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ihmiskunnan olemassaolo on ollut eloonjää

mistaistelua köyhyyttä, kulkutauteja, nälänhä
tää ja armottomia luonnonolosuhteita vastaan.
Valistuksen aika ja teollinen vallankumous an
toivat uusia aseita tähän taisteluun. teollistu
misen myötä kansantaloudet vaurastuivat mer
kittävästi, ja taloudelliset arvot juurtuivat syväl
le länsimaiseen ajatteluun. pitkään ajateltiin,
että luonto tarjoaa loputtomat resurssit kas
vuun. rooman klubi julkaisi vuonna 1972 ym
päristötietoisuuden kannalta merkittävän ske
naarioraportin ”limits to Growth”. siinä en
nustettiin, että maailmantalouden romahdus
olisi vain vuosikymmenten päässä, mikäli kulu
tusta ei hillitä.
ajankohtaisista ympäristöongelmista eniten
on ollut esillä ilmastonmuutos. isoBritannian
hallitus julkaisi viime vuonna asiantuntijara
portin ilmastonmuutoksen taloudellisista vai
kutuksista. raportin pääkirjoittaja on nicholas
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stern. raportin mukaan ilmastonmuutoksen
torjunta on välttämätöntä taloudelliselta kan
nalta katsottuna. kestävä kehitys on ilmaisu
yhteisymmärrykselle, jonka mukaan ympäristö
asiat tulee huomioida kaikessa toiminnassa.
näyttää siltä, että kestävä kehitys ei ole katoava
muotitermi, vaan käsite on tullut jäädäkseen.
Monet ajattelevat, että edistys liittyy kiinteästi
talouskasvuun. näistä syistä kestävän kehityk
sen ongelma on jatkuvasti ajankohtainen.
taloudellisen kehityksen ongelma on talous
tieteessä ydinkysymys. adam smithin mukaan
vapaaehtoiseen vaihdantaan perustuva markki
natalous, työnjako ja vapaakauppa edistävät
kansojen vaurastumista parhaalla mahdollisella
tavalla. hajautetun päätöksenteon oloissa it
sekkäin motiivein toimivat ihmiset onnistuvat
tuottamaan kansantaloudellisesti parhaan tu
loksen ikään kuin näkymättömän käden ohjaa
mana. jotkut klassiset taloustieteilijät, kuten
david ricardo ja thomas Malthus, päätyivät
pessimistisiin päätelmiin. he katsoivat, että
jatkuva vaurastuminen on mahdotonta. en
nemmin tai myöhemmin saavutetaan niin sa
nottu vakaa tila, jossa laajat kansanjoukot jou
tuvat elämään toimeentulon rajamailla. tällais
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ten lohduttomien ennusteiden vuoksi taloustie
de sai pitkäksi aikaa nimen ”synkkä tiede”.
Vähitellen taloustieteilijöiden kiinnostus
klassisiin kysymyksiin hiipui, ja nykyaikaiset
mikro ja makroanalyysit valtasivat alaa. ym
päristöasiat ja luonnonvarojen riittävyys saivat
huomiota erityisesti toisen maailmansodan jäl
keen, jolloin teollistumisprosessi lähti voimak
kaasti käyntiin. Merkittävät ympäristöongelmat
herättivät myös taloustieteilijöiden kiinnostuk
sen. yksittäisiä tärkeitä kontribuutioita oli teh
ty jo 1800luvulta alkaen: Martin Faustmannin
metsien kiertoaikaongelma, arthur C. pigoun
ulkoisvaikutusanalyysi ja harold hotellingin
uusiutumattomien luonnonvarojen optimaali
nen käyttö.
kestävä kehitys on suhteellisen uusi nimi
vanhalle ongelmalle. sen teki tunnetuksi yk:n
ympäristön ja kehityksen maailmankomission
raportti vuodelta 1987. tämän niin sanotun
Brundtlandin raportin mukaan ”kestävä kehi
tys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken
tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdol
lisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. nykyajalle
on ominaista teknologisen osaamisen nopea
kumuloituminen. Myös maailmantalous kasvaa
voimakkaasti ja yhä useammat maat ovat onnis
tuneet käynnistämään taloudellisen vaurastu
misprosessin. nämä prosessit muokkaavat voi
makkaasti ympäristöä, luonnonvaroja ja tule
vaisuutta.
tutkimuksessa tarkastellaan kestävän kehi
tyksen ja talouskasvun välistä problematiikkaa
markkinatalousjärjestelmässä. kestävällä kehi
tyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa sekä yh
teiskunta, talousjärjestelmä että luonnon järjes
telmä säilyttävät elinvoimaisuutensa pitkälle
tulevaisuuteen. ekologisen taloustieteen mu
kaan luonnon ekologian ominaisuudet täytyy
ottaa huomioon kestävän kehityksen ongelmia
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tarkasteltaessa. katsotaan, että loppujen lopuk
si kansantalous on alisteinen ekosysteemille;
luonto ei tarvitse ihmistä, mutta ihmisen talous
tarvitsee toimivan luonnontalouden. luonnon
pääomaa voidaan korvata fyysisellä pääomalla,
mutta vain tiettyyn rajaan asti.
Markkinatalousjärjestelmä ymmärretään
tuotanto ja moraalijärjestelmänä, jonka pe
rimmäisenä tehtävänä on tuottaa hyvinvointia
kuluttajille sekä nykyhetkessä että tulevaisuu
dessa. näin luonnehdittuna kestävän kehityk
sen ongelmaa lähestytään kolmesta suunnasta:
(1) moraalifilosofisena ongelmana, (2) niin
sanotun uuden kasvuteorian perusmallina ja
(3) empiirisenä kysymyksenä. tutkimuksen pe
russanoma on, että talouskasvua sisältävä kes
tävä kehitys on mahdollista markkinatalousjär
jestelmässä. se edellyttää kuitenkin investoin
teja henkiseen pääomaan, päästökuormituksen
vakiinnuttamista ekologisesti kestävälle tasolle
sekä sosiaalisilla periaatteilla ohjattua markki
natalousjärjestelmää.
Moraalifilosofisen tarkastelun lähtökohtana
on tutkia, millaisilla edellytyksillä markkinata
lous voisi olla sopusoinnussa kestävän kehityk
sen kanssa. tutkimuksessa käytetään hyväksi
yhden 1900luvun merkittävimmän moraali ja
yhteiskuntafilosofin john rawlsin oikeuden
mukaisuusteoriaa. yhteiskuntasopimusteorian
perusoletuksia ovat sekä yksilöiden perusoi
keuksien ja vapauksien kunnioittaminen että
niitä vastaavien velvollisuuksien noudattami
nen. järjestäytyneen yhteiskunnan perusperiaat
teita luotaavan analyysin tuloksena voidaan
johtaa muun muassa seuraavat johtopäätökset:
(1) kestävä kehitys on luonnollinen vaatimus
markkinatalousjärjestelmälle, jossa sovelletaan
individualismin periaatteita ankarasti tulkiten.
(2) julkisen vallan on turvattava tuleville suku
polville mahdollisuus vaurastumiseen ja kehi
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tykseen. (3) haitallisten ulkoisvaikutusten,
kuten saastuttaminen, tuottamisesta syntyy sen
aiheuttajalle potentiaalinen korvausvelvolli
suus.
teoreettisessa mallitarkastelussa käytetään
hyväksi yhtä uuden kasvuteorian perusmallia.
robert solow synnytti 1950luvulla uusklassi
sen teorian kasvusta. solowin kasvumallia on
sovellettu moniin ympäristö ja luonnonvarata
louden kysymyksiin. keskeinen kysymys on,
miten niukat luonnonvarat tulee allokoida op
timaalisesti niin, että ylisukupolvinen hyöty
funktio maksimoituu. kestävyyden vaatimuk
sena on, että per capita kulutus ei saa laskea,
vaikka suunnitteluhorisontti olisi ääretön. so
lowin mallilla voidaan osoittaa, että tällainen
tilanne on mahdollinen, vaikka kyseessä olisi
ehtyvä luonnonvara.
Mallissa oletetaan täydellinen pääomien
substituutio. toisin sanoen, vähenevä luonnon
vara voidaan korvata fyysisellä pääomalla il
man, että kokonaishyöty laskee. tekninen ke
hitys on tärkeä elementti, mutta mallissa ei
tarkastella, kuinka teknisen edistyksen vauhti
määräytyy. kasvuteorian uusi suuntaus, jonka
keskeisiä nimiä ovat paul romer, robert lucas
ja robert Barro, syntyi 1980luvulla. se haluaa
ottaa mukaan varsinaiseen teoriaan niitä seik
koja, joita kasvusta ja erityisesti inhimillisen
pääoman merkityksestä oli havaittu. tieto on
tuotannontekijä, ja se pitää ottaa selittäjäksi
itse malliin.
endogeenisen kasvun malleissa luontoa
voidaan käsitellä monella tavalla. ympäristö
sektori voidaan kuvata esimerkiksi metsien tai
kalapopulaatioiden biologisina kasvufunktioi
na, joissa ympäristön tila ja luonnonvarojen
käyttö ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään.
saastuttamisen vaikutukset voidaan yhdistää
tuotantofunktioon, luonnonvaroihin, ekolo

giaan ja kuluttajien hyötykokemukseen. tutki
muksessa käsitellyn mallin avulla hahmotetaan
kasvun rajoja, kun termodynamiikan rajoituk
set ja henkisen pääoman ominaisuudet otetaan
huomioon.
herman daly nousi 1970luvulla merkittä
väksi niin sanotun stationaarisen talouden puo
lestapuhujaksi. termodynamiikan peruslakei
hin vedoten hän esitti, että talouskasvu ei voi
olla positiivista pitkällä aikavälillä. kestävä ke
hitys edellyttää vakaan talouden ohjelmaa, mikä
käytännössä merkitsee nollakasvua. daly ei
anna paljoa painoarvoa henkiselle pääomalle.
Väitöstutkimuksessa kuvataan uuden kasvuteo
rian perusmallin avulla tilanne, jossa fyysinen
pääoma ja ympäristökuormitus kiinnitetään
ekologisesti kestävälle tasolle. tämä on yksi
tapa ottaa huomioon termodynamiikan lait.
aluksi tarkastellaan niin sanotun akmallin
ominaisuuksia. se on yksinkertainen endogee
nisen kasvun malli, joka kykenee tuottamaan
tasapainoisen jatkuvan talouskasvun uran. ole
tuksena on, että kuluttajan hyötykokemus kas
vaa kulutuksen kasvaessa. toisaalta kuluttajan
kokema hyöty laskee lisääntyvistä saastepääs
töistä. päästöjen oletetaan aiheutuvan käytetys
tä pääomasta. näin menetellen saadaan kaksi
tulosta. Mikäli saastuttamisen rajahaitat kasva
vat liian suuriksi, talouskasvu pysähtyy. kulut
tajan hyödyn maksimointi edellyttää kulutuk
sen valitsemista optimaalisesti niin, että lisä
päästöjen aiheuttama rajahaitta ei ylitä kulu
tuksen lisäyksen tuottamaa rajahyötyä. toisaal
ta jatkuva kasvu on mahdollista niin kauan
kuin pääoman tuottavuus ylittää saastuttamisen
aiheuttaman rajahaitan. esimerkiksi jatkuvasti
kehittyvä puhdistusteknologia voisi tuottaa täl
laisen tuloksen.
näissä malleissa kestävä kehitys on mahdol
lista vain, jos fyysinen pääoma kasvaa jatkuvas
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ti. Monet ekologisen taloustieteen edustajat
pitävät tällaista kehitystä termodynamiikan la
kien vastaisena. Viimeisessä mallissa fyysinen
pääoma vakioidaan ja henkisen pääoman mer
kitys korostuu. näin menetellen osoitetaan,
että termodynamiikan rajoitteista huolimatta
kestävä kehitys on mahdollista kasvavassa ta
loudessa, kun kasvun lähteenä on henkinen
pääoma. toisin sanoen kestävä kehitys ei edel
lytä nollakasvua pitkälläkään aikavälillä – ei
ainakaan teoriassa, jos sisäsyntyisesti luodaan
uutta osaamista puhdistusteknologiaan ja tuo
toksen materiaaliintensiteetin alentamiseen.
empiirisessä osassa käytetään hyväksi niin
sanottua ympäristötaloudellista kuznetskäyrä
hypoteesia (ekC). Gene Grossman ja alan
krueger sekä nemat shafik ja sushenjit Ban
dyopadhyay käynnistivät ekCtutkimukset
1990luvulla. hypoteesin mukaan ympäristö
kuormitus on kasvava taloudellisen kehityksen
alkuvaiheissa. kun kuluttajat ovat vaurastuneet
tarpeeksi, ympäristökuormitus vähenee, koska
ympäristöarvot saavat enemmän painoarvoa.
kilpailu pakottaa yritykset ottamaan ympäris
tönäkökohdat huomioon tuotannossaan sekä
tuottamaan ympäristöystävällisiä hyödykkeitä
kuluttajille, joiden valintapäätöksiin vaikutta
vat ”vihertävät” arvot. Myös poliitikot ja puo
lueet joutuvat ottamaan ohjelmissaan huo
mioon äänestäjien ympäristövaateet. lopulta
yhteiskunnallinen muutos näkyy esimerkiksi
uusina lakeina, kieltoina, tukipaketteina, ym
päristöveroina ja kansainvälisenä ympäristöyh
teistyönä.
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perustapauksessa ympäristöindikaattoria
selitetään per capita kansantulon polynomi
mallilla. ekChypoteesin toteutuessa havaitaan
käänteinen ukäyrä. hypoteesin positiivinen
perusvire on, että taloudellinen kasvuprosessi
korjaa aiheuttamansa ympäristöongelmat. toi
saalta ekC voi epäonnistua monista syistä.
tehdyt ekCtutkimukset eivät ole onnistuneet
vakuuttamaan tutkijoita hypoteesin lainomai
suudesta. joidenkin, usein paikallisten, indi
kaattoreiden kohdalla ekChypoteesi saa tilas
tollista tukea. tällaisia indikaattoreita ovat
esimerkiksi rikkidioksidipäästöt, kaupunkiil
man saasteet, vesistöjen happipitoisuus, hygiee
ninen laatu ja raskasmetallipitoisuudet. erityi
sesti globaalien indikaattoreiden, kuten kasvi
huonekaasut, kohdalla käänteistä ukäyrää ei
yleensä löydetä.
Väitöstutkimuksessa testataan ekChypo
teesia sekä materiaalivirroilla että hiilidioksidi
päästöillä. suoritetusta analyysistä voidaan
tehdä seuraavat johtopäätökset: (1) ekChypo
teesi ei saa tukea materiaalivirtojen osalta teol
lisuusmaissa, (2) ekChypoteesi ei saa tilastol
lista tukea hiilidioksidipäästöjen osalta yhdys
valloissa, ja (3) ekChypoteesi saa tukea kes
keisissä euroopan unionin maissa hiilidioksi
dipäästöjen osalta. näyttää siltä, että globaaleja
kasvihuonekaasuja voisi olla mahdollista halli
ta, mikäli suurimmat kasvihuonekaasujen tuot
tajat sitoutuisivat yhteiseen ympäristöpolitiik
kaan. 

