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Nykyiset kansainväliset ja 
eurooppalaiset käsityk-
set Saksan talouskasvu-
mallista ovat melko risti-
riitaisia. Yhtäältä Saksaa 

ihaillaan sen onnistuneesta talouskriisin 
hallinnasta, korkeasta kansainvälises-
tä kilpailukyvystä ja verrattain hyvästä 
yleisestä taloudellisesta suorituskyvys-
tä. Toisaalta Saksaa arvostellaan raskaasti 
yksipuolisesta vientijohteisesta kehityk-
sestä, joka on luonut sen vaihtotaseeseen 
valtavan ylijäämän ja näin myötävaikut-
tanut voimakkaasti suurten taloudellis-
ten epätasapainojen kehittymiseen sekä 
eurooppalaisella että globaalilla tasolla. 
Samalla kun ensin mainittu näkemys 
ylistää Saksaa mallina muille maille tulla 
kilpailukykyisemmiksi, jälkimmäinen nä-
kemys korostaa mahdottomuutta yleistää 
Saksan kehitystä, koska yksinkertaisesti 
kaikilla mailla ei voi olla vaihtotaseen 
ylijäämää.

Nykyisissä tarinoissa Saksan mallista 
palkat ja muut työvoimakustannukset 
näyttelevät tavallisesti yhtä, ellei suo-
rastaan ainoaa isoa roolia. Tällä viitataan 
siihen, että Saksan yksikkötyökustannus-
ten kehitys on ollut melko ainutlaatuista 
(kuvio 1). Saksa on ollut ainoa Euroopan 
maa, jossa yksikkötyökustannukset ovat 
pysyneet miltei ennallaan, mikä on joh-

tanut määritelmällisestikin sen hintakil-
pailukyvyn1 vahvaan nousuun.

Saksan yksikkötyökustannusten pysy-
minen ennallaan oli seurausta pääasiassa 
äärimmäisen maltillisesta palkkakehi-
tyksestä, jonka korkean työttömyyden 
muodostamaa taustaa vasten saivat 
aikaan saksalaisen palkkaneuvottelu-
järjestelmän osittainen eroosio ja pirs-
taloituminen (Schulten ja Bispinck 
2014) sekä työmarkkinoiden sääntelyn ja 

sosiaaliturvan purkaminen – tätä vauh-
dittivat erityisesti kuuluisat ”Hartz-lait” 
(Knuth 2014). 

Monien tarkkailijoiden mielestä neu-
vottelujärjestelmän ja työmarkkinoiden 
sääntelyn muutokset ovat olleet menes-
tyksellistä politiikkaa, joka on muuntanut 
Saksan ”Euroopan sairaaksi mieheksi” 
2000-luvun alussa kutsutusta ”taloudel-
liseksi supertähdeksi” vuosikymmenen 
loppuun mennessä (esim. Dustmann 

Palkat, kilpailukyky ja 
Saksan vientijohteinen kasvumalli•

Saksan vientijohteisen kasvumallin taustalla on ollut paljon tärkeämpiä tekijöitä kuin palkkamaltti, 
työmarkkinauudistukset ja hintakilpailukyky. Näitä ovat olleet erityisesti innovatiivisten ja erikoistuneiden 

tuotteiden tarjonta, pitkälle kehittynyt teknologinen taso, tavaroiden ja palveluiden laatu sekä liikesuhteiden 
täsmällisyys ja sitoutuneisuus. Tiukka palkkamaltin ja tuloerojen kasvun seurauksena on kuitenkin ollut 

kulutuskysynnän heikkous ja alikehittynyt kotimaansektori. Suuremmat palkankorotukset ja julkisten investointien 
lisääminen hyödyttäisivät niin Saksaa kuin muutakin Eurooppaa.

Kuvio 1. Nimelliset yksikkötyökustannukset Saksassa ja EU28:ssa 2000–2013, 2000 = 100.

Lähde: AMECOn tietokanta.
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THORSTEN SCHULTEN 
perustelee, miksi Saksan menes-

tyksen takana ei ole palkkamaltti ja 
työmarkkinauudistukset.
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ÄÄRIMMÄINEN PALKKAMALTTI SEKÄ TYÖMARKKINOIDEN 
SÄÄNTELYN JA SOSIAALITURVAN PURKAMINEN HILLITSIVÄT SAKSAN 

YKSIKKÖTYÖKUSTANNUSTEN NOUSUA.

et al. 2014). Toiset arvostelivat samaa 
politiikkaa ”palkkojen polkemisesta”, 
millä Saksa on noudattanut nuiji naa-
puria-lähestymistapaa ja saavuttanut 
taloudellisen menestyksensä etupäässä 
muiden maiden kustannuksella (esim. 
Flassbeck ja Lapavitsas 2013). Vaik-
ka nämä näkemykset tulevat erilaisista 
taloudellisista ja poliittisista näkökul-
mista, molemmat perustuvat samaan ole-
tukseen, että on olemassa suora yhteys 
palkkakehityksen, hintakilpailukyvyn 
paranemisen ja Saksan vientitoimialojen 
menestyksen välillä.

Vaikka tiiviin ”palkka-hinta-kilpailu-
kyky-yhdyssiteen” hypoteesi on hyvin 
yleinen monissa Saksan talouskehitys-
mallista käytävissä keskusteluissa, tuo-
reemmat tutkimukset ovat arvostelleet 
sitä pohjimmiltaan ainakin kolmesta 
syystä (esim. Detzer ja Hein 2014; 
Duval 2013; Storm ja Naastepad 
2014a). Ensinnäkin se pohjautuu melko 
kapeaan kilpailukyvyn käsitteeseen, joka 
perustuu lähinnä hintoihin ja suurelta 
osin sivuuttaa laajan kirjon muita teki-
jöitä. Toiseksi, ja ensimmäiseen kohtaan 
läheisesti liittyen, se pitkälti sivuuttaa 
Saksan vientiteollisuuden nimenomaisen 
sektoreittaisen koostumuksen ja Saksan 
erityisen integroitumisen kansainväli-
seen työnjakoon. 

Saksan menestys on perustunut 
paljolti muihin tekijöihin kuin 

hintakilpailukykyyn.

Kolmanneksi ”palkka-hinta-kilpailu-
kyky-yhdyssiteen” oletus perustuu ai-
noastaan tarjontapuolen näkökulmaan 
ja sivuuttaa täysin kysynnän ongelman. 
Tämä pätee kysynnän kehitykseen Sak-
san vientitoimialojen pääkohdemaissa 
ja palkkakehityksen rajoittamisen seu-
rauksiin Saksan kotimaanmarkkinoilla. 
Kaiken kaikkiaan väittely palkkojen ja 
kilpailukyvyn roolista Saksan talousmal-

lissa kaipaa paljon eriytetympää analyy-
sia, jotta päästään osuvampiin talouspo-
liittisiin johtopäätöksiin, jotka ulottuvat 
yli yksinkertaisen vaatimuksen alentaa 
tai korottaa palkkoja.

SAKSAN VIENTIJOHTEINEN KEHITYS
Saksan talouskasvumalli on aina perus-
tunut vahvaan vientisektoriin. 1970- ja 
1980-luvuilla vientitoimialat vastasivat 
20–30 prosentista bkt:tä, mikä oli jo var-
sin korkea taso Saksan kaltaiselle suu-
relle kansantaloudelle. Saksojen yhdis-
tymisen taloudellisten vaikutusten takia 
tämä osuus pieneni hieman 1990-luvulla, 
minkä jälkeen vientisektorin merkitys 
lisääntyi voimakkaasti 2000-luvulla ja 
kasvoi yli 45 prosenttiin bkt:stä vuosina 
2012 ja 2013 (kuvio 2).

Viennin kasvun rinnalla myös Saksan 
tuonti lisääntyi voimakkaasti ja ylsi mel-
kein 40 prosenttiin bkt:stä vuonna 2013. 
Nousu sekä viennissä että tuonnissa hei-
jastaa kasvavaa integraatiota maailman-
talouteen. Monet saksalaiset yritykset 
ovat (uudelleen)organisoineet tuotan-
tonsa ja arvoketjunsa eurooppalaiselle tai 
globaalille pohjalle, joten yritysten sisäi-

sen kaupankäynnin osuus on kasvanut. 
Viennin ja tuonnin oltua lähes yhtä 

suuret 1990-luvulla on vienti kuitenkin 
2000-luvun alusta lähtien kasvanut pal-
jon tuontia nopeammin, mikä on johta-
nut huomattavaan kauppaylijäämään, 
noin 6 prosenttiin bkt:stä. Absoluuttisin 
luvuin mitattuna Saksasta tuli ”viennin 
maailmanmestari”, jonka kauppataseen 
ylijäämä oli yli 160 miljardia euroa vuo-
sina 2012 ja 2013.

2000-luvulla Saksan viennin 
voimakas kasvu johtui pääasiassa 
sen vientimarkkinoiden vahvasta 

kasvusta.

MUUN KILPAILUKYVYN KUIN HINTA-
KILPAILUKYVYN ROOLI 
Monet tutkimukset viittaavat siihen, että 
Saksan vientitoimialojen vahvaa kasvua 
2000-luvulla ei ensisijaisesti vauhdit-
tanut yksikkötyökustannusten kehitys, 
vaan se oli pääasiassa tulosta Saksan tär-
keimpien vientimarkkinoiden vahvasta 
talouskasvusta (European Commission 

Kuvio 2. Vienti, tuonti ja kauppatase Saksassa 1991–2013, % bkt:stä.

Lähde: Statistisches Bundesamt, kansantalouden tilinpito.
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SAKSAN VIENTIMENESTYKSEN TAKANA ON PALJON MUITA JA TÄRKEÄMPIÄ 
KILPAILUKYKYTEKIJÖITÄ KUIN HINNAT.

Vientitoimialojen melko alhainen hin-
taherkkyys heijastaa myös Saksan vienti-
sektorin erityistä koostumusta (kuvio 4). 
Euroopan kaikkien maiden joukossa Sak-
sa pitää hallussaan ylivoimaisesti suu-
rinta osuutta 100 monimutkaisimman 
tuotteen viennistä maailmassa (Felipe 
ja Kumar 2011). Saksan vientisektoria 
dominoivat pitkälti autot, kemikaalit ja 
konepajatuotteet, jotka ovat kaikki tie-
to- ja teknologiaintensiivisiä toimialoja, 
joilla työvoimakustannuksilla on vain 
vähäinen merkitys. Stormin ja Naas-
tepadin (2014a: 8f.) laskelmien mukaan 
yksikkötyökustannukset muodostivat 
vain 20–24 prosenttia Saksan teollisuu-
den bruttohinnoista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
lukuisat tutkimukset ovat löytäneet evi-
denssiä siitä, kuinka Saksan vientitoimi-
alojen suuri kasvu perustui pääasiassa 
vahvoihin muihin kilpailukykytekijöihin 
kuin hintaan (esim. European Commis-
sion 2012, 2014; Felipe ja Kumar 2011; 
Storm ja Naastepad 2014a, 2014b). 
Näiden muiden kilpailukykytekijöiden 
keskeisiä elementtejä ovat erityisesti 
innovatiivisten ja erikoistuneiden tuot-
teiden tarjonta, pitkälle kehittynyt tek-
nologinen taso, tavaroiden ja palveluiden 
laatu sekä liikesuhteiden täsmällisyys ja 
sitoutuneisuus.

Laajemmin tarkasteltuna muihin kil-
pailukykytekijöihin jopa sisältyy yhteis-
kunnan perustoimintojen kehikko kuten 
teknologinen ja logistinen infrastruk-
tuuri, koulutus- ja t&k-järjestelmät sekä 
työelämän suhteiden kulttuuri. Tällaisen 
laajemman näkemyksen perusteella esi-
merkiksi World Economic Forum kehitti 
Global Competitiveness Index-mittarin, 
joka äskettäin rankkasi Saksan 5. sijalle 
(World Economic Forum 2014).

SAKSAN VIENTIVETOISEN KASVUMALLIN 
VARJOPUOLI
Vaikka palkkakehityksen jarruttami-
nen ei ollutkaan päätekijä Saksan vien-
titoimialojen kukoistuksen takana, se 

2012). Palkkojen vähäisempi merkitys 
voidaan myös todistaa vertaamalla yk-
sikkötyökustannusten ja vientihintojen 
kehitystä (kuvio 3). 2000-luvun ensim-
mäisellä puoliskolla molemmat kehittyi-
vät miltei samansuuntaisesti. 

Vuosikymmenen toisella puoliskolla 
yksikkötyökustannukset kuitenkin aleni-
vat samalla kun vientihinnoissa tapahtui 
voimakasta nousua. Koska 2000-luvun 

jälkipuolisko oli samalla myös Saksan 
viennin nopeimman kasvun aikaa, monet 
saksalaiset yritykset eivät selvästikään 
nähneet mitään tarvetta siirtää palk-
kamaltista johtunutta hintakilpailuky-
vyn nousua alemmiksi vientihinnoiksi 
(Herzog-Stein et al. 2013a). Päin-
vastoin, yritykset saattoivat hyödyntää 
maltillista palkkakehitystä suoraan rea-
lisoidakseen ylimääräisiä voittoja.

Kuvio 4. Saksan viennin sektoreittainen rakenne 2013, % koko viennistä. 

Lähde: Statistisches Bundesamt, Statistics on Foreign Trade 2014.
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Kuvio 3. Nimelliset yksikkötyökustannukset ja vientihinnat Saksassa 2000–2013, 2000 = 100.

Lähde: AMECOn tietokanta, Statistisches Bundesamt
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”KOTIMAISEN KYSYNNÄN HEIKKO KEHITYS ON NAKERTANUT 
VOIMAKKAASTI TALOUDEN KYKYÄ REALISOIDA 

KASVUPOTENTIAALIAAN.”

on kuitenkin vaikuttanut voimakkaasti 
Saksan vientijohteisen kasvumallin var-
jopuoleen, joka on pitkälti alikehittynyt 
kotimaansektori. 2000-luvulla Saksan 
palkkakehitystä luonnehti pohjimmil-
taan kaksi päätrendiä (Schulten ja 
Bispinck 2014). Ensinnäkin palkkojen 
nousuvauhti pysytteli pitkälti tuotta-
vuuden kasvuvauhdin alapuolella ja 
alitti usein inflaatiovauhdin, mikä johti 
palkkojen kansantulo-osuuden laskuun 
ja jatkuvaan uudelleenjakoon työtuloista 
pääomatuloille. Toiseksi Saksassa tapah-
tui tuloerojen huomattavaa kasvua, jota 
ruokki palkkahajonnan kasvu ja mata-
lapalkkasektorin nopea laajentuminen.

Palkkakehityksen jarruttaminen 
on vaimentanut yksityistä 

kulutusta ja tuontia.

Palkkakehityksen molemmilla trendeillä 
oli vahva kielteinen vaikutus kotimaisen 
kysynnän yleiseen kehitykseen, koska ne 
vaimensivat merkittävästi yksityistä ku-
lutusta (Sturn ja van Treeck 2013). 

Vuosina 2000–2008 yksityiset kulutus-
menot kasvoivat EU:ssa keskimäärin 16 
prosenttia ja siten neljä kertaa enemmän 
kuin Saksassa, jossa kasvu oli vain 4 pro-
senttia (kuvio 5). Vasta vuoden 2009 jäl-
keen jonkin verran nopeampi palkkojen 
nousu Saksassa on myötävaikuttanut 
yksityisen kulutuksen nopeampaan kas-
vuun, samalla kun palkkojen leikkaukset 
ja jäädytykset monissa muissa Euroopan 
maissa ovat pysäyttäneet yksityisen ky-
synnän kasvun (Schulten 2014).

Vaikka Saksa on aivan ilmeisesti hyö-
tynyt kukoistavista vientitoimialoistaan, 
kotimaisen kysynnän heikko kehitys on 
nakertanut voimakkaasti talouden kykyä 
realisoida kasvupotentiaaliaan (Herzog-
Stein et al. 2013; European Commis-
sion 2014). Lisäksi kotimaansektorin ali-
suoriutuminen on ollut myös – ainakin 
osittain – vastuussa siitä, että tuonnin 
kasvuvauhti ei ole enää ollut tasapainossa 
viennin kasvuvauhdin kanssa (Detzer 
ja Hein 2014). Niinpä palkkakehityksen 
jarruttaminen Saksassa on todellakin 
myötävaikuttanut maan vaihtotaseen 
ylijäämään ja kokonaistaloudellisten 
tasapainottomuuksien lisääntymiseen. 

Tämä ei kuitenkaan ensisijaisesti johtu-
nut ”palkkojen polkemisesta” vaan koti-
maisen kysynnän vaimentamisesta. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Keskustelu tietyistä kansallisista ta-
louskehitysmalleista esimerkkeinä 
muille maille ei useinkaan ole juuri 
muuta kuin erittäin tarkoitushakuista 
kirsikan poimintaa kakun päältä, jossa 
poliitikot valitsevat tiettyjä elementtejä 
oikeuttaakseen omat poliittiset toimen-
piteensä. Täsmälleen näin tapahtuu nyt 
Euroopassa, jossa viitataan Saksan mal-
liin. Nojautumalla myyttiin, että siinä oli 
kyse työvoimakustannuksista, jotka ovat 
luoneet Saksan suhteellisen taloudellisen 
menestyksen, Saksan esimerkkiä käyte-
tään usein perustelemaan palkkamalt-
tia ja työmarkkinauudistuksia, etenkin 
Etelä-Euroopan alijäämämaissa. Ennen 
kaikkea Saksan hallitus itse on voimak-
kaasti tukenut sellaista politiikkaa EU:n 
instituutioiden kautta ja on siten jatku-
vasti pitänyt yllä tuota myyttiä.

Palkkojen leikkausten ja 
työmarkkinauudistusten 

sijaan huomio on kiinnitettävä 
muihin kilpailukykytekijöihin 
niin Saksassa kuin muissakin 

maissa.

Etelä-Euroopan taloudellinen todellisuus 
osoittaa hyvin selvästi, että politiikka, 
joka koostuu palkkojen leikkauksista ja 
työmarkkinauudistuksista saattaa pa-
perilla johtaa hintakilpailukyvyn para-
nemiseen. Vaikutus vientitoimialoihin 
on kuitenkin pysynyt melko pienenä, 
koska näiltä mailta puuttuu monia ra-
kenteellisia edellytyksiä vientijohtei-
selle kasvulle. Lisäksi palkkakehityksen 
rajoittaminen on – kuten Saksassa – vai-
mentanut vahvasti yksityistä kysyntää ja 
siten itse asiassa estänyt talouksien el-
pymistä (Schulten 2014). Jos Saksasta 

Kuvio 5. Yksityiset kulutusmenot Saksassa ja EU:ssa 2000–2013, 2000 = 100.

Lähde: AMECO-tietokanta.
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on jotain opittavaa, niin se ei missään 
tapauksessa ole työmarkkinapolitiikka 
vaan ennemminkin se merkitys, mikä on 
pitkälle kehittyneillä toimialoilla, jotka 
ovat erikoistuneet tiettyihin markkina-
rakoihin ja jotka sen lisäksi perustuvat 
pitkälti muihin kilpailutekijöihin kuin 
hintaan (Duval 2013). 

Saksan vientivetoinen kehitysmalli 
on kuitenkin kaikkea muuta kuin kestä-
vä, koska se riippuu vahvasti maailman-
markkinoiden kehityksestä ja nojautuu 
järjestelmällisesti kauppaylijäämään, 
mikä tekee välttämättömiksi muiden 
maiden jatkuvat alijäämät. Lisäksi Sak-
salle itselleenkin yksipuolisesta vienti-
johteisesta kasvustrategiasta on tullut 
yhä ongelmallisempi, koska siihen liittyy 
sellaisten kotimarkkinasektorien järjes-
telmällinen laiminlyönti kuin koulutus, 
terveydenhuolto, julkinen infrastruktuu-
ri jne. (Rietzler 2014).

Samaan aikaan kansainvälisissä ta-
lousväittelyissä on tullut enemmän tai 
vähemmän tavaksi esittää, että Saksan 
täytyy tasapainottaa talousmallinsa 
vahvistamalla kotimaista kehitystään 
(esim. European Commission 2014). 
Mitä palkkoihin tulee, niin Saksalla olisi 
potentiaalia niiden nostamiseen enem-
män ilman, että se menettää hintakil-
pailukykynsä. Sen lisäksi on olemassa 
vahva tarve lisätä julkisia investointeja 
Saksan muiden kilpailukykytekijöiden 
edellytysten säilyttämiseksi. Sekä suu-
remmat palkankorotukset että julkisten 
investointien lisääminen voisivat vahvis-
taa kotimaista kysyntää, mikä hyödyttäisi 
Saksan lisäksi myös Euroopan ja kansain-
välistä taloutta. •

Viite

1 Hintakilpailukyky paranee, jos maan vien-

tituotteiden ja tuonnin kanssa kilpailevien 

tuotteiden hinnat alenevat (nousevat hitaammin) 

verrattuna kilpailijamaihin, samassa valuutassa 

ilmaistuina. On tavallista kiinnittää huomio-

ta nimenomaan yksikkötyökustannuksiin eli 

palkkoihin ja sivukuluihin tuoteyksikköä kohti, 

vaikka tuotteiden hinnoissa on muitakin kustan-

nuseriä. – Toim.huom.

• Englanninkielisestä alkuperäistekstistä kääntä-

nyt Heikki Taimio.
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