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Katsauksia ja keskustelua 

Korpinen osuus harhaan II 

SEPPO HONKAPOHJAja ERKKI KOSKELA 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen (PK) 
(KAK2/97) mielestä (1) IS-LM malli antaa vir
heellisen kuvan Keynesin ajattelusta ja (2) 
(käytännössä kuollut) Englannin Cambridgen 
traditio on hylätty vääristä syistä. Muutama 
kommentti on kuitenkin paikallaan, vaikka 
kumpikaan kysymys ei suoraan liity meidän 
katsauksiimme (Honkapohja, KAK4/96, Kos
kela, KAK4/96), joissa kerrottiin valikoivasti 
ja painottaen uudempaa tutkimusta Keynesin 
Yleisen Teorian jälkeisiä kehityslinjoja. 1 

Kuten aikaisemmin esitimme, keynesiläi
syyden tulkinta, joka kehittyi Yleisestä Teori
asta talousnobelistien Hicksin, Kleinin ja Mo
diglianin töiden tuloksena, on yleisesti hyväk
sytty aina Keynesiä myöten. PK on eri mieltä 

1 Ks. kirjoitustemme abstraktit, joissa tämä todetaan 
selkeästi. 

2 Ko. Keynesin kirje Hicksille on päivätty 31..3. 
1937. Kun Keynes eli 1883-1946, ei kirje ollut nuo
ren miehen hairahdus, vaan "laman muovaaman" ko
keneen tutkijan käsitys. PK on siis tässäkin kohtaa 
epätarkka. 
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ja kritisoi myös Keynesiä.2 Ovatko makrota
lousteorian tutkijat olleet harhateillä ja PK oi
keassa? Toteamme vielä kerran, että meistä tä
mä ei tunnu todennäköiseltä. 

PK:n mukaan Cambridgen koulukunta on 
menettänyt merkitystään, koska "heidän kriitti
nen lähestymistapansa ei luvannut yhtä nopeaa 
edistymistä kuin todellisuudesta vieraantunut 
aksiomaattinen yleisen tasapainon järjestelmä". 
Cambridgen koulukuntaa lukuunottamatta 
makroteoria on muka edennyt kritiikittömästi 
ja todellisuudelle vieraalla tavalla. Tämä käsi
tys on virheellinen. Teorioihin liittyvät periaat
teelliset ongelmat todellisuuden ymmärtämi
sessä ovat johtaneet teorioiden edelleenkehitte
lyyn (vrt. esim. rahapolitiikkaan ja Phillips
käyrään liittyvä teoreettinen ja empiirinen tut
kimus). Kun PK pitää kriittisyyttä vain Englan
nin Cambridge-traditioon kuuluvana, osoittaa 
se hänen tietämättömyyttään makrotalousteori
an kehityksestä. Kaikki teoretisointi ja mallien 
rakentelu perustuu todellisuuden yksinkertais
tamiseen, ja niiden relevanssin arviointi on vai
kea ja jatkuvasti esillä oleva kysymys tieteen-



harjoittajille. Sen sijaan PK:lle asia on yksin
kertainen ja ilmoitusluonteinen: tulee käyttää 
"pieniä, epämuodikkaasti olosuhteet huomi
oonottavia ad hoe-malleja"! On myönnettävä, 
että emme ole aivan vakuuttuneita PK:n edelly
tyksistä toimia makrotalousteorian eri suuntien 
"ylituomarina" . 

Tämän tyyppinen esiintyminen muistuttaa 
"tarjonnan taloustieteilijöiden" toimintaa 
USA:ssa 1980-luvulla. Professori Paul 
Krugman kuvailee sitä kirjassaan "Peddling 
Prosperity: Eeonomie Sense and Nonsense in 
the Age of Diminished Expeetations" ( ks. s. 
89-95). Tarjonnan taloustieteilijät eivät hyväk
syneet tavanomaisen makrotaloustieteellisen 
tutkimuksen tuloksia. Heidän kriittiset kom
mentinsa eivät kuitenkaan perustuneet huolelli
seen teoreettisen ja empiiriseen tutkimukseen, 
joita he eivät harrastaneet. Vain ilmoitus kuin
ka asiat ovat heidän mielestään riitti. 

Esimerkkinä Krugman viittaa rahapolitiikan 
reaalitaloudellisia välittymismekanismeja kos
kevaan tutkimukseen, jossa erimielisyyksistä 
huolimatta on kaiken aikaa menty selkeästi 
eteenpäin ja josta on myönnetty useita talous
tieteen Nobel-palkintoja (Friedman, Tobin, 
Modigliani, Lucas). "Tarjonnan taloustieteili
jöiden" reaktio tähän työhön oli kuitenkin yk
siselitteisen selkeä: "over dinner this work was 
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found to be obviously wrong". 
Taloustieteelliseen keskusteluun osallistuu 

aika ajoin edellä kuvatun kaltaisia henkilöitä. 
He haluavat palavasti keskustella alasta, jota 
eivät tunne, mutta eivät käy keskustelua tieteel
lisen tutkimuksen argumentein, vaan ilmoitte
levat jyrkkiä kantojaan päivällisillä, lehdistössä 
tai milloin missäkin. Tällaisella "keskustelulla" 
voi olla parhaimmillaan viihteellistä arvoa, 
mutta se ei edistä asioiden kumulatiivista ym
märtämistä ja loukkaa varomattoman lukijan 
kuluttajansuojaa. 
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