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1. Taustaa 

Maailmantalouden näkymät ovat muuttuneet 
olennaisesti runsaassa vuodessa. Euforisesta 
Kaakkois-Aasian kasvuihmeen ihailusta on pää
dytty pessimistisimmillään hyvin synkkiin ar
vioihin niin Aasian kuin koko maailman lähitu
levaisuudesta. Aasia on kriisistä huolimatta ny
kyään maailmantalouden keskeisiä alueita pait
si väestönsä myös taloudellisen kokonsa suh
teen. Jatkossa Aasian tapahtumien uutisointi on 
normaalia arkipäivää. 

Viime vuoden heinäkuussa alkaneen Aasian 
talouskriisin vaikutusten arvioita on jatkuvasti 
jouduttu tarkistamaan synkemmiksi länsimai
den näkökulmasta. Kriisistä on tullut yleismaa
ilmallinen finanssikriisi etenkin, kun Venäjä ja 
Venäjän »tilapäisten» maksulykkäysten ilmoi
tuksen jälkeen Etelä-Amerikka ovat saaneet 
»tartunnan» . 

* Valmisteltu puheenvuoro Pertti Haaparannan esi
telmään Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 28.10. 
1998. 
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Oheisessa kuviossa on esitetty ETLAn syys
kuisia arvioita Aasian tilanteesta. On ilmeistä, 
että ETLAnkin on tarkistettava ennusteita jon
kin verran synkempään suuntaan Aasian suh
teen. Japanin taloustilanne on viimeaikaisista 
toimista huolimatta keskeinen uhka alueen ta
louskehitykselle. Joistakin toipumisen merkeis
tä huolimatta - korot ovat laskeneet useissa 
maissa, valuuttakurssit ovat vahvistuneet ja 
pörssikurssit kääntyneet ainakin tilapäisesti 
nousuun, kriisi nähdään edelleen vahvana uhka
na maailman talouskehitykselle. 

2. Malli 

Professori Haaparannan käyttämä, GTAP-malli 
(Global Trade Analysis Project) on perin mie
lenkiintoinen. Siinä otetaan huomioon Aasian 
kriisin useamman tyyppiset vaikutukset teolli -
suusmaiden suhteen: teollisuusmaiden vaihto
suhteiden paraneminen, ulkomaankaupan nega
tiiviset määrälliset vaikutukset sekä rahoituksel
listen olojen keveneminen. 

Mallissa on verraten laaja toimiala- ja maa
sekä tuotannontekijäjako, mikä on tietääkseni 
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Kuvio 1. 

Kokonaistuotannon määrän muutos 
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ainutlaatuista tämänkaltaisissa malleissa. Tämä 3 * Tulokset 
on saatu aikaan soveltamalla ns. kalibrointia, 
jossa heikonkin tilastoaineiston maista saadaan 
työstetyksi mallit, joita voidaan käyttää varsin 
monipuoliseen laskentaan. 

Esitelmöitsijä oli aggregoinut maat 8 aluee
seen ja 17 toimialaan. Kriisimaa-aggregaattiin 
oli sisällytetty myös Japani, vaikka se poikkeaa 
luonteeltaan huomattavasti alueen muista mais
ta. Japanin talouskriisi alkoi jo vuosikymmenen 
alussa. Lisäksi se on taloudellisen merkityksen
sä puolesta aivan omaa kokoluokkaansa. 

Tulokset saattaisivat olla vielä mielenkiintoi-
sempia, mikäli Japani erotettaisiin omaksi 
alueekseen. Näin pysyttäisiin tarkastelemaan 
mm. Japanin lukuisten talouspakettien vaiku
tusta. 

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin virkistäviä. 
Niissä tulevat selvästi esiin myös teollisuusmai
den kannalta positiiviset vaikutukset, korkota
son aleneminen ja vaihto suhteen paraneminen. 
Negatiiviset, kauppavirtoihin perustuvat vaiku
tukset tulevat tällöin mukaan oikeassa mittasuh-
teessa. Periaatteessa pienten kriisimaiden kaup-

.. pavirtavaikutus muuhun maailman talouteen voi 
näkyä vain joillakin toimialoilla. Neljän kriisi
maan, Etelä-Korean, Indonesian, Malesian ja 
Thaimaan kokonaistuotanto on ostovoimapari
teettien avulla arvioituna vain hieman suurempi 
kuin Ison-Britannian BKT. Näin ollen maail-
mantalouden kaatuminen näiden maiden talous
ongelmiin on selvää liioittelua, vaikka talous-
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Kuvio 2. 

Ostovoimapariteetein 
Lähde: IMF 

kasvu on ollutkin pitkään maailman huippu
luokkaa. Sen sijaan Japanin ja Kiinan ongelmat 
voivat olla kohtalokkaammat jo pelkästään ul
komaankaupan näkökulmasta. 

Reaalitaloudellisen, lähinnä ulkomaankau
pan kautta tapahtuvien taloudellisten vaikutus
ten ohella, kansainvälisten sijoittajien riskien 
uudelleenarviointi, »pako laatuun» aiheuttaa 
nopeasti taloudellisia vaikutuksia ympäri maail
maa. Tämä kaksijakoinen vaikutus on otettu hy
vin huomioon professori Haaparannan käyttä
mässä mallissa. 

Maailmantalouden uusi keskeinen ongelma, 
finanssimarkkinoiden epävakaus tulee näin hy
vin esiin tutkimuksessa. Kooltaan pieneltäkin 
alueelta voi tulla maailmantalouden kannalta 
kohtalokkaita vaikutuksia, jos se johtaa suuriin 
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Afrikka 

muutoksiin sijoittajien portfoliokäyttäytymi
sessä. Latinalainen Amerikka on tästä hyvä esi-. 
merkki. Venäjän elokuussa seuranneesta va
luuttasidonnaisuuden purkamisesta ja velkojen 
maksun osittaisesta jäädyttämisestä seurasi kan
sainvälisten sijoittajien riskien uudelleenar
viointi. Tämän seurauksena oli valuuttapako 
Latinalaisesta Amerikasta ja sen seurauksena li
sääntynyt huolestuminen Yhdysvaltain myön
teisen talouskehityksen jatkuvuudesta. 

Professori Haaparannan tutkimuksessa kriisin 
teollisuusmaiden näkökulmasta myönteiset vai
kutukset ylittävät selvästi kielteiset vaikutukset. 
Toisin sanoen suurta huolta ei pitäisi olla Suo
menkaan näkökulmasta. Joissakin muissa tutki
muksissa (esim. BarrelI 1998) on saatu saman
suuntaisia, joskin pessimistisempiä tuloksia. 



4. Yhteenveto 

Tulokset eivät ole itsestäänselvyyksiä eikä mal
lin tuloksia pidä tulkita ennusteina kuten esitel
mässä todettiin. Mallissa ei oteta huomioon 
odotusvaikutuksia eli sitä, että kriisi saattaa joh
taa Yhdysvalloissa ja Euroopassakin lisäänty
neeseen varovaisuuteen ja tätä kautta edelleen 
heikkoon talouskehitykseen. Malli kaipaa epäi
lemättä vielä hienosäätöä ennen kuin sitä voi
daan käyttää täsmällisempään arviointiin. Sen 
tulokset kuitenkin antavat lisäuskoa maailman
talouden kasvun jatkumiselle. 
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Kriisin negatiiviset vaikutukset tulevat teol
lisuusmaille viennin vaikeutumisesta kriisialu
eelle ja kolmansille markkinoille sekä tuonnin 
lisääntymisestä. Suomen näkökulmasta Aasian 
osuus viennistä on kasvanut tuntuvasti kuluval
la vuosikymmenellä osin Suomen laman aihe
uttamana. Siten eräillä toimialoilla negatiiviset 
vaikutukset ovat ilmeiset. Kuitenkin kriisistä 
teollisuusmaille aiheutuvat »positiiviset» vaiku
tukset keventävät näitä vaikutuksia - etenkin 
jos Euroopan ja Yhdysvaltain talouksilla on riit
tävästi kriisinsietokykyä tuonnin kasvun suh
teen. 
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