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Kirja-arvosteluja 

Uutta valoa työttömyyteen 

Edmund S. Phelps: Structural Slumps - The 
Modern Equilibrium Theory of Unemploy
ment, Interest, and Assets. Harvard Univer
sity Press, Cambridge, 1994, 420 s. 

Edmund Phelpsin kirja saattaa tarjota ne kauan 
odotetut työttömyyden selitykset ja reseptit, 
jotka myös pätevät. Tätä mieltä näyttää olevan 
mm. Economist-lehti. Lehti julkaisi (5.3.1994) 
Phelpsin kirjasta arvion, jonka mukaan kirja 
voi aiheuttaa työttömyyden taloustieteellisessä 
tarkastelussa kolmannen ratkaisevan muutok
sen tällä vuosisadalla (Keynesin ja uuden klas
sisen koulukunnan jälkeen). 

Phelpsin kirjaa markkinoidaan voimakkaas
ti ja asiaan kuuluu, että jotkut tunnetut ekono
mistit suosittelevat sitä. Kirjan takakannessa 
Olivier Blanchard toteaa kirjan muodostuvan 
epäilemättä yhdeksi vuosikymmenen tärkeim
mistä makrotaloustieteen kirjoista. Myös Law
rence Summers ja Pentti Kouri kehuvat kirjaa. 
Kouri tiivistää hyvin Phelpsin tavoitteet ja 
johtopäätökset, joten lainaan häntä: 

"This book is nothing less than a complete 
reformulation of macroeconomic theory, pre
senting an alternative to both the new neoclas
sical and main stream Keynesian paradigms. 
Modern themes, heretofore separate develop
ments in theory, are woven together in a 
sequence of models of compelling clarity and 
often startling implications: It is not the devia-
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tion from the Phelps-Friedman natural rate 
that is high, but the natural rate itself; contrary 
to the Keynesian model, welfare-state policies 
increase unemployment; domestic tax-and
spend policies are contrationary abroad; 
world-wide deficit spending can be contractio
nary; high marginal tax rates on labour contri
bute to unemployment; monetary policy plays 
little if any sustained role in explaining high 
real interest rates and high unemployment. 
These controversial conclusions are supported 
by empirical tests. " 

Kirjassaan Phelps käy läpi lukuisan määrän 
suljetun ja avoimen talouden malleja. Yhtei
senä piirteenä malleissa on se, että työttömyys 
on niissä tasapainoilmiö siinä mielessä, ettei 
sitä aiheuta palkkojen tai hintojen jäykkyys tai 
virheet odotuksissa. Tasapainon mukainen 
luonnollinen työttömyysaste ei ole Phelpsin 
malleissa vakio, vaan endogeeninen suure, joka 
muuttuu talouden rakenteen myötä. Talouspoli
tiikka vaikuttaa luonnolliseen työttömyysastee
seen, koska julkinen sektori ja verojärjestelmä 
ovat osa talouden rakennetta. Phelpsin malleis
sa julkisen kysynnän rakenne ja koko sekä työn 
ja pääoman verotus säätelevät luonnollista 
työttömyysastetta. 

Phelps rakentaa mallinsa paljolti kahden 
hypoteesin varaan. Nämä ovat ns. incentive 
(efficiency) wage- ja customer market-hypo
teesit, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättä sen 
yleisempiä kuin muutkaan hypoteesit, joilla 
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saadaan aikaan poikkeamia täyden kilpailun 
tasapainosta. 

Efficiency wage- eli tehokkuuspalkka
hypoteeseista Phelps on mieltynyt ns. shirking
hypoteesiin, joka perustuu siihen, että työnte
kijät voivat lyödä laimin työnsä eli pinnata ja 
että yritykset eivät pysty täydellisesti ja ilman 
kustannuksia seuraamaan työntekijöittensä 
edesottamuksia. Pinnaamisen vähentämiseksi 
yritykset maksavat työntekijöille lisäpaIkkaa, 
jolloin työntekijät menettävät enemmän, jos he 
jäävät kiinni pinnaamisesta ja saavat potkut. 
Yritysten kannattaa maksaa tuo palkanlisä, 
koska uuden työntekijän paIkkaaminen ja 
kouluttaminen tulisi kalliimmaksi. Seurauksena 
on palkat, jotka eivät tasapainota työmarkkinoi
ta. 

Phelpsin customer market-idea pohjautuu 
ns. Phelps-Winter hypoteesiin, jonka mukaan 
asiakas suhteet ovat melko kiinteitä, jolloin 
yrityksellä on monopoli voimaa. Kun Phelps 
mallittaa hyödykemarkkinat Phelps-Winter
hypoteesiin ja työmarkkinat shirking-hypo
teesiin perustuen, saa hän johdettua mm. sen 
yllättävän tuloksen, että kulutuskysyntää li
säävä politiikka laskee tuotantoa. 

Phelpsin malleja voi kritisoida siitä, että 
niissä on yleensä useampi poikkeama standar
dioletuksista ja, että nuo poikkeamatkin ovat 
vielä hieman erikoisia kuten oletukset hyö
dykemarkkinoiden epätäydellisyyden ja tehok
kuuspalkkojen muodoista. Tämä ei ainoastaan 
vaikeuta arvioimaan yksittäisten oletusten kriit
tisyyttä tulosten kannalta, vaan samalla myös 
tulosten intuitiivinen selitys hämärtyy. 

Phelpsin kirjan eräs ansio on avoimen 
talouden ja globaalin näkökulman huomioon 
ottaminen. Phelpsin pienen avoimen talouden 
ja kahden maan maailmantalouden mallit osoit-
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tavat maailman reaalikoron keskeisen merki
tyksen. Esim. maailman korkotason riippumi
nen suurten maiden finanssi politiikasta tarjoaa 
hyvän argumentin vastustaa vaatimusta, jonka 
mukaan Japanin pitäisi lisätä elvytystään maail
mantalouden kasvun tukemiseksi. Toisaalta 
mm. juuri finanssipolitiikan globaalisten vaiku
tusten osalta Phelpsin tulokset ovat paljossa 
samanlaisia kuin esim. Frenkelin ja Razinin v. 
1987 julkaistussa kirjassa "Fiscal Policies and 
the World Economy", joka jää Phelpsin kirjassa 
mainitsematta. Phelpsin mallit ovat kuitenkin 
paljon rikkaampia (mutta samalla vahvempiin 
oletuksiin perustuvia) kuin Frenkelin ja Razinin 
mallit. 

Keskustelu ja akateeminen tutkimus työttö
myydestä rajoittuu usein näkemään ongelman 
kapeasti pelkästään työmarkkinoihin liittyvänä. 
Tästä partiaalisuudesta kärsii mm. Layardin, 
Nickellin ja Jackmanin perusteos "Unemploy
ment". Työttömyystarkasteluun Phelpsin kirja 
tuo tervetulleen tuulahduksen, sillä se hakee 
työttömyyden syitä koko talouden toiminnasta. 
Toisaalta Phelpsin mallien tavoin markki
naepätäydellisyyksiin perustuvia - ja työttö
myystasapainoja tuottavia - malleja löytyy 
kirjallisuudesta vino pino, eivätkä Phelpsin 
mallit ole ehkä sen realistisempia kuin monet 
muut mallit. Toki Phelps vetää esiin uusia ja 
tärkeitä asioita, mutta ensitutustumisen jälkeen 
en ole valmis väittämään, että hänen kirjansa 
on se monien kaipaama uusi General Theory. 
Voin silti suositella kirjaan tutustumista kaikille 
niille, jotka pitävät tähänastisia työttömyysseli
tyksiä riittämättöminä 

Martti Hetemäki 




