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Professori

Rudiger Dornbusch menehtyi 60
vuoden ikäisenä 25.7.2002.
Rudi Dornbusch oli merkittävä kansainvälisen talouden tutkija ja huomattava talouspoliittinen vaikuttaja. Hänet tunnettiin teräväälyisenä teoreetikkona, erinomaisena opettajana ja aktiivisena keskustelijana. Dornbuschia
pidettiin nokkelana kolumnistina ja mieleenpainuvana, joskus jopa pelättynä puhujana.
Hän oli moninkertainen Suomen vieras, joka
tunsi ja kommentoi myös Suomen talouden
ongelmia näkemyksillä, jotka usein erosivat virallisen Suomen kannasta, esim. vuoden 1992
devalvaatiokeskustelu.
Dornbusch syntyi Krefeldissä, Saksassa
8.6.1942. Hän valmistui Geneven yliopistosta
1966, toimi vuoden assistenttina Graduate Institute of International Studies:ssa, jonka jälkeen hakeutui tohtoriopintoihin Chicagon yliopistoon. Milton Friedmanin johtamassa Chicagossa painotettiin vahvasti kansainväliseen
talouteen kytkeytyviä ja reaalitalouteen liittyviä kysymyksiä. Dornbuschia opettivat mm.
Harry G. Johnson, Robert Mundell ja Lloyd
Meltzer, ja hänen opiskelutovereihinsa kuului302

vat Jacob Frenkel ja Michael Mussa. Väitöskirja A Monetary Theory of Currency Depreciation
valmistui 1971. Erityisesti Robert Mundellin
vaikutus Dornbuschiin oli suuri.
Väitöskirjan valmistuttua Dornbusch siirtyi
kahdeksi vuodeksi Rochesterin yliopistoon, ja
sieltä Chicagon Business School:in kautta 1973
Massachusetts Institute of Technology:yn, jossa työskenteli kuolemaansa saakka. MIT:n alkuaikoina 1976 julkaistiin Rudiger Dornbuschin kuuluisin artikkeli valuuttakurssien
ylilyönnistä Expectations and Exchange Rate
Dynamics. Nk. overshooting-malli on avoimen
makrotalouden siteeratuimpia ja yhä voimissaan. Samoihin aikoihin julkaistiin kirja Open
Economy Macroeconomics (1980), joka on lunastanut pysyvästi paikkansa graduate-kurssien
lukulistoilla.
Dornbuschin tieteellinen tuotanto jatkui
runsaana aina 1990 luvulle asti, jolloin hänen
kiinnostuksensa siirtyi vähitellen kohti talouspoliittisia ongelmia. Osa hänen tuon ajan keskeisimmistä artikkeleistaan on koottu 1988 julkaistuun teokseen Exchange Rate and Inflation.
Tunnetuin Dornbuschin teos lienee MIT-kol-
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legan Stanley Fischerin kanssa kirjoitettu oppikirja Economics, joka on kansantaloustieteen
peruskurssien standardireferenssi.
Dornbuschia askarruttivat viime vuosina
erityisesti avoimen talouden inflaatioon liittyvät kysymykset ja keinot inflaation hillinnässä.
Hän myös vaikutti käytännön talouspolitiikkaan toimimalla usean maan talouspoliittisena
neuvonantajana.
Dornbusch oli merkittävä opettaja. Hän
ohjasi 125 väitöskirjaa ja koulutti suuren osan
(ellei kaikki!) eturivin kansainvälisen talouden
tutkijoista. Jeff Frankel, Paul Krugman, Maurice Obtsfeld, Kenneth Rogoff, Larry Summers
ja Jeffrey Sachs ovat olleet Dornbuschin oppi-

laita. Hänen opettamansa Open Economy
Macroeconomics -kurssi oli vaativuudessaan
maineikas. Kenneth Rogoff onkin todennut,
että näitä, myöhemmin mainetta niittäneitä tutkijoita ei olekaan nöyryytetty julkisesti yhtä täydellisesti sitten Dornbuschin kurssin. Dornbusch piti avotalouden kurssin KAVA:ssa
vuonna 1990.
Rudiger Dornbusch vastaanotti elinaikaan
monia tieteellisillä kunnianosoituksia ja palkintoja. Hän on ollut mm. Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomainen jäsen vuodesta 1991. Vaikkei Dornbuschia koskaan palkittu Nobelilla,
hän kuului kiistatta aikamme merkittävimpiin
avoimen makrotalouden tutkijoihin. "
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