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Kansakuntien kauppastrategiat - katsaus suoja
tulleista Ja integraation teori'asta käytyyn keskus
teluun * 

VISA HEINONEN 

1. Johdanto: Vapaakaupan edullisuu
den klassiset perustelut 

Tässä artikkelissa eritellään kansantaloustie
teessä käytyä tullisuojelua koskevaa keskuste
lua. Keskustelussa ovat olleet vastakkain kaik
kiin . ulkomaankaupan rajoituksiin kielteisesti 
suhtautuvat näkemykset ja kaupan rajoittamista 
lähinnä tullien avulla eri syistä puoltavat näke
mykset. Kun kaupan vapautta puoltavat tutkijat 
ovat korostaneet vapaakaupasta kaikille kaupan 
osapuolille koituvia hyötyjä, ovat tullisuojeluun 
myönteisesti suhtautuvat viitanneet talouskehi
tyksen eritasoisuuteen: eri kehitystasoilla ole
vill,,: mailla on erilaiset mahdollisuudet hyötyä 
kaupasta. Käsittelen aluksi vapaakaupan teo
reettisia perusteluja. 

Uusklassisen ulkomaankauppateorian juuret 
ovat klassisessa poliittisessa taloustieteessä. 
David Ricardon (1772-1832) 1800-luvun alus
sa muotoilema suhteellisen edun periaate on 
ollut keskeinen perustelu vaihdannasta eri 

* Kirjoitus perustuu lisensiaattitutkimukseeni (Hei
nonen 1992). Kiitän Erkki Koskelaa, Uskali Mäkeä, 
Mika Pan tza ria, Jukka Pekkarista, Jukka-Pekka 
Piimiestä ja Risto Vaittista hyödyllisistä kommen
teista. Kiitän Suomen Kulttuurirahastoa ja Yrjö 
Jahnssonin säätiötä tutkimukseni rahoituksesta. 
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osapuolille koituville hyödyille. Vapaakaupan 
kannattajat saivat Ricardon ajatuksista teoreetti
sen perustelun ulkomaankaupan vapauttamis
pyrkimyksilleen. 

David Ricardo esitti ulkomaankauppateo
riansa keskeiset periaatteet alunperin vuonna 
1817 ilmestyneen pääteoksensa The Principles 
0/ Political Economy and Taxation VII luvussa 
On Foreign Trade (Ricardo 1951). Hän selitti 
ulkomaankaupan perustuvan pääoman suhteel
liseen liikkumattomuuteen maiden välillä ja 
osoitti vapaan kaupan käynnin johtavan siihen, 
että jokainen maa vie tuotetta, jonka tuotannos
sa sillä on suhteellinen etul

• Ricardon mukaan: 
Englanti voi olla sellaisessa tilanteessa, että 
vaatteiden tuottaminen vaatii sadalta mieheltä 
yhden vuoden työn. Jos siellä yritettäisiin tehdä 
viiniä, vaatisi se 120 miehen työn yhtä pitkänä 
aikana. Englanti katsoisi siksi edullisemmaksi 
tuoda viiniä ja maksaa siitä viemällä vaatteita. 
Viinin tuottaminen Portugalissa saattaisi vaa
tia vain 80 miehen työn yhtenä vuonna, ja vaat
teiden tuottaminen samassa maassa voisi vaa
tia 90 miehen työn samana aikana. Siksi sille 
olisi edullista viedä viiniä maksuksi vaatteista. 
(Ricardo 1951, s. 135.) 

1 Suhteellisen edun periaatteen esitti Q'Brienin 
(1975, s. 174) ja Machlupin (1977, s. 217) mukaan 
ensimmäisenä Robert Torrens (1780-1864). 



Ricardon esimerkissä Portugalilla on suh
teellinen etu viinissä, koska kustannusero viinin 
tuottamisessa on suurempi kuin vaatteiden tuot
tamisessa: 120 : 80> 100: 90. Hän siis vertaili 
kustannusten suhteita eikä itse kustannuksia. 
Esimerkissä molempien hyödykkeiden,' tuotta
misen kustannukset ovat Portugalissa pie..; 
nemmät kuin Englannissa. Kun nyt Englanti 
erikoistuu vaatteiden tuottamiseen ja Portugali 
viinin tuottamiseen ja maat alkavat käydä kaup
paa keskenään, syntyvä, kaupankäynti, hyö
dyttää Ricardon mukaan kaupan molempia 
osapuolia.2 Molemmat voivat, siirtää voimav.a
raja tuotannonalalle, jolla tuottavuus on.parem
pi. 

John Stuart Mill (1806~1873), Alfred Mars..; 
hall (1842-1924) sekä Francis Edgeworth 
(1845-1926) kehittivät Ricardonperinnölle 
perustuvaa kauppapolitiikan teoriaa~ Siinä ko
rostettiin vapaakaupan edullisuutta kansakun
nalle riippumatta siitä, millaista kauppapolitiik
kaakauppakumppanit harjoittaisivat (Bhagwati 
1988, s. 24). Teorian keskeinen idea oli se, että 
kansakuntien erikoistuminen ja sitä seuraava 
vaihto takaavat kaupasta kaikille koituvat edut. 
Millin täsmennys ricardolaiseen teoriaan, oli se, 
että tavaroiden vaihdannasta koituva hyöty 
jakautuu kauppaa käyvien maiden kesken 
hintajoustavuuden mukaan. Sittemmin muo
toillun uusklassisen ulkomaankauppateorian 
keskeisiä rakennuspilareita ovat 1) Ricardon ja 
Robert Torrebsin' esittämä suhteellisen edun 
periaate, 2) John Stuart Millin teoria ulkomaan
kaupan tasapainosta sekä 3) ,lisänä teoria 
maksutaseen sopeutumismekanismista, jota 
kehittivät Ricardo, Henry Thornton (1760-
1815) ja Mill (Gomes 1990, s. 1). 

David Ricardo selitti suhteellisen edun 

2 Teorian jatkokehittely jäi Seniorin(1790-1864) 
sekä Millin tehtäväksi, sillä Ricardo ei selittänyt 
vaihto suhteen ja suhteellisen hintatason määräyty
mistä (O'Brien 1975, s. 182). Ricardolainen teoria 
ei pyrkinyt selittämään myöskään tuottavuuden 
eroja, jotka ovat maiden välisten suhteellisten 
kustannuserojen taustalla. 

Visa Heinonen 

maiden välisellä teknologian eroavuudella. 
1900-luvun ulkomaankaupan teorian keskeisiä 
tuloksia ja vapaakaupan' edullisuuden peruste
luja on ollut ruotsalaisten Eli Heckscherin 
(1879-1952) ja hänen oppilaansa Bertil Ohlinin 
(1899-1~19? teoksessaan Inierregional and 
International Trade (Ohlin 1933) kehittämä 
teoria. 'Heckscher ja' Ohlin perustivat tarkaste
lunsa suhteellisen' edun periaatteelle, mutta he 
esittivät tulkiIlnan, jonkalllukaan suhteellinen 
etu syntyy tuottannontekijöiden saatavuudesta. 
Heidän teoriansa ydinkohta tunnetaan Heck
scher-Ohlin teoreemana: maa erikoistuu sel
laisten tuotteiden vientiiri, j()iden tuotantoon 
tarvittavia tuotannontekijöitä sillä on runsaasti, 
ja tuo sellaisia, joiden tuotannontekijöitä sillä 
on suhteellisesti vähemmän. Riittävä ehto kan
nattavalle kaupankäynnille on se, että maiden 
välillä on eroa tuotannontekijävarannoissa ja 
käytetään yhteistä teknologiaa, jossa erilaiset 
tuotteet edellyttävät erilaisia tuotannontekijäpa
nososuuksia. (Gomes 1990, s. ,111-117.) 

Paul 'Samuelsonin (1915- ) 1940- ja 
1950-luvun vaihteessa Heckscherin ja Ohlinin 
teorian pohjalta tekemä työ johti tuotannonte
kijähintojen yhtäläistymisteoreemaan. Sen mu
kaan erityisehtojen ollessa voimassa vapaa
kauppa johtaa täydelliseen tuotannontekijähin
tojen tasoittumiseen (Blaug 1980, s. 210 ja 
Gonies 1990, s. 119-121). Heckscherin; Ohli
nin ja Samuelsonin tulokset ovat laajennettuina 
ja kehiteltyinä olleet, vapaakaupan edullisuutta 
korostavien ulkomaankaupan teorioiden taus
talla toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla 
Leontief-paradoksin ja lukuisten muiden esi
merkiksi kehitystaloustieteessä esitettyjen kri
tiikkien haasteesta huolimatta. 

3 Bertil Ohlin sai työstään Nobel-palkinnon vuonna 
1977 yhtä aikaa James Meaden (1907- ) kanssa. 
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2. 'Tullisuojelun teoreettiset perustelut 
ja niiden kritiikki 

Uusklassisen ulkpmaankauppateorian kulmaki
venä' on ollut ajatus siitä, että yleinen kaupan 
vapau~ tuottaisi Pareto~optimaa1isen lopputu
loksen koko maailman taloudelle. Uusklassinen 
ulkom:aankauppateoria on rajoitettu teoria" jon
ka . keskeiset tulokset perustuvat täydellisen 
kilpailun oletukseen. Aika ajoin näkemys on 
saanut osakseen kritiikkiä ja kaupan määrällisiä 
tai laadullisia rajoituksia sekä tullisuojelua. 
kannattava kauppapoliittinen protektionismi on 
saanut jalansijaa kansainvälisessä kaupassa. 
Saksalainen Dieter Senghaas (1982, s. 58) on 
korostanut sitä, että. historiallisesti vapaakaup
pastrategia on ollut kansainvälisissä kauppa
suhteissa erikoistapaus. Pitkällä aikavälillä sitä 
ovat Euroopassa noudattaneet ainoastaan Sveit
si ja Alankomaat, sillä vapaakauppaideologian 
kotimaa Englantikin alkoi noudattaa vapaa
kauppaa . suhteellisen myöhään: vasta menes
tyksellisen maatalousuudistuksen jälkeen tultu
aan johtavaksi teollisuusmaaksi 1800-luvun 
alkupuolella. I800-luvun. vapaakauppakausi 
kesti lyhyen ajan. Se alkoi· Ranskan ja Englan-, 
nin kauppasopimuksesta vuonna 1860 ja päät
tyi seuraavan vuosikymmenen lopulla. 

1800-luvun alkupuolella saksalainen Fried
rich List 4 (1789-1846) oli innokas protektionis
min teoreetikko ja puolestapuhuja. List piti 
Adam Smithin (1723-1790), David Ricardon 
sekä monien muiden brittiläisten taloustieteili
jöiden kannattamaa vapaakauppaa Britannian 
maailman valloituspyrkimy ksen ilmentymänä. 
Hän esitti protektionismin tueksi sittemmin 

4 Itse asiassa kasvatustulliargumentin esitti jo ennen 
Listiä yhdysvaltalainen Alexander Hamilton 
(1757-1804). Li~t tutustui Hamiltoniin ja hänen 
ajatuksiinsa oleskellessaan Yhdysvalloissa. Jacob 
Vinerin (1937, s. 71-72) mukaan 1700-luvulIa lisäk
si Wood, Dobbs sekä Bindon esittivät kasvatustul
liargumentin perustellakseen protektionismia. Listin 
tuotantovoimien teorian keskeisistä kohdista ks. 
esim. Heinonen 1987, s. 17-22. 

368 

paljon käytetyn kasvatustulliargumentin: tulli
suojelu on perusteltua tilapäisesti maan kehit
tymättömien teollisuudenalojen suojelemiseksi 
ulkomaiselta kilpailu1ta~ Listinmukaan kansa
kunnan menestys perustui sen tuotantovoimien 
kehitystasoon eikä pelkästään kerättyihin rik
kauksiin. Hän suositteli tullisuojelujärjestelmää 
kansakunnan kasvattamiseksi taloudelliseen 
itsenäisyyteen mutta "vain niin kauan kunnes 
teollisuusvoima on siinä määrin vahvistunut, 
ettei tarvitse pelätä ulkomaista kilpailua" (List 
1950, s. 272). 
. Yleensä vapaakauppaa puolustaneiden ta
loustieteilijöiden joukossakin oli niitä,. jotka 
hyväksyivät joissain tapauksissa . kasvatustul
liargumentin: esimerkiksi Augustin Cournot 
(1801-1877),JohnStuart Mill, John McCulloch 
(1789-1864), Robert Torrens, Alfred Marshall 
sekä Arthur Pigou (1877-1959) pitivät sitä 
hyväksyttävänä poikkeuksena. yleisestä vapaa
kaupan periaatteesta (Bhagwati 1988, s. 25-31, 
Gomes 1990, s. 10.;.22, 40 ja 54 sekä Q'Brien 
1975, s. 190-195). Kasvatustulliargumenttia on 
sittemmin käytetty ahkerasti protektionismin 
perustelemiseksi sen kannatuksen lisääntyessä 
vuosisadan vaihteessa ja sotienvälisenä aikana 
sekä kehitystaloustieteellisessä keskustelussa. 
Toinen tärkeä poikkeus vapaakaupan yleisestä 
periaatteesta Millin ja Torrensin mukaan oli 
vaihtosuhdeargumentti. Mill tuli tarkastelus
saan siihen. tulokseen, että toinen kahdesta 
kauppaa käyvästä maasta voi tietyissä olosuh
teissa maksattaa tullit kokonaan kauppakump'" 
panillaan (Gomes 1990, s. 6). 

Kuluvan vuosisadan alkupuolella esitettiin 
kaksi tärkeää argumenttia protektionismin 
puolesta. Itävaltalainen kansantaloustieteilijä 
Richard Schiiller (synt. 1872) esitti vuonna 
1905 argumentin, joka perustui käyttämättö
mien resurssien olemassaololle kaikissa maissa. 
Schiillerin mukaan kotimainen teollisuus voi 
kärsiä tuonnista, ja näin ollen matalia tulleja 
voidaan tarvita kotimaisen teollisuuden työ
paikkojen suojelemiseksi. Matala tulli tuontita
varoille voi johtaa kotimaan joutilaiden re-



surssien käyttöönetteenja hädänalaisten työ
läisten työllistämiseen~ Kansantulo ja hyvin~ 
v;ointikasvaisi sekä kotimaahan voitaisiin saada 
iulkomaisia investeinteja .tai työvoimaa.· Gott
fried von Haberler (1900-') kritisoi argumenttia 
.myöhemmin m1.ltta tunnusti sen yhdeksi perus-
tavimmista argumenteista tullien käytön puo
lesta (Gomes 1990, s. 86-87). 

Romanialainen taloustieteilijä ja maansa 
'kauppa- ja teollisuusministeri.MihailManoiles"" 
'ei:l (1891-1950) esitti vuonna 1929 varteenotet
tavan·' argumentin köyhän maan tullisuojelun 
perusteluksi. Hänen lähtökohtanaan .oli kehit
tymättömän maan teollisuutta syrjivät työvoi~ 
.mamarkkineiden epätäydellisyydet, jotka johta
vat siihen, että maa tuo teollisuustuotteita ja vie 
maataloustuotteita. Tuotannontekijöiden ·.sekto"" 
reittainen' ". kehdentuminen . en ". tehotonta, . mikä 
. ricardolaisen' kiinteiden kustannusten oletuksen 
vallitessa jehtaa vääränlaiseen erikoistumiseen 
ja kauppaan. Manoilescu väitti, että maatalous
maat veivat hyötyä suojelemalla omaa te olli
suuttaan tuentitullilla. Tullin aiheuttama tuonti
tavaroiden hintejen nousu helpottaa työvoiman 
siirtymistä tuettamattomasta maanviljelystä 
tuottavaan teollisuuteen. Bertil·· Ohlin ja Jacob 
Viner kritisoivat Manoilescun argumenttia. 
Argumentti herätettiin henkiin 1950-luvun 
kehitystaleustieteellisessä keskustelussa. (Go
mes 1990, s~ 88-90.) 

"Uusmerkantilistisen" ajattelun nousu on 
liitetty John l Maynard Keynesiin (1883-1946) 
(Guerreri &Padean 1986, s. 30). Näkemys on 
sikäli engelmallinen, että Keynesin kanta 
protektionismiin ei ollut täysin johdonmukai
nen ja yksiselitteinen våan hän muutti näke
myksiään menta kertaa. Pysyvä elementti 
Keynesin ulkomaankauppapoliittisessa ajatte
lussa eli näkemys, jonka mukaan tullisuojelu 
eli teiseksi parasta (second-best) politiikkaaS 

5 Toisen maailmansodan jälkeen ulkomaakaupan 
teoriassa vakiintui näkemys tulleista toiseksi parhaa
na politiikkana, joka on suositeltavaa ainoastaan 
erilaisten vääristymien estäessä, muiden talouspoliit
tisten keinojen harjoittamista (Bhagwati 1988, s. 32). 

Visa· Heinonen 

työllisyyteen tai . resurssien. kohdentamiseen 
vaikuttamiseksi mikäli parhaiden (first-best) 
talouspolitiikan keinojen· käyttö ei ole mahdel
lista (Eichengreen 1984, s .. 364). Eichengreen 
(mts. 363) korostaa sitä, että Keynesin näke
mykset . tullisuejelun suositeltavuudesta.on 
ymmärrettävä yhteydessä työllisyyspoliittisiin 
sekä taloudelliseen suunnitteluun liittyviin pää
määriin, jeiden saavuttamiseksi tullien käyttö 
saattoi tulla kysymykseen. Pääteoksessaan The 
General Theory ofEmploymcnt, ,lnterest and 
Money·· vuodelta 1936-Keynes piti tullien 
käyttöä työllisyyspolitiikanvälineenä kyllä 
mahdollisena mutta> alisteisena mllille sove
liaammille talouspolitiikan: välineille~ Hän esitti 
ulkomaankauppapeliittisia näkemyksiään lähin~ 
nä teoksen luvussa 23 Notes on Mercantilism, 
the Usury Laws, StampedMoney andTheories 
of Under-.Consumption (Keynes 1981, s . 
333-371)6. 

Sittemmin kuuluisaksi tulleessa' kansanta
loustieteen oppikirjassaan Paul Samuelson 
(1952) kumosi traditionaalisia protektionismin 
puolesta esitettyjä argu11lentteja. Jo merkantilis
tit olivat esittäneet väitteen, jonka mukaan raha 
pysyy maassa ja kauppa- sekä maksutase 
edullisena tullien avulla. Samuelsonin mukaan 
jatkuva vientiylijäämä merkitsee luotonantoa 
ulkomaille ja "kun koko yhteiskunnassa en 
saavutettu täystyöllisyys, uudella' rahalla ei 
enää voida ostaa uusia tavaroita" (Samuelson 
1952, s. 716). Jos tuontirajoituksilla suositaan 
joitain tuotannenaloja, niille siirtyy tuotannen
tekijöitä suhteellisen edun aloilta. Ketimarkki
nateöllisuuden suojelu taas supistaa.vientisekto
rin menestymismahdollisuuksia. Argumentti 
tullisuojelun puolesta korkeampien palkkojen 
saamiseksi on helppo kumota: vaikka· nimellis
palkat tullien ansiosta nousisivatkin, niin elin
kustannusten nousu ylittäisi saavutetun edun 
kun työvoiman tuottavuus laskisi ja reaalipal
kat laskisivat. 

Edellisiä argumentteja vaikeammin kumot-

6 Ks. myös Joan Robinson (1973). 
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tavia ovat finanssitulliargumentti sekä argu
mentti kotimaisen tuotannon suojelemiseksi 
halvan työvoiman kilpailulta. Samuelson ku
moaa edellisen' toteamalla, . että finanssitullit 
paitsi toimivat regressiivisinä veroina niin 
myös estäisivät voimavarojen tehokasta koh
dentuinista. Toisen argumentin Samuelson ku
moaa viittaamalla ricardolaiseen suhteelliseen 
etuun.(Samuelson mts. 716-718.) 

. Edelleen SaIIluelsonkäsittelee työllisyysar
gumenttia: suojatullien käyttö olisi paikallaan 
kotimaassa työllisyyssyistä. Samuelson kuiten
kintoteaa, ettei talouspolitiikassa· voida voittaa 
mitään siirtämällä kotimaisia vaikeuksia mui
den niskoille (Samuelson 1952, 720). Samuel
sön pitää listiläistä' kasvatustulliargumenttia 
vakuuttavimpana tullien perusteluna. ~än viit
taa(mts. 721) Frank Taussigin (1859-1940) 
historiållisiin tutkimuksiin Yhdysvaltain silkki
teollisuuden kehityksestä: teollisuudenala on
nistui suojelun turvin saavuttamaan suhteellisen 
edunja tulli voitiin poistaa. 

1950-luvun keskustelussa viitattiin lisäksi 
polkumyyntiargumenttiin (Enke & Salera 1957, 
s. 232-234) sekä tulonjakoargumenttiin (Metz
ler 1949, s. 244-245). Tulonjakoargumenttia 
käytettiin sotien välisen ajan keskusteluissa 
ulkömaankaupastaesimerkiksi Britanniassa, 
Yhdysvalloissa ja Australiassa? 

3. Taloudellinen kehitys ja kauppapoli
tiikka 

Toisen maailmansodan jälkeen teollisuusmaissa 
sekä Taiwanin, Etelä-Korean, Singaporen ja 
Hong Kongin kaltaisissa nopeasti kehittyvissä 
maissa tapahtunut nopea taloudellinen kasvu 
vahvisti optimismia ja uskoa vapaan kaupan-

7 Tärkeä tullien tulonjakovaikutuksiin liittyvä lähde 
on Samuelsonin ja Stolperin artikkeli Protection and 
Real Wages (Stolper & Samuelson 1941). Ensim
mäisiä kysymystä käsitelleitä oli ruotsalainen Eli 
Heckscher (Heckscher 1919). 
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käynnin tehoon taloudellisen kasvun y,lläpitä
misessä. Usein jäi tosin huomaamatta, että 
esimerkiksi Etelä-Koreassa noudatettiin sangen 
valtiointerventionistista teollistamispolitiikkaa 
ennen kaupan avaamista. Kehityksen taloustie':" 
teessä esitettiin kuitenkin myös epäileviä pu
heenvuoroja vapaakaupan soveltuvuudesta kai
kille maille (Bhagwati 1988, s. 88-92). 

1950-luvulla argentiinalainen Raul . Pre
bisch8 (1901-1986) (Prebisch 1950 ja 1959) 
esitti tuonninkorvaamisstrategiaa kehitysmaille 
sopivaksi tieksi teollistumiseen. Hänen teesinsä 

'mllkaan kehitysmaiden päävientituotteiden eli 
alkutuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla 
väheni . pitkällä aikavälillä' sekä ulkomaankau
pan vaihtosuhde muuttui kehitysmaille epä
edulliseen suuntaan.Prebischin mukaan' alene
van vaihtosuhteen ongelman juuret olivat teol
listuneen "keskuksen" ja "periferian" eli kehi:
tysmaiden tuontikysynnän tulojoustojen.erossa: 
tulojousto kehitysmaidenvientituotteille oli 
keskuksessa pieni. Syynä joustojen erilaisuu
teen oli kehitysmaiden viennin koostuminen 
pääasiassa elintarvikkeista ja raaka-aineista se
kä se, että teollistuneissa maissa oli kehitetty 
kehitysmaiden tuotteille substituutteja. Prebisc
hin mukaan kehitysmaiden oli pyrittävä teollis
tumaan ja suojeltava kehittymässä olevaa teolli
suuttaan, jotta ne voisivat tulevaisuudessa pääs
tä menestymään maailmanmarkkinoilla. 

Pessimistisen näkemyksen kannattajat al
koivat puhua "tasapainoisesta kasvusta" sekä 
tuonnin korvaamisesta. Mainitun Prebischin li
säksi jo 1940-luvulla Paul Rosenstein-Rodan 
(1902-1982) piti investointien yhteensovitta
mista välttämättömänä tasapainoisen taloudelli
sen kasvun takaamiseksi (Rosenstein-Rodan 
1943). Pessimististä näkemystä edusti myös 
Ragnar Nurkse (1907 -1959),joka suositteli ke
hi tysmaille tuonninkorvaamisstrategiaa (N urk
se 1959). Tasapainoisen kasvun puolesta kir-

8 Prebisch oli vuonna 1948 Chilen pääkaupunkiin 
Santiago de Chileen perustetun YK:n Latinalaisen 
Amerikan talouskomission (ECLA) johtaja. 



jöitti lisäksi W. Arthur Lewis (1915- ) (Lewis 
1955). Tasapainoisen kasvun puolestapuhujat 
korostivat tuotannon komplementaarisuutta eri 
sektoreilla. Heidän mukaansa tasapainoisen 
talouskehityksen aikaansaamiseksi tarvittaisiin 
kokonainen sarja investointeja toisiaan täy
dentäville tuotannonaloille sekä myös ky
syntään. 

Albert Hirschman (1915- ) oli vaikutusval
taisimpia tasapainoisen kasvun kriitikkoja; Hän 
(Hirschman 1958) esitti kehitysstrategian, jossa 
tuontia vähentämällä stimuloitaisiin kotimaisia 
investointeja. Hirschman ajatteli, että tuli inve~
toidaniille aloille, missä tuottavuus oli suurin 
ja missä oli voimakkaita eteen- ja taak
sepäinkytkentöjä9 

• Hirschmanin mukaan tällai
sia aloja oli nimenomaan teollisuustuotannossa, 
jossa myös mittakaavatuotot olivat suurempia 
kuin maataloudessa. Investoinnit johtaisivat 
"pullonkaulojen" syntymiseen tarjonnassa tai 
kysynnässä, mikä puolestaan osoittaisi resurs
sien kohdentamisen tarpeen. Hirschman kan
natti tasapainoisen sijasta epätasapainoista 
kasvua. Muita tasapainoisen kasvun kriitikoita 
olivat muun muassa Charles Kindleberger 
(1910- ) (Kindleberger 1958) sekä Hans Singer 
(1910- ) (Singer 1964). 

Gunnar Myrdal (1898-1987) esitti 1950-
luvulla tärkeän kritiikin tuotantokustannusten 
tasoittumisteoreemaa kohtaan. Hän (Myrdal 
1957 ja 1972) pyrki kumulatiivisen kausaation 
teoriallaan osoittamaan, että vapaakauppa saat
taa johtaa kasvavaan epäsuhtaan kauppaa 
käyvien maiden välillä. Täysin esteetön kaupan 
käynti teollisuus- ja kehitysmaiden välillä joh
taa Myrdalin mukaan rikkaiden maiden rikastu
miseen ja köyhien maiden köyhtymiseen enti
sestään kaupan tuottamien "takaisinimuvaiku-

9 Hirschmanin (1958, s. 100) linkkiteoriassa eteen
päinkytkennät (forward linkages) ovat kytkentöjä 
tuotannonalan tuotteita omassa tuotannossaan 
käyttäviin aloihin ja takaisinkytkennät (backward 
linkages) ovat kytkentöjä tuotantopanoksia tuotta
viin aloihin. 
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tusten" (back wash effects) takia. Kehitysta
loustieteessä esitettiin siis teoreettisia perustelu
ja protektionistiselle kauppapolitiikalle. 

1950-luvun keskustelussa kehitystaloustie
teen uranuurtajat siis pitkälti korostivat talou
dellise.n kehityksen eroja ja esittivät varauksia 
vapaakaupan edullisuudelle. Heidän näkökul
mansa oli sukua listiläiselle kasvatustulliajatte
lulle. Käytännössä tuonninkorvaamisstrategia 
ei kuitenkaan osoittautunut menestyksekkääksi. 
Toisaalta maailmanjärjestelmäteoreetikot Andre 
Gunder Frank, Samir Amin sekä Immanuel 
Wallerstein ja latinalaisamerikkalaiset riippu
vuusteoreetikot sekä toisaalta marxilaisesta 
perinteestä lähtevä ns. . epätasaisen vaihdon 
teoria (ks. Andersson 1976 ja Emmanuel 1972) 
tekivät 1960- ja 1970-luvulla tarkasteluissaan 
sen johtopäätöksen, että kehitysmaiden tulisi 
pyrkiä omaehtoiseen kehitykseen ja eroon kapi
talistisen maailmantalouden riisto~uhteista sekä 
imperialismista. (ks. Hettne 1990.) 

4 Taloudellisen integraation teoria 

1950- ja 1960-luvulla alettiin kehitellä ta
loudellisen integraation teoriaa. Keskustelu sai 
alkunsa Jacob Vinerin lO (1892-1970) teoksesta 
The Customs Union Issue (Viner 1950), jossa 
Viner esittää sittemmin kirjallisuudessa run
saasti käytetyt käsitteet kaupan luominen (trade 
creation) ja kaupan siirtäminen (trade diver
sion). Viner toteaa näiden tekijöiden vaikutus
ten merkityksestä tulliliitolle seuraavaa: Missä 
kauppaa luova voima on vallitseva, vähintään 
toinen jäsenistä hyötyy välttämättä, molemmat 
voivat hyötyä, molemmat yhdessä saavat netto
hyötyä ja maailma kokonaisuudessaan hyötyy; 

10 O'Brien (1976) esittää, että Vinerin analyysin 
juuret ovat klassisen poliittisen taloustieteen edusta
jien keskusteluissa ja erityisesti vuoden 1860 Rans
kan ja Englannin välisen Cobden - Chevalier-
vapaakauppasopimuksen synnyttämässä keskuste
lussa. 
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mutta ulkomaailma kärsii tappiota ainakin 
lyhyellä aikavälillä ... Missä kauppaa toisaalle 
suuntaava vaikutus· on dominoiva, ainakin yksi 
jäsenmaista kärsii tappiota varmasti; . molem
m.ai· voivat kärsiä, molemmat yhdessä kärsivät 
nettotappion ja ulkomaailma ja maailma koko
naisuudessaan kärsivät tappiota. (Viner 1950, 
s. 44~) 

Vinerinanalyysin mukaan tulli liitot johta
vat . todennäköisesti hyvinvointitappioihin, . jos 
integraatioon osallistuvien maiden tulleilla suo
jellut hyödykkeet ovat komplementteja kes
kenään. 

Pienille maille Vinerin mukaan koituu tulli
liitosta se etu, että niiden markkinat laajenevat 
(mts~ 45). Hän pyrki osoittamaan, että kaupan 
luominen ··lisää kotimaan hyvinvointia, kun taas 
kaupan siirtäminen vähentää sitä. 

Viner kiteyttää sanottavansa . seuraavasti: 
Tähän asti on oletettu; että tulliliittojen vaiku
tukset kauppaan ovat välttämättä joko kauppaa 
luovia tai siirtäviä. Tämä pätee, jos minkä 
tahansa teollisuudenalan tuotoksen yksittäi
sessä maassa kasvaessa pitkällä aikavälillä 
suhteessa koko kansantalouteen myös sen 
tuotantokustannukset yksikköä kohden kasvavat 
suhteessa yleiseen kustannustasoon. Taloustie
teilijät ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että on 
kuitenkin siis olemassa sekä yrityksiä että teol
lisuudenaloja, joissa tämä sääntö ei päde vaan 
sen sijaan yksikkökustannukset laskevat kun 
tuotos kasvaa. Tästä he päättelevät, että vaikka 
pieni maa ei kykene saavuttamaan riittävää 
tuotannon mittakaavaa tuotannon yksikkökus
tannusten pienentämiseksi kotimaanmarkkinoi
den rajallisuuden vuoksi· (ja on lisättävä, että 
myös siksi, että ulkomaiset tullit estävät sitä 
löytämästä ulkomarkkinoita), kaksi tai useam
paa sellaista maata yhdessä voivat tarjota 
riittävan suuret markkinat tuotannon yksikkö
kustannusten pienentämiseksi. (Viner 1950, s. 
45.) 

Vinerin johtopäätös oli se, että yhdentymi
nen ja kauppajärjestelyt voivat oUahaitallisia, 
jos ne johtavat kaupan siirtämiseen kaupan 
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luomisen sij asta. Tämä perustuu siihen, että 
kauppablokinmuodostavat maat. voivat korvata 
toistensa tuotteilla aiemmin kolmansista maista 
halvemmalla ostamansa tuontitavarat sen si
jaan, että ne erikoistuisivat ja pyrkisivät li
säämään tuotantonsa tehokkuutta ... (Krugman 
1991, s. 11). 

James Meade (1953 ja 1955) jatkoi tarkas
teluaja käytti hyväksi Vinerin käsitteitä. Hänen 
(Meade 1955, s;107) mukaansa päätulos tar
kasteluistaon se, ettei tulliliitoista voida lausua 
kattavaa yleis arviota, vaan ne saattavat joko 
edistää tai estää resurssien tehokasta käyttöä 
riippuen olosuhteista. Richard Lipsey (1928- .) 
(Lipsey 1957) käsitteli myös Vinerin alunperin 
esittämiä tulliliitosta aiheutuvia. vaikutuksia 
Economicassa ilmestyneessä artikkelissaan The 
Theory of Customs Unions: TradeDiversion 
andWelfare. Lipseyn (1957, s. 60) -mukaan 
kulutusvaikutusten sisältyessä tflrkasteluun 
"yksinkertaiset johtopäätökset, joiden mukaan 
kaupan luominen on 'hyvä' ja kaupan siirtämi
nen 'paha', eivät ole enää päteviä". Lipsey johti 
indifferenssikäyrätarkastelulla tuloksen, jonka 
mukaan myös kaupan siirtymiseen johtava 
tulliliitto voi nostaa hyvinvointia. 

Lips~yn toinen artikkeli (Lipsey 1960) on 
yhteenveto 1950-luvun tulliliitto-keskustelusta. 
Lipseykäsittelee artikkelissaan Vinerin (1950) 
teoksen lisäksi Makowerin ja Mortonin (1953), 
Meaden (1955) sekä Gehrelsin (1956-57) tutki
muksia ja viittaa myös aiempiin omiin artikke
leihinsa (Lipsey 1957, 1956-57). Hän (Lipsey 
1960, s. 496) jakaa tullilHttojen teoriassa käsi
teltyjen hyvinvointivaikutusten perusteet seu
raavasti: 
1). suhteellinen etu, 
2) mittakaavaedut, 
3) vaihtosuhteen muutokset, 
4) ulkomaisen kilpailun pakottamat tehokkuus-

muutokset sekä 
5) taloudellisen kasvun muutokset. 
Lipseyn mukaan kirjallisuudessa oli keskitytty 
pääasiassa kohtiin 1), 2) ja 3), mutta kohtiin 4) 
ja 5) ei ollut juuri kiinnitetty huomiota. 



Makower ja Morton osoittivat, että kauppaa 
luovassa integraatiossa hyöty on sitä suurempaa 
mitä erilaisempia ovat kahden yhdentyvän 
maan kustannusrakenteet. Kyseessä on siis suh
teellisen edun argumentti: suhteelliset kustan
nuserot johtavat eroihin hyödykkeiden hinnois
sa, jotka puolestaan aiheuttavat kuluttajan yli
jäämän kasvun. Meade, Gehrels ja Lipsey 
toivat esiin kulutuksen substituutiovaikutukset 
kirjoituksissaan. Kauppaa siirtävässä tulliliitos
sa hyvinvointi voi nousta, jos tulo- ja substituu
tiovaikutusten nettoefekti on positiivinen. Tä
män Lipsey osoitti indifferenssikäyrätarkaste
luilla. Lipsey käsittelee artikkelissaan myös 
Scitovskyn (1958), Johnsonin (1957, 1958) 
sekä Gehrelsin ja Johnstonin (1955) tutkimus
tuloksia. Näiden kirjoittajien mukaan erikoistu.;. 
misesta ·ja yhdentymisestä Euroopan sisällä 
koituva kaupan kasvu ei ole kovin merkittävää. 
Tutkijat jakaantuvat optimisteihin ja epäilijöi
hin mittakaavaetujen ollessa kyseessä. 

Keskeinen integraatioteorian tarkastelu vi
nerilaisessa hengessä J960-luvun alussa on 
myös Bela Balassan teos The Theory of Econo
mic Integration (Balassa 1962). Balassa esitti 
teoksessaan integraation asteiden luokitte1un: 
Vapaakauppa-alue on taloudellisen integraa
tion löysin muoto. Tulli/iitto tarkoittaa astetta 
tiiviimpää integraatiota. Kun edellisessä ta
pauksessa vapaakauppa-alueen maiden väliltä 
on poistettu tullit ja määrälliset kaupan rajoi
tukset, jälkimmäisessä tapauksessa tulliliiton 
jäsenmailla on myös yhteiset tullit liiton ulko
puolisia maita vastaan. Tulliliittoa tiiviimpi 
taloudellisen integraation muoto on yhteismark
kinat, jossa edellisten lisäksI myös tuotannonte
kijöiden siirtymistä koskevat rajoitukset on 
poistettu. Yhteismarkkinoissa on edetty myös 
jäsenmaiden talouspolitiikan yhtenäistämiseen. 
Täydellinen taloudellinen integraatio tarkoittaa 
sitä, että yhdentyvien maiden välillä on toteu
tettu edellisten lisäksi sekä yhteinen jäsenmaita 
sitova päätöksenteko että yhteinen valuutta. 
(Balassa 1962, s. 2.) 

Cooper ja MasseU l1 (1965 ja 1972) pyrkivät 
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1960-1 uvulla kyseenalaistamaan vinerilaisen 
tarkastelun, jonka mukaan kaupan luominen 
nostaa kotimaan hyvinvointia ja kaupan siirtä.,. 
minen alentaa sitä. Vinerin vapaakauppanäkö
kulmasta tekemä analyysi ei heidän mukaansa 
ole hyödyllinen tulliliittojen arvioimiseksi 
(Cooper & Massell 1972, s. 97). Se ei kykene 
osoittamaan, miksi tulliliitto on hyväksyttävä, 
mutta tullin alentaminen ei ole. Lisäksi epäon
nistutaan osoittamaan, kuinka t1:1lliliitto voi te
hokkaammin palvella päämääriä, joita aiemmin 
on ajanut suosituimmuusjärjestelmään12 perus
tumaton protektionismi. 

Cooper ja Massell (mts. 92) päätyvät tarkas
telussaan seuraaviin johtopäätöksiin: 1) tullilii
ton hyvinvointivaikutus voidaan analyyttisesti 
Jakaa toisaalta tullinalennuskomponenttiin ja 
toisaalta puhtaaseen kaupan siirtämiskompo~ 

nenttiin, 2) tullinalennuskomponentti on tullilii
ton edullisten hyvinvointivaikutusten takana, 3) 
kun vertailukohtana käytetään suosituimmuus
järjestelmään perustumatonta protektionismia, 
tulliliitto johtaa välttämättä kaupan siirtymiseen 
ja on siten traditionaalisen· hyvinvointitarkaste
lun mielessä "paha", ja 4) lisäksi tullien tarkoi
tuksen tunnustaminen . tekee mahdolliseksi tulli
liittojen olemassaolon selittämisen ja tulliliitto
ja koskevan analyysin laajentamisen. Cooperin 
ja Massellin malli eroaa heidän (Cooper & 
Massell 1965, s. 475) mukaansa kahdessa suh
teessa vinerilaisesta teoriasta: ensinnäkin teolli
suuden roolia kansantalouden kehityksessä 

. korostetaan, ja toiseksi he pitävät tullia pikem
min· politiikkainstrumenttina kuin eksogeenise
na muuttujana. Heidän mallissaan kaupan 
luominen ja siirtäminen voivat olla joko 
"hyviä" tai "pahoja" asioita riippuen indiffe-

J1 O'Brien (1976, s. 560-561) yhdistää Cooperin ja 
Massellin 1960-luvun kirjoitukset Friedrich Lististä 
lähteneeseen traditioon. 

12 Suosituimman maan periaatteen mukaan maa A on 
sopimuksen nojalla velvollinen antamaan maan B 
tuonnille ainakin yhtä· edulliset ehdot kuin minkä 
tahansa maan C tuonnille (Viner 1950, s. 5). 
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renssikäyristä. 
Cooperin ja Massellin tarkaste1ut nostavat 

esiin kysymyksen siitä, miten hyvin suojatul
liargumentti ylipäätään sopii·perustaksi tullilii
ton yhteiselle· kauppapolitiikalle. Voidaan ky
syä; eikö globaalista näkökulmasta. katsottuna 
kaupan rajoittaminen muodostuvien' blokkien 
kannalta ole haitallista. Johtaako alueellinen 
integraatio kaupan vähentymiseen maailmanta
loudessa? Integraation tiivistymisen on sanottu 
vähentäneen kauppaa muun muassa Euroopan 
ja kehitysmaiden välillä.. Maailmankaupan 
vapauttamiseen tähtäävissä .Gatt-neuvotteluissa 
on edetty nihkeästi, ja alueellisten etujen 
puolustaminen on ajoittain johtanut jopa kaup
pasodalla uhkailuun. Tilannetta on pyritty 
hahmottamaan myös teoreettisissa. tarka~teluis
sao 

Kemp ja .Wan (1976) pyrkivät osoittamaan, 
että. tulliliitto ·on . aina potentiaalisesti edullinen 
jäsenilleen. Heidän mukaansa tulliliiton jäsenet 
voivat aina taata itselleen yhdentymisen tuotta
mat hyödytmuuttamalla ulkoisia tullejaan. 
Erityisesti, tapauksessa, jossa tullit tulliliiton 
ulkopuolisille maille jäävät tulliliittoa edeltä
neelle tasolle, maat voivat taata sen, ettei 
kaupan siirtämistä tapahdu. Ulkoisia tullejaan 
riittävästi alentavan tulliliiton hyvinvointivai
kutus .. on kiistatta positiivinen. Asiaan liittyy 
kuitenkin varaus: Ei ole selvää, että: tulli liitto 
valitsee saman ulkoisten tullien tason kuin 
yksittäiset maat. Tvlliliiton optimaalinen tullien 
taso1on lähes varmasti korkeampi kuin tulliliit-: 
toa edeltävä tullien taso, koska tulliliitto pyrkii 
saamaan etua koostaan parantaakseen vaihto
suhdettaan. Siten tulliliitto käyttää markkina
voimaansa,ja tosiasiassa valitsee tullipolitiikan, 
joka johtaa kaupan siirtämiseen. 

Taloudellisen yhdentymisen teoria on otta
nut lähtökohdakseen vinerilaisen idean kaupan 
esteitä poistavien talousliittoutumien edullisuu-: 
desta jäsenilleen. Tästä vapaakaupan etuja ko
rostavasta näkökulmasta katsottuna talousliit
toutumat ovat välivaiheita kaupan esteiden 
poistamisen tiellä kohti globaalia vapaakaup-
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paa. Yhdysvaltalainen Paul Krugman onkin 
kiinnittänyt huomiota siihen, että .. tulliliittojen 
muodostaminen hyödyttää aina liiton jäseniä 
mutta on haitallinen sen ulkopuolisille maille ja 
vähentää siten koko. maailman hyvinvointia 
(Krugman 1991, S. 12). Erityisesti hän. toteaa, 
että vaikka kauppablokit voivat simultaanisesti 
alentaa tulleja kaupan siirtämisen estämiseksi, 
niiden. optimaalinen· ei -kooperatii vinen käyttäy
tyminen johtaa ulkoisten tullien nostamiseen. 
Näin ollen alueellisten kauppablokkien muo
dostuminen johtaa blokkien välisen kaupan 
vähentymiseen. On myös hyvin todennäköistä, 

. että tällaisen. "regionalisoitumisen" nettovaiku
tus on maailman kokonaishyvinvoinnin vähe
neminen (Krugman, mas. 22) .. Viime aikoina 
puheet maailmanjakautumisesta kolmeenkes
kenään kilpailevaan kauppablokkiin ovat kiih
tyneet. 

5 Uusi ulkoma,ankauppateoria 

1980-luvulla kansainvälisen kaupan teoreetti
nen tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan 
monia kansainvälisen kaupan ilmiöitä, joita 
perinteiset Heckscher - Ohlin -tyyppiset mallit 
eivät ole kyenneet selittämään.' Tällaisia ovat 
ns. ristikkäiskauppa;jossa maat vievät ja tuovat 
suhteellisen samanlaisia tuotteita, polkumyynti, 
monikansalliset suuryritykset ja suorat inves
toinnit; . kaupan vapauttamisen seuraukset sekä 
kauppapolitiikalla saatavien monopolivoittojen 
mahdollisuus (Gomes 1990, S. 135). On ongel
mallista puhua yksikössä uudesta ulkomaan
kauppateoriasta, sillä kyseessä on oikeastaan 
monia teorioita. Alueen johtavista tutkijoista 
ainakin Paul Krugman on puhunut uudesta 
ulkomaankauppateoriasta. Yksinkertaisuuden 
vuoksi seuraan tässä lyhyessä katsauksessa 
hänen käytäntöään. 

Jan Otto Anderssonin ja Yrjänä Tolosen 
(1982) sekä Pertti Haaparannan (1986) artik
kelit ovat erinomaisia suomenkielisiä katsauk
sia aiheesta kirjoitettuun kirjallisuuteen. Uusi 

2 



ulkomaankauppateoria . painottaa i) kasvavia 
mittakaavatuottoja13

, ii} epätäydellistä kilpailua 
ja iii} tuotteiden erilaistamista. Teoria asettaa 
kyseenalaiseksi sen perinteisen näkemyksen, 
että kansainvälistä kauppaa voidaan .selittää 
puhtaasti suhteellisen edun käsitteell: avulla. 
Edelleen se pyrkii korostamaan sitä, että vaikka 
vapaakaupan edistäminen' voi olla järkevää 
politiikkaa, valtion toimenpiteet tuonnin rajoit
tamiseksi ja viennin tukemiseksi voivat olla 
joissain tilanteissa kansantalouden kannalta 
edullisia. (Krugman1987, s. 133-134.) Uuden 
ulkomaankauppateorian politiikkasuosituksia 
on alettu nimittää strategiseksi kauppapolitii
kaksi14

• 

Perinteinen uusklassinen ulkomaankaupan:.. 
teoria oletuksineen täydellisestä kilpailusta, 
vakiomittakaavatuotoista sekä homogeenisista 
tuotteista ei pystynyt selittämään ristikkäis
kauppaa. Tutkijat alkoivat kiinnittää huomiota 
tilanteisiin, joissa luovuttiin perinteisen teorian 
oletuksista. Jo 1970-luvulla tutkijat alkoivat 
kehittää epätäydellisen kilpailun malleja15

• 

Osaltaan tutkimus liittyi Grubelin ja Lloydin 
ristikkäiskaupan16 teoriaan (Grubel, H. & 

13 Gomesin (1990, s. 41) mukaan Marshall oli 
ensimmäinen kansantaloustieteilijä, joka käsitteli 
kasvavia mittakaavatuottoja suhteellisen täsmälli
sesti. Nicholas Kaldorin (1908-1986) mukaan 
professori Allyn Young (1876-1929) osoitti ensim
mäisenä "kasvavien tuottojenlain" vaikutukset 
markkinoiden toiminnalle (Kaldor 1978, s. xxv, ks. 
myös Young 1928 ja Kaldor 1978, s. 181-196). 
Young hylkäsi perinteisen vakioisten mittakaava
tuottojen oletuksen ja oletti kasvavat mittakaavatuo
tot. Krugmanin (1992, s. 26) mukaan konventionaa
linen vakioisten mittakaavatuottojen tarkastelutapa 
ei ole ollut hyvä kuvaus taloudesta koskaan: esimer
kiksi Yhdysvalloissa tuotantotoiminnan keskittymi
ne~ tapahtui paljon ennen nykyistä nopean infor
maationvälityksen aikaa. 

14 Strategisen kauppapolitiikan ja uuden kansainväli
sen talouden teorian suhdetta tarkastellaan laajasti 
Paul Krugmanin toimittamassa teoksessa Strategic 
Trade Policy and the New International Economics 
(Krugman, (toim.) 1990). 
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Lloyd, P. 1975), ja 1980-luvulla kauppateoriaa 
on kytketty myös taloustieteen teollisen organi
saation teoriaan (Krugman 1990a, s. 226), mikä 
on johtanut kiinnostaviin tuloksiin. 

Avinash Dixit ja Victor Norman (1980, s. 
265-295), Kelvin Lancaster (1980) sekä Paul 
Krugman (1979 ja 1981) julkaisivat samoihin 
aikoihin tuloksia, joiden mukaan skaalaedut 
johtivat maiden erikoistumiseen monopolisti
sessa kilpailussa. Dixitin ja Normanin sekä 
Krugmanin (1979) mukaan suurtuotannon etu
jen olemassaolo sekä mahdollisuus tuotteiden 
erilaistamiseen selittävät ristikkäiskaupan ole
massaoloa. Tuotteiden erilaistamisen tarkkaan 
mallittamiseen on uhrattu paljon ponnistuksia. 
Dixit ja Norman sekä Krugman olettavat, että 
kaikki yksilöt kysyvät kaikkia tuotteita, jolloin 

15 Mallit eivät sinänsä ole ristiriidassa Heckscher
Ohlin -tyyppisten tarkastelujen kanssa: ne lähinnä 
selittävät perinteisen teorian anomalioita. Perusteel
linen johdatus tutkimukseen on Elhanan Helpmanin 
ja Paul Krugmanin teos Market Structure and 
Foreign Trade (Helpman, E. & Krugman, P. 1985). 
Vielä tuoreempi esitys on samojen tekijöiden teos 
Trade Policy and Market Structure (Helpman, E. & 
Krugman, P. 1989). Paul Krugmanin ja Maurice 
Obstfeldin International Economics - Theory and 
Policy(Krugman, P. & Obstfeld, M. 1988) on selkeä 
ja vaikeusasteeltaan keskitason esitys uudesta ulko
maankauppateoriasta. Krugmanin Rethinking Inter
national Trade (Krugman 1990a) on kooste Krug
manin keskeisistä artikkeleista. Krugmanin suhteelli
sen tuore teos Geography and Trade (Krugman 
1992) tuo osaltaan mielenkiintoisen lisänäkökulman 
tarkasteluun. 

16 Ristikkäiskauppa on jonkin toimialan sisäistä 
samanlaisten tuotteiden kauppaa: maat vievät ja 
tuovat tuotteita, jotka ovat läheisiä substituutteja 
toisilleen. Yleisimmin käytetty ristikkäiskaupan mitta 
on Grubelin.ja Lloydin kehittämä indeksi Bi = [(Xi + 
M) - Xi - MJ 100 : (Xi + Mi), missä Xi on tuote
ryhmän i viennin arvo ja Mi vastaavan ryhmän tuon
nin arvo kotimaanvaluutassa. Indeksi saa arvon 100, 
kun vienti ja tuonti ovat yhtä suuria. Mikäli tapahtuu 
pelkkää vientiä tai tuontia, saa indeksi arvon O. (Gru
bel & Lloyd 1975, s. 21.) 
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tuotteiden erilaisuus on rakennettu sisään hyö
ty:funktioon 17

• Krugmanin (1981) toisen mallin 
mukaan . syy tuotteiden erilaistamiseen on 
tuotannontekijöiden heterogeenisuus. I:Iän joh
taa .tuloksen, jonka mukaan ristikkäiskauppa 
kahden maan välillä on sitä suurempaa mitä 
samankaltaisempiamaat ovat tuotannontekijä
rakenteeltaan. 

Lancasterin (1980) malli noudattaa Hotel
ling - Lancaster -lähestymistapaa, missä moni
puolisen tuotevalinnan kysyntä saa alkunsa 
makujen eroista (Krugman 1990a, s. 229). 
Ristikkäiskauppa selittyy suurtuotannon etujen . 
ja .. makuerojen samanaikaisesta esiintymisestä. 
Samantapaista lähestymistapaa on käyttänyt 
myös Helpman (1981). Jossainmielessärealis
tisemman Hotelling· - Lancaster -lähestymista
van mallittaminen on kuitenkin hankalampaa 
kuin ensin mainitun lähestymistavan~ Kaupan 
kuvaamisen tarkoituksia silmällä pitäen lähes
tymistavat eivät kuitenkaan olennaisesti eroa 
toisistaan. Ratkaisevaa on se, että teollisuussek
torin tasapaino pitää sisällään suuren määrän 
erilaistettuja tuotteita ja että kilpailu johtaa 
voittojen häviämiseen. 

Oligopolististen tai monopolistisen kilpai~ 

lun markkinoiden tarkastelussa on yleensä 
käytetty apuna peliteoreettista analyysiä. Kirjal
lisuuden keskeisissä James Branderin (1981) 
sekä Brariderin ja Barbara Spencerin (1983 ja 
1985) yhteisartikkeleissa on käytetty Cournot
tyyppistä duopoli-anfllyysiä. He osoittivat, että 
vientituen ja tuontirajoitusten kaltaiset kauppa
poliittiset toimet voivat tietyissä olosuhteissa 
estää ulkomaisia yrityksiä kilpailemasta tuetun 
kotimaisen teollisuuden sektorin tai yrityksen 
kanssa tuottoisilla . markkinoilla. Valtion tuke
ma yritys voi siis saavuttaa markkinajohtajan 
aseman, ja näin valtion kauppapoliittinen inter
ventio voi parantaa kansallista hyvinvointia 
siirtämällä voittoja kotimaahan. Branderin ja 
Spencerin mukaan lisäksi ristikkäiskauppa 

17 Krugman (1990a, s. 229) kutsuu menetelmää 
Spence - Dixit - StigIitz -lähestymistavaksi. 
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lisääntyy yritysten lukumäärän pienentyessä ja 
kaupan esteiden vähetessä. 

Helpmanin ja Krugmanin (1985) mukaan 
monopolistinen kilpailu ja yritysspesifit mitta
kaavatuotot voivat selittää monikansallisten 
yritysten läsnäolon markkinoilla. Yrityksen 
pääkonttori yhteensovittaa eri maissa toimivien 
tuotantolaitosten toimintaa; Siitä koituu kiin
teitä. kustannuksia, jotka tuottavat mittakaavae
tuja yrityksen sisällä ja hyödyttävät yhtä aikaa 
erillisiä yksikköjä. Monikansallinen yritys 
hyötyy sisäisistä mittakaavatuotoista. 

Uuden ulkomaankauppateorian mallit pyr
ldvät siis' selittämään perinteisen Heckscher -
Ohlin -tyyppisen tarkastelun anomalioita. Ne 
poikkeavat ·perinteisistä malleista sikäli, että 
mittakaavaetujen kautta tuotannontekijähinto
jen ei tarvitse muuttua. Mallien tuloksista on 
vaikeata tehdä yksiselitteisiä suosituksia talous
politiikalle. On osoittautunut, että politiikkajoh
topäätökset riippuvat sekä yritysten noudatta- . 
mista strategioista ja yritysten sekä julkisen 
vallan välisestä asetelmasta että eri sektoreiden 
yritysten välisistä asetelmista (Haaparanta 
1986, s. 348). Yksi varaus julkisen vallan tuki
politiikalle on myös se, että politiikka saattaa 
johtaa tuo~tamattomien investointien tukemi
seen. "Strategisesti tärkeiden" teollisuudenalo
jen löytämisen vaikeus on lisäksi ongelma, joka 
liittyy teorian kauppapoliittisiin sovellutuksiin 
(Krugman 1990b, s. 14-17). 

Joitain perusteita kauppapolitiikan käytölle 
teoriat tarjoavat. Ensinnäkin tullipolitiikalla 
hallitus voi muuttaa kotimaassa saatavilla 
olevaa tuotevalikoimaa, toiseksi maa, joka 
kuluttaa ulkomaisen monopolin tuotteita, voi 
parantaavaihtosuhdettaan optimaalisella tulliIla 
ja kolmanneksi kauppapolitiikan avulla voidaan 
saada strategisia etuja (Gomes 1990, s~ 139). 
Malleja on kuitenkin kritisoitu. Uuden ulko
maankauppateorian tulokset eivät siten tarjoa 
kiistattomia perusteita protektionistisen kaup
papolitiikan harjoittamiselle. Ne merkitsevät 
kuitenkin vakavaa haastetta perinteisille täydel
liseen kilpailuun perustuville vapaakaupan 
teoreettisille puolustuksille. 



6 Instituutiot ja historia 

Michael Porter esitti kiinnostavan ja omaperäi
sen näkökulman maailmankauppaan ja kan
sainväliseen taloudelliseen vuorovai~utukseen 

teoksessaan The Competitive Advantage of 
Nations (Porter 1990). Mittakaavaetujen koros
taminen uuden ulkomaankauppateorian tyyliin 
on ominaista myös Porterin tarkastelulle. Porte
rin näkökulma on kuitenkin hyvin voimakkaas
ti empiirinen. Hänen tarkastelunsa tuo ~siin 

maailmankaupassa vallitsevan epätäydelhsen 
kilpailun. Porter tarkastelee teoksessaan nimen
omaan tuotantotoiminnan sijoittumista18 sekä 
taloudellisen toiminnan alueellisia ulottuvuuk
sia. 

Ricardolaisen suhteellisen edun käsitteen 
sijaan Porter ehdottaa kilpailuetua taloudellisen 
menestyksen selittämisen perustaksi kansainvä
lisessä kaupassa. Porterin teoria perustuu kym
menen keskeisen teollisuus maan tarkasteluun19

• 

Hän korostaa kansakunnan merkitystä ja liittyy 
siten viime aikoina yhteiskuntatieteissä ja ylei
semminkin vahvistuneeseen kansallisuuksien, 
kulttuurien ja instituutioiden merkitystä koros
tavaan linjaan. Porterin mukaan kansakunnan 
jonkin yksittäisen teollisuuden alan ~en~stys 
kansainvälisessä kilpailussa perustuu ktlpatlue
tuun suhteessa alan kovimpiin kilpailijoihin 
maailmanmarkkinoilla. Hänen "timanttimallis
saan" neljä ratkaisevaa kansallisen kilpailuedun 
määrääjää ovat: 
1. tuotannontekijät (erityisesti ammattitaitoinen 

työvoima ja kehittynyt infrastruktuuri), 
2. tuotteiden kotimarkkinakysyntä, 
3. toimialaa tukevat ja siihen liittyvät alat 

(hirschmanilaisittain kytkennät), sekä 

18 Tuotannon ja taloudellisen toiminnan sijoittumises
ta sekä talousmaantieteellisen näkökulman tärkey
destä (ks. myös Krugman 1992). 

20 Maat olivat Tanska, Saksa, Italia, Japani, Korea, 
Singapore, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistyneet Kuningas
kunnat sekä Yhdysvallat. Porterin kansainvälisessä 
tutkimusryhmässä toimi yli 30 tutkijaa, ja tutkimusta 
tehtiin neljän vuoden ajan. 
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4. yrityksen strategia, yritysrakenne ja kilpailul-
lisuus. 

Porterin mukaan "timantin" elementit muodos
tavat systeemin, missä erityisesti kotimaisella 
kilpailulla ja maantieteellisillä tekijöillä on 
suuri merkitys. 

Porter korostaa kotimaisen yritysten välisen 
kilpailun merkitystä, joka pakottaa yksittäiset 
yritykset suuntaamaan katseitaan maailman
markkinoille. Hän pyrkii vastaamaan kysymyk
siin, miksi joidenkin maiden yritykset ovat 
alttiimpia innovoimaan ja miksi joissain maissa 
yritysten yhteiskunnallinen ympäristö mah
dollistaa paremmin nopeat innovaatiot kuin 
toisissa. Porterin mukaan yritysryppäät tukevat 
toisiaan vuorovaituksessa, joka on itseään vah
vistava prosessi. Valtion roolina on lähinnä 
haastaa ja rohkaista yrityksiä, edistää kotimais
ta kilpailua ja innovointia. Porterin mukaan 
kilpailuetu luodaan kotimaassa: ~iellä luodaan 
strategia, tuotteet ja prosessiteknologia sekä 
puitteet laajalle tuotannolle. 

Porterin lisäksi on syytä mainita myös 
taloushistorioitsijana tunnetun Alfred Chandle
rin laaja teos Scale and Scope (Chandler & 
Hikino 1990). Chandlerin lähestymistapa on 
myös empiirinen. Hän tarkastelee kolmen tär
keän teollisuusmaan, Yhdysvaltojen, Saksan ja 
Britannian suuryritysten kehitystä 1870-luvulta 
1960-luvulle. Chandlerin keskeinen teesi on se, 
että yritykset ja niiden johto eivät pelkästään 
reagoi ympäristöÖnsä ja markkinavoimien toi
mintaan vaan muokkaavat teknologian kehi
tystä sekä markkinoita (Teece 1993, s. 223). 
Hänen mukaansa markkinoita ei voida ym
märtää ymmärtämättä yritysten strategioita ja 
rakenteita. Chandlerin ja Porterin empiirisistä 
lähtökohdista ponnistava näkökulma tukee niin 
sanotun uuden ulkomaankauppateorian tarkas
teluja ja tuo abstraktien mallien rinnalle insti
tuutoiden sekä historian tarkastelun. 

7. Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vapaakaupan 
edullisuutta korostavissa näkemyksissä ulko-
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maankaupasta on usein vedottu alunperin Da
vid Ricardon muotoilemaan ajatukseen suhteel
lisesta edusta. 1900-luvulla vapaakaupan puo
lustajien teoreettiset perustelut ovat nojautuneet 
pitkälti ruotsalaisten Eli Heckscherin ja Bertil 
Ohlinin esittämään Heckscher-Ohlin teoree
maan sekä sen jatkona Paul Samuelsonin 
kehittämään tuotannontekijähintojen tasoittu
misteoreemaan. 

Vapaakauppanäkemyksellä vaihtoehtoisena 
lähtökohtana ulkomaankauppateoriassa on ollut 
tullisuojelua·korostava traditio, joka sai alkunsa 
jo viiIIle vuosisadalla saksalaisen Friedrich 
Listin kirjoituksista. List oli ensimmäisiä 
kasvatustulliargumentin esittäjiä. Argumentin 
mukaan tullisuojelu voi olla perusteltua kehit
tymättömien teollisuudenalojen suojelemiseksi 
ennen ulkomaankaupan avaamista kilpailulle. 
Sitä . on 'käytetty ahkerasti protektionistisen 
tullipolitiikan perustelemiseksi erityisesti 1950-
luvun· kehitystaloustieteellisessä keskustelussa, 
jossa puhuttiin lisäksi tasapainoisesta kasvusta 
ja tuonninkorvaamisstrategiasta kehitysmaille 
sopivana kasvustrategiana. Uusmerkantilismi 
on joskus yhdistetty John Maynard Keynesiin. 
Näkemys on sikäli ongelmallinen, että Keyne
sin kanta tullisuojeluun ei ollut täysin johdon
mukainen ja yksiselitteinen. Hän pyrki tarkaste
lemaan kysymystä tullisuojelusta yhteydessä 
työllisyyteen ja resurssien kohdentamiseen kan
santaloudessa. 

Taloudellisen integraation teoriassa keskei
nen klassikko on Jacob Vinerin teos The 
Customs Union Issue (Viner 1950), jossa hän 
esitti keskeiset kaupan luomisen ja kaupan 
siirtämisen käsitteensä sekä korosti tulliliitoista 
pienille maille markkinoiden laajenemisen 
kautta koituvia hyötyjä.Vinerin työtä jatkoivat 
James Meade, Richard Lipsey sekä Bela Balas
sa, jotka tarkastelivat Vinerin käsitteillä talou
dellista integraatiota. 1960-luvulla vinerilaista 
taloudellisen integraation teoriaa kritisoivat 
Cooper ja Massell. He pyrkivät laajentamaan 
vinerilaista tarkastelua sekä selittämään tulliliit
tojen olemassaoloa. Cooperin ja Massellin 
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analyysin mukaanvinerilainen kaupan luomi
nen ja kaupan siirtäminen eivät ole hyvinvoin
tinäkökulmasta yksiselitteisesti joko hyviä tai 
pahoja asioita. 

Niin sanotussa uudessa ulkomaanka~ppa
teoriassa on painotettu yhtäältä kasvavien tuot
tojen merkitystä ja toisaalta epätäydellistä 
kilpailua. Tarkasteluissa on siis pyritty ainakin 
jossain määrin ottamaan huomioon reaalimaail
man ilmiöitä kuten epätäydellistä kilpailua. ja 
tuote valikoiman erilaistamista. Niissä on pää
dytty siihen näkemykseen, että talous voi hyö
tyä kilpailun rajoittamisesta tukiessaan strategi
'se~ti tärkeitä teollisuudenaloja. ·Ongelmiksi voi 
tosin muodostua tällaisten teollisuudenalojen 
identifioinnin lisäksi tehottoman teollisuuden 
tukeminen. 

Vallitsevan näkemyksen mukaan taloudelli
nen integraatio tullien ja kaupan rajoitusten 
vähentämisen mielessä on hyvä asia sikäli, että 
se lisää taloudellista tehokkuutta. Integraatio 
voi tarkoittaa < osallistumista vapaakauppa
alueeseen, tulliliittoon tai yhteismarkkinoihin. 
Taloudelliseen integraatioon osallistumisen 
edut tai haitat riippuvat siitä, johtaako integraa- . 
tio vinerilaiseen kaupan Juomiseen vai siirtämi
seen. Integraatioon osallistuva maa hyötyy, jos 
integraatio johtaa kaupan luomiseen, ja häviää, 
jos taas integraatioon osallistumisesta seurauk
sena on kaupan siirtäminen. Uuden ulkomaan
kauppateorian perusteella integraation edut liit
tyvät erityisesti kauppavaihdon mittakaavan 
kasvusta koituviin suurtuotannon etuihin. 
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