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Antti Tanskanen

SUOMEN TEOLLISUUDEN KANSAINVÄLINEN ERIKOISTUMINEN*

1. Johdanto

Kysymys maan suhteellisesta edusta kuuluu kansantalous- .

tieteen klassisiin ongelmiin. Ricardon selitys, joka pe-

rustuu eroihin työn suhteellisessa tuottavuudessa, sekä

Heckscherin ja Ohlinin selitys, joka perustuu eroihin tuo-

tannontekijöiden suhteellisessa runsaudessa, ovat säily-

neet varsin keskeisessä asemassa sekä teoreettisissa tutki-

muksissa että oppikirjoissa. Yli kahdenkymmenen viime vuo-

den ajan on kansantalouksien erikoistumiselle etsitty seli-

tystä verraten innokaasti myös empiiristen tutkimusten avul-

la. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet emo teoriat varsin

puutteellisiksi reaalimaailman kuvaajina ja ovat samalla

tarjonneet joukon uusia selityksiä maan suhteelliselle

edulle. Alan tieteellistä tilaa voidaan luonnehtia siten,

että toisaalta on olemassa loogisesti tyydyttäviä mutta

empiirisesti heikkoja abstraktis-deduktiivisia teorioita

ja toisaalta tyydyttäviä ernpiiris-induktiivisia tutkimuk-

sia, joilta kuitenkin puuttuu vankka talousteoreettinen

perusta.

Suomessa käydään keskustelua resurssien allokoinnista ja

investointikriteereistä. Tähän keskusteluun pitäisi liit-

tyä kysymys Suomen suhteellisesta edusta. Tällainen ongel-

* Tämä artikkeli liittyy tutkimusprojektiin, johon Yrjö
Jahnssonin Säätiö on myöntänyt apurahan.
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manasettelu tutkimuksista puhumattakaan on kuitenkin jää

nyt vähäiseksi. Nyt raportoitavassa tutkimuksessa on py

ritty etsimään niitä tekijöitä, joiden suhteen Suomessa

vahvan ja heikon kilpailuaseman omanneet teollisuuden toi

mialat ovat poikenneet toisistaan. Toisin sanoen on kysyt

ty, minkälaisille toimialoilIe Suomi on erikoistunut. Vaik

ka tutkimuksessa tyydytäänkin kysymään, miten on ollut,

eikä siis esimerkiksi, miten pitäisi olla, antanevat saa

dut tulokset oman lisänsä myös edellä viitattuun kotimai

seen keskusteluun resurssien allokoinnista.

2. Kansainväli.set tutkimukset

Empiiristen tutkimusten lähtökohtana oli Heckscherin ja

Ohlinin teorian testaaminen. Toisin sanoen tutkittiin,

voiko pääoman tai työvoiman suhteellinen runsaus verrat

tuna muihin maihin selittää sitä, millaisia tavaroita tar

kasteltava maa tuo ja vie. Myöhemmin monia muitakin teki

jöitä on paljon tutkittu. Näitä ovat esimerkiksi koulutus,

labour-skill, human capital, suurtuotannon edut, luonnon

varat ja tulot per capita. Perusteluksi Suomea koskevan

tutkimuksen metodisille ratkaisuille ja erityisesti tes

tattavien muuttujien valinnalIe esitetään seuraavassa ly-'

hyt katsaus alan ulkomaisiin tutkimuksiin. Tämän tavoit

teen saavuttamiseksi ei ole ollut tarpeen pyrkiä mihin

kään oppihistoriallisesti kattavaan katsaukseen. Maini

tuiksi tulevat tutkimukset ovat yleensä vain esimerkkejä
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useista samanta,pai.sis.ta tutkimuksista. Alan oppihisto~

riallisista katsauksista voidaan mainita esimerkiksi.

Bhagwati (1964) ja Stern (19751.

Heckscher-Ohlin teoreeman mukaan maa vie niitä tuotteita,

joiden tuottamisessa tarvitaan paljon (verrattuna tuonti

tuotteeseen) sitä tuotannontekijää, jota maalla on suhteel

lisen runsaasti (verrattuna kauppakumppaniin). Tämä teo

reema on alunperin todistettu olettaen kaksi maata, kaksi

tuotannontekijää ja kaksi tuotetta. Myöhempikään teorian

muodostus ei ole antanut yksiselitteistä vastausta, miten

teoria pitäisi formuloida ja testata usean maan tapaukses

sa. Useimmiten tarkasteltavan maan ulkomaankauppa eri mai

den kanssa on aggregoitu ja siten käsitelty muuta maailmaa

yhtenä kokonaisuutena. Toisaalta eräissä tutkimuksissa mait

tainen disaggregointi on johtanut H-O teorian hyväksyttä

vyydestä erilaisiin tuloksiin kuin aggregoitu aineisto

(ks. esim. Bhagwat{ (1964) ja Baldwin (1971)). Kun tarkas-

telussa otetaan huomioon kolmas tuotannontekijä ja/tai

välituotteita ja ns. non-traded tuotteita, voidaan jo teo

riassa päätyä tulokseen, joka on H-O teorian vastainen

(ks. esim. Batra (19731). Emplirisissä töissä nämä näkö

kohdat on yleensä ratkaistu siten, että kolmas tuotannon

tekijä jätetään yksinkertaisesti tarkastelun ulkopuolelle

ja metodista riippuen joko tuotteet aggregoidaan vienti-

ja tuontituotteisiin tai asetetaan esimerkiksi vientiosuu

den tai kauppataseen ylijäämän mukaiseen järjestykseen.

Negatiivisille tuloksille po. näkökohdat ovat tietysti yhte

nä mahdollisena selityksenä.



-4-

H-O malliin liittyvät ongelmat ovat tulleet hyvin esiin·

etsittäessä selitystä ns. Leontiefin paradoksilIe. Tämä

nimitys on annettu Leontiefin (1953) julkaisemalIe tulok

selle, jonka mukaan USA:n vientituotteet olivat työinten

siivisiä verrattuna tuontia korvaaviin tuotteisiin. Vas

taavia H-O teorian kanssa ilmeisen ristiriidassa olevia

tuloksia on saatu myöhemmin runsaasti. Näihin voitaneen

lukea myös Parkkisen (1973) tulos, jonka mukaan Suomen

vientiteollisuus on ollut pääomavaltaisempi kuin tuontia

korvaava teollisuus. Tosin on huomattava, että myös alku

tuotantovaiheessa käytetyt tuotannontekijät pitäisi ottaa

huomioon testattaessa H-O teoriaa.

H-O teoria perustuu mm. oletuksiin, joiden mukaan tuotanto

funktiot ovat lineaarisesti homogeenisia ja samanlaisia

kaikissa maissa sekä, että tuotteiden työjpääomavaltaisuus

järjestys on riippumaton tuotannontekijöiden hintasuhteista.

Näitä molempia tuotantofunktioon liittyviä oletuksia on

jonkin verran tutkittu (esim. Minhas (1962], Gupta (1968)

ja Gehrels (1970)). Tulokset ovat olleet siinä määrin keske

nään ristiriitaisia, että yleistä johtopäätöstä po. oletus

ten merkityksestä ei voida tehdä. Näitä tuotantofunktioon

liittyviä tekijöitä ei ole kuitenkaan pidetty tärkeimpänä

syynä H-O teorian vastaisiin tuloksiin. Tältä osin keskei

siksi näyttävät nousseen luonnonvarojen vaikutus sekä työ

voiman ja pääoman määrän mittaamiseen liittyvät vaikeudet

ja niihin liittyen ns. human capital. Resurssiteorioiden

yhtenä heikkoutena on se, että niiden käsitteille on vaikea



löytää operationaalisia vastineita. Tällöin jää epäselväk

si, testataanko empiirisellä tutkimuksella teoriaa vai

sen käsitteiden operationaalisia vastineita.

Leontief (1953) on itse esittänyt, että ulkomainen työnte

kijä ei tehokkuudeltaan vastaa USA:n työntekijää vaan, että

ekvivalentteina työvoimayksikköinä mitattuna yksi amerikka

lainen vastasi 1940-luvun lopulla kolmea ulkomaista. Näin

mitattuna USA oli suhteellisen työrikas maa ja emo Leontief

in tulos olisi H-O teorian mukainen. Samalla perusteella

voidaan Leontiefin paradoksi selittää myös toisin päin.

Erot työvoiman laadussa voivat johtua koulutuksesta. Kun

tämä ns. human capital sisällytetään pääomaan, saadaan

USA:n vientiteollisuus pääomaintensiivisemmäksi kuin tuon

tia korvaava teollisuus. Mm. Fareed (1972) on osoittanut,

että USA:n vientiteollisuudessa työntekijät ovat pitemmäl

le koulutettuja kuin tuontia korvaavassa teollisuudessa.

Em. tekijöihin liittyy läheisesti ns. labour-skill, jota

tutkimuksissa on mitattu ammattirakenteella. Tämä onkin

osoittautunut varsin hyväksi kansainvälistä työnjakoa se

littäväksi muuttujaksi. Toisin sanoen ne maat, joissa pit~

källe koulutettujen työntekijöiden osuus työvoimasta on

suuri verrattuna muihin maihin, vievät sellaisia tuotteita,

joiden tuotannossa käytetään suhteellisen paljon pitkälle

koulutettua työvoimaa. Edelleen voidaan todeta, että BKT

per capita ja työvoiman koulutustaso korreloivat voimakkas

ti. Siten korkean tulotason mailla näyttää olevan suhteel-
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linen etu know-how-intensi.ivisi.llä toimi.aloilla (ks. esim.

Keesing (1971) ja Weiser ja Jay (19721)~

Uusiutumattomien luonnonvarojen osalta alkutuotanto on pää

omaintensiivistä. Leontiefin paradoksi onkin selitetty

myös sillä, että luonnonvarat ovat niukempi tuotannonteki

jä USA:ssa kuin sen kauppakumppanimaissa. Siten raaka-ai

neita tuodessaan USA tuo pääomaintensiivisiä tuotteita

(ks. esim. Baldwin (1971)).

Ulkomaankauppa nähdään yleensä kotimaankaupan jatkona. Täl

löin väkirikkaalla maalla olisi suhteellinen etu niillä

toimialoilla, joilla suurtuotannon edut vallitsevat, koska

kotimaan markkinat antavat hyvän perustan näiden toimialo

jen alkuunpääsylie. Tätä tekijää on kuvattu yksinkertai

sesti työntekijöiden määrällä toimipaikkaa kohden sekä esti

moimalla, ITliten kullakin toimialaIla jalostusarvo työnteki

jää kohti muuttuu, kun työntekijöiden määrä toimipaikkaa

kohti muuttuu. Esimerkiksi Weiserin ja Jayn (1972) mukaan

USA:n osuus on keskimääräistä suurempi niiden tuotteiden

markkinoilla, joiden tuotannossa suurtuotannon edut vallit

sevat.

Vanhinta selitystä eli ns. Ricardon teoriaa on empiirises

ti testattu varsin vähän. Eräät tutkimukset, joiden aikoi

naan tulkittiin tukevan Ricardon teoriaa, ovat osoittautu

neet jotain muuta kuin tätä teoriaa testaaviksi (ks. esim.

Bhagwati (1964)). Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että suh-
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teellisen edun universaalina selittäjänä Ricardon teoria

on epäonnistunut siinä missä H-{) teoriakin. Mielenkiintoi

sena voidaan pitää sitä Katrakin (19691 tulosta, jonka

mukaan Ricardon teoria ja H-O teoria yhdessä selittäisi

vät suhteellisen edun. Tässä mallissa työn tuottavuus on

korvattu skaalatekijällä siten, että tietyn työn ja pää

oman määrän aikaansaamat tuotokset vaihtelevat maasta toi

seen. Tämä skaalatekijä sekä työn ja pääoman suhteellinen

runsaus yhdessä selittävät verraten hyvin tutkittujen mai

den ulkomaankaupan rakennetta. Todettakoon kuitenkin, että

Ricardon teoria sen enempää alkuperäisen työn tuottavuuden

kuin emo skaalatekijän tapaan tulkittuna ei ole varsinai

nen kansainvälisen työnjaon selittäjä, koska se ei selitä,

mistä tuottavuuden kansainväliset erot johtuvat.

3. Aineisto ja metodit

Kuten yllä jo on todettu, empi.irinen tutkimus on edennyt

alueille, joissa ei enää liikuta vankaila teoreettisella

pohjalla. Samoin tässä Suomea koskevassa tutkimuksessa

lähestymistapa on empiiris-induktiivinen. Edellä maini

tuille kansainvälisissä tutkimuksissa käytetyille käsit

teille on pyritty löytämään Suomen tilastoaineistosta ope

rationaaliset vastineet ja testattu, kuinka ne selittävät

Suomen ulkomaankaupan rakennetta.
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Perustilastona on käytetty Tilastokeskuksen vuodelle 1970

laatimaa panos-tuotostutkimusta. Tähän aineistoon on yhdis-·

tetty Teollisuustilaston muuttujia Tilastokeskuksesta saa

dun koodiluettelon avulla. Tutkimukseen sisältyvät em.

panos-tuotostaulukoiden toimialat 06-45. Toimialat 01-05

ja 46-64 on jätetty tutkimuksesta pois, joko siksi, että

niille ei löydy vastinetta Teollisuustilastosta tai ne

ovat luonnonvaroihin välittömästi liittyvää tuotantoa ku

ten kaivostoiminta. Vuonna 1970 mukaan tulleet 40 toimi

alaa kattoivat 83 % tavaroiden ja palvelusten viennistä.

Näiden toimialojen tuotteita vastaavien tuotteiden tuonti

oli 81 % tavaroiden ja palvelusten tuonnista.

Niissä kansainvälisissä tutkimuksissa, jotka perustuvat

yhden maan tilastoaineiston analysointiin, metodin valin

nassa on noudatettu kahta päälinjaa. Ensiksikin toimialat

voidaan asettaa suhteellista etua kuvaavan muuttujan mukai

seen järjestykseen ja verrata tätä järjestystä siihen, joka

saadaan, kun toimialat asetetaan testattavien selittävien

muuttujien mukaiseen järjestykseen. Toisena vaihtoehtona

on laske~kuinka paljon tietyn suuruisen vientimäärän ja

tuontia korvaavan määrän tuottaminen vaatii kulloinkin tar

kasteltavia tuotannontekijöitä, kun ulkomaankaupan rakenne

ja tuotantorakenne otetaan annettuna. Tämän jälkeen voidaan

verrata, onko esim. työn suhde pääomaan vientituotannossa

suurempi vai pienempi kuin siinä tuotannossa, joka vaadit

taisiin tuonnin korvaamiseen. Tässä tutkimuksessa on käy

tetty molempia tapoja.
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Järjestyskorrelaatiokertoimeen perustuvassa analyysissä

kukin toimiala painottuu vain sijalukunsa mukaan, kun

taas aggregoidun viennin ja tuonnin tunnuslukuja verrat

taessa toimiala painottuu ulkomaankauppaosuutensa mukaan.

Jälkimmäinen tapa voi johtaa harhaiseen tulokseen Suomen

suhteellisesta edusta, koska metsäteollisuuden osuus vien

nistä on suuri. Näin jokin metsäteollisuuden ominaisuus

saattaa osoittautua Suomen suhteelliselle edulle ominai

seksi piirteeksi, vaikka se ei sitä ehkä todellisuudessa

ole. Tätä näkökohtaa ei ole kuitenkaan syytä korostaa

liiaksi, koska puuta jalostetaan monin tavoin mm. puulajis

ta riippuen. Suhteellisen edun problematiikkaan kuuluu se,

miten puuta Suomessa jalostetaan tai miksi sitä ylipäänsä

jalostetaan.

Käytetyt menetelmät voivat painotuksensa vuoksi johtaa

erilaisiin tuloksiin, joilla on oma tulkintansa ja joiden

ei tarvitse merkitä ristiriitaisia tuloksia. Järjestys

korrelaatioanalyysi on sikäli parempi, että siinä on mah

dollisuus mitata tulosten tilastollista merkitsevyyttä.

Sattuman osuudesta aggregoidun tuonnin ja. viennin tunnus

lukujen eroon on vaikea sanoa mitään.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on sovellettu kahta linjaa

myös sikäli, onko tutkimuksessa tarkasteltu tuotteita val

mistavien toimialojen ominaisuuksia vai panos-tuotosmene

telmän avulla tuotteiden ominaisuuksia, jolloin tarkaste

lussa otetaan huomioon myös panoksia valmistavien toimi

alojen ominaisuudet. Jälkimmäinen on oikea tapa esirn. 8il-



--10-

loin, kun tehtävänä on testata H-O mallia. Kysymys on

siitä, kuinka paljon ty6tä ja pääomaa tuotteisiin sidot

tuna tuodaan ja viedään, ja täll6in pitää my6s tuotteen

valmistavan toimialan panoksiin sisältyvä ty6 ja pääoma

ottaa huomioon. Toisaalta jos selitettävänä on jonkin

toimialan toiminta ja menestys, niin panosten ominaisuuk

sia ei tarvitse välttämättä ottaa huomioon, koska kOe toi

miala voi saada panoksensa joko kotimaasta tai ulkomailta.

Täll6in on olennaista vain se, miten kOe toimiala itse

tuottaa oman arvonlisänsä. Tässä tutkimuksessa on käytetty

molempia tapoja. Järjestyskorrelaatiokertoimeen perustuvas

sa analyysissä on laskettu sekä tuotteita valmistavien toi

mialojen ominaisuudet että tuotteiden ominaisuudet siltä

osin, kuin ne ovat muodostuneet tarkastelluilla 40 toimi

alalla. Aggregoidun viennin ja tuonnin tunnusluvut on vas

taavasti laskettu sekä painottamalla kutakin toimialaa

vienti- ja tuontiosuuden mukaan että painottamalla kutakin

toimialaa sen mukaan, kuinka paljon niiden kokonaistuotan

non arvo lisääntyy vientituotannon ja tuonnin kanssa kil

pailevan tuotannon lisääntyessä.

4. Järjestyskorrelaatiokertoimeen perustuva analyysi

Jotta Suomen teollisuuden kansainvälistä erikoistumista voi

taisiin selittää, pitää tälle käsitteelle määritellä jokin

operationaalinen vastine. Tässä tutkimuksessa toimialan

suhteellista etua on mitattu tuotantoenemmyydellä eli tuot-
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teiden koti.maisen tuotannon ja kysynnän suhteella. Toisin

sanoen suhteellinen etu on sitä suurempi, mi.tä enemmän

voidaan tuottaa yli kotimaisen kysynnän, ja suhteellinen

etu on sitä vähäisempi, mitä enemmän kotimaista kysyntää

täytyy tyydyttää tuonnilla. Valitun suhdeluvun osoittajan

ja nimittäjän erotus on yhtä kuin ko. tuotteiden viennin

ja tuonnin erotus,' joten tuotantoenemmyys kuvaa myös kaup

pataseen suhteellista ylijäämää. Keskittyminen pelkästään

viennin tarkasteluun olisi johtanut jossain määrin erilai

siin tuloksiin kuin tuotantoenemmyys. Tämän suhdeluvun jär

jestyskorrelaatiokerroin oli muuttujan (toimialan vienti/

koko maan vienti) kanssa 0.42 ja muuttujan (toimialan vienti/

toimialan tuotanto) kanssa 0.24. Siten ei voida sanoa, että

vienti olisi huomattavasti tärkeämpi niille toimialoilie,

jotka tässä tutkimuksessa tulevat luokitelluiksi suhteel

lisen edun toimialoiksi, kuin niille toimialoille, joissa

suhteellinen etu on heikko.

Kuten edellä todettiin, järjestyskorrelaatiot tuotantoenem

myyden kanssa lasketaan sekä tuotetta valmistavan toimialan

ominaisuuksia että tuotteen ominaisuuksia kuvaavista suhde

luvuista. Tuotteen ominaisuudella tarkoitetaan sitä paino

tettua keskiarvoa, joka saadaan, kun tuotetta valmistavan

toimialan tunnusluvun lisäksi otetaan huomioon tälle toimi

alalie panoksia tuottavien teollisuustoimialojen tunnus

luvut. Laskentamenettely on esitetty liitteessä.
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Taulukko 1. Tuotantoenemmyyden järjestyskorrelaatio
selittävien muuttujien kanssa

Kotimainen tuotanto
Kotimainen kysyntä

Selittävät muuttujat

Henkilökunnan lkm
Käyttöomaisuuden arvo

Henkilökunnan lkm
Jalostusarvo

Palkat+työnant. sos.kulut
Kiint. pääom.kulut+toim.ylij.

~-------------------------------

Toimihenkilöiden lkm
Työntekijöiden lkm

Teknisten toimihenk. lkm
Toimihenkilöiden lkm

Palkat+työnant. sos.kulut
Henkilökunnan lkm

A

-0.143

0.004

-0.104

-0.467 XX

-0.447XX

-0.123

B

-0.178

-0.032

-0.139

_0.455XX

_0.423 XX

-0.109

~-------------------------------._----------------------
Jalostusarvo
Toimipaikkojen lkm

Henkilökunnan lkm
Toimipaikkojen lkm

-0.175

-0.026

-0.110

-0.062

--- ------------_._--------------- -----.-_--------_.-- ...... ~,--~.~-,~~

Kotimaiset panokset
Kotimaiset+tuontipanokset

Kotimaiset luonnonvarapanokset
Kotimaiset+tuontipanokset

0.69S XXX

0.455 XX

O.69SXXX

0.552 XXX

xxx - Merkitsevä 0.1 %-riskitasolla

xx = Merkitsevä 1 %-riskitasolla

A: Toimialojen tunnusluvut (selittävät muuttujat)

B: Tuotteiden tunnusluvut (selittävät muuttujat)
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Ensimmäisen ryhmän seli tt.ävissä muuttuj issa muodostavat

ne kolme muuttujaa, jotka kuvaavat toimialojen tai nii

den tuotteiden suhteellista työ- ja pääomavaltaisuutta.

Työvoimakulujen ja pääomakulujen suhdeluku korreloi nega

tiivisesti tuotantoenemrnyyden kanssa. Tulos on siis sa

mansuuntainen kuin em. Parkkisen tulos, mutta kuten tau

lukosta 1 nähdään, tämä korrelaatio ei ole tilastollises

ti merkitsevä. Sama voidaan todeta kahden muun suhdeluvun

osalta. Lary (1968) on esittänyt, että jalostusarvon suh

de henkilökunnan määrään olisi henkisen ja fyysisen pää

oman mittari. Tämä kuten muutkaan käytetyt työ- ja pää

omavaltaisuusmittarit eivät siis näin mitattuna selitä

Suomen teollisuuden erikoistumista.

Toisen ryhmän selittävissä muuttujissa muodostivat ne

kolme a~nattirakennetta kuvaavaa suhdelukua, jotka heijas

tavat jossain määrin henkilökunnan koulutustasoa. Tulos-

ten mukaan Suomen teollisuus on menestynyt keskimääräis-

tä parenuuin niillä toimialoilla ja niiden tuotteiden tuo

tannossa, joissa tarvitaan keskimääräistä vähemmän toimi

henkilöitä ja joissa teknisten toimihenkilöiden osuus kai

kista toimihenkilöistä on keskimääräistä vähäisempi. Tämä

viitannee siihen, että Suomella on ollut suhteellinen etu

sellaisessa tuotannossa, joka vaatii vähän pitkälle koulu

tettua työvoimaa. Mikäli tulotaso kuvastaa emo Keesingin

tutkimuksen mukaisesti ammattirakennetta myös Suomen osal

ta, voitaneen saatua tulosta pitää resurssiteorian mukai

sena. Toisin sanoen Suomen teollisuus on erikoistunut toimi-



aloille, jotka työllistävät paljon sellaista työvoimaa,

jota Suomessa on suhteellisen runsaasti.

Keskimääräisiä työvoimakustannuksia osoittava muuttuja

antaa samansuuntaisen tuloksen, joskaan se ei ole tilas

tollisesti merkitsevä. Tämänkin suuruinen poikkeama kah

den edellisen muuttujan antamasta tuloksesta on hieman

yllättävä, koska toimihenkilöiden keskimääräinen palkka

taso on selvästi työntekijöiden vastaavaa korkeampi. Tu

los viitannee siihen, että hyvän kilpailukyvyn omaavil

la toimialoilla henkilökunnan ammattitaito ja siten myös

palkkataso kussakin ammattiryhmässä ovat keskimääräistä

korkeampia.

Toimipaikkojen suuruutta kuvaavat muuttujat eivät korre

loineet tilastollisesti merkitsevästi toimialan tuotanto

enernmyyden kanssa.

Välituotepanosten kotimaisuusastetta kuvaavat muuttujat

korreloivat voimakkaasti tuotantoenemmyyden kanssa. Tähän

liittyy muutakin kuin pelkästään kotimaisten raaka-ainei

den (toimialoilta 01-05 tulevien panosten) välitöntä ja

lostusta, koska kotimaiset välituotepanokset kokonaisuu

dessaan osoittautuivat tärkeän~äksi selittäjäksi kuin luon

nonvarapanokset yksin. Tulos johtunee kuitenkin paljon

siitä, etUi kotimaisia luonnonvarapanoksia jalostetaan

useassa eri vaiheessa. Tähän viittaa myös se, että luonnon-
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varapanosten merkitys on suurempi tuotteille kuin niitä

valmistaville toimialoilie. Muiden selittävien muuttujien

kohdalla vastaavaa eroa ei ole.

Panosten kotimaisuusasteen merkitys saattaa tuntua itses

täänselvyydeltä. On kuitenkin huomattava, että teoreetti

sessa kirjallisuudessa tähän ei ole kiinnitetty huomiota

ja esim. kuljetuskustannukset on yleensä oletettu merki

tyksettömiksi. Tulosten tulkinta on hankalaa, koska kau

saalisuuden suunta ei ole selvä. Voidaan ajatella joko

siten, että Suomen teollisuus on kehittynyt erityisesti

niille aloille, joihin panokset saadaan kotimaasta, tai

että vahvat toimialat ovat kehittäneet itselleen kotimais

ta tarjontaa. Edellinen hypoteesi vahvistuisi, jos voitai

siin osoittaa, että po. panosten kuljetuskustannukset ovat

merkittäviä. Vastaavien kansainvälisten tulosten puuttumi

sen perusteella voidaan myös esittää hypoteesi, että Suo

mesta saatavien raaka-aineiden kuljetuskustannukset ovat

poikkeuksellisen suuret suhteessa lopputuotteiden vastaa

viin kustannuksiin.

Runsaat metsät eivät ole sinänsä mikään selitys sille,

että me jalostamme puuta niin pitkälle kuin teemme. Jos

8-0 teorian oletus samasta teknologiasta kaikissa maissa

pitäisi paikkansa" saattaisi optimaalinen resurssien allo

kointi edellyttää, että Suomi veisi puuta verraten vähän

jalostetussa muodossa ja keskittyisi itse työvaltaisille

toimialoilie. Selitys metsäteollisuuden tärkeyteen maas-
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sa~~e saattaakin perustua teknologiseen etevämmyyteen

tällä alalla ja esimerkiksi selitys emo Parkkisen tulok

seen löytyä H-O teorian teknologiaoletuksesta eikä metsä

varoista sinänsä.

Kuljetuskustannukset ja korkeatasoinen know-how jollakin

toimialaIla eivät ole tietenkään toisensa poissulkevia

selityksiä maan erikoistumiselle tälle toimialalIe. Voi

daan esimerkiksi ajatella, että jälkimmäinen tekijä on

kehittynyt edellisen antamassa suojassa. Tuotantorakenne

vuonna 1970 on historiallisen kehityksen tulos, eikä suin

kaan kOe vuoden olosuhteiden määräämä. Vesireitit ja kos

ket ovat antaneet otolliset olosuhteet puunjalostuksen

kehittymiselle Suomessa. Lisäksi puunkorjuu oli aikoinaan

varsin työintensiivistä ja siten työpanoksen suhteellinen

osuus metsäteollisuuden tuotteissa oli huomattavasti suu

rempi kuin metsäteollisuudessa. Näin ollen Suomen teolli

suuden keskittyminen puunjalostukseen ei välttämättä ole

ollut ristiriidassa H-O teorian mukaisen pääoma/työvaltai

suus ajattelun kanssa. Alkutuotannon työvaltaisuus saattaa

edelleenkin selittää teollisuuden pääomavaltaisuutta.

Kuten taulukosta 2 nähdään, ammattirakennetta kuvaavien

muuttujien ja panosten kotimaisuusastetta kuvaavien muut

tujien välinen- korrelaatio on pienempi kuin näiden muu-ttu

jien korrelaatio tuotantoenewnyyden kanssa. Tämä viittaa

siihen, että nämä kaksi muuttujaryhmää muodostavat kaksi

erillistä selitystä ja ettei toinen selittävä ryhmä olisi
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vain toisesta seuraava näennäisselitys. Tosin on kyllä

huomattava, että keskimääräistä enemmän kotimaisia panok-

sia käyttävillä toimialoilla toimihenkilöiden ja erityi-

sesti teknisten toimihenkilöiden osuus henkilökunnasta on

keskimääräistä vähäisempi.

Taulukko 2. Selittävien muuttujien järjestyskorrelaatio
kertoimet

A: Toimialojen tunnusluvut

2 3 4

1

2

3

0.4.83 XXX -0.225 -0.337
x

-0.334 x _0.392 xx

U.531xx :x

..

B: Tuotteiden tunnusluvut

2 3 4.

1

2

3

0·.496 XXX -0.149 -0.230

-0.302
x-0.361

Q..716xXX

1

2

3

4.

Toimihenkil.öiden 1km
Työntekijöiden lkm

Teknisten toimihenk. lkm
Toimihenkilöiden lkm

Kotimaiset panokset
Kotimaiset+tuontipanokset

Kotimaiset luonnonvarapanokset
Kotimaiset+·tuont.ipano·kset ~

xxx = Merkitsevä 0.1 %-riskita,solla

xx = Merkitsevä 1 %-riski tasolla.

x = Merkitsevä 5 %-riskitasolla
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Viennin ja tuonnLn suhdeluvut

Kuten edellä on todettu, aggregoidun viennin ja tuonnin

tunnusluvut on laskettu sekä painottamalla kutakin toimi

alaa vienti- ja tuontiosuuden mukaan että painottamalla

kutakin toimialaa sen mukaan, kuinka paljon niiden koko

naistuotannon arvo lisääntyy vienti tuotannon ja tuonnin

kanssa kilpailevafi tuotannon lisääntyessä. Laskentamenet

tely on esitetty liitteessä.

Taulukosta 3 nähdään emo Parkkisen tulos, eli että vienti

teollisuus on keskimäärin huomattavasti pääomaintensiivi

sempää kuin tuontia korvaava teollisuus. Vaikka tuloksen

tilastollista merkitsevyyttä ei voidakaan testata, näyttää

ero viennin ja tuonnin välillä todella selvältä. Toimialo

jen erilainen painotus antoi siis toisen tuloksen kuin

edellä.

Henkilökunnan rakenteen osalta tulokset vastaavat korre

laatioanalyysissä saat:uja. Suomen teollisuus on erikois

tunut keskimääräistä enemmän niille toimialoilie, joissa

toimihenkilöiden ja erityisesti teknisten toimihenkilöi

den osuus koko henkilökunnasta on keskimääräistä pienempi.

Tässä käytetyn painotuksen mukaan jalostusarvo toimipaik

kaa kohti on vientituotannossa keskimäärin suurempi kuin

tuonnin kannsa kilpailevassa tuotannossa. Tulos selittyy

vientiteollisuuden pääomavaltaisuudesta. Henkilökunnan
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Taulukko 3. Viennin suhdeluvut jaettuna tuonnin suhde
luvuilla

Suhdeluku

Henkilökunnan lkm
Käyttöomaisuuden arvo

Henkilökunnan lkm
J-alostusarvo

Palkat+työnant. sos. kulut
Kiint. pääom.kulut+toim.ylij.

A

0.483

0.787

0.565

B

0.592

0.810

0.641

~------------------------------------------------------
Toimihenkilöiden lkm
Työntekijöiden lkm

Teknisten toimihenk. lkm
Toimihenkilöiden lkm

Palkat+työnant. sos.kulut
Henkilökunnan lkm

0.816

0.747

0.998

0.871

0.796

1.005

1----------------------------_._--- ------------ -----------
Jalostusarvo
Toimipaikkojen lkrn

Henkilökunnan lkm
iroimipa1klcoj en lkm

1.496

1.178

1.388

1.125

~-----------_._-----_._-----_._----'-_._-_.__._.----- -_.----------

Kotimaiset panokset
Kotimaiset+tuontipanokset

Kotimaiset luonnonvarapanokset
Kotimaiset+triontipanokset

1.404

5.492

1.248

3.471

A: Painoina toimialan vienti ja tuonti.

B. Painoina viennistä ja kilpailevan tuonnin korvaami
sesta toimialaila syntyvä kokonaistuotanto.
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määrällä mi.tattuna tulos on sama kuin korrelaatioanalyy

sissa saatu, eli toimipaikkojen keikimääräinen koko ei

olennaisesti poikkea vienti tuotannossa ja tuontia korvaa

vassa tuotannossa.

Välituotepanosten osalta tulos vastaa edellä saatua eli

vientitoimialoille on ominaista kotimaisten panosten ja

erityisesti luonnonvarapanosten jatkojalostus.

Suomen vientiteollisuuden pääomavaltaisuutta voidaan pi

tää H-O teorian vastaisena, ellei alkutuotannosta tule

vien panosten tuotannontekijärakenne muuta olennaisesti

teollisuustuotteiden tuotannontekijärakennetta. Edellä

on jo todettu, että kuljetuskustannukset ja Suomen tekno

loginen etu tietyillä pääomavaltaisilla toimialoilla voi

vat olla selityksenä tälle tulokselle. Myös emo Leontiefin

selitystä voidaan soveltaa Suomen tapaukseen. Kuten edel

lä on mainittu, Keesingin kansainväliset vertailut tulo

tason ja ammattirakenteen yh'teydestä ja tässä tutkimukses

sa saadut tulokset Suomen teollisuuden erikoistumisesta

viittaavat siihen, että suomalainen työvoima on vähemmän

koulutettua kuin kilpailijamaissa. Toisin sanoen Leontiefin

ekvivalentteina työvoimayksikköinä mitattuna työvoima on

Suomessa suhteellisesti niukempi kuin työntekijöiden luku

määrällä mitattuna. Tähän liittynee myös se tulos, että

kolmesta pääomavaltaisuuden mittarista pienintä eroa vien

nin ja tuonnin välillä osoittaa suhdeluku, jonka voidaan

tulkita ottavan huomioon sekä fyysinen pääoma että human

capital.
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Myös vääristyneet hintarakenteet voivat olla syynä pää

omavaltaisten toimialojen menestykselle. H-O teorian ole

tusten mukaan tuotannontekijöiden määrällinen niukkuus

vaikuttaa niiden hintoihin. Voidaan ajatella, että tämä

ehto ei ole toteutunut Suomessa mm. nimellisen korkotason

säännöstelyn ja inflaation vuoksi. Mikäli tämä tekijä on

syynä Suomen ulkomaankaupan rakenteeseen, viennin pääoma

valtaisuutta koskeva tulos kuvastaa pikemminkin resurs

sien virheellistä allokointia kuin Suomen suhteellista

etua.

6 • Loppupäätelmät

Edellä esitetyt tulokset ovat kahdessa suhteessa hyvin

samantapaiset muista maista saatujen tulosten kanssa.

Ensinnäkin teoreettisessa kirjallisuudessa pääpainon

osakseen saanut työ- tai pääomavaltaisuus ei osoittautu

nut Suomen ulkomaankaupassa teorian mukaiseksi. Tähän

johtopäätökseen on tosin tehtävä se varaus, että teolli

suuden alkutuotannosta saamiin panoksiin sisältyvä työ

ja pääoma on jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. Toiseksi

ammattirakenne puolestaan selitti teollisuuden erikois

tumista tavalla, joka vastannee eri henkilöstöryhmien

suhteellista runsautta Suomessa verrattuna kauppakump

paneihimme. Tämän lisäksi Suomelle ominainen piirre näyt

tää olevan teollisuuden erikoistuminen kotimaisia panok

sia käyttäville aloille. Kun alan kunsainvälisissä tutki~
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muksissa vastaavaan ilmtöö.n on kii~nnitetty verraten vähän

huomiota, voidaan esittää hypoteesi, että Suomen luonnon

varat ovat tavanomaista enemmän sellaisia, joiden kulje

tuskustannukset verrattuna jalosteiden kuljetuskustannuk

siin ovat korkeat.

Edellä on oletettu, että toteutunut erikoistuminen Suomen

teollisuudessa kuvaa Suomen suhteellista etua kansainväli

sessä työnjaossa. Vastaava lähtökohta on yleinen kansain

välisissä tutkimuksissa. Suhteellista etua voitaisiin tie

tysti etsiä toisenlaisillakin menetelmillä ja sitten verra

ta toteutunutta erikoistumista siihen. Näin tullaan lähel

le kotimaista keskustelua investointien allokoitumisesta

ja ns. investointikriteereistä. Tässä keskustelussa kansain

välisen työnjaon näkökohdat ovat jääneet vähälle huomiolle.

Esimerkiksi Koskenkylän ja Pyyhtiän (1976) investointikri

teerien katsauksessa kansainvälistä työnjakoa ei ole edes

mainittu.

Edellä olevat tulokset viittaavat siihen, että Suomen kilpai

lukyky know-how-intensiivisillä aloilla olisi ollut keski

määräistä heikompi. Nyt voidaan kysyä, onko Suomen koulutus

tasossa suhteessa kilpailijamaiden koulutustasoon tapahtu

nut tai tapahtumassa sellaisia muui:oksia f että emo näkökohta

voitaisiin resurssien allokoinnissa unohtaa. Edelleen voi

daan kysyä, miten pitäisi suhtautua suosituksiin työvaltais

ten alojen suosimisesta, jos Suomella on toteutuneen kehi

tyksen tuloksena hyvä kilpailuasema tietyillä pääomavaltai-
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silla toimialoilla tai jos kuljetuskustannusten takia

kotimaisten raaka-aineiden jalostaminen pääomaintensii

visillä aloilla on edullisempaa kuin ulkomaisii.n panok

siin perustuva työvaltainen tuotanto. Toisin sanoen kaik

kia pääomaintensiivisiä projekteja ei pitäisi hylätä,

vaikka pystyttäisiinkin osoittamaan resurssien allokoi

tuneen lyhyen aikavälin tasapainon kannalta keskimäärin

liian pääomaintensiivisille aloille.
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LIITE

Tuotteiden tunnuslukujen laskeminen

Olkoon matriisi P (40 riviä, 12 saraketta) muodostettu

siten, että kukin alkio kuvaa toimialan jonkin tunnus-

luvun suhdetta toimialan kokonaistuotannon arvoon. Panos

tuotos-käänteismatriisin (I-A)-l i:s sarake kertoo, kuin-

ka paljon kunkin toimialan kokonaistuotannon arvo lisään-

tyy, kun toimialan i lopputuotteita valmistetaan yl(si

yksikkö. Muodostetaan tästä 64 x 64 matriisista uusi mat-

riisi jättämällä rivit ja sarakkeet 01-05 ja 46-64 pois

ja käytetään näin saadusta 40 x 40 matriisista merkintää

B. Merkitään edelleen C = B'P. Tällöin toimialan i loppu-
40

tuotteen ominaisuut-ta ..; kuvaa luku c .. = Lb .. p .. , missäJ 1J i=l 1J 1J

pienillä kirjaimilla on merkitty matriisien e, B ja P

alkioita siten, että ensimmäinen alaindeksi ilmoittaa

rivin ja toinen sarakkeen. Näistä 12 ominaisuudesta on

lopputuotteille muodostettu 10 suhdelukua (esim. cil/ciZ )'

joita on käytetty järjestyskorrelaatioanalyysissä.

Ottaen huomioon miten matriisi B on muodostettu, toimialal-

ta n (n = 6, ... ,45) tulevat panokset otetaan huomioon myös

siltä osin kun ne välittyvät toimialan m(m = 1, .•. 5,46, ... 64)

kautta, jossa muodostettujen panosten ominaisuudet jäävät

siis tarkastelun ulkopuolelle. Matriisin (I-A)-l lävistäjä-

alkiot toimialoilla 6-45 ovat keskimäärin 67.1 % vastaavan

sarakkeen alkiotden summasta ja rivien 6-45 alld.oiden summa
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kOe sarakkeen osalta on keskimäärin 87.6 % sarakkeen al

kioiden summasta. Toisin sanoen toimialan tuotteen myyn

nistä aiheutuvasta kaikkien 64 toimialan kokonaistuotan

non arvosta syntyy keskimäärin 67 % kOe toimialalla ja

emo panos-tuotos menetelmällä saadaan vielä otetuksi huo

mioon keskimäärin 20 prosenttiyksikk6ä yhden toimialan

tuotteen myyntiin liittyvästä kaikkien toimialojen koko

naistuotannon arvosta.

Tunnuslukujen laskeminen viennistä ja kilpailevan tuonnin

korvaanlisesta syntyvän tuotannon mukaan painotettuna

Matriisissa Q (40 riviä, 4 saraketta) 1. sarake ilnloittaa

toirnialojen 06-45 tuotteiden viennin ja 2. sarake näiden

toimialojen tuotteiden kanssa kilpailevien tuotteiden tuon

nin. 3. ~arake kertoo, kuinka paljon kokonaistuotannon arvo

kasvaa toimialoilla 06-45, kun toimialojen 01-64 vienti

lisääntyy tietyn määrän viennin rakenteen pysyessä ennal

laan. 4. sarake kertoo, kuinka paljon kokonaistuotannon

arvo kasvaa toimialoilla 06-45, kun toimialojen 01-64 kans

sa kilpailevaa tuontia korvataan tietty määrä kotimaisella

tuotannolla ja kilpailevan tuonnin rakenne pysyy ennallaan.

Matriisin Q luvut on saatu elO. Tilastokeskuksen panos

tuotos-tutkimuksesta.
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Olkoon matriis~ P kuten edellä eli. sen alkiot kuvaavat

toimialan tunnusluvun suhdetta toimialan kokonaistuotan-

non arvoon. Muodostetaan matriisi D (12 riviä, 4 sara-

ketta) siten, että D=pIQ. Tällöin d .. kuvaa aggregaatti
lJ

tuotantoon (sarakkeeseen) j liittyvää ominaisuutta (riviä)

i. Edellä käytettyyn tapaan näistä 12 ominaisuudesta muo-

dostetaan 10 suhdelukua (esim. d lj /d2j , j=1,2,3,4). Vien

nille ja tuonnille näin saatuja suhdelukuja verrataan

sitten keskenään (lasketaan esim. suhdeluvut (dll/d2l )/

(d12/d22 ) ja (d13/d23)/(d14/d24)).
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