
Paluu transformaatio-ongelmaan. Arvot, hinnat ja
Suomi

Saska Heino

i. Saatteeksi

Marxinsa kanssa alkua pitemmälle ehtineet tuntevat nk.
transformaatio-ongelman eli väitteen tuotantohintojen ja vaihtoarvojen
vastaamattomuudesta Pääoman 3. osassa. Pääoman vastaanotto- eli
reseptiohistoriaan perehtyneet puolestaan tietävät, että sen Engelsin vuonna
1894 julkaisema 3. osa näki päivänvalon aikana, jolloin klassisen poliittisen
talouden valtakausi oli päättymäisillään, ja uusklassinen, marginalistinen
taloustiede oli toden teolla lyömässä itseään läpi. Marxin huonoksi onneksi
Pääomaa alettiin lukea pitkälti uuden taloustieteen vinkkelistä.
”Transformaatio-ongelma” on pitkälti juuri näiden perinteiden
yhteensovittamattomuuden anakronistinen tuote. Käsite voidaan palauttaa
saksalaiseen tilastotieteilijä Laudislaus von Bortkiewiczin v. 1907 julkaisemaan
artikkeliin1, jossa tämä syytti Marxia siitä, ettei hän ollut muistanut
”transformoida” vaihtoarvoja hinnoiksi. von Bortkiewiczin mukaan Marxin
olisi pitänyt muistaa muuntaa tavaroiden vaihtoarvoina esitetyt
tuotantopanokset tuotantohinnoiksi. Tätä näkemystä vahvisti myöhemmin
Paul M. Sweezy v. 1942 teoksessaan The Theory of Capitalist Development.
Lukuisat marxilaiset taloustieteilijät, kuten Anwar Shaikh, Andrew Kliman ja
Ted McGlone ovat kuitenkin osoittaneet, että von Bortkiewicziin palautettava
Marx-luenta on pahasti erheellinen, sillä tavaroiden tuotantohintojen
(Produktionspreis) palauttaminen niiden tuotantopanosten kustannuksia
vastaaviksi vaihtoarvoiksi jättäisi huomiotta tuotannossa tapahtuneen
arvonlisäyksen —tavaroiden vaihtoarvot ja tuotantohinnat kuin perustuvat
työläisten työvoimallaan luomaan arvonlisäykseen. Fred Moseley on sittemmin
teoksessaan Money and Totality esittänyt, että Pääoman esitys sen 1.–3.
osassa on kokonaan hintoina. Adolfo Rodŕıguez-Herrera on puolestaan
todennut, ettei tavaroiden vaihtoarvoja voida erottaa niiden hinnoista, sillä
arvot välittyvät ostajilta myyjille niitä (vaihtelevasti) vastaavina hintoina.2

Taloudessa ei toisin sanoen ole kahta erillistä arvo- ja hintajärjestelmää.
Kysymys tavaroiden vaihtoarvoista ja hinnoista on kuitenkin askarruttanut
asiaan vihkiytyneitä poliittisen talouden ja taloustieteen tutkijoita. Poliittisen
talouden klassikoilla ei ollut antaa ilmiselvää vastausta kysymykseen
tavaroiden vaihtoarvojen ja hintojen välisestä vastaavuudesta. Ricardon
mukaan niiden tuotantohinnat poikkeavat vaihtoarvoistaan vain vähän, noin
+/- 7 % 3, kun taas Marxin mukaan ne saattoivat poiketa toisistaan
suurestikin. 4 Tulee kuitenkin sivumennen huomauttaa, että niin Ricardo kuin

1Laudislaus von Bortkiewicz, Zur Berichtigung der Grundlegenden Theoretischen Kon-
struktion von Marx im Dritten band des Kapitals. Jahrbücher für Nationalökonomie und
Statistik 1907.

2Adolfo Rodŕıguez-Herrera, Money, the postulates of invariance and the transformation of
Marx into Ricardo. Artikkeli teoksessa Marx and Non-Equilibrium Economics. Toim. Alan
Freeman ja Guglielmo Carchedi. Edward Elgar, Cheltenham–Brookfield 1996, 77–94,83.

3Shaikh 2016, 413–414,416.
4Marx 1976 [1894], 166.

1



Marx esittävät laskuesimerkkejä, joissa tavaroiden suhteelliset hinnat
poikkeavat niiden suhteellisista vaihtoarvoista vain vähän, Ricardolla noin +/-
10 ja Marxilla +/- 12 %.5

Anwar Shaikh (1984) on esittänyt, että tavaroiden suhteelliset vaihtoarvot ja
tuotantohinnat korreloivat keskenään varsin voimakkaasti käyttämässään
italialaisessa ja yhdysvaltalaisessa panos–tuotos-aineistossa.6 Shaikhin mukaan
minkä tahansa tavaran (esineen tai palvelun) hinta voidaan kirjoittaa yhtälöön

p = wΛ(1 + Z),

jossa w = valittu tuntipalkka (rahayksikköä á tunti), Λ = tavaran
tuottamiseksi tarvittu, integroitu työaika (L(1), L(2), ..., L(n)) ja Z = integroitu

voitto–palkka-suhde Z ≡ πT

WT , jossa πT = perättäisten, integroitujen voittojen
ja WT = peräkkäisten, integroitujen palkkojen summa.7 Koska Shaikh
mallintaa tavaroiden suhteellisten vaihtoarvojen kykyä selittää niiden
suhteellisten tuotantohintojen muotoutuminen, kirjoittaa hän tämän pohjalta
edelleen yhtälön

pij = λijzij ,

jossa i ja j ovat tavaroita, λij = tavaroiden integroitu työaika (so., tavaroiden
i ja j ja niiden osatekijöiden yhteenlaskettu työaika), ja zij = niiden integroitu

hinta–palkka-suhde, joka kirjoitetaan tarkemmin yhtälöön zij ≡ (1+zi)
(1+zj)

.8

Empiirisissä laskelmissa tavaran i vaihtoarvoa ja hintaa verrataan aina
kaikkien toimialojen vaihtoarvojen ja hintojen keskiarvoon j. Annetut yhtälöt
muodostavat perustan vaihtoarvojen ja tuotantohintojen välisen korrelaation
laskemiselle poikkileikkausaineistossa. Shaikh esittää myös yhtälön sen
laskemiseksi pitkittäisaineistossa. Työekonomisista syistä olen tässä kohden
kutenkin rajoittunut tarkastelemaan suhdetta nimenomaan
poikkileikkausaineistossa. Shaikhin mukaan edellisen yhtälön perusteella
voidaan edelleen laatia yhtälö

ln pij = lnλij + ln zij ,

jonka oikean puolen jälkimmäisin muuttuja lnzij on samalla yhtälön
jäännöstermi (disturbance), seuraavassa yhtälössä muuttuja uij . Shaikh
muotoilee yhtälön pohjalta poikkileikkaushypoteesin (Cross-Sectional
Hypothesis)

ln pij = α+ β lnλij + uij ,

Mallin nollahypoteesina H0 on, etteivät sen selittävien muuttujien lnλij + uij
ja selitettävän muuttujan ln pij välillä ole tilastollisesti merkitsevää ja
voimakasta korrelaatiota eli sen lävistäjäparametrin arvoksi oletetaan yksi ja
kulmakerroinparametrin arvoksi nolla (so., α = 1 ja β = 0). Shaikh koettelee
artikkelissaan hypoteesia italialaisella, Graziella Marzin ja Paolo Varrin
(1959,1967) sekä yhdysvaltalaisella, Wassily Leontiefin (1947) tuottamalla

5Mandel ja Freeman (toim.) 1984, 43 –84,64.
6Ibid., 74,76.
7Ibid., 67.
8Loc cit.
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aineistolla. Shaikh saa näiden aineistojen pohjalta tulokseksi
korrelaatiokertoimia, jotka ovat järjestäen suuruusluokkaa R2 > 0, 9.9

Koettelen seuraavassa tätä hypoteesia suomalaisen
panos–tuotos-taulukkoaineiston avulla.

ii. Suhteellisten vaihtoarvojen ja hintojen korrelaatio suomalaisessa
poikkileikkausaineistossa

Edellisessä luvussa annettua poikkileikkaushypoteesia on koeteltu
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon panos–tuotostaulukoiden avulla.10

Aineistovuodeksi on valittu 2008, sillä se edustaa aineistossa vielä suhteellisen
tavanomaista jaksoa ennen vuoden 2009 jyrkkää lamaa. Suhteellisten
vaihtoarvojen ja hintojen laskelmiseksi on käytetty tietoja 62 eri toimialalta eli
muilta kuin kiinteistöalaan kuuluvilta toimialoilta.11 Yhtälön p = wΛ(1 + Z)
palkkakertoimeksi on valittu 10,00 euroa/tunti ja Λ on laskettu kunkin

toimialan vuotuisten työtuntien perusteella (miljoonaa tuntia). Z ≡ πT

WT on
laskettu kunkin toimialan todellisen liikevoiton (B2NT) ja
palkansaajakustannusten (D11 palkat ja palkkiot + D12K työnantajan
sosiaaliturvamaksut) osamääränä.
Yhtälön ln pij selitettävä tekijä on yksinkertaisesti yhtälön Z osoittajan ja
nimittäjän summa eli p = πT +WT . Tämä perustuu siihen, että vaikka jonkin
tavaran i vaihtoarvo (joka voidaan esimerkiksi kirjoittaa yhtälöön
wi = ci + vi +mi) koostuukin sen vaatimasta pysyvästä pääomasta ci
(koneiden ja laitteiden tavaran arvoon siirtynyt kuluminen, raaka- ja
apuaineet, puolivalmisteet, vaihto-omaisuus j.n.e.), vaihtelevasta pääomasta eli
työvoimakustannuksista vi ja lisäarvosta (Mehrwert) mi, palautuu niin i:n
kuin minkä tahansa muunkin tavaran vaihtoarvo aina sen valmistamiseksi
tarvittuun työaikaan, joka jakautuu annettuihin osatekijöihin WT ja πT .
Tekijät pij , λij ja zij ovatkin siis kunkin toimialan tuotoksen summia, jotka
pitävät sisällään näiden tuotosten aikaansaamiseksi tarvittujen panosten
vaihtoarvon ja tuotantohinnan. Näin ollen yhtälön p muuttuja w onkin
oikeastaan vain skaalaparametri, eikä vaikuta tuotannonalojen välisiin
suhteellisiin vaihtoarvoihin λij .
Yhtälön ln pij = α+ β lnλij + uij avulla lasketun regression tulokset esitetään
taulukossa 2.1.

Taulukko 2.1. Tuotantohintojen selittäminen vaihtoarvoilla
Estimaatti Keskivirhe t-arvo Sig.

(Vakio) 0,340235 0,011192 30,40 <0,0001***
Vaihtoarvo 0,994350 0,008308 119,69 <0,0001***

Voitto–hinta-suhde 1,006497 0,017130 58,76 <0,0001***

Jäännöksen keskivirhe: 0,06474 yhteensä 58 vapausasteella
R2 = 0, 996, Adj. R2 = 0, 9958

9Ibid., 71–76.
10Tilastokeskus, Tuotoksen hinnan kustannuskomponentit 2008–2011 (TOL2008/CPA2008)

EKT 1995; Panos–tuotostaulukko perushintaan 2008–2011 (TOL2008/CPA2008) EKT 1995;
Työpanos ja työpanoskertoimet 2008–2011 (TOL2008/CPA2008) EKT 1995.

11Kiinteistöalan ansaintalogiikka ei perustu suoraan tuotannossa syntyvään lisäarvoon,
joten sen sisällyttäminen vääristäisi tuloksia jonkin verran.
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F-testi: 7163 (2 + 58:lla vapausasteella), p-arvo: <0,0001
Riskitasot (Sig.): <0,0001 = ***, <0,001 = **, <0,05 = *

Nähdään, että sovellettu regressiomalli ln pij = α+ β lnλij + uij on
tilastollisesti paitsi merkitsevä (sig. = <0,0001) myös erittäin selitysvoimainen
(Adj. R2 = 0, 9958). Tämän perusteella voidaan esittää, että valittujen
tuotannonalojen vuosituotteiden vaihtoarvot selittävät niiden tuotantohinnat
99,58 prosentin todennäköisyydellä. Tätä osoittaa myös F-testin tuottama
p-arvo <0,0001, joka kertoo, että käytetty malli sopii hyvin valittuun
poikkileikkausaineistoon. Muuttujien pij ja λij ryhmittyminen mallin
regressiosuoralle voidaan esittää Shaikhin mallia mukaillen myös
koordinaatistossa.

Kuvaajasta nähdään, että muuttujien arvopisteet ryhmittyvät varsin lähelle
mallin lineaarista trendisuoraa. Tämä kertoo taulukon 2.1. tapaan, että mitä
pitempään jonkin tuotannonalan vuosituotteen synnyttäminen on vaatinut,
sitä korkeampi on ollut sen tuotoksen eli vuosituotteen hinta—ja toisin päin.
Mikäli nämä tulokset otetaan annettuna, ovat niiden seuraukset
merkittävät—vahvistavathan ne poliittisen talouden klassikoiden, kuten
mainittujen Ricardon ja Marxin hypoteeseja, joiden mukaan tavaroiden (myös
työvoiman)12 suhteelliset hinnat määräytyvät niiden valmistamiseksi ja
uusintamiseksi tarvitun työajan perusteella. Tästä teoriasta johdetun arvolain
avulla on taas mahdollista selittää suuri osa talouden dynamiikasta, kuten
keskeisestä voiton suhdeluvun laskutendenssin laista.13

iii. Tuloksen mahdollisia ongelmia

Annettuihin tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Emilio Dı́az ja Rubén
Osuna (2004) ovat esittäneet, että heidän vahvan korrelaation hypoteesiksi

12Marx 2013 [1867],161–162.
13Marx 1986 [1857–8], 218: ”[j]os voiton suhdeluku alenee suuremmassa suhteessa kuin sen

pääoma kasvaa, niin niin suuremman pääoman bruttovoitto pienenee pienempään pääomaan
verrattuna yhtä paljon kuin voiton suhdeluku alenee. Tämä on kaikilta kannoilta modernin
poliittisen taloustieteen tärkein laki”.
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nimeämäänsä teoriaan liittyy suuria poikkileikkausaineistoista itsetään
johdettavia ongelmia. Heidän mukaansa esitetty kritiikki on jättänyt
perustelluksi tutkimusmenetelmäksi suhteellisten arvojen ja hintojen
korrelaation estimoinniksi vain tiettyjen hajontalukujen, kuten
variaatiokertoimen käytön.14 Andrew Klimanin (2002) mukaan Shaikhin (ja
hänen jäljessään seuranneiden) käyttämän korrelaatioanalyysin ongelmana on
väärän korrelaation ongelma—suurten toimialojen vuosityöaika ja
vuosituotoksen hinta ovat korkeammat kuin pienten.15 Dı́azin ja Osunan
mukaan Shaikhin analyysin ongelmat palautuvat jäännösmuuttujien väärään
määrittelyyn, muuttujien epävakauteen, väärään korrelaatioon (spurious
correlation) ja aggregoinnin tuottamiin virhepäätelmien mahdollisuuksiin.16.

Tekijöiden mukaan Shaikhin jäännösmuuttujana käyttämän tekijän uij ≡ πT

WT

määrittely on tietyssä määrin mielivaltaista, koska palkkataso ja
voitto–hinta-suhteet eivät ole ilmiselvästi riippumattomia tekijästä pij .

17

Toiset, kuten Paul Cockshott ja Allin Cottrell ovat vastaneet tähän kritiikkiin
esittämällä, että toimialojen tuottaimen suhteellisten vaihtoarvojen ja niitä
vastaavien hintojen mittakaava perustuu itsessään niiden käyttämään
vuosityöaikaan, eikä tuotannonalatasoa täsmällisemmän aineiston käyttö ole
välttämätöntä.18 Kliman (2005) on edelleen kiistänyt Cockshottin ja
Cottrellin tulokset.19

iv. Lopuksi

Meidän ei ole mahdollista tässä kohden arvioida tarkemmin Shaikhille (1984)
esitettyjen vastaväitteiden perusteltavuutta. Riittää, kun todetaan, että
Shaikhin käyttämää poikkileikkaushypoteesia ln pij = α+ β lnλij + uij
käyttäen on mahdollista tuottaa hänen esittämiensä tulosten kanssa
yhteismitallisia korrelaatiokertoimia (so., R2 > 0, 9). Saadut tulokset
näyttävät tukevan Ricardon ja Marxin hypoteesin, jonka mukaan tavaroiden
valmistamiseksi tarvittu suhteellinen työaika selittää niiden suhteelliset
hintaerot. Kun ymmärretään, mihin tavaroiden hinnanmuodostus perustuu,
auttaa se edelleen ymmärtämään työarvoteorian mukaisesti suuren joukon
yhtiöiden ja pääomien välisestä kilpailusta, voittojen ja tulojen
muodostuksesta sekä talouden perusrakenteesta lähtevistä rakenteellisista
muutoksista, jotka vaikuttavat päällysrakenteen poliittisiin prosesseihin ja niin
edelleen.

14Dı́az ja Osuna 2004, 3–4.
15Ibid., 4. Tulee huomioida kuitenkin samanaikaisesti, että Dı́az ja Osuna arvostel-

evat myös Klimanin esittämää ratkaisua, jonka mukaan korrelaatioiden laskeminen edel-
lyttäisi toimialatasoa tarkemman aineiston käyttöä, pitää sisällään teoreettisia ja empiirisiä
epäjohdonmukaisuuksia. Ks. myös Andrew Kliman, The law of value and laws of statistics:
sectoral values and prices in the US economy, 1977–97. Cambridge Journal of Economics
3/2002, 299–311

16Ibid., 5
17Ibid., 8.
18W. Paul Cockshott ja Allin Cottrell, Robust correlations between prices and labour values:

a comment. Cambridge Journal of Economics2/2005, 309–316,310–311.
19Andrew J. Kliman, Reply to Cockshott and Cottrell. Cambridge Journal of Economics

2/2005, 317–323.
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—, Pääoma. Poliittisen taloustieteen arvostelua. 1. osa. Pääoman
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