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• * Suomen kestävän kasvun strategia 

PEKKA AHTIALA 

Maailmanpankki on pitkään auttanut jäsenmai
taan kestävän kasvun tielle. Näin tehdessään se 
on lähettänyt asiantuntijoitaan apua pyytäviin 
maihin. Saatujen kokemusten perusteella on 
syntynyt "työkalupakki ", jossa on hyväksi 
havaittujen toimenpiteiden yleiset suuntaviivat 
ja joka toimii heidän työnsä lähtökohtana. 
Näiden suuntaviivojen perusteella on lähes 
aina kyetty tekemään kunkin maan erityisolo
suhteisiin soveltuva kestävän kasvun strategia. 
Vaikka Maailmanpankin työ kohdistuukin 
lähinnä kehitysmaihin, on sen kasvustrategia 
sovellettavissa minkä tahansa maan olosuh
teisiin. 

Seuraavassa hahmottelen pääpiirteet, joita 
suosittaisin Sudmen kestävän kasvun strate
giaksi. Aluksi käsitellään Maailmanpankin 
vuonna 1991 valmistuneessa tutkimuksessa 
löydettyjä kestävän kasvun tekijöitä, joista 
johdutaan keinoihin kestävän kasvun. saavu~~a.~ 
miseksi. Sen jälkeen tarkastellaan, mIten naIta 
keinoja tulisi soveltaa Suomeen. 

* Perustuu kirjoitukseen "Strategia kestävän kehi
tyksen turvaamiseksi" Imatran Voima. Oy:n 
60-vuotisjuhlajulkaisussa "Kestävän kehItyksen 
edellytykset Suomessa. 

Kestävän kasvun tekijät 

Vuonna 1991 valmistui Maailmanpankissa 
laaja tutkimus kasvun tekijöistä (World Bank 
1991; ks. myös Romer 1989, 1990a, 1990b). 
Se perustui yli 60 jäsenmaata koskevaan tutki
mukseen, ja sen dramaattisin johtopäätös oli, 
että maa määrää lähinnä itse, haluaako se 
kasvaa vai ei. Kestävän kehityksen avainte
kijäksi muodostuikin maan harjoittama poli
tiikka eikä niinkään sen raaka-ainevarat, sen 
saamasta ulkomaanavusta puhumattakaan. 
Avaintekijöiksi osoittautuivat 
- kilpailukykyinen ja kilpaileva mikrotalous 
- osallistuminen kansainväliseen työnj akoon 
- vakaa makrotalous 
- investointi ihmisiin (erityisesti koulutus- ja 
terveysinvestoinnit ) 
- väestönkasvun hallinta. 
Osoittautui, että maissa, joissa nämä tekijät 
olivat vahvat, investointien tuotto oli 
keskimäärin 5 prosenttiyksikköä korkeampi ja 
per capita-kansantuotteen kasvuvauhti 1-2 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin maissa, 
joissa ne olivat heikot. Kävi myös ilmi, että 
tekijät vahvistavat toistensa vaikutuksia. 
Niinpä koulutusinvestointien lisääntyminen ja 
koulutustason nousu tehostavat mikrotaloutta 
lisätessään pääoman ja työvoiman tuottavuutta 
sekä kilpailukykyä, mitkä taas nostavat 
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koulutus investointien tuottoa. Näin koulutus 
eliminoi pääoman vähenevät tuotot, mitä oli 
pitkään pidetty taloudellista kasvua rajoittava-
na tekijänä. , 

Talouden avoimmuus yhdessä koulutetun 
työvoiman kanssa mahdollistaa puolestaan 
parhaan kansainvälisen tietotaidon ja teknolo
gian hyväksikäytön sekä pakottaa maan tuotan
non kilpailukykyiseksi maailmanmarkkinoilla. 
Se mahdollistaa myös kansainvälisen kaupan 
etujen hyväksikäytön ja parantaa kykyä houku
tella maahan ulkomaisia investointeja paran
taen mikrotalouden tehokkuutta, mikä puoles-· 
taan mahdollistaa avoimmuuden etujen tehok
kaamman hyödyntämisen. 

Vakaa makrotalous parantaa pääomanmuo
dostusta ja lisää sen tuontia sekä kykyä kestää 
kansantalouteen tulevia häiriöitä. Se parantaa 
myös hintojen tehokkuutta signaaleina 
tuotanto- ja investointipäätöksissä, kun 
hyödykkeiden hinta vastaa niiden niukkuutta ja 
pysyy vakaana, tuoden myös kurinalaisuutta 
rahoituspuolelle, kun esim. reaalikorko on 
positiivinen. Näin parhaimmillaan toteutetaan 
vain parhaita projekteja, ja yritysten vaatimat 
riskipreemiot ovat pienemmät. 

Väestönkasvun yhteys per capita kansan
tuotteen kasvuun on ilmeinen. On lukuisia 
maita, joissa väestönkasvun saaminen hallin
taan on esim. uskonnollisista syistä vaikeaa. 
Kun väestö kasvaa jatkuvasti nopeammin kuin 
bruttokansantuote, alenee maan elintaso jatku
vasti. Tämä ei ole Suomen ongelma, pikem
minkin päinvastoin. Maamme väkiluvun trendi 
on laskeva. 

Pelkästään kahden tekijän, valuuttakurs
sivääristymän, joka vaikuttaa lähinnä mikrota
louden tehokkuuteen, ja koulutuksen yhteisvai
kutusta havainnollistaa se, että jos maan viral
linen valuuttakurssi poikkeaa sen mustan 
pörssin kurssista yli 30 % ja koulutusinves
toinnit ovat alhaisia, malli ennustaa maan 
kasvuksi 3.1 % vuodessa. Jos toinen tekijä on 
heikko mutta toinen vahva, on kasvuennuste 
3.8 % vuodessa, mutta jos molemmat tekijät 
ovat vahvat, on ennuste 5.5 % vuodessa. 
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Vaikka nämä erot ovat sellaisenaan vaikutta
via, niiden merkityksestä saa oikean kuvan, 
kun muistaa, että 50 vuoden kuluttua brutto
kansantuote on kasvanut vastaavasti 4.6, 6.5 ja 
14.5 -kertaiseksi. 

Kasvutekijät ja Suomi 

Millä tolalla ovat Suomen kasvutekijät? Inves
tointi ihmisiin on Suomessa hyvällä tasolla. 
Sekä koulutus- että terveystaso ovat hyvät. 
Kansantalous on myös varsin avoin, eikä 
väestönkasvukaan ole ongelma. Sen sijaan 
mikrotalouden tehokkuus on tässä kartellien 
luvatussa maassa heikko. Toiveita tuntuvasta 
parannuksesta antavat kuitenkin solmimamme 
ETA- ja tulossa olevat EY-ja kenties GATT
sopimukset sekä kilpailulait. Kilpailuvirasto 
tarvitsee todella terävät hampaat tämän 
epäkohdan poistamiseksi. 

Makrotalous on sen sij aan maassamme 
kurjassa tilassa. Talouspolitiikka lisää häiriöitä 
eikä poista niitä. Tämänhetkinen pääasiassa 
omatekoinen lamamme on tästä erinomainen 
esimerkki, joten sitä kannattaa lähemmin 
tarkastella erityisesti, kun siinä on kenties 
eniten työtä tehtävänä. 

Koko 1980-luvun toteutettiin inflatorisia 
palkankorotuksia, jotka osittain johtuivat liian 
ekspansiivisesta talouspolitiikasta. Jo vuonna 
1985 oli selvästi nähtävissä, että vaihtotaseessa 
oli ongelmia, kun vaihtotasekierron parhaassa 
vaiheessa päästiin hädin tuskin tasapainoon. 
Viranomaiset kuitenkin torjuivat tällaiset 
varoitukset, joissa myös ennakoitiin nyt koettu 
kehitys (Ks. Ahtiala 1983, Uusi Suomi 
19.2.1985 ja 20.2.1985). 

Vapauttaessaan luottokorot samanaikaisesti 
yritysten kansainvälisten pääomaliikkeiden 
kanssa vuonna 1987 Suomen Pankki teki erään 
talousuudistuksen kuolemansynneistä. Se 
päästi niin paljon reservejä pankkijärjes
telmään, että Helibor-korko laski lähes 4 
prosenttiyksikköä 8 prosenttiin. Tämä yhdessä 
ekspansiivisen korkojen vapauttamisen kanssa 



- josta myös varoitettiin (ks. Aamulehti 
4.10.1987, Etelä-Suomen Sanomat 5.5.1988 ja 
Ahtiala 1974) - sai aikaan pankkien luottokan
nan kasvun yhteensä lähes 60 prosentilla 
vuosina 1987 ja 1988 ja sen myötä ~untojen 
ja osakkeiden hintojen kaksinkertaistumisen ja 
kasinotalouden kaikkine tunnettuine ilmiöi
neen. Kun vaihtotaseen alijäämä uhkasi mennä 
kokonaan pois hallinnasta, jarrutti Suomen 
Pankki voimakkaasti vuonna 1989 saamatta 
fmanssipolitiikasta mitään· tukea, jolloin Heli
bor nousi 16 prosenttiin. Työllisyys heikkeni, 
seurasi konkursseja, jotka johtivat paDkit
vaikeuksiin, ja valtion talouden alijäämät 
alkoivat kasvaa verotulojen laskettua, työttö
myysavustusten noustua ja myöhemmin pank
kituen kustannusten lisäännyttyä. Lisäksi 
Neuvostoliiton kauppa romahti . laskien vienti
tuloja yhtenä vuonna 6 %, mikä oli 1-2 % 
kansantulosta. Myös meille tärkeät Ruotsi ja 
Englanti olivat hinnotelleet itseään ulos mark
kino ilta ja niissä taloudellinen kasvu hidastui. 

Vientitulojen lasku johti vaihtotaseen 
alijäämän vuoksi lisäkiristykseen talouspolitii
kassa, kun normaalisti sitä olisi pitänyt löysätä 
ja ylläpitää työllisyyttä. Lama syveni aiheut
taen lisää konkursseja, jolloin työpaikkoja 
menetetään pysyvästi. Se johtaa tuotatttoka
peikkoihin jo korkeallakin työttömyysasteella 
seuraavan nousun aikana. Siten hidastetaan 
kasvua ja pide~ään työttömyysaste korkealla 
pitkälle eteenpäin sen lisäksi että jo laskun 
aikana menetetään tuotantoa ja aiheutetaan 
inhimillisiä kärsimyksiä mm. työttömyytenä. 

Nyt valtiontalouden rahoItus näyttää olevan 
finanssipolitiikan tärkein tavoite. Se ylläpitää 
kansantalouden syöksykierrettä. Alijäämän 
kasvaessa valtio kiristää verotusta, mikä lisää 
työttömyyttä ja alentaa verotuloja, lisäten 
työttömyysavustuksia ja konkurssej a sekä 
johtaen pankkien luottotappioiden lisääntymi
seen. Onkin mahdollista, että tässä tilanteessa 
verojen kiristys johtaa valtiontalouden 
alijäämän kasvuun ja uusiin veroihin niiden 
vahinkojen lisäksi, mitä sillä kansantaloudessa 
muuten aiheutetaan. Parhaassakaan tapauksessa 

Pekka Ahtiala 

hyödyt eivät ole suhteessa aiheutettuihin 
vahinkoihin. 

Vielä vuoden 1991 lopulla Suomen Pankki 
harjoitti yliarvostetun markan politiikkaa 
kutsllen sitä "vakaan markan politiikaksi". 
Onneksemme markkinavoimat voittivat mar
raskuussa aiheuttaen pakko devalvaation lähes 
ihanteellisesti ajoitettunai. Muuten korkea 
korko ja yli arvostettu markka olisivat johta
neet kenties 700 000 työttömään ... onhan 
deflaatio niin tuhoisa, että sitä ei 1930-luvun 
jälkeen ole missään muualla tietääkseni· yritet
ty. Uusi kellutus tapahtui syyskuussa 1992. 
Sen jälkeen Suomen Pankki piti korkoa 
ylhäällä vastaten alentamisvaatimuksiin sillä, 
että koron alentuminen johtaisi markan ·lisäde
valvoitumiseen. Näin tapahtuisi kuitenkin 
vain, jos pääomaliikkeet olisivat täysin korko
joustavia ja markan riskipreemio olisi ollut 
sama kuin ennen devalvaatiota.'· Kun . tämä 
Suomen Pankille sanottiin (ks. esim. Kauppa
lehti 12.10.1992), se löysäsikin rahapolitiik
kaa nopeasti Helibor-koron laskiessa yli ··viisi 
prosenttiyksikköä. Ennen löysäystä bruttokan
santuotteen yli 10 %:n lasku yhdistettynä 
huippukorkeaan korkoon olikin niin tappava 
yhdistelmä, ettei totisesti ole johdon vika, jos 
yritys joutuu vaikeuksiin. Vaikeudet taas 
kaatuvat korostuneina pankkien päälle. Kyllä 
taloudellisissa häiriöissäkin pitäisi sentään olla 
jokin kohtuus. 

Nyt vaihtotaseen, ongelmiemme perimmäi
sen syyn, näkymät ovatkin hyvät, kiitos myös 
devalvaatioiden yhteydessä tehtyjen tupo
ratkaisujen. Vuoden 1993 alussa sekä edellisen 
että saman vuoden devalvaatiot lisäävät 
molemmat voimakkaasti vientiä ja vähentävät 

1 Kesäkuussa ecu-kytkennän yhteydessä vaadittiin 
voimakkaasti devalvaatiota. Tuolloin devalvaatio 
ei olisi kuitenkaan parantanut vaihtotasetta kuin 
tilapäisesti, koska ammattiliitot vaativat, että reaa
lipalkkoja ei saa alentaa. Marraskuussa puhuttiin 
enää nimellispalkoista. Reaalipalkkojen lasku on 
edellytys reaalisen valuuttakurssin, so. hintakilpai
lukyvyn paranemiselle devalvoitaessa. 
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tuontia. Jälkimmäisen devalvaation kohdalla 
niin sanottua J-käyrä -ilmiötä ei esiinny, koska 
kauppatase oli silloin ylijäämäinen, ja vaikutus 
on nopea lyhyen ja pitkän aikav~in vaikutus
ten vahvistaessa toisiaan. Silti koko vaikutus
ten läpimeno vie aikansa - markkinoita on 
helppo hävitä ja vaikea voittaa. Lisäksi yliar
vostetun markan aikana lopettaneet yritykset 
ovat poissa kapasiteetista. 

Edellytykset vahvalie hintakilpailukyvylle 
ovat nyt erinomaiset myös tulevaisuutta ajatel
len. Suomen suhteelliset työvoimakustannukset 
- 30 % alhaisemmat kuin vuosien 1970-1990' 
keskiarvo - antavat kuitenkin tilanteesta 
harhaisen kuvan. Nyt tarvitaan enemmän 
hintakilpailukykyä kuin ennen. Helposta vien
nistä entiseen Neuvostoliittoon on 20 miljardia 
markkaa pois. EY:n uusiopaperia koskevat 
määräykset vaikeuttavat paperinvientiämme. 
Lisäksi ulkomaisen velan korot ovat yli 20 
miljardia markkaa vuodessa, eli kaksinkertai
set vertailuajankohdan keskiarvoon. Näin 
kauppa- ja palvelutaseen ylijäämän pitäisi olla 
lähellä 20 miljardin markan tasoa, jotta ulko
maisen velan rasitus ei nousisi suhteessa velan
hoitokykyyn. Lisäksi haluamme vaihtotaseem
me kuntoon korkealla työllisyyden tasolla, 
mikä merkitsee tuonnin nousua parikymmentä 
miljardia markkaa nostaen hintakilpailukyky
vaatimusta edelleen. Kun vielä meille tärkeät 
Ruotsi ja Englanti ovat devalvaatioillaan elimi
noineet syyskuun devalvoitumisen vaikutuksen 
omaan kilpailukykyynsä nähden, on meillä syy 
pitää saavutetusta kilpailukyvystä lujasti kiin
ni. Nyt on vakaan ja vahvan markan politiikan 
aika. 

Lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet 
tulisi sovittaa yhteen, jottei pitemmällä aikavä
lillä aiheutettaisi vakavia vahinkoja. Lyhyen 
tähtäyksen kannalta tärkeitä ovat raha- ja 
finanssipolitiikan kysyntävaikutukset, eli 
jälkimmäisessä tapauksessa valtion menojen ja 
tulojen taso sekä valtiontalouden alijäämä. 
Kun vaihtotase näyttää paranevan tasapainoon 
asti kenties jo alkuvuonna 1994, on strateginen 
kysymys, kuinka paljon alijäämää voidaan 
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ylläpitää·· tällä välin ilman, että ulkomainen 
luottamus taloudenpitoomme vaarantuu. 
Turvallinen määrä olisi se, jolla ulkomainen 
velka pysyisi suunnilleen ennallaan suhteessa 
vientituloihin. Näin kokonaiskysyntää voitai
siin elvyttää siten, että vaihtotaseen alijäämä 
olisi kymmenisen miljardia markkaa. Se 
mahdollistaisi työttömyysasteen alenemisen 
lähes 3 prosenttiyksikköä ja se olisi tehokas 
tapa hoitaa myös pankkikriisiä. Työttömyyttä, 
valtiontaloutta ja pankkikriisiä pitäisi siis 
hoitaa talouden kasvulla niissä rajoissa, jotka 
vaihtotase· asettaa. Samalla tulisi sopia uskotta
vasta valtiontalouden saneerausohjelmasta, 
joka tulisi voimaan taloustilanteen parannut
tua. Ensi töiksi pitäisi peruuttaa ne verojen ja 
maksujen korotukset (raippavero, eläkevakuu
tusmaksujenkorotukset ym.), jotka pitävät 
nykyistä syöksykierrettä yllä - eli päinvastoin 
kuin nyt tehdään, kun luvataan alentaa veroja 
ja lisätä kysyntää taloustilanteen parannuttua2

• 

On huomattava, että valtiontalouden alijäämä 
ei syrjäytä yksityistä kysyntää työttömyysas
teen ollessa 20 %, vaan päinvastoin; tapahtuu 
ns. crowding in -ilmiö. 

Myös valtiovallan muiden pitkällä tähtäyk
sellä toivQttavienkin toimenpiteiden ajoitusta 
tulisi tarkistaa, koska ne syventävät lamaa 
lyhyellä tähtäyksellä. Esim. asuntolainojen 
verotuskohtelun kiristäminen (joka voidaan 
kyseenalaistaa) vähentää asuntojen kysyntää 
entisestäänkin ja painaa hintoja aiheuttaen 
vakuusongelmia ja syventäen pankkikriisiä ja 
rakennusalan kriisiä. Eläketurvan heikennyk
sestä kerrotaan, mutta vaietaan yksityiskohdis
ta, jolloin jokainen, jolla siihen on mahdolli
suus, siirtyy eläkkeelle syventäen 

2 Viranomaiset ovat väittäneet, että valtiontalous 
on voimakkaasti ekspansiivinen, koska se on 
alijäämäinen. Valtiontalouden alijäämä ei sellaise
naan ole kuitenkaan valtiontalouden ekspansiivi
suuden mittari, vaan niin sanottu täystyöllisyysa
lijäämä ja sen muutos korjattuna muun muassa 
valtion lainanannolla. Näitä ei Suomessa liene 
laskettu. 



valtiontalouden alijäämää. Eläkevakuutus- ja 
useiden muiden maksujen korotus on myös 
välttämätön pitkällä tähtäyksellä, muttei nyt 
kun työttömyys lähestyy puolta n,riljoonaa. 

Rahapolitiikan puolella reaalikorko -on edel
leen aivan liian korkea. Lyhyitä korkoja voi 
vielä hieman alentaa, mutta suurempi alennus 
edellyttäisi jo, että Bundesbank alentaa omia 
korkojaan. Investoinneille tärkeät pitkät korot 
eivät vastoin Suomen Pankin käsitystä nekään 
ole sen ulottumattomissa, vaan niitä voidaan 
alentaa ns. twist-tekniikalla, johon myös valtio 
voisi osallistua. (Ks. Aamulehti 15.12.1992.) . 

Koron laskeminen Saksan markan koron 
alapuolelle sisältää riskejä, jotka toteutuessaan 
vaarantaisivat hintakilpailukyvyn ja aiheuttai
sivat kenties poliittisiakin ongelmia. Se näet 
johtaisi lisädevalvoitumiseen, koska korkoja ei 
voida pitää tuolla tasolla ilman revalvaatio
odotuksia. Sillä tasolla saattaisivat jo inflaatio
paineetkin uhata. On arviokysymys, kannattaa
ko riskin otto. On myös huomattava, että 
vapaassa järjestelmässä rahapolitiikka toimii 
pitkällä viiveellä ja tehottomasti kapasiteetin 
käyttöasteen ollessa näin alhaalla. Työpaikkan
sa puolesta pelkäävä ei ota suurta asuntolainaa 
eikä kannattavuus- ja menekkivaikeuksissa 
kamppaileva suljettu sektori investoi alhaisel
lakaan korolla. Avoin sektori voi taas rahoittaa 
investointejaan valuuttaluotoin, joten inves
tointitoiveet jäävät tämän sektorin alihankki
joiden ja muiden pk-yritysten varaan. Reaali
koron lasku on silti tärkeä toisesta syystä: 
alentaessaan yritysten rahoituskuluja se hillit
see konkurssiaaltoa ja auttaa myös sitä kautta 
pankki - ja työttömyyskriisin hoitamisessa. Kun 
maassa on vielä luotto lama, kuten mm. pank
kien luottoehdoista näkyy, on varsinaisen 
elvytyksen pääpainon nyt oltava reaalipuolella 
eli finanssipolitiikassa. 

Talouspolitiikalla on, nyt myös ylimääräinen 
rajoite. Kun luottamus on mennyt, joudutaan 
keskeisenä kysymyksenä pitämään talouspoli
tiikan "uskottavuutta" eli toimimaan spekuloi
jan aikahorisontilla, kun pääasiana on kuiten
kin talouden saattaminen kuntoon. Mitä 
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enemmän huomiota menee hevosen selässä 
pysymiseen, sitä vähemmän sitä voidaan omis
taa ohjaamiseen. 

Yleistä talouspolitiikkaa voidaan löysätä 
kauppataseen ylijäämän kasvaessa. Työttömyy
den ollessa nykyisellä tasollaan sen vähentämi
sen tulisi olla talouspolitiikan keskeinen tavoi
te kuitenkin' niin, ettei myöhempää kehitystä 
vaaranneta. Taso on turvallinen, jos ulkomai
nen velka kasvaa enintään vientitulojen kasvu
vauhtia. On arviokysymys , kannattaako ottaa 
riskiä ja harjoittaa tätä ekspansiivisempaa 
politiikkaa. Työttömyyden helpotuttua tavoit
teeksi voitaisiin asettaa velan nimellisen 
määrän pitäminen ennallaan, jolloin sen 
suhteellinen määrä laskisi hiljalleen. Näin 
vältyttäisiin yhtäältä nykyisten kärsimysten 
jatkumiselta ja toisaalta entistä pahemmalta 
kriisiltä. Siihen taas jouduttaisiin, jos vaihtota
seen alijäämän rahoitus kohtaisi" lisääntyviä 
vaikeuksia velan edelleen kasvaessa suhteessa 
velanhoitokykyyn ja heikentäessä rahoittajien 
luottamusta kykyymme hoitaa asiamme. 
Suomen valtion luottoluokitus AA- kertoo, että 
luottamus on sentään vielä varsin hyvä. 

Vielä muutama huomio korostetun huomion 
saaneesta valtion velasta. Ensinnäkin, valtio 
on myös suuri luotonantaja, joten huomio 
tulisi kiinnittää netto- eikä bruttovelan kehi
tykseen. Silloin vuoden 1992 nettorahoitustar
ve 73 milj ardia markkaa supistuu 62 milj ardiin 
ja allekin riippuen siitä, paljonko 22 miljardin 
pankki tuesta odotetaan saatavan takaisin. 
Tämänkin kohdalla voidaan kosmetiikalla 
saada tarvittaessa ihmeitä aikaan. Toiseksi, 
valtio suorittaa myös reaali-investointeja, jotka 
tuottavat myöhemmin tuloa ja jotka eivät ole 
rinnastettavissa kulutusmenoihin. Kolmannek
si' päinvastoin kuin ulkomaisen velan, valtion 
kotimaisen velan kansalaiset ovat velkaa itsel
leen, joten se ei merkitse lainaamista tulevilta 
sukupolvilta. Siksi suuri valtion kotimainen 
velka ja korkokustannukset eivät merkitse 
yksityisten investointien syrjäytymistä, kuten 
valtion kulutusmenojen kohdalla tapahtuu, 
vaan kyseessä on tulonsiirto, jonka saajat 
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voivat suorittaa investointeja. Luonnollisesti 
suuret nettokorkomenot vähentävät valtionta
louden liikkumavaraa ja ne on pidettävä hållin
nassa .. Sen sijaan tulevia sukup~lvia vahingoit
taa nykyinen konkursseja lisäävä ja työpaikko
ja tuhoava politiikka - olennaista on se pääo
mavaranto ja potentiaalinen bruttokansantuote, 
jonka kaikkiaan heille kulutuksemme jälkeen 
jätämme, ei yksittäisen sektorin yksittäisen 
menokomponentin suuruus. 

Valtion ulkomaisen lainanoton hyväksik
äyttöä rajoittaa ns. tulonsiirto-ongelma (trans
fer problem). Jos maan ulkomainen nettolm
nanotto ylittää vaihtotaseen alijäämän, 
ylimäärä kertyy vain valuuttavarannon lisäyk
seksi eikä tule tyydyttämään sitä kysyntää, 
jonka rahoittamiseksi laina otettiin. Silloin 

kannattaa siirtyä· lainaamaan kotimarkkinoilta, 
joilla korot eivät nouse ellei Suomen Pankki 
anna niiden nousta. 

Rakenteelliset toimenpiteet 

Kun pyritään kestävään kasvuun, ovat seuraa
vat toimenpiteet poikkeuksetta tehonneet: 

1. kaupan esteiden purku markkinavoimiin 
luottaen 

2. kilpailun edistäminen 
3. hintakilpailukyvyn pito vahvana 
4. vientiorientoituminen tuonnin korvaavuu

den sijaan 
5. tuotantovoimien liikkuvuuden edistämi

nen 

Taulukko. Kestävän kasvun tekijät ja keinot niiden aikaansaamiseksi 

Kasvutekijät Keinot Vääristymän mittari 

Kilpailukykyinen ja kilpaileva Kilpailun edistäminen ja kaupan Kaupan esteet, efektiiviset tullit, 
mikrotalous , esteiden purku markkinavoimiin määrälliset rajoitukset, mustan 

luottaen pörssin valuuttakurssi suhteessa 

Osallistuminen maailmanlaajui- Hintakilpailukyvyn pitäminen viralliseen 
seen työnjakoon vahvana 

Vakaa makrotalous 

Investointi ihmisiin 

Väestönkasvun hallinta 
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Vientiorientoituminen 
korvaavuuden sijaan 

tuonnin 

Tuotantovoimien edistäminen 

Kiihokkeet työnteon ja tuottavuu
den edistämiseksi (palkkaus, 
tuloverotus ) 

Pääomaliikkeiden vapaus 

Valtiovallan eteenpäin katsova 
panostus lupaaville aloille (Sitra) 

Investointiaste yli 25 % 

Stabilisoiva talouspolitiikka 

Koulutus, terveydenhuolto 

Valtiontalouden alijäämä, reaali
nen korkotaso 



6. kiihokkeet työnteon ja tuottavuuden 
kohottamiseksi 

7. pääomanliikkeiden vapaus 
8. valtiovallan eteenpäinkatsova panostus 

mm. tutkimuksen ja tuotekehityks'en kautta 
9. investointiasteen kohottaminen' yli 25 

prosentin ja stabilisaatiopolitiikka. 
10. koulutus- ja terveysinvestoinnit 
Suomessa ensimmäinen, kolmas, neljäs ja 

seitsemäs toimenpideryhmä ovat tällä hetkellä 
suunnilleen kunnossa, mutta samaa ei voi 
sanoa muista ryhmistä. Investointiasteen nosta
minen on toimenpiteistä tuskallisin, koska se. 
voi yleensä suunnitteluapua pyytävissä maissa 
tapahtua vain kulutusta alentamalla ulkomaisen 
velkaantumisasteen estäessä tuontirahoituksen. 
Siksi Suomi olisi potilaana konsultin unelma. 
Ulkomainen velka ja valtion velka ovat toki 
korkealla mutta eivät vielä hallitsemattomalla 
tasolla, ja maan resurssipohja ja muut edelly
tykset ovat hyvät. Myös investointiaste on 
perinteisesti ollut korkea, mutta tehottomasta 
mikrotaloudesta johtuen investoinnit ovat 
kohdentuneet melko tehottomasti. 

Vahvan hintakilpailukyvyn merkitys on 
siinä, että silloin ei vaihtotaseen takia tarvitse 
jarruttaa taloudellista kasvua. Kuten todettu, 
tulisi saavutetusta kilpailukyvystä kaikin 
voimin pitää kiinni. Kilpailun edistämistoimil
la on saatavissa paljon aikaan tässä kartellien 
luvatussa maassa. On myös huomattava, että 
suljettu sektori

l 
tuottaa avoimelle sektorille 

paljon panoksia, joten toimet myös siellä ovat 
tärkeitä paitsi niiden tehokkuusvaikutuksen, 
myös hintakilpailukyvyn kannalta. Ulkomai
nen kilpailu tekee tehtävänsä avoimella sekto
rilla, ja sitä olisi syytä ulottaa myös mm. 
maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen. Raja
suoj aa tulisi toteuttaa tulleilla, koska silloin 
tiedetään, mitä maksetaan, ja kotimaisen 
valmistajan hinnankorotus johtaa markkinoi
den menet yksiin aivan eri tavalla kuin silloin, 
kun suoja toteutetaan määrällisillä rajoituksil
la. Nykyisen maatalousväestön toimeentulotur
va on syytä hoitaa samalla tavoin kuin muun
kin väestön eikä tukipalkkioilla mikä vain lisää 

2 

Pekka Ahtiala 

ylituotantoa. Nämä toimenpiteet, sekä rajasuo
jan alentaminen tulevat todennäköisesti EY -so
pimuksen mukana joka tapauksessa toteutetta~ 
viksi, ja mainittu 80 prosentin omavaraisuu
saste vaikuttaa realistiselta. Meneillään olevat 
GATT-neuvottelut tähtäävät nekin samaan 
tulokseen. Varsinkin maatalouden kohdalla 
reformi olisi syytä aloittaa ajoissa, sillä 
siellä tuotannontekijät ovat erityisen 
jäykkäliikkeisiä. 

Myös elintarviketeollisuutemme on toivotto
man tehoton. Suuri osa siitä on periaatteessa 
prosessiteollisuutta, joka normaalisti toimii 
kolmessa vuorossa. Suomessa sääntö on yksi
vuorotyö, ja useat meijerit toimivat pari tuntia 
vuorokaudessa. Tilaa elintason nousulle on 
runsaasti. Halpeneva ruoka mahdollistaa 
maltilliset palkankorotukset ja vähentää val
tiontaloudenmenopaineita. 

On huomattava, että kartelli ··ei . pitkällä 
tähtäyksellä hyödytä edes siihen osallistujaa, 
jos alalle pääsyä ei pystytä estämään. Tuotteen 
hinnan nousu johtaa näet uusien yrittäjien 
tuloon alalle, mikä alentaa kapasiteetin käy tt -
öastetta ja nostaa kustannuksia, mikä luo 
samalla paineita uudelle hinnannousulIe. 

Investointiasteen ja tuottavuuden kasvun 
nostamisessa ovat keskeisellä sijalla investoin
nit sekä tuotantovälineistöön, koulutukseen 
että tutkimus'- ja kehitystyöhön. Tämä mahdol
listetaan alentamalla valtion kulutusmenojen 
kansantuoteosuutta pitäen samalla huolta 
valtiontalouden kysyntävaikutuksista. Toimin
nan tehostamiseen onkin ryhdytty valtion 
sektorilla, jossa tulosvastuun lisäämiseen 
pyritään. Yksityisten alihankkijoiden käyttöä 
lisätään3

• 

3 Tämän kanssa ristiriidassa ovat muun muassa 
suunnitelmat sairausvakuutuskorvausten poistami
sesta yksityissairaaloissa ja lääkärikeskuks,issa 
annetusta hoidosta. Mikrotaloudellinen tehokkuus 
edellyttäisi, että että ne saisivat saman tukipalk
kion kuin julkisetkin sairaalat, jolloin toimenpiteet 
suoritettaisiin siellä, missä ne tehdään 
halvimmalla. 
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Myös kuntien valtionapuremontti tuottanee 
huomattavia säästöjä, samoin kuntainliittojen 
menoautomatiikan poistaminen. Useilla 
kuntainliitoillahan ei nykyään oJe käytännössä 
minkäänlaista budjettivastuuta. On kuitenkin 
huomattava, että julkisen sektorin tehtävänä tai 
ainakin huolehdittavana pysyvät edelleen 
koulutus- ja terveysinvestoinnit, infrastruk
tuuri-investoinnit sekä perusturva4

• 

Mikrotehokkuutta parantaisi kaikenlainen 
yksilön valinnanvapauden - ja vastuun - lisää
minen myös julkisten palvelujen kohdalla. 
Valtion tukien ja ilmaispalvelujen karsiminen 
on jo käynnissä. Jälkimmäisten kohdentumista 
voitaisiin edistää Milton Friedmanin ehdotta
milla vouchereilla mm. koulutuksen ja tervey
denhoidon alueilla. Kansalaiset voisivat 
käyttää vouchereita maksuvälineinä ostaessaan 
näitä palveluja, maksaen lisää, mikäli haluavat 
perustasoa kalliimpia palveluj a. Ennen kaikkea 
valinnanvapaus pakottaisi palvelujen tarjoajat 
kilpailemaan. 

Lainsäädäntö aiheuttaa varsinkin pk -yrityk
sille kohtuuttomia rasituksia edellyttäessään 
niiltä mitä moninaisimpia raportteja ja lakivii
dakon tuntemusta. Erilaiset luvanvaraisuudet 
on myös viety äärimmäisyyksiin, ja niillä on 
usein tehokkaasti estetty kilpailua. Lyhyen 
tähtäyksen työturvaan tähtäävä työ suhde
lainsäädäntö on saattanut lisätä työttömyyttä. 
Kun ·työvoimasta on erittäin kallista ja vaikeaa 
päästä eroon, vältetään uuden työvoiman 

4 Valtion menojen mukana myös perustutkimus- ja 
koulutusmenoja on supistettu voimakkaasti. Kuten 
todettu, tällöin kajotaan keskeiseen kasvutekijään, 
jossa säästäminen voi tulla kalliiksi. Varsinkin 
tieteelliselle tutkimukselle on ominaista pitkäjän
teisyys. Vuodenkin keskeytys tieteellisessä koulu
tusprosessissa voi koitua kohtalokkaaksi. Jos 
kalliisti koulutettu tutkija siirtyy käytännön tehtä
viin esimerkiksi rahoituksen keskeytyessä, häneen 
tehty sijoitus on usein ikuisesti menetetty. Asia 
erikseen on korkeakoululaitokseen tehdyt mitta
vat tehottomat panostukset, kun pieniä yksiköitä 
on siroteltu ympäri maata. 
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rekrytointia viimeiseen asti. Työllisyyden 
turvaaminen on eri asia kuin työntekijäri. 
hallussa kulloinkin olevan·työpaikan turvaami
nen. Tehoperkaus lainsäädännössä olisikin 
tarpeen. Lailla tulisi säätää asioista vain silloin 
kun se on ehdottoman välttämätöntä. 

Valtiovallan panostus lupaaville aloille 
tapahtuu Sitran ja Tekesin kaltaisten instituu
tioiden kautta. Valtiovalta voi myös esim. 
tilata tarjouskilpailun perusteella lupaavan 
tuotteen prototyypin. Jos tuote osoittautuu 
elinkelpoiseksi, voi ao. yritys ruveta sitä 
tämän jälkeen markkinoimaan. Suora toiminta
tuki on sen sijaan vaarallista. Se herättää 
kilpailijamaat vastatoimiin, ja lisäksi tahtoo 
poliittisten paineiden vuoksi kohdistua aurin
gonlaskun teollisuuteen, josta pitäisi päin 
vastoin irtautua. Ruotsin telakkatuki on tästä 
oiva esimerkki. 

Uusien yritysten kehityksen kaiinalta venture 
capital-yritykset olisivat tarpeen. Ne antavat 
yritykselle riskipääoman lisäksi organisaatio-, 
laskenta-, suunnittelu-, markkinointi- ym. 
apua. 

Maailmanpankin työkalupakin ulkopuolelta 
olen havainnut tarjontapuolen toimenpiteet 
tehokkaiksi. Marginaaliverouudistusta tulisi 
jatkaa ja tehdä työnteko jälleen kannattavaksi. 
Näyttää siltä, että olemme Laffer-käyrän laske
valla tai vaakasuoralla osalla, joten marginaali
veron alennus saattaa lisätä tuloveron tuottoa 
jo niiden kohdalla, jotka eivät ole sosiaalitur
van pllf1Ssa. Marginaaliverouudistusta on 
kuitenkin toteutettu Suomessa niin pienin aske
lin, että luotettavia havaintoja tästä ei ole 
saatu. Nythän marginaaliveroa on kiristetty. 

Myöskään sitä kokonaisuutta, joka muodos
tuu raskaasta tuloverotuksestamme ja sosiaali
turvajärjestelmästämme, ei voi parhaalla 
tahdollakaan pitää järkevänä, vaikka parannus
ta onkin tapahtunut. Onhan marginaalinen 
nettoveroaste vieläkin luvattoman lähellä 100 
% tulonsaajalla, joka on enemmän kuin" yhden 
tulosidonnaisen tukimuodon piirissä. Suurella 
osalla ihmisiä on näet mahdollisuus valita, 
tekeekö työtä vai ei. Jos käteen jäävä tulo ei 



nouse tai jopa laskee työponnistusta lisättäessä, 
ponnistusta vähennetään ja eletään toisten 
kustannuksella. Näin sosiaaliturva sitoo ihmi
set itseensä, kun sen tulisi tehdä itsensä 
tarpeettomaksi auttamalla ihmisiä auttmpaan 
itse itseään. Jotakin on vialla myös järjes
telmässä, jos "sosiaalipummina" yltääkansane
dustajan käytettävissä oleviin tuloihin, kuten 
eräs kansanedustajaksi valittu taannoin todisti. 
Tätä maata rakennetaan tekemällä enemmän 
työtä, ei vähemmän. Nyt sentään tulosidon
naista tukea on nostettu ja tehty veronalaiseksi, 
jolloin nettotuloja ei voi yhtä helposti lisätä 
olemalla työttömänä osan vuotta kuin ennen. 

Työtä verotetaan nyt niin raskaasti, että 
marginaalilla vain runsas kolmannes siitä, mitä 
työnantaja maksaa, menee. työntekijän kukka
roon. Tämä on todella luonut . työttömyyttä 
siirtämällä yrityksiä ulkomaille tai pääomaval
taisempaan tekniikkaan kuin tuotannontekijöi
den suhteellinen niukkuus olisi edellyttänyt. Se 
on samalla suosinut ulkomaisia kilpailijoita 
kotimaisten . kustannuksella, koska välittömiä 
veroja ei voi periä tuonnilta eikä hyvittää 
viennille. 

Kun joka tapauksessa haluamme pitää sosiaa
liturvamme korkealla tasolla, on sen ylläpitä
miseen tarvittavat varat tavalla tai toisella 
kerättävä. Eräs yksityistämisen muoto olisi 
siirtyminen henkilökohtaisiin eläketileihin 
TEL- ja LEL-vaIatutuksissa. Silloin vakuutus
maksu ei olisikaan vero vaan pakkosäästä
mistä. Kun työntekijän eläketurva riippuisi 
hänen maksamistaan eläkevakuutusmaksuista, 
ei tämä palkan perusteella määräytyvä maksu 
olisi samanlainen työmotivaation este kuin 
nykyiset maksut. Ei myöskään ole luonnonla
ki, että sosiaaliturva on rahoitettava verotta
malla työtä. 

Ulkomailla on käytössä erilaisia bonus
järjestelmiä, jotka tekevät mahdolliseksi tulok
sellisuuteen perustuvan palkkauksen. Ne 
tuovat mukanaan lisäksi sen, että palkat jousta
vat myös alaspäin suhdanteiden heiketessä. 

Passivoiva työttömyysturva rajoittaa Suo
messa myös tuotantovoimien liikkuvuutta. 

Pekka Ahtiala 

Tässä olisi syytä ottaa oppia Ruotsista ja 
Itävallasta.. Siellähän työttömyyskorvaukseen 
turvaudutaan viimeiseksi eikä ensimmäiseksi. 
Työttömän on joko otettava vastaan tarjolla 
olevaa työtä tai muutettava toiselle paikkakun
nalle muuttoavustuksen turvin, jos kotipaikka
kunnalla . ei katsota tulevaisuudessakaan olevan 
työtilaisuuksia. Vaihtoehtoisesti hänen on 
mentävä uudelleenkoulutukseen, jota pitää olla 
tarjolla. Työttömyyskorvaus tulee ajankohtai
seksi vasta, jos noita toim~npiteitä ei pidetä 
tarkoituksenmukaisina. Meillä ei kertakaik
kiaan ole varaa joutilaaseen työkykyisten jouk~ 
koon. Tämän suuntainen lakiesitys on vuoden 
vaihteessa annettu eduskunnalle. Edellä 
olevasta ilmenee, että sen päävaikutukset ovat 
muualla kuin nllssa parissakymmenessä 
miljoonassa säästyneessä markassa, joilla sitä 
perustellaan. 

Keskellä työvoiman liikkuvuutta·· lisääviä 
toimia yritettiin toteuttaa tätä liikkuvuutta 
vahvasti heikentävä toimenpide HIT AS .. 
järjestelmän puitteissa, mikä olisi sitonut 
työvoiman paikalleen samalla tavoin kuin 
ARAVA-järjestelmä 1960-luvulla. Onneksi 
järjestelmä ei ole ottanut tulta. 

ETA-sopimuksen astuessa voimaan on syytä 
muistuttaa, että markkinataloudessa jokaisen 
on ansaittava palkkansa. Ei se, että esim. 
metalliteollisuuden tuottavuus ja palkat nouse
vat, ole syy, miksi tekstiiliteollisuudessa pitäi
si nostaa palkkoj a - vielä vähemmän sitä on 
tämän alan ammattiliiton täysi lakkokassa. 
Työvoiman osuus teollisuuden arvonlisäyk
sestä on kaksi kolmannesta. Jos teollisuudella 
on vaikeuksia, palkkojen nousulla kiihdytetään 
sen supistumista ja työpaikkojen katoamista. 
Paljolti Merimies-unionin ansiosta Suomen 
kauppalaivasto on supistunut murto-osaan 
entisestään. AKT on tekemässä samaa maantie
kuljetuksille juuri ETA-sopimuksen cabotage
pykälän aattona. Tekstiilityöväen liitto on 
sekin jouduttanut oman teollisuutensa supistu
mista. Markkinataloudessa ei ole huoltajaa, 
joka antaa tyhjästä oikeudenmukaisia tulonlis
äyksiä matalapalkka-aloille. Todellinen 
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työnantaja on tuotteen ostaja eikä palkan 
maksaj a, eikä hän ole valmis maksamaan mata
lapalkkalisää ostamastaan tuotteesta. Tulon
jaosta . huolehditaan verotuksella ja tulon-
siirroilla. ' 

Rahamarkkinoiden vapauttamisesta on vielä 
joitakin toimenpiteitä jäljellä, ja ne on syytä 
toteuttaa ilman turhia viivytyksiä. Markkinoita 
on vapautettu - tai ne ovat paremminkin 
vapauttaneet itseään - 1970-luvun puolivälistä 
lähtien, ja vapautus lienee ollut keskeinen syy 
tuottavuuden ripeään kasvuun 1980-luvun 
jälkipuoliskolla, vaikka Suomen Pankki pitikin. 
sitä "välttämättömänä pahana, johon täytyi 
jotenkin sopeutua". Nyt saamme pääomastam
me huomattavasti enemmän irti kuin ennen, 
lap1 pääoma kohdentuu tehokkaammin ja 
toteutettavien projektien on· tuotettava positii
vista reaalikorkoa (ks. Ahtiala 1985). 

Stabilisaatiopolitiikan tarve on edellä tullut 
esitellyksi. Nykyisen tempoilevan talouspoli
tiikan vallitessa suomalaiset yritykset joutuvat 
harjoittamaan huomattavasti konservatiivisem
paa politiikkaa kuin ulkomaiset kilpailijansa, 
mikä vähentää pääoman tuottoa. Devalvaatio
kierto taas aiheuttaa jatkuvaa tuotantovoimien 
liikettä avoimen ja suljetun sektorin välillä. 
Sen kalleutta kuvaa, että tuotantovoimat siir
tyvät sektorista pois yleensä konkurssien 
kautta. 

Toimenpiteiden toteuttamisjärjestys 

Toimenpiteet suoritetaan tietyssä järjestyk
sessä, jotta vältyttäisiin häiriöiltä. Yleensä 
aloitetaan makrotalouden reformista, jossa 
keskeisenä tekijänä on valtion menojen saami
nen kuriin ja ennen kaikkea valtiontalouden 
alijäämän pienentäminen, jolla luodaan tilaa 
investoinneille, sekä raha- ja finanssipolitiikan 
suuntaus häiriöitä tasoittavaan ja kasvua 
edistävään suuntaan. Muiden toimenpiteiden 
kohdalla herkemmät markkinat vapautetaan 
vähemmän herkkien markkinoiden jälkeen 
tiettyä aikataulua noudattaen: ensin vapau-
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tetaan työvoimamarkkinat, sitten hyödyke
markkinat ja. pääomamarkkinat ja lopulta 
kansainväliset pääomaliikkeet. 

Järjestyksestä poikkeamisesta seuraisi häiri~ 
öitä. Niinpä jos hyödykemarkkinat vapautetaan 
ennen työmarkkinoita, aiheutetaan helposti 
rakenteellista työttömyyttä, kun työvoima on 
jäykkäliikkeinen yritysten välillä. Kun kysyntä 
kasvaa toisella sektorilla ja vähenee toisella, 
työvoima ei siirrykään sektoreiden välillä, 
vaan . edellisellä syntyy palkkapaineita ja 
jälkimmäisellä työttömyyttä. Jos rahamarkki.,. 
nat vapautetaan ennen hyödykemarkkinoita, 
rahoitus mahdollistaa suojattujen alojen 
voimakkaan ekspansion muiden alojen kustan
nuksella vain siksi, että suoja on kohottanut 
niiden pääoman tuottavuutta, kuten Suomessa 
tapahtui vuoden 1987 jälkeen mm. kaupan 
ostosparatiisien . kohdalla. Vääristymistä 
voimisti vielä markan yliarvostus . Jos pääoma
liikkeet vapautetaan ennen kotimaisia pääoma
markkinoita, seuraa kotimaisen korkosäännös
telyn vallitessa pääoman virtausta ulkomaille 
kohti korkeampia markkinaehtoisia korkotuot
toja. Jos ne taas vapautetaan samanaikaisesti, 
seuraa usein hallitsematon luottoekspansio, 
kuten Suomessa tapahtui vuonna 1987. 

Lopuksi 

Olemme melkoisten haasteiden edessä, vaikka 
onneksemme tilanne on nyt aivan toinen kuin 
vuosi sitten. Meidän tehtävänämme on pitää 
huoli siitä, että hintakilpailukyky säilyy ja 
hinnat ja palkat pysyvät kurissa. Tulevaisuu
dessa meitä odottavat huomattavasti suurem
mat haasteet ETA:n ja EY:n jäseninä sekä 
kenties uuden GATT -sopimuksen voimassa 
ollessa. Erityisesti EY:n ja EMU:n jäsenenä 
depressiossa olevien alu~iden ongelmat koros
tuvat, kun itsensä uloshinnoitellut maa ei 
kykenekään hoitamaan hintakilpailukykyään 
kuntoon devalvaatiolla (ks. Ahtiala 1992). 
Suomalainen devalvaatiokierto on tulossa 
tiensä päähän myös ulkoisten tekijöiden 



vaikutuksesta eikä vain sen johdosta, että se 
tulee taloudelle varsin kalliiksi aiheuttaessaan 
tuotantovoimien siirtymiä edestakaisin avoi
men ja suljetun sektorin välillä. EY:ssä ei 
toistaiseksi ole vielä rahaunionin ' keskeistä 
edellytystä eli keskushallitusta, jolla olisi 
sellainen verotusoikeus, että sen avulla depres
siossa oleva alue saataisiin nostetuksi takaisin 
jaloilleen. Aluerahasto on siihen aivan liian 
pieni, ja Välimeren maat ovat omineet sen 
kehitysrahastokseen. Myös siksi meidän on 
pidettävä saamastamme hintakilpailukyvystä 
tarkka huoli. 

Pitkän tähtäyksen näkymämme ovat suoras
taan hyvät. Se, että tehtävää on paljon merkit
see myös, että tehtävissä on paljon ja poten
tiaali on sen mukainen. Mikrotehokkuuteen on 
odotettavissa tuntuva parannus, sillä väest.ö on 
terve ja hyvin koulutettu eikä sen liiallinen 
kasvu ole ongelma, pikemminkin päin vastoin. 
Myös kansainvälisen kaupan ja pääomaliikk~i
den esteet ovat vähäiset ja poistumassa. Akil
leen kanta päämme on talouspolitiikka, joka 
pitäisi saada parantamaan taloudellista stabili
teettiä eikä päinvastoin. Joskin poliitikot ovat 
olleet malttamattomia, niin talouspolitiikasta 
vastuussa olevat tahot tarvitsisivat kiireellisesti 
koulutusta avoimen kansantalouden ja rahajär
jestelmän toiminnasta varsinkin vapaiden 
markkinoiden olosuhteissa. Menneet tapahtu
mat sekä se, että k~rta toisensa jälkeen ilmoite
taan pyrittävän päämääriin keinoilla, joilla on 
päinvastainen tai. neutraali vaikutus, antavat 
käsityksen, että nykyinen tietämys ei riitä 
menestyksellisen politiikan harjoittamiseen. 
Talouspolitiikka ja kansantalouden kääntämi
nen kasvuun vapautuvien markkinoiden avulla 
on erittäin vaikeaa ammattilaisen työtä. 
Suomen kokemukset, joista nykyinen lamam
me ei ole ainoa, ovat oiva esimerkki siitä, mitä 
seuraa, kun kasvuun pyritään tee-se-itse 
-menetelmällä. 

Pekka Ahtiala 
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