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Pääkirjoitus 

Mitä akateeminen Eurooppa tutkii? 

Euroopan taloudellinen yhdentyminen tulee il
meisesti hallitsemaan tällä vuosikymmenellä 
vanhan maanosamme yhteiskunnallista ja ta
loudellista kehitystä. Eurooppa on jo pitkään 
kokenut ulkoista painetta sen vuoksi, että 
muu maailma - erityisesti Japani ja Yhdys
vallat ovat kiristäneet kilpailua maailmanta
louden hegemoniasta. Tämä puolestaan on 
johtanut eurooppalaiseen yhteistyöhön monil
la aloilla - ei vähiten tutkimuksessa ja kou
lutuksessa. Eurooppalaisten yliopistojen, kor
keakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusoh
jelmia on samalla ennakkoluulottomasti uu
distettu. 

Niinpä kunnianarvoisessa London School 
0/ Economics'issa on tänä lukuvuotena käyn
nistetty monia uusia tutkimusohjelmia. Esi
merkkeinä kansainvälisen talouden alalta mai
nittakoon seuraavat projektit: 
- Kiinan talousreformi 
- Latinalaisen Amerikan kaupan organisaa-

tiot 
- Mitä vuosi 1992 merkitsee Euroopan teol

lisuuden yhteistyölle? 
Rahoitusmarkkinain tutkimusohjelmaan 

kuuluu odotetusti vuoden 1987 pörssiromah
duksen seurauksena aktuellit aihepiirit: 

Ovatko rahoitusmarkkinat tehokkaat? 
- Rahapolitiikan tavoitteiden konfliktit 
- Verouudistus ja rahapolitiikka 

Yhteiskunnallisista aihepiireistä merkittävin 
lienee Euroopan maissa toteutetun sosiaalipo
litiikan tutkimus. 

Kielin Instituutti (Institut jur Weltwirts
chajt) kuuluu niinikään arvovaltaisten tutki
muslaitosten sarjaan. Se toimii perinteisesti 

yhteistyössä Christian Albrechts' yliopiston, 
Heidelbergin ja Free University of Amster
dam'in kanssa. 

Kielin instituutin tutkimusohjelma on sel
västi perinteisempi kuin LSE:n. Esimerkeiksi 
voidaan ottaa mm. seuraavat maailmantalou
den projektit: 

- Kansantalouksien kasvu ja rakenne Come
con'issa, EFTA:ssa ja EEC:ssä 
Niukkojen resurssien tutkimus 
Ympäristötalous 
Kehitysmaiden talous 
Maailmantalouden suhdannevaihtelu 

WIFO-instituutti Itävallassa on yksityinen 
non-profit tutkimuslaitos, joka sekin keskit
tyy maailmantalouden kehityksen seuraami
seen. 

Instituutin johtavat periaatteet ovat koko 
sen toiminta-ajan olleet: itsenäisyys tutki
musohjelmien valinnassa ja käytännön sovel
luksiin pyrkiminen. 

Instituutin tärkeimmät tutkimusalueet ovat 
nekin perinteiset: 

Kansainvälisten suhdanteiden jatkuva tut
kimus 
Ulkomaankauppa, turismi, työmarkkinat 

- Innovaatioprosessit ja investointipäätök
set 

- Alueellinen rakennekehitys ja integraatio 
- East- West blokkien taloussuhteiden seu-

ranta. 

Tilburgin sovelletun taloustieteellisen tutki
muksen instituutti täyttää tänä vuonna 60 
vuotta. Juhlavuoden merkeissä se on uudis
tanut lähes täysin tutkimusohjelmansa. Tuo-
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reimpina esimerkkeinä aloitetuista tutkimuk
sista mainittakoon: 
- Pitkien kauppaluottojen korkokehityksen 

selitystekij ät 
- Kustannusalan keskittymisen syyt 
- Tukipalkkiojärjestelmän kehittäminen yk-

sityissektorissa. 
Handelshnyskolen i Sandvika - yksityinen 

Kauppakorkeakoulu Norjassa - saa valtion 
rahoitusta vain n. 10 0,10 vuosittaisiin kustan
nuksiinsa. Se on käynnistänyt kaikkiaan 19 
tutkimuskeskusta. Laitoksessa Eurooppa-tut
kimuksella on oma osastonsa, jossa pääaiheita 
ovat: 
- Euroopan poliittiset ja hallinnolliset ins

tituutiot 
- Elinkeinopolitiikka 
- Tutkimus, teknologia ja kehityspolitiikka 

Kansainvälistymisen edistämisen osastossa 
tärkeimmät projektit ovat: 
- Norjan vientimarkkinoiden globalisointi

trendit 
- Kansainväliset markkina-analyysit 
- Management training Itä-Euroopassa. 

Itä-Aasian tutkimuksen osasto puolestaan 
on käynnistänyt alueen elinkeinoelämää sel
vittäviä mar kkinatutkim uksia. 

Yhteenvetona edellä kerrotusta todetta
koon, että eurooppalaiset korkeakoulut ja nii-
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tä lähellä olevat tutkimuslaitokset valmenta
vat nykyisin tutkijoitaan todella monopuoli
siin tulevaisuuden tehtäviin. Vaikkakaan aka
teeminen tutkimus ei aina sellaisenaan sovel
lu yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin, on 
sillä huomattava merkitys valmiuksien anta
jana myös elinkeinoelämään hakeutuville. 

Nykyinen Eurooppa on vielä suhteellisen 
avoin. 

Euroopassa ollaan vielä kiinnostuneita 
muistakin maista ja maanosista - jopa aidos
ti ja sitten itsekkäistä syistä. 

Tämä lupaa hyvää sekä Euroopalle itselleen 
että maailmantaloudelle, mutta kuinka pit
käksi aikaa? 

Hieman pitemmällä aikavälillä vaarana voi 
olla, että Eurooppa vähitellen kääntyy sisään
päin ratkomaan lähinnä omia kasvavia ongel
miaan. 

Näinhän on käynyt lähes aina -lähes kai
kille monien kansallisuuksien suurvalloille -
Rooman valtakunnasta Neuvostoliittoon. 

Poikkeuksia tästä säännöstä ei juuri ole 
muita kuin Yhdysvallat. Sen suhteellisen hy
vä menestys sekä talouden että tieteen ja kult
tuurin aloilla on tiettävästi ollut Euroopan yh
teisön arkkitehtienkin ylimmäisenä johtotäh
tenä. 

Arvi Leponiemi 




