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1 Epärationaalisuuden tabu 

Schumpeter havaitsi aikanaan, että ekonomistit 
usein "unohtavat tieteellisen tehtävänsä ja anta
vat periksi julkisuuden kutsulIe ja halulleen 
palvella maataan" päätymällä talouspoliittisiksi 
asiantuntijoiksi (Schumpeter, 1949, 346). Tä
mä nostaa esiin Gunnar Myrdalin (1958, 4) 
esittämän kysymyksen siitä, voivatko yhteis
kuntatieteilijät samaan aikaan olla käytännölli
siä ja objektiivisia: "Mikä on yhteiskunnan ym
märtämis- ja muuttamispyrkimysten välinen 
suhde? Kuinka oikean tiedon etsintä voidaan 
yhdistää moraalisiin ja poliittisiin arvoarvostel
miin?". Myrdalin kysymykset osoittavat vaka
vaan mutta harvoin keskusteltuun aiheeseen, 
nimittäin objektiivisuuden ja arvojen suhtee-

* Tätä kirjoittaessani minulla on ollut hyödyllisiä 
keskusteluja useiden ruotsalaisekonomistien kanssa. 
Enimmäkseen he eivät kuitenkaan halua tulla tässä 
yhteydessä nimeltä mainituiksi. 

1 Kirjallisuusviitteet poikkeuksellisesti artikkelin lo
pussa 
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seen silloin, kun tutkijat osallistuvat politiikan 
suunnitteluun, usein vielä aloilla, joilla on mer
kittäviä eri ryhmien välisiä intressiristiriitoja 
(ks. myös Myrdal, 1929,1958; sekä Blaug, 
1992, luku 5).1 

Arkipäivän elämässä politiikka-asiantuntijan 
ja poliitikon roolit usein sulautuvat toisiinsa. 
Tämä sekoittuminen voidaan ymmärtää Senin 
esittämän arvojen erottelun avulla: perusarvot 
pätevät kaikissa mahdollisissa tilanteissa kun 
taas ei-perustavat arvot pätevät vain tietyissä 
erikseen määritellyissä olosuhteissa (Sen 1970, 
59). Politiikan tekeminen kuuluu tyypillisesti 
ei-perustavien arvojen piiriin. Ekonomistit voi
vat muuttaa poliitikkojen tavoitteita ja valintoja 
muuttamalla näkemystään tosiasioista eli olo
suhteista. 

Talouspoliittisten asiantuntijoiden toistuva 
tukeutuminen satunnaiseen evidenssiin ja har
haanjohtaviin tilastoihin on huomattu silloin 
tällöin (Stigler, 1965; RivIin, 1986). Kuten 
huono sää, tämä on yleensä hyväksytty välttä
mättömänä pahana. Kuitenkin tieteen edistyk
sen ja demokratian kannalta akateemisten 



asiantuntijoiden vastuuta olisi lisättävä. Säi
lyttääkseen intellektuaalisen uskottavuutensa 
asiantuntijoiden olisi silloin tällöin osoitettava 
tiedeyhteisölIe politiikkasuositustensa taustalla 
olevan empiirisen pohjan pitävyys. Tapaustut
kimus kansainvälisesti arvostettujen ja vaiku
tusvaltaisten ekonomistien politiikkasuositus
ten empiirisestä taustasta saattaa olla paikal
laan, jotta sekä tutkijayhteisä että poliitikot he
räisivät huomaamaan objektiivisuuden ongel
mallisuuden. Tämän artikkelin tarkoitus on olla 
tällainen tapaustutkimus. Artikkeli tarkastelee 
Myrdalin (1958,4) "epärationaalisuuden tabuk
si" kutsumaa ilmiötä eli arvojen merkitystä yh
teiskuntatieteilijöille. 

Tapaustutkimus käsittelee Ruotsia, missä ta
loustieteen professorit ja muut yliopistoekono
mistit ovat jo pitkään vaikuttaneet talouspoli
tiikkaan väitteillään, joiden mukaan empiria 
selvästi osoittaa korkeiden verojen ja laajan hy
vinvointivaltion johtaneen Ruotsin taloudelli
sen kasvun hidastumiseen suhteessa muihin 
vertailukelpoisiin maihin vuoden 1970 jälkeen. 
Nämä ekonomistit ovat siis väittäneet empiiri
sen aineiston tukevan niin sanottua "euroskle
roosidiagnoosia", jonka mukaan hyvinvointi
valtio, verotus ja muut politiikkainterventiot hi
dastavat taloudellista kasvua.2 Heidän diagnoo
sinsa voidaan tiivistää sellaisiin otsikoihin kuin 
"The welfare state - a threat to empployment 
and growth" (Henrekson et al., 1994, 8) ja 
"Swedosc1erosis - A Particularly Malign Form 
of Eurosc1erosis" (Ståhl ja Wickman, 1993). 

On sanomattakin selvää, että politiikkainter
ventiot kuten verotus voivat vaikuttaa kieltei
sesti taloudelliseen tehokkuuteen ja kasvuun. 
Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole kuiten
kaan pohtia näiden vaikutusten merkkiä tai ko
koa tai arvioida sitä, onko skleroosi-diagnoo
siin perustunut politiikka ollut hyvää tai huo
noa. Keskeinen kysymys on sen sijaan se, onko 
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näiden ruotsalaisekonomistien esittämä empii
rinen aineisto antanut oikeutuksen siihen diag
noosiin, johon politiikkasuositukset ovat 
perustuneet.3 Tässä yhteydessä on kaksi mini
miehtoa objetiivisuudelle. Ensiksi asiantunti
joiden on vältettävä normaalit metodologiset 
sudenkuopat ja noudatettava tavanomaista huo
lellisuutta aineiston analysoinnissa. Toiseksi 
heidän on otettava huomioon OECD:n tarjo
ama vertailukelpoinen aineisto ja muut luotet
tavat tutkimustulokset puolueettomalla tavalla. 
Aloitan arvioimalla skleroosidiagnoosin tueksi 
esitettyä empiiristä evidenssiä. 

2 Metodologiset ongelmat 

Ruotsissa taloustieteen professori ovat pitkään 
toimineet poliittisina neuvonantajina.4 Nobelin 
taloustieteen palkinnon perustaminen 
1960-luvun lopulla oli omiaan lisäämään ruot
salaisekonomistien kotimaista ja kansainvälistä 
arvostusta. Skleroosidiagnoosi tuli vallitsevaksi 
Ruotsissa jo 1980-luvun puolivälissä. Erityinen 
merkitys tässä oli Assar Lindbeckin vuonna 
1985 julkaisemilla sanomalehtiartikkeleilla, 
joissa näkemystä perusteltiin.s Tässä yhteydes
sä on syytä muistaa, että enemmistö Ruotsin 
yliopistoekonomisteista ei ole julkisesti ottanut 
kantaa skleroosihypoteesiin. Viimeisen kym
menen vuoden aikana (1984-1994) kantansa il
maisseista ovat useimmat tukeneet näkemystä. 
Tämä ryhmä sisältää useita kaikkein arvoste
tuimpia ja tunnetuimpia taloustieteen professo
reita ja muita neuvonantajia.6 Pääministeri 
Bildt katsoi näiden ekonomistien yksimielisyy
den vahvistavan hänen poliittista asemaansa.7 

Jonkun verran skleroosi-hypoteesia kyseen
alaistettiin kuitenkin ulkomailla (Bosworth ja 
RivIin, 1987). 

Akateemiset skleroosidiagnoosin kannattaj at 
ovat saaneet laajan mediajulkisuuden ja he ovat 
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tarjonneet älylliset perusteet keskeisille politii
kan muutoksille 1980-luvun puolivälistä lähti
en. Useimmat Ruotsin suurten puolueiden joh
tavat poliitikot ovat pyörtäneet aiemmat näke
myksensä ja hyväksyneet skleroositulkinnan. 
Keskeinen teema vuosien 1982-90 sosialide
mokraattisen valtionvarainministerin Kjell-O
lof Feldtin muistelmissa on, että Ruotsin "pe
rusongelma oli alhainen tuottavuuden kasvu ja 
resurssien tehoton hyödyntäminen" (Feldt, 
1991, 432; ks. myös 254, 286-87, 296, 304, 
325, 336, 382, 391 ja 429). Tällaisen diagnoo
sin perusteella suuret rakenteelliset uudistukset 
ovat tarpeen. Niinpä esimerkiksi sosialidemo
kraattiset samoin kuin keskusta-oikeistolaiset 
hallitukset ovat käyttäneet oletettua kasvun hi
tautta yhtenä tärkeimmistä perusteluista margi
naaliverotuksen keventämiselle ja hyvinvointi
valtion purkamiselle. 

Ruotsalaisekonomistien skleroosidiagnoosin 
tueksi esittämä evidenssi on ollut lähes poik
keuksetta vertailevaa makrotason aineistoa. 8 

Myös mikrotason vaikutusten on väitetty ole
van suuria. Hansson (1984) arvioi, että verokii
lan vuoksi verotuksen kiristäminen yhdellä 
kruunulla kotitalouksien saaman lisätulonsiir
ron rahoittamiseksi aiheuttaa 3-7 kruunun ko
konaiskustannukset. Tulosta on käytetty usein 
kuvaamaan ongelman vakavuutta (esim. Lind
beck, 1985). 

Vuodesta 1991 Ruotsi on kärsinyt vakavasta 
taantumasta. Artikkelin loppuosassa keskuste
len talouskriisin syistä. Taustaksi on syytä kat
soa vertailukelpoista OECD:n dataa bktn kas
vusta vuosina 1960-1991.9 Kuvio 1 esittää hen
keä kohti lasketun bktn kehityksen (vuoden 
1991 hinnoilla ja valuuttakursseilla) vuosina 
1960-1991 Ruotsissa, OECD-maissa ja 
EEC-maissa. 10 Kuviossa on myös niiden kuu
den Euroopan maan (Tanska, Ranska, Saksa, 
Hollanti, Sveitsi ja Iso-Britannia) painottama-
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ton keskiarvo, joilla vuoden 1970 tienoilla oli 
korkein bkt asukasta kohden, ja joilla tästä nä
kökulmasta katsoen oli samanlaiset 
lähtökohdat. ll Kuten muissakin OECD-maissa, 
myös Ruotsissa kasvuluvut ovat pienentyneet 
vuoden 1973 öljykriisin jälkeen, Ruotsissa to
sin kaksi vuotta myöhemmin kuin koko 
OECD:ssä. Ruotsin absoluuttinen etu OECD
maihin nähden kasvoi hieman vuodesta 1960 
aina 1970-luvun puoliväliin asti ja sitten aleni. 
Ruotsin absoluuttinen etu suhteessa EEC-mai
hin ja kuuteen muuhun rikkaaseen maahan jat
koi kasvuaan vuoteen 1990 asti. 

2.1 Kasvuvertailut 

Useiden vuosien ajan ainoa empllnnen tosi
seikka skleroosi-diagnoosin tueksi oli vuoden 
1970 jälkeisen reaalisen bktn kasvuprosentin 
vertailu Ruotsin ja muun OECD:n välillä 
(Bergman et al., 1990; Bergman et al., 1991a; 
Henrekson et al., 1992; Henrekson, 1992; Sö
dersten, 1992; Henrekson et al., 1994).12 Tällai
nen vertailu osoittaa esimerkiksi että vuosien 
1970 ja 1989 välillä keskimääräinen bktn kas
vuvauhti oli 3.0 prosenttia koko OECD:ssa 
mutta vain 2.0 prosenttia Ruotsissa. Skleroosin 
puolestapuhujat eivät kuitenkaan koskaan ra
portoi samassa taulukossa lukuja, jotka osoitta
vat, että vuosina 1970-89 paitsi Ruotsin myös 
muiden rikkaiden Länsi-Euroopan maiden kas
vuvauhti alitti OECD:n keskiarvon; esimerkik
si Sveitsi (1.6 %), Tanska (1.9 %), Hollanti 
(2.3 %), Saksa (2.3 %), Iso-Britannia (2.4 %) 
ja Ranska (2.7 %).13 Koska useilla rikkailla 
mailla, joilla on hyvin erilaiset vero- ja hyvin
vointijärjestelmät, on OECD:n keskiarvoa al
haisempi kasvuvauhti, ei Ruotsi-OECD -vertai
lu voi tukea erityistä skleroosi-diagnoosia ni
menomaan Ruotsin kohdalla. 

Seuraavaksi Ruotsin suhteellista bkt-kasvua 
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Kuvio 1. Bkt/cap vuoden 1985 hinnoinja valuuttakurssein vuosina 1960-91 Rutosissa, OECD-maissa, 
EEC-maissa ja kuudessa rikkaassa Eruroopan maassa 
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on verrattu OECD-Euroopan, EEC:n ja 
OECD:n määrittelemien "pienten eurooppalais
ten maiden" keskiarvoihin (esim. Eklund et al., 
1993) ja havaittu Ruotsin luvut hälyttävän al
haisiksi. Tämän tyyppiset kasvu vertailut ovat 
löytäneet tiensä myös perusoppikirjoihin (Ek
lund, 1994). Kuitenkin kaikki vertailuissa käy
tetyt aggregaatit sisältävät useita suhteellisen 
köyhiä maita kuten Turkki, Kreikka, Portugali, 
Espanja ja Irlanti. Siksi niiden keskimääräinen 
asukasta kohden laskettu bkt on tasoltaan sel
västi alhaisempi kuin Ruotsin, joka vuonna 
1970 oli yksi maailman rikkaimmista maista. 
Kuten tunnettua, konvergenssihypoteesi ennus
taa, että ceteris paribus köyhempien maiden 
kasvuprosentit ovat suurempia kuin rikkaampi
en maiden (Abramovitz, 1988, 1990; Baumol, 
1986; Baulol, Blackman ja Wolf, 1989, luku 5; 
Dowrickja Nguyen, 1989; Korpi, 1992; Sala-i
Martin, 1994).14 Jos kasvuvertailujen perusteel
la tehdään kausaalisia tulkintoja, on jotenkin 
huomioitava maiden erilaiset lähtötasot. 15 

Skleroosin puolestapuhujat näyttävät kuiten
kin olevan tietämättömiä konvergenssihypotee
sista ja systemaattisesti jättävät bktn tasoerot 
huomiotta vertailuissa. Sen sijaan he tekevät 
älyllisen kuperkeikan ja käyttävät alkuperäisiä 
bkt-eroja vahvistaakseen omaa diagnoosiaan. 
Siten OECD-Euroopan ja EEC:n suhteellisen 
korkeita vuosien 1970-1990 kasvuprosentteja 
käytetään sen laskemiseen, kuinka paljon suu
rempi Ruotsin bkt:n taso absoluuttisesti olisi, 
jos jo alunperin korkea bkt olisi kasvanut mui
den maiden tahtiin. Näin päädytään väittämään, 
että Ruotsi on absoluuttisessa kasvussa jäänyt 
jälkeen muusta OECD-Euroopasta ja EEC:stä 
(Henrekson et al., 1992, luku 7; Henrekson, 
1992, luku 2). Tällä tavoin kierretään OECD:n 
tilastot, joiden mukaan vuosina 1970-1990 
Ruotsin absoluuttinen bktn kasvu asukasta 
kohden on tosin pienempi kuin OECD-maissa 

422 

keskimäärin mutta silti suurempi kuin OECD
Euroopassa ja EEC-maissa. 16 

2.2 Lindbeckin komissio 

Kaikkein arvovaltaisin tuki skleroosidiagnoo
sille tuli hallituksen asettamalta talouskriisiko
missiolta, jonka tehtävänä oli kartoittaa kriisin 
syitä ja etsiä siihen lääkkeitä. Komissiota johti 
prof. Assar Lindbeck ja siihen kuului neljä 
muuta ekonomistia: Torsten Persson (Tukhol
ma), Agnar Sandmo (Oslo), Birgitta Sweden
borg (Tukholma) ja Nils Thygesen (Kööpenha
mina) sekä politiikan tutkija Olof Petterson 
(Upsala). 

Lindbeckin komission mukaan "puutteet 
yleisessä taloudellisessa, sosiaalisessa ja poliit
tisessa ympäristössä" ovat johtaneet Ruotsin ta
louskasvun vakavaan hidastumiseen suhteessa 
muihin vertailukelpoisiin maihin (Lindbeck et 
al, 1993, 11).17 Raportin englanninkielisessä 
tiivistelmässä tekijät sanovat, että "Ruotsin on
gelmalta ovat suurelta osin seurausta markki
noiden vääristymisestä, vanhentuneista insti
tuutioista ja luutuneista päätöksentekomekanis
meista, jotka eivät ole suosineet pitkän tähtäi
men kasvua" ja lisäksi että "Ruotsin krooniset 
ongelmat tulevat esiin sekä yksityisen että jul
kisen sektorin valitettavan alhaisessa tuotta
vuudessa" (Lindbeck et al, 1993, 220). Tämän 
arvion perusteella Lindbeckin komission esit
tää pitkän listan kauaskantoisia suosituksia, jot
ka saivat osakseen suuren julkisuuden. 

Lindbeckin komission skleroosidiagnoosi 
seisoo kahden empiisen todisteen varassa. Toi
nen on taulukko, jossa esitetään Ruotsin ja 
muiden OECD-maiden sijoitus vuosina 1970 ja 
1991 asukasta kohden lasketun ostovoimapari
teetilla korjatun bkt:n perusteella. Tämän indi
kaattorin perusteella Ruotsi on pudonnut vuo
den 1970 kolmannelta sijaltaan peräti neljän-



Kuvio 2. Ostovoimakorjattu bkt/cap vuosina 1970-91 Ruotsissa, OECD-maissa, EEC-maissaja 
kuudessa rikkaassa maassa 

US$/cap 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 

Ruotsi 6 rikasta maata OECD EEC 

- -.- --+- --e-----

Walter Korpi 

1970 1975 1980 1985 1990 

423 



Artikkeleita - KAK 4/1996 

neksitoista vuonna 1991 (Lindbeck et al, 1993, 
13). Kaikkein todennäköisin oire "kroonisista 
pitkän aikavälin ongelmista" olisi asteittainen 
heikkeneminen aikaa myöten. Esittämällä 
Ruotsin suhteellisen aseman vuosilta 1970 ja 
1991 Lindbeckin komissio implikoi mutta ei 
osoita, että sen diagnoosin mukainen asteittai
nen rappio olisi tapahtumassa. 

OECD:n tilastot osoittavat, että kyseisen pe
riodin aikana eli vuosina 1977-1990 Ruotsin 
sijoitus on ollut suhteellisen vakaa vaihdellen 
kuudennen ja kahdeksannen sijan välillä. 18 As
teittaisen heikkenemisen sijasta ratkaiseva pu
dotus tapahtuu vasta vuonna 1991, joka on va
litun periodin viimeinen. Vuosittaiset ostovoi
makorjatut bkt-luvut, joita Lindbeckin komis
sio ei esitä vaikka ne on saatavissa samasta läh
teestä, osoittavat, että vuodesta 1970 vuosiin 
1989-90 Ruotsin kehitys seurasi varsin tarkasti 
EEC-maita samoin kuin kuutta rikkainta Eu
roopan maata (kuvio 2). Ruotsin suhteellisen 
pieni· absoluuttinen etu muihin OECD-maihin 
nähden vuonna 1970 heijastaa lähinnä Ruotsin 
voimakasta kasvupiikkiä tuona vuonna. 19 Ab
soluuttinen etu häviää vuonna 1989 ja kääntyy 
tappioksi vuonna 1990. Ruotsin etu suhteessa 
EEC:en kuitenkin vielä kasvaa vuonna 1990.20 

Lindbeckin komission hylkimä OECD:n ai
neisto ei siten pidä yhtä komission näkemyksen 
kanssa, jonka mukaan Ruotsilla olisi pitkäai
kaisia kasvuongelmia. 

Lindbeckin komissio törmää huomaamat
taan myös konvergenssiongelmaan. Vaikka 
alunperin rikas maa säilyttäisikin absoluuttisen 
eronsa muiden maiden keskiarvoon, suhteelli
sesti ero kuitenkin pienenee koska bkt-luvut 
kasvavat kaikkialla. Siten samanaikaisesti kun 
Ruotsin asema suhteessa OECD:n keskiarvoon 
heikentyi 14 prosenttiyksikköä vuodesta 1970 
vuoteen 1991, komissio ei huomaa että sen 
omienkin lukujen mukaan Sveitsi putosi 23 ja 
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Yhdysvallat 16 prosenttiyksikköä. Konver
genssihypoteesi ei edellytä kausaalisia tulkinto
ja mutta niitä on silti usein tehty (Henrekson et 
al, 1992, 96; Henrekson, 1992, 19; Lindbeck et 
al, 1993a). Näin sortuu ensimmäinen Lind
beckin komission empiirisistä tukijaloista, joil
le suositukset perustuvat. 

Toisena empiirisenä todisteena Lindbeckin 
komissio vertasi tuottavuuden muutoksia Ruot
sissa ja OECD:ssa käyttäen mittarina työllistä 
kohden laskettua bktta koko taloudessa julki
nen sektori mukaanluettuna. Ruotsi noudattaa 
YK:n suosituksia ja asettaa kansantalouden ti
linpidossa julkisen sektorin tuottavuuden kas
vun määritelmällisesti nollaan. Komissio ei 
huomioi tätä vaan valitsee indikaattorin, joka 
on harhainen ja tukee skleroosi-diagnoosia 
(Korpi, 1992, luku 4).21 Muut tuottavuusindi
kaattorit eivät tue näkemystä suhteellisesta 
heikkenemisestä. Siten myös Lindbeckin ko
mission toinen empiirinen tukijalka huojuu.22 

Englanninkielisessä esityksessään komission 
raportista tekijät pyrkivät tukemaan diagnoosi
aan sillä usein toistetulla argumentilla, että 
vuodesta 1970 Ruotsin teollisuustuotannon 
kasvu on ollut OECD-maiden keskiarvoa hi
taampaa (Lindbeck et al., 1993b, 221 ja 1995, 
9; ks. myös Eklund, 1994). Kausaalisiin tulkin
toihin ei ole taaskaan perusteita. Vuosina 
1973-1989 teollisuustuotannon kasvu oli Ruot
sissa (1.5 %) samantasoista kuin edellä maini
tuissa kuudessa rikkaassa maassa (1.3 %) (Kor
pi, 1992, 71-73). OECD:n keskiarvoa nostavat 
Japani, Pohjois-Amerikka ja vähemmän vau
raat Euroopan maat. 23 

2.3 Systemaattiset virheet 

Suuri osa akateemisten ekonomistien skleroosi
diagnoosin tueksi esitettämistä empiirisistä to
disteista perustuu lievästi sanottuna epähuolel-
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Taulukko 1. BKT asukasta kohden neljässä maassa 1870-1988 (keskimääräiset vuosimuutokset) 

1897-95 1896-14 1920-39 1948-73 1974-81 1982-88 

Ruotsi 1.69 2.37 

Yhdysvallat 1.95 1.81 

Lansi-Saksa 1.36 0.77 

Iso-Britannia 0.82 0.78 

Lähde: Bergman et aI., 1990, 15. 

liseen analyysiin. Esitän esimerkin. Vuonna 
1990 vaikutusvaltaisen SNS:n (Studienförbun
det för Näringsliv och Samhället) vuosikirjassa 
ryhmä yliopistoekonomisteja esitti taulukon, 
jonka katsottiin tukevan skleroosi-diagnoosia. 
Taulukossa esitettiin asukasta kohti lasketun 
bkt:n kasvuluvut Ruotsille, Yhdysvalloille, 
Saksalle ja Isolle Britannialle neljälle eri perio
dille vuosina 1870-1973 sekä kahdelle perio
dille tämän jälkeen (Taulukko 1). Otsikon 
"Ruotsi ensin kärjessä ja sitten viimeisenä ,,24 

alla kirjoittajat summarisoivat taulukkoa seu
raavin sanoin: "Ruotsi on ylimpänä kaikkina 
ajanjaksoina 1970-luvun alkuun saakka. Sen 
jälkeen Ruotsi putoaa viimeiseksi" (Bergman 
et al., 1990, 15). 

Taulukon mielekkyydestä riippumatta pro
fessorit, jotka ovat tottuneet korjaamaan opis
kelijoiden kirjoituksia, huomaavat nopeasti että 
kirjoittajien esittämä tiivistelmä on virheellinen 
peräti neljän ajanjakson kohdalla. 25 Kuten 
muuallakin on dokumentoitu, tämä on vain yk
si esimerkki skleroosimiesten laaj alle levin
neistä virheistä empiirisen aineiston käsittelys
sä (Korpi, 1992). On tärkeä huomata, että nä
mä virheet eivät suinkaan ole satunnaisia vaan 
ne suosivat systemaattisesti skleroosi-hypotee
sia. 

3.17 3.26 1.00 2.31 

0.84 2.23 1.42 3.22 

3.96 5.44 2.26 2.42 

1.38 2.49 0.93 3.06 

3 Harhainen evidenssi 

Skleroosin puolestapuhujat ovat esittäneet sel
västi harhaisen valikoiman diagnoosin kannalta 
olennaisesta saatavilla olevasta aineistosta. 
Katsaus, jonka tavoitteena oli olla "yhteenveto 
tärkeimmistä tutkimustuloksista" julkisen sek
torin koon kasvuvaikutuksista OECD-maissa, 
päätyi siihen johtopäätökseen, että "käytännöl
lisesti katsoen kaikki tutkimukset" osoittavat 
vaikutuksen olevan negatiivinen (Henrekson et 
al, 1994, 47-49). Kuitenkin on varsin helppo 
löytää arvostetuista julkaisuista tutkimuksia, 
jotka eivät tue tätä johtopäätöstä, kuten esim. 
Kormendi ja Meguire (1985), Ram (1986), 
Conte ja Darrant (1988), Rao (1989), Dorwick 
ja Ngyuen (1989), Levine ja Renelt (1992), Le
vine ja Zervos (1993) sekä Easterly ja Rebelo 
(1993). Skleroosin puolestapuhujat eivät ole 
maininneet mitään näistä tutkimuksista.26 

On suorastaan liian helppoa osoittaa puolu
eellista OECD:n vuosittaisten kasvutilastojen 
käyttöä.27 Taulukko 2 esittää vuosittaisen hen
keä kohtia lasketun bkt:n kasvun OECD-mais
sa vuosina 1973-1991. Maat on sijoitettu keski
maaralsen kasvuvauhdin mukaiseen 
järjestykseen.28 Koska vuonna 1990 alkanut 
kansainvälinen taantuma kohtasi eri maita hie
man eri aikaan, ajanjakson keskiarvot on las
kettu vuoteen 1989 asti. 29 Vuosina 1973-1989 
Ruotsin keskimääräinen bktn kasvu asukasta 
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TAULUKKO 2. BKT/asukas, kasvu OECD-maissa 1973-1991 

1973-79 1979-89 1973-89 1990 1991 

Norja 4.4 2.6 3.1 1.4 1.4 

Irlanti 3.3 2.7 3 8.7 2 

Japani 2.5 3.4 3 4.9 4.1 

Suomi 1.9 3.2 2.8 -0.1 -6.9 

Italia 3.2 2.3 2.6 2 1.2 

Kanada 2.9 2 2.4 -2 -3.2 

Turkki 2.9 1.9 2.4 6.9 -0.2 

Itävalta 3 1.9 2.3 3.3 1.6 

Belgia 2.1 1.9 2 3.3 3.5 

Ranska 2.3 1.6 1.9 1.7 0.6 

Saksa 2.5 1.6 1.9 3.1 2.4 

Iso-Britannia 1.5 2.1 1.9 0.2 -2.2 

Espanja 1.1 2.2 1.8 3.4 2.2 

Tanska 1.6 1.8 1.7 1.6 1 

Kreikka 2.2 1.2 1.7 -1.1 0.5 

Portugal 1.3 2.1 1.7 4.2 2.1 

Ruotsi 1.5 1.8 1.7 0.6 -2.4 

Australia 1.5 1.7 1.6 -0.2 -2.7 

Hollanti 1.9 1 1.4 3.2 1.5 

Yhdysvallat 1.4 1.4 1.4 0.2 -2.4 

Sveitsi -0.1 1.7 1.2 -1 

Uusi Seelanti -0.2 1.2 0.7 -1.3 -1.6 

OECD 1.9 1.9 1.9 1.4 -0.4 

6 rikasta Euroopan maata* 1.6 1.6 1.6 1.8 0.4 

* Tanska, Ranska, Saksa, Hollanti, Sveitsi ja Iso-Britannia 

Lähde: 1973-79 OECD Historical Statistics 1993, taulu 3.2; '1973-91 OECD National Accounts 1993, vo1.1 

kohden (1.7 %) oli varsin lähellä OECD:n kes
kiarvoa (1.9 %). Jotta tulotasojen konvergoitu
misen vaikutusta voitaisiin jotenkin kontrolloi
da, Ruotsin lukua verrataan myös kuuteen 
muuhun rikkaaseen Euroopan maahan. Näiden 
maiden keskiarvo (1.6 %) on Ruotsin tasoa. 
Mikään jo alunperin rikkaista maista ei ole kas
vanut olennaisesti Ruotsia nopeammin, sen si
jaan Sveitsin kasvu on ollut selvästi hitaampaa. 
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Kansainvälisen taantuman vuoksi vuosina 
1990 ja 1991 koettiin negatiivista kasvua Ruot
sissa, Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa, Suo
messa, Kreikassa, Australiassa, Sveitsissä, Uu
dessa Seelannissa ja Kanadassa.3o Osittain Sak
san yhdistymisen aiheuttaman noususuhdan
teen vuoksi taantuma käynnistyi manner-Eu
roopan maissa hieman myöhemmin. Tämän 
vuoksi vuosien 1990 ja 1991 lukuja on vaikea 



Taulukko 3. Ostovoimapariteetilla korjattu BKT 

asukasta kohden OECD-maissa 1973-1991, keski

määräinen prosenttimuutos vuodessa 

Norja 

Irlanti 

Japani 

Suomi 

Italia 

Turkki 

Itävalta 

Kanada 

Belgia 

Saksa 

Ranska 

Iso-Britannia 

Tanska 

Ruotsi 

Australia 

Portugal 

Espanja 

Hollanti 

Kreikka 

Yhdysvallat 

Sveitsi 

Uusi-Seelanti 

OECD 

6 rikasta Euroopan maata 

1973-89 

9.5 

9.4 

9.4 

9.2 

9 

9 

8.7 

8.7 

8.3 

8.3 

8.2 

8.2 

8.1 

8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.7 

7.7 

7.7 

7.3 

6.9 

8.2 

8 

1989-91 

5.6 

10.1 

8.8 

0.5 

6 

7.6 

5.9 

1.5 

7.2 

7 

5.7 

1.8 

6.2 

1.7 

2.7 

9.3 

8.1 

5.6 

4.1 

3 

4.5 

2.7 

4.8 

5.1 

Lähde: OECD National Accounts, voI. 1, 
1993, 146-147. 

käyttää skleroosikeskustelussa. 
Vuosina 1973-89 ostovoimapariteettikorja

tun asukasta kohti lasketun bkt:n vuotuinen 
kasvu oli Ruotsissa sama kuin kuudessa muus
sa rikkaassa maassa (eli 8.0 %) ja varsin lähellä 
OECD:n keskiarvoa (8.2 %).31 Missään näistä 
kuudesta maasta ei kasvu ollut oleellisesti 
Ruotsia nopeampaa. Sen sijaan vuosina 
1989-91 Ruotsin kasvu oli hyvin hidasta sa-
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moin kuin Isossa Britanniassa, Suomessa ja 
Kanadassa. 

OECD:n asukasta kohti lasketut kasvuluvut 
vuosille 1973-1989, korjattiinpa niitä sitten os
tovoimapariteetilla tai valuuttakursseilla, osoit
tavat, että Ruotsin talouskasvu ei ole poikennut 
paljoa OECD:n keskiarvosta eikä juuri lain
kaan kuuden muun rikkaan eurooppalaisen 
maan luvuista. 

Skleroosidiagnoosin kannalta olisi tärkeää, 
että kansainväliset tuottavuus vertailut keskit
tyisivät yksityiseen sektoriin. 32 Diagnoosin 
kannattajat ovat järjestelmällisesti jättäneet 
huomiotta OECD Economic Outlookissa kah
desti vuodessa julkaistut luvut yrityssektorin 
tuottavuuden kasvusta. Nämä taulukot osoitta
vat, että vuosina 1973-1989 Ruotsin yrityssek
torin työn tuottavuuden kasvuvauhti on ollut 
osapuilleen sama kuin OECD-maissa keski
määrin (taulukko 4).33 Vuosina 1973-79 yritys
sektorin tuotanto työllistä kohden kasvoi 1.4 
prosenttia vuodessa OECD-maissa keskimäärin 
ja 1.5 prosenttia Ruotsissa. Tällä jaksolla tuot
tavuuden kasvu oli kuitenkin Ruotsissa hitaam
paa kuin. kuudessa muussa rikkaassa maassa. 
Syynä tähän oli poikkeuksellinen tuottavuuden 
heikentyminen Ruotsissa vuosina 1975-77.34 

Tästä huolimatta Ruotsin luvut ovat parempia 
kuin Yhdysvalloissa ja Sveitsissä ja samaa ta
soa kuin Kanadassa ja Isossa Britanniassa. 
Vuosina 1979-89 Ruotsin tuotanto työntekijää 
kohden kasvoi vuosittain 1.7 prosenttia, mikä 
ei paljoa poikkea OECD:n keskiarvosta (1.6 
%) tai kuuden rikkaan maan keskiarvosta (1.9 
%). Ruotsin tuottavuuden kasvu on edelleen 
nopeampaa kuin Yhdysvalloissa ja samaa tasoa 
kuin Saksassa, Sveitsissä, Kanadassa ja 
Hollannissa. 

Koska palvelu sektori, missä tuottavuuden 
kasvu on suhteellisen hidasta, muodostaa pie
nemmän osan Ruotsin yrityssektorista kuin 
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Taulukko 4. Yrityssektorin työn tuottavuuden kasvu 

(tuotanto/työntekijä) OECD-maissa 1973-1989 

1973-79 1979-89 

Suomi 3.2 3.8 

Espanja 3.5 3.3 

Japani 2.9 3 

Ranska 3 2.6 

Belgia 2.8 2.4 

Tanska 2.6 2.1 

Italia 2.9 2.1 

Iso-Britannia 1.6 2.1 

Itävalta 3.2 2 

Uusi-Seelanti -1.2 1.8 

Ruotsi 1.5 1.7 

Saksa 3.1 1.6 

Sveitsi 0.7 1.6 

Hollanti 2.8 1.5 

Kanada 1.5 1.4 

Australia 2.2 1.1 

Yhdysvallat 0 0.8 

Norja 0.3 0.6 

Kreikka 3.3 0.4 

OECD 1.4 1.6 
6 rikasta Euroopan maata 2.3 1.9 

monessa muussa maassa, yrityssektorien ver
taaminen aiheuttaa harhan skleroosidiagnoosia 
vastaan. Kansainvälisesti kaikkein vertailukel
pOlsm tuottavuusmitta onkin teollisuuden 
tuottavuus.35 Aineiston luotettavuuteen liittyy 
kuitenkin vakavia ongelmia.36 Ruotsin tapauk
sessa näitä pahentaa katkos tuottavuussarjoissa, 
joka alentaa vuoden 1985 jälkeisiä 
estimaatteja.37 Vuodesta 1950 lähtien tuotta
vuuden kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa 
Japanissa. Tässä rajoitutaan tarkastelemaan 
kymmenen sellaisen maan keskiarvoja, joista 
on saatavissa vertailukelpoista tilastoaineistoa. 
Nämä maat ovat Belgia, Kanada, Tanska, 
Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Norja, Yhdys-
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vallat ja Iso-Britannia. 
Vuosina 1973-89 teollisuuden tuottavuuden 

kasvu oli näissä maissa keskimäärin nopeam
paa kuin Ruotsissa. Erityinen jälkeenjäänti 
Ruotsin kohdalla tapahtui vuosina 1975-77, 
jolloin öljykriisin aiheuttaman taantukan odo
tettiin jäävän lyhytaikaiseksi ja talouspolitiikal
la yritettiin rakentaa siltaa vaikeuksien yli. Tä
mä yritys johti subventoituun ylityöllisyyteen 
teollisuudessa, joka alensi työn tuottavuutta. 
Toisaalta nousun käynnistyttyä yritykset eivät 
törmänneet työvoimapulaan. 

Vuosina 1977-79 työn tuottavuus kasvoi 
Ruotsissa samaa vauhtia kuin mainituissa 10 
maassa. Vuosina 1980-89, jolloin 1970-luvun 
työvoiman hamstrauksen vaikutusten olisi pitä
nyt jo hiipua, Ruotsin tuottavuuden nousu oli 
jonkin verran hitaampaa kuin muissa maissa 
keskimäärin. Silti Ruotsin kehitys oli parempi 
kuin Tanskan, Kanadan, Saksan ja Norjan.38 

Onkin vaikea löytää kiistatonta todistetta sellai
sesta hidastuneesta teollisuuden tuottavuuske
hityksestä, jota voitaisiin pitää markkinahäiri
öiden aiheuttamana. 

4 Uhanalainen objektiivisuus 

On selvää, että samoin kuin muutkin länsimaat, 
myös Ruotsi on kokenut vakavia talousvaike
uksia 1970-luvun alusta lähtien.39 Ruotsin asu
kasta lasketun bktn kasvu ei näytä kuitenkaan 
vuoteen 1990 mennessä olennaisesti poiken
neen vastaavien eurooppalaisten maiden kehi
tyksestä. Käytettävissä oleva empiirinen aineis
to ei siten tue näkemystä Ruotsin hyvinvointi
valtion kriisistä eli skleroosista. 

Onko sitten vuoden 1990 jälkeen dramaatti
sesti heikentynyt talouskehitys viivästynyt seu
raus pitkään muhineesta skleroosista? Tässä 
yhteydessä realistisin vaihtoehtoinen hypoteesi 
olisi selittää lamautumista sekä ulkoisilla teki-



jöillä (kansainvälinen taantuma) että 
1980-luvun lopulta harjoitetulla kotimaisella 
talouspolitiikalla, jonka valintoja on osittain 
inspiroinut nimenomaan skleroosi-diagnoosi. 
Suuri verouudistus ja muut talouspolitiikan toi
met nostivat kotitalouksien säästämisastetta ei 
vähempää kuin 13 prosenttiyksikköä vuosien 
1989 ja 1992 välisenä aikana, mikä oli omiaan 
supistamaan rajusti kysyntää.40 Pankkitoiminta 
ja kansainväliset valuuttaliikkeet vapautettiin ja 
valuuttakurssi sidottiin ecuun. Vuodesta 1990 
lähtien Ruotsin talouspolitiikan tavoitteena ei 
enää ole ollut täytyöllisyys vaan alhainen in
flaatio. Pian saatiinkin aikaan finanssikriisi ja 
joukkotyöttömyys. 

Ruotsalaiset taloustieteilijät, jotka Schumpe
terin sanoin ovat katsoneet tarpeelliseksi pal
vella maataan, saivat poliittiset päättäjät va
kuuttuneiksi skleroosi-diagnoosistaan ja perus
tamaan politiikkansa siihen. He onnistuivat si
ten muuttamaan Ruotsin suuntaa (Lindbeckin 
raportin englanninkielinen nimi oli "Tuming 
Sweden Around"). Tämän saavutuksen arvoa 
himmentää kuitenkin se, että talouspoliittiset 
neuvot ovat perustuneet sellaiseen analyysiin, 
jota voitaisiin varsin hyvin käyttää varoittavana 
esimerkkinä tilastotieteen johdantokurssilla. 
Näiden ekonomistien työ osoittaa vakavia oi
reita objektiivisuuden kriisistä. Se että mukana 
on ollut Nobel-komitean jäseniä osoittaa vain, 
etteivät tällaiset ongelmat rajoitu pelkästään 
ammattikunnan alimpiin kerroksiin.41 

Ruotsin tapauksessa havaittavat puutteet ob
jektiivisuudessa voivat olla varsin merkittäviä 
muuallakin. Samanlaisia argumentteja kuin 
Ruotsin skleroosin puolestapuhujat ovat esittä
neet 1980-luvun puolivälistä lähtien, on esiin
tynyt ainakin Englannissa vuoden 1834 uudes
ta köyhäinhoito laista käydystä keskustelusta 
asti (Polanyi, 1944). Niinpä esimerkiksi 
1920-luvulla, kun Ruotsin veroaste oli 10 pro-
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senttia, tunnustettu taloustieteilijä Eli Heck
scher (1921, 55) varoitti verotuksen haitoista. 
1930-luvun lopulla Gustav Cassel ja Gösta 
Bagge esittivät teoreettisia perusteluja sille, että 
15 prosentin bruttoveroaste olisi ehdoton ylära
ja, joka voidaan saavuttaa. Vuosikymmentä 
myöhemmin Colin Clark (1945) nosti tämän 
rajan 25 prosenttiin. 1980-luvun alkupuolelta 
lähtien Ruotsin skleroosin puolestapuhujat ovat 
toistaneet Casselin ja Baggen vanhoja teoreetti
sia perusteluja (Lundberg, 1985, 8-12). OECD
maissa julkisen sektorin tulo-osuus vaihtelee 
20 ja 60 prosentin välillä, mutta kaikissa niissä 
kaikuvat samanlaiset talousasiantuntijoiden va
roitukset. Voidaan tietysti väittää, että verotuk
sen kielteiset vaikutukset tulevat ilmi vasta pit
kän ajan päästä, mutta kuten Lundberg (1985, 
33) huomauttaa, tällaisia väitteitä "ei voida to
distaa, ne kuuluvat pikemminkin metafysiikan 
tai toiveajattelun piiriin". 

V aikka markkinoiden toimintaan vaikutta
villa politiikkainterventioilla saattaa hyvinkin 
olla kielteisiä vaikutuksia tehokkuuden kannal
ta, yhteiskuntatieteilijöiden tulisi huolestua, 
kun teoreettisia perusteluja kierrätetään suku
polvesta toiseen ilman uutta ja entistä täsmälli
sempää empiiristä evidenssiä väitteiden tueksi. 
Tämä kierrätys osoittaa, että yhteiskuntatieteis
sä on vaikea saavuttaa edistystä silloin, kun ky
seessä on markkinoiden ja politiikan välinen 
suhde ja julkisen sektorin optimaalinen koko, 
eli merkittäviä ryhmäetuja koskevat 
kysymykset.42 Yhteiskuntatieteelle objektiivi
suus on julkishyödyke. Kuitenkin kun siirry
tään merkittävien eturistiriitojen alueelle, yh
teiskuntatieteilijöiden henkilökohtaiseen kus
tannus-hyöty -analyysiin vaikuttavat tiedeyh
teisön ulkopuoliset eturyhmät, jotka houkutta
vat tieteilijää vapaamatkustukseen. Myrdal 
(1958) esitti, että yhteiskuntatieteilijöiden tulisi 
esitti omat arvonsa eksplisiittisesti, jotta arvo-
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jen vaikutus tuloksiin voitaisiin minimoida. Tä
mä ei kuitenkaan riitä. Tieteellinen edistys 
edellyttää lisäksi teoreettista pluralismia ja em
piiristä tutkimusta. 

Vaikka skleroosi -diagnoosin tueksi esitetty 
empiirinen todistusaineisto ei ole kovin paina
vaa ollutkaan, vuoteen 1994 mennessä tuskin 
yksikään ruotsalaisekonomisti asettui julkisesti 
sitä vastustamaan.43 Miksi vain diagnoosin 
kannattajat osallistuivat keskusteluun? Vasta
usta ei tule hakea henkilökohtaisista vaan ra
kenteellisista syistä. Lähin hypoteesi on se, että 
pluralismin puute heijastaa ammattikunnan 
suhteellisen homogeenista valtarakennetta, jota 
ympäröivä yhteiskunta tukee. Ruotsissa tämä 
rakenne on ehkä tehnyt pluralismin kustannuk
set suuriksi.44 On todennäköistä, että skleroosi
diagnoosin tukijat tulevat palkituiksi sekä eko
nomistikunnan sisällä että muuallakin yhteis
kunnassa (erityisesti mediassa), kun taas kriiti
kot tuskin kritiikistään mitään hyötyvät. Vii
meisen vuosikymmenen aikana olen sosiaali
politiikan professorina kirjoittanut joukon ar
tikkeleita ja yhden kirjan, joissa on kiinnitetty 
huomiota skleroosi-diagnoosin huteriin empii
risiin perusteisiin. Nämä eivät suinkaan saaneet 
skleroosimiehiä toisiin aatoksiin mutta laukai
sivat joukon henkilöönkäypiä hyökkäyksiä.45 

Monet ekonomistit ovat kertoneet riskeistä, joi
ta liittyy vallitsevan näkemyksen kyseenalais
tamiseen. Toisen tieteen alalta tuleva kriitikko 
ei joudu maksamaan tätä hintaa kokonaan.46 

Vuodesta 1994 muutamat ruotsalaisekonomis
tit ovat tosin alkaneet julkisesti kyseenalaistaa 
skleroosidiagnoosia (Agell et al., 1994). Media 
on näistä yrityksistä vaiennut täysin. 

Teoreettinen pluralismi estää tieteellisen va
paamatkustuksen kiinnittämällä huomiota em
piriaan. Kuten Lentief (1971, 1982) on 
huomauttanut, taloustieteessä empiirisiä tutki
muksia hyljeksitään (ks. myös Morgan, 1988; 
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Blaug, 1992). Yhteiskuntatieteiden objektiivi
suuden näkökulmasta tämä on vakava ongel
ma. Jos kilpailevien hypoteesien välinen valin
ta voitaisiin perustaa empiiriseen testaukseen, 
eivät tieteilijöiden omat arvot olisi enää ongel
ma vaan pikemminkin voimavara. Kuten jo pi
tempään kuin vuosisadan jatkunut debatti hy
vinvointivaltion ongelmista osoittaa, tieteelli
sen edistyksen ehdot ovat vähintäänkin häily
vät alueilla, joilla taloudellis-yhteiskunnalliset 
edut törmäävät. Kun ottaa huomioon läntisten 
yhteiskuntien kannustinjärjestelmät, joissa etu
ristiriidat läpäisevät tutkimuskohteet, tieteelli -
sestä objektiivisuudesta tulee helposti ylelli
syyshyödyke, johon hyötyään maksimoivalla 
toimijalla ei ole varaa. 

(Suomennos: Jaakko Kiander) 

Viitteet 

1 Seuraavassa esimerkkinä ovat taloustieteilijät. Sa
manlaisia ongelmia liittyy kyllä muihinkin yhteis
kuntatieteisiin,josta esimerkkinä on teoksesta "The 
Bell Curve" käyty debatti (Goldberger ja Manski, 
1995). 

2 Näiden kielteisten vaikutuksten otaksutaan johtu
van mm. verokiilasta (Barro, 1990; King ja Rebelo, 
1990; Lindbeck, 1983, 1988). 

3 Keskustelussa oletetaan, että selittävien muuttujien 
vaihtelut Euroopan maiden välillä ovat kyllin suuria, 
jotta mielekkäitä vertailuja voidaan tehdä. 

4 Vrt. Myrdal, 1958,237. 

5 Artikkelit julkaistiin Dagens Nyheterissä. Niistä 
seurasi debatti Lindbeckin ja allekirjoittaneen välillä 
(Korpi, 1985a, 1985b ja 1985c; Lindbeck, 1985). 

6 Tässä yhteydessä tri Magnus Henrekson on nuo
rempi tekijä, jonka nimi on mainittu ennen maineik
kaampia tekijöitä vain aakkosjärjestyksen vuoksi. 

7 Carl Bildt, Svenska Dagbladet 21.7.1991. 



8 Jos kielteiset tehokkuus vaikutukset ovat tuntuvia, 
niiden tulisi näkyä myös makroaineistossa. Skleroo
si-diagnoosia tulisi kuitenkin ensisijaisesti testata 
mikroaineistolla. Tuore mikroanalyysi verotuksen ja 
tulonsiirtojen vaikutuksista työn tarjontaan Ruotsis
sa osoittaa sekä positiivisia että negatiivisia vaiku
tuksia, mutta "ei anna aihetta voimakkaisiin johto
päätöksiin" (Gustafsson ja Klevmarken, 1993, 131). 

9 Seuraavassa aikasarjat rajoitetaan vain tähän ajan
jaksoon, koska vain ne olivat saatavissa silloin kun 
skleroosi -diagnoosi omaksuttiin Ruotsissa. 

10 Lähteenä on OECD:n National Accounts, VoI. 1, 
1993 ja aikaisemmat vuodet. Skleroosimiehet ovat 
käyttäneet OECD:n dataa joka on perustunut vuoden 
1985 hintoihin ja valuuttakursseihin. Ruotsin suur
ten devalvaatioiden vuoksi vuoden 1985 kruunun 
dollarikurssi on alhaisempi kuin keskimääräinen 
kurssi. 

11 Sijoitus perustuu ostovoimakorjattuun saukasta 
kohden laskettuun bkten. Seuraavat vertailut eivät 
juuri muutu, jos mukaan lasketaan kolme Euroopan 
ulkopuolista kehittynyttä maata (Australia, Kanada 
ja Yhdysvallat). 

12 Aiheen tärkeydestä huolimatta empllf1S1a argu
mentteja skleroosi-diagnoosin puolesta ei ole esitetty 
tieteellisissä julkaisuissa vaan sanomalehtiartikke
leissa ja SNS:n julkaisuissa. Seuraava keskustelu ra
joittuu ainoastaan yliopistoekonomistien tieteellissä
vyisiin julkaisuihin. 

13 OECD, Historical Statistics, taulu 3.1. 

14 Konvergenssin on yleensä katsottu ilmentävän ab
soluuttisten bktn tasoerojen pienentymistä eri mai
den välillä. Niinpä Abramovitz (1990, 2) kirjoittaa: 
" ... as the process of convergence went on, the gaps 
separating laggards from leaders would be smal
ler. .. ". Konvergenssihypoteesin kannalta on ongel
mallista se, että vaikka OECD-maiden suhteellisten 
erojen voidaan havaita pienentyneen vuosina 
1890-1990, ovat absoluuttiset erot kuitenkin säily
neet (Korpi, 1992). 

15 Tämä voidaan tehdä esim. regressio-analyysin 
avulla tai rajoittamalla vertailu maihin, joiden alku
peräiset bkt -erot ovat pieniä. 
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16 Vuoden 1985 hinnoilla ja valuuttakursseilla asu
kasta kohden lasketun bkt:n absoluuttinen kasvu 
vuodesta 1970 vuoteen 1990 oli $3622 Ruotsissa, 
$4148 koko OECD:ssa, $2766 OECD-Euroopassa ja 
$3288 EEC-maissa. 

17 Raportin englanninkielisessä versiossa kasvuon
gelmia koskevaa lukua on korjattu (Lindbeck et aI., 
1995, 8-12ja alaviite 22). 

18 Vuodesta 1970 vuoteen 1991 Ruotsiin sijoitukset 
ovat 3, 4, 6, 6, 5,4,4, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 6, 6, 8, 7, 7, 
7, 8, 14. Sijoitusten taustalla ovat usein hyvin pienet 
erot asukasta kohden lasketussa bkt:ssa. Ruotsin 
korkea sijoitus vuonna 1970 johtuu noususuhdan
teesta. Vuosien 1974-76 korkeat sijoitukset heijasta
vat OECD-maiden Ruotsia aikaisempaa kasvun hi
dastumista öljykriisin seurauksena. 

19 Vuonna 1970 Ruotsin tilastoitu kasvuluku oli 5.6 
prosenttia, joka oli kaksinkertainen verrattuna Ruot
sin pitkän ajan keskiarvoon ka kaksinkertainen ver
rattuna OECD-maihin vuonna 1970. 

20 Asukasta kohden lasketun bktn absoluuttinen kas
vu vuodesta 1970 vuoteen 1989 oli $12400 Ruotsis
sa, $12675 OECD-alueella, $11540 EEC-maissa ja 
$12720 kuudessa rikkaassa eurooppalaisessa maassa 
(OECD, 1993, 146-147). OECD:n keskiarvoon vai
kuttavat ratkaisevasti USA ja Japani. 

21 Vuodesta 1970 vuoteen 1990 julkisen sektorin 
työvoimaosuus nousi Ruotsissa 11.1 prosenttiyksik
köä mutta vain 1.3 prosenttiyksikköä muissa OECD
maissa. Useat OECD-maat (mm. Saksa, Norja ja Ja
pani) olettavat tilinpidossaan myös julkisen sektorin 
tuottavuuden kasvavan. Ruotsin valtionvarainminis
teriö on usein käyttänyt työtuntia kohden lasketun 
bktn heikkoa kehitystä todisteena Ruotsin pitkän 
ajan tuottavuusongelmista. 

22 Lindbeckin komissio viittaa myös vuoden 1970 
jälkeen hidastuneeseen tuottavuuskehitykseen. Ra
portin englanninkielisessä versiossa lisätään aiem
paan: "This is a serious problem regardless of whet
her productivity growth has fallen more or less than 
in other countries, and regardless of whether the 
slowdown in productivity is caused by the same or 
different factors in Sweden and in the other count
ries" (Lindbeck et aI., 1995, 8-9). Jotta Ruotsille tar-
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koitettuja politiikkasuosituksia voitaisiin perustella, 
olisi pitänyt kuitenkin osoittaa, että Ruotsin kokema 
tuottavuuskehityksen hidastuminen on jotenkin 
poikkeuksellista. 

23 Laskelmien pohjana on OECD Main Economic 
Indicators ja U.S.Department of Labor, Monthly Re
view. 

24 Kursivointi on alkuperäinen. 

25 Kun huomautin tästä, tekijät (professorit Lars 
Bergman, Ulf Jakobsson, Mats Persson ja Hans 
Tson Söderström) kiittivät minua painovirheen löy
tämisestä. "Painovirhe on se, että sanoimme Ruotsin 
sijoittuneen ylimmäksi kaikkina neljänä ajanjaksona 
1870-1973. Taulukosta näkyy selvästi, että Ruotsi 
sijoittui ainoastaan korkealle Uoko ensimmäiseksi 
tai toiseksi)" (Bergman et al., 1991b). Ekonomisk 
Debattin toimitus kieltäytyi julkiasemasta vastinetta
ni, jossa olisin todennut neljän kilpailijan pelissä toi
seksi sijoittuneen olevan keskellä eikä huipulla. Juu
ri tämän vuoksi kirjoittajien otsikko on harhaanjoh
tava. Sen olisi pitänyt kuulua: "Ruotsi ensin keskellä 
ja sitten keskellä". Tällaiset 'painovirheet' eivät ole 
kuitenkaan heittäneet minkäänlaista varjoa kirjoitta
jien akateemiselle uralle tai mediamaineelle. 

26 Vrt. Agell et al., 1994. Skleroosin puolestapuhujat 
ovat vähätelleet mikrotason tutkimuksia, joiden mu
kaan verotuksen ja sosiaalipolitiikan vaikutukset 
työn tarjontaan ovat varsin vähäisiä (Danziger, Ha
vemanja Plotnick, 1981; Bosworthja Bu~l~~s;t992; 
Moffit, 1992; Atkinson, 1993). 

27 Ks. OECD Historical Statistics ja OECD National 
Accounts. Bkt-Iukujen epäluotettavuutta usein vä
heksytään. Vertailuni osoittavat, että kansantalouden 
tilinpidon lukujen korjaukset tuottavat vuotuisiin lu
kuihin noin yhden prosenttiyksikön suuruisen vaih
telun. Arvio perustuu vuosittaisten bkt:n kasvuluku
jen vertailuun vuosilta 1980-1984 OECD:n tilastois
sa. 

28 Koska keskimääräinen väestönkasvu 1960-90 oli 
0.5 prosenttia Ruotsissa ja 0.9 prosenttia koko 
OECD-alueella, kasvuvertailujen täytyy perustua 
henkeä kohti laskettuihin bkt-Iukuihin. 

29 Vähentääkseni suhdannevaihtelujen vaikutusta 
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käytän vuotta 1973 käännepisteenä. Skleroosimiehet 
käyttävät vuotta 1970, johon ajoittuu kasvupiikki. 

30 Ruotsin kasvuluvut vuosille 1990 ja 1991 ovat 
vuoden 1992 korjattuja arvioita. 

31 Myös ostovoimakorjatut bkt-Iuvut kärsivät huo
mattavasta epäluotettavuudesta. OECD:n vuonna 
1992 tekemä korjaus vuoden 1985 arvioihin aiheutti 
suuria muutoksia henkeä kohti laskettuihin bkt-Iu
kuihin ilmaistuina prosentteina OECD:n keskiarvos
ta. Vuodelle 1989 keskimääräinen muutos 24 
OECD-maalle oli peräti 5.2 prosenttia. Yksittäiselle 
maalle suurin muutos oli 13.0 prosenttia. 17 rik
kaimman maan järjestyskorrelaatio vuoden 1989 eri 
estimaattien välillä oli vain 0.70. 

32 Skleroosi-hypoteesi koskee politiikkainterventioi
den vaikutuksia markkinoiden toimintaan. Julkisen 
sektorin tuottavuus on sinänsä kiinnostava mutta 
vaikea mitata. 

33 Sama pätee myös pääoman tuottavuudelle ja ko
konaistuottavuudelle yrityssektorissa. 

34 Ks. myöhemmin. 

35 U.S.Department of Labor, Monthly Review. 

36 Monthly Labor Review'n eri numeroissa julkaistu
jen teollisuuden tuottavuuslukujen vertailu osoittaa, 
että korjausten seurauksena yksittäisten maiden tuot
tavuuden kasvuluvut vuosina 1984-89 poikkesivat 
keskimäärin 1.2 prosenttiyksikköä ja vuosina 
1979-84 1.6 prosenttiyksikköä. Yhdelle vuodelle 
saattaa tulla jopa 3-4 prosenttiyksikön eroja. Koska 
pääoman tuottavuuden mittaaminen on vielä epä
määräisempää, sivuutan sen tässä kokonaan. 

37 Ruotsin tuottavuusluvut ovat peräisin vuoden 
1993 kansantalouden tilinpidosta. 

38 Erityisesti 1980-luvun jälkipuolella työttömyyslu
vut olivat hyvin alhaisia (alle 2 prosenttia); tällöin 
myös heikon tuottavuuden omaavia työntekijöitä oli 
ilmeisestikin kelpuutettu mukaan työ voimaan. 

39 Tässä. yhteydessä on syytä muistaa, että 
1980-luvulla Ruotsin työhönosallistumisaste oli 
OECD-maiden korkeimpia ja keskimääräinen viik
kotyöaika piteni 36.0 tunnista vuonna 1981 37.9 tun
tiin vuonna 1990. 



40 Ruotsissa kotitalouksien säästämisaste (prosenttei
na käytettävissä olevista tuloista) on muuttunut seu
raavasti: 1986: 1.3, 1987: -2.8, 1988: -4.8, 1989: 
-4.9, 1990: -0.6, 1991: 3.4, 1992: 8.1 ja 1993: 7.8. 

41 Assar Lindbeck on ollut Nobel-komitean jäsen 
vuodesta 1969 ja puheenjohtaja 1980-1995. Muita 
komitean jäseniä, jotka ovat olleet merkittäviä skle
roosi-hypoteesin kannattajia, ovat Torsten Persson ja 
Ingemar Ståhl. Kansainvälisesti tunnetuimmat ruot
salaiset skleroosimiehet eivät ole käyttäneet hyväk
seen mahdollisuutta puolustaa älyllistä uskottavuut
taan perustelemalla näkemyksiään kansainväliselle 
tiedeyhteisölle. 

42 Vähemmän herkillä alueilla esteet tieteen kehitty
miselle lienevät vähäisempiä. 

43 Uumajan maa- ja metsätalouskorkeakoulun metsä
ekonomian professori Sören Wibe oli pitkään ainoa 
toisinaj attelij a. 

44 Ruotsin pienessä tiedeyhteisössä äärimmäisen 
kunnianarvoisan Nobel-komitean olemassaolo tarjo
aa todennäköisesti mahdollisuuden monenlaiseen 
vaikuttamiseen, joka ei edistä teoreettista pluralis
mia. Tässä yhteydessä myös ekonomistien yhteydet 
päätöksentekijöihin ovat tärkeitä. 

45 Edustavan otoksen tarjoaa Lindbeck, 1993. 

46 Vaikka tähän yritykseen liittyikin joitain myöntei
siä puolia, kaiken kaikkiaan sekä ammatilliset että 
henkilökohtaiset haitat olivat sitä luokkaa, että ym
märrän hyvin muiden haluttomuuden ryhtyä kriiti
koiksi. 
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