
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 2 .  v s k .  –  1 / 2 0 0 6

3

P Ä Ä K I R J O I T U S

Taloustieteilijät ja
talouspolitiikka

Matti Pohjola
Professori

Helsingin kauppakorkeakoulu

Kansantaloudellisen aikakauskirjan tässä nu-
merossa Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Lii-
kanen toteaa ”Mistä talouskasvu syntyy?” -kir-
jan arviossaan ekonomistien ammattitaidon
olevan vahvaa analyysin puolella mutta hei-
kompaa toimenpiteiden ja hallinnon tuntemi-
sen puolella. Tämä johtaa siihen, etteivät toi-
menpidesuositukset useinkaan yllä analyysin
tasolle. Päättämisen tuska jää päättäjille.

Teorian ja politiikan välillä onkin kuilu. Se
tuskin kuitenkaan johtuu siitä, etteivätkö vir-
kamiehet ja poliitikot osaisi riittävästi talous-
tiedettä, vaan pikemminkin siitä, ettei meillä ta-
loustieteilijöillä ole riittävän konkreettista sa-
nottavaa. Erilaisten raporttien ja ohjelmien ar-
vostelu ei riitä. On myös osattava tarjota pa-
remmat ratkaisut huonoina pitämiemme tilal-
le, sillä päätökset on kuitenkin tehtävä.

Taloustieteen taso maassamme on kiistatta
kasvanut viime vuosikymmeninä. Aikakauskir-
jan tässä numerossa on useita puheenvuoroja,
jotka todistavat tästä. Tohtoreitakin valmistuu
nykyään toistakymmentä vuodessa. Ekonomis-
tien käymän talouspoliittisen keskustelun tason
kohentumisesta ei sen sijaan ole yhtä selvää
näyttöä.

Teorian kehittyminen ei itsessään johda parem-
paan talouspolitiikkaan. Teoria edistyy oman
sisäisen logiikkansa mukaan, eikä sillä välttä-
mättä ole mitään tekemistä ympäröivän maail-
man ongelmien kanssa. Uusi, ns. endogeeninen
kasvuteoria käy hyvästä esimerkistä. Se ei suin-
kaan syntynyt vastaamaan kysymyksiin tuotta-
vuuskasvun hidastumisen syistä tai tutkimus-
ja kehitystoiminnan tarpeellisuudesta. Näitä
samoja kysymyksiä pohdittiin nimittäin jo
1960-luvulla. Syyt olivat puhtaasti tieteen sisäi-
siä ja liittyivät dynaamisen tasapainon mallin-
tamiseen epätäydellisen kilpailun tilanteissa.

Uusi kasvuteoria ei myöskään ratkaissut
mitään keskeistä empiiristä ongelmaa. Sen kes-
keisiä väittämiä ei ole pystytty empiirisesti vah-
vistamaan. Endogeenisen kasvuteorian suosio
onkin viime aikoina hiipunut.

On paradoksaalista, että talousteorian ja
talouspolitiikan välinen kuilu tulee meillä jat-
kossa kasvamaan. Tämä johtuu niistä akatee-
misen tutkimuksen sinänsä järkevistä kannus-
teista, joilla tutkijoita ohjataan julkaisemaan
tuloksensa alan parhaissa julkaisuissa. Koke-
muksesta kuitenkin tiedämme, ettei niissä suo-
malaisia ongelmia koskevaa tutkimusta juuri
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julkaista. Ei siksi, ettei se olisi riittävän hyvä-
tasoista, vaan siksi, etteivät pienen maan ongel-
mat kiinnosta. Seurauksena on se, ettei akatee-
miselle alalle aikovan tutkijan ole järkevää eri-
koistua oman yhteiskuntamme ongelmiin.

Taloudelliset tutkimuslaitokset tekevät toki
ansiokasta soveltavaa tutkimusta talouspolitii-
kan tueksi. Näitä laitoksia ei voi myöskään
moittia tutkimuksen tieteellisestä tasosta. On-
gelma on pikemminkin siinä, että ne joutuvat
toimimaan omien taustajärjestöjensä ja toimin-
tansa rahoituksen asettamissa puitteissa. Niil-
lä ei siksi ole samanlaista ”akateemista vapaut-
ta” valita tutkimusaiheita kuin mikä on yliopis-
toissa toimivilla tutkijoilla. Tulkinta voi olla
vääräkin, mutta näyttää siltä, että tämä vapaus
on entisestään kaventunut viime vuosina, kun
tutkimuksen rahoitus on kaikkialla käynyt niu-
kemmaksi.

Päätöksentekoa suoraan palveleva tilaustut-
kimus on lyhytjänteistä. On selvitettävä sitä,
mitä rahoittajat milloinkin tahtovat. Niiden toi-
veita ohjaavat kulloinkin päällimmäisinä olevat
ongelmat. Pulmana vain se, ettei lyhytjänteisis-
sä, yleensä vain alle vuoden kestävissä hank-
keissa ole mahdollista selvittää muita kuin sel-
laisia asioita, joista tutkimustietoa ja aineistoa
on jo olemassa.

Kenelle vastuu kansantaloustieteellisen tut-
kimuksen relevanssista sitten kuuluu? Tiede-
yhteisölle, kuuluu helppo vastaus. Mutta tut-
kijatkin reagoivat kannusteisiin, jotka nyky-
Suomessa voimakkaasti ohjaavat yhtäältä lyhyt-
jänteiseen soveltavaan tutkimukseen ja toisaal-
ta puhtaasti tieteen ehdoin tapahtuvaan perus-
tutkimukseen. Talouspolitiikasta päättäville
viranomaisille, kuuluu jo vähän epämääräisem-

pi vastaus. He ovat kuitenkin juuri niitä polii-
tikkoja ja virkamiehiä, joiden intresseissä on
tukea päätöksentekoa suoraan palvelevaa ly-
hytjänteistä selvitystyötä.

Kenenkään vastuualueeseen ei näytä kuu-
luvan päätöksentekoa välittömästi tukevan ja
perustutkimuksen väliin jäävä soveltava talou-
dellinen tutkimus. Olemme ajautumassa huo-
noon tasapainoon. Soveltavalle tutkimukselle
ei ole kysyntää siksi, ettei ole tarjontaa, jota
puolestaan ei synny siksi, ettei ole kysyntää.

Luulisi, että meilläkin olisi tarvetta sellaisen
tutkimuksen rahoittamiseen, jossa tieteellisen
tutkimuksen ehdoin selvitetään kysymyksiä,
jotka ovat hyvinvointimme keskeisiä tekijöitä.
Mallia voi hakea vaikkapa niistä Euroopan ko-
mission tutkimusohjelmista, joissa rahoitetaan
Euroopan kilpailukykyä koskevaa tutkimusta.
Näissä on mukana yliopistojen ja tutkimuslai-
tosten muodostamia tutkimuskonsortioita, jois-
sa yhdistyy sekä akateeminen että talouspoli-
tiikan osaaminen.

Akateemisten tutkijoiden ja talouspolitiikan
päättäjien vuorovaikutusta on helppo edistää
yksinkertaisilla tavoilla. Teemaistunnot Kan-
santaloustieteen päivillä ja yhteiset seminaarit
vaikkapa HECERin tiloissa ovat sellaisia.

Kansantaloudellisella aikakauskirjalla on
tässä asiassa myös oma vastuunsa. Sen uutena
päätoimittajana kutsun sekä tutkijoita että
päättäjiä yhdessä keskustelemaan niistä asiois-
ta, jotka vaikuttavat yhteiskuntamme menesty-
miseen tulevaisuudessa. Käykäämme tätä kes-
kustelua kuitenkin sellaisin käsittein, jotka ovat
myös muiden kuin alan spesialistien ymmärret-
tävissä. Muuten emme tule kuulluiksi. "




