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Miten Suomen käy?

Matti Pohjola
Professori

helsingin kauppakorkeakoulu

aikakauskirjan tässä numerossa julkaistaan
taloustutkijoiden kesäseminaarissa jyväskylässä
esitellyt ennustelaitosten pitkän aikavälin kas
vuennusteet sekä ennustamisesta pidetyt esitel
mät. kiitän Ari Hyytistä avusta näiden toimit
tamisessa. samalla tuen Jukka Pekkarisen kir
joituksessaan esittämää ideaa jyväskylän tapah
tuman kehittämisestä vuotuiseksi ennustefoo
rumiksi, jossa koottaisiin yhteen talouskehitys
tä koskevat näkemykset. tapahtuman ajankoh
ta, paikka ja ilmapiiri ovat tähän mitä parhaim
mat. yhteenveto näkemyksistä sekä pyydetyt
puheenvuorot voitaisiin jatkossakin julkaista
aikakauskirjan kolmosnumerossa.

kuten ennustamista koskevista esitelmistä
käy hyvin ilmi, sekä talouspoliittisen päätök
senteon että talouskehityksen ennakoinnin pai
nopiste on muuttunut lyhyen aikavälin kysy
myksistä pitemmän aikavälin näkymien punta
rointiin. tätä taustaa vasten on varsin yllättävää
havaita, ettei yhdelläkään ennustelaitoksella ole
tähän tarkoitukseen soveltuvaa ennustemallia.

talouskasvun ennustaminen ei ole yhtään
sen vaikeampaa – joskaan ei helpompaakaan
– kuin suhdannekehityksen ennustaminen.
Modernin makrotalousteorian mukaan suh
dannevaihtelut ovat nimittäin havaitun koko
naistuotannon poikkeamia potentiaalisesta
tuotannosta. Potentiaalinen bruttokansantuote

määritellään sellaiseksi, joka syntyy kun kaikki
hyödykemarkkinat ovat tasapainossa ja työ
markkinat tilassa, jossa on vain rakenteellista
työttömyyttä. sen estimoiminen on mahdoton
ta ilman yleisen tasapainon analyysiin perustu
vaa mallitarkastelua.

suhdannevaihtelut syntyvät ennakoimatto
mista sokeista, esimerkiksi öljyn hinnan muu
toksista, jotka saavat taloudenpitäjien päätös
ten vauhdittamina tuotannon poikkeamaan
potentiaaliselta tasoltaan. suhdannevaihtelujen
ennustamiseksi on siksi ennustettava sekä po
tentiaalinen tuotanto että siitä poikkeama.

jyväskylän kesäseminaarin järjestäjiä on
syytä onnitella ja kiittää myös siitä, että nobe
listi Edward Prescott oli saatu puhujaksi. hän
on nimittäin modernin suhdanneteorian kes
keisiä kehittäjiä.

talouskasvun ennustaminen on potentiaa
lisen tuotannon kasvun ennustamista. se syntyy
tuotantopanosten kasvusta ja teknologian ke
hityksestä. Perinteinen solow’n kasvumalli on
yksinkertaisin yleisen tasapainon malli, jota voi
käyttää potentiaalisen kasvuuran estimoimi
seen.

tässä esittämäni laskelma perustuu tällai
seen, mahdollisimman yksinkertaiseen tarkaste
luun. se ei ole varsinainen tulevan kehityksen
ennuste, vaan pikemminkin esimerkki siitä, mi
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ten kasvuteoriaa voi käyttää kontrafaktuaaliseen
päättelyyn. siihen taloustiede tunnetusti sopii
muita yhteiskuntatieteitä paremmin. tiedämme,
millä menetelmin hakea vastausta esimerkiksi
kysymykseen, miten suomen olisi käynyt ilman
nokiaa. Paljon vaikeampaa olisi miettiä vaikka
pa miten suomen olisi käynyt ilman kekkosta.

Pitkän aikavälin skenaarioiden laadinnassa
ovat mennyttä kehitystä koskevat kontrafak
tuaalit suureksi avuksi. jos osaamme arvioida,
miten suomen olisi käynyt ilman nokiaa, tie
dämme miten suomen käy tulevaisuudessa, jos
sähköteknisen teollisuuden kasvukontribuutio
syystä tai toisesta vähenee.

kuvio 1 esittää työtuntia kohden lasketun
bruttokansantuotteen kasvuvauhdin vuodesta
1980 vuoteen 2005 sekä sen osatekijöiden
kontribuutiot. jakso on jaettu aikaan ennen
lamaa, lamasta toipumiseen sekä tämän jälkeen
koettuun vakaan kasvun aikaan.

tuottavuuden keskimääräinen kasvuvauhti
on pudonnut kolmesta prosentista kahteen.
hidastuminen on johtunut sekä työpanoksen
laadun että pääomaintensiteetin kontribuutioi
den vähenemisestä. kokonaistuottavuuden
kontribuutio on puolestaan kasvanut. kasvun
luonne on muuttunut ekstensiivisestä intensii
viseksi. Vielä 1980luvulla investoinnit koulu
tukseen (eli työpanoksen laatuun) ja aineelli
seen pääomaan saivat aikaan neljä viidesosaa
tuottavuuden kasvusta, vuosina 1998–2005
enää kaksi viidesosaa.

kuvioon on lisäksi laskettu kolme vaihtoeh
toista tulevaisuuden skenaariota kasvuteoriaa
soveltaen. työpanoksen laadun ja kokonais
tuottavuuden kehityksiä pidetään eksogeenisi
na. Pääomaintensiteetin kontribuutio lasketaan
sen sijaan endogeenisena vakaan kasvun tasa
painoehdosta, jossa pääomapanos ja kokonais
tuotanto kasvavat samalla vauhdilla. ne mo

Kuvio 1. �yön tuottavuuden kasvu ja sen osatekijöiden kontribuutiot 1980–200� sekä työn tuottavuuden kasvuskenaarioita
(prosenttia vuodessa)
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lemmat siis määräytyvät eksogeenisena pidet
tyjen tekijöiden perusteella. kun kokonaistuot
tavuuden ajatellaan kuvaavan teknologian ke
hitystä, esittävät nämä skenaariot itse asiassa
teknologian kehityksestä tehtyjen oletusten vai
kutuksia tuottavuuden kasvuun.

kaikissa skenaarioissa on työvoiman laadun
kontribuutioksi oletettu sama 0,2 prosenttiyk
sikköä kuin mikä toteutui vuosina 1998–2005.
ne eroavat toisistaan kokonaistuottavuuden
kasvusta eli teknologian kehityksestä tehdyn
oletuksen osalta. ensimmäisessä skenaariossa
on oletettu, että teknologia kehittyy tulevaisuu
dessa samalla vauhdilla kuin 1980luvulla. tu
loksena olisi työn tuottavuuden kasvu hieman
yli yhden prosentin vuosivauhdilla. kasvu on
hitaampaa kuin 1980luvulla, koska työpanok
sen laadun ja pääomaintensiteetin kontribuu
tiot ovat nyt pienemmät.

likipitäen sama tulos saadaan vastauksena
kysymykseen, miten suomelle olisi käynyt il
man tieto ja viestintäteknologiaa valmistavaa
sektoria (eli sähköteknistä teollisuutta, teletoi
mintaa ja tietojenkäsittelypalveluja). kokonais
tuottavuuden kasvu on tässä sektorissa ollut
nopeampaa kuin muussa taloudessa. oletta
malla, että se olisi kasvanut vain samaa vauhtia
kuin muussa teollisuudessa, saadaan laskettua
miten suomelle olisi käynyt ilman iCtsektoria
eli ”nokiaa”. Viime vuosien työn tuottavuuden
kasvu olisi ollut prosentin luokkaa. Puolet to
teutuneesta kasvusta on näin laskien tullut täl
tä sektorilta.

nykymeno jatkuu skenaario perustuu ole
tukseen siitä, että kokonaistuottavuus kasvaa
tulevaisuudessa samalla vauhdilla kuin vuosina
1998–2005. tuottavuuden kasvuvauhdiksi tu
lisi silloin hieman yli kaksi prosenttia vuodessa.
Paluu 90luvulle skenaarion takana on puoles
taan oletus kokonaistuottavuuden yhtä ripeäs

tä kasvusta kuin 1990luvulla. työn tuottavuu
den kasvu kiihtyisi 2,5 prosenttiin.

nämä laskelmat ovat kieltämättä pelkistet
tyjä, mutta ne tuovat hyvin esiin teknologian
kehityksen tärkeyden. tiedämme taloushisto
riasta, että uuden teknologian valmistuksen
kasvukontribuutio vähenee ajan myötä. tuot
teiden hinnan laskiessa kysyntä kasvaa, mutta
kysynnän hintajousto vähenee. entisestä uudes
ta kasvualasta tulee silloin vanha toimiala, jon
ka liikevaihto ei hinnan laskiessa enää kasva ja
joka joutuu kamppailemaan kustannusongel
mien kanssa, kuten metsäteollisuus nykyään.
näin käy väistämättä myös tieto ja viestintä
teknologialle.

tätä taustaa vasten ennustelaitosten näke
mykset pitkän aikavälin kasvusta vaikuttavat
optimistisilta. etla ja Ptt ennustavat työn
tuottavuuden kasvavan tulevina vuosikymme
ninä noin 2,5 prosenttia ja valtiovarainministe
riö noin 2 prosenttia vuodessa. Pt on hiukan
pessimistisempi: kasvu on seuraavat 10 vuotta
2,1 prosenttia mutta hidastuu sen jälkeen 1,6
prosenttiin.

suomella ei ole hätäpäivää, jos nämä ennus
teet toteutuvat. ne edellyttävät kuitenkin tässä
esitettyjen laskelmien valossa kokonaistuotta
vuuden kasvua vähintään samalla vauhdilla
kuin 2000luvulla, etla:n ja Ptt:n ennusteis
sa jopa samalla vauhdilla kuin 1990luvulla.

kansantaloutemme kasvumenestys on ollut
tieto ja viestintäteknologiaa valmistavan sek
torin varassa. sen kontribuution hiipuessa on
löydettävä menestyksen uudet eväät. iCtalan
yritykset itse (mm. nokia) etsivät niitä digitaa
lisista palveluista. teknologiapolitiikan ydinky
symyksiä onkin, miten niistä saataisiin aikaan
tuottavuuden uusi kasvuaalto koko kansanta
louteemme. 




