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onko suomalainen
makrotaloustiede kriisissä?*

Juha Tarkka
Valtiot. tri, johtokunnan neuvonantaja

suomen pankki

Filoso�� thomas kuhn �1970�� jakoi tieteen
kehitysvaiheet tieteellisiin vallankumouksiin ja
normaalitieteeseen. tieteelliset vallankumouk�
set johtavat paradigman muutoksiin, joissa hy�
vän tieteen kriteerit, lähestymistavat ja mallit
korvataan uusilla. Vallankumousten aikana eri
lähestymistavat kilpailevat keskenään, mutta
vallankumousten jälkeen tiedeyhteisössä muo�
dostuu uusi konsensus siitä, mitkä ovat tutki�
muksen järkevät tutkimuskohteet, lähtökohdat
ja menetelmät, mitä opiskelijoille opetetaan
jne.

paradigmojen muodostuminen tekee tie�
deyhteisön konstruktiivisen toiminnan mah�
dolliseksi, koska se koordinoi ja ohjaa tutkija�
yhteisön toimintaa. kun uusi paradigma on
syntynyt, tutkijat joko omaksuvat sen, unohtu�
vat tai lopettavat ��convert, get ignored, or
retire and eventually leave the profession���.
tämä ohjaus ja karsinta ei tietenkään tapahdu
väkivalloin, vaan tutkimuksen oman sisäisen
logiikan vaikutuksesta. tieteellisten vallanku�
mousten väliaikana tutkimusta tehdään enim�

mäkseen paradigmojen sisällä. kuhnin mukaan
paradigman puitteissa tapahtuva ns. normaali�
tiede yksin mahdollistaa tieteen kumulatiivisen
kehityksen ja myös käytännön sovellusten ke�
hittymisen. normaalitieteellinen vaihe jatkuu,
kunnes tutkimus törmää paradigman rajoihin
ja aika on kypsä uudelle kumoukselle.

Makrotaloustieteen kehitys viime vuosi�
kymmeninä on tapahtunut hyvin pitkälle kuh�
nilaisen mallin mukaisesti. kuten tunnettua,
1970�luvun lopussa alkoi tieteellinen vallanku�
mous, joka suuntautui makrotaloustieteessä
siihen saakka vallalla ollutta keynesiläistä �uus�
klassisen synteesin�� paradigmaa vastaan. tä�
män niin sanotun �rationaalisten odotusten�
vallankumouksen aikana makrotaloustiede eh�
dittiin moneen kertaan jo todeta kuolleeksi.
optimistisempiakin äänenpainoja kuultiin.
1980�luvun lopulla Greg Mankiw �1988�� ver�
tasi tapahtunutta mullistusta kopernikaaniseen
vallankumoukseen, ilmaisu, jota oli aikaisem�
min käytetty myös keynesin työn aiheuttamas�
ta mullistuksesta.

sekavaa tilannetta kesti hyvin kauan, ehkä
parikymmentä vuotta. näytti siltä, että makro�
taloustiede ei enää ehkä koskaan voisi muodos�

*� Vuosikokousesitel�� Kansantaloudellisessa Yhdist�ksess�
4.4.2006.
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taa yhtenäistä paradigmaa. edellä siteeraamas�edellä siteeraamas�
sani katsauksessa Mankiw tiivisti silloisen tilan�
teen makrossa toteamalla: �on the crucial issue
of business cycle theory, there appears to be
little movement toward a new consensus�, ja
jatkoi: �a decade from now we will know
which of these developments has the power to
persevere past the initial debate and permeate
economists’ conceptions of how the world
works� �Mankiw 1988, s. 447��. Viime vuosinaViime vuosina
tilanne onkin selvästi muuttunut, ja pitkän
�luovan epäjärjestyksen� kauden jälkeen mak�
rotaloustiede on nyt tullut uuteen vaiheeseen,
jota luonnehtii laajempi konsensus siitä, millai�
set mallit ovat hyödyllisiä käytännön talouspo�
litiikan tutkimuksessa. konsensuksen hahmot�
tuminen huomattiin jo 1990�luvun lopussa �ks.
taylor 2000�� ja nyt se on jo aivan kiistaton.

Uuden konsensuksen piirteitä

on selvää, että ainakaan kansantaloustieteen
tapaisella alalla tieteellinen konsensus ei voi
syntyä muuten kuin sillä ehdolla, että kiistan
kohteena olevien kysymysten joukkoa rajataan.
nyt leviävä uusi makroteoria, jota on kutsuttu
nimillä �moderni makrotaloustiede� �taylor��,
�uusi uusklassinen synteesi� �Goodfriend ja
king�� tai �uusi keynesiläinen taloustiede� �Cla�
rida, Galí ja Gertler��, on syntynyt juuri tällä
tavoin. kasvava joukko tutkijoita on todennut,
että hyvin monia käytännön talouspolitiikkaan
ja suhdannevaihteluihin liittyviä ongelmia voi�
daan hyödyllisesti tarkastella verrattain yksin�
kertaisella dynaamisella mallikehikolla, joka
toisaalta on sisäisesti johdonmukainen ja em�
piirisiltä implikaatioiltaan hyvin rikas, mutta
samalla yksinkertaisesti sivuuttaa monia �sy�
viä� kysymyksiä, jotka aikaisemmin erottivat
eri tutkijoita tai koulukuntia toisistaan.

tarkoitukseni ei ole tässä yhteydessä lähteä
luomaan edes ylimalkaistakaan katsausta mak�
roteorian uuden konsensuksen keskeiseen si�
sältöön, siihen ei tässä yhteydessä ole tarvetta
eikä tilaakaan. on kuitenkin varmaan syytä ku�
vata lyhyesti uuden konsensuksen mukaisen
teorian joitakin tunnusomaisia piirteitä, aina�
kin siksi, että näin määrittelisin, mitä tällä kon�
sensuksella tarkoitan.

uusi konsensus perustuu kolmeen keskei�
seen läpimurtoon – tai kompromissiratkaisuun,
jos niin halutaan sanoa:

• Guillermo Calvon jo vuonna 1983 esittämä
stokastisten hintajäykkyyksien malli on nyt�
temmin laajalti hyväksytty hinnoittelukäyt�
täytymisen mallintamisen hedelmälliseksi
lähtökohdaksi makrotaloustieteessä. Calvon
teoriasta johdettiin �uuskeynesiläiseksi phil�
lips�käyräksi� kutsuttu relaatio, joka kuvaa
inflaatiota eteenpäin katsovana, siis tulevai�
suutta koskeviin odotuksiin perustuvana il�
miönä �roberts 1995��.

• dynaamiseen optimointiin perustuva koko�
naiskysynnän mallinnus on saanut paradig�
maattisen aseman. tästä on johdettu ns.
eteenpäin katsova is�käyrä, joka esittää ko�
konaiskysynnän tulo�odotusten ja reaalikor�
kojen funktiona �ensimmäisiä esityksiä oli
rotemberg ja Woodford 1997��.

• rahapolitiikkaa ryhdytty käsittelemään kor�
kosääntöjen avulla ja näin on sivuutettu ra�
han kysyntään ja tarjontaan liittyvät mallin�
nusongelmat. lyhyiden korkojen määräyty�
minen esitetään malleissa tapahtuvaksi joko
optimoitujen korkosääntöjen avulla, ks. Cla�
rida, Gali ja Gertler �1999�� ja rotemberg ja
Woodford �1999��, tai tavallisimmin ns. tay�
lor�säännön avulla inflaation ja taloudellisen
aktiviteetin tason funktiona �taylor, 1993��.
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�kanonisen� esityksen makrotaloustieteen
uuden konsensuksen mukaisesta teoriasta on
pyrkinyt �ilmeisen onnistuneesti�� esittämään
Woodford �2003, ks. erityisesti s. 238–247��.
kanonisessa muodossaan kysymyksessä on log�
lineaarinen kolmen yhtälön stokastinen dif�
ferenssiyhtälöjärjestelmä! tämä hämmästyttä�
vän yksinkertainen kehikko on kuitenkin nyt
muodostumassa yhtä hallitsevaksi makrota�
loudellisen analyysin työvälineeksi kuin tunnet�
tu is�lM �malli oli aikanaan. eroja on kuiten�
kin paljon, niitä on tarkastellut mm king
�2000��.

ensinnäkin uuden konsensuksen perusmal�
li on koko perusluonteeltaan dynaaminen, kun
taas is�lM �mallin dynamiikka oli tavallaan
päälle liimattua, jos sitä oli ollenkaan. toiseksi,
uuden konsensuksen mukaan taloudellinen
käyttäytyminen perustuu inflaatiota, tuotta�
vuutta ja talouspolitiikkaa koskeviin odotuk�
siin, jotka ovat endogeenisia ja riippuvat poli�
tiikkasäännöistä ja muista tekijöistä. kolman�
neksi, uuden konsensuksen mukaan inflaatio ja
reaalitalous ovat pitkällä aikavälillä toisistaan
riippumattomia. neljänneksi, uuden synteesin
mukaan odotetun ja yllätyksellisen talouspoli�
tiikan vaikutukset ovat yleensä täysin toisistaan
poikkeavia ja usein kokonaan vastakkaisia.

kaikki nämä erot vanhaan is�lM �tradi�
tioon verrattuna ovat merkittäviä edistysaskelia
ja ne ovat rationaalisten odotusten �uuden klas�
sisen�� vallankumouksen ansiota. toisaalta uusi
konsensus sisältää piirteitä, jotka erottavat sen
puhtaaksi viljellystä rationaalisten odotusten/
uuden klassisen koulukunnan edustamasta
yleisen tasapainon suhdanneteoriasta �eli reaa�
listen suhdannevaihtelujen teoriasta��. erityises�
ti se, että rahapolitiikalla voi uuden konsensuk�
sen mukaan olla lyhyellä aikavälillä merkittäviä
reaalivaikutuksia on tällainen piirre, joka on

sekä realistinen että uudelle konsensukselle
tyypillinen.

Formaalisena konstruktiona uusi keynesi�
läinen makromalli on ainakin perusmuodos�
saan hyvin pelkistetty, mutta kuitenkin ominai�
suuksiltaan ja implikaatioiltaan hyvin rikas,
johtuen yhtäältä mallin dynaamisuudesta sekä
siitä, että mallissa esiintyy eri muuttujista sekä
odotuksia että toteutuvia arvoja. yksinkertai�
selta näyttävästä rakenteesta saadaan paljon
irti.

Vaikka yksinkertaisuus on tieteen maail�
massa etu, ja uuden keynesiläisen mallin ta�
pauksessa varmasti edesauttanut sen nopeaa
vakiintumista makrotaloudellisen analyysin vä�
lineenä, se on perusmuodossaan kuitenkin hy�
vin rajoittunut. tällä hetkellä tapahtuukin pal�
jon tutkimusta uuden keynesiläisen mallin
laajentamiseksi. Mallia on pyritty laajentamaan
ainakin seuraavissa suhteissa:

• malli on laajennettu avoimeen kansantalou�malli on laajennettu avoimeen kansantalou�
teen �Clarida, Galí ja Gertler 2001��;

• mallin tarjontapuolta on kehitetty ottamaanmallin tarjontapuolta on kehitetty ottamaan
huomioon pääoman akkumulaatio �ks. esim.
Woodford 2003 s. 352–378�� sekä verotuksen
ja epätäydellisen kilpailun vaikutukset
�schmitt�Grohé ja uribe 2004��;

• hintajäykkyyksien luonnetta on pyritty endo�hintajäykkyyksien luonnetta on pyritty endo�
genisoimaan �dotsey, king and Wolman
1999��

• rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyksiä onrahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyksiä on
pyritty ottamaan huomioon �Gertler, Gil�
christ ja natalucci 2006��;

• odotusten muodostumista mallissa on pyrittyodotusten muodostumista mallissa on pyritty
tarkastelemaan oppimisen näkökulmasta
�evans ja Honkapohja 2003��

• kokonaiskysynnän dynamiikkaa on pyrittykokonaiskysynnän dynamiikkaa on pyritty
monipuolistamaan esim. Fuhrerin �2000��
esittämää kulutuksen habit formation �lähes�
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tymistapaa käyttäen �esim. McCallum ja nel�
son 1999��.

nämä tutkimussuunnat eivät ole vielä johta�
neet sellaisiin tuloksiin, jotka olisivat vakiintu�
neet yhtä laajalti kuin uusi keynesiläinen perus�
malli, mutta erityisen lupaavaa on, että nämä
tutkimukset tapahtuvat nykyisin yhä selvem�
min nimenomaan uuden keynesiläisen perus�
mallin ympärillä, sen peruskehikkoa hyödyntä�
en ja laajentaen. tämä on merkki siitä, että
makrotaloustiede on pitkästä aikaa päässyt ai�
nakin joksikin aikaa konstruktiiviseen, normaa�
litieteelliseen vaiheeseen, jossa tietämys kumu�
loituu ja sovellukset kehittyvät voimakkaasti.

Suomalaisen makrotaloustieteen
tilasta

suomalainen kansantaloustiede on epäilemättä
edennyt viime vuosina monilla alueilla ripeästi
kohti kansainvälisesti kilpailukykyistä tasoa.
oman käsitykseni mukaan varsinkin soveltava
mikroteoria – kilpailun, innovaatioiden ja ra�
hoituksen välityksen perustutkimus – on me�
nestynyt hyvin. toisaalta yliopistollinen perus�
tutkimus ja myös opetus eri tasoilla näyttää
toistaiseksi jättäneen liian vähälle huomiolle
juuri sen makrotaloustieteen uuden merkittä�
vän kehitysvaiheen, jota edellä kuvasin. tämä
saattaa osaksi johtua makrotaloustieteen muu�
tenkin suhteellisen vähäisestä harjoittamisesta
suomalaisissa yliopistoissa. näyttää kuitenkin
siltä, että kysymys on vielä enemmän laatu�
kuin määräongelmasta.

jos tarkastellaan suomalaisten taloustieteel�
listä julkaisutoimintaa american economic
associationin ylläpitämän econlit �tietokan�
nan avulla, huomataan, että viimeksi kuluneen
vuosikymmenen aikana noin 0,5 % makrota�

loustieteen �jel�koodit e0�e6�� kansainvälises�
ti noteeratuista julkaisuista on ollut �suomalai�
sia� siinä mielessä, että kirjoittajat ovat ilmoit�
taneet af��liaatiokseen suomalaisen yliopiston,
tutkimuslaitoksen tai muun instituution �ks.
taulukko 1��. tämä on merkinnyt keskimäärin
22 julkaisua vuosittain, ja noin 14 % julkaisuis�
ta olisi kirjoittajan valitsemien jel�luokitusten
mukaan ollut aiheeltaan makrotaloudellisia.

kansainvälisessä vertailussa on mielenkiin�
toista huomata, että ruotsissa ja tanskassa
makrotutkimuksen osuus on suunnilleen sama
kuin meilläkin �ruotsissa 13 % ja tanskassa
15 % julkaisuista��, mutta noissa maissa toisaal�
ta taloustieteellinen julkaisutoiminta on maan
väkilukuun suhteutettunakin selvästi laajempaa
kuin meillä �ruotsissa julkaisutoiminta on suo�
meen verrattuna volyymiltaan noin kaksinker�
taista, väkilukujen suhteen ollessa 1,7 ja tans�
kassa, jonka väkiluku on sama kuin suomen,
julkaisutoiminta on 1,8�kertaista suomeen ver�
rattuna��. toisissa pienissä eMu�maissa itäval�
lassa ja irlannissa makrotaloustieteellinen jul�
kaisutoiminta on maiden kokoon nähden sel�
västi vilkkaampaa kuin meillä.

julkaisumääriä tarkastelemalla erot euroo�
pan pienten maiden kesken eivät siis näytä dra�
maattisen suurilta, eivät edes makrotaloustie�

Taulukko 1. Taloustieteelliset julkaisut v. 199��–
200��.

kaikki Makrotalous

suomi 1 686 241
ruotsi 3 701 489701 489701 489
tanska 3 061 466061 466061 466
norja 2 436 214436 214436 214
irlanti 1 643 263643 263643 263
itävalta 2 452 431452 431452 431
Minnesota 1 659 408659 408659 408

lähde: econlit 31.3.2006
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teen alueella, vaikka suomi jääkin hieman mui�
ta tässä vertailtuja maita heikommaksi. Vertai�
lut taloustieteen suuriin maihin asettaisivat
suomen ja muut tässä vertaillut maat tietenkin
aivan eri perspektiiviin, mitä kuitenkin voidaan
pitää odotettuna ja väistämättömänäkin. yh�
dysvaltain asema kansantaloustieteessä yleensä
ja erityisesti makrotaloustieteessä on niin vah�
va, että pelkästään sen keskuspankeissa, Fede�
ral reserve �järjestelmässä julkaistaan �edelleen
econlit:in tietojen mukaan�� makrotalouden
alaan kuuluvia tutkimuksia kaksi kertaa enem�
män kuin kaikissa pohjoismaissa yhteensä.

julkaisuvolyymit eivät kuitenkaan ole yhtä
tärkeitä kuin tutkimuksen laatu ja sen osakseen
saama kansainvälinen huomio. tässä suhteessa
suomen tilanne näyttää vielä paljon huonom�
malta kuin volyymitarkastelussa. olen tarkas�
tellut suomalaisen makrotaloudellisen tutki�
mustoiminnan laatua ssrn�portaalin kerää�
mien artikkelien lataustilastojen avulla. ssrn
on johtava elektronisen julkaisutoiminnan väy�
lä, johon kansantaloustieteessä aktiiviset tutki�
jat yleensä asettavat työpaperinsa kollegojen
saataville. työpaperien lisäksi ssrn:ssä on
myös julkaistuja aikakauskirja�artikkeleita.

Maaliskuun lopussa vuonna 2006 ssrn:ssä
oli luettavissa 13600 makrotaloustieteellistä
työpaperia ja artikkelia �käyttäen makron kri�
teerinä sitä, että niille oli annettu aihepiiri�
luokitukseksi jel�koodi e��, joista kuitenkin
noin puolet oli joko uusia tai muista syistä ei
juuri luettuja. Vain 7144 oli sellaisia, jotka oli
luettu 10 kertaa tai useammin ladattu. näistä
1,1 %:ssa ainakin yksi kirjoittajista ilmoitti af�
��liaatiokseen suomalaisen yliopiston, tutkimus�
laitoksen tai muun suomalaisen instituution.

tutkimusten laatua tai ainakin kiinnosta�
vuutta voidaan mitata sillä, kuinka aktiivisesti
niitä luetaan. ssrn:n eniten luettuja papereita

on ladattu tuhansia kertoja, mutta jakauma on
erittäin vino, lukuaktiivisuuden keskittyessä
pieneen joukkoon erittäin kiinnostavia pape�
reita, jotka herättävät suurinta mielenkiintoa.
tarkastelin suomalaisten kontribuutioiden ase�
maa tässä lukukertojen mukaisessa rankingissa
seuraavalla tavalla. jaoin niiden makrotalou�
dellisten julkaisujen joukon, joita oli luettu 10
kertaa tai enemmän, kahteen yhtä suureen ryh�
mään siten, että toiseen kuului papereista eni�
ten luetut 50 %, toiseen taas loput 50 %. jos
suomalaiset kontribuutiot olisivat kiinnosta�
vuudeltaan keskimäärin yhtä hyviä kuin muut�
kin, molemmissa ryhmissä suomalaisten osuus
olisi yhtä suuri. osoittautui kuitenkin, että suo�
situimpien 50 % joukossa suomalaisia paperei�
ta oli vain 0,7 %, kun taas vähiten luettujen
ryhmässä suomalaisia oli 1,6 %, eli noin kaksi
kertaa niin paljon kuin �parempien ryhmäs�
sä�.

johtopäätökseni tästä esimerkinomaisesta
ja yksinkertaisesti toteutetusta katsauksesta
suomalaisten taloustieteelliseen julkaisutoimin�
taan on, että kun maan koko otetaan huo�
mioon, makrotaloudellisen julkaisutoiminnan
määrässä suomi jää jonkin verran jälkeen muis�
ta pienistä euroopan maista, mutta julkaisutoi�
minnan laatu on jäljessä maailman kärkitasosta.
käyttämäni laatuindikaattorin perusteella ti�
lanne näyttää varsin huolestuttavalta.

Maan menestys tutkimustoiminnassa perus�
tuu luonnollisesti tutkijakoulutukseen ja sen
onnistuminen puolestaan perustuu yliopistol�
liseen peruskoulutukseen. olen koettanut hiu�
kan selvittää makrotaloustieteen suosion kehi�
tystä valmistumisvaiheen opiskelijoiden kes�
kuudessa tutkimalla pro gradujen aiheiden ja�
kaumaa. tähän tarjoaa mahdollisuuden kan�
santaloudellisessa aikakauskirjassa säännölli�
sesti julkaistava luettelo hyväksytyistä opin�
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näytteistä. luettelo ei ehkä ole aivan täydelli�
nen, mutta muodostaa varmasti hyvin edusta�
van näytteen graduntekijöiden aihevalinnois�
ta.

tällaisessa tarkastelussa näkyy selvästi mak�
rotaloustieteen suosion lasku suomessa. Vielä
1990�luvun puolivälissä �kolmivuotisjaksona
1995–1997�� noin 14 % graduista oli tehty aina�
kin väljästi makrotaloudellisiksi katsottavista
aiheista, mutta viimeksi kuluneen kolmivuotis�
kauden aikana �2003–2006�� tämä osuus oli pai�
nunut 9 prosenttiin. jos tarkastellaan suoma�
laisten makrotaloudellisten tutkimusten ja
opinnäytteiden sisältöä tarkemmin, huoma�
taan, että juuri millään niistä ei ole yhteyttä
uuteen keynesiläiseen �tai millä nimellä uuden
konsensuksen mukaista makrotaloustiedettä
sitten halutaankaan nimittää�� makrotaloustie�
teeseen. ehkä tämä on yksi oire siitä jälkeenjää�
neisyydestä, joka suomalaista makrotaloustie�
dettä vaivaa tai ainakin uhkaa.

tässä tilanteessa on ainakin suomen pank�
ki joutunut panostamaan oman henkilökuntan�
sa jatkokoulutukseen sen perehdyttämiseksi
uuden makrotaloustieteen menetelmiin ja mal�
leihin. panostuksen tuloksena on ilmestynyt
myös joitakin uuden makroteorian alaan liitty�
viä opinnäytetutkimuksia, kuten kortelaisen
�2000��, Freystätterin �2003��, paloviidan �2005��
ja railavon �2005�� tutkimukset. tällaista rat�
kaisua, jossa yksi taloustiedettä soveltava insti�
tuutio kantaa näin suuren vastuun nykyaikaisen
makrotaloustieteen osaamisen kehittämisestä
suomessa, ei kuitenkaan voi pitää pitemmän
päälle tyydyttävänä.

pienessä maassa asiat helposti henkilöity�
vät, ja niin myös menestys tutkimuksessa. jos
tutkimuksen kärki on kapea, yksittäisten hen�
kilöiden tieteellisen uran käänteet voivat vai�
kuttaa syvällekin suomalaisen tutkimuksen

menestymisen edellytyksiin. en halua kytkeä
tämän esitelmäni sanomaa yksittäisiin henkilöi�
hin, mutta en kuitenkaan voi olla tässä yhtey�
dessä toteamatta, että oman lisähaasteensa ny�
kyisen tilanteen ratkaisemiselle muodostaa ti�
lanne, joka syntyi, kun suomalaisen makrota�
loustieteen viime vuosien tunnetuin nimi,
professori seppo Honkapohja siirtyi kaksi
vuotta sitten Cambridgen yliopistoon. sepon
nimitys oli merkittävä askel ja tunnustus suo�
malaiselle tutkijalle, mutta tarkoittaa samalla,
että suomessa paikalla oleva asiantuntemus
uuden makroteorian alalla on pienempi kuin
ennen ja alan kapeuden korjaaminen ainakin
periaatteessa entistä vaikeampaa.

tarvitaanko makrotaloustiedettä,
ja entä Suomessa?

Voidaan tietenkin kysyä, paljonko makrotalo�
ustieteen osaamista oikeastaan tarvitaan, ja eri�
tyisesti, paljonko sitä tarvitaan suomessa.
nämä ovat aiheellisia kysymyksiä.

on selvää, että makrotaloustieteen painoar�
vo kansantaloustieteen piirissä ei tällä hetkellä
ole yhtä suuri kuin esimerkiksi 1960�luvulla
�uusklassisen synteesin� paradigman ollessa
vielä voimissaan. tuolloin yleisesti ajateltiin
kokonaiskysynnän säätelyn tuovan vastauksen
miltei kaikkiin tärkeimpiin kansantaloudellisiin
ongelmiin. tällä hetkellä sekä taloustieteilijät
että talouspolitiikan tekijät antavat paljon suu�
remman painon erilaisille rakennepoliittisille
kysymyksille kuin ennen. tämä on yksi syy sii�
hen, että taloustieteessä on annettu yhä enem�
män painoa kilpailuteorialle, työmarkkinoiden
taloustieteelle, innovaatioiden ja teknologian
taloustieteelle ja niin edelleen. Myös yhteiskun�
nallisten ongelmien prioriteettijärjestys muut�
tuu ajan mukana, ja niin esimerkiksi ympäristö�
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ja terveystaloustiede ovat lisänneet osuuttaan
taloudellisessa tutkimuksessa.

käytännön talouspolitiikan tarpeista ei kui�
tenkaan löydy perustetta väheksyä makrota�
loustiedettä tutkimuskohteena. itse asiassa ar�
velen, että makroteorian viime vuosiin asti
jatkunut tietynlainen �epämuodikkuus� aka�
teemisissa piireissä on loppujen lopuksi johtu�
nut enimmäkseen tieteen sisäisistä syistä – syis�
tä, jotka uuden konsensuksen myötä ovat nyt
poistumassa. Makrotaloudellisen analyysin
käyttö ja tarve talouspolitiikassa on �tietenkin��
ollut jatkuvaa, ja viime aikoina talouspolitiikas�
sa eri maissa havaitut muutokset ovat oikeas�
taan vain lisänneet makroanalyysin tarvetta.
talouspolitiikan kannalta makrotaloustiede on
yhä yksi kansantaloustieteen ydinalueista

Merkittävin esimerkki kehityksestä, joka
korostaa makrotaloudellisen tutkimuksen ja
tiedon tarvetta on 1990�luvun alussa alkanut
rahapolitiikan strategioiden ja käytäntöjen
muutos hyvin monissa maissa. samalla kun
hintavakauden tavoittelu keskipitkällä aikavä�
lillä on tullut yleisesti hyväksytyksi rahapolitii�
kan tavoitteeksi, joko keskuspankille annetun
muodollisen toimeksiannon tuloksena tai ilman
sitä, rahapolitiikka perustuu yhä useammissa
maissa aktiiviseen ohjauskoron säätelyyn hin�
tavakauden ylläpitämiseksi. tämä on johtanut
talousennusteiden merkityksen korostumiseen
rahapolitiikassa, sekä rahapolitiikan harjoitta�
misen perustana että monissa tapauksissa myös
keskuspankin informaatiopolitiikan osana.
tämä kehitys on ollut selvästi havaittavissa
niissäkin maissa, joiden rahapolitiikassa ei ole
virallisesti omaksuttu svenssonin �1997�� esittä�
mää inflaatioennusteiden stabilointiin perustu�
vaa rahapolitiikan strategiaa.

Mutta rahapolitiikan strategia ja käytäntö
eivät ole ainoita esimerkkejä talouspolitiikan

avainkysymyksistä, jotka kuuluvat nimenomaan
makrotaloustieteen tutkimuskohteiden piiriin.
Monet muutkin nykyisen talouskeskustelun
kaikkein polttavimmista aiheista ovat nimen�
omaan makrotaloudellisia. Mainitsen vain
muutaman esimerkin:

• yhdysvaltain kaksoisvajeen aiheuttama mah�yhdysvaltain kaksoisvajeen aiheuttama mah�
dollinen uhka sekä maan omalle että kansain�
väliselle taloudelle

• euroopan julkisten talouksien tasapaino�on�euroopan julkisten talouksien tasapaino�on�
gelmat ja eu:n vakaus� ja kasvusopimuksen
merkitys

• kiinan valuuttakurssipolitiikan merkityskiinan valuuttakurssipolitiikan merkitys
maailmantalouden tasapainolle

Makrotaloustieteen yhteys talouspolitiikan
agendaan on ilmeinen, koska makrotaloustie�
dettä harjoitetaan nimenomaan sen selvittämi�
seksi, miten talouspolitiikalla pitäisi reagoida
kokonaistaloudellisiin häiriöihin ja tasapainot�
tomuuksiin.

kysymys, tarvitaanko makrotaloustieteellis�
tä tutkimusta ja asiantuntemusta voidaan suo�
messa esittää myös kansallisella tasolla. tällöin
kuvaan tulee edellä mainittujen näkökohtien
lisäksi mukaan myös eräitä uusia, kuten suo�
men jäsenyys euroopan talous� ja rahaliitossa.
nykyaikaisen käsityksen mukaan päävastuu
kokonaistaloudellisen tasapainon hallinnasta
on keskuspankin harjoittamalla korkopolitii�
kalla; tämä on yksi keskeisistä eroista uuden
konsensuksen talouspoliittisten näkemysten ja
edellisen paradigman mukaisen keynesiläisyy�
den välillä, joka korosti enemmän ��nanssipoli�
tiikan suhdannepoliittista käyttöä. ero on tie�
tenkin monimutkaisempi, koska rahapolitiikan
kriteerinä ei uudessa konsensuksessa ole niin�
kään suhdannevaihtelujen torjunta sinänsä,
vaan uskottavan hintavakauden tavoittelu,
mikä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa,
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että talouden kysyntäpuolelta tulevia, �mone�
taarisia� häiriöitä vaimennetaan korkopolitii�
kan keinoin.

nyt voidaan ehkä väittää, että kun suomi
kuuluu euroalueeseen, eikä sillä ole erillistä
rahapolitiikkaa, ja kun rahapolitiikka kerran on
makrotalouspolitiikan keskeisin instrumentti,
ei suomalaisten tarvitsisi enää välittää makro�
taloudellisesta analyysistä eikä tutkimuksesta.
tällainen argumentti on kuitenkin mielestäni
väärä viidestä syystä.

• se ei ota huomioon, että suomalaiset osallis�se ei ota huomioon, että suomalaiset osallis�
tuvat suomen pankin kautta yhteisen raha�
politiikan muotoiluun;

• se ei ota huomioon, että makrotalouspolitiik�se ei ota huomioon, että makrotalouspolitiik�
kaa harjoitetaan myös kansallisen ��nanssipo�
litiikan muodossa;

• se ei ota huomioon sitä, että eu:n talouspo�se ei ota huomioon sitä, että eu:n talouspo�
liittinen yhteistyö käsittää rahapolitiikan li�
säksi myös ��nanssipolitiikan vertaisvalvon�
nan ja koordinaation, johon suomalaisten on
osallistuttava, ei vain koordinaation kohteena
vaan myös aktiivisena osapuolena;

• se ei ota huomioon median ja kansalaiskes�se ei ota huomioon median ja kansalaiskes�
kustelun keskeistä merkitystä demokraattisen
yhteiskunnan talouspolitiikassa;

• se perustuu vapaamatkustajaperiaatteeseen,se perustuu vapaamatkustajaperiaatteeseen,
joka loppuun saakka vietynä lopettaisi kai�
ken makrotaloudellisen tutkimuksen talous�
ja rahaliiton jäsenmaissa, liiton keskuselinten
ulkopuolella.

Mielestäni vapaamatkustajaperiaate on erityi�
sen harmillinen. sen luonnetta voi valaista seu�
raavalla esimerkillä. yhdysvallat on liittovaltio,
jolla on yhteinen rahapolitiikka ja myös sangen
pitkälle keskitetty yhteinen ��nanssipolitiikka.
rahapolitiikan valmistelukin tapahtuu yhdys�
valloissa paljon keskitetymmin Federal reserve
Boardissa Washingtonissa kuin euroalueella,

jossa kansallisten keskuspankkien rooli raha�
politiikan valmisteluprosessissa on paljon suu�
rempi kuin alueellisten keskuspankkien rooli
yhdysvaltain järjestelmässä. tästä huolimatta
ei kenenkään mieleen tule väittää, että Minne�
sotan osavaltiossa ei kannattaisi harjoittaa ta�
louspolitiikan tutkimusta, kun kerran Min�
nesota on vain osa koko liittovaltion laajuista
talouspoliittista unionia.

itse asiassa tässä yhteydessä voi hyvin mai�
nita, että Minnesotassa, joka on väkiluvultaan
noin suomen kokoinen valtio, harjoitetaan suh�
teellisen paljon makrotaloudellista tutkimusta.
econlit�tietokannan mukaan viimeisten 10
vuoden aikana Minnesotan yliopistot, tutkimus�
laitokset ja muut instituutiot, kuten Federal
reserve Bank of Minneapolis, tuottivat makro�
taloudellista tutkimusta melkein kaksi kertaa
niin paljon kuin suomi vastaavana aikana. ta�
loustieteellisen julkaisutoiminnan kokonaismää�
rällä mitattuna suomi ja Minnesotan osavaltio
ovat muuten hyvin tarkoin samansuuruisia.

yleisemmin voidaan sanoa, että riittävän
korkeatasoinen ja kansainväliseen keskusteluun
kytkeytynyt soveltava talouspolitiikan tutkimus
on välttämätön edellytys sille, että suomalaiset
voisivat olla aidosti �ts. subjekteina�� mukana
eu:n talouspolitiikassa – politiikan tutkimuk�
sessa, talouspoliittisessa keskustelussa, politii�
kan valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvää
soveltavaa tutkimusta taas ei kyetä tekemään,
eikä edes tarvittavan kriittisesti lukemaan, ellei
maassa ole sitä talouspoliittista yleissivistystä,
jonka vain makrotalouden tutkimukseen pe�
rehtyminen voi taata.

Lopuksi

Mielestäni nykyinen tilanne suomalaisessa kan�
santaloustieteessä on makrotalouden osalta
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huolestuttava, ja muistuttaa hiukan sitä, joka
meillä vallitsi 1950�luvun lopussa, aikana, jol�
loin suomalaisen kansantaloustieteen havaittiin
jääneen jälkeen ajan kansainvälisestä valtavir�
rasta ja niin sanotun o�ryhmän nuori ekono�
mistipolvi esitti vaatimuksen sen uudistamises�
ta. silloin tehtävänä oli analyyttisen kansanta�
loustieteen ja sen mukana ajalle tyypillisen
keynesiläisen talouspoliittisen ajattelun tuomi�
nen suomeen �pekkarinen ja suvanto 2002��.
nyt on vastaavalla tavalla kirittävä kiinni se
kuilu, mikä on repeämässä makrotaloustieteen
tutkimuksessa ja osaamisessa suomen ja maail�
man kärkimaiden välille.

tietenkin nykyinen tilanne on monella ta�
paa toisenlainen. kansantaloustieteen sovellus�
alat ovat nykyisin paljon moninaisemmat kuin
1950�luvulla, eikä makroteoria voi saada – eikä
pidäkään saada – yhtä dominoivaa suhteellista
asemaa ammattikuntamme piirissä kuin sillä
tuolloin oli. taloustieteen monet muut erikois�
alat, joita olen edellä tässä esitelmässä jo ni�
mennyt, ovat lisänneet merkitystään. Voi mai�
nita rahoituksen, kilpailuteorian ja ulkomaan�
kauppateorian. Mutta jos suomessa halutaan
säilyttää kyky tutkia talouspolitiikkaa, ja varsin�
kin kyky osallistua kansainväliseen vuorovaiku�
tukseen talouspolitiikan tutkimuksen alalla,
asialle on tehtävä jotakin.

alussa siteerasin thomas kuhnia, joka on
kuvannut, mitä tutkijayhteisössä tapahtuu pa�
radigman vakiintumisen jälkeen: tutkijat joko
omaksuvat sen, tai syrjäytyvät, tahi vähitellen
lopettavat aktiivisen toimintansa tiedeyhteisös�
sä. en soisi suomalaisen ekonomistikunnan
valitsevan ainakaan kumpaakaan jälkimmäisis�
tä vaihtoehdoista.

Vastuu siitä, että suomalainen makrotalous�
tieteen tutkimus – niin perus� kuin soveltava�
kin – pysyy ajan tasalla, on tietenkin sekä kor�

keakouluilla että tutkimustoimintaa harjoitta�
villa laitoksilla. Mutta tässä tilanteessa keskei�
nen vastuu on kuitenkin yliopistoilla. niiden
on kiinnitettävä vakavaa huomiota siihen, että
nykyaikaisen dynaamisen makroteorian opetus
ja perustutkimus saadaan viriämään. ratkai�
suksi ei riitä, että suomen pankki viime vuo�
sien tapaan yksin panostaa makroekonomistien
aikuiskoulutukseen ja koettaa näin kehittää
oman henkilökuntansa iskukykyä. tämä on
paitsi ratkaisuna tehoton, myös sillä tavalla
huono vaihtoehto, että se ei turvaa makrota�
loudellisen sivistyksen – edes merkityksessä
�literacy� – riittävää laaja�alaisuutta suomalai�
sessa ekonomistikunnassa. sitä paitsi nykyai�
kaisen makrotaloustieteen ymmärtämystä tar�
vitaan myös tutkijayhteisön ulkopuolella, kaik�
kialla missä talouspolitiikan tekemisen tai
seuraamisen kanssa joudutaan tekemisiin: me�
diassa, yrityksissä, järjestöissä ja politiikassa.

Haastankin suomalaiset ekonomistit ja eri�
tyisesti yliopistojemme professorit perehty�
mään makrotaloustieteen uuteen konsensuk�
seen, sen menetelmiin ja tuloksiin ja huolehti�
maan osaltaan siitä, että suomalaisen kansanta�
loustieteen kansainvälinen asema saadaan täl�
läkin alueella hyvälle tasolle. 
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