinikään  kysymys,  olisiko  teoksen  luettavuutta
selventänyt joidenkin  havainnollisten,  esim.  45°-diagramma  tyyppisten
kuvioiden  käyttö.  Asiasisällön  osalta  voidaan  taas  todeta,   että  efektii-
visen   kysynnän   tarkastelun   yhteydessä   olisi   yhteiskuntataloudellisen
tasapainoyhtälön   toisen  puolen,   kokonaistarjonnan  laajempi  käsittely
tuotannon,  työnteon,  pääomanmuodostuksen jne.  kannalta  ehkä  saat-
tanut   antaa   asiaan   perehtymättömille   lisävalaistusta.   Tuloteoriahan
näet   tuntuu   tältä   osin  jonkin  verran  epätasapainoiselta.   Samoin  jäi
ainakin  allepainettu  kaipaamaan  -  ehkäpä  tosin  perusteettomasti  -
teoksen  sivuilta  vertailua  valtiot.   tri  fJG3.4Ä!.   ycz/zJczn¢GGn  esittämään  bud-

jettipoliittiseen  näkemykseen  nähden.
Kun  Lepon   »Johdatus  finanssipolitiikkaan»  ilmestyi,   lopetti  fil.tri

r. j#%n€./cz   sitä   koskevan   selostuksensa   tässä   aikakauskirjassa   (nide   1,
1948)   seuraavasti:   »Kirjan  esittely  on  usein  tapana  päättää  fraasilla,
jonka mukaan tehdyt huomautukset eivät tietenkään alenna esitettävän
teoksen  arvoa,  ja  allekirjoittanut  käyttää  sitä  tässä  tapauksessa  varsin
mielellään .---- Suomalaisen   finanssiopillisen   kirjallisuuden   taus-
talta  katseltuna  Lepon   teoksen  ilmestymistä   on   tervehdittävä  ilolla.
Nimenomaan  yliopistollisena  kurssikirjana  se  tulee  varmasti  saamaan
laajan ja  hyödyllisen  käytön.  Yleisesityksenä  se  ei  tosin  voi  antaa  kaik-
kiin käsittelemiinsä probleemoihin tyhjentävää vastausta, mutta se avaa
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joka   tapauksessa   portteja  ja  viitoittaa   teitä  niille   opiskelijoille,  jotka
pyrkivät   finanssiopilljsten   kysymysten   syvällisempään   omakohtaiseen
hallintaan.  Se muodostaa toisin sanoen nimensä mukaisesti varsin terve-
tulleen  ja  tarpeellisen  johdatuksen  finanssiopin  keskeisiin  probleemoi-
hin.» Uuden teoksen osalta ei allekirjoittaneella ole mitään syytä pyrkiä
myönteistä  käsitystään  edellistä  monimutkaisemmin  sanomaan.

Rai,mo  llaskivi

P A`LALNDE,R, rT: c)TrD , Väf debeständighet.  Ett Problem iJid Spaf cmde ,  hvf örsäkringar
ocÅ   ¢Gnf3.oner.    Livförsäkringsbolagens    samhällsekonomiska    nämnd.
Skrift  nr   1.   Stockholm   1957.   Siv.   276.

Uppsalan  yliopiston  kansantaloustieteen  professori  rorcz  Pcz/czndcr  on
otsikossa  mainitussa  kirjassaan  ryhtynyt  selvittelemään  arvonsa  säilyt-
tävän rahansäästämisen ongelmaa käyttäen hyväkseen nykyaikaisen kan-
santaloustieteen  menetelmiä.  On merkittävää,  ettei  Suomessa ole ilmes-
tynyt yhtään tieteellisesti mittavaa tätä kysymystä käsittelevää julkaisua,
vaikka  meillä  on indeksisidonnaisuutta sovellettu rahavaateisiin kauem-
min kuin missään muussa maassa.  Tämä johtunee osittain indeksiehtois-
ten  rahamarkkinoiden  nopeasta  kasvusta, joka  ei  toistaiseksi  ole  suonut
tieteclliselle  työlle  välttämätöntä  analyysirauhaa,  sekä  toisaalta  käydyn
keskustelun  moraalipitoisuudesta,  joka  ei  suuressa  määrin   houkuttele
t.ieteenharjoittajia   esittämään   puolivalmiita   argumenttejaan.   Nyt   on
indeksiehtoisten rahamarkkinoiden laajentuminenjo muodostunut meillä
talouspoliittisesti  ensiarvoiseksi  kysymykseksi,  ja  indeksiehdosta  saadut
kokemukset tekevät teoriaan perustuvalle empiiriselle tutkimukselle mah-
dolliseksi  vastata   eräisiin  kiistakysymyksiin.    Tässä  mielessä   prof.   Pa-
landerin teos on erittäin tervetullut, sillä siinä esitetty selkeä kysymyksen
asettelu  on  omiaan  helpottamaan  meilläkin  suoritettavia  tutkimuksia.

Kirja jakaantuu  16 lukuun, joista  s ensimmäisessä luvussa esitetään
arvonsa  säilyttävän  rahansäästämisen  tekniikka,   kysymyksen  käsittely
kirjallisuudessa sekä soveltamismuodot eri maissa.  Kirjan s ensimmäistä
lukua  ovat suhteellisen  helposti luettavia  myös  kansantaloudellista kou-
lutusta  vailla  oleville  henkilöille.  Arvonsa  säilyttävän  rahansäästämisen
tekniikkaa  käsittelevissä luvuissa on  Suomelle omistettu  tietenkin varsin
suurta huomiota.  Tällöin on tekstiin pujahtanut jokunen  puutteellisuus
ja asiavirhekin. Niinpä indeksisidonnaisuuden alkuvaiheita käsittelevään
lukuun olisi ollut paikallaan sijoittaa tieto ministeri z/. F3.eandfinjo vuonna
1940  tekemästä  ehdotuksesta  talvisodan  siirtoväen  korvausten  sitomi-
sesta  eräiden  osakkeiden  tuottoon.  Palanderin  puolustukseksi  on  tosin
lisättävä,  että mainittu ehdotus sisältyy vastalauseena ns.  Rcz.n3.Äcz7a komi-
tean suomenkieliseen painamattomaan mietintöön.  Palander on käyttä-
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nyt  muuten  lähteenään  runsaasti  painamatonta ja  pelkästään  suomen-
kielistäkin  materiaalia.  Varsin  huomattava  virhe  on  sivulla  72  esitetty
väite,  että  Suomen  rahalaitosten  toukokuusta  1955 joulukuun  loppuun
1956  soveltama  indeksiehtoinen  talletusjärjestelmä  olisi  taannut  talle-
tuksille   vain   50-prosenttisen   suojan.   Tosiasiallisestihan   Suomessa   oli
mainittuna   aikana   käytössä    loo-prosenttisesti   elinkustannusindeksiin
sidottu järjestelmä.

Kirjan  teoreettisissa  luvuissa  Palander  tutkii  1)  rinnakkaisten  raha-
ja   indeksisidonnaisten   raha-  ja   pääomamarkkinojden   toimintaedelly~
tyksiä,  2)  tällaisten markkinoiden toimintatapaa,  3)  indeksilainojen vai-
kutusta  hintatasoon,  4)  todennäköisesti  noudatetun  rahapolitiikan  vai-
kutusta   raha-  ja   reaaliluottojen   koronmuodostukseen   sekä   5)   reaali-
luottomuotojen  odotettavissa  olevia  laajenemismahdollisuuksia.

Indeksiehtoisten   raha-  ja   pääomamarkkinoiden   toimintamuotoina
voivat  olla  joko  valtion   tai  yksityisten   laitosten   tilapäiset  ja  lähinnä
tulon-sekä omaisuudenjakautumispoliittisista syistä luomat indeksiluotto-
markkinat  tai  pysyviksi  instituutioiksi  tarkoitetut  rinnakkain  rahasitou-
musmarkkinoiden  ohella  toimivat  »indeksimarkkinat»,  joihin  vaikute-
taan  tietoisesti  rahapolitiikan välinein.

Indeksiluottomarkkinoiden  syntymisellä  voi  olla  kaksi  syytä.  Ensiksi
indeksiluottomarkkinat voivat syntyä siksi,  että ihmisten hintojen  muu-
toksia  koskevat  odotuksct  ovat  erilaiset.   On  siis   olemassa  ja   luoton-
antajia  että  -kysyjiä, jotka  ovat  halukkaita  tekemään  luottosopimukset
vaateen  reaaliarvon säilyvyyden pohjalle.  Tällöin  raha-ja  reaaliluotto-
jen  korot asettuvat yleensä  eri  tasoille ja, jollei kumpaakaan  korkoa  ole
säännöstelty,  siten,  että  effektiivisen  raha-ja  reaalikoron  erotus on odo-
tettu   hintojen   nousuprosentti.   Hintojen   nousuodotusten   vahvistuessa
voidaan  reaaliobligaatioiden  kurssin  odottaa  nousevan  eli  niiden  effek-
tiivisen  koron laskevan.  Kun  taas  markkinoiden  odottaessa  vakaata  tai
laskevaa  hintakehitystä  reaaliobligaatioiden  kurssit  laskevat  ja  niiden
effektiivinen korkotaso nousee.  Toisena indeksiehtoisten rahamarkkinoi-
den  syntymisen  syynä  voi  olla  rahaluottojen  kvantitatiivinen  säännös-
tely, jolloin indeksiluotot ovat luotonkysyjien kannalta ainoita saatavissa
olevia  luottoja.

Palander  olettaa,  että  tilapäisillä,  spontaanisti  syntyneillä  indeksi-
luottomarkkinoilla   tavallisin  luoton  muoto   on   obligaatio.   Hintaodo-
tusten  muuttuessä  näiden  obligaatioiden  kurssit  heilahtelivat  voimak-
kaasti ja  niiden  korkotaso  muodostuu  hyvin  epävakaaksi.  Reaalikorko
voi näet saada negatiivisia arvoja,  kun taas rahakorko voi tietenkin olla
vain positiivinen. Julkinen valta voi omilla toimenpiteillä vaikuttaa sta-
bilisoivasti  indeksiluottojen  korkoon,  mikä  onkin  tämän  luottomuodon
laaj enemisen  perusedellytyksenä.

Palander olettaa indeksiehtoisten raha-ja pääomamarkkinoiden vai-
kuttavan yleiseen hintatasoon vakauttavasti.  Voidaan erottaa kolme eri
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tapaa, joilla  indeksiluottomarkkinat  vaikuttavat  hintatasoon:  1.  niiden
vaikutus  emissiohetkellä,  2.  niiden  vaikutus  rahatulojen jakautumiseen
ja  3.  niiden  vaikutus  omaisuuden jakautumiseen.  Emissioeffekti  lienee
selvästi säästämistä  lisäävä ja siten  hintatasoa  stabilisoiva,  koska  reaali-
luottomuotoja luotaessa luodaan myös uusia säästämisen muotoja. Tämä
väite  sisältää  tietenkin  olettamuksen,   että  muut  säästämisen  muodot
pysyvät  ennallaan.  Kun  indeksiluottomarkkinat  ovat  toimineet jonkin
aikaa,   alkavat   niiden  vaikutukset   rahatulojen  jakautumiseen   ilmetä.
Tällöin   indeksikorkojen   korotuksen   muodossa   tapahtuvat   nimelliset
tulonsiirrot  ovat inflaatiota cdistäviä vain siinä tapauksessa,  että luoton-
antajien   kulutusalttius   on   suurempi   kuin   luotonottajien   tai,   valtion
indeksilainojen kohdalla, veronmaksajien. Koska tämän kysymyksen rat-
kaisu  edellyttäisi   erityistutkimuksia   luotonkysyjien ja  -tarjoajien  kulu-
tusalttiudesta,  ei  ainakaan  suoralta  kädeltä  voida väittää,  että  indeksi-
ehtoiset luottomarkkinat tätä  tietä edistäisivät inflaatiota.

Indeksiehtoiset   luottomarkkinat   vaikuttavat   pääoman   nimellisten
indeksikorotusten avulla omaisuuden jakautumiseen. Jos  oletetaan,  että
luotonantajien  reaaliomaisuuden  pieneneminen  lisää  heidän  säästämis-
alttiuttaan,  mutta luotonkysyjien nettoreaaliomaisuuden kasvaminen su-
pistaa   heidän   kulutusalttiuttaan,   niin indeksiehtoiset  luottomarkkinat
ovat  inflatorisia.   Koska  edellä  esitetty  olettamus  tuskin  on  tosi  koke-
mukseen   nähden,   ei   indeksiehtoisten  luottomarkkinoiden   aiheuttama
omaisuuden  jakautumiseffekti  ole  ilman  muuta  inflatorinen.   Indeksi-
ehtoisten rahamarkkinoiden vastustajien  argumentit, joiden mukaan  ne
olisivat  inflatorisia,   ovat  yleensä  perustuneet  vain  siihen,   että  niiden
esittäjät  ovat  unohtaneet,   että  luottosopimuksissa  on  kaksi  osapuolta.

johdettujen  reaaliluottomarkkinoiden  vallitessa  rahapolitiikan  toi-
mintaedellytykset  lisääntyvät,  koska  rahapolitiikkaa  harjoittavat  viran-
omaiset  voivat  liikkeellä  olevaa  rahanmäärää  muuttamatta  vaikuttaa
sekä   reaali-   että   rahaluottojen   korkotasoon   emittoimalla   esimerkiksi
reaaliobligaatioita ja ostamalla näin saaduilla rahoilla rahaobligaatioita.
Täten sisämarkkinaoperaatiot  (inter market operations)  tarjoavat raha-
politiikalle   uuden   välineen,  jonka   suhdannepoliittinen   merkitys   voi
osoittautua  suureksi.

Kun hintatason odotetaan nousevan, lisääntyy ilmeisesti rahaluotto-
jen kysyntä vallitsevalla korkotasolla mutta niiden tarjonta heikkenee. ]os
rahaluottojen  korot  uhkaavat  nousta  tasolle, jota  syystä  tai  toisesta  ei
haluta, voivat rahapolitiikkaa harjoittavat viranomaiset laskea liikkeelle
indeksiobligaatioita suhteellisen korkeaan kurssiin.  Kun tarjonta on riit-
tävä, laskevat kurssit ja reaaliluottojen korot nousevat.  Reaaliobljgaatio-
markkinoilta  hankittuja varoja voidaan käyttää rahaobligaatioiden han-
kintaan, joiden kurssit puolestaan nousevat ja rahaluottojen korkotaso las-
kee  ilman,  että  maksuvälineiden  määrää  olisi  muutettu.  ]olleivat  sisä-
markkinatoimenpiteet  osoittaudu  riittäviksi  annettujen  rahapolitiikan
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tavoitteiden  kannalta,  voivat  rahapolitiikkaa  harjoittavat  viranomaiset
turvautua   klassillisiin  rahapolitiikan   välineisiin,   koi`on   muutoksiin  ja
avomarkkinaoperaatioihin.

Reaaliobligaatioiden   myynti   kohottaa   emissioeffektin   välityksellä
säästämisalttiutta noususuhdanteen aikana ja toisaalta niiden ostaminen
voi  pumpata  rahaa  yhteiskuntaan  laman  aikana.  Edelleen  reaaliluotot
voivat tarjota riittävän siivilän rahapolitiikkaa harjoittaville viranomai-
sille,  jos  eräät  spekulointiluontoiset  investoinnit  sallitaan  vain  indeksi-
luotoilla.

]os   rahapolitiikan  on  onnistunut  luoda  reaaliluottomarkkinat,   on
olemassa kaikki edellytykset sille,  että ne leviävät kaikissa pitkäaikaisissa
luottositoumuksissa käytettäviksi.

Palanderin teos, jonka selkeä analyysi on ihailtavaa,  antaa  toivotta-
vasti   lisävalaistusta   meilläkin  käytävään  keskusteluun.   Toistaiseksi   ei
tämän keskustelun taso ole tieteellisesti ollut erityisen korkea.  Nyt ilmes-
tynyt Palanderin kirja on luonut meilläkin käytävään keskusteluun tar-
peelliset  ajattelun  apuvälineet.  Tietomme  indeksiehtoisista  luottomark-
kinoista  lisääntyvät  päivä  päivältä.  On jo  aika  kysyä,  kuka  oli  oikeassa
niiden rahapoliittisia seurauksia koskevissa väitteissään. Vastaus kuuluu :
laskekaamme.

jussi  Lj,niwmo

WiLHELM   RöpKE,    M/:G//czre,   FreecJo772  cz7td  /n/czfz.on,   London   1957.   Siv.   70.

Saksalaissyntyinen,    mutta   nykyisin    Sveitsissä   asuva   prof.    j3ö¢Å;e,
jonka   teoksia   on   suomennettukin,   on   maailman   tunnetuimpia   libe-
raalisen  suunnan  kansantalousmiehiä  ja  yhteiskuntafilosofeja.   Vaikka
ns.    modernin   matemaattisen   kansantaloustieteen   edustajat    ovatkin
joskus syyttäneet häntä epätieteellisyydestä ja vaikka kaikki hänen väit-
teensä  eivät  lienekään  yksityiskohdissaan  täysin  perusteltuja,  on  hänen
kokonaisnäkemyksensä  nykyhetken  kansantaloudellisiin  ongelmiin  aina
ollut  terävä ja  hänen  kollektivismiin ja  säännöstelytalouteen  kohdista-
mansa  kritiikki  herätteitä  antavaa.   Tätä  todistaa  sekin,   että,  hän  jo
seitsemän  vuoden  ajan  on  toiminut  eräänä  Länsi-Saksan  hallituksen
taloudellisena  neuvonantajana.  Prof.  Röpken  ajatuksilla  on  niin  ollen
kaiketi  katetta  Saksan  taloudellisessa  nousussa  sekä  siinä  »sosiaalisessa
kansanvallassa»,   mitä  siellä  parhaillaan  prof.   ErÅczrcJin  johdolla  yrite-
tään  toteuttaa.

Uusimmassa  kirjassaan   prof.   Röpke  kohdistaa  kritiikkinsä   ennen
muuta    nykyisiin    sosiaaliturvajärjestelmiin    sekä    aikamme    suureen
vitsaukseen,   inflaatioon.

Etenkin  viime  sotien jälkeenhän  ryhdyttiin  kaikissa  maissa  innolla
luomaan   ns.   »hyvinvointivaltioita»,  joissa   kaikki   kansalaiset   olisivat
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»free  from  want»,  ts.  entistä  paremmin  vapaat  hädästä ja  puutteesta.
Pyrittiin   ylläpitämään   täystyöllisyyttä,    tasaista    tulonjakoa,    otettiin
käytäntöön    pakollisia    sosiaalivakuutuksia   ja    hintasubventioita    ym.
Vähitellen   on  kuitenkin  päädytty  tilaan,  jossa  avustukset  eivät  enää
kohdistu  vain  apua  tarvitseviin,  vaan  melkein  koko  kansaan.  Poliitikot
pyrkivät    maksattamaan    omien    kannattajiensa    avustukset    vastusta-
jiensa   kannattajilla,   avustusrahat   kiertävät   taskusta   toiseen,   paisuva
virkakoneisto  vie  niistä  yhä  suuremman  osan,  verotus  kasvaa  niin  kor-
keaksi,  että se jarruttaa tuotantoa ja edistää inflaatiota,  yksilöiden oma-
vastuu ja aloitekyky vähenee ja hyvinvointivaltion tilalle onkin näköjään
tulossa  kankea  »pahoinvointivaltio», josta  kommunistiset  piirteet  eivät
ole  kaukana.  Näin  luonnehtii  kirjoittaja  uusimman  teoksensa  keskeistä
aihetta.

Röpke  ei  suinkaan  vastusta  ns. sosiaalista  kansanvaltaa,jossa  huo-
lehditaan siitä,  »että  köyhimmilläkin  perheillä  on  katto päänsä päällä»,
mutta hän vastustaa valtion muodostamista valtavaksi pumppuasemaksi,
joka  vähitellen  merkitsee  kaikkien  tulojen  ja  menojen  sosialisoimista.
Summittainen valtionavun jakaminen suurille joukoille ei suinkaan aina
merkitse  edistystä,  sillä  kokemus  on jo  osoittanut,  että  kun  todella yksi-
löllinen  tarve  ei enää ole avustusten ohjenuorana, jäävät  köyhimmät ja
heikommat monasti huonoimpaan asemaan.  Röpken mielestä ei valtion
tukitoimenpiteitä  tulisi  kehittää  sellaiseen  mittaan,  että  harrastus  oma-
toimiseen  vakuutus-  ym.   toimintaan,  joka  mm.   Sveitsissä  ja  USA:ssa
on   tuottanut  hyviä  tuloksia,  kokonaan  tyrehtyy.   Tämän  lienee  huo-
mannut   myöskin   hyvinvointivaltioaatteen   esitaistelija,   lordi   Beuerc.cZLgc,
koskapa on hiljattain julkaissut teoksen  »Voluntary Action».

Sosiaaliturvajärjestelmiä,  jotka  jo  ylittävät  kansantalouden  kanto-
kyvyn  ja  johtavat  liialliseen  verorasituksen  nousuun,   ei  Röpken  mie-
lestä   kuitenkaan  voida  jyrkästi  ryhtyä   karsimaan,   vaan   hellävaroin,
koska jo  kerran  saaduista  eduista  on  vaikea  päästä  irtautumaan  sisä-
poliittisista  syistä.  Vastaisuudessa  sosiaalisten  uudistusten  kustannukset
ja  vaikutukset  tulisi  kuitenkin  pyrkiä  etukäteen  arvioimaan  jo  ennen
toteuttamista.

Röpke   näyttää   luottavan   Co/€.n   C/czrÅin   laskelmiin,   että   verotus,
joka  ylittää  25   °/o  kansantulosta,  vaikuttaa  haitallisestija inflatorisesti.
Vakaata   rahanarvoa  hän  pitää  ensiarvoisen  tärkeänä  tavoitteena  ja
korostaa keskuspankin itsenäistä asemaa.  Vakaan rahaharvon politiikka
ei  kuitenkaan  täysin  onnistu,  elleivät  hallitusvalta ja  keskuspankki  tue
toinen  toisiaan ja  elleivät  intressijärjestöt  noudata  maltillista  hinta- ja
palkkapolitiikkaa.    Kireässä   luotonantopolitiikassa   on   keskuspankilla
kuitenkin  mahtava  ase,  jolla  se  voi  asettaa  katon  sekä  yrittäjien  että
palkansaajien    liiallisille   tavoitteille.    Inflaation   vastustaminen   ilman
tiukkaa rahapolitiikkaa on pelkkää retoriikkaa.

Röpke korostaa voimakkaasti,  ettei  »raha ole mikään  neljäs  dimcn-
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sio»,  jonka  avulla  esim.   työllisyystilannetta  voitaisiin  j  a t k u v a s t i
mielinmäärin järjestellä.  Hiipivästä  inflaatiosta  tulee  helposti  nelistävä
inflaatio   maksutasevaikeuksineen,  ja   suhteellisen   vakaa   rahanai`vo  on
pai`as   taloudellisen   kehityksen   tae,   koska  se   edistää   yksityistä   säästä-
mistä ja järkeviä  investointeja.   Investointien  perustana  tulisi  olla  nor-
maalin   säästämisen,    sillä    »luoton   luominen,    mihin    tietyissä   lasku-
suhdanteissa  on  kenties  pakko,   edellyttää  puolestaan  kiristettyä  vero-
tusta  ja  pakkosäästämistä,  kuten  mm.   ffe/neJ  on  osoittanut  kirjassaan
»How  to  Pay for  the  War».  Stagnaation ja  liiallisen säästämisen  pelko
on  normaalioloissa  mielettömyyttä.  Esim.  Sveitsissä  on  vilkkaan  säästä-
mistoiminnan tuloksena ollut vain korkokannan lasku, mutta eisuinkaan
investointien   vähentyminen.

Kuten jo  aikaisemmin  mainittiin,  on  Röpke  niitä harvoja itsenäisiä
ajattelijoita,  jotka  rohkenevat  esittää  mielipiteensä  arvostelua  pelkää-
mättä ja  kättentaputuksia  odottamatta.  Inflaatio  on  hänen  vakaumuk-
sensa  mukaan  pahin  länsimaista  yhteiskuntaa  tällä  hetkellä  jatkuvasti
uhkaavista   vaaroista,  ja   uudessa   kirjasessaan   hän   on  esittänyt  oman
näkemyksensä  ongelmaan.  Kun hänen   sanontansa  on   yhtä   elävää  ja
värikästä ja  ärsyttävän  terävää  kuin  ennenkin,  luulisi  kirjasen  kiinnos-
tavan   sellaisiakin   lukijoita,  jotka   itse   eivät   lukeudu   vannoutuneiden
liberaalien  ja   humanistien   harvalukuiseen  joukkoon.   Ajnakin   kirjan
esipuheen   kirjoittaja   C7.oÅczm   fJw//on   lopettaa   sanoihin   »This   book   is
indeed  a  tract  for  our  times».

Kalevt  Lagus



KERTOMUS  KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1957

Kertomusvuoden  aikana  on  yhdistys  tavalliseen  tapaan  pitänyt  ko-
kouksensa,  joita  oli   4  kevät-  ja   3   syyskaudella,   Tieteellisten   Seurain
talossa.

Helmikuun  6  päivänä  esitelmöi  doscntti  J3ez.7!o  J,c/!/o  aiheesta  »Onko
ns. varsinaisten maataloustulojen verotuksemme uudistuksen tarpeessa».

Maaliskuun   20   päivänä  luettiin  pankinjohtaja   0.  ro€.k¢n   esitelmä
»Elinkeinoelämän luottoi`akenteen kehitys ja siinä vuodesta  1938 tapah-
tuneet  rakennemuutokset».

Huhtikuun   26   päivänä   oli   yhdistyksellä   vieraileva   esitelmöitsijä,
prof.  f73./czrLy  4.  A4mgwcznd,  jonka  aihe  oli  »Palkkapolitiikka  nykypäivien
Englannissa».

Toukokuun  27   päivänä  piti  toimitusjohtaja  £a%r€  Ä3.rz;ef  esitelmän
»Arviointeja  säännöstelyn vaikutuksista  talouselämäämme».

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa lokakuun s päivänä esitelmöi
valtiot.tri fJc3.ÄÅ;£. Vc!/ucznne aiheesta »Budjettipolitiikan teoriaja käytäntö».

Marraskuun  5  päivänä  piti  kauppat.lis.  FGdä  Vczc.o3.o  esitelmän  >`tsuh-
dannepeilitutkimuksista  Suomen  oloissa».

joulukuun   10   päivän   kokouksen   ohjelmassa   on   fil.tri   7-.  7%7!7%./cm
esitelmä   »Kansankapitalistisen  kehityksen  piirteistä  USA:n  talouselä-
mässä».

Yhdistyksen julkaisusarjassa  ilmestyi  vuoden  kuluessa  dosentti  J2ei73o
£e/!7!o72 tutkimus »Maatalouskiinteistöistä saatujen tulojen verotus finans-
sipolitiikassa». Kansantaloudellinen Aikakauskirja ilmestyy tavanmukai-
sesti  neljänä  niteenä ja sen  toimituskuntaan ovat  kuuluneet prof.  4. E.
rc{cJ#r päätoimittajana ja  prof.  jtc3.no f2ofj:3.  toimitussihteerinä sekä  toimi-
tuskunnan  muina jäseninä  prof.  LoiJr3.  0.  cz/ fJIG%r/€7!,  prof.  A4c}!/i.  J,c4¢o,
kansleri  Br.  S%z;3.rcznfcz,  prof.  A43.4ko   rcz773m3.7%73 ja  fil.tri  ff/czc4f   7t/lc!r;f.  Paina-
tuksesta ja jakelusta on huolehtinut Sanoma Oy.

Yhdistyksen kirjasto on edelleen Tieteellisten Seurain Kirjaston yhtey-
dessä,  ja  siihen  on  liitetty  eri  taholta  saadut  lahjoitukset.  Yhdistys  on
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puolestaan  vaihtokappaleina  lähettänyt julkaisujaan  ulkomaisille  tutki-
muslaitoksille   sekä   lahjoittanut   Valtiotieteelliselle   seminaarikirjastolle
joukon  siltä  puuttuvia  kansantaloudellisia  teoksia.

Yhdistyksen  tilit  vuodelta   1956  ovat  tarkastaneet  valtiot.tri  fJe£.4Å3.
ycz/Z;07tnc  ja  Vaitiot.maist.   jr.  £¢77!C!.

Kuluneen   vuoden   aikana   on   Yhdistykseen   hyväksytty   seuraavat.
uudet jäsenet:  valtiot.tri Jczak4o  4%er,  metsänhoitaja  4.  4c/ÄeG,  agronomi
Eiiw  Halonen,  kauppiLtl±s.  L.  Kaila,  vaLltiot.mzL±st.  Ilkka  Klemola,  valtiot.
mzLLst.   Lauri  Korpelainen,  o±keusneuvos  Otto  Laurila,  vzLltiot.  mzL±st.   Unto
Lindberg, `7zLlt±ot.\±s.  Kauko  JV-iinisalo, vzL\tiot.mzL±st.  Klaus  Raninen,  hallitus-
neuvos   Ejko   f2cko/cz,   valtiot.maist.   jrczj   Sam77m  ja   valtiot.maist.    Vc!.kÅu
ro4¢czr3..   Kun  Yhdistyksen  jäsenistä  on  vuoden  aikana   kuollut   13  ja
eronnut  4  henkeä,   oli  sen  jäsenmäärä  täten  vuoden  päättyessä   717.

Yhdistyksen  esimiehenä  on  ollut  prof.  A43.ÄÅo   rcz773m3.nen,  varaesimie-
henä fil.tri  7-. Jz#3n£./c} sekäjohtokunnan muinajäseninä prof. 4. E.  r%deer,
prof.   A4cz!ji.  £¢¢o  ja  pankinjohtaja   0.  ro3.Äkcz.   Sihteerinä  on   toiminut
valtiot.lis.  j3cz3.772o  //czjÄ3.z/c.  sekä  rahaston-ja  kirjastonhoitajana  yliaktuaari
//mczr3.  re€j.2t/cz. johtokunnan  nimeäminä edustajina vuoden  1958 Pohjois-
maisen  Kansantalouskokouksen järjestelytoimikunnassa  ovat  olleet  pro-
fessor.it  Mikko  Tairminen izL  Matti  Le|)Po  sekå  ftl.tr.i  T. junnila ia.  nä:\den
varamiehenä   yhdistyksen   sihteeri.   Edelleen   ovat   professorit  £c4¢o  ja
rcz77tmi.nen  edustaneet yhdistystä kansantaloudellisen  bibliografian  toimi-
tuskunnassa.

Helsingissä joulukuun  10  pnä  1957.
Raimo  llaskivi
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SUMMARY

Theory  and  practice  in  economics

By Pro[essor  Reino  Rossi

ln  this  inaugural  lecture  the  author,  a  recently  appointed  professor
of economics  at  the  Helsinki  School  of Economics,  briefly  discusses  the
meaning  and  significance  of theoretical  studies  from  a  practical  point
of view.

Some  views  on  the  theory  of ihe  price  of standig  timber

By  Prof:e;ssor Veikko  Halme

ln  the  article  an  attempt  has  been  made  to  present  the  price  of
standing timber as an econometric function of some of the most important
factors of demand  and  supply.  By  the  aid  of correlation  analysis  of the
variables  statistically  known,  it  seems  possible  to  calculate  sufficiently
reliable  coefficients   fit  for  forecasting   this  price.

The demand  equation is base    on  the  assumption that  the dema-nd
for  timber  represents  derived  demand,  and  that  the  price  of standing
timber  thus  essentia]ly  depends  on  the  demand  for  and  the  prices  of
final  products  such  as  sawn  timber,  paper  etc.  The  amount  of timber
demanded  can  be  assumed  to  depend  rectilinearly  on  the  amount  of
final  products  sold.  According  to  the  principle  of profit  maximation
the most favourable volume  of production of the  final  product is  given
when  the   marginal   revenue   equals   the  marginal   cost.   Thereby  the
requisite  amount  of timber  is  also  given.  On  the  other  hand,  the  price
of timber is a contributing factor in the formation of the marginal costs,
and  thus  also in  determining  the most profitable volume  of production
of the  final  product.  As  the  most  profitable  quantity  of production  -
a   certain   price-demand   function   and   a   certain   marginal   product
function being given - is given in accordance with the total marginal
costs,  not  according  to  partial  costs  only,  the  demand  for  timber  as
a  factor  of production  depends,  except  on  its  own  price,  also  on  the
demand for the other variable factors of production employed. Theoretic-
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ally this is connected with the dcmand for limitational facioi`s of pi.oduc-
tion,  i.e.   those  required  in  fixed  pi`opoi`tion,  as  it  is  assumcd  that  the
use  of the  vai`iablc  factors  of woodworking  arc  mainly  detci.mined  by
thc  extcnt  of the  pi.oduction.

Correspondingly  it  may  be  assumed  that  thc  priccs  of  ihe  factors
of production are formed  on  the vai.ious stagcs of pi`oduction in  mutual
depcndence,  e.g.  in  the  pi`oduction  of scmi-products  such  as  cellulose
and  pulp,  the prices of which represent one cost factor of many i.elating.
to the final  product.  When  the price of such  a semi-product is given -
in  accordance  with  the  price  of the  final  product  -  the  demand  for
all  the  factors  needed  for  its  production  will  depend  on  the  prices  of
all  those  factors.  The  delivery  of timber  to  the  place  of  pi.ocessing  it
is  part of a long procedure which ends with  the sale of the final product
to  the  consumer.  The  price  of  timber  being  calculated  according  to
profitableness,  the  demand  for  timber  will  depend  on  the  price  of the
standing  timber,  but  also  on  all  thc  other  costs  of pi`oduction.  ~  The
mutual dependence of these costs  is evident in  regard  to stumpage price
and  transportation.   When  the  cost  of  delivering  timber  is  given,  the
range  of delivery  will  be  determined  as  a  function  of the  distance  of
delivery  and  the  price  of standing  timber.

The  supply  equation  assumes  that  the  forest  ownei`  gcmerally  aims
at  as  high  a  sales  value  as  possible,  whereas  the  quantity  to  be  sold  is
mostly   limited,   by   legal   provisions   and   viewpoints   of  forestry.   No
lower  limit  is  set  by  the  danger  of decay,  as  in  agriculture,  but  the
forest owner may  for  technical reasons at least  consider the  fluctuations
in  the  chances  of selling  and  the  prices  for  several  years.  Besides  the
expectation  of the  most  favourable  price,  the  time  of the  sale  will  be
determined  by  the  need  for  money.  As  forestry  is  as  a  rule  connected
with  agriculture, the  owner's  need  for  liquidity  in  these  two  branches
combinej comprising  also   his   household   need.   Whatever   the.  rea.sons
for  his  necd .of money  at  any  time,  the  extent  of his  timber  sal€s  may
be  entirely  determined  by  them  regardless  of prices  and  the  morn  nt
best  suited  out  of forestry  viewpoint.  The  liquidity  preference  of  the
forest  owners  has  been  treated  on  the  basis  of the  corresponding  price
theory  of BoeJ/d3.%g.   (The  effect  of the  financial  situation  of the  buyers
and  the  timber  in  stock  with  them  on  the  demand  equation  has  been
studied from the same points of view.)  ~ The sales of the forest owners
may  be  influenced  also  by  the  employment  situation.

When the timber sales take place,  the demand and supply equations
each  other,  and  the  pi`ice  of standing  timber  can  be  singled  out  as  a
function of demand and supply. The forecasting of the price of standing
timber  can  be  made  on  the  basis  of  those  price  factors  which  have
proved  most  characteristic  in  the  correlation  analysis,  and  they  can  be
represented  by  suitable  substitute  series.
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What  is  the  theory  of economic  policy?

By  J!tff€.  /,c.7!n¢mo,  Soc.lic.

The  purpose  of this  paper  is  to  systematise  the  cliscussion  about  the
interaction     between    economic    policy     and     theory.     The     author
distinguishes   three   types   of  propositions   concerning   the   phenomena
to  be  studied:   the  propositions  on  the   qualitative  distribution  of  the
subject  matter,  the  propositions  on  causality  between  the  phenomena
to  be  studied,  and  the  definitions.  The  statements  of the  first  and  the
third  category  are  logically  to  be  regarded  as  analytical  propositions,
and  the  statements  of  the  second  category  as  synthetic  propositions.
If the  behaviour  of an  economy  is  presented  as  sjmultaneous  models,
the  statements  on  qualitative  distribution  are  called  balance  equations,
the  statements  on  causality  behaviour  equations,   and   the  definitions
definitional  equations.

The  elements  of a  model  are  parameters,  coefficients  and  variables.
The    author    defines    a    variable   as    a    p.henomenon    quantitatively
interpretable  in  a  in  economics  relevant manner, i.e.  the value of which
is dependent on the other variables and the parameters. T.he parameters
are defined, as distinct from mathematics, as phenomenons quantitatively
interpretable  in  relevant  manner  in  economics,  i.e.  the  value  of which
is  independent  of the  variables.  The  coefficients  are  constants  without
economic  dimensions.

Depending  on  the  questions  to  be  answered,   each  model  can  be
solved  either  as  an  analytical  problem  or  as  a  political  problem.

In  analytical  problems  parameters  and  coefficients  are  given  and
the variables are unknown. In political problems one or several variables
are  chosed  as  targets.  The solution  of the  problem  requires  that  one or
several  parameters  or  coefficients  are  chosed  as  instruments.  If we  are
able  to  vary  only  the  parameters  and  the  institutional  coefficients,  the
problems  are  called  quantitative  political  problems,  and  on  the  other
hand, if the other coefficients can also vary, the problems are qualitative
political  problems.

The  following  table  illustrates  the  correspondence  of  elements  in
models  for  analytical,  qualitative  and  quantitative  political  problems.

The elements    Analytical      Quantitative              Qualitative
of the model      problem          political problem      political problem

variable               endogenous   target                            target
variable          irrelevant variable   irrelevant variable

parameter          exogenous      instrument data        instrument data
variable
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coefficients:
institutional   constant          insti.ument                   instrument
psychic            constant          constant                        instrument or  constant
technic             constant          constant                        instrument or  constant

At  the  end  of the  paper  the  authoi`  gives  a  few  simple  examples  of
solutions  of  analytical  and  quantitative  political  problems.

Dichotomies  of the  pricing  process

By  ErÅ:Å'2.  J,#4//o,   Pol.lic.

The  author  has  written  a  review  article  on  Do7}  Po/c.%k£.7z's  »Money,
Interest  and  Pi`ices».    In  this  book  the  main  arguments  of  the  static
neoclassical  economics  are  reformulated,  and  the  hypotheses  on  which
they  are  based  explicitly  stated.   Thus  it  is  shown  that  a  crystallized
»classical»  model  still  forms  the  basis  of the  static,  long-run  economic
theory.

The  article  fii`st  gives  a  summary  of the  discussion  (during  1948-
1955)    about    the    dichotomies    of   the    pricing    process.   The   author
then  finds   that  in   the   new   book   by   Patinkin   the  main   argument
is  that  the  examination   of  the   pricing   process   does   not   reveal   any
incohsistencies  if  limited  to  the  determination  of  relative  prices  only.
But  as  soon  as  (paper)  money  is  added  to  the  analysis  and  the  deter-
mination of the absolute price level is aimed at,  the demand  and supply
functions of goods  cannot depend on  relative prices only,  as  is generally
assumed  in  the  examination  of the  pricing  process.  The  simple  reason
for  this  is  that  money  does  not  act  only  as  a  means  of exchange  but
also  as  an  asset,  i.e.  changes  in  the  level  of prices  also  change  the  real
value  of cash balances  held,  and  these  changes  may affect  the  demand
and supply functions ofgoods. Following the trend of thought of patinkin,
we  find  that  changes  in  the  price  level  do  not  influence  merely  the
real value of cash balances held ; in principle they may affect the real value
of  the    whole    wealth   (claims   and  goods)   held   by  the   individual
economic  subject.  The  changes  in  the  real  value  of wealth  may  again
affect  the  structure  of the  wealth,   a n d   the  demand  for  and  supply
of consumer  goods.

In a model of this kind the choice must be extended to an examina-
tion of the consumption and saving decisions,  and attention at the same
time  paid  to  the  use  of  the  means  to  be  consumed  and  those  to  be
saved.  The  consumption  and  saving  decision,  and  the  decisions  how
to  use  the  means  for  consumer  goods  and  those  for  saving  are  then
simultaneously determined.
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Kaukonäköinen  mies  voi matkankin  aikana
hoitaa )iikeasioitaan - hän selvittää maksut
miellyttävän    kåtevästi   shekkitilinså   avulla.•Shekkitili  tuo  raha-asioihin  lisää  vamuutta,

joustavuutta  ja  maksuvalmiutta  -  sitähän
Tekh tarvitsette !

Udsin  shekkimuoto   -
ridyspankin  reikäkort.
itishekki    -   nopeuttaa
hekkien   käsittelyä   ja
on  entistäkin varmempi.
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Shekkititi,n:ree      tilica[pahsu-
mri   voitte  mukavasti  seu.
rata    tekemällä   merkinnät
jätöistä   ja   otoista  shekki.
vihon   alussa   Öleville  leh-
dille  -  shekkivihon  muis.
tijon.  Näin  olette  aim  ti.
lanteen  tasalla,  ettekä  jou-
du  "vaaraan"  kirjoittaa vir.
heellisiä   shekkejä.    Voitte
myös  pyytää  pankista  mak.
8uttoman  tiliotteen.

Pa)nkk£s££rma}    voitte    käyt.
tää  paitsii  maksuisga  muille
paikkäkunnille    myös   h8.
kujen   perimisessä.   Lähet-
täessänne      laskun    liitätt®
mukaan     valmiiksi    täyte.
tyn  pankkisiirtolomakkeen.
Kun    vastaanottaja     sitten
käy  maksamassa  sen  pank.
\kiin,  tulee  määrä  viiwtyk.
8että tinllenne ja  Te  saatte
siitä  heti  ilmoituksen.
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Tamokas työ ja säästäväisyys yhdessä ennakkoluulotto-
man kaukonäköisyyden kamssa olivat perusteet vuorineu-
vos Johan Jacob von Julin'in  (1787-1853)  toiminnalle
talous- ja teollisuusmiehenä. Julin toimi ensin apteekka-
rina Turussa, mutta antautui vähitellen kokoman suuriin
liike- ja teollisuusyrityksiin,, joihin hän sai  herätteitä -ja
kokemusta lukuisilla ulkomaanmatkoilla. Julin'in vuonna
1822 ostama Fiskarsin ruukfi kehittyi hänen johdollaan
uudenaikaiseksi teollisuuslaitokseksi ja hän omisti lopulta
paitsi Fiskarsia,  Anslmun,  Kosken,  Troushovdan,  Lato-
kartanon ja  Kärkel'än  ruukit. Julin  oli  innokas  säästö-
pankkiperiaatteen esitaistelij a, ja hänen toimestaan perus-
tettiin vuonna  1823 Suomen ensimmäinen säästöpankki,
Turun Säästöpankki.
Säästöpankit ovat tallettajiensa perustamia, heidän omis-
tamiaan ja johtamiaan. Säästöpankkien varat käytetään
pankkien omia ta]lettajia hyödyttäviin tarkoituksiin. Tal-
lettamalla säästöpankkii.n rakennatte isänmaamme vau-
rautta ja luotte pohjaa omalle hyviwoinnillenne.

Säästöjen vama tallepaikka
/

jakartuttaja'on
Helsinki,   Aleksanterinkam   46
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