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Johdanto
Kansantalouden toimintaympäristö kansainvälistyy. EMU on muuttanut makrotalouspolitiikan perusteita. Rakenteelliset uudistukset ovat
johtaneet markkinoiden vapautumiseen ja kansallisten politiikkatoimenpiteiden roolin ja merkityksen uudelleenarviointiin. Kysymys on
makro- ja rakennepolitiikan työnjaon muutoksesta.
Uuden vuosituhannen alkaessa Suomen kansantalouden kokonaistilanne on monilta osin
erinomainen: BKT kasvaa vahvasti, inflaatio on
alhainen ja hintakilpailukyky hyvä, työttömyys
on laskussa, valtion velka ja korkomenot ovat
pienenemässä, vaihtotase on positiivinen ja yritysten vakavaraisuus on hyvä.
Ovatko talouspolitiikan ongelmat siis kokonaan kadonneet? Missä on nyt talouspolitiikan
1
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keskiö? Miten talouspolitiikkaa tulisi nyt orientoida?
Viime aikoina on usein tuotu esille se, että
politiikan painopisteen tulisi entistä enemmän
olla rakenteellisissa kysymyksissä. Esitelmässänikin yritän pohtia, mitä voitaisiin tehdä erityisesti rakennepolitiikassa, jotta kansantalouden
suotuisa kehitys voitaisiin jatkossakin turvata.
Jotta kysymykseen voidaan mielekkäästi vastata, on välttämätöntä aluksi tarkastella rakennepolitiikan määrittelykysymyksiä. Käsittelen rakennepolitiikan korostumiseen johtaneita syitä
kansantalouden toimintaympäristössä ja itse rakennemuutoksen luonnetta. Esityksen lopussa
esitän näkemyksiäni eräistä keskeisistä rakennepoliittisista ongelmista ja siitä, millaisia ongelmia rakennepolitiikan harjoittaminen käytännössä kohtaa.

Rakennepolitiikan rooli on vahvistunut
Sekä OECD:ssä että EU:ssa on jo pitkään ollut
vallalla talouspoliittinen ajattelu, jonka tavoitteena on luoda kansantalouteen vakautta alhai-
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sen inflaation ja terveen finanssipolitiikan muodossa. Rakennepolitiikan tarkoituksena on edistää kansantalouksien tehokasta toimintaa ja parantaa resurssien allokaatiota (OECD, 1996,
s.6). EU:ssa puhutaan myös talouden sopeutumiskyvystä. Tämänkin katsotaan edellyttävän
makrotaloudellisen vakauden yhdistämistä mikrotaloudelliseen joustavuuteen (The Competitiveness of European Industry, 1999).
Makrotalouden vakautta on haettu ensin
EMS:n ja sittemmin talous- ja rahaliiton avulla.
Talouden tehokkuutta ja rakenneuudistuksia tavoitellaan puolestaan sisämarkkinaohjelman kehittämisellä. Nähtäväksi jää, mikä rooli EU:n
uudella työllisyysohjelmalla tulee olemaan.2
Viimeaikaisessa kotimaisessakin talouspoliittisessa keskustelussa makropolitiikka ja rakennepolitiikka on usein nähty vaihtoehtoisina
toimenpiteinä. Kun suuri valtion velka, budjetin heiveröinen tasapaino ja vieläpä EMU:n vakaus- ja kasvurajoitekin on nähty esteinä finanssipolitiikan virittämiselle elvyttävämpään suuntaan, seurauksena on ollut rakennepolitiikan
roolin korostuminen.3 Lisäksi usein on esitetty
näkemys, jonka mukaan työttömyys on lähes
kokonaan rakenteellista eikä sitä voidakaan
olennaisesti makropolitiikalla alentaa (ks. esim.
Tyrväinen, 1996 ).

2

EMU:a rakennettaessa yhtenä pyrkimyksenä on
tietenkin ollut EU:n perustavien poliittisten tavoitteiden rauhan, yhteistyön ja demokratian vahvistaminen. Osa päätöksistä nojaa siten puhtaasti poliittisiin
valintoihin Euroopan arkkitehtuurin eteenpäin viemiseksi.
3

On toki huomattava, että julkinen talous EMU-kriteerein määriteltynä oli ylijäämäisin Suomessa verrattuna EU-maihin vuonna 1999. Sama tilanne jatkuu
vuonna 2000. Kysymys onkin lähinnä valtion velasta ja sen finanssipolitiikan toimintavapautta rajoittavasta vaikutuksesta.

Rakennepoliittiset näkökohdat ovat Lipposen
hallituksen laajassa ohjelmassa nähtävissä selkeästi. Työllisyysasteen kohottaminen ja kasvupolitiikka hintavakauden olosuhteissa ovat nykyisen hallituksen keskeisiä tavoitteita.
Kasvupolitiikassa hallituksen ohjelma nojaa
vahvasti osaamisen kasvattamiseen keinona taloudellisen kasvun saavuttamiseksi. Talouskasvun edellytyksiä halutaan toteuttaa parantamalla hyödyke-, pääoma- ja työmarkkinoiden toimivuutta rakenteellisilla uudistuksilla sekä uudistamalla verotusta ja sosiaalietuuksia työllisyyttä parantavaan ja omatoimisuutta kannustavaan suuntaa. Perusvirityksiltään ohjelman siis
voidaan katsoa heijastelevan pitkälti sekä
EU:ssa että OECD:ssä omaksuttuja näkemyksiä
nykytilanteeseen sopivan talouspolitiikan luonteesta.
Miten tähän politiikka-asetelmaan on tultu,
on oman keskustelunsa arvoinen. Käytännön
lähtökohtana on se, että 1970-luvun öljykriiseistä alkaen monet Euroopan maat ovat painiskellet hidastuneen kasvun, korkean inflaation,
kasvaneen työttömyyden ja kasvavien julkisten
vajeiden kanssa. Tämä ei ole sallinut kovin aktiivista finanssipolitiikkaa, vaan vakautta ja kasvua on ollut pakko hakea muita teitä. 1990-luvulla esimerkkinä on OECD:stä ns. Jobs Study
ja sen politiikkasuositukset. EU:n puolelta tuore esimerkki on ns. Cardiff-prosessi, jossa keskipisteenä on hyödykemarkkinoiden toimivuuden parantaminen (1999). EU:n tuoreen Lissabonin huippukokouksen päätelmät puolestaan
luovat perustaa eurooppalaiselle kasvupolitiikalle (Employment, Economic Reforms and Social Cohesion – towards a Europe based on innovation and knowledge, 2000)
Kehityksen taustalla ovat vaikuttaneet myös
taloustieteen teoreettiset aatevirtaukset, etupäässä rationaaliset odotukset ja uusi klassinen
talousteoria. Tämä on johtanut tarjonnan talous-
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tieteen esiinmarssiin ja sitä mukaa myös rakenteellisten uudistusten korostumiseen talouspolitiikassa4 Seurauksena on ollut aktiivisuuden
väheneminen makrotalouspolitiikassa.

Rakennepolitiikan tarve on ajankohtainen myös Suomessa
Kotimaisessa makrotalouspolitiikassa keskeisenä yleisenä kysymyksenä on nyt finanssipolitiikan sovittaminen uuteen EMU-ympäristöön. Finanssipolitiikan rajoitteina ovat EMU-sopimuksen edellyttämä liiallisen alijäämän välttäminen
sekä kasvu- ja vakaussopimus.
EMU:n keskeisimmät talouspoliittiset implikaatiot ovat tulleet esille jo monissa eri yhteyksissä5. Eurooppalainen vakaa rahapolitiikka
hyödyttää Suomea niin kauan kuin se on sopusoinnussa kotimaisen makrotaloudellisen tilanteen kanssa. Ongelmia voi syntyä lähinnä kahta
tietä:
– eurooppalainen rahapolitiikka on liian löysää (tai jossakin toisessa tilanteessa liian kireää) suomalaiseen suhdannetilanteeseen
nähden
– suomalaisten tuotteiden hintakilpailukyky rapautuu asteittain liian suurten palkankorotusten ja kotimaisen inflaation vaikutuksesta.
Ajankohtaisessa talouspolitiikan virityksessä
ehkä suurin huolen aihe Suomessa – kuten Euroopassakin – on edelleen se, että jo pitkään jatkuneesta vahvasta kasvusta huolimatta työttö4
Makroteorian ja talouspoliittisen ajattelun kehityksestä ks. esim. Honkapohja (1996) ja Koskela (1996).
5
Talouspolitiikka-ajattelua EMU-ympäristössä pohtii ansiokkaasti Martti Hetemäki Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa (1998). Teemasta myös Rahaliitto ja Suomi (1997) sekä Vartiainen – Haaparanta
– Hulkko – Melgin ja Rantanen (1999).
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myys on pysynyt sitkeästi korkeana. Suomessa
hallitus on lähentynyt työllisyysastetavoitettaan, mutta on siitä edelleen liian kaukana. Viime kädessä korkean työttömyyden pelätään nakertavan pohjan sodanjälkeisiltä eurooppalaisilta sosiaali- tai hyvinvointivaltiorakennelmilta
(The welfare state in Europe, 1997).
Työttömyyttä koskevassa keskustelusta saa
usein sen mielikuvan, että työvoiman tarjontaa
vähentämällä voitaisiin vähentää työttömyyttä.
Asia näyttää kuitenkin olevan päinvastoin. Korkea työllisyysaste korreloi matalan työttömyysasteen kanssa (Kuvio 1)6. Ekonomisteille tämän
ei tietenkään pitäisi olla yllätys. Tältä osin hallitusohjelma on onnistunut kääntämään katseen
oikeaan suuntaan.
Työllisyysongelman rinnalle keskeiseksi kysymykseksi on mielestäni nyt kuitenkin nousemassa hintakilpailukyvyn säilyttäminen tilanteessa, jossa hyvän talouskehityksen seurauksena aletaan osin lähestyä kansantalouden kapasiteettirajoja (tai sitten rakenteellisen työttömyyden rajaa). Näin ollen talouden sopeutumiskykyä ilman devalvaation apua saatetaan joutua
koettelemaan jo lähivuosina. Tämä tietenkin
korostaa tarvetta analysoida niitä keinoja, joilla
sopeutumiskykyä voitaisiin lisätä. Periaatteessa
joustavampi talous on uudessa tilanteessa parempi kuin joustamaton. Niinpä joustavuuden ja
sopeutumiskyvyn lisäämiseen tähtäävän rakennepolitiikan tarve ikään kuin luonnostaan korostuu.
Valtion osakesalkun arvon kasvaessa valtion
velan lyhentäminen on myös ajankohtainen kysymys. Palkintona velan lyhentämisestä olisi
ennen kaikkea pienenneet korkomenot.7 Pe6

Työllisyysaste on työllisten osuus 15–64 vuotiaasta väestöstä.
7

Velan korkomenot laskevat tosin tuntuvasti lähivuosina myös velkakannan konvertoitumisen myötä.
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Kuvio 1. Työllisyys- ja työttömyysaste EU-maissa vuonna 1998

riaatteessahan valtion tulisi sijoittaa mahdolliset
ylijäämävaransa kohteeseen, jossa ne tuottavat
parhaiten koko kansantaloutta ajatellen. Rahojen pitäminen osakesijoituksissa voi olla järkevää, jos yhtiön osakkeiden arvon odotetaan
edelleen tuottavan paremmin kuin rahojen käytön vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa. Vaihtoehtoisten strategioiden selvittely on tässä sekä
mielenkiintoista että ajankohtaista. Vaikka mitään itsestään selvää parasta vaihtoehtoa on vaikea osoittaa, talouspolitiikan liikkumatilan raivaaminen velkakantaa pienentämällä vaikuttaa
hyvinkin painavalta näkökohdalta. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista tämän kysymyksen laajempaan pohdintaan.

Mitä on rakennepolitiikka?
Valitettavasti keskustelua rakennepolitiikasta
vaikeuttaa se, että sillä voidaan tarkoittaa kovin
monia asioita. Rakennepolitiikan käsitteen epämääräisyyden vuoksi keskustelussa usein ’anything and everything goes’. Toisin kuin suhdannepolitiikassa, rakennemuutosten mittaaminen
on jäänyt epämääräiseksi; ei ole yleisesti hyväksyttyjä tapoja arvioida rakennemuutoksen suuruutta tai nopeutta.8 Tämä tietenkin vaikeuttaa
käytävää keskustelua.
8

Kestävän kehityksen mittaaminen on äskettäin
otettu esille mm. OECD:ssä (OECD Proceedings,
2000).
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Tavallisesti kuitenkin asetetaan vastakkain
käsitepari suhdannepolitiikka – rakennepolitiikka. Vaihtoehtoisesti puhutaan makropolitiikasta ja rakennepolitiikasta (OECD, 1996). Tässä
laajasti käytössä olevassa rakennepolitiikan
määrittelyssä korostuu vakaan kasvun turvaaminen alhaisen inflaation oloissa.
Suhdanne- tai makropolitiikalla tarkoitetaan
yleensä makrotalouden lyhyen aikavälin kehitykseen tähtäävää säätelyä. Rakennepolitiikkaan taas liittyy kysymys, miten resurssit allokoituvat taloudessa pitkällä aikavälillä. Tässä
taas rakenne- ja kasvupolitiikan käsitteet voivat
mennä päällekkäin eikä niitä käytännön toimenpidetasolla yleensä pystytä kovin selkeästi erottamaan toisistaan.
Laajemmin ja pitemmälle tähtäävänä rakennepolitiikka voidaan nähdä kestävän kasvun tai
kestävän kehityksen aikaansaamisen välineenä
(OECD, 2000). Myös hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa rakennepolitiikka ja rakenteelliset uudistukset on nähty
tarpeellisina (ks. esim. The welfare state in Europe, 1997).
Miksi ja mihin rakennepolitiikkaa sitten tarvitaan? Kuka kaipaa rakenteellisia uudistuksia?
Eivätkö ihmiset mieluummin halua vastustaa
epämieluista muutosta ja säilyttää status quon?
Useinhan elintason nousu halutaan mieluiten ilman muutoksia ja riskejä.
Rakennepolitiikka ei tietenkään ole tavoite
sinänsä, vaan se on nähtävä välineenä joihinkin
perustavimpiin yhteiskunnallisiin päämääriin
pyrittäessä. Rakenneuudistuksia voidaan tällöin
katsoa tarvittavan kansantalouden sopeutumiskyvyn kasvattamiseksi niin, että päämäärät voidaan helpommin saavuttaa. Mutta millainen rakenne tulisi olla tavoitteena? Kenellä on oikeus
päättää rakenteista? Kenellä on velvollisuus
päättää ja kenellä on edellytyksiä tehdä päätöksiä?

180

Rakennepolitiikan teoreettiset
perusteet
Käsitteen epämääräisyyden lisäksi rakennepolitiikalta puuttuu yleisesti hyväksytty teoreettinen
perustelu. Yhtenä lähtökohtana on ollut tarjonnan taloustiede, jonka käytännön politiikkasovellutukset juontavat 1980-luvun alkuun IsoonBritanniaan ja Yhdysvaltoihin. Pyrkimyksenä
on vaikuttaa kansantalouden kokonaistarjontaan
niin, että inflaatiota kiihdyttämättä voitaisiin
päästä alemmalle työttömyyden tasolle.
Markkinoiden ja pääomaliikkeiden vapauttamisen seurauksena rakennemuutokset tapahtuvat pitkälti markkinaehtoisesti. Mutta toimivatko markkinat tehokkaasti? Julkinen politiikka
voi vaikuttaa kansantalouden rakennekehitykseen normeilla, standardeilla ja säätelyllä, kilpailuehtojen uudelleen muokkauksella ja yleisillä julkisilla tukitoimilla (koulutus, infrastruktuurit, R&D). Osa markkinoiden rakenteellisista ongelmista on sellaisia, joihin politiikalla ei
voi vaikuttaa (transaktiokustannukset ja informaation puutteellisuuteen liittyvät ongelmat,
esim. tehokkuuspalkat, organisaatioiden sisäiset
rakenteet). Ei ole muodostunut selvää kuvaa siitä, mikä olisi julkisen politiikan tehokkain rooli
tässä uudessa, vapautuneiden markkinoiden tilanteessa.
Rakennepolitiikan teoreettisia perusteluja
voidaan hakea myös uuden kasvuteorian piiristä. Neoklassinen kasvuteoriahan ei jättänyt
politiikalle merkittävää roolia. Sen sijaan endogeeninen kasvuteoria on tuonut uusia aineksia rakennepolitiikkaa koskevaan keskusteluun. Tutkimustyö on tällä alueella hyvin vilkasta.
Uusina asioina ovat korostuneet myös talouden institutionaaliset tekijät. Niiden tutkimusta
haittaa toisaalta yhtenäisen käsitteellisen kehikon puutteellisuus ja toisaalta mittaamisen on-
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gelmat. Näin teoriarakennelmat jäävät helposti
spekulatiiviselle tasolle9.
Mitkä ovat sitten talouspolitiikan reunaehtoja muokkaavien globalisaation ja integraation
rakennevaikutukset keskeisten teorioiden valossa?
Perinteinen kauppateoria ennustaa erikoistumisen lisääntyvän integraation seurauksena.
Sen mukaan rikkaammat maat erikoistuvat pääomaintensiivisille, taito- ja tutkimusintensiivisille aloille. Euroopassakin tapahtuisi ensin entistä suurempaa erikoistumista ja maantieteellistä keskittymistä, mutta sitten ajan mittaan tuotannontekijöiden liikkeiden myötä niin erikoistuminen kuin varallisuuserokin vähenisivät.
Uusi kauppateoria puolestaan korostaa lisääntyvien skaalatuottojen, epätäydellisen kilpailun ja tuotedifferentiaation merkitystä. Rikkaimmat maat keskittyvät sen mukaan innovaatiointensiivisille aloille, joissa kysytään uusia ja
uudenlaatuisia tuotteita. Ne myös kykenevät
hyödyntämään paremmin uutta teknologiaa ja
siitä saatavia voittoja. Samalla tulotasolla olevat maat käyvät keskinäistä kauppaa eikä ole
varmaa, että kehitys johtaa entistä suurempaan
maakohtaiseen erikoistumiseen. Monelta osin
uuden kauppateorian perusoletukset vaikuttavat
klassisen kauppateoriaan verrattuna uskottavammilta. Teorioiden antamat ennusteet ovat
siis kuitenkin hyvin erilaisia.
Uuden talousmaantieteen mallit edustavat
kolmatta teoriatyyppiä, jossa koon, tulotason ja
sijainnin perusteella etulyöntiasemassa olevat
9

Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman roolista kasvussa käydään nyt erittäin vilkasta kansainvälistä
keskustelua, Institutionaalisella puolella työmarkkinainstituutioiden ohella esille on noussut mm. ’good
governance’ -keskustelu sekä yritysten, julkisen hallinnon, kansantalouden mutta jopa koko maailmantalouden tasolla.

maat hyötyvät ja vahvistuvat ensin integraatiosta. Lisääntyvien skaalatuottojen toimialojen
kannattaa sijaita lähellä keskuksia, kerrannaisvaikutukset vahvistavat suuria markkinoita, samoin kuin eri toimialojen keskinäiset riippuvuudet. Periferiassa olevat maat puolestaan erikoistuvat matalapalkka-aloille, vähän laatueroja sisältäviin tuotteisiin ja tuotteisiin, joilla on vähän
kerrannaisvaikutuksia. Ajan mittaan erot voivat
kuitenkin vähentyä, jos keskustan työvoimakustannukset nousevat periferiaa nopeammin, jos
keskustassa alkaa esiintyä skaalan tuomia haittailmiöitä ja jos kuljetuskustannukset vähentävät tuotantokustannuserojen merkitystä. Kansainväliset muuttoliikkeet samoin kuin alueellinen muutto maan sisällä vähentävät myös keskustan ja periferian eroja. Yritysten liikkuvuus
ja periferian tietotaidon nostaminen voivat
myös olla kehityksen vastavoimia.
Teorioiden perusteella keskittyminen ja erikoistuminen voivat siis edetä miten päin vain.
Teoriat sellaisenaan tarjoavat myös varsin vähän politiikkasuosituksia. Näin ollen käytännön
rakennepolitiikkaa tulisikin rakentaa empiiristen havaintojen pohjalle. Niiden hypoteesien
muodostamisessa uudet teoriat ovat sekä välttämättömiä että hyödyllisiä. Sen paremmin empiirisiä tutkimuksia kuin politiikkasuosituksiakaan ei toki läheskään aina voida kehittää johdonmukaiseen teoriaan perustuen. Niinpä mm.
tapaustutkimukset tai vaikkapa ns. best practice
on usein hyvin suosittu tapa hahmottaa uusia
ajatuksia politiikasta.

Muutokset kansantalouden toimintaympäristössä
Rakenteellisia kysymyksiä hahmoteltaessa koen
välttämättömäksi ottaa lähtökohdaksi myös
kansantalouden toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset. Kiteyttäisin ne täs-
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sä globalisaation sekä EU:n ja Emu-jäsenyyden
mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin.
Päivän iskusana on maailmantalouden globalisoituminen.10 Tällä tarkoitetaan eri yhteyksissä varmaankin eri asioita. OECD:n raportin
(1997) mukaan globalisaation käsitteeseen kuuluvat seuraavat asiat: kaupan esteiden madaltaminen tai vapaakauppa, pääomanliikkeiden vapautuminen, rahoitusmarkkinoiden integroituminen, monikansallisten yhtiöiden laajeneva
rooli ja uuden teknologian – lähinnä informaatioteknologian – laajamittainen leviäminen ja
käyttöön otto.
Globaalitaloudessa kaikki maailmantalouden
osat ovat yhden talouden osia. Täydellinen globalisaatio tekisi maailmantalouden yhdeksi suureksi kansantaloudeksi. Tällaista tilaa ei ole vielä saavutettu – ja tuskin koskaan saavutetaankaan. Globalisaatio siis on ja pysyy epätäydellisenä. Voidaan myös väittää, että globalisaatio
ei suinkaan kosketa kaikkia (Gomez Buendia,
1995) vaan sen ulkopuolelle jäävät monet kehitysmaat.
Euroopan integraatio on globalisaatiota
konkreettisempi ja operationaalisempi käsite.
Integraatio ilmenee käytännössä mm. EU:n
lainsäädännön kehittymisenä. Kuitenkaan EU:n
integraatiopolitiikkaan ei voi olla vaikuttamatta
yleisempi globalisaatioprosessi. Tästä kokonaisuudesta Euroopassa on tehty omat johtopäätökset, jotka heijastuvat EU:n talouspolitiikan
suuntaviivoissa ja ohjelmissa.
Globalisaation ja integraatiopolitiikan seurauksena kansallisen makrotalouspolitiikan liikkumavara on jo kaventunut. Myös rakennepo10

Globalisoituminen on verraten uusi käsite. Se
esiintyi ensi kertaa verbinä Oxford Economic Dictionaryn mukaan vuonna 1962. Adjektiivi globaalinen
esiintyy saman lähteen mukaan jo seitsemännellätoista vuosisadalla. Temin (1999).
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liittisten toimien seurausvaikutukset voivat olla
erilaiset kuin aikaisemmin. Kannattaako esimerkiksi investoida tutkimukseen yhtä paljon
kuin ennen, jos hyödyt tästä valuvat entistä suuremmassa määrin ulkomaille? Onko Suomen
veronmaksajien koulutettava esimerkiksi sairaanhoitajia muille varakkaille Euroopan maille? Uusi toimintaympäristö herättää lukuisia
uusia talouspolitiikan strategisia kysymyksiä.

Rakenteiden raju muutos?
Yleinen käsitys on, että globalisaation ja integraation aiheuttama rakennemuutos on ollut erittäin voimakas. Suomen tilannearviossa ei tietenkään voida unohtaa vuosikymmenen ajan
suurta lamaa, joka jo yksinään riittäisi nostamaan viime vuosikymmenen rakennemuutokset
monilla ulottuvuuksilla historiallisesti poikkeuksellisen suuriksi.
Pääomanliikkeiden vapautuminen näkyy korostuneesti pörssissä: ulkomaalaiset ovat jatkuvasti lisänneet omistusosuuttaan pörssiyhtiöistä. Pörssin ulkomaalaisomistus hipoo nyt
70 %:n rajaa (kuvio 2). Ulkomaalaiset sijoittajat ovat nostaneet pörssiarvoja, josta suomalaisetkin ovat päässeet nauttimaan. Toisaalta pörssin mahdollinen alamäki ei enää kosketa vain
suomalaisia.
Pääomanliikkeiden vastakohtana työvoiman
liikkeet eivät ole kansainvälisesti juuri lisääntyneet. Sopeutuminen globalisaatioon ja integraatioon on siis pääosin tapahtunut kauppavirtojen
ja pääomaliikkeiden välityksellä. Sen sijaan
voidaan aprikoida sitä, missä määrin maan sisäisen muuttoliikkeen lisääntyminen on ollut
seurausta toimintaympäristön muutoksista.
Teknologisen muutoksen nopeuden arvioimiseksi on erittäin mielenkiintoista havaita, millaisia ovat olleet tuottavuuden muutokset Euroopassa 1990-luvulla. Lisääntyvän globalisaa-
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Kuvio 2. Ulkomaalaisten omistusosuus pörssiyhtiöiden osakepääomasta ja sen markkina-arvosta,
tammi 1994 – joulu 1999

tion mukaanhan teknologian nopean muutoksen
pitäisi heijastua myös tuottavuusluvuissa.
Suomessa tuottavuuden nousu vuosina 1990–
1998 ylittääkin tuottavuuden nousun vuosina
1973–1989. Kuvio 3 osoittaa, että Suomen lisäksi Pohjoismaat (Ruotsi ja Tanska) sekä
Portugali ja Australia ovat pystyneet kohottamaan tuottavuuden kasvuvauhtia 1990-luvulla verrattuna ajanjaksoon 1972–1989. Sen sijaan suuret EU-maat Saksa, Italia ja Ranska
eivät tähän ole kyenneet. Tässä voi olla eräs syy
Euroopan heikolle kehitykselle 1990-luvulla.
Merkille pantavaa on myös Japanin ja suuria
reformeja tehneen Uuden-Seelannin heikko menestys.11
Teollisuuden rakennemuutosta Suomessa on
tunnetusti dominoinut Nokia ja sen vanavedes-

sä kulkenut teollisuus. Tällä alueella Suomessa
on tapahtunut lisääntyvää erikoistumista, mikä
on koko teollisuudessa merkinnyt lisääntyvää
diversifikaatiota. Missä määrin tämä johtuu integraatiosta, on epäselvää. On kuitenkin syytä
uskoa, että integraatio on ollut myötävaikuttamassa ja vauhdittamassa tätä kehitystä.
Muutoin Suomen teollinen rakenne on muuttunut hämmästyttävän vähän (kuvio 4).12 Erikoistuminen on toimialatasolla tarkasteltuna ollut yllättävän vähäistä viimeksi kuluneiden 20
11

Tuottavuuslukujen vertailuun on toki syytä suhtautua tietyin varauksin, vaikka ne ovatkin virallisia
kansantuotelukuja.

12

Kuvion toimialajaottelu on omani eikä ole yleisessä käytössä.
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Kuvio 3. Tuottavuuden muutokset OECD-maissa vuosina 1990–1998 ja 1973–1998, % vuodessa

vuoden aikana. Teollisuuden toimialatason arvonlisäystä kuvaavista kokonaisluvuista ei kuitenkaan voida vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä rakennemuutoksen suuruudesta.
Toimialatason luvut eivät tietenkään paljasta
toimialojen sisällä ja yritysten tuotevalikoimissa tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi TEVANAKE-teollisuudessa on tapahtunut työllisyyden raju lasku. Kysymys ei ole vain teollisuudessa tapahtuneista menetyksistä. Myös
vaatteiden vähittäiskaupassa kilpailukyky on ollut heikko ja ulkomaiset – lähinnä pohjoismaiset yritykset – ovat vallanneet merkittävästi
markkinaosuutta.
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On jossain määrin yllättävää, että koko Euroopan teollisuus on toimialarakenteeltaan
muuttunut suhteellisen vähän. Huolimatta suurista pääomaliikkeistä ja fuusioaalloista Euroopan todelliset rakennemuutokset eivät näytä sittenkään kovin dramaattisilta. On pelätty mm.
sitä, että integraatio johtaa ydin-periferia -kehitykseen, jossa reuna-alueet kärsivät. EU:n komission kilpailukykyraportti vuodelta 1999
(The competitiveness of European industry,
1999) kuitenkin osoittaa, ettei näin ole ainakaan
toistaiseksi tapahtunut. Maantieteellistä keskittymistä ei ole ainakaan toistaiseksi merkittävästi tapahtunut. Pikemminkin asia näyttää olevan
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Kuvio 4. Teollisuusalojen osuudet bruttokansantuotteesta vuosina 1980 ja 1998

päinvastoin: nopeasti kehittyneet maat ovat olleet pieniä perifeerisiä maita: Irlanti, Portugali,
Itävalta ja Suomi sekä nyt aivan viime aikoina
myös Ruotsi. Näissä maissa myös teollisuuden
ja viennin rakennemuutos on ollut nopeampaa
kuin suurissa keskusmaissa. Tämä on estänyt
alueellisen keskittymisen. Reuna-alueiden sopeutumiskyky suhteessa eurooppalaiseen ytimeen näyttää siten olevan verraten hyvä. Reuna-alueiden maissa kehitys on myös ollut erilaista: Irlanti on erikoistunut, Portugali sen sijaan diversifioitunut.
Euroopan teollisuuden tuotanto on jossakin
määrin lisääntyvästi erikoistunut sisämarkkina-

hypoteesin mukaisesti. Viennissä ei kuitenkaan
näy lisääntyvää erikoistumista. Tämä johtuu ennen kaikkea toimialojen sisäisen kaupan (intraindustry trade) lisääntymisestä.
Maantieteellistä keskittymistä on tapahtunut
toimialoilla, jotka ovat tutkimus- ja tietointensiivisiä, aloilla joissa on lisääntyviä mittakaavaetuja ja lisäksi laaja tuotedifferentiointi ja korkeat palkat. Kaiken kaikkiaan kehitystä ovat
johtaneet monikansalliset yritykset, ei niinkään
tietyt toimialat.
Seuraavassa tuon konkreettisemmaksi muutamia keskeiseksi näkemiäni rakennepolitiikan
haasteita.
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Työmarkkinoiden kannustimet
Työllisyysasteen kohottamiseksi työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen on edelleen
ajankohtaista kannustinjärjestelmän ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden tehokkuuden näkökulmasta.
Työmarkkinoiden kannustinjärjestelmää on
viime vuosina tutkittu VATT:ssa varsin intensiivisesti. Keskustelu työttömyysloukusta on
monimutkaisempi kuin usein on saatettu kuvitella (Holm – Kyyrä – Rantala (1999)). VATT:n
työttömyysloukkuja koskevien tutkimusten
(Holm – Kyyrä, 1997, Kyyrä, 1997) mukaan
osa ihmisistä työllistyy, vaikka tulojen lisäys
jää vähäiseksi. VATT:n mikroaineistoihin perustuvat tutkimukset paljastavat tässä valintoihin vaikuttavia taustatekijöitä. Kannustinjärjestelmää on myös kehitetty oikeaan suuntaan.
Kynnyspalkat13 ovat alentuneet (Niinivaara,
1999).
Vaikka myönteistä rakennekehitystä on tapahtunut, olisi silti paikallaan arvioida edelleen
lisätoimenpiteiden tarve ja mitoitus. Holmin,
Sinkon ja Tossavaisen simulointimalli antaa
viitteitä siitä, millä tavoin rakenteelliseen työttömyyteen voitaisiin vaikuttaa (Holm – Sinko –
Tossavainen, 1999).
Rakennetyöttömyys on monimutkainen ja
ongelmallinen. Sen tasosta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä vallitsee erilaisia näkemyksiä
(Pohjola (1998), Honkapohja – Koskela (1999),
Holm – Somervuori (1997)). Eräänlaisena konsensus-näkemyksenä on viime aikoina pidetty
usein kahdeksan prosentin tasolla olevaa rakenteellista työttömyyttä. Tuomalan uusin vuotta
1998 koskeva tutkimus viittaa siihen, että pitkäaikaistyöttömyyden kova ydin on tosiasia ja
13

Kynnyspalkka on palkka, jolla kannattaa mennä
töihin.
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sen alentaminen on entistä vaikeampaa (Tuomala, 2000).
Työmarkkinoiden osittaiseen ylikuumenemiseen liittyy ns. mismatch-ongelmia. Sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tarjonnan pullonkaulojen aukaiseminen olisi tässä avainasemassa. Työmarkkinoiden nopea rakennemuutos on pahentanut mismatch-ongelmaa (Uusitalo, 1999).
Sopeutumista jarruttavat myös asuntomarkkinoiden pullonkaulat. Pitkän 1990-luvun alkupuoliskolle ajoittuneen vähäisen rakentamiskauden jälkeen ja taloudellisen kasvun mukanaan tuoman tulotason nousun ja muuttoliikkeen seurauksena asuntojen hinnat ovat pääkaupunkiseudulla kivunneet jo 1980-luvun lopun
’hullujen’ vuosien tasolle. Lyhyellä aikavälillä
asuntojen tarjonnan niukkuus jarruttaa työvoiman liikkuvuutta. Koska Suomessa ei ole absoluuttista maapulaa, on kysymys taloudellisesta
ongelmasta eli kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta. Ongelmana on asuntojen tarjonta. Siinä on ylimääräisiä jäykkyyksiä. Tässä vastuu on
keskeisesti kunnallistalouden päätöksentekijöillä. Tosin asuntojen tarjontaa koskeva relevantti
tutkimustieto on sekin vähäistä.
Asuntomarkkinat ovat ennenkin olleet kasvukauden kompastuskivi. Vaikka nyt näyttää vallitsevan suuri yhteisymmärrys tarpeesta lisätä
asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa, niin sopii
epäillä ovatko toimenpiteet sittenkään olleet
vielä kovin purevia. Kunnallispolitiikka on nyt
avainasemassa. Rakennusteollisuuden tuottavuuskehitys näyttää myös hyvin vaatimattomalta. Ongelmat ovat tavallaan vanhoja, uusia lääkkeitä näyttää olevan vaikea löytää. Kuitenkin
ongelma on EMU-oloissa pulmallisempi kuin
ennen. Asuntojen ja raakaöljyn hintojen nousu
samanaikaisesti ovat tulenarkaa inflaation sytytysainetta. Nämä yhdistyneenä osittaisiin työmarkkinoiden pullonkauloihin luovat selkeän
vaaratilanteen.
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Kuvio 5. Työttömyysaste ja palkkatyön verotus vuonna 1997 EU-maissa

Veropolitiikka
Huomattava osa veropoliittista keskustelua käydään nyt verotuksen työllisyysvaikutusten ympärillä. Tutkijat näyttävät olevan aika lailla yksimielisiä siitä, että korkea verokiila on keskeinen rakenteellisen työttömyyden aiheuttaja. Verotuksen keventäminen olisi siten toivottavaa.
Kuitenkin kokonaiskysynnän piristäminen veronalennuksilla sopii kovin huonosti tilanteeseen jossa muutoinkin on hintojen nousupaineita. Tässä on selvä ristiriitatilanne.
Kuvio 5 osoittaa palkkatyön verotuksen ja
työttömyyden välisen korrelaation EU-maissa.
Palkkatyön veroaste approksimoi verokiilaa.
Tämä kuva antaa tukea ajatukselle, jonka mu-

kaan osasyy rakenteelliseen työttömyyteen voi
olla verokiilan korkeudessa.
Verotuksen työllisyysvaikutukset ovat kuitenkin edelleen osin kiistanalaisia. Hyvin suuri
merkitys on työvoiman kysynnän hintajoustolla, jonka suuruudesta arviot vaihtelevat merkittävästi.14
Veropolitiikan rajoitteena on yhä voimakkaammin kansainvälinen verokilpailu. Sen merkitystä voidaan kuitenkin helposti liioitella. Verorakenteet poikkeavat eri maissa toisistaan
edelleen yllättävänkin paljon. Silti verokilpailupaine on lisääntymässä myös EMU:n seurauk14

Tuoreimpia estimaatteja Suomesta ovat esittäneet
Honkapohja – Koskela – Uusitalo (1999).
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sena. Integraatio voi kuitenkin lisätä hyödykkeiden kysynnän hintajoustoa. Se puolestaan lisää työvoiman kysynnän työvoimakustannusjoustoja. Tätä kautta integraatio voi siten lisätä
veromuutosten työllisyysvaikutuksia.
Hallituksen selvänä pyrkimyksenä on alentaa
tuloverotusta asteikkokevennyksellä. Tässä yhteydessä olisi aiheellista jatkaa keskustelua
myös siitä, millainen verotus tukee pitkän ajan
kasvua, investointeja ja työllisyyttä. Ajankohtainen kysymys on myös, missä määrin veropolitiikka voidaan ja on tarpeen käyttää ympäristökysymysten, etenkin Kioton pöytäkirjassa
kaavaillun sopimuksen toteuttamisessa. Näyttää
siltä, että tämän keinon mahdollisuudet ovat
varsin rajalliset kunnes saavutetaan jonkinlainen kansainvälinen yhteisymmärrys tai harmonisointi verotuksen käytöstä tähän tarkoitukseen. Sellaista ei ole nyt näköpiirissä.

Elinkeino- ja kasvupolitiikan
haasteista
Elinkeino- ja kasvupolitiikassa avainasioita
ovat koulutusrakenteen kehitys, tiede- ja teknologiainvestointien tuottavuus sekä informaatioteknologian tuottavuus-, kasvu- ja rakennevaikutukset.
Informaatioteknologia muuttaa sekä tuotantorakenteita että kaupankäyntiä. Osa muutoksesta korvaa vanhoja toimintoja, jotka ovat
muutoksessa häviävä osapuoli. Jos uusi teknologia tuo mukanaan todellista tuottavuuden kasvua, se kuitenkin ajan mittaan murtautuu vallitsevaksi tuotantotavaksi kilpailun paineen seurauksena. Uusi teknologia voi sekä alentaa liiketoimikustannuksia että tehdä tuotedifferentioinnin halvemmaksi. Tässä mielessä voidaan
oikeutetusti puhua The New Economy -käsitteestä. Sen tuottavuutta kohottava vaikutus on
kuitenkin edelleen kokonaisuudessaan epäselvä

188

ja muutoksen nopeuskin osin arvailujen varassa. Silti muutos näkyy konkreettisena mm. tämän päivän työvoiman kysynnässä. Tässä kehityksessä on muiden rakennemuutosten tapaan
voittajia ja häviäjiä.
Kotimaisilla kysyntätekijöillä on Euroopassa
edelleen – integraatiosta ja sisämarkkinakehityksestä huolimatta – hyvin tärkeä ellei peräti
keskeisin merkitys investointitoiminnassa. (The
competitiveness of European Industry, 1999).
Myös toimialojen yleiskehitys vaikuttaa investointeihin. Sen sijaan koron merkitys on EMU:n
myötä vähentynyt.
Työvoimakustannuksilla on komission analyysin mukaan suuri vaikutus investointeihin
Euroopassa. Työvoimakustannusten nousu
näyttää johtavan Euroopassa rationalisointi-investointeihin. Näissä investoinneissa pääoma
korvaa työtä, ja tämä taas on työllisyyden kehityksen kannalta ongelmallista. Yhdysvalloissa
tilanne näyttää erilaiselta. Siellä investointi- ja
työllisyyskehitys liittyvät myönteisesti toisiinsa; ne pikemminkin näyttäisivät täydentävän
toisiaan kasvuprosessissa. USA:ssa on ollut
vahva investointiasteen nousu 1990-luvulla samalla kun työllisyystilanne on parantunut.
Investointiaste Suomessa on ollut laskusuunnassa vuodesta 1960 lähtien – tosin vuotuiset
vaihtelut ovat olleet suuria. Tämä voi olla merkki siitä, että pääomat allokoituvat nyt tehokkaammin kuin aikaisemmin. Euroopassa kehitys on ollut 1969–1999 hyvin samansuuntainen.
Sen sijaan USA:ssa investointiaste on 1990-luvulla ollut nousussa ja on nyt samalla tasolla
kuin Euroopassakin. Investointiaste on nyt Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa hyvin samalla
tasolla noin 20 % BKT:sta.
EU:n kilpailukykyraportin mukaan perinteiset investoinnit ovat yhä tärkeä ja keskeinen taloudellisen kasvun lähde huolimatta siitä, että
’uudessa taloudessa’ aineettomat investoinnit
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ovat lisääntyneet ja niiden merkityksen arvioidaan aika yleisesti kasvaneen.
Kuitenkin aineettomien investointien tosiasiallisesta merkityksestä tiedetään vieläkin yllättävän vähän. Kysymys ei ole vain inhimillisestä pääomasta, koulutuksesta ja tutkimuksesta. Kysymys on myös yritysorganisaatioista ja
sisäisistä innovaatioista sekä julkisen politiikan
luomasta aktivoivasta toimintaympäristöstä ja
helppoudesta aloittaa yritystoimintaa sekä viime kädessä näiden tekijöiden keskinäisestä
vuorovaikutuksesta. Vakaa poliittinen ympäristö, vakaat rahoitusmarkkinainstituutiot ja luottamus instituutioiden toimintaan on havaittu tärkeiksi kasvutekijöiksi useissa tutkimuksissa
(Hjerppe, 1998). Näiden tekijöiden keskinäisen
roolin selvittäminen edellyttää uutta empiiristä
tutkimusta, jossa yrityspohjaisilla mikroaineistoilla on entistä tärkeämpi rooli.

Väestön vanheneminen
Hyvinvointipolitiikassa varautuminen väestön
ikääntyminen koskettaa lähes kaikkia julkisten
menojen lohkoja. Erityisenä kohteena ovat
luonnollisesti eläkkeet, terveysmenot ja ikääntyvien sosiaalipalvelut. EU:n komission laskelmien mukaan sukupolvien välinen tulojen ja
menojen epätasapaino on 12 vertailumaan joukossa suurin Suomessa (The EU economy:
1999 review, 1999, s. 196).
Julkisten palvelujen tehostaminen onkin pysyvä haaste. VATT:ssa tehdyt tutkimukset
osoittavat, että vaikka julkisten palvelujen tuottamisessa on havaittavissa selkeää tuottavuuden
paranemista 1990-luvulla edellisiin vuosikymmeniin verrattuna, niin silti samankaltaisia palveluja tuottavien yksiköiden välillä on edelleen
merkittäviä tehokkuuseroja (Järviö – Luoma,
1999). Resurssien käytön tekniset tehokkuuserot ovat edelleen 20–30 prosentin suuruusluok-

kaa. Palvelujen tehostamisessa helpot keinot on
laman myötä ehkä jo kuitenkin käytetty. Jatkossa tarvitaan yhä sofistikoidumpia menettelytapoja. Mikä olisi esimerkiksi hyvä ja tehokas
työnjako julkisen ja yksityisen sektorin välillä
ikääntyvän väestön palvelutarpeiden tyydyttämisessä? Onko käyttämättömiä mahdollisuuksia hyödyntää markkinamekanismeja hyvinvointipalvelujen tuotannossa? Mitkä olisivat tehokkaita säätelymekanismeja ja miten kilpailuolosuhteita voitaisiin kehittää nykyistä paremmiksi lisääntyvää palvelutuotantoa ajatellen ja
esimerkiksi uuden teknologian mukanaan tuomien terveydenhuoltokustannusten kasvupaineiden hillitsemiseksi? Palvelujen organisointi
ja tuottajien – lähinnä kuntien yhteistoiminnan
kehittäminen tarjonnevat myös mahdollisuuksia
parannusten tekemiseen.
Laajemmin tähän liittyy koko palvelusektorin kehittämisen haaste. Suomessa (ja koko Euroopassa) palvelusektorin laajuus ja työllistävä
vaikutus on useissa selvityksissä todettu vähäisemmäksi kuin Yhdysvalloissa. Laajemmin on
kysymys koko hyödykemarkkinoiden toimivuudesta.

Alueellinen kehitys
Alueellinen kehitys on noussut keskeiseksi ongelmaksi. Alueellinen tasaus on ollut vahvaa,
alueiden tuotannollisen pohjan kehittyminen
sen sijaan on ollut heikompaa. Monet kunnat
ovat joutuneet tukalaan tilanteeseen.
Yleisen aluekehityksen surkeuden valittelun
ei kuitenkaan pitäisi peittää sitä tosiasiaa, että
maan kasvukeskuksissa on vahvaa kasvudynamiikkaa. Kaupunkipolitiikka oli pari vuotta sitten esillä, mutta odottaa edelleen tulemistaan.
Sen mahdollisuuksien selvittely on pahasti kesken. Suomi tarvitsee dynaamisia keskuksia –
tässä kehitys ei voine poiketa siitä mitä muual-
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la maailmassa tapahtuu. Samalla ovat tietenkin
korostuneesti nousseet esille taantuvien ja ikärakenteeltaan nopeasti vanhenevien kuntien ongelmat. Aluekehitykseen liittyy myös kunnallistalouden tulevaisuus. Asiaa selvittää parhaillaan
Jukka Pekkarinen, joten en puutu tähän asiaan
nyt enemmän.

Rakennepolitiikan ongelmat
käytännössä
Jos rakennepolitiikan määrittely todettiin vaikeaksi, niin johdonmukaisen rakennepolitiikan
harjoittaminen ei käytännössäkään ole helppoa.
Rakenneuudistusten toteuttaminen on vaikeaa
sekä monien erilaisten vaikutusten että niihin
liittyvien erilaisten intressien vuoksi. Uudistusten esteenä voi usein olla pienikin vähemmistö.
Häviäjien kompensointi – vaikka siihen olisi
haluakin – ei aina ole mahdollista jne.
Rakennepolitiikan johdonmukainen harjoittamisen ongelmat voivat johtua myös informaation puutteellisuudesta. Rakennepolitiikan vaikutuksia tunnetaan usein huonosti. Rakennepoliittisilla päätöksillä on usein suorien vaikutusten ohella monia sivuvaikutuksia, joilla on ihmisille suuri merkitys.
Yhtenä esimerkkinä on eläkejärjestelmä. On
käyty laajaa keskustelua siitä, missä määrin
eläkkeiden tulisi olla rahastoituja. Esimerkiksi
valtion eläkkeitä on vain vähäisessä määrin rahastoitu. Toki eläkkeiden maksu voi perustua
(kuten monissa maissa perustuukin) rahastoimattomaan pay-as-you-go -järjestelmään. Olisiko eläkkeiden rahoitus helpompaa, jos siirryttäisiin kokonaan maksujen perusteella siirryttäviin etuihin. Nykyisinhän Suomen eläkejärjestelmän perustana on saavutettu etuus, joka määräytyy työaikaisen ansion perusteella.
Eläkejärjestelmään kohdistuvilla rakenneuudistuksilla voi olla useita erilaisia vaikutuksia,
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jotka voivat lyödä toisiaan korvalle. Etuudet
ovat sisäistyneet laajasti ihmisten päätöksentekoon ja siksi suuremmat reformit ovat ongelmallisia. Monimutkaisen järjestelmän radikaali
uudistaminen voi johtaa epäoikeudenmukaisuuden kasvuun.
Toinen esimerkki löytyy vaikkapa asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuudesta käydystä keskustelusta. Korkovähennyksen poistaminen hillitsisi kysyntää ja siten hintojen nousua. Vähennystä on kuitenkin aikoinaan perusteltu omistusasumisen ja sitä kautta myös säästämisen suosimisella. Korkea omistusasumisen
osuus koko asuntokannasta kuitenkin hidastaa
empiiristen tutkimusten mukaan työvoiman
liikkuvuutta. Rakenteellisen työttömyyden vähentämisen näkökulmasta tämä on tietenkin
haitallinen asia. Korkovähennys on kuitenkin jo
kapitalisoitunut olemassa olevien asuntojen hintoihin. Sen poistamisesta kärsisivät kaikki nykyiset asunnon omistajat. Tässä lieneekin yksi
keskeinen syy asian vastustamiseen. Osa vähennyksestä on ehkä mennyt myös lainojen antajille korkeampien luottokorkojen muodossa.
Tämä vaikutus on nyt varmaankin heikentynyt,
kun korot määräytyvät yhä enemmän kansainvälisen korkotason ja pankkien keskinäisen kilpailun lisääntymisen perusteella. Joka tapauksessa sinänsä kätevää instrumenttia asuntomarkkinoiden kysynnän hillitsemiseksi on vaikea käyttää sen monien muiden vaikutusten
vuoksi.
Periaatteessa rakenneuudistuksia luulisi olevan helpompaa tehdä hyvinä aikoina, silloin
kun kaikilla menee taloudessa hyvin. Tällöin
kuitenkin tarve uudistukseen saattaa tuntua vähäisemmältä. Niinpä uudistuksia jääkin sitten
tehtäväksi kriisiaikoina.
Rakenneuudistukset edellyttävät tutkimuksissa paneutumista mikroaineistoihin – joko kotitalouksia tai yrityksiä koskeviin. Tässä kan-
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santalouden tutkimus ei ole perinteisesti ollut
vahvaa. Makrotutkimus on pysynyt monistakin
syistä etusijalla. Mikroaineistojen käyttö tutkimuksessa on kuitenkin selvästi kasvamassa, ja
tämä antaa aihetta optimismiin.

Johtopäätöksiä
Rakennemuutokset Euroopassa eivät ole – ainakaan toistaiseksi – olleet aivan niin suuria kuin
on kenties kuviteltu. Jakoa keskukseen ja periferiaan ei ole tapahtunut. Periferian voimakas
kasvu – myös Suomessa – on osaltaan myötävaikuttanut tähän. Euroopan tasolla tuotantorakenne on myös osin tästä syystä vähemmän erikoistunut kuin aikaisemmin. Tämä tulos on yllättävä. Toisaalta ulkomaankaupassa on nähtävissä jonkinasteista konsentraatiota. Rakennemuutosten seurauksena tilanne voi kuitenkin
muuttua. Sisämarkkinakehityksen syveneminen
muuttaa tilannetta. Samoin Emu-prosessin syveneminen tulee edelleen vaikuttamaan rakenteellisiin tekijöihin.
Rakenneuudistuksia tarvitaan kansantalouden sopeutumiskyvyn kasvattamiseksi. Mutta
millainen rakenne tulisi olla tavoitteena? Kenellä on oikeus päättää rakenteista? Kenellä on velvollisuus päättää ja kenellä on edellytyksiä tehdä päätöksiä? Kysymys on politiikan ja markkinoiden välisestä rajanvedosta. Työllisyysongelmien hoitamisessa työmarkkinoiden rakennekysymykset ovat edelleen keskeisiä. Toisaalta olisi hyvä säilyttää tasapaino rakenne- ja
makropolitiikan kesken.
Hyvien rakenneuudistusten toteuttaminen ei
kuitenkaan ole helppoa. Tutkimustiedossa on
edelleen aukkoja ja siksi uudistusten tietoperustaan on kiinnitettävä suurta huomiota. Toisaalta
rakenneuudistusten vaikutukset ovat usein monimutkaisia ja monitahoisia – usein myös ennakko-odotusten vastaisia. Tiellä voi olla vah-

voja eturistiriitoja. Rakenneuudistusten tie ei siten ole kivetön.
Erityisen ajankohtaiselta näyttää nyt lisäjoustojen saaminen asuntojen tarjontaan. Asuntojen
tarjonnan jäykkyys johtuu vanhoista ongelmista. Kuntien politiikka on nyt avainasemassa.
Asuntoja tarvitaan työvoiman liikkumiseksi dynaamisiin kasvukeskuksiin. Asuntojen, raakaöljyn ja mahdollisten palkkaliukumien yhdistelmänä voi lähivuosien korkeasuhdanteessa muodostua vaarallinen yhdistelmä uudessa EMUympäristössä.
Verokiilan alentaminen näyttäisi nyt rakenteellisista syistä perustellulta. Kysymys on kuitenkin ongelmallinen, sillä kokonaiskysynnän
kiihdyttämiseen ei nyt kaivattaisi verohelpotuksia. Myöskään valtion velkatilanteen kannalta veroalennukset eivät olisi nyt erityisen kiireellisiä.
Kasvupolitiikan tueksi kaivataan kipeästi
vahvoja uusia yrityksiä – uusien Nokioiden tarve tunnistetaan. Mitään takuuvarmaa tietä tähän
ei ole. Sekä yrittäjyyden syntymisen edellytysten että tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutusten selvittäminen tuntuu tältä kannalta erittäin
tähdelliseltä. Kasvupolitiikassa on myös yhä
enemmän otettava huomioon kestävän kehityksen vaatimukset – ne heijastuvat jo nyt hyvin
konkreettisesti kansalliseen politiikkaan Kioton
ilmastopöytäkirjan välityksellä.
Talouden kehitys on vahvasti kaksijakoista.
Toisaalla on voimakkaasti kehittyvä IT-sektori,
jossa on selvästi nähtävissä ylikuumenemisen
merkkejä. Toisaalla talouden perinteinen sektori ei ole (laajamittaisesti) ylikuumentunut. Päinvastoin ns. perinteisimmillä aloilla työvoiman
kysyntä on pysynyt jopa vaatimattomana. Puuttuuko näiltä sektoreilta uudistusvoimaa ja yrittäjyyttä? Tämä on osa korkeana pysyneen rakenteellisen työttömyyden ongelmaa.
Tulevan työllisyyskehityksen kannalta palvelusektorin kehitys on avainasemassa. Palvelu-
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sektori on erilainen kuin perinteinen teollisuus.
Toisaalta palvelujen ja perinteisen teollisuuden
rajatkin ovat osin hämärtymässä. Tämä asettaakin haasteen, sille miten hyvinvointivaltion mekanismeja tulisi muuntaa, jotta uudet alat entistä paremmin pääsisivät kehittymään. Tälle ei
ole ilmeisestikään mitään helppoa reseptiä. Hyvin yleisellä tasolla voidaan kuitenkin arvioida,
mihin suuntaan tulisi pyrkiä.
Toivon mukaan edessä on talouden 1990-lukua vakaampi kausi. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että rakenteet pysyisivät muuttumattomina. Yritystasolla muutokset jatkuvat. Kilpailu on ankaraa ja kilpailuympäristö muuttuu
koko ajan. Suomenkin osalta kysymys on suureksi osaksi sopeutumiskyvystä ja tätä prosessia tukevasta politiikasta.
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