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Naapurimaamme Ruotsi on ollut Suomen eko-

nomisteille ja talouspolitiikan päättäjille jatkuvasti kiinnostava esikuva, inspiraation lähde ja
vaikutteiden antaja. Ruotsin taloustieteellinen
tiedeyhteisö on ollut suhteessa maan kokoon
suurempi ja vahvempi ja myös vaikutusvaltaisempi kuin Suomen. Taloustieteen vahva asema
on näkynyt myös Ruotsin poliittisessa päätöksenteossa, joka ei ole ollut samalla tavalla järjestövetoista kuin Suomessa.
Ruotsin talouspolitiikan vaiheet ja niiden
yhteys tutkimukseen ovat kiinnostavia, koska
päättäjien ja tutkijaekonomistien välinen yhteys on ollut jatkuvasti toimiva, vaikka ristiriitainenkin, kuten tietysti pitää demokratiassa ollakin. Jos haluaa nopeasti saada kuvan
Ruotsin sodanjälkeisen ajan keskeisistä talouspolitiikan vaiheista ja ajattelun murroksista, jo
kahden teoksen lukeminen riittää onneksi pitkälle. Ensimmäinen on Ruotsin taloustieteen

hiljan edesmenneen Grand Old Manin Assar
Lindbeckin (1930-2020) kirja Ekonomi är att
välja (Lindbeck 2012). Toinen on tässä puheena
oleva teos, emeritusprofessori Lars Calmforsin
uunituore (syyskuulta 2021) muisteluteos Mellan
forskning och politik (Calmfors 2021). Lindbeck
ja Calmfors ovat olleet päätöksenteon kannalta
Ruotsin kaksi vaikutusvaltaisinta ekonomistia,
joiden rinnalle kohoaa lähinnä virkamiestehtävissä ja erityisesti verouudistuksissa kunnostautunut Ingemar Hansson (1951-2018).
IIES:n (Institute for International Economic
Studies) professorina Lars Calmfors lienee
useimmille suomalaisekonomisteille tuttu nimi, sen verran taajaan hän on esiintynyt niin
tutkimuksen kuin päätöksenteon tapahtumissa.
Talouspolitiikassa Calmfors on ennen kaikkea
tunnettu Ruotsin EMU-selvityksen johtamisesta ja Ruotsin finanssipolitiikan arviointineuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana, mutta
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hän on ehtinyt pitkällä urallaan vaikuttaa myös
moniin muihin talouspolitiikkakeskusteluihin.
Calmfors on akateemisille ekonomisteille epätyypilliseen tapaan ylläpitänyt kolumnivuoroa
Dagens Nyheterissä. Akateemisessa taloustieteessä hän on maailmalla tunnettu erityisesti
Calmfors-Driffill-käyrästä.1 Se johdettiin ammattiliittomallista ja monopolistisen hyödykekilpailun mallista, ja sillä osoitettiin täysin keskitetyn tai täysin hajautetun palkkaneuvottelun
paremmuus suhteessa ammattiliittojen neuvotteluihin.
Calmforsia voi selvimmin pitää Assar
Lindbeckin manttelinperijänä – ekonomistina,
jonka akateemiset meriitit ovat vahvat ja joka ottaa kantaa keskeisiin talouspolitiikkakysymyksiin. Tulevaisuuden vastaavat prominentit hahmot lienevät enenevästi sellaisia, joilla on vahva
osaaminen empiirisessä mikroekonometriassa.
Ruotsin nuoremman polven keskustelufoorumi www.ekonomistas.se heijastaa vahvasti tätä
nuorempien polvien mikroekonometrista suuntautumista. Calmfors on ikäpolvea, jolle makrotalouden tutkiminen on ollut taloustieteen harrastuksen lähtökohta, mutta hän on kyennyt
olemaan vahvasti mukana ällistyttävän monissa
talouspolitiikan keskusteluissa ja kyennyt tislaamaan eri suuntien tutkimuksesta päätöksenteon
kannalta olennaiset johtopäätökset.
Calmforsin muisteluteos on mukavan asiapitoinen ja toimii hyvänä johdatuksena talouspolitiikan keskeisten kysymysten oppihistoriaan.
Teos ei tuhlaa aikaa kirjoittajan omien elämänkokemusten hehkuttamiseen eikä vuodata hampaankolosta katkeruuksia. Calmfors on
aina ollut uteliaan kiinnostunut yhteiskunnallisen hyvän palvelija, joka ei ole kaihtanut olemasta eri mieltä mahtitahojen tai äänestäjien
1
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enemmistön kanssa, mutta hän ei myöskään ole
sortunut katkeraan kaikkitietävyyteen vaan hyväksynyt sen, että paraskaan ekonomisti ei tietenkään saa tahtoaan läpi kuin harvoin. Hän ei
myöskään kaihda tuomasta esiin omia virhearvioitaan. Käyn seuraavassa läpi joitakin muistelmien keskeisiä teemoja.
Makrotalouspolitiikan normit. Calmfors selostaa ne talousajattelun vaiheet, joiden myötä
Ruotsissa siirryttiin pehmeästä valuuttapolitiikasta normipolitiikkaan. Hän vakuuttui muiden ekonomistien tapaan 1980-luvun kuluessa
tarpeesta luoda raha- ja valuuttakurssipolitiikalle uskottava ankkuri. Ankkuripolitiikan ensimmäinen vaihe epäonnistui kuitenkin kurjalla tavalla niin Ruotsissa kuin Suomessa 1990-luvun
alussa, kun yritys luoda kiinteän kurssin regiimi
johti lopulta niin markan kuin kruunun kellutukseen ja velkakriisiin. Calmfors pohdiskelee
hyvin sitä (s. 106), miten vaikeaa poliittisen järjestelmän on hienosäätää päätösstrategiaansa.
Poliitikot uskoivat kauan keynesiläiseen perusmalliin, jossa hintavakautta ei nähty rajoitteena.
Mutta kun ajattelu sitten muuttui, oltiin hyvinkin valmiita ajamaan läpi vahvan kruunun (ja
meillä vahvan markan) regiimi, vaikka 1980-luvun loppua kohden oli myös nähtävissä, että
se johtaisi todella valtaviin hyvinvointitappioihin kilpailukyvyn menetyksen ja kriisin myötä. Tasapainoisempi toimintatapa olisi ottanut
päämääräkseen uskottavan rahapolitiikan, mutta koettanut silti välttää niin äärimmäisiä tuskia kuin mihin vahvan kruunun/markan myötä
jouduttiin.
Tämä ajattelutapa on hyvinkin tyypillistä
Calmforsia: hän ei ole kiinnostunut hakemaan
teoreettisia selkävoittoja, vaan hakee yleensä
kultaista keskitietä. Hän toteaa itsekriittisesti,
miten hänenkin poliitikkoihin iskostamansa
vahvan kruunun ja normipolitiikan periaatteet
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muodostuivatkin sitten 1990-luvun alussa tuhoisiksi, kun päättäjät halusivatkin liian kauan
pitää kiinni vahvasta kruunukurssista sekä budjettitasapainosta.
Ruotsi oli sittemmin tunnetusti niiden ensimmäisten maiden joukossa, jotka itsenäistivät
keskuspankkinsa uusimpien oppien mukaisesti.
Calmforsin seuraava ottelu päättäjien kanssa käytiin myöhemmin 1990-luvulla ja se koski
Ruotsin sosialidemokraattien kruununjalokiveä, aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Erilaiset
aktiiviset työllisyystoimenpiteet ammattikursseineen ja työllisyystöineen olivat olleet keskeinen osa Ruotsin kriisipolitiikkaa, jolla haluttiin padota avoimen työttömyyden nousua.
Calmfors kiinnitti huomiota siihen, että aktiivinen työvoimapolitiikka todennäköisesti syrjäytti markkinaehtoista työllisyyttä. Lisäksi
keinotekoisen alhainen työttömyysaste oli omiaan yllyttämään palkkavaateita, mikä oli ristiriidassa hintavakauden ja elinkeinoelämän
kannattavuuden kanssa. Tässä keskustelussa
Calmfors kohtasi työllisyyspolitiikan toteuttajien raivokkaatkin vastaväitteet, mutta hänen
käynnistämänsä kritiikki johti ajan mittaan
uuden merkittävän tutkimuslaitoksen, IFAU:n
(Institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering)
perustamiseen vuonna 1997. Tässä Calmfors
sai hivutusvoiton – aiemmin itsestään selvästi
loistavana pidetty aktiivinen työvoimapolitiikka joutuikin tutkijavetoisen uudelleenarvioinnin kohteeksi. Tyypilliseen tapaansa Calmfors
pohdiskelee, onko aktiivisen työvoimapolitiikan kritiikki mennyt sittemmin liiankin pitkälle.
Calmforsin merkkisaavutus oli tietysti vuonna 1996 ilmestyneen Ruotsin EMU-selvityksen2
johtaminen.
Se
toimi
perinpohjaisena
2

EMU-utredningen (1996).

johdatuksena aiheeseen ja toimi esikuvana meillekin, jotka teimme työtä vastaavanlaisen selvityksen kanssa Suomessa. Calmforsin ryhmä
päätyi esittämään päättäjille suositusta “jäseneksi ei nyt, mutta myöhemmin”, lähinnä siksi,
että Ruotsin talous oli 1990-luvun kriisin jäljiltä
heikossa kunnossa ja työttömyys oli korkealla.
Calmfors ihmettelee Suomen vastaavan ryhmän
suopeaa suhtautumista rahaliittojäsenyyteen,
kun Suomenkin tapauksessa oli ilmeistä, että jäsenyys merkitsi uusien kokonaistaloudellisten shokkien ja kriisien vaaraa. Tässä kuten
muissakin kysymyksissä Calmforsille on ollut
tyypillistä, että hän tuo pontevasti esiin myös
sellaisia tutkijanäkökohtia, jotka eivät tue hänen omaa pyrkimystään. Hän on ollut Ruotsin
eurojäsenyyden maltillinen kannattaja, mutta
on hyökännyt erityisesti niitä elinkeinoelämän
edustajia vastaan, jotka ovat maalailleet perusteettoman ruusuisia kuvia eurojäsenyyden suotuisasta vaikutuksesta työllisyyteen.
Calmforsilla oli myös kunnia saada olla ensimmäinen puheenjohtaja Ruotsin Finanssi
politiikan arviointineuvostossa. Se perustettiin
moderaattipuolueen (vastaa siis Suomen kokoomusta) itsevarman valtiovarainministerin
Anders Borgin aloitteesta vuonna 2007. Borg
lienee itsekin ekonomistina ajatellut, että neuvosto tukisi pääosin hänen näkemyksiään. Sen
se tekikin erityisesti Borgin työntarjontauudistusten suhteen, mutta Borg suhtautui valtiovarainministerinä yllättävänkin kitkerästi niihin
kriittisiin arvioihin, joita neuvosto hänen talouspolitiikastaan julkaisi. Kritiikki koski erityisesti kiinteistöveron poistamista. Kritiikki jatkui
myöhemmin finanssikriisin aikaisissa raporteissa, joissa neuvosto suositti väljempää finanssipolitiikkaa kuin mitä Reinfeldtin ja Borgin hallitus
piti hyvänä. Neuvosto oli siis perustamisestaan
lähtien julkisuudessa selvästi hallituksen kanssa
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napit vastakkain, ja ilmeisesti konflikti johti
myös uhkauksiin neuvoston rahoituksen supistamisesta.3 Kokonaisuudes
saan Ruotsin neuvosto on ollut menestyksekäs uudistus, ja sen
raportit tarjoavat vuosittain kelpo katsauksen
Ruotsin keskeisiin talouspolitiikkakysymyksiin.
Se lienee myös ollut yksi esikuva Suomen Talous
politiikan arviointineuvostolle.
Calmfors johti vuosina 2014–2017 Ruotsin
elinkeinoelämän järjestöjen perustamaa asiantuntijaekonomistien Työmarkkinaneuvostoa
(Arbetsmarknadsekonomiska Rådet), jossa myös
suomalainen Tuomas Pekkarinen toimi yhtenä
jäsenenä. Se suositti laajaa joukkoa toimenpiteitä ja uudistuksia, joilla ulkomailla syntyneiden
työssäkäyntiä saataisiin nostettua. Suositukset
matalamman palkan “sisääntulotöistä” johtivat
konfliktiin ammattiliittojen kanssa, vaikka ne
olivat vain yksi osa laajasta suositusten listasta. Neuvoston suositukset johtivat kuitenkin
vuonna 2015 ristiriitaan sitä rahoittavien elinkeinoelämän järjestöjen kanssa, mikä johti neuvoston lopettamiseen. Ristiriitojen aiheena oli
suhtautuminen palkankorotuksiin nollakorkojen maailmassa sekä myös analyysi teollisuuden
normiroolista palkanmuodostuksessa. Palkan
korotusten suhteen neuvosto totesi sen kiistattoman tosiseikan, että palkkamaltti ei ollut
kovin järkevää nollakorkomaailmassa, jossa inflaatiovauhti oli jo valmiiksi inflaatiotavoitteen
alapuolella. Liian alhaiset palkankorotukset
hidastaisivat edelleen hintojen nousua ja johtaisivat reaalikoron nousuun, mikä heikentäisi

Tämän artikkelin kirjoittajalla oli ilo seurata neuvoston
toimintaa läheltä jo sen alkuvaiheissa, koska neuvoston sihteeristö on pitänyt majaa entisellä työpaikallani Suhdanneinstituutissa (Konjunkturinstitutet), jossa myös neuvoston
kokoukset pidettiin.

edelleen talouskasvun edellytyksiä.4 Toinen
kriittinen kysymys koski vientiteollisuuden
roolia palkankorotusvauhdin normin määrääjänä. Teollisuuden järjestöt ovat Ruotsissa olleet
sitoutuneita vientiteollisuuden palkkanormiin.
Calmforsin johtama tutkijaneuvosto esitti kuitenkin, että erityisesti julkispalveluiden työvoimapula ja tarve siirtää työvoimaa kotimaiselle
palvelusektorille ikääntymisen myötä toimivat
perusteluna sille, että palkkanormeeraajan rooli olisi syytä siirtää kotimaiselle palvelusektorille. Nämä tekijät johtivat yhdessä siihen, että Ruotsin elinkeinoelämän järjestöt lopettivat
Työmarkkina
neuvoston rahoituksen vuonna
2017.
Calmfors käsittelee näiden suurimpien teemojensa lisäksi kriittisesti monia muita interaktioitaan päätöksenteon kanssa - esimerkiksi
Nobel-palkinnon valintaa, Norjan korporatiivisen päätöksenteon ongelmia, vaikeutta vakuuttaa kansalaiset kiinteistöveron tarpeellisuudesta sekä koronakriisin hoitoa. Kirjan sivuilla ja
lopussa tiivistyvät kokeneen päätöksenteon palvelijan kokemukset: ole tarkkana päättäjien ja
omienkin rahoittajiesi suhteen, säilytä itsenäisyytesi, esitä tasapainoisesti kaikki tutkijanäkökohdat, älä kaihda argumentteja, jotka eivät
tue sitä, mitä itse pidät parhaimpana, hyväksy
se, että päättäjille voivat olla tärkeitä muutkin
kuin ekonomistien perustelut, kerro avoimesti
epävarmuuksista, pysy kohteliaana ja esitä taloustieteelliset perustelut riittävän ymmärrettävästi. Ja mikä olisi hauskempaa kuin koettaa
käyttää asiantuntemustaan maailman parantamiseen? □
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Konjunkturinstitutetin palkkaraporteissa varoiteltiin
samanlaisen analyysin pohjalta finanssikriisin aikana liian
alhaisista palkankorotuksista.
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