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Katsauksiaja keskustelua 

Huonoa politiikkaa vai huonoa onnea? 
Kansantaloutemme kriisi kasvututkimuksen 
valossa* 

MATTI POHJOLA 

Selittäminen on tieteen tehtävä. Suomalaisilla 
taloustieteilijöillä onkin moraalinen velvolli
suus kertoa, miksi juuri me jouduimme koke
maan näin syvän talouslaman - kriisin, jolle on 
vaikea löytää vertaista teollisesta maailmasta 
viime vuosikymmenten aikana. 

Vakiintuneeksi näyttää muodostuneen seli
tys' näin rohkenen yleistää, jonka mukaan kaik
ki tapahtunut on ollut epäsuotuisten sattumien 
seurausta - huonoa onnea (esim. Tarkka 1994). 
Itäviennin romahdus, vaihtosuhteen heikke
neminen, Euroopan lama sekä kotimaisen raha
ja valuuttakurssipolitiikan virheet selittävät se
kä laman synnyn että syvyyden. 

Tämä tulkinta on monessa mielessä lohdul
linen ja talouspolitiikan päättäjille mieluinen: 
todennäköisyys, jolla samat tapahtumat toistu
vat, on häviävän pieni. Meitä odottaa siten va
loisampi tulevaisuus ilman talousjärjestelmäm
me remonttiakin. Miksi olisi syytä muuttaa 
vielä viime vuosikymmenellä hyvin toimineita 
instituutioita vain siksi, että jouduimme meistä 
riippumattomien, epäsuotuisten häiriötekijöiden 
kohteeksi? 

En ryhdy tässä kiistämään ulkoisiin tekijöi
hin perustuvan selityksen pätevyyttä. Aion sen 
sijaan tarjota vaihtoehtoisen näkökulman, joka 

* Virkaanastujaisesitelrnä Helsingin kauppakorkea
koulussa 22.4.1994. 

nojaa taloutemme toimivuuden arviointiin pi
temmällä aikajänteellä kuin muutaman viime 
vuoden aikana. Tätä perustelen sillä, että kan
sainvälisissä vertailuissa talouksien kasvuvauh
tien on havaittu korreloivan heikosti yli ajan: 
kansantalous, joka kasvoi voimakkaasti 1980-
luvulla, kasvaa nopeasti tällä vuosikymmenellä 
vain 10-30 prosentin todennäköisyydellä (Eas
terly, Kremer, Pritchett ja Summers 1993). 
Lyhyen ajan kasvuvauhti näyttää siten todella
kin määräytyvän sattuman perusteella eli ul
koisten tekijöiden vaikutuksesta. 

Maiden elintasoerot ovat puolestaan paljon 
pysyvämpiä: maittaisessa poikkileikkauksessa 
vuosien 1960 ja 1990 välinen korrelaatio on 90 
prosentin luokkaa. Kehittyneiden maiden jär
jestyskorrelaatio sadan vuoden pituisen perio
din yli on peräti 80 prosenttia (Easterly, 
Kremer, Pritchett ja Summers 1993). 

. Kestää siten vuosikymmeniä ennen kuin 
tulotasoltaan maiden keskikastiin kuuluva kan
santalous nousee rikkaimpien joukkoon, vaikka 
kasvu olisi pysyvästi nopeatakin. Tällaiset 
tapaukset ovat pikemminkin poikkeuksia kuin 
sääntöjä. On helppo laskea, että saavuttaaksem
me Yhdysvaltojen elintason olisi Suomessa 
bruttokansantuotteen kasvuvauhdin pitänyt py
syä vielä parikymmentä vuotta yhtä paljon 
Yhdysvaltojen kasvua suurempana kuin se oli 
keskimäärin kolmen viime vuosikymmenen ai-
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kana. Kokemamme tuotannon romahdus siirtää 
tätä hetkeä ainakin vuosikymmenellä, vaikka 
kasvuvauhdit olisivatkin tulevaisuudessa enti
sillä pitkän ajan tasoillaan. 

Lyhyen ajan kasvumenestykseen tuijottami
sessa on se vaara, että pidämme pelkästään 
sattuman perusteella kansantaloutta hyvin tai 
huonosti toimivana. Yksi tieteen tärkeimmistä 
tehtävistä onkin erottaa säännönmukainen sat
tumasta, yleinen yksittäisestä. 

Kansallinen kilpailukyky 

Miten Suomi pärjää pitkän ajan tarkastelussa? 
Kysymykseen vastaaminen edellyttää ensim
mäiseksi menestyksen mittaamista. Mikä on 
käyttökelpoinen kansakunnan kilpailukyvyn 
mittari? Onko arviointi ylipäänsä mahdollista? 

Yksittäisestä yrityksestä on verrattain help
po sanoa milloin se on kilpailukykyinen: sil
loin, kun se valmistaa korkealaatuisia tuotteita 
alhaisin kustannuksin. Tämä käsite voidaan 
yleistää toimialoja koskevaksi ja kilpailukyky 
on mitattavissa markkina- ja vientiosuuksilla. 
Ongelmallista on käsitteen laajentaminen koko 
taloutta koskevaksi. Suomalaiset yritykset eivät 
voi olla kaikilla toimi aloilla kilpailukykyisiä. 

TalouspoliittIsessa keskustelussa kansanta
louden kilpailukyvyn mittana käytetään usein 
kauppa- tai vaihtotaseen ylijäämää. Meillä teh
dyt talouspoliittiset valinnat perustuvat käsityk
seni mukaan tälle merkantilistiselle ajatukselle. 
Avoimen sektorin ja viennin asemaa kohenta
vat toimet on pantu muiden edelle. Kauppa- tai 
vaihtotaseen ylijäämä on kuitenkin epäkelpo 
mitta syystä, että riittävän pitkällä aikavälillä 
nämä taseet ovat tasapainossa. 

Näin määriteltyä kilpailukykyä voidaan ta
voitella valuutan devalvoinneilla, niin kuin 
meilläkin on tavan takaa tehty. Devalvaatio 
merkitsee kuitenkin reaalipalkkojen alentamista 
kilpailijamaihimme verrattuna. Tuloksena on 
elintason ja hyvinvoinnin lasku, mitä tuskin voi 
pitää menestymisen merkkinä. 

Ulkomaankaupan ylijäämän ohella kansan-
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talouden kilpailukykyä arvioidaan joskus teolli
suuden bruttokansantuoteosuudella. Suomen 
ongelmat on ainakin eräillä tahoilla yhdistetty 
teollisuuden bkt -osuuden jyrkkään laskuun 
1980-luvulla. Vähemmälle huomiolle on kui
tenkin jäänyt se seikka, ettei Suomen osuus 
OECD-maiden yhteenlasketusta teollisuustuo
tannosta sanottavasti alentunut. 1 Selitystä vaille 
jää näin miksi muualla deindustrialisaatiosta on 
selvitty paremmin kuin meillä. 

On olemassa mittari, joka toimii edellä 
esittämiäni paremmin arvioitaessa kansantalou
den kilpailukykyä, nimittäin tuottavuus. Se on 
talouden pitkän ajan kasvu menestyksen tärkein 
taustatekijä. 

Työn tuottavuus on kansainvälisesti käyttö
kelpoinen tulo- ja palkkatason mitta. Talous, 
joka ei pärjää muille työn tuottavuuden kasvus
sa, köyhtyy väistämättä muihin verrattuna. 
Korkean tuottavuuden kansantalous pystyy 
myös tuottamaan hyödykkeitä alhaisin kustan
nuksin ja silti maksamaan korkeita palkkoja. 
Tässä mielessä käsite on yhdenmukainen yri
tystason kilpailukyvyn mittareiden kanssa. 

Vaikka olisikin olemassa talous, jonka 
kaikilla toimi aloilla tuottavuus on parempi kuin 
muissa maissa, niin suhteellisen edun periaat
teen mukaan se erikoistuu vain niiden tuottei
den vientiin, joissa sen etu on suurin. Valuutta
kurssit ja suhteelliset hinnat määräytyvät niin, 
että jokainen maa on joidenkin hyödykkeiden 
halpatuottaja. Maassa, jossa työn tuottavuus on 
korkea useilla toimialoilla, reaalipalkat ja tulo
tasot ovat suurimmat. 

Tuottavuus ja tehokkuus 

Olen jo useassa yhteydessä esitellyt laskelmiani 
työn ja pääoman tuottavuudesta Suomessa mui
hin maihin verrattuna. Tässä on tyytyminen 

1 Suomen osuus 14 OECD-maan teollisuustuotannon 
määrästä pysyi 0.6 prosentissa koko 1980- luvun. 
Väestöosuutemme oli 0.7 prosenttia. Teollisuustuo
tannon osuus väestöön suhteutettuna oli samaa 
suuruusluokkaa myös Ruotsissa. 
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Taulukko 1. Elintaso, työn tuottavuus ja investointiaste eräissä OECD-maissa 1960-1990 

Elintaso (BKT/väestö) Työn tuottavuus (BKT/työvoima) Investointi-
aste 

Yhdysvaltoihin keskimää- Yhdysvaltoihin keskimää- keskimäärin, 
verrattuna, % räinen vuo- verrattuna, % räinen vuo- % 

sikasvu, % sikasvu, % 

1960 1990 1960-90 

Yhdysvallat 100 100 2.1 

Japani 31 81 5.3 

Saksa 68 79 2.6 

Ruotsi 77 79 2.2 

Suomi 55 77 3.3 

Ranska 62 76 2.8 

Espanja 33 53 3.7 

OECD keskimäärin 58 69 2.9 

Lähde: Penn WorId Table, Mark 5.5 

niiden tiivistämiseen. Taulukon 1 mukaan tuo
tannon määrällä työntekijää kohti mitattu työn 
tuottavuus kasvoi meillä OECD-maiden kes
kimääräistä vauhtia vuosina 1960-1990. Tuot
tavuuden taso ylitti niukasti OECD:n keskiar
von viime vuosikymmenen lopulla. Elintasolla 
(bkt/asukas) arvioiden pärjäsimme paremmin 
siitä yksinkertaisesta syystä, että Suomessa työ
voiman osuus väestöstä on ollut selkeästi 
OECD:n keskiarvon yläpuolella. 

Meillä oli tapana vielä hiljattain pönkittää 
kansallista itsetuntoamme kutsumalla Suomea 
Euroopan tai Pohjolan Japaniksi. Saavutuksem
me ei kuitenkaan ole kehuttava, jos huomi
oonotetaan kasvun eteen tehdyt uhraukset. 
Olemme nimittäin investoineet tuloistamme 
suuremmen osan kuin yksikään muu teollisuus
maa kolmen viime vuosikymmenen aikana. 

Investointiemme bkt-osuus on ylittänyt 
OECD-maiden keskiarvon noin 9 prosenttiyk
siköllä (taulukko 1). Suhteellisesti yhtä suurilla 
investoinneilla Japani on pystynyt kasvatta-

1960 1990 1960-90 1960-90 

100 100 1.5 22.8 

21 62 5.1 34.5 

58 80 2.5 28.4 

71 74 1.6 24.2 

49 74 2.9 35.9 

58 81 2.6 27.7 

35 71 3.9 26.7 

56 72 2.6 27.0 

maan työn tuottavuutta runsaat 2 prosenttiyk
sikköä paremmalla vauhdilla. Kasvuero merkit
see sitä, että Japani on kyennyt kaksinkertaista
maan tuottavuutensa 15 vuoden välein, kun 
taas meiltä on samaan kulunut 25 vuotta. 

Taulukon 2 mukaan kansantaloutemme pää
omaintensiteetti eli pääomakanta työllistä työn
tekijää kohden oli meillä teollisuusmaiden kor
kein vuonna 1989, noin 6 prosenttia suurempi 
kuin Yhdysvalloissa. Kansainvälisesti vertaillen 
erityisen pääomavaltaisia toimialojamme ovat 
rahoitus, vakuutus ja kiinteistötoimi, kauppa, 
ravitsemis- ja majoitustoiminta sekä rakennus
toiminta. Nämä ovat juuri niitä aloja, jotka nyt 
kärsivät ylikapasiteetista ja korkean koron ai
heuttamista rahoitusongelmista. Mutta myös 
teollisuutemme pääomaintensiteetti ylitti Yh
dysvaltojen luvun 17 prosentilla. 

Talousteoria antaa ainakin kaksi syytä, 
joiden perusteella työn tuottavuuden pitäisi olla 
korkea silloin kun pääomakanta työntekijää 
kohden on suuri: ensinnäkin mekanisaatio eli 
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Taulukko 2. Suomen toimialojen osittaistuottavuudet ja pääomaintensiteetti vuonna 1989 
(Yhdysvallat = 100) 

Työn tuottavuus Pääoman tuottavuus Pääomakanta työn-
tekijää kohti 

Maatalous 68 63 106 

Tehdasteollisuus 65 55 117 

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 37 52 72 

Rakennustoiminta 75 57 131 

Kauppa-, ravitsemis- ja 70 42 168 
. majoitustoiminta 

Liikenne (kuljetus ja tietoliikenne) 51 73 70 

Rahoitus-, vakuutus- ja 104 53 197 
kiinteistötoiminta 

Koko kansantalous 66 62 106 

Lähde: ETLAn tietokanta: OECD International Sectoral Database, omat laskelmat 

työn korvaaminen koneilla nostaa tuottavuutta 
ja toiseksi investoimalla otetaan käyttöön uu
sinta teknologiaa. Työn tuottavuutemme on 
kuitenkin ollut vain keskimääräisellä tasolla 
huolimatta ennätyskorkeasta pääomaintensitee
tista. Tämä merkitsee, että taloutemme toimii 
tehottomasti: tuotannon määrä ei ole niin 
korkea kuin se voisi olla käytettävissä olevilla 
voimavaroilla ja teknologisella tietämyksellä. 

Taulukko 3 sisältää arvioni tehottomuuden 
asteesta vuonna 1989. Vertailussa on mukana 
14 OECD-maata, joille on laskettu tavanomai
set osittaistuottavuudet ja pääomaintensiteetti 
Yhdysvaltoihin verrattuna.2 Tekninen tehok
kuus on arvioitu Data Envelopment -analyysillä 
etsimällä kullekin maalle kerrallaan yhteenlas
kettujen panosten painorakenne niin, että sen 

2 Työn tuottavuuden osalta tulokset poikkeavat 
jonkin verran taulukosta 1. Tässä tuottavuutta mita
taan työllistä työntekijää kohti, taulukossa 1 puoles
taan työvoimaan kuuluvaa kohti. Ostovoimapariteet
tien laskentaperuste on myös erilainen näissä aineis
toissa. 
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suhteellinen tehokkuus maksimoituu (ks. myös 
Färe, Grosskopf, Norris ja Zhang 1994). Suo
men tulos merkitsee, että tuotannon määrä oli 
meillä vain 66 prosenttia siitä tasosta, joka olisi 
käytössämme olleilla resursseilla voitu saada 
aikaan tehokkaassa taloudessa. 

Kokeiden tekeminen on kansantaloustie
teessä perin vaikeaa. Käytämme siksi teorioita 
ja malleja laboratoriona, jossa vaihtoehtoja 
testataan. Voimmekin tehdä yksinkertaisen 
ajatuskokeen kysymällä, millainen elintasom
me olisi pitänyt 1980-luvun lopussa olla, jos 
taloutemme olisi toiminut tehokkaasti. Vastaus 
on yllättävä: peräti 50 prosenttia korkeampi. 
Teollisuusmaiden keskimääräisen tehokkuusta
son saavuttaminen olisi vaatinut noin 25 pro
senttia suurempaa tulo- ja tuotantotasoa. 

Resurssien vähentäminen on toinen tapa 
parantaa tehokkuutta. Vastaava ajatuskoe antaa 
tuloksen, jonka mukaan tehokkuus olisi toteu
tunut jos työllisten määrä olisi ollut 800 000 
henkilöä pienempi. Teollisuusmaiden keski
määräinen tehokkuustaso olisi saavutettu irtisa
nomalla 450000 työntekijää. Tämä on lähestul-
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Taulukko 3. Tuottavuus, pääomaintensiteettija tehokkuus eräissä OECD-maissa vuonna 1989 
(Yhdysvallat = 100) 

Työn Pääoman Pääomakanta Tekninen 
tuottavuus tuottavuus työntekijää kohti tehokkuus 

Yhdysvallat 100 100 100 100 

Japani 69 117 59 100 

Ranska 85 111 77 100 

Iso-Britannia 68 113 60 97 

Italia 76 104 74 93 

Hollanti 88 95 92 92 

Belgia 83 95 87 90 

Saksa 79 92 85 87 

Australia 74 94 79 86 

Kanada 75 82 92 80 

Tanska 59 82 72 73 

Ruotsi 59 81 73 72 

Suomi 66 62 106 66 

Norja 63 66 96 65 

Keskiarvo (pl. Yhdysvallat 73 91 82 82 
ja tehokkaat taloudet) 

Lähde: ETLAn tietokanta: OECD International Sectoral Database, omat laskelmat 
HUOM: Italian tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 1988. 

koon se luku, jolla työttömyytemme on kasva-
nut vuodesta 1989!3 . Huonoa politiikkaa 

3 Laskelmiani voi arvostella monellakin tavoin. 
Käyttämäni OECD:n aineiston (lnternational Secto
ral Darabase) luotettavuutta voi kysellä erityisesti 
pääomakantalaskelmien osalta. Saman tuloksen saa 
kuitenkin toisellakin aineistolla ja pelkästään inves
tointisarjoihin nojautuen (Penn World Table, Mark 
5.5). Suomen talouskasvun tehottomuus käy myös 
ilmi useista kansainvälisistä tutkimuksista, joissa on 
sovellettu erilaisia menetelmiä: De Long ja Summers 
1991, 1992; Dollar ja Wolff 1993; Färe, Grosskopf, 
Norris ja Zhang 1994; Mankiw, Romer ja Weil1992. 
En ole löytänyt yhtään tuottavuustutkimusta, jossa 
Suomi olisi menestynyt hyvin. 

Mistä tehottomuus, erityisesti pääoman heikko 
tuottavuus, voi sitten johtua? Heti on myön
nettävä, että en tarkalleen tiedä. Tutkittavaa 
onkin vielä paljon. Rohkenen kuitenkin ottaa 
esiin muutaman näkö kohdan. 

Talouspoliittisessa keskustelussa pidetään 
usein ongelmiemme syinä jäykkiä työmarkki
noita ja paisunutta julkista sektoria. Muun 
muassa Suomen Pankista on hiljattain vaadittu 
orastavan talouskasvumme hillitsemistä, jotta 
nämä rakenteelliset ongelmat eivät jäisi korjaa
matta (Pikkarainen 1994). Lamaa olisi siis 
jatkettava! 
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On kuitenkin helppo osoittaa yksinkertaisel
la kausaalisuustestillä, etteivät nämä instituutiot 
voi olla tehottomuutemme syy. Kansantalou
temme toimi nimittäin tehottomasti jo 1960-
luvulla, vaikkei meillä vielä silloin ollut keski
tettyä tulopolitiikkaa ja julkisen sektorin koko
kin alitti reilusti eurooppalaisen keskiarvon.4 

Tulopoliittinen järjestelmämme on itse asi
assa luotu tukemaan sitä kansallista vaurastu
misen ohjelmaa, joka asetti investoinnit etusi
jalle ja joka sai alkunsa välittömästi toisen 
maailmansodan jälkeen. Tämä ohjelma on 
hyvin kuvattu Kekkosen (1952) kirjassa Onko 
maallamme malttia vaurastua?, jonka hän kir
joitti vastineeksi eräiden tuon ajan ekonomis
tien esittämille vaatimuksille kulutustason nos
tamiseksi. Tulopoliittinen järjestelmämme on 
siis ölemassa siksi, että palkankorotukset pysyi
sivät maltillisina. 

Tulopolitiikan keskittämistä seurasi julkisen 
sektorin kasvu 1970- ja 1980- luvulla. Brutto
veroaste onkin ollut korkea kaikissa niissä 
maissa, joissa on keskitetty työehtosopimus
järjestelmä. Mutta merkille pantavaa on se, että 
näissä korporatistisissa talouksissa verotetaan 
työtä, ei pääomaa (Summers, Gruber ja Verga
ra 1993). 

Työmarkkinarakenteet ja julkisen sektorin 
asema ovat olleet alisteisia harjoitetulle kansal
liselle kasvu- ja rakennepolitiikalle. Sen tuottei
na ne eivät voi olla tehottomuuden syy. 

Toinen mahdollinen selitys heikkoon tehok
kuuteen löytyy yritysten toiminnasta. En koe 
itseäni päteväksi arvioimaan suomalaisen liik
keenjohdon tehokkuutta, vaan esitän haasteen 
kollegoilleni koulumme liiketaloustieteen lai
toksilla. Kovin vähän olen nähnyt analyysejä 
siitä, miten suomalaiset yritykset pärjäävät tuot
tavuudessa ja tehokkuudessa kansainvälisesti 
arvioiden. Tässä olisikin hyvä mahdollisuus 
koulumme tutkimusprofiilin terävöittämiseen 
tavalla, jonka hyöty yhteiskunnalle voi olla 
suuri. Tällainen tutkimus vaatii kuitenkin ilmi-

4 Tekninen tehokkuusluku vuodelle 1970 on 57. Ks. 
myös Färe, Grosskopf, Norris ja Zhang (1994). 
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öiden mittaamista ja edellyttää siten rohkeutta 
omaksua kvantitatiivinen tutkimusote.s 

Kolmas mahdollinen selitys on maassamme 
harjoitettu talouspolitiikka. Modernin kasvuteo
rian ja empiiristen havaintojen mukaan työn 
tuottavuus kasvaa hitaasti silloin, kun talouspo
liittisin toimin tuetaan fyysisen pääoman muo
dostusta (Romer 1990, Easterly 1993). Tämä 
kannustaa työn korvaamiseen koneilla ja lait
teilla, mutta ei anna kiihokkeita uuden teknolo
gian kehittämiseen eikä sen omaksumiseen. 
Tukimuotoihin tulee lukea niin suora in
vestointi- ja verotuki kuin investointeihin kan
nustavat raha-, valuuttakurssi- ja teollisuuspo
liittiset toimet. 

Ajankohtainen esimerkki huonosta politii
kasta on Eduskunnassa säädettävänä oleva laki 
teollisuuden investoinneille myönnettävästä vä
liaikaisesta 7 prosentin valtion tuesta, jonka 
nettomääräksi arvioidaan 400 miljoonaa mark
kaa vuonna 1994. Samaan aikaan korkeakou
luille esitetään 300 miljoonan markan lisä
säästöjä jo tehtyjen leikkausten lisäksi. Tällai
nen politiikka vinouttaa investointien allokaa
tiota suuntaan, joka hidastaa tuottavuuden 
kasvua pitkällä aikavälillä. Kestävä ja ehty
mätön talouskasvu voi perustua vain tiedon 
kasvulle, ei aineellisten resurssien lisäykselle. 
Tieto on ainoa tuotannontekijä, joka voi kasvaa 
rajatta. 

Toimenpiteellä ei ole kokonaisuuden kan
nalta kovin suurta merkitystä, mutta se on 
esimerkki siitä miten lyhyllä tähtäimellä teh
dään politiikkaa, joka pitkällä aikavälillä vai
kuttaa kielteisesti hyvinvoinnin kehitykseen. 
Investointien tukeminen on perusteltua vain 
silloin, kun niiden yhteiskunnallinen rajatuotto 
ylittää yksityisen marginaalituoton. Esittämieni 
laskelmien valossa näyttäisi pikemminkin siltä, 
että investointien yhteiskunnallinen rajatuotto 
on meillä ollut negatiivinen. Tällaisessa tilan
teessa olisi kannustettava kulutusta, ei pääo
manmuodostusta. 

5 Kansainvälisiä esikuvia on tatjolla: Lieberman, Lau 
ja Williams 1990; Jensen 1993. 



Voimavarojen väärää kohdistumista edistä
viä talouspoliittisia toimia on vaikea suoraan 
mitata. Käytettävissä on kuitenkin epäsuora 
tapa, joka perustuu investointihyödykkeiden ja 
tuotannon välituotteiden hintojen vertailuun eri 
maissa. 

Kansainvälinen hintavertailu paljastaa pa
nosten ja investointihyödykkeiden olleen Suo
messa Japanin ohella teollisuusmaiden halvim
pia (Easterly 1993, De Long ja Summers 1991). 
Investointien alhainen reaalihinta tai toisin sa
noen kuluttamisen kalleus onkin yksi syy tuo
tantorakenteemme pääomavaltaisuuteen. Mie
lenkiintoista hintavertailussa on lisäksi se, että 
panosten ja investointihyödykkeiden hintara-. 
kenne poikkeaa meillä selvästi eurooppalaisesta 
(Easterly 1993). Tämä paljastaa julkisen vallan 
puuttuneeri voimakkaasti hintojen muodostumi
seen ja voi selittää sen, miksi kuluttajat eivät 
ole hyötyneet talouskasvusta niin paljon kuin 
olisi ollut mahdollista.6 

Huonoa politiikkaa vai huonoa onnea? Osin 
molempia! Se kumpaa tekijää painotamme riip
puu siitä, miten määrittelemme taloutemme 
kriisin. Pitkän ajan tarkastelussa ulkoisten, ly
hytaikaisten häiriöiden vaikutus katoaa ja jäljel
le jäävät rakenteelliset tekijät. 

Miksi kansantaloutemme tehottomuudet 
paljastuvat vasta nyt? Mikseivät ne ilmenneet 
jo 1970-luvun laman yhteydessä? Siksi että 
elämme nyt uudessa maailmassa, jossa pääo
manliikkeet ovat vapaat ja investoinneilla on 
vaihtoehto, jota taloudessamme ei ole koskaan 
ennen ollut. Se on meistä riippumaton, korkea 
ulkomainen reaalikorko, joka paljastaa pääo
mamme tehottomuuden. Vaikutus näkyy sekä 
työttömyytenä että liikakapasiteetin purkamise
na. 

Myös maailmantalous elää murroksen ai-

6 Dowrick ja Quiggin (1994) näyttävät ostovoimapa
riteetteihin perustuvien bkt-Iaskelmien yliarvioivan 
suomalaisten kotitalouksien, hyvinvoinnin kan
sainvälisissä vertailuissa. 

Matti Pohjola 

kaa. Euroopan ja Pohjois-Amerikan taloudet 
kärsivät nekin liikakapasiteetin aiheuttamista 
rakenteellisista ongelmista. Korkean koron ja 
alhaisen kysynnän lisäksi tietotekniikan nopea 
kehitys on luonut ylimääräistä kapasiteettia. 
Sama vaikutus on entisten sosialististen mai
den, Kiinan, NIC-maiden ja eräiden kehitys
maiden integroitumisella maailmankauppaan. 
Näissä maissa on liki miljardi työntekijää, 
joiden päiväpalkka on alle 10 markkaa (Jensen 
1993). Kapasiteettiongelmamme jatkuvat siksi 
pitkään. 

Kapasiteetin purkaminen ei ole missään 
onnistunut vaivatta. Yritykset ovat osoittautu
neet kykenemättömäksi itse hoitamaan rationa
lisointinsa. Poliittinen järjestelmäkin näyttää 
pikemminkin tukevan vanhaa rakennetta kuin 
luovan uutta. Tuotantokapasiteetin sopeutumi
nen tapahtuukin viime kädessä hyödyke- ja 
työmarkkinoiden kautta tavalla, jonka yhteis
kunnalliset kustannukset ovat erittäin suuret. 

Lopuksi 

Ekonomistien on mielestäni uskallettava kysyä, 
kenen hyväksi suomalaiset ovat työnsä ja kulu
tuksensa uhranneet ja mitä he voivat tulevai
suudelta odottaa. Maailmanpoliittista ympä
ristöämme emme voi vaihtaa, mutta taloutem
me instituutiot ja politiikan suunnan mää
räämme itse. 

Olen tässä esittänyt koko joukon kysymyk
siä ja ongelmia, jotka pvat minua tutkijana as
karruttaneet jo pitemmän aikaa. Valmiita vas
tauksia ja ratkaisuja minulla oli kovin vähän. 

Puolustaudun vetoamalla taloustieteen suu
reen naiseen Joan Robinsoniin. Hänellä oli 
tapana sanoa, ettei talousteoria pysty vastaa
maan kaikkiin kysymyksiin, ei ehkä edes kaik
kein tärkeimpiin kysymyksiin, mutta se on 
verraton apuväline etsittäessä niitä kysymyksiä, 
joihin tulisi vastata. 
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