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Viimeaikaista EU-tason talouspoliittista keskustelua on sävyttänyt Saksan hallitusvaihdos,
EU-puheenjohtajuuden siirtyminen Saksalle ja
tavallista epävarmempi kansainvälinen taloustilanne. Nämä muutokset ovat siirtäneet keskustelun painopistettä rakennepolitiikasta suhdannepolitiikkaan.
Huolestuttavien suhdannenäkymien ohella
EU-maiden taloudellinen ympäristö on muuttumassa myös pysyvämmin. Euroon siirtyminen
on omiaan kiihdyttämään globalisaatioon liittyvää pääoma- ja hyödykemarkkinoiden tehostumista. Tämä vauhdittaa tuotannon ja tuotantopanosten uudelleenkohdentumista euromaissa.
Tässä rakennemuutoksessa talouspolitiikan tärkeänä tehtävänä on luoda työmarkkinoiden
puitteet sellaisiksi, että työpaikkoja syntyy
enemmän kuin häviää.
Taloustiede on tuottanut viime vuosina paljon hyödyllistä tietoa, jota käyttäen EU-maiden
työttömyyden hoitoreseptejä voidaan aikaisem*
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paa paremmin arvioida. Tämän takia olisi toivottavaa, että ekonomistit osallistuisivat nykyistä enemmän myös EU-tason työttömyysongelmien pohtimiseen. En esitä tässä arvioita eri
talouspoliittisten toimien suotavuudesta, vaan
rajoitun tarkastelemaan seuraavia kysymyksiä:
1 Mikä on EU-maiden talouksien suunta?
2 Miltä EU-maiden talouspolitiikan haasteet
näyttävät taloustieteen valossa?
3 Mitkä ovat suurimpien EU-maiden näkemykset talouspolitiikasta?

1. Mikä on EU-maiden talouksien
suunta?
Aasian talouskriisi alkoi synkentää EU-maiden
talousnäkymiä runsas vuosi sitten. Yleinen näkemys kriisin vaikutuksista EU-maihin on ollut
ehkä kuitenkin perusteettoman synkkä, kuten
Haaparanta (1998a) hyvin perustelee. Kriisillä
on ollut myös talouskasvua tukevia vaikutuksia
Suomessa ja muissa EU-maissa, kun korot ovat
alentuneet ja tuontihintojen lasku on lisännyt
ostovoimaa.
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Aasian kriisin lopulliset vaikutukset riippuvat paljon yritysten ja kuluttajien luottamuksesta talouskehitykseen. Kuluttajien luottamus riippunee ratkaisevasti siitä, pystyvätkö
EU-maat päättämään vakuuttavista toimenpiteitä työttömyysongelmansa ratkaisemiseksi. Tässä mielessä Aasian kriisi ja epävarma kansainvälinen taloustilanne korostavat EU-maiden työttömyyden kestävän alentamisen merkitystä.
Riskinä on, että EU-maiden kotitalouksien
luottamus ja samalla talouskasvu heikkevät
huolimatta matalista koroista ja hyvästä ostovoimakehityksestä. Ekonomistien näkemykset
EU-maiden suhdannekehityksestä ovat varsin
epävarmoja. Kun suhdannekehitys riippuu paljon juuri luottamustekijöistä, ovat myös lyhyen
ajan talouspolitiikan vaikutukset epäselviä.
Missä määrin esimerkiksi perinteisellä talouspoliittisella elvytyksellä olisi kysyntää lisäävä
vaikutus, jos elvytys tapahtuisi rahapolitiikan
uskottavuuden tai finanssipolitiikan kestävyyden kustannuksella?
Rakennepolitiikan analyysi on taloustieteellisesti kertaluokkaa vahvemmalla pohjalla kuin
suhdannekehitystä ja –politiikkaa koskeva analyysi. Rakenteellisen työttömyysongelman suuruus tunnetaan karkealla tasolla ja ongelman
lievittämisen kannalta oikea talouspolitiikka ei
riipu epävarmojen ennusteiden osuvuudesta. Lisäksi taloudellisen toimintaympäristön muutosten vaikutuksia voidaan taloustieteen keinoin
järjestelmällisesti tarkastella.
EU-maiden työttömyysaste oli vuoden 1998
lopussa keskimäärin noin 10 %. Laaja työttömyys, joka sisältää myös työvoimapoliittisilla
toimenpiteillä olevat, on tyypillisesti EU-maissa olennaisesti korkeampi kuin avoin työttömyys. Yleisen käsityksen mukaan valtaosa EUmaiden työttömyydestä on luonteeltaan rakenteellista. Esimerkiksi OECD (1998) arvioi, että

EU-maiden tuotanto on tänä vuonna vain 1,2 %
alle tuotantomahdollisuuksien.
EU-maat ovat 1990-luvulla panostaneet työttömyyttä alentaviin toimenpiteisiin voimakkaasti. Tästä huolimatta tulokset ovat olleet
vaatimattomia. Tämä ei välttämättä johdu toimenpiteiden heikosta tehosta, vaan syynä voi
olla myös taloudellisen ympäristön muuttuminen työllisyyden kannalta vaikeammaksi mm.
globalisaation seurauksena.
Globalisaatio on merkinnyt markkinoiden
avautumista sekä ennen muuta pääoma- ja hyödykemarkkinoiden tehostumista. Markkinoiden
toiminnan tehostuminen on tuonut kilpailun alueille ja sektoreille, jotka ovat aiemmin olleet kilpailulta suojattuja. Yhtäältä tämä on ollut työllisyyden kannalta hyvä asia. Kuten Pertti Haaparanta (1998b) toteaa, ovat eräät tutkijat pitäneet
Euroopan talousongelmien todellisena syynä
jäykkiä hyödykemarkkinoita, ei työmarkkinoita.
Samoin voidaan perustellusti väittää, että pääomamarkkinoiden ja samalla investointien tehottomuus on ollut esimerkiksi Suomessa työttömyyttä lisäävä tekijä, ks. Pohjola (1996).
Toisaalta, vaikka tehokkaat pääoma- ja hyödykemarkkinat ovat työllisyyden ja talouskasvun kannalta toivottavia, liittyy myös markkinoiden tehostumiseen omat ongelmansa. Markkinoiden toiminnan tehostuminen tyypillisesti
korostaa jäljellejäävien vääristymien vaikutuksia. Esimerkiksi verojärjestelmän vääristävät
vaikutukset työmarkkinoille ovat yleensä sitä
suuremmat, mitä tehokkaammin pääoma- ja
hyödykemarkkinat toimivat. Jos kovempi kilpailu kohotaa hintajoustoja hyödykemarkkinoilla, merkitsee se myös työvoiman kysynnän
jouston kohoamista sen oman hinnan eli työvoimakustannusten suhteen. Tällöin työvoiman kysyntä reagoi aiempaa voimakkaammin kokonaistyövoimakustannuksiin vaikuttaviin veroihin.
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Kaikkein eniten markkinoiden tehostuminen
on muuttanut ja muuttaa EU-maissa ns. kotimarkkinoita, jonne kilpailu ulottuu aiempaa
enemmän. Tänään EU-maissa ei ole enää perinteistä kilpailulta suojattua kotimarkkinasektoria. Palvelusektorinkin yritykset joutuvat nopeasti reagoimaan markkinoiden ja kilpailijoiden
liikkeisiin.
Tehokkuusetuja haetaan mm. jatkuvalla yritysten sisäisillä ja välisillä uudelleenjärjestelyillä, joista yhtenä esimerkkinä ovat yritysfuusiot
yli maiden rajojen. Tähän prosessiin yhdistyy
usein saneeraus ja työpaikkojen häviäminen.
Samalla tehokkaasti toimivat ja kasvavat markkinat johtavat yritysten laajentumiseen ja uusien yritysten sekä työpaikkojen syntymiseen.
Ilmiö, jossa kannattamattomia työpaikkoja
häviää ja kannattavia syntyy, ei tietenkään ole
mikään uusi, vaan tuotannon ja tuotantopanosten uudelleenkohdentumista on tapahtunut aina.
Schumpeter puhui aikoinaan luovasta tuhoutumisesta. Nykyisin tästä prosessista on alettu
käyttää englanninkielessä sanaa churning, joka
tarkoittaa mm. ravistelua ja kirnuamista. Kilpailun kiristyminen, suhdannevaihtelut tai innovaatiot käynnistävät usein toimialan sisällä prosessin, jossa jyvät erottuvat akanoista.
Tuotannon ja tuotantopanosten uudelleenkohdentuminen on omiaan lisäämään tehokkuutta ja parantamaan hyvinvointia. Hiljattain
Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Alan
Greenspan korosti tätä puheessaan Yhdysvaltojen kongressille pohdiskellessaan Yhdysvaltojen pitkään jatkuneen nopean talouskasvun syitä. Greenspan (1999) toteaa: »It is this continuous churning, this so called creative destruction, that has become so essential to the effective deployment of advanced technologies by this
country over recent decades.»
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2. Miltä EU-maiden talouspolitiikan
haasteet näyttävät taloustieteen
valossa?
Taloudellisen integraation syveneminen, markkinoiden tehostuminen tai globalisaatio lisää
hyvinvointia. Mutta näiden hyötyjen saavuttaminen edellyttää yleensä aina rakennemuutosta
taloudessa esimerkiksi erikoistumisen tai tehottomuuksien karsimisen muodossa. Kuten Rodrik (1998) toteaa, rakennemuutos useimmiten
muuttaa tulonjakoa ja tuotantopanosten suhteellisia kysyntöjä.
On ilmeistä, että euro yhtäläistää pääoman
tuottovaatimuksia euro-alueella, mikä tulee välillisesti lisäämään tehokkuushyötyjen hakemista myös kansainvälisen kaupan ulkopuolisilla
sektoreilla eli lähinnä palvelusektorilla. Pääoman liikkuvuuden lisääntyminen kasvattaa
paineita tuotannontekijöiden hintojen yhtäläistymiseen. Obstfeldin (1998) luettelemat havainnot kuvaavat hyvin, että esimerkiksi osakemarkkinat ovat edelleen kansallisesti hyvin
eriytyneet.
Osa palvelualoista avautuu euron myötä
myös välittömästi aiempaa kovemman kilpailun
piiriin. Tästä hyvänä esimerkkinä on rahoitusala. EU-maiden palvelualojen tehottomuudesta
– ei vain pankkisektorin – on olemassa lukuisia
tutkimuksia ja selvityksiä. Tehokkuusetujen hakeminen olisi edennyt eurosta riippumatta, mutta mm. pääomamarkkinoiden tehostuminen ja
tuottovaatimusten yhtäläistyminen euroon siirtymisen seurauksena on omiaan kiihdyttämään
rakennemuutosta myös muilla palvelualoilla.
Työpaikkojen tuhoutumista ja syntymistä tai
laajemmin tuotannon ja tuotantopanosten uudelleenkohdentumista koskeva tutkimus on lisääntynyt viime vuosina nopeasti. Työpaikkojen uudelleenkohdentuminen voi aiheuttaa hyvinvointitappioita karkeasti kahdesta syystä.
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Ensinnäkin, jos menetettyjen työpaikkojen tilalle ei synny riittävästi uusia työpaikkoja, syntyy
työttömyyttä. Toiseksi työpaikkansa menettäneet voivat siirtyä aikaisempaa heikomman
tuottavuuden töihin. Caballero ja Hammour
(1998) esittävät tätä kuvaavan teoreettisen ja
kvantitatiivisen mallin. Yhdysvaltojen talouteen
kalibroidun mallin perusteella he arvioivat uudelleenkohdentumisen aiheuttamien hyvinvointitappioiden johtuvan hyvin karkeasti yhtä paljon työttömyys- ja tuottavuustappioista.
Marimon ja Zilibotti (1997) tarkastelevat uudelleenkohdentumisen vaikutuksia Yhdysvaltoissa ja Euroopan maissa hyvin pelkistetyn
mallin avulla. Yhdysvaltojen tapauksessa mallissa ei ole työttömyysturvaa. Tällöin uudelleenallokoituminen johtaa ennen muuta tuottavuustappioihin, koska työpaikkansa menettäneillä ei ole varaa etsiä tuottavuuttaan vastaavaa työtä. Eurooppalaisten maiden tapauksessa
työttömyysturvan olemassaolo puolestaan pitkittää työn etsintää, jolloin seurauksena on työttömyyttä.
Empiirisesti työpaikkojen tuhoutumista ja
luomista myös palvelusektorin osalta Yhdydsvalloissa ovat tarkastelleet Foster, Haltiwanger
ja Krizan (1998). Heidän mukaansa tuotosten ja
panosten uudelleenallokoituminen on ollut heidän tutkimallansa palvelusektorilla (autokorjaamot) tärkein tuottavuutta lisäävä tekijä. Työpaikkojen tuhoutumisen ja syntymisen empiirisen tutkimuksen kentästä Davisin, Haltiwangerin ja Schuhin (1996) teos on hyvä ja yleistajuinen esitys.
Työllisyysvaihtelujen syitä tarkastelevista lähestymistavoista hyvän katsauksen on esittänyt
Hall (1998). Nykyisessä tutkimuksessa työttömyysteoria on yhä enemmän integroitu dynaamisen tasapainomallin kehikkoon. Mallit perustuvat tyypillisesti työttömien työnetsinnän ja
yritysten työpaikkojen tarjonnan mallintami-

seen. Useat mallit voidaan nähdä ns. real business cycle-mallien jatkokehittelynä. Pyrkimyksenä on usein selittää suhdannevaihteluiden
syntyä, niiden voimistumista ja juuttumista
esim. korkean työttömyyden tilaan. Eräissä
malleissa – kuten edellä mainitussa Marimonin
ja Zilibottin mallissa – on pyritty selittämään
myös Euroopan ja Yhdysvaltojen työllisyyskehityksen eroja. Malleja on konstruoitu hyvin
erilaisiin oletuksiin perustuen ja tuloksia on
monenlaisia. Yhteistä tutkimuksille on, että kilpailevia hypoteeseja arvioidaan johdonmukaisten kehikoiden puitteissa.
Dynaamisten tasapainomallien ongelmana
on, että hyvin pelkistettyinäkin ne ovat varsin
mutkikkaita. Ensimmäinen työttömien työnetsintään ja yritysten työpaikkojen tarjontaan perustuva, työmarkkinoiden toimintaan rajoittuva
kvantitatiivinen malli Suomessa on hiljattain
konstruoitu VATT:ssa, ks. Holm, Sinko ja Tossavainen (1998).
Mitkä voisivat olla yllä esitettyjen näkökohtien implikaatiot Euroopan työttömyysongelman hoitamisen kannalta? Ensinnäkin pääoma-,
hyödyke- ja työmarkkinat on nähtävä kokonaisuutena. Esimerkiksi vallitsevien vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien haitalliset vaikutukset
työmarkkinoille ovat nyt erilaiset verrattuna aikaan, jolloin päomamarkkinat olivat säädellyt ja
kilpailu oli monilta osin varsin rajoitettua. Toiseksi viimeaikaisen, lähinnä 90-luvulla tehdyn
tutkimustyön seurauksena voidaan aiempaa paljon johdonmukaisemmin arvioida eri talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia työttömyyden hoitamisessa.
Kolmas ja epäsuora johtopäätös viimeaikaisesta tutkimuksesta liittyy pääoma- ja hyödykemarkkinoiden tehostumiseen. Kovempi kilpailu
EU-maissa todennäköisesti lisää tuotannon ja
tuotanopanosten uudelleenkohdentumista erityisesti aiemmin melko rajoitetun kilpailun piirissä
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olleilla aloilla. Tällöin, mitä heikommin työmarkkinat toimivat, sitä enemmän uudelleenkohdentuminen johtaa myös työttömyyteen.
Työttömyyden välttämiseksi paineet mm.
palkkahaitarin leventämiseksi EU-maissa kasvavat. Jotta tämä ei puolestaan aiheuttaisi kohtuuttomia toimeentulo-ongelmia, on mm. matalapalkkaisten työn verotusta voitava keventää.
Yleisemmin on ilmeistä, että eurooppalaisen
hyvinvointivaltion säilyminen ja kyky vastata
ikääntyvän väestön tuomiin julkisen talouden
haasteisiin riippuu ratkaisevasti talouskasvusta.
Mitä EU-maat voivat sitten tehdä talouskasvun
ylläpitämiseksi?
Talouskasvu riippuu vähänkin pitemmällä
tähtäimellä ennen muuta tuottavuuskehityksestä.
Teoreettinen ja empiirinen tuottavuustutkimus
on viime vuosina ollut runsasta ja siitä on syytä
ottaa esille kolme mielenkiintoista tulemaa.
Ensinnäkin aikaisempaa enemmän on tarkasteltu tuotannon ja tuotantopanosten uudelleen
allokoitumisen merkitystä tuottavuuden kasvussa. On voitu havaita, että lopettavat yritykset
ovat tuottavuudeltaan tyypillisesti paljon heikompia kuin aloittavat yritykset. Tuottavuus paranee paljolti tuotannon ja tuotantopanosten uudelleenallokoitumisen seurauksena kuten mm.
edellä mainitussa Fosterin, Haltiwangerin ja
Krizanin tutkimuksessa on voitu todeta.
Toiseksi on tutkittu paljon markkinoiden heikon toimivuuden ja rajoitteiden merkitystä tuottavuuden kasvua hidastavana tekijänä. Prescott
(1998) esittää tästä hyvän katsauksen, jossa
myös esimerkein valotetaan eräiden alojen heikon tuottavuuden syitä Euroopassa verrattuna
samojen alojen tuottavuuteen Yhdysvalloissa.
McKinseyn konsulttitoimiston useiden selvitysten kantavana teemana on ollut juuri se, että
matala tuottavuus selittyy hyödykemarkkinoiden kilpailun puuttella, ks. esim. Lovegrove et
al. (1998).
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Kolmanneksi on tutkittu paljon tutkimus- ja
kehittämisinvestointien vaikutusta tuottavuuteen. Tästä hyvän katsauksen on esittänyt Helpman (1998). Helpmanin mukaan tutkimukset
tukevat kahta johtopäätöstä. Ensinnäkin tutkimus- ja kehittämisinvestointien tuottoaste on
hyvin korkea ja toiseksi taloudellinen yhdentyminen lisää merkittävällä tavalla uuden teknologian leviämistä.
EU-maiden koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämisinvestointien vaikutusta tuottavuuteen
ovat tarkastelleet Eaton, Gutierrez ja Kortum
(1998) laajassa tutkimuksessaan. Heidän tulostensa mukaan yhdessä Euroopan maassa tehdyt
koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit lisäävät tuottavuutta tuntuvasti useimmissa
Euroopan maissa ja huomattavasti enemmän
Euroopan maissa Yhdysvaltoihin verrattuna.
Yllä esitetyn perusteella EU-maiden tuottavuuden kasvun ja sitä kautta talouskasvun edistämisen suhteen voidaan vetää kolme alustavaa
johtopäätöstä. Ensinnäkin markkinoiden toiminnan tehostuminen tullee jo sinänsä lisäämään EU-maiden tuottavuuden kasvua. Toiseksi tutkimus- ja kehittämisinvestointien tuottavuutta lisäävä vaikutus on ilmeisen tuntuva ja
siinä mielessä näiden investointien tuottoaste on
korkea. Kolmanneksi yhdessä EU-maassa tehdyt tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit ovat tavallaan Euroopan laajuisia julkishyödykkeitä,
mikä nostaa esiin vapaamatkustajaongelman.
Tästä syntyvän ulkoisvaikutuksen sisäistämiseksi EU-tason koordinointi teknologiapolitiikan alueella on perusteltua.

3. Mitkä ovat suurimpien EU-maiden
näkemykset talouspolitiikasta?
Neljästä suuresta EU-maasta Italian hallituksen taholta ei ole esitetty yhtä selkeitä linjauksia Euroopan työllisyyden ja talouskasvun
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edistämiseksi kuin Ison-Britannian, Saksan ja
Ranskan taholta. Luonnollisesti monilla pienemmillä EU-mailla on runsaasti näkemyksiä
työllisyyden ja talouskasvun edistämisestä. Tässä rajoitun kuitenkin vain Ison-Britannian, Saksan ja Ranskan viimeaikaisten linjausten tarkasteluun.
Tony Blairin hallitus on korostanut voimakkaasti rakenteellisten uudistusten merkitystä
EU-maiden työllisyyden parantamiseksi. Amsterdamissa Eurooppa-neuvosto totesi työllisyyttä ja kasvua koskevassa päätöslauselmassa, ks.
Eurooppa-neuvosto (1997), että rakenteellisten
uudistusten on oltava kattavia työpaikkojen luomista ja vastaanottamista koskevien monimutkaisten kannustinongelmien hoitamisessa. Päätöslauselman 4. kohta toteaa: » Eurooppa-neuvosto korostaa yrittämistä ja työpaikkoja edistävän verotuksellisen ympäristön luomisen tärkeyttä jäsenmaiden kannalta.» Ison-Britannian
puheenjohtajakauden Eurooppa-neuvoston päätelmät painottivat edelleen rakenteellisten uudistusten merkitystä ja panivat alulle menettelyn,
jonka perusteella vuosittain seurataan rahoitusja hyödykemarkkinoiden uudistamista EUmaissa.
Saksan ja Ranskan valtiovarainministerit julkistivat hiljattain kirjoituksen Euroopan työllisyyden ja talouskasvun edistämisestä, ks. Lafontaine ja Strass-Kahn (1999). Heidän kirjoituksena tiivistää ilmeisen hyvin Saksan ja Ranskan hallitusten edustajien eri yhteyksissä esittämät talouspoliittiset linjaukset.
Lafontaine ja Strauss-Kahn katsovat, että
menestyksekkääseen työttömyydenvastaiseen
kamppailuun tarvitaan eräänlaista tuplastrategiaa. Yhtäältä tarvitaan sovelias makropoliittinen
policy mix. Toisaalta tarvitaan rakenteellisia uudistuksia.
Lafontainen ja Strauss-Kahnin mielestä sovelias policy mix tarkoittaa, että palkanmuodostus,

rahapolitiikka ja finanssipolitiikka toimivat johdonmukaisena kokonaisuutena. Jos yksikkötyövoimakustannukset pysyvät ennallaan, eivät
työvoimakustannukset aiheuta inflaatiopainetta.
Tällöin rahapolitiikan täytyy heidän mielestään
olla neutraalia ja, jos yksikkötyökustannukset
laskevat – kuten he toteavat hiljattain tapahtuneen – tulisi korkojen laskea. Finanssiministereinä Lafontaine ja Strauss-Kahn katsovat, että
heidän on pidettävä julkiset menot kurissa, mutta että verotulot riippuvat talouskasvusta ja velanhoitomenot korkotasosta. He toteavat, että
vain jos kaikki kolme osapuolta (työmarkkinaosapuolet, keskuspankki ja hallitukset) toimivat
johdonmukaisesti kokonaisuutta silmällä pitäen, voidaan toivoa, että Euroopan työllisyys
paranee.
Rakennepolitiikasta Lafontaine ja StraussKahn toteavat, että on tarpeellista parantaa tavara-, palvelu- ja pääomamarkkinoiden toimintaa. Heidän mukaansa pitää kuitenkin varmistaa, että uudistukset osoittavat enemmän solidaarisuutta sosiaalisten ja alueellisten ryhmien
välillä. He katsovat, että uusliberalistisen työmarkkinoiden dereguloinnin itsepintainen pakottaminen on enemmän myötävaikuttanut uudistusten estymiseen kuin työpaikkojen hankkimiseen.
EU:n tuottavuuden parantamisesta hyödykeja pääomamarkkinoiden toimintaa edelleen tehostamalla EU-maat ovat varsin yksimielisiä.
Samoin panostaminen tutkimukseen ja kehittämiseen nähdään kaikissa maissa tärkeäksi. Toisaalta useimpien EU-maiden satsaukset ovat
käytännössä jääneet suhteessa huomattavasti
pienemmiksi kuin esim. Suomessa.
Monista syistä EU-maat saattavat aikaisempaa enemmän etsiä nopeaa ratkaisua työttömyyteen perinteisen makrotalouspolitiikan keinoista. Suuren yleisön saattaa olla myös helpompi
hyväksyä näkemys, että työttömyysongelman
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takana on ollut lähinnä liian kireä finanssi- tai
rahapolitiikka. Työttömyys on juuttunut korkeaksi samaan aikaan kun EU-maat ovat panneen budjettejaan kuntoon ja inflaatio on nujerrettu. Finanssi- tai rahapolitiikan löysentäminen
saattaa olla poliittisesti myös helpommin läpivietävissä kuin esim. työmarkkinoiden toimintaa parantavat rakennepoliittiset toimet.

4. Lopuksi
EU-maiden työttömyysongelman ratkaisu ei ole
näköpiirissä. Päinvastoin on olemassa ilmeinen
riski, että työttömyys saattaa monissa maissa
kääntyä uudelleen nousuun, vaikka suhdannekehitys olisi tyydyttävää. Suomen 90-luvun
lama, niin vaikea kuin se olikin, aikaansai suuren tehostumisen kansantaloudessa. Käsitykseni mukaan useissa EU-maissa on vielä edessä
paljon sellaista tehostamista, joka Suomessa on
jo takana.
Tehokkuusetujen hakeminen ja kilpailun lisääntyminen EU-maissa jatkuu. Globalisaatio ja
euro ovat omiaan kiihdyttämään tuotannon ja
tuotannontekijöiden uudelleenkohdentumista
EU-maissa. Tämä rakennemuutos hyödyttää
kuluttajia ja se tuo uusia työllisyysmahdollisuuksia. Riskinä kuitenkin on, että EU-maiden
työmarkkinoiden toiminnan puitteet jäävät sellaisiksi, että työpaikkoja häviää enemmän kuin
syntyy.
Julkinen keskustelu on euroon siirryttäessä ja
kansainvälisen talouden epävarmuuksien takia
ymmärrettävästi keskittynyt mm. Europan Keskuspankin rahapolitiikkaan. Euroalueen työttömyysongelman ratkaisun avaimet löytyvät kuitenkin mitä ilmeisimmin pääasiassa rakennepolitiikan puolelta.
Mm. vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien haitalliset vaikutukset työmarkkinoille ovat nyt erilaiset verrattuna aikaan, jolloin pääomamarkki-
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nat olivat säädellyt ja kilpailu monilta osin varsin rajoitettua. Kärjistäen voi sanoa, että 1970luvun pelisäännöt eivät sovi yhteen 2000-luvun
taloudellisen ympäristön kanssa. Talouspolitiikan vaikeana tehtävänä on rukata pelisääntöjä
siten, että ne toteuttavat asetettuja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ottaen kuitenkin huomioon
maailman muuttumisen.
Taloustiede on tuottanut viime vuosina paljon hyödyllistä tietoa, jota käyttäen EU-maiden
työttömyyden hoitoreseptejä voidaan aiempaa
paremmin arvioida. Tämän takia toivoisi, että
ekonomistit osallistuisivat nykyistä ahkerammin myös EU-tason työttömyysongelmien pohtimiseen. Ekonomistien puheenvuoroille on nyt
tarvetta, kun mm. EMUn alkamisen ja Saksan
hallitusvaihdoksen jälkeen EU-maat ovat hakemassa uuttaa suuntaa talouspolitiikalleen.
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