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Miten Eurooppa voisi hyödyntää
tuottavuuden uuden kasvuaallon?*

Matti Pohjola
professori

helsingin kauppakorkeakoulu

Bruttokansantuotteen kasvu on euroopan
unionin alueella kiihtynyt kolmeen prosenttiin
vuodessa. työn tuottavuuden kasvuvauhti on
kuitenkin säilynyt entisellä, vaatimattomalla
tasollaan. Bruttokansantuote työtuntia kohden
kasvoi viime vuonna 1,2 prosenttia eu:n ns.
vanhojen jäsenmaiden (eu15) alueella. Vauh
ti jäi hieman alle kymmenen vuoden 1,5 pro
sentin keskiarvon.

euroopan unionin päätöksentekijät eivät
voi vielä juhlia politiikkansa onnistumista, sillä
talouskasvun kiihtyminen lienee pian ohimene
vä, maailmantalouden suhdannehuipusta joh
tuva ilmiö. talouden toiminnan tehokkuutta
parantavien toimenpiteiden vaikutuksen pitäi
si nimittäin näkyä työn tuottavuuden kasvun
kiihtymisenä, eikä vain työllisyyden kohentu
misena.

tuottavuuden kasvun hidastuminen on ol
lut euroopan unionin keskeisimpiä talouson
gelmia 1990luvun puolivälin jälkeen. syitä
pohdittaessa on kuitenkin huomattava, etteivät

jäsenmaat ole homogeenisia, vaan niiden kes
ken on suuria eroja. unionin vanhoista jäsen
maista mm. suomi ja ruotsi ovat yltäneet Yh
dysvaltojen 2,5 prosentin keskimääräiseen
vauhtiin, kun taas italia ja espanja ovat saavut
taneet vain puolen prosentin vauhdin. tuotta
vuuskasvun hidastuminen eu:n alueella joh
tuukin pääosin näiden kahden suuren jäsen
maan ongelmista.

talousteorian mukaan tuottavuuden kasvu
syntyy viime kädessä teknologisesta kehitykses
tä, erityisesti yleiskäyttöisen teknologian kehi
tyksestä. havainnoista voimme päätellä, että
Yhdysvallat on pystynyt hyödyntämään tieto
ja viestintäteknologian (iCt) eurooppaa pa
remmin.

Mikä tahansa uusi yleiskäyttöinen teknolo
gia kiihdyttää työn tuottavuutta kolmella taval
la. ensimmäiseksi se nostaa tuottavuutta uusien
tuotteiden (esimerkiksi tietokoneiden ja mat
kapuhelimien) valmistuksessa. toisessa vai
heessa työn tuottavuus kasvaa, kun uutta tek
nologiaa sisältävää pääomaa (tietokoneita ja
matkapuhelimia) käytetään hyödyksi muilla
toimialoilla. tuottavuuden kasvun kolmas vai
he toteutuu, kun yritykset ja muut yhteisöt

* Kirjoitus perustuu kommenttipuheenvuorooni euroalueen
kasvumahdollisuuksia käsitelleessä paneelikeskustelussa,
jonka Suomen pankki järjesti SuomiAreenatapahtumassa
porissa (ks. tämän niteen tiedoksipalsta).
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muuttavat toimintatapojaan, siirtyvät esimer
kiksi sähköiseen liiketoimintaan ja ulkoistavat
tietotyötä internetin avulla. tietotyö on työtä,
jonka tulos voidaan esittää digitaalisessa muo
dossa.

hiljattain julkaistu eu kleMs tietokanta
(www.euklems.net) paljastaa, ettei eurooppa
ole jäänyt Yhdysvalloista jälkeen iCt:n valmis
tuksen vaikutuksissa. Valmistavien toimialojen
kontribuutiot tuottavuuden kasvuun ovat ol
leet likimain yhtä suuret. ero tulee tätä tekno
logiaa paljon hyödyntäviltä toimialoilta, erityi
sesti jakelupalveluista (eli kaupasta ja kuljetuk
sesta) sekä rahoitus ja liikeelämän palveluis
ta.

euroopan tulevaisuuden kannalta on tär
keää huomata, että Yhdysvalloissa talouskas
vun veturit ovat vaihtuneet vuoden 2000 jäl
keen. tieto ja viestintäteknologian valmistuk
sen vaikutus talouskasvuun on puolittunut,
kun taas informaatiota paljon käyttävien palve
lualojen kontribuutio on kaksinkertaistunut.

Myös euroopassa iCt:n valmistuksen mer
kitys vähenee väistämättä. näistä tuotteista on
tullut perushyödykkeitä, joita voidaan tehdä
missä päin maailmaa tahansa. kiina on nykyään
tietokoneiden suurin valmistajamaa.

Voidaan laskea, että jos meillä suomessa
iCt:n valmistuksen (eli sähköteknisen teolli
suuden ja teletoiminnan) tuottavuuskasvu pu
toaisi samalle tasolle kuin se on viime vuosina
ollut keskimäärin teollisuudessa, niin koko
kansantalouden työn tuottavuuden kasvu las
kisi 2,5 prosentista 1,5 prosenttiin. tuottavuus
vertailussa suomi putoaisi näin eu:n keskikas
tiin.

toivoa ei ole kuitenkaan vielä menetetty,
sillä tuottavuuden kasvun kolmas vaihe – kasvu
toimintatapojen muutoksen kautta – on vielä
kokematta sekä meillä euroopassa että Yhdys

valloissa. taloushistoriasta tiedämme, että edel
lisen yleiskäyttöisen teknologian – sähkön –
kontribuutio talouskasvuun oli suurimmillaan
vasta 1930luvulla, vaikka ensimmäiset sähkö
laitokset otettiin käyttöön jo 1890luvulla. kes
ti kauan oppia järjestämään teollinen työ uudel
la, käyttövoiman lähteestä riippumattomalla
tavalla.

liukuhihna on hyvä esimerkki sähkön ai
kaansaamasta työn muutoksesta. henry Ford
otti sen ensimmäisenä käyttöön autonvalmis
tuksessa vuonna 1913. hänen insinöörinsä sai
vat idean teurastamolta, jossa eläinten ruhot
liikkuivat lihanleikkaajalta toiselle. keksinnön
seurauksena Fordin tmallin korien kokoon
panoaika putosi 12 tunnista ja kahdeksasta
minuutista viiteen tuntiin ja 33 minuuttiin jo
ensimmäisen vuoden aikana. tuottavuuden
kasvu oli lopulta niin voimakasta, että Ford
pystyi kaksinkertaistamaan työntekijöidensä
tuntipalkan, vaikka auton hinta putosi kolmas
osaan.

liukuhihna automatisoi teollisen työn. se
standardisoitiin ja pilkottiin osiin. standardi
soinnin myötä autonosien valmistus on hajau
tunut ympäri maailmaa, ja niiden valmistajia on
kymmeniä tuhansia. näin on tapahtunut myös
iCt:n laitevalmistukselle.

tieto ja viestintäteknologia vapauttaa sa
malla tavoin tietotyön ajan ja paikan kahleista.
edessä onkin työn tuottavuuden uusi kasvuaal
to, josta eurooppa voi hyötyä yhtä hyvin kuin
muut alueet. se syntyy niistä työn ja tuotannon
uusista muodoista, jotka iCtteknologia tekee
mahdollisiksi.

esimerkiksi perinteinen toimistotyö, joka ei
ole juuri sataan vuoteen muuttunut, voidaan
standardoida, pilkkoa osiin ja tuottaa lähes
missä päin maailmaa tahansa samalla tavoin
kuin autot, tietokoneet ja matkapuhelimet ny
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kyään. Myös tietojenkäsittelypalveluista (ohjel
mistoista ja tukipalveluista) sekä liiketoiminta
prosesseista (tieto, talous ja henkilöstöhallin
nosta ym.) on tulossa vakiotuotteita. toimin
nanohjausjärjestelmät ja yritysten muut tieto
järjestelmät toimivat tässä globalisaatioproses
sissa samassa roolissa kuin liukuhihna aikanaan
teollisen työn automatisoinnissa.

aika onkin nyt kypsä tuottavuuden uudelle
kasvuaallolle seuraavista syistä. ensimmäiseksi,
jokaisella tietotyötä tekevällä on jo tietokone,
matkapuhelin ja internetyhteys. laitteilla itsel
lään ei ole enää strategista merkitystä, vaan
tietokannat ja toimintatavat ratkaisevat. toi
seksi, tietotekniikan sovellukset ovat standar
disoituja, ja internetpohjaiset järjestelmät ovat
luotettavia ja turvallisia. kolmanneksi, interne
tin myötä tiedonsiirron kapasiteetti on kasva
nut valtavasti 1990luvun puolivälin jälkeen.
tietojen käsittely on ollut halpaa jo kauan ai
kaa, mutta nyt myös tiedon ja tietojen käsitte
lyyn vaadittavien ohjelmistojen siirtäminen on
halpaa. ohjelmistoja ei tarvitse itse enää edes
omistaa, vaan niitä voi hankkia palveluina.

euroopalla on hyvät mahdollisuudet päästä
uuden aallon harjalle kahdesta syystä. ensinnä

kin, monet tietotyön uudet muodot perustuvat
mobiiliteknologiaan, jonka valmistuksessa eu
roopalla on suhteellinen etu. eräät teleoperaat
torit ovatkin tämän oivaltaneet ryhtymällä tar
joamaan uudentyyppisiä yritysratkaisuja.

toiseksi, digitaalinen vallankumous on me
neillään paitsi kodeissa ja yrityksissä myös jul
kisissa yhteisöissä. julkisen sektorin suuren
merkityksen vuoksi se voi euroopassa toimia
palvelujen digitalisoinnin ja uusien toimintata
pojen edelläkävijänä. eurooppalainen hyvin
vointiyhteiskunta rakennettiin teollisuuden
menestyksen varaan. teollisen valmistuksen
siirtyessä halvan työvoiman maihin voi julkinen
sektori itse nousta hyvinvointiyhteiskuntamme
pelastajaksi.

Yritystoiminnalla ja yritysten keskinäisen
kilpailun edistämisellä on toki yhtä keskeinen
merkitys talouskasvulle kuin ennenkin. uutta
tietoyhteiskunnassa on se, että tietointensiivis
ten palvelujen tärkeänä tuottajana julkinen
sektori vaikuttaa itse suoraan talouskasvuun.
tämä asettaa julkisen sektorin ja poliittiset
päättäjät kokonaan uusien haasteiden mutta
myös rajattomien mahdollisuuksien eteen. 




