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aloudellisen kasvun vain 200 vuotta kestänyt
historia sisältää vaikeita aikoja. niistä on aina
selvitty. samoin on asianlaita myös edessä ole
van sadan vuoden aikana. Vauraus kohoaa täl
löin aiempaa nopeammin. ikävät yllätykset
hoidetaan järkevästi toimien. teknologia antaa
hyvään pyrkivälle ihmiselle keinot saavuttaa
tehokkaasti yhä enemmän. Myös suomi on me
nestyjä.
tämä on elinkeinoelämän tutkimuslaitok
sen viime keväänä elinkeinoelämän keskuslii
tolle tekemän vuoteen 2107 ulottuvan katsauk
sen perussanoma.
seuraavan sadan vuoden aikana suomi in
tegroituu maailmantalouteen yhä tiiviimmin.
siksi on uudella tavalla pohdittava kansallisten
rakenteiden, verkostojen ja infrastruktuurin
haavoittuvuuteen sekä kriisitilanteiden omava
raisuuteen liittyviä ongelmia. tekijöiden sopeu
tumisohje on ”lue enemmän, varaudut parem
min”.
elintason merkittävästä noususta huolimat
ta kansalaisten onnellisuus lisääntyy seuraavan
sadan vuoden aikana vähän ja vain tilapäisesti.
lukija kysyy, riittäkö materiaalisen hyvän ole
maton onnisisältö motivaatioksi, jos sen hinta
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na on henkisesti ja fyysisesti loppuun puristet
tu ihminen.
Vaurauden lähteiden tarkastelussa aineisto
na on käytetty uusimman kasvukirjallisuuden
tuloksia. Mikä pani kasvun vauhtiin 200 vuotta
sitten länsieuroopassa? Miksei kiina päässyt
liikkeelle, vaikka maassa oli songdynastian
aikana kehitetty runsaasti kasvua edistäviä kek
sintöjä?
tietoa tulee jakaa mahdollisimman laajalle.
Vapaa tiedon levitys kannustaa uuden tiedon ja
uusien keksintöjen syntymistä. kiinassa tieto
rajattiin ylhäisön yksinoikeudeksi, euroopassa
se jakautui laajalle ja sen leviämistä auttoivat
vapaa tavaroiden vaihto, voimakkaana puhal
taneet valistuksen tuulet sekä uudet liikkumis
ta parantaneet keksinnöt.
tieteellistekniset innovaatiot ovat sisäsyn
tyisiä ja niiden luomisessa ja leviämisessä rat
kaisevia ovat inhimillinen pääoma, ajattelun ja
tiedon siirron vapaus sekä sellainen poliittinen
järjestelmä, joka turvaa talouden vakauden ja
kannustaa ponnistelemaan parempaan. inno
vaatiot ovat kasvun lähde, kilpailu testaa inno
vaatioiden kestävyyden ja kaupan vapaus takaa
kilpailun.
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suomi pääsi 1800luvun puolivälissä ns.
konvergenssiklubiin, ryhmään maita, joiden
tulotaso lähestyi toisiaan. kuroimme nopeasti
kiinni edellä olevien vauraampien maiden elin
tasokuilua. suomi on nyt monella alalla kehi
tyksen eturintamassa.
ensimmäinen globalisaation aalto ilmeni
yritysten siirtymisenä halvempien kustannusten
maihin ja suurille markkinaalueille. Parhail
laan meneillään olevassa toisessa aallossa kil
pailu näkyy tehtävien ja toimintojen siirtymise
nä pois kehittyneistä maista. kun ensimmäises
sä aallossa työttömyys koski lähinnä suorittavaa
henkilöstöä, toisessa aallossa saman kohtalon
kokevat myös korkeasti koulutetut.
tulevaisuuden kannalta erityisen merkittä
vän yleiskäyttöisen teknologian, kuten sähkön
tai tieto ja viestintäteknologian, läpimurto sy
sää liikkeelle täydentävien keksintöjen sarjan.
näiden leviäminen taas johtaa tuottavuuden
nousuun, taloudelliseen kasvuun ja rakenne
muutoksiin. innovaatiot vaikuttavat taloudelli
seen kasvuun pitkällä viiveellä, koska uudet
teknologiat leviävät eri toimialoilla eri vauhdil
la. uusien teknologioiden oppimiseen kuluu
aikaa. koulutustason nousun myötä teknolo
gian omaksuminen ja leviäminen on tulevaisuu
dessa kuitenkin nopeampaa kuin aiemmin.
kirjan mukaan tieto ja viestintäteknologia
on nostamassa maailmantalouden uudelleen
nopean teknologisen kehityksen ja kiihtyvän
kasvun aikakauteen. tähän teolliseen vallanku
moukseen liittyy uutta, eturintaman teknolo
giaa tehokkaasti hyödyntävien yritysmuotojen
synty ja sen seurauksena yritys ja toimialara
kenteiden muutos.
teknologian globalisoituminen vaatii myös
koulutus ja osaamistarpeiden muutoksen ja
innovaatiojärjestelmän uudistamisen. Mitä lä
hempänä suomi on teknologian eturintamaa,

sitä tärkeämmäksi muodostuu soveltamisen
sijasta kokeilu. kokeiluvaiheessa ratkaisevaa on
eturintamassa olevien yritysten, yliopistojen ja
tutkimuslaitosten vuorovaikutteinen kehitys
työ.
tieto ja viestintäteknologian (itC) vai
kutukset henkeä kohti laskettuun kansantuot
teen kasvuun ovat jo nyt suuremmat kuin aika
naan sähkön vaikutukset. tekijät arvioivat, että
itC:n vaikutukset organisaatioihin, toiminta
tapoihin sekä uusien tuotteiden syntyyn ovat
vielä edessäpäin. keskeisimpänä ovat tiedon
leviämiseen ja käyttöön liittyvät ulkoisvaiku
tukset.
Fossiiliset polttoaineet kattavat tällä hetkel
lä lähes 80 prosenttia maailman kaupallisesta
energiasta. seuraavan sadan vuoden aikana ei
synny uutta johtavaa öljyä ja hiiltä korvaavaa
energialähdettä. lähivuosikymmeninäkin val
taosa energiatarpeen kasvusta nojaa edelleen
fossiilisiin polttoaineisiin.
Päästöjä pyritään vähentämään nykyisellä
teknologialla ja suuntaamalla voimavaroja uu
sien energiateknologioiden kehittämiseen. kun
maailmantalouden tulot ovat vuonna 2107
kymmenkertaiset ja suomenkin tulot 5–7 ker
taiset vuoden 2007 tulotasoon verrattuna, pää
vaihtoehdoksi jää kolmas keino, eli ilmasto
muutokseen sopeutuminen. kirjassa myönne
tään rivien välissä, ettei kestävää ympäristön
tilan ja kasvun välistä tasapainoa saavuteta.
tulevaisuudessa kiina ja intia nousevat
edelleen. Voi kysyä, miten hyvin kiinan käyttä
mät vapauden rajoitukset sopivat yhteen kirjan
perustana olevan menestysmallin kanssa. eu
rooppa sivuutetaan kirjassa vähin äänin.
seuraavan sadan vuoden aikana kehitty
neissä maissa väki vähenee, mutta pidot pa
ranevat. Myös maailman mittakaavassa voima
kas väestönkasvu todennäköisesti hidastuu ja
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myöhemmin pysähtyy. konvergenssiklubin
maiden kesken tapahtuu tuloerojen kaventu
mista, mutta sama kehityssuunta ei koske koko
maailmaa.
työmarkkinoiden muutokset on kirjassa
sivuutettu lyhyesti. kun keskeisenä johtopää
töksenä on tarve siirtyä yrityskohtaisiin palkka
sopimuksiin, esitys jää tyhjäksi. saman arvion
voi liittää korporatismia ja demokratiaa koske
vaan pohdiskeluun.
Globaalikapitalismin kausi alkoi suomessa
1980 ja 1990lukujen taitteessa. Monelle alalle
työntyneiden rönsyjen purkamisen seuraukse
na syntyi globaalisti toimivia ja yhdelle alalle
keskittyviä yrityksiä. tuotanto ja omistus ovat
kansainvälistyneet ja puhtaasti kansallisia yri
tyksiä on vähän. teknologiasyklien lyhenemi
sen myötä myös tuotteiden, toimialojen ja yri
tysten elinkaaret lyhenevät. Muutos kohti glo
baalia kapitalismia onkin yksi suurimmista
yritystoimintaa koskeneista muutoksista viimei
sen sadan vuoden aikana.
kirjassa korostetaan, että talousmallin
muuttuminen tarjoaa suomellekin hyvät mah
dollisuudet uudenlaisen yritystoiminnan synty
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miselle. rahoitus tai markkinoiden pienuus
eivät estä yrityksiä globalisoitumasta. suuryri
tysten rinnalle tulee talouden dynamiikkaa yl
läpitäviä yrityksiä, jotka ovat usein hyvin voi
makkaasti erikoistuneita.
kirjan näkökulma on rajattu teknologiapai
notteiseksi, mahdollisuuksien maailmaa kuvaa
vaksi. Vaikka katsaus ei sisällä uusia ajatuksia,
siinä on runsaasti tulevaisuuden pohdintaa va
lottavaa aineistoa selkeästi kirjoitetussa muo
dossa.
Puutteena näkisin sen, etteivät tekijät poh
di, miten yhteiskunnat ja ihminen sopeutuvat
teknologian tuomaan muutokseen. Pohjoismai
sessa mallissa on osattu yhdistää tasapainoises
ti tehokkuus ja tulonjako. Millainen on mallin
tulevaisuus ja muutostarpeet globaalissa kilpai
lussa? tapahtuuko työ ja palkkamarkkinoilla
konvergoitumista vai eriytymistä? Millaisena
säilyy yhteiskunnan kansalaisilleen tarjoama
turvaverkko? annetaanko heikompiosaisten
pudota rattailta? jos annetaan, millaiseen yh
teiskuntaan tällä tiellä päädytään? näiden ky
symysten olisi luullut kiinnostavan myös kirjan
rahoittajia. 

