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Jahnsson-Iuennoitsija Paul Krugman on jul
kaissut kiintoisan kirjan, joka perustuu hänen 
keväällä 1992 pitämäänsä Ohlin-luento s arj aan. 
Pamfletin-omaisen kirjan taustalla on kysymys, 
miksi tärkeätkin ideat ja tutkimussuuntaukset 
voivat jäädä tieteen valtavirran ulkopuolelle. 
Krugman tarkastelee kysymystä taloustieteen 
kannalta ja ottaa esimerkeiksi kehitystaloustie
teen ja aluetaloustieteen. Seuraavassa arvioin
nissa keskityn tarkastelemaan kirjaa aluetalous
tieteen näkökulmasta. 

Krugmanin keskeinen teesi on, että kehitys
ja aluetaloustiede ovat jääneet valtavirran hyl
jeksimiksi, koska niiden käsittelemiä ilmiöitä 
on ollut vaikea ilmaista taloustieteen kielellä eli 
niitä on vaikea mallittaa. Tämä olisi edellyttä-
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nyt mm. luopumista vakioskaalatuoton ja täy
dellisen kilpailun oletuksista, mitä osaamista 
saati traditiota taloustieteessä ei ole ollut kovin 
kauan. Kirjan ensimmäisessä luvussa Krugman 
esittää teesinsä kehitys taloustieteen kautta ja 
toisessa luvussa aluetaloustieteen kautta. Pää
tösluvussa hän kokoaa tarkastelut yhteen puo
lustaen vahvasti mallintamisen tärkeyttä talous
tieteessä : ' ... a formal model, which may seem 
like a ridiculously stylized sketch of reality, 
will often suggest things you would never 
think of otherwise' (s. 80-81). 

Krugman on lyönyt puumerkkinsä ennen 
kaikkea kansainvälisen talouden tutkimukseen. 
Kirjan taustalla on kuitenkin hänen 1990-luvun 
kiinnostuksensa kohde eli kysymys tuotannon 
sijoittumisesta tilassa ja erityisesti se, miksi 
keskittymisen tendenssi on niin vahva eri alue
tasoilla. Tästä aihepiiristä Krugman on ehtinyt 
julkaista joukon artikkeleita niin alue- kuin 
yleisenkin taloustieteen lehdissä sekä myös laa
jalle levinneen kirjan 'Geography and Trade'. 

Aluetaloustieteen, yleisemmin 'aluetieteen' 
(regional science), piirissä Krugmanin ilmaan
tuminen hiekkalaatikolle ei ole jäänyt huomiota 



vaille, päinvastoin. Yhä useammin alan artik
keleissa näkee viittauksia Krugmaniin. On jopa 
käytetty termiä 'the "new" regional economics', 
jolla on viitattu siihen uuteen tutkimukseen, jo
ta mm. Krugman on edustanut (Hansen 1995). 
Mielipiteet Krugmanin merkityksestä jakautu
vat kuitenkin kahtia: kun toiset näkevät hänen 
aukovan kokonaan uusia uria, niin toiset katso
vat Krugmanin lähinnä toistavan aluetaloustie
teen vanhoja perusasioita, ehkä vain esittämällä 
ne hieman eri tavalla. 

Monet perinteisen aluetaloustieteen 
harrastajat katsovat, että Krugman ei tunne alan 
kirjallisuutta kyllin voidakseen arvioida sen 
saavutuksia ja kehitystilaa, vaikka luon
nollisesti ovatkin hyvillään siitä, että näinkin 
merkittävä valtavirtataloustieteilijä on kiinnos
tunut aluetaloustieteen perimmäisistä kysy
myksistä. Kuten Michael L. Lahr arvioidessaan 
Krugmanin kirjaa 'Geography and Trade' Jour
naI of Regional Science-lehdessä kirjoittaa: 
' ... despite overlooking three decades of work in 
our field, Krugman is interested in the field and 
wants to spread the Word' (Lahr 1993, s. 254). 
Ja arvioinnin päätteeksi viitatessaan lehden ko. 
numerossa ilmestyneeseen Krugmanin artikke
liin: 'As he becomes aware of regional science 
literature, 1 am sure that we will see more exci
ting work like the artic1e in this issue of the 
Journal. 1 am not alone in saying that 1 hope he 
will tarry a while.' (emt. s. 255) 

Krugman etsii vastausta siihen, miksi alueta
loustiede on joutunut viettämään ikään kuin 
maanpakolaisen elämää. Valtavirta ei ole kiin
nostunut tuotannon tai muiden aktiviteettien si
jainnista taloudessa, ei aluetalouksien vuoro
vaikutussuhteista kansantaloudessa tai vastaa
vista muistakaan aluetaloustieteen näkökulmas
ta keskeisistä kysymyksistä. Taloustieteellisen 
analyysin kohteena oleva talous on ikään kuin 
'wonderland of no spatial dimensions' kuten 
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Walter Isard, aluetieteen pioneeri ja pitkäaikai
nen vaikuttaja asian aikanaan ilmaisi. Kuten 
Krugman (s. 33-34) esittää, uusimmistakaan 
hyvinä pidetyistä taloustieteen oppikirjoista, 
esimerkkinä Joseph Stiglitzin yli 1100-sivuinen 
kirja Economics, ei löydy ensimmäistäkään vii
tettä sanojen 'location' tai 'spatial economics' 
kohdalta. Vaikka aluetaloustieteen kysymyk
set ovat jääneet valtavirtataloustieteen ulko
puolelle, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 
aluetaloustiedettä harrastettaisi. Päinvastoin, 
alueisiin kohdistuvan taloudellisen tutkimuk
sen, vaikutusanalyysin, ennusteiden yms. ky
syntä on ollut koko ajan olemassa, mikä myös 
on ylläpitänyt alan tutkimustoiminnan monissa 
maissa vireänä, myös Suomessa. Andrew M. 
Isserman kirjoittaa: 'No regional scientist or re
gional economist has ever been president of the 
American Economic Association, but regional 
economists are in demand within state and 10-
cal govemments, the Federal Reserve System, 
commercial banks, majorconsulting firms, uni
versity bureaus of business research, and go
vemmental agencies' (Isserman 1995, s. 
260-261). Euroopassa integraatiokehitys on li
sännyt aluetaloudellisen kysymyksenasettelun 
tärkeyttä ja tämän myötä alan tutkimuksen ky
syntä on kasvanut merkittävästi. Epäilemättä 
aluetaloustieteen tuntemusta ja sen mukaista 
orientoitumista tarvitaan yhä enemmän myös 
yhdentyvässä Euroopassa vastaavasti kuin sitä 
on tarvittu Yhdysvalloissa. 

Käytäntöön suuntautuneen tutkimuksen 
ohella teoreettista aluetutkimusta on harrastettu 
koko ajan, vaikka ei taloustieteen valtavirrassa. 
Tätä tutkimusta on tehty ennen kaikkea 'regio
naI science' yhteisön piirissä, jonka jäsenet 
ovat monilta tieteenaloilta: maantieteestä ja eri 
yhteiskuntatieteistä kansantaloustieteen lisäksi. 
Tämä on merkinnyt, ettei taloustieteellisen 
koulutuksenkaan saaneiden aluetutkijoiden ole 
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tarvinnut toimia yksin vailla viiteryhmää. 
Aluetaloustieteen joutuminen valtavirrasta 

sivuun on mietityttänyt ~yös monia muita kuin 
Krugmania, eikä luonnollisesti vähiten alue
ekonomisteja itseään. Mark Blaug esittää sa
man kysymyksen omassa maineikkaassa kan
santaloustieteen· oppihistoriakirjassaan 'Eeono
mie Theory in Retrospeet' seuraavasti: 'Here is 
a major puzzle in the history ofeeonomie 
thought: what was it about spatial eeonomies 
that prevented its reeognition as an integral 
feature of orthodox eeonomies?' (BlauK 1986, 
s. 614). Blaugin selitysyritys liittyy historialli
seen sattumaan. Sijaintiteoria lähti kehittymään 
saksankielisten teoreetikkojen toimesta eikä 
Alfred Marshall sisällyttänyt sitä vuosikymme
niä hallinneeseen kirjaansa 'Principles ofEeo
nomies', jolloin sijaintiteorian kysymykset jäi
vät myös anglo-saksisen tradition ulkopuolelle. 

Krugman pitää Blaugin selitystä liian help
pona. Hänen mukaansa sen, ettei aluetaloustie
teen kysymyksiä otettu mukaan 1900-luvun al
kupuolen tarkasteluihin, ei olisi pitänyt estää 
niiden myöhempää mukaantuloa. Krugmanin 
mukaan selityksenä on se, että aluetaloustie
teen kysymysten käsittely taloustieteessä olisi 
edellyttänyt sellaista mallittamista, jolla oltai
siin pystytty käsittelemään kasvavien tuottojen 
ja epätäydellisen kilpailun spatiaalista maail
maa. Väitteensä tueksi Krugman tekee katsauk
sen aluetaloudellisen tutkimuksen traditioihin, 
joita hän tunnistaa olevan viisi: 'Germanie 
Geometry', 'Social Physics', 'Cumulative 
Causation', 'Loeal Extemal Eeonomies' ja 
'Land Rent and Land U se'. Katsaus on varsin 
omaperäinen ja innovatiivinen. 

Omasta mielestään Krugman yhdistää työs
sään aluetaloustieteen traditionaaliset lähesty
mistavat hyödyllisellä ja valtavirran ymmärtä
mällä tavalla taloudellisten aktiviteettien sijoit
tumista kuvaavaksi malliksi, jota mallia hän on 
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kehittänyt 1990-luvun kuluessa ja jonka hän 
myös esittää kirjan liiteosassa. Mallin tekniset 
lähtökohdat ovat Dixitin ja Stiglitzin vuonna 
1977 . julkaisemassa monopolistisen kilpailun 
mallissa. Erityisen tärkeää Krugmanin mielestä 
tässä on juuri se, että hänen viitoittamansa lä
hestymistapa yhdistää aluetaloustieteen keskei
set kysymyksenasettelut valtavirtaloustietee
seen, tai ainakin hän esittää ne sellaisella kie
lellä, jota valtavirta ymmärtää ja jonka se hy
väksyy: 'What do 1 c1aim is that the model de
monstrates the feasibility of telling the kind of 
stories that are needed to do meaningful eeono
mie geography in a way that mainstream eeo
nomists ean live with' (s. 60-61). 

Purjehtiiko aluetaloustiede nyt taloustieteel
liseen valtavirtaan Krugmanin ohjaamana? Tä
män kysymyksen vastauksen näyttää aika. 
Edellytykset tälle kuitenkin ovat olemassa ja 
monet merkit viittaavat maanpakolaisuuden 
päättymiseen. Mutta taloustieteen historiassa 
on ollut monia aiempiakin yrityksiä tuoda tilan 
ja etäisyyden käsitteet yleiseen taloustietee
seen. Erityisesti Walter Isard pyrki tähän 
1950-luvulla, siinä kuitenkin epäonnistuen. 
Krugman itse on optimistinen. Jos tämä kerta 
todella johtaa tulokseen, niin entistäkin parem
malla syyllä Krugman on ansainnut hänelle po
vatun Nobelin. 
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