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Ovatko VATT:n pitkän aikavälin skenaariot 
tarpeettomia?* 

SEPPO LEPPÄNEN ja ANTTI ROMPPANEN 

Pitkän ajan kehitys arvioiden ja skenaarioiden 
uusi tuleminen näyttää selvältä. Tämä kävi hy
vin ilmi vuoden 1991 lopulla VATT:ssa pide
tyssä keskustelutilaisuudessa aiheesta "Tarvi
taanko pitkän ajan kehitys arvioita ja jos tarvi
taan, niin millaisia?" Tilaisuudessa esittivät 
näkemyksiään kehitys arvioiden potentiaaliset 
käyttäjät, V ATT:n päättäjät Uohtokunta) sekä 
alan tutkijat. Tämä tilaisuus toimi tavallaan 
lähtölaukauksena uuden kehitys arvion teolle, 
joka sisällytettiin VATT:n vuoden 1992 toimin
tasuunnitelmaan. Kehitysarvion painotuksiin ja 
rakenteeseen vaikutti myös vuoden 1993 alussa 
pidetty tutkijaseminaari, jossa raporttiluonnosta 
ruodittiin. Avautuva Suomi - tulevaisuuden 
haasteet -kirja julkaistiin kesäkuussa 1993. 
Englanninkielinen versio kirjasta ilmestyi 
maaliskuussa 1994. 

Pitkän ajan kehitys arvioiden laadinta on 
virinnyt myös kansainvälisesti. ED:n komissio 
julkaisi vuonna 1993 yhteistyössä 12 jäsen
maan tutkijoiden kanssa raportin (Jacquemin, 
A.- Wright, D. (ed.): The European Challenges 
Post-1992: Shaping Factors, Shaping Actors), 
jossa luodattiin ED-maiden pitkän ajan strate-

* Alustus Taloustieteellisen Seuran vuosikokoukses
sa 7.4.1994. Ks. myös Antti Romppanen. Talousnä
kymät ja talouspolitiikka pitkällä aikavälillä. Tule
vaisuuden näkymiä 4/1993. Tielaitos - Tutkimus
keskus, marraskuu 1993. 

gioita. Myös eri maissa vastaava toiminta on 
vilkasta, erityisesti Alankomaat on ollut aktiivi
nen (esimerkiksi Scanning the Future: A Long
term Scenario Study of the World Economy 
1990-201S. Central Planning Bureau 1992). 
OECD:ssa toimii pääsihteerin alaisuudessa Fo
rum for Future Studies -yksikkö, joka sään
nöllisesti järjestää keskustelutilaisuuksia, jul
kaisee tiivistelmiä maailmalla tehdyistä pitkän 
ajan arvioista (OECD Future Studies Informa
tion Base) sekä ylläpitää alan tutkijoiden välistä 
verkostoa. 

Suomessa pitkän ajan skenaarioita on viime 
aikoina julkaistu poikkeuksellisen paljon osit
tain itsenäisyyden 7S-vuotisjuhlan merkeissä 
(mm. Suomi 2017, Sosiaalipolitiikka 2017 ja 
Kansantalous 2017). Valtioneuvoston selonte
koa eduskunnalle Suomen pitkän ajan tulevai
suudesta (Suomen tulevaisuus ja toimintavaih
toehdot) voidaan pitää sekä Suomessa että 
kansainvälisesti pioneerihankkeena. 

Kokemuksemme mukaan akateemiset eko
nomistit jossain määrin vieroksuvat pitkän ajan 
kehitysarvioita tai skenaarioita ja niiden laadin
taa. Jotkut pitävät sitä turhana puuhana. Tämän 
takia on tarpeen keskustella, minkä luonteisia 
uuden ajan kehitysarviot voivat olla. Seuraa
vassa esitellään yleisluontoisesti Avautuva 
Suomi - tulevaisuuden haasteet -raportin taus
tafilosofiaa. 
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Kannattaako pitemmän ajan 
talousskenaarioita ylipäänsä laatia? 

Kansantalouksien kehitysarviot voitiin vielä 
1980-luvulla luontevan tuntuisesti naulata koti
maisten voimavarojen riittävyyttä ja tietyn 
talouspolitiikan harjoittamista koskeville ole
tuksille. Kun näitä tarkasteltiin vaihtoehtoisten 
kansainvälisen talouden kasvuarvioiden puit
teissa, päädyttiin selkeisiin pitemmän ajan 
määrällisiin kasvuennusteisiin. Toteutuva kehi
tys pysytteli tavoitteellisen täystyöllisyysuran ja 
hitaan kasvun skenaarion välissä. Täystyölli
syystavoitteesta on 1970-luvun puolivälistä läh
tien koko ajan jääty jälkeen, mikä osoittaa 
Suomen kasvuasteen alenemista. Tässä mie
lessä voidaan puhua kasvumahdollisuuksien 
y liarvioinnista. 

Viime vuosina ovat talouden toimintaympä
ristö ja pelisäännöt muuttuneet perusteellisesti 
ennen kaikkea pääomamarkkinoiden vapautta
misen ja monikansallisten yritysten globaalien 
strategioiden seurauksena. Kansallisten talou
syksiköiden päätökset heijastuvat nopeasti 
markkinareaktioina rahamarkkinoille - valuut
tavirtoihin, valuuttakursseihin ja korkotasoon -
ja näiden tekijöiden välityksellä muihin maihin. 
Taloudet ovat yhtyvien astioiden tavoin entistä 
kiinteämmin sidoksissa toisiinsa. Muutoksen 
rajuudesta on hyvä esimerkki Euroopan valuut
takurssimekanismin (ERM) osittainen leviämi
nen markkinavoimien puristuksessa. Vielä 
1980-luvulla se oli vakautta lisäävä tekijä Eu
roopassa. Nyt se voi pitää yllä epävarmuutta 
rahoitusmarkkinoilla. Inflaatioeroja ERM-mai
den kesken yritettiin pakottaa olemattomiksi 
poliittisen tahdon mukaisesti vastoin perustekij
öiden (fundamenttien) tukea. Kokeilu ei onnis
tunut. 

Nämä muutokset ovat synnyttäneet ristirii
taisia reaktioita suhtautumisessa pitemmän ajan 
talousennusteisiin. Toiset ovat sitä mieltä, että 
epävarmuus alkaa olla täydellistä ja ennusteita 
on vaikea sitoa järkeviin eksogeenisiin tekijöi
hin. Perinteinen lähtökohta, kansallinen väestö-
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kehityskin on vapaan liikkuvuuden takia entistä 
endogeenisempi, joten on turha tehdä pitkälle 
tulevaisuuteen ulottuvia luotauksia yksittäisten 
kansantalouksien kehitysnäkymistä. 

Harrastus pitkän ajan talous- ja yhteiskun
taskenaarioihin on virinnyt kansainvälisesti 
kuitenkin uudestaan. Talousyksiköiden käyttäy
tymistavoissa, esimerkiksi reaktioissa valuut
takurssi-, korko- tai yleensä hintamuutoksiin, ei 
välttämättä ole tapahtunut olennaisia muutok
sia. Hintamuutosten ennakointi on sen sijaan 
voinut tulla entistä vaikeammaksi. Toisaalta 
shokki en luomassa muutostilanteessa käyttäy
tyminen voi olla arvaamatonta ja hyvin vai
keasti ennakoitavissa. 

Pitkän ajan arvioissa korostuvatkin erilais
ten vaihtoehtojen ja kehityspolkujen arviointi, 
keskeisten muutostekijöiden tunnistaminen ja 
uhkien ja mahdollisuuksien haarukointi, ei 
niinkään täsmällisistä taustaolettamuksista läh
tevien numeeristen ennustelaskelmien tuottami
nen. Voidaan sanoa, että ollaan siirtymässä 
kvantitatiivisista ennusteista kvalitatiivisiin ja 
strategiavalintojen pohdintaan. 

Millaisille tekijöille Suomea koskevat 
arviot voidaan rakentaa? 

Talouksien avautuessa kansainvälisen talouden 
ja koko globaalin toimintasysteemin näkymien 
arviointi on tullut entistä tärkeämmäksi. Tätä 
korostavat myös suuret muutokset, joita on 
tapahtunut ja joita muhii koko ajan paitsi 
Suomen lähiympäristössä myös muualla. 
Suomen kannalta tärkeä muutos toteutui, kun 
Neuvostoliitto hajosi ja Suomen idänkauppa 
muuttui pitkäaikaisiin tavaranvaihtosopimuk
siin perustuvasta vaihtokaupasta yritysten väli
seksi markkinaehtoiseksi liiketoiminnaksi. 

Suomen kansainvälisen aseman tarkastelu 
edellyttää, että pohditaan kuinka kansallisten 
talouksien, alueellisten yhteenliittymien ja maa
ilman kattavien järjestelmien suhteet ja työnja
ko kehittyvät. Kuuluuko ja kuinka kiinteästi 
Suomi johonkin talousalueeseen ja miten tämän 



Kuvio 1. Integraation nelikenttä 

Kansainvälinen talous Tasapainoinen kehitys 

Kriisi vaihtoehto 

kokonaisuuden taloussuhteet muotoutuvat eri 
puolille? Mikä on kansallisen politiikan liikku
matila talousalueen puitteissa? 

Suomen ulkomaankaupasta suuntautuu kol
me neljäsosaa Eurooppaan. Tämä korostaa 
Euroopan tulevaisuuden arvioinnin tarvetta. 
Siinä on kaksi keskeistä juonnetta. Ensiksikin, 
miten integraatio etenee Länsi-Euroopassa ja 
toiseksi, kuinka entiset sosialistimaat integroi
tuvat länteen ja/tai keskenään. Euroopan tule
vaisuuteen vaikuttaa kuitenkin oleellisesti myös 
se, millaisiksi EU:n ja maailman muiden kes
keisten talousmahtien, Yhdysvaltojen ja Japa
nin, keskinäiset suhteet muodostuvat. Lien
tyvätkö ajoittain kireiksi muodostuneet kaup
pasuhteet USA:n, Kaakkois-Aasian ja EU:n 
välillä vai säilyvätkö ne jännittyneinä ja epäva
kaina? Tiivistyykö Pohjois-Amerikan ja Aasian 
välinen kanssakäyminen Tyynenmeren talousa
lueeksi? Mitä tämä vaikuttaisi EU:nsisäiseen 
kehitykseen sekä kykyyn ja mahdollisuuksiin 
tukea Itä-Euroopan taloudellista ja poliittista 
uudistumista? 

Tämäntapaisen haarukoinnin avulla voidaan 
hahmotella Suomen asemaa kansainvälisessä 
työnjaossa. Ongelma on, että jo perusvaihtoeh
toja tulee helposti useita ja kukin tyyppitapaus 
voi pitää sisällään erilaisia variaatioita. Kaik
kien tulevaisuuksien perusteellinen läpikäynti 
on käytännössä mahdotonta rinnakkain. Perus
linjan valintojen hahmottelun tarve korostuu. 

Millaiseksi Euroopan integraatiokehitys 
Suomen näkökulmasta voi kehkeytyä (Kuvio 
1)? Suomen pelikentän - ETA:n tai EU:n -
luonne on erilainen riippuen siitä, onko se 

Seppo Leppänen ja Antti Romppanen 

EU-integraatio ja Suomi 

Suomi mukana EMU ssa Suomella edelleen oma 
valuutta 

la, lb .... 2a, 2b, ... 

3a, 3b, ... 4a, 4b, ... 

avoin vai suljettu ulospäin ja millainen sen 
sisäinen kiinteys on. Integraatioalueen avoi
muus ulospäin on liitetty maailmantalouden 
tasapainoiseen ja sulkeutuneisuus maailmanta
louden kriisiytyvään kehitykseen. Suomen kan
nalta integroitumisen kiinteyttä tai löyhyyttä on 
mitattu sillä, säilyykö Suomella oma valuutta ja 
itsenäinen valuuttakurssipolitiikka. Tämä tuot
taa neljä perusmallia. Kutakin perusskenaariota 
voidaan kuitenkin kehitellä sisällöllisesti mo
nella eri tavalla. Kirjassa on lyhyesti luonneh
dittu eräitä näistä. 

Miten sitten voitaisiin hahmotella tarkem
min Euroopan eri osa-alueiden keskinäisiä ja 
välillisiä talous suhteita tulevaisuudessa? Hyvin 
todennäköistä on, ettei koko Eurooppa vielä 
lähivuosikymmeninä muodosta yhtenäistä ta
lousaluetta, vaikka siihen suuntaan pyrittäisiin
kino Luontevina osa-alueina säilynevät entinen 
EY-EFTA-alue, pienet siirtymätaloudet, joihin 
ainakin jotkut Baltian maat voidaan sisällyttää 
sekä Euroopan puoleiset IVY -maat. Näiden 
alueiden sisäisten ja välisten suhteiden kehitys 
voi saada monenlaisia muotoja, joista kuvioon 
2 on hahmoteltu eräs mahdollinen. Se perustuu 
näkemykseen, ettei entisen Itä-Euroopan mai
den nopea liittyminen EU:iin ole todennäköistä, 
jolloin niiden keskinäinen yhteistyö tiivistyy 
uudestaan. Siirtymätalousmaat voivat pyrkiä 
keskenään ETA-tyyppiseen liittoon. Ainakin 
osa entisen Neuvostoliiton tasavalloista voi 
hakeutua Venäjän kanssa tätäkin kiinteämpään, 
ehkä EU:n tapaiseen yhteisöön. 

Kotimaiset voimavarat muodostavat avota
loudenkin oloissa toisen kiinnekohdan pitkän 
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Kuvio 2. Euroopan osa-alueiden taloussuhteet tulevaisuudessa 

Länsi-Eurooppa 1 Siirtymätaloudee Venäjä ja IVY-maae 

Länsi -Eurooppa ETA Eurooppasopimus Suosituimmuusklau-
suulit 

LaajaEU ETA (pl. työvoiman 
vapaa liikkuvuus) Vapaakauppa (pl. 

EMU? maatalous? maatalous)? 

EU? 

Siirtymätaloudet Vapaakauppa Vapaakauppa? 

Itä-ETA? 

Venäjä ja IVY-maat Vapaakauppa-alue 

Itä-EU? 

1 EU- ja EFTA-maat 
2 Puola, Unkari, Tsekinmaa, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Baltian maat 
3 Venäjä, Valkovenäjä, Ukraina, Moldova 

ajan kehitysarvioille. Pysyvä elementti naIssa 
on maantieteellisen sijainnin ohella kuitenkin 
enää luonnonvarat. Ulkomaisten pääomaliik
keiden ja ulkomaalaisomistuksen vapauduttua 
ja kansallisten työmarkkinoiden avauduttua 
fyysisen pääomakannan ja työvoimavarojen 
kehitystä ei voida enää tarkastella perinteisen 
kasvumallin mukaisesti yksin kotimaisen sääs
tämisen ja väestökehityksen pohjalta. Keskei
seksi arviointikohteeksi tulee, millä edellytyk
sillä Suomi tarjoaa kilpailukykyisen sijain
tivaihtoehdon investoinneille ja houkuttelevan 
asuinympäristön työvoimalle. 

Lähtökohdan myös suomalaisten mahdolli
suuksien tarkastelulle antaa keskeisten kan
sainvälistyvän taloudellisen toiminnan liikkeel
le panevien voimien, driving forcien, arviointi. 
Tiivistäen voidaan sanoa, että innovaatiotoi
minta on pitkän ajan kasvun pääasiallinen liik
keelle paneva voima. Kilpailu on keskeinen in
novaatioiden lähde. Vapaat kauppavirrat takaa
vat kilpailun. Innovaatiot ja kansainvälistynei
den yritysten strategiat toisin sanoen ohjaavat 
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kehitystä. Asetelma on vahvasti yksinkertaistet
tu, mutta menestystarinoiden takaa, viittaamme 
vain Maailmanpankin Kaakkois- ja Itä-Aasiaa 
koskeviin analyyseihin, löytyy tällainen kehi
tyspolku. Em. näkökulma oli myös "Avautuva 
Suomi" -kirjan taustalla. Tarkastelu lähestyy 
uuden, endogeenisen kasvun näkökulmaa. 

Miten turvataan liikkumavara 
muutosten myllerryksessä? 

Koska Suomen asema kansainvälisessä työn
jaossa (Euroopan Unionin jäsen tai EU:n ulko
puolella) on vieläkin epäselvä paitsi Suomen 
omien ratkaisujen myös kansainvälisen yh
teisön kehityksen suunnan takia, tärkeää olisi 
arvioida löytyykö sellaisia yleisiä strategisia 
linjauksia, jotka ovat perustekijöitä kaikissa 
tapauksissa? Miten Suomi voi parhaiten hyö
dyntää eri tilanteisiin liittyviä mahdollisuuksia 
ja välttää Suomeen kohdistuvia uhkia. Mitkä 
ovat keskeiset haasteet? 



Tällaisia yleisiä linjauksia voisivat olla 
esimerkiksi: 

Joustavuuden lisääminen: Yllättäviin muu
toksiin voidaan sopeutua sitä paremmin mitä 
joustavampi yhteiskunta on. Tarvitaan kykyä 
tunnistaa reagointia edellyttävät ulkoiset ja 
sisäiset häiriöt sekä halua toteuttaa tarvittavat 
muutokset. Joustavuusvaatimus ei koske yksi
nomaan työmarkkinoita, joihin se poliittisessa 
keskustelussa yleensä liitetään. Joustavuutta 
edellytetään yrityksiltä ja yleensä organisaa
tioilta, kotitalouksilta ja ,yksittäisiltä ihmisiltä. 
Joustavuuden tarve ja omavastuu virheistä ja 
menestyksistä korostuu, kun julkisen sektorin 
mahdollisuudet ohjailla kehitystä ja tarjota 
turvaverkko yrityksille tai kotitalouksille 
kaikissa mahdollisissa tilanteissa ovat rajalliset. 
Joustavuuteen pyritään esimerkiksi verkostoil
la, matalilla organisaatioilla ja tiheällä yritysten 
alikasvustolla. Toiminnassa sovellettava tuotan
toteknologia määrää myös maan joustavuuden 
asteen. 

Vakauden takaaminen: Pääoman ja työvoi
man liikkeiden ollessa entistä vapaampia ja 
logistiikan kehittyessä tuotantolaitosten sijainti
vaihtoehdot lisääntyvät. Kansallisena kilpailu
tekijänä korostuu vakaan ympäristön tarjoami
nen sekä kotimaisille että ulkomaisille sijoitta
jille. Vakaus ei tarkoita vain selkeää omaisuu
den suoja-, vero- ja muuta lainsäädäntöä tai 
poliittista vakautta, vaan myös perusrakenteen 
toimivuutta, riittävää tutkimusinfrastruktuuria, 
toimivia työmarkkinoita ja kansainvälisten 
suhteiden ongelmattomuutta. Viime aikoina va
kauden tavoittelussa on korostunut talouspoli
tiikan uskottavuus. On huomattava, että vakaus 
ja joustavuus eivät ole vaihtoehtoisia etenemis
suuntia. Ne tukevat toisiaan. Vakautta ei saavu
teta ilman riittävää joustavuutta. 

Pelivaran luominen: Joustavuuden ja 
vakauden lisäämisellä pyritään osaltaan siihen, 
että toimijoilla on vaikeasti ennakoitavissa 
ympäristössä riittävästi pelivaraa. Tämä voi 
tarkoittaa sitä, että yritysten kilpailukyky on 
niin hyvä, että joidenkin markkinoiden pet
täessä ne voivat siirtyä uusille markkinoille. 

Seppo Leppänen ja Antti Romppanen 

Koko kansantalouden tai yksittäisen talousyk
sikön näkökulmasta tämä voi tarkoittaa sellaista 
velkaantumisvaraa, etteivät lainanantajat voi 
asetella liian tiukkoja ehtoja. Julkisen talouden 
korkea velkaantuminen rajoittaa finanssipolitii
kan mahdollisuuksia ja muiden kuin korkome
nojen leikkauksesta tulee välttämätön ohjenuo
ra. Tämänkaltaisesta pakkopelistä tulisi päästä 
mahdollisimman nopeasti pois. 

Astetta konkreettisempi, mutta samalla eh
dollisempi lähestymistapa olisi pyrkiä eritte
lemään Suomen vahvuuksia ja heikkouksia, 
uhkia ja mahdollisuuksia. Tällöin huomio kiin
nitetään Suomen sijaintiin, yhteiskuntaraken
teeseen, luonnonvaroihin ja muihin voimava
roihin. Arvioitaessa näitä eri tilanteissa pää
dytään helposti siihen, että sama tekijä voi 
tietyissä olosuhteissa olla vahvuus ja mahdolli
suus, toisissa taas uhka ja heikkous. Esimerkik
si Suomen sijainti Venäjän naapurissa voi 
sijoittajan silmissä olla joko sillanpääasema 
rajattomille markkinoille tai pakolaistulvan uh
kaarna periferia. Samoin metsävarojen merkitys 
on hyvin erilainen riippuen oletuksista paperin 
kierrätyksen laajenemisesta tai fossiilisten polt
toaineiden verotuksen kehityksestä. 

Kiinnittämällä tietyt lähtökohdat voidaan 
SWOT -analyysin pohjalta esittää selkeitä 
kansallisia kehittämisstrategioita, kuten Puu
Suomi, Energiaparatiisi, Tieto-Suomi, Matkai
lu-Suomi, Gateway-Suomi jne. Ongelmana on, 
ettei niitä voida edistää rinnakkain. Yhteiskun
nan olisi otettava riski ja panostettava johonkin, 
vaikka sen toteutumisedellytyksistä ei voida 
olla täysin varmoja. Koska yksituumaisuutta 
tällaisessa tilanteessa on vaikea löytää, ajaudu
taan helposti päättämättömyyteen tai hyvin 
yleisiin strategioihin. Ensin mainitusta esimer
kiksi käy Suomen energiapolitiikka tai suhtau
tuminen metsäteollisuuteen. Jälkimmäistä on
gelmaa luonnehtii ehkä osaamisen korostami
nen silläkin uhalla, että koulutuksen suuntaami
nen olisi hakuammuntaa tai tuotot kehittämis
satsauksista vaikeasti konkreettisesti osoitetta
vissa. Toisaalta osaamisen kasvattamisen tuo
tantoprosessi ja tuotteen käyttö poikkeaa muista 
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panoksista. Osaaminen ei käytettäessä kulu, 
päin vastoin karttuu, jolloin vaikeasti mitattavat 
ulkoishyödyt voivat olla suuret. 

Onko 1990-luku kasvupolitiikan aikaa? 

OECD-maiden, etenkin Euroopan työttömyy
songelmien valossa on todennäköistä, että tämä 
vuosikymmen tulee olemaan taloudellisen 
kasvun tavoittelun aikaa. Kasvun luonne saa 
kuitenkin entistä enemmän merkitystä. Siinä 
korostetaan laadullista sopeutumista ympä
ristön asettamiin rajoituksiin ja kasvun työl
listävyyttä. Eurooppa ei ole kypsä siirtymään 
nollakasvun kauteen, jossa työttömyysongelmat 
ehkä ratkottaisiin tulonjakopolitiikalla. Tähän 
viittaa selvästi myös EU:n valmistelema talouk
sien elvytysohjelma kunnianhimoisine kasvuta
voitteineen. 

Suomessa kasvupolitiikkaa ohjaa makrota
solla kuitenkin talouden keskeisten tasapainota
voitteiden saavuttaminen. Ulkomaisen velkaan
tumisen ja julkisen velkaantumisen alentami
nen ovat välttämättömiä peli varan luomiseksi. 
Kotimaisen kysynnän ja erityisesti julkisten 
menojen varaan ei voida työttömyyden alenta
mista rakentaa ennen kuin ulkoinen ja julkinen 
velkaantuminen on pysyväisluontoisesti hallin
nassa. Vaikka vaihtotase näyttää nopeasti tasa
painottuvan, ei ulkomainen velkaantuminen ole 
taaksejäänyt ongelma. Tilanne on parantunut 
osittain tuonnin romahtamisen seurauksena. 
Kotimaisen kysynnän vilkastuminen lisää tuon
tia. Samalla viennin kasvu hidastunee, koska 
vientikapasiteetti alkaa olla täyskäytössä ja 
kotimaisen kysynnän kasvu nopeuttaa inflaatio
ta. Kotimaisen kysynnän kasvuperustan tulisi
kin olla ainakin keskipitkällä aikavälillä avointa 
sektoria laajentavissa tuotannollisissa inves
toinneissa. 

Julkisen talouden velkaantumisesta on tullut 
itseään ruokkiva ongelma. Velan korkomenot 
haukkaavat lähivuosina koulutusmenot ylittä
vän määrän julkisista menoista. Muita menoja 
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pitäisi vähentää sitä enemmän mitä korkeam
malle velkaantuminen kohoaa. Kun verotus 
alkaa olla kansainvälisesti huippukireää, ovat 
mahdollisuudet niin julkisen talouden kautta 
tapahtuvaan elvytykseen kuin aktiiviseen ra
kennepolitiikkaankin vähäiset. 

Saavutetaanko "täystyöllisyysura "? 

Suomessa ja muualla tehdyt lyhyen ajan talou
sennusteet ovat viime vuosina osuneet harvinai
sen pahasti harhaan. Suomi on pudonnut aikai
semman kehityksen mukaisen trendin tai koti
maisiin voimavaroihin perustuvan tavoiteuran 
alapuolelle niin selvästi, että harva uskoo tämän 
tuotantokuilun umpeenkuroutumiseen. 

Pahimmassa tapauksessa Suomen siirtymi
nen aIemmalle kasvu-uralle voi olla pysyvä, 
vaikka teollistunut maailma säilyisikin kasvu
hakuisena jo yksin työttömyysongelman takia. 
Suomi voi pudota teollisuusmaiden kelkasta tai 
koko Eurooppa voi suhteellisesti taantua. 
Potentiaalinen kysyntä ei maailmasta varmasti 
lopu, mutta uudet tuottajat syrjäyttäisivät josta
kin syystä kilpailukykynsä menettäneet alueet. 
Eurooppa ja/tai Suomi jäisi loukkuun, jossa 
hävitään teknologisesti edistyneemmille alueil
le tietyillä lohkoilla ja alhaisilla tuotantokustan
nuksilla kilpaileville alueille toisilla lohkoilla. 
Tämäntapainen visio jatkaisi viimeisen kahden
kymmenen vuoden mukaista hidastuvan kasvun 
trendiä Euroopassa/Suomessa ensi vuosituhan
nelle. Epäuskottava on kuitenkin sellainen vi
sio, että Suomi muodostaisi pitkäksi aikaa 
ainoan kasvualueen muuten taantuvassa Euroo
passa. 
Jotta Suomi voisi pitkällä aikavälillä kasvaa 
nopeammin kuin kilpailijamaat törmäämättä 
ulkomaisen velkaantumisen asettamiin rajoittei
siin, tulisi maan viedä hyödykkeitä, joiden 
kysyntä kasvaa nopeammin kuin kansainväli
nen kysyntä keskimäärin. Toisaalta maan pitäi
si tuoda hyödykkeitä, joiden kysyntä kasvaa 
keskimääräistä hitaammin. Maassa tulisi jatku-



vasti syntyä merkittäviä, uusia tuoteinnovaa
tioita, joista pystytään luomaan markkinoitavia 
hyödykkeitä. Tällainen tuotannon ja ulkomaan
kaupan rakenne turvaavat sen, ettei nopea 
kasvu johda vaihtotaseen alijäämäisyyteen. 
Suomen ulkomaankaupan rakenne ei tähän 
saakka ole täyttänyt näitä nopean kasvun edel
lytyksiä kovin hyvin. Tämän takia kansainväli
sen talouden kasvu, eurooppalainen ympäristö 
ennen kaikkea, määrittää tulevaisuudessa myös 
Suomen kasvuasteen. 
Todennäköistä on, että pyrkimys kasvun no
peuttamiseen toteuttaa itsensä. Kasvun esteistä 
päästään yksimielisyyteen. Läntinen Eurooppa 
parantaa globaalia kilpailukykyään joko tii
vistämällä integraatio ta tai vahvimmat taloudet 
lähtevät omille teilleen. Tällaisessa vaihtoeh
dossa Suomen kehitys riippuisi selvästi sen 
omista toimenpiteistä ja linjauksista. Suomen 
talouden perustekijät puoltavat sitä vaihtoehtoa, 
että Suomi on vahvistuvien talouksien joukos
sa, vaikka ajankohtainen neuvottomuus epäi
lyttäisikin, että tällainen vaihtoehto toteutuisi. 
Edellä olevan kaltainen pohdiskelu tuottaisi 
oheisen "haarukan" Suomen talouskehitykselle 
(kuvio 3). Suotuisassa vaihtoehdossa kurottai
siin umpeen eroa täystyöllisyysuraan nähden, 
Euroopan taantuminen veisi siitä jatkuvasti 
kauemmaksi. 
Olipa tuotannon kasvuvauhti nopeampi tai 
hitaampi, on selvää, että työttömyys säilyy tä
män vuosikymmenen ydinongelmana (kuvio 4). 
Työttömyyden kehitys ei kuitenkaan liity yksin 
tuotannon kasvu vauhtiin, vaan ennen kaikkea 
tuotantorakenteen, yritysrakenteet:l ja työmark
kinakäytäntöjen kehitykseen. Jalostusasteen 
kohoaminen, uusien yritysten sikiäminen, 
itsensä työllistäminen, osa-aikatyön ja tilapäis
ten työsuhteiden yleistyminen tukevat työlli
syyden paranemista. Toisaalta tämän suuntai
siin kehityspiirteisiin liittyy todennäköisesti 
työssäkäyvien keskinäisten ansioerojen laajene
minen. Jos tällä voidaan estää yhteiskunnan 
jyrkkä jakautuminen työllisiin ja kokonaan 
työelämästä syrjäytyneisiin, se ei tunnu 
kohtuuttomalta. Tuloerojen täytyy kuitenkin 
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Kuvio 3. Henkeä kohti laskettujen reaalitulojen 13 
vuoden keskikasvu päätevuosina 1875-2005 

% 

6,-----------------------------~ 

säilyä siedettävinä ja niiden tulisi tasoittua elin
kaaren aikana. 

Skenaarioiden kytkeminen 
talouspolitiikan linjauksiin 

Lopuksi esitämme eräitä talouspolitiikan hoi
toon liittyviä kysymyksiä, jotka mielestämme 
sitovat pitkän ajan skenaariot Suomessa tällä 
hetkellä käytävään ajankohtaiseen keskuste
luun. 
1. Mitkä ovat talouspolitiikan mahdollisuudet 

pitkällä aikavälillä? Jos politiikalla on 
merkitystä, niin millaisella politiikalla? 
Auttaako makropolitiikka, kuten finanssi
politiikan elvytys tai erilaiset raha- ja va
luuttapoliittiset keinot, jos talouden kehi
tyksen perustekijät viittaavat eri suuntaan, 
eli jos talouden kokonaistuottavuus on 
heikko? Tämä merkitsee, että taloudesta 
puuttuu idearikkautta, ahkeruutta ja sääs
täväisyyttä sekä avointa suhtautumista 
muihin maihin, mikä ilmenee heikkona 
markkinointikykynä. Pitkällä aikavälillä ta
louspolitiikka on endogeenista. Eräiden 
pienten maiden kokemusten valossa esi
merkiksi julkisen sektorin säästämisalijää-
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Kuvio 4. Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä vuosina 1970-2005 

1000 henkeä 

600~------------------------------------------~ 

500~----------------------------------~~-----

400~--------------------------~~~~------~ 

300~------------------------~~------~~~~~ 
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200~------------------------~~------~----~ 

100~------~--------------~~--~------------~ 

1970 1975 1980 1985 

miä näyttää vastaavan yksityisen sektorin 
säästämisylijäämät. Näin on ainakin Hol
lannissa, Irlannissa ja Tanskassa toteutunut 
viime vuosikymmenen jälkipuoliskolta 
lähtien.) 

2. Mikä on sitten kasvupolitiikan rooli pit
källä aikavälillä? Kasvupolitiikka on en
tistä enemmän kasvun esteiden raivaamista 
mm. seuraavien linjausten avulla: 
2.1 Makropolitiikan vakauden ja uskot

tavuuden parantaminen auttaa reaali
koron saamisessa pysyvästi alem
maksi, mikä puolestaan luo mahdol
lisuuksia ennen kaikkea avoimen 
sektorin kapasiteettia laajentaville ja 

1 Makropolitiikan endogeenisuuden takia skenaarioi-
den vaihtoehdot on rakennettu kansainvälisten kasvu-
ja strategiavaihtoehtojen varaan. Politiikkaperäiset 
vaihtoehdot, kuten "tiukasta" tai "löysästä" finanssi
politiikasta tahi "heikkenevästä" tai "vahvistuvasta" 
valuutan arvosta lähtevät vaihtoehdot eivät sovellu 1 0 3. 
- 15 vuoden tarkasteluun. Politiikkapaketteihin nojaa-
vat vaihtoehdot ovat toimivia lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä, kun pyritään vakaan, tasapainoisen 
kasvun uralle. 
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1990 1995 2000 2005 

tehostaville investoinneille. 
2.2 Työmarkkinoilla toimitaan siten, että 

hinta- ja kustannustaso kohoaa kor
keintaan kilpailijamaiden tahdissa ja 
että työmarkkinajoustavuus paranee. 

2.3 Julkisen sektorin panostukset koulu
tukseen, tutkimukseen, perustervey
denhoitoon ja muihin vastaaviin 
kohteisiin, jotka lisäävät inhimillistä 
pääomaa, pidetään riittävinä. 

2.4 Verotuksessa, tulonsiirroissa ja pal
veluissa kehitetään kannustimia, jot
ka edesauttavat säästämistä, riskinot
toa ja yrittämistä sekä työnteon 
palkitsemista ja työilmapiirin paran
tamista. 

2.5 Kansantalouden fyysinen perusra
kenne, ennen kaikkea kuljetus- ja 
tietoliikenneverkosto, pidetään jatku
vasti kilpailukykyisenä. 

Millainen on keskipitkän ja pitkän aikavä
lin kasvulinjausten kytkentä? Onko talou
den kolmoisvajeista vaikeimmin hoidetta
va työttömyysongelma ilmaus siitä, että 
myös pitemmällä aikavälillä säilyy epäta-



sapainoinen tilanne. Onko Suomessa koti
maisen kysynnän lamaantuminen ja sen 
myötä syntyvä pitkäaikaistyöttömien suuri 
armeija johtamassa jonkinlaiseen "Irlanti
tasapainoon", jossa nopeaan viennin kas
vuun ja vaihtotaseylijäämään liittyy hidas 
kotimaisen kysynnän kasvu ja korkealla 
pysyttelevä työttömyys? Itse pidämme 
aikamoisena riskinä Irlanti-tasapainon mu
kaista talouden kahtiajakoa. 

4. Millainen on stabilisaatio- ja kysynnän 
kasvua tukevan politiikan välinen mars
sijärjestys? Voidaanko integroituvissa ta
louksissa kysyntää ylläpitävää politiikkaa 
harjoittaa vasta, kun ulkomainen ja myös 
julkinen velkaantuminen on saatu hallin
taan? Miten velanmaksu-urakan aikana 
voidaan turvata yhteiskunnallinen kohee
sio? Pienten maiden kokemukset viittaavat 
siihen, että stabilisaatio kulkee ennen elvy
tystä. Stabilisaatiolla sopeutetaan yleensä 
liian suureksi paisunut kotimainen kysyntä 
vientikysynnän luomiin raameihin. Tämän 
takia on erittäin tärkeä saada ylläpidetyksi 
vakaa kehitys viennin ja kotimaisen ky
synnän kesken. On selvää, ettei Suomella 
tällä hetkellä ulkomainen velkaongelma 
muodosta enää yhtä vaikeaa rajoitetta kuin 
pari vuotta sitten. 

5. Kasvaako julkinen talous Suomessa no
peankaan talouskasvun oloissa? Ainoa 
OECD-maa, jossa julkisten kokonaismeno
jen volyymi on keskimäärin useamman 
vuoden aikana supistunut kansantuotteen 
kasvaessa, on ollut Irlanti vuosina 1985 -
1990. Kaikissa muissa maissa julkisten 
kokonaismenojen bruttokansantuotejousto 
on vuosina 1960 - 1990 ollut positiivinen 
myös tarkasteltaessa kehitystä viisivuotis
jaksoittain. Vaikka viime vuonna ja kulu
vana vuonna valtion ja kuntien menot 
yhteensä lievästi alenevat (sosiaaliturvara
hastojen menot sitä vastoin kasvavat 2 
vuoden aikana yhteensä 30 %), tämä ei 
takaa sitä, että aleneva kehityssuunta 
jatkuu pitkällä aikavälillä väestön ikään-
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tyessä. V ATT:n arviossa julkisten menojen 
BKT-jousto oli selvästi alle puolen, joka 
on erittäin kunnianhimoinen tavoite pit
källä aikavälillä. Kymmenvuotisjaksolla 
1980 - 1990 tällaiseen kehitykseen pääsi
vät OECD-maista vain Iso-Britannia ja 
Irlanti. 
Julkisen talouden menopaineita lisäävät 
pitemmällä aikavälillä maamme ikäraken
teen muutokset. Etuuksien saajien poten
tiaalinen määrä kasvaa voimakkaasti. Täl
löin vaihtoehtona on joko edunsaajien 
peittävyyden selvä supistaminen, eli meno
jen kohdentaminen niitä tarvitseville, tai 
edunsaajan saaman reaalisen etuuden su
pistaminen, eli eläkkeiden tason pienen
täminen, oppilas-opettajasuhteen nostami
nen koulutuksessa tai lasten päivähoitoryh
mien koon lisääminen jne. Kumpi linja 
pitää työssä käyvät iloisina veronmaksaji
na? 

Kysymys jonkun toiminnan tarpeellisuudesta, 
tässä tapauksessa V ATT:n pitkän aikavälin 
kehitys arvioiden laadinnasta testataan viime 
kädessä markkinoilla. Kun olemme pyrkineet 
tiiviisti seuraamaan ja osallistumaan alan 
kansainväliseen keskusteluun, olemme tulleet 
vakuuttuneemmiksi kehitysarvioiden tarpeelli
suudesta työnä. Niiden tavoitteita ja sisältöä on 
jatkuvasti uudistettava. Pitkän aikavälin 
skenaariot auttavat hahmottamaan vaihtoehtoi
sia kehityspolkuja. Suomen aseman arviointi 
edellyttää laajaa ja perusteellista vertailevaa 
analyysia Suomen tilanteesta suhteessa muihin. 
Jatkona "Avautuva Suomi" -hankkeelle 
VATT:ssa on käynnistetty yhteistyössä SIT
RAn ja KTM:n kanssa Suomen talouden glo
baaleihin valintoihin liittyvä hanke. Tämän 
toteutuksessa oli selkeä tarve, joka ilmeni ulko
puolisen rahoittajan haluna panostaa rahaa 
hankkeeseen. 

Mainittakoon lopuksi, että OECD:n "Forum 
for Future Studies" julkaisi keväällä 1994 eri
tyisen Suomi-numeron, jossa esitellään tii
vistelmät ja yhteenveto keskeisistä suomalaisis
ta pitkän ajan julkaisuista. Suomi-numero on 
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ensimmäinen yksittäisestä OECD-maasta laa
dittu tämän alan julkaisu. Tätä esittelyä ei olisi 
saatu aikaan, ellei Suomessa olisi ollut alan 
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harrastusta ja osallistumista alan kansainväli
seen keskusteluun. 




