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Kilpailukykyä on monenlaista
Tilastokeskus on julkaissut päivitettyjä historiallisia 
aikasarjoja Suomen taloudesta, ml. bruttokansan-
tuotteen henkeä kohti vuodesta 1860 alkaen. Kuvio 
herättää ajatuksia myös nykyisen syvenevän taantu-
man oloissa; suuristakin vaikeuksista on joka kerta 
selvitty uuteen nousuun, vieläpä melko nopeasti.

Kuviota voitaisiin pitää todisteena kapitalistisen 
markkinatalouden toimivuudesta, ellei kilpailuky-
vyn kohentamiseksi ja kriisistä nousuun pääsemi-
seksi olisi tarvittu valtion näkyvää kättä. Nousua on 
tavoiteltu devalvaatioiden avulla, ellei sitten tielle 
ole osunut joku onnekas sattuma (kuten Nokia) tai 
yleinen mutta kestämätön nousukausi (kuten ennen 
finanssikriisiä). 

Globalisoituvassa maa-
ilmassa Suomi on peri-
feriaa, kuten ennenkin. 
Mutta kun vanha konsti 
ei ole enää Suomen omis-
sa käsissä, niin on alettu 
etsiä pussillista uusia. 
Tehtävä näyttää vaikeal-
ta, ellei suorastaan mahdottomalta. 

Tätä lohdutonta näkymää vastaan sotivat erilaiset 
kilpailukykyindikaattorit. Jos vaikkapa Singapore 
pääsee lähimmäksi kapitalistin taivasta, niin Suo-
mi saattaa olla listalla heti kakkosena. Koska tämä 
menestys ei kuitenkaan näy yhtä selvästi Suomen 
viennissä, on pakko päätellä, että mittarit ovat pa-
hasti vajavaisia. Miten ihmeessä täällä ei ole pystytty 
kehittämään enempää menestystuotteita? Asiakas-
lähtöisyydessä ja markkinoinnissa täytyy olla jotain 
perusteellisesti vialla.

Työnantajien tavoite näyttää nyt olevan työmark-
kinoiden sopimusjärjestelmän murentaminen Sak-
san malliin, jotta työvoimakustannukset tulisivat 
alas. Perinteisellä kilpailukykymuuttujalla, koti- ja 
ulkomaisten tuotteiden suhteellisella hinnalla on 
toki yhä oma merkityksensä. Tämä koskee varsin-
kin homogeenisia tuotteita, vaikkapa voita tai sano-
malehtipaperia. Mutta kilpailukyvyssä on yleensä 
kyse myös paljosta muusta - ajatellaan vaikkapa 
kännyköitä tai loistoristeilijöitä.

talous & yhteiskunta-lehti on uudistunut. Toimi-
tus kiittää Niilas Nordenswania suunnittelutoimisto 
Nordenswan & Siirilästä ulkoasu-uudistuksen suun-
nittelusta ja toteutuksesta. Toivottavasti T&Y tarjoaa 
entistäkin antoisampia lukukokemuksia. Allekirjoit-
tanut ottaa mielellään vastaan lukijoiden palautetta 
uudistuksesta.
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Suomen bruttokansantuotteen volyymi-indeksi 
(1926=100) henkeä kohti 1860-2011.
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