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Uuden talouden käsite on hämärä ja sen rajat

epäselvät. Nojaudun tässä itse pitkälti samoihin määritelmiin kuin Matti Pohjola edellä.
Kaksi itsestäänselvää ominaisuutta uudella taloudella ovat informaatio- ja kommunikaatioteknologian läpimurto sekä toimintojen globalisoituminen.
Informaatio- ja kommunikaatioteknologian
sekä erityisesti Internetin keskeiset vaikutukset tulevat markkinointi- ja jakelukanavien kehityksestä. Ne tulevat mullistumaan: etsintäkustannukset vähenevät, markkinoille tulo helpottuu ja varaston hallinta tehostuu sitä kautta. Kaiken tämän tuloksena kilpailu kiristyy ja
yritysten marginaalit kaventuvat. Epäilemättä
tällä on potentiaalia olla tärkeä kanava.
Erityisen merkittäviä ovat kulutuksen ja
tuotantorakenteen muutoksen kautta tulevat
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vaikutukset. Syntyy uusia tuoteryhmiä ja Internet itsessään on valtava uusi hyödyke. Se tulee
ottamaan ajankäytöllisesti yhä suuremman osan
ihmisten kulutuskorista. Informaatioteknologian seurauksena myös hyödykkeiden laatu tulee muuttumaan ja muutokset tulevat varmasti
nopeutumaan.
Globalisaatio ei sinänsä ole kovin uusi asia.
Nyt se vain ulottuu aiempaa laajemmin yhteiskunnan eri aloille. Keskeistä siinä on kansainvälisen kilpailun kiristyminen, millä on vaikutuksia moneen asiaan makrotaloudessa. Mutta
inflaatiodynamiikan kannalta on olennaista,
että sen seurauksena yritysten hinnoitteluvoima vähenee ja marginaalit kapenevat. Globalisaation voi myös ajatella aiheuttavan tuotantorakenteen muutosvauhdin kiihtymistä, mikä
saattaa aiheuttaa kitkatyöttömyyttä. Tästä on
ollut merkkejä havaittavissa myös Suomessa.
Edelleen on puhuttu siitä, että rakennemuutokset hyödyke- ja työmarkkinoilla ovat
osa uutta taloutta. Selvää on, että monia säänneltyjä aloja ollaan vapauttamassa Euroopassa.
On tietysti määritelmäkysymys, lasketaanko ne
osaksi uutta taloutta.
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Makrotaloudellisia seurauksia
Minkälaisia makrotaloudellisia seurauksia uudella taloudella saattaisi olla? Selvää lienee, että
jos uuden talouden ilmiöt alkavat vaikuttaa taloudessa voimakkaasti, potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti nopeutuu. Talous voi kasvaa
nopeammin ilman inflaatiopaineita. Sillä voi
olla vaikutuksia myös rakenteelliseen työttömyyteen. Tämä tulee sekä informaatioteknologian että globalisoitumisen kautta. Näillä kummallakin ilmiöllä on sellainen vaikutus, että ne
kiristävät kilpailua hyödykemarkkinoilla. Työmarkkinoiden neuvottelumallin mukaan työmarkkinoiden insidereiden mahdollisuus hankkia korkeita palkankorotuksia vähenee ja sitä
kautta myös rakenteellinen työttömyys alenee.
On myös sanottu, että uudella taloudella
saattaa olla vaikutuksia talouden syklisyyteen.
Vaikutus tulee erityisesti varastokäyttäytymisen
kautta. Varastokäyttäytymisellähän on hämmästyttävän suuri vaikutus makrotalouden sykleihin. Jos varastojen pito selkeästi vähenee –
kun tuotetaan vain tilauksesta ja tarpeeseen
nopeasti ja joustavasti – se voi hyvinkin vähentää talouden syklisyyttä. Uuden talouden ilmiöt
saattavat tuoda mukanaan myös mittausongelmia, minkä on keskuspankin kannalta hyvin
keskeinen ongelma.

Väärinkäsityksiä inflaatiovaikutuksista
Jotkut uuden talouden ilmentymät ovat selvästi
näkyvissä. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole
evidenssiä siitä, että ne olisivat muuttaneet jotain EKP:n tavoitteen tai toimintatapojen kannalta olennaisia makrotaloudellisia riippuvuuksia. Koko keskustelun lähtökohta on kysymys,
miten tällaisten muutosten esiintyminen vai-

kuttaisi hintadynamiikkaan ja miten keskuspankin tulisi siihen reagoida. Uuden talouden
vaikutuksista inflaatiodynamiikkaan ja rahapolitiikkaan on esitetty muutamia yleisiä väärinkäsityksiä.
Kilpailun kiristyminen ja ensimmäinen
väärinkäsitys

Ensimmäinen väärinkäsitys on, että kilpailun
kiristyminen estää yrityksiä nostamasta hintoja, minkä seurauksena talouden inflaatioherkkyys vähenee ja hintavakaus voidaan turvata
alemmalla korkotasolla. Miksi tämä käsitys on
väärä?
Selvää on, että jos uusi talous johtaa kilpailun kiristymiseen, yritysten hinnoitteluvoima
vähenee ja marginaalit kapenevat. Tämän seurauksena joko panoshinnat nousevat tai hinnat
laskevat. Jos vaikutus menee lopputuotteiden
hintoihin, inflaatiopaineet vähenevät väliaikaisesti. Hinnoitteluvoiman väheneminen hyödykemarkkinoilla johtaa neuvottelumallien mukaan reaalipalkkojen alenemiseen ja siten NAIRUn alenemiseen. Hinnoitteluvoima vähenee
siis paitsi yrityksillä, myös työmarkkinoiden sisäpiirillä. Kilpailun kiristyminen vaikuttaa kuitenkin vain marginaaleihin, ei inflaatiotrendiin.
Pitemmällä tähtäimellä, kun hintataso on sopeutunut uuteen tasapainoon, ei kilpailurakenteella ole selkeää yhteyttä inflaatiodynamiikkaan eikä tasapainokorkotasoon.
Vaikka kilpailun lisääntyminen ei pysyvästi
laske tasapainokorkoa, sillä voi olla muunlaisia vaikutuksia. Hintatason syklisyys saattaa
muuttua kolluusiomahdollisuuksien heikentyessä. Tästä klassinen esimerkki on Greenin
ja Porterin liipasinhinnoittelumalli (trigger pricing -kirjallisuus). Sen mukaan kolluusiota voidaan ylläpitää korkeasuhdanteessa, mutta ma49
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talasuhdanteessa kolluusion ylläpitäminen vaikeutuu, hintasodat yleistyvät ja hinnat laskevat.
Uudessa taloudessa kolluusion edellytykset
voivat siis kaventua. Lisäksi erotus kolluusiohinnan ja kilpailullisen hinnan välillä voi pienentyä.
Yritysten marginaalien kaventuessa funktionaalinen tulonjako muuttuu palkkojen hyväksi. Keynesiläisissä teorioissa on perinteisesti
tapana ajatella, että palkansaajien kulutusalttius on suurempi kuin pääomatulon saajien. Tällöin funktionaalisen tulonjaon muutos johtaisi
kysynnän kasvuun ja säästämisen vähenemiseen. Tasapainokorko nousee ja inflaatiopaineet kasvavat.
Tuottavuuden kasvu ja toinen
väärinkäsitys

Toisen väärinkäsityksen mukaan uusi talous ja
nopea tuottavuuden kasvu estävät palkankorotusten siirtymisen hintoihin. Talouden inflaatioherkkyyden katsotaan tämän seurauksena
vähenevän ja uskotaan, että hintavakaus voidaan saavuttaa matalammalla korkotasolla.
Taustalla lienee ajatus teknologisen kehityksen
nopeutumisesta ja siten tuotannon trendikasvun kiihtymisestä.
Korkotason ja tuotannon kasvuvauhdin yhteys voidaan johtaa yksinkertaisesta mallista,
joka löytyy monestakin oppikirjasta. Oletetaan
logaritminen ajassa separoituva hyötyfunktio
sekä Cobb-Douglas -tuotantofunktio, jonka
taustalla on Hicks-neutraali teknologinen kehitys. Tällöin tasapainoreaalikorkotaso r määräytyy talouden potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista (g) ja aikapreferenssistä (β), joka
on hiukan ykköstä pienempi vakio:
(1)
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1 + r = (1 + g) / β

Se reaalikorkotaso, joka tasapainottaa säästämisen ja investoinnit, riippuu positiivisesti
(eikä negatiivisesti) talouden kasvuvauhdista ja
siten teknologisen kehityksen vauhdista. Kun
potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti kiihtyy,
tasapainokorkotaso nousee. Eli jos todella on
niin, että tuottavuuden kasvu ja sen seurauksena myös talouden kasvuvauhti on nopeutunut, niin pitkällä tähtäimellä sen seurauksena
pitäisi olla reaalisen korkotason nousu.
Tämä on suljetun talouden malli. Pienessä
avotaloudessa (Suomessa tai euroalueella) tilanne voi tietenkin olla toinen. Siihen reaalikorkoon, joka maailmalla kohdataan, eivät tällaiset uuden talouden ilmiöt vaikuta. Koska
uusi talous on kuitenkin suhteellisen globaali
ilmiö, suljetun talouden malli voi olla käyttökelpoinen.

Todellisia vaikutuksia
Edellä esiteltiin siis kaksi tyypillistä väärinkäsitystä. Minkälaisia vaikutuksia uudella taloudella sitten oikeasti voisi olla inflaatiodynamiikkaan ja rahapolitiikkaan? Lyhyellä aikavälillä voi esiintyä monensuuntaisia vaikutuksia.
On vaikea sanoa, mikä niiden nettovaikutus
lyhyelläkään tähtäimellä olisi. Sen sijaan jo nyt
tiedetään, että tulee olemaan mittausongelmia.
Miten investointi 800 MHz:n PIII tietokoneeseen pitäisi suhteuttaa parin vuoden takaiseen
300 MHz:n PII tietokoneeseen? Tai miten
elektronisten tuotteiden laadun muutokset ja
uudet aineettomat tuotteet tulee ottaa huomioon tuotannon mittaamisessa? Luetaanko
esimerkiksi tietokoneohjelmat tuotteiksi vai
palveluiksi?
Kun tuotannon mittaaminen on vaikeaa,
niin saman kolikon kääntöpuolena myös hintojen mittaaminen on hankalaa. Esimerkiksi
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kännykkä, joka pari vuotta sitten maksoi 2000
mk, maksaa nyt ehkä 800 mk. Toisaalta ihmiset ostavat suunnilleen saman hintaisia kännyköitä kuin kaksi vuotta sitten. Toinen hyvä esimerkki on elektroninen viihde: tietokonepelit
muuttuvat koko ajan todentuntuisemmiksi,
mutta niiden hinnat pysyvät jokseenkin muuttumattomina. Hintakehitykseen syntyy mielenkiintoisia vertailuongelmia.
Teoriassa vastauksena olisivat hedonistisiin
hintayhtälöihin perustuvat indeksit, jotka mittaavat tuotteiden laatua niiden sisältämien ominaisuuksien perusteella. Käytännössä tämä on
hyvin vaikeaa: mikä on se omaisuusvektori,
joka määrittää esimerkiksi tietokonepelin.
Nämä eivät ole sinänsä uusia ilmiöitä, sillä kulutuskorit ovat muuttuneet aina ajan myötä.
Uutta nykytilanteessa on lähinnä muutosvauhdin nopeus sekä aineettomien hyödykkeiden
osuuden lisääntyminen.
Kansantalouden tilinpitoa on korjattu eri
tavoin eri maissa. Yhdysvalloissa tietokoneiden
hintaindeksi laskee huomattavasti nopeammin
kuin Euroopassa, mikä on heikentänyt vertailtavuutta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Bureau of
Labour Statistics on muuttanut vuoden 1966
jälkeen kuluttajahintaindeksin laskentaa tavalla, joka hidastaa hintojen nousuvauhtia lähes
puolella prosenttiyksilöllä. Hiljattain Robert
Gordon (ks. NBER nro 7769) on arvioinut näiden muutosten vaikutuksia hintaindeksiin.
Hän tuli siihen tulokseen, että tämä harha on
nyt pienentynyt 1,1:stä 0,6:een prosenttiyksikköön. Eli USA:n inflaatiokehitystä tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon, että 1/2 prosenttiyksikköä matalasta inflaatiosta voisi suoraan

selittää laskennallisilla tekijöillä. Euroopassa ei
tiettävästi ole tällaisia uudistuksia siinä laajuudessa tehty, joten kansainvälinen vertailu on
vaikeaa.
Tästä seuraa hankala kysymys: miten keskuspankin pitäisi tavoitteenasettelussaan suhtautua siihen, että tilastokeskukset uudistavat
hintaindeksin laskentatapaa? Lienee selvää,
että tästä kaikesta seuraa epävarmuuden lisääntyminen. Sellaisten taloudellisten tasapainokonseptien kuten potentiaalisen tuotannon
mittaaminen ja analysointi tulee huomattavasti hankalammaksi. On vaikea käyttää historiallisista aineistoista estimoituja tasapainorelaatioita ja soveltaa niitä enää nykytilanteeseen.
Keskuspankin tulee yrittää löytää suorempaa
informaatiota kysynnän ja tarjonnan epätasapainotiloista.
Tietyssä – eikä mitenkään triviaalissa – mielessä näyttää selvältä, että nyt todella eletään
uudessa taloudessa. Vähemmän selvää on, minkälaisia seuraamuksia tällä on inflaatiodynamiikan ja rahapolitiikan kannalta. Lyhytaikaisia
vaikutuksia voi olla monenlaisia. Myös pysyvät
vaikutukset rahapolitiikan viritykseen voivat
olla mahdollisia, mutta ne ovat todennäköisesti
eri suuntaisia kuin mitä julkisuudessa on esitetty.
Yksi keskeinen haaste, jonka kaikki keskuspankit joutuvat kohtaamaan, liittyy mittausongelmiin, indeksien uudistamiseen jne. Paljon
aikaisempaa suurempaa harkintaa – ja jopa jossain määrin skeptisyyttä – joudutaan jatkossa
soveltamaan siihen, miten hintaindeksiä tai
yleensä tilastokeskuksen makrotaloudellista
informaatiota tullaan tulkitsemaan. "
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