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Mursiko lama työllistymisen edellytykset
– vastine Virénille
VESA KANNIAINEN – MIKA LINDEN
Kollegamme Matti Virénin kommentti kirjoitukseemme antaa aihetta seuraaviin täsmennyksiin.

1. Dataerot
Kysymys on niin yksinkertaisesta asiasta kuin
näkökulmaerosta. Meidän aineistossamme on
mukana koko julkinen sektori. Virén sen sijaan
operoi suppeammalla julkisen sektorin määritelmällä. Siten meidän aineistossamme esim.
julkinen työllisyys 710.000 vuonna 1991 sisältää myös julkisen teollisuuden, rakentamisen,
kaupan ja julkisen liikenteen. Virén puolestaan
rajoittaisi julkisen sektorin toiminnot pelkästään
julkisiin palveluihin. Esim. julkinen liikenne on
huomattava työllistäjä ja sen rinnastaminen julkisiin palveluihin hyvinkin sattuvaa. Sekin
puuttuu Virénin luvuista.
Käyttämämme luvut on tilattu Tilastokeskuksesta ja osa niistä löytyy Tilastollisesta vuosikirjasta (ks. esim. työllisyyden jaottelu työnantajan mukaan, taulukko 334).
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2. Julkinen tuotanto ja
julkinen kysyntä
Tutkimustehtävämme näkökulmasta päädyimme siihen, että julkisen sektorin BKT-osuus
(julkinen kulutus ja julkiset investoinnit) identifioidaan julkiseksi »tuotannoksi». Tilastoaineisto ei antanut mahdollisuuksia tässä suhteessa toisentyyppisiin ratkaisuihin. Yksityinen tuotanto on määritelty näin BKT:n ja julkisen »tuotannon» erotuksena».

3. Tuottavuuden kasvu
Virénin idea siitä, että tuottavuuden kasvu olisi
julkisella sektorilla nolla, on yllättävä ehkä siksikin, että julkisella sektorilla sentään on läpiviety varsin mittava saneerausohjelma 1990-luvulla.

4. Empiirisen analyysin merkilliset
piirteet
Emme kiistä eräiden tulostemme yllätyksellisyyttä ainakin rajoitetussa mielessä. Työmme
silti tarjoaa ekonometriset testit, jotka kuka tahansa voi toistaa. Virén on arvoissaan ehkä sit-
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tenkin enemmän a priori käsitystensä vanki.
Voivatko a priori uskomukset koskaan olla ekonometrisen testin täydellinen substituutti? Kutsumme hänet haastamaan testimme tuottamalla
uusia testejä ennakkokäsitysten asemesta.

5. Julkinen arvonlisä
Julkinen arvonlisä on hyvin vaikea käsite ei vähiten siksi, että julkinen sektori luo kansantalouden infrastruktuurin, joka kauttaaltaan parantaa yksityisen sektorin tuottavuutta ja kykyä
tuottaa arvonlisää. On toisaalta totta, että julkiset palvelut pikemminkin ylläpitävät talouden
kykyä tuottaa arvonlisää kuin että ne arvonlisää
varsinaisesti kasvattaisivat. Väittäessään, että
julkisen sektorin arvonlisä olisi nolla, Virén sil-

ti yksinkertaistanee liikaa. Viittamme ym. julkisen sektorin määritelmäämme, jossa sisällytimme mukaan julkisen teollisuuden, julkisen
rakentamisen, julkisen liikenteen ym. Nämä
ovat aktiviteetteja, joissa syntyy todellista arvonlisää siinä kuin yksityisessäkin sektorissa.

6. Palkat ja työllisyys
Lukija havaitsee, että emme varsinaisesti estimoineet työn kysyntäyhtälöitä. Tarkoituksemme olikin rajoittua tutkimaan pelkästään työllisyyden ja tuotannon välistä relaatiota Suomen
laman aikana ja jälkeen. Palkkojen ja muiden
työmarkkinatekijöiden vaikutusta emme halua
edes yritä kiistää mutta niiden tutkimisen toki
jätimme muiden tehtäväksi.
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