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Keskustelu makrotalousteoriasta
jatkukoon

Vesa Kanniainen
professori

kansantaloustieteen laitos, helsingin yliopisto

juha tarkka (2006) käynnisti oivan keskuste
luaiheen: uuden dynaamisen makroteorian tut
kimuksen luonteen ja tarpeen. sitä koskevassa
arvioinnissani (kanniainen, 2006) hain selitys
tä tarkan havainnoille. kiinnitin siksi huomio
ta siihen, miten koko tieteenalamme luonne ja
painopiste ovat lähimenneisyydessä ratkaise
vasti muuttuneet. kiinnitin huomiota siihen,
että tieteenalamme tutkijat – etenkin teoreetti
sesti orientoituneet – metsästävät lainalaisuuk
sia voittopuolisesti dynaamisen makrotalous
teorian ulkopuolisilla uusilla alueilla. arvioin,
että tämä olisi heijastanut uusien tutkimus
alueiden suhteellisena etuna tutkijoiden suo
siosta kilpailtaessa. kotimaisena esimerkkinä
mainitsin rakan tutkimusohjelman ja sen pai
nopisteen valinnan. kollegani seppo honka
pohja ja erkki koskela (2007) ovat ilmaisseet
niin, että olisin tulkinnut tässä väärin rakan
tutkimuksellista painotusta.

juha tarkan kanssa käymäni keskustelu
koski nimenomaan uuden dynaamisen makro
talousteorian roolia. olen tarkistanut helsin
gin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen
väitöskirjat viimeisen 15 vuoden aikana. en ole
löytänyt ainuttakaan rakassa laadittua väitös
kirjatyötä, joka asettuisi juha tarkan määritte

lemän dynaamisen makrotalousteorian (ml.
oppimisteoria) tutkimusalueelle. Myöskään
juha tarkka ei löytänyt yhtään yliopistoissam
me valmistunutta väitöskirjatyötä uuden mak
rotaloustieteen alalta. hän kirjoittaa: ”Jos tar
kastellaan suomalaisten makrotaloudellisten
tutkimusten ja opinnä�tteiden sisältöä tarkem
min, huomataan, että juuri millään niistä ei ole
�hte�ttä uuteen…makrotaloustieteeseen.” ar
vioidessani rakan tutkimusten painopistettä
siten vain yhdyin tarkan havaintoihin uuden
dynaamisen makrotalousteorian puuttumisesta
rakan väitöskirjatöistä. kaksi lisensiaattityötä
löysin. kumpikin niiden tekijöistä kuitenkin
vaihtoi väitöskirjatyönsä aiheen toiseksi siirryt
tyään sittemmin ulkomaille.

luokittelukysymykset ovat toki tyystin tois
sijaisia. tieteellisten ideoiden houkuttelevuus
tai työmarkkinoiden palkkaodotus määräävät
tutkimusalueiden rikastumisen niiden populaa
tiossa. ne syntyvät mutaatioina vallitsevaan
paradigmaan tai sen ulkopuolelle. rikastues
saan mutaatiot tuottavat meemin, joka aikansa
elää, voi hyvin ja taas korvautuu jollain toisel
la.1 dynaamisen makrotalousteorian meemi ei

1 Meemin käsitteen loi biologiassa Dawkins (197��).
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Ves a Ka n n i a i n en

suomessa vain ole kunnolla vielä väitöskirja
töissä edes itänyt. 
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