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Helsingin yliopisto, oikeustieteen laitos 

Matti Estola muotoilee tutkimuksessaan talous
tieteen keskeiset osat klassisen mekaniikan 
avulla. Hän pukee talousteorian mekaniikan lii
kemäärän (momentum), jossa 

liikemäärä = massa * nopeus. 
Kun hän valitsee kantavektoriksi kumulatii

visen tuotannon, hän pääsee määrittämään yh
tälön siten, että yhden periodin tuotanto vastaa 
nopeutta. Fysiikassa on määritelty, että liike
määrän derivaatta ajan suhteen on voima. Lii
keyhtälö voidaan kirjoittaa silloin muotoon 
voima = massa * kiihtyvyys. Kiihtyvyys puo
lestaan on Estolan mallissa tuotannon muutos 
aikayksikössa. Kun hän on saanut puetuksi 
mallinsa tähän muotoon, voi hän käyttää fysii
kan tuloksia hyväkseen. Hän esittää talouden 
liikeyhtälön, jossa kuluttajan rajahyödyn ja 
hinnan erotus sekä yritysten voiton muutos 
ovat voimia. 

Väitöskirja muodostuu viidestä artikkelista, 
joista ensimäisessä "A Survey of the Literature 
of the Growth Theory" hän esittää lyhyen yh
teenvedon kasvuteorian siihen osaan, joka kos
kettelee hänen omia mallejaan sekä referoi 
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myöskin fysiikan käyttöä taloustieteissä. Tämä 
artikkeli perustuu Mirowskin kirjaan ("More 
Heat than Light; Economics as Social Physics, 
Physics as Natures Economics." 1989). Toises
sa artikkelissa "The Basis For Formal Econo
mics; A Measurement System and The Dimen
sions of some Basic Concepts" hän tarkastelee 
talouden dimensioita. Hän osoittaa epäloogi
suuksia joidenkin taloudellisten mallien dimen
sioissa. Osa huomautuksista on paikallaan mut
ta osa johtuu taloustieteiden mallien liian kaa
vamaisesta tulkinnasta. Taloustieteessä tehdään 
yleensä yksinkertaistavia oletuksia, joilla pyri
tään yksinkertaisiin malleihin valitsemalla mit
tayksiköt ja mallien muodot sopivasti. Näin lie
nee esimerkiksi diskonttaustekijän tapauksessa 
sivulla 42. Tämä hoidetaan fysiikassa panemal
la malliin dimensiovakio. Estolan mainitsemat 
taloustieteen huolimattomuudet dimensioissa 
ovat totta, mutta ne viittaavat vain nykyisiin al
keisoppikirjoihin. Esimerkiksi empiirisissä 
töissä dimensiot on pitänyt määrittää oikein. 
Estolan esittämä dimensioiden tarkka mukana
kuljetus voi kuitenkin auttaa mallin hallitsemi-



sessa sekä empiiristen tulosten tulkinnassa. 
Kolmannessa artikkelissa" "The Newtonian 

Microeconomics" as an Extension of the Neo
Classical Micro Theory" tuodaan esimerkin
omaisesti esille dimensionaalisia puutteelli
suuksia joistakin yleisesti käytetyistä oppikir
joista. Tämän jälkeen artikkelissa esitetään 
"Newtonilaiset" teoriat yritykselle, kuluttajalle 
ja ammattiyhdistykselle. Massat tulkitaan kulu:
tuksessa ja tuotannossa sopeutumisjäykkyyk
siksi. Lisäksi malleihin on mahdollista ottaa 
mukaan kitka, joka tarkoittaa sitä, että tuotanto 
muuttuu vain kun voima ylittää tietyn kynnys
arvon. 

Neljännessä artikkelissa "Measuring the 
Growth and Structural Change of an Econo
my", tekijä määrittää selkeimmin muuallakin 
tutkimuksessaa käyttämänsä termit. Kun hän 
ottaa akseleiksi kumulatiivisen tuotannon, hän 
saa talouden kasvun esitetyksi partikkelin liik
keenä tässä avaruudessa. Hän on havainnollis
tanut esitystään empiirisillä laskelmilla Suo
mesta. Edellä olleessa formuloinnista johtuen 
hän on saanut määritellyksi kansantuotteen no
peuden kanssa analogiseksi käsitteeksi. Tässä 
artikkelissa käsitellään myöskin talouden ra
kennemuutosta ja hajoitetaan muutokset hinta 
ja määrä komponentteihin. Tuloksilla lienee in
deksiteoreettista merkitystä, mutta niitä ei ole 
työssä pohdittu. 

Viidennessä artikkelissa "An Analogy Bet
ween Production and Classical Mechanics" on 
kehitelty edellisen artikkelin tapaan n:n sekto
rin taloutta ja sen tuotantoa. Kullekin sektorille 
astetaan oma massa, joka kuvaa sektorin so
peutumiskykyä. Mitä suurempi massa sitä huo
nommin sopeutuva. Tämän jälkeen voitollisuus 
tulee voimaksi, joka johtaa talouden rakenteen 
muutoksiin. Malliin saadaan simultaanisesti 
mukaan tuotanto ja kulutus. Tuotanto laajenee 
sinne voimakkaimmin missä voittoasteet ovat 
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suurimpia. Malli saadaan identtiseksi Newtonin 
liikeyhtälön kanssa siten että tuotannon muutos 
on (voiton muutos/tuotannon muutos) = massa 
* kiihtyvyys. Jos rajavoitto on nolla on tuotan
non muutos nc~lla ja tuotos jää ennalleen. Tu
lokset ovat lähes identtisiä yleisen tasapainon 
tuloksien· kanssa. 

Kun tutkimus koostuu itsenäisistä artikke
leista, on eri artikkeleissa toistoa. Tätä korostaa 
se, että alussa olevaa kokoavaa katsausluon
teista artikkelia on käytetty sanasta sanaan· eri 
artikkeleiden johdannossa. Lisäksi johdannon 
fysiikan sovellutuksia taloustieteisiin esittelevä 
katsaus perustuu lähes kokonaan yhteen lähtee
seen, esille ei ole tuotu esimerkiksi vetovoima
malleihin perustuvia empiirisiä ulkomaankau
pan malleja, eikä 70-luvun alussa ollutta kes
kustelua, jolloin julkaistiin esim. Magill, On a 
General Economic Theory of Motion. Näin 
olemassa olevaan alan tutkimukseen tutustu
mista voidaan pitää puutteellisena. 

Mallien laatiminen on huolellista ja mieles
täni tutkija on osittanut varsin luovaa panosta 
formuloidessaan talostieteen perusteoriat liike
yhtälön muotoon. Joissakin kohdissa tuloksia 
on pyritty korostamaan, tulkitsemalla muun 
teorian tulokset erittäin suppeasti. Esimerkiksi 
lektiossa syytetään Debreuta huonosta valin
nasta, kun hän pyrkii mahdollisimman yleiseen 
hyötyfunktioon. Estolan antama korvikevaihto
ehto saadaan Debreun tuloksista tekemällä lisä
oletuksia. 

Tutkimuksen innovatiivinen osa on talou
dellisten mallien pukeminen fysiikan termei
hin, mikä sopivalla dimensioiden ja koordinaa
tistojen valinnoilla Estolalta on onnistunut. Tä
män jälkeen päästään hyödyntämään fysiikassa 
johdettuja tuloksia. 

Tutkimus on luonteeltaan perustutkimusta, 
jossa ei ole viety talousteoriaa sinänsä eteen
päin. Sen sijaan siinä on onnistuneesti luotu 
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yhtenäinen kehikko, jossa talousteorian perus
tulokset on voitu systemmaattisesti esittää ja 
näin voidaan esittää· talouden epätasapainody
namiikka analogisesti fysiikan liikkeen kanssa. 
Samalla on tuotu keskusteluun massa, käsite 
jota aikaisempi tutkimus on käsitellyt enem
män ad hoe tapaan erilaisina vakioina kulutus
tottumuksina tai tuotannon sopeutumisjäyk
kyyksinä. Tuotantopuolella sopeutumisjäyk
kyyttä voidaan esittää esim. pääomakertoimien 
ja vastaavien avulla. Kun malli on saatu tähän 
muotoon, saattaa olla mahdollista tuoda siihen 
mukaan myöskin markkinoiden käyttökustan
nus kitkan muodossa. 

Tutkimus on kaikkiaan luovaa työtä, jossa 
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Newtonilainen mekaniikka on tuotu metodolo
giaksi taloustieteeseen. Metodologian avulla on 
käyty läpi taloustieteen keskeiset tulokset. Tu
loksista ei ole vielä käyty tutkijain joukossa 
keskustelua, eikä sen arvoa ole teoriassa koe
teltu jonkin aikaisemmin puutteelisesti käsitel
lyn ilmiön analysoinnissa vaan on kirjoitettu 
uudelleen taloustieteen standarditulokset. Tästä 
syystä emme vielä tiedä metodin arvoa. Kun 
tutkimus kuitenkin on huolellista analyysia ja 
siinä on tehty joitakin innovaatioita fysiikan 
metodin istuttamiseksi taloustieteeseen, voi
daan se aikaisempaan tutkimukseen tutustumi
sessa olevista puutteistaan huolimatta hyväskyä 
väitöskirj aksi. 




