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Talouspolitiikan uudistukset vuonna 2015
Tavoitteena kasvu
Suomenkielinen tiivistelmä

Rahoituskriisi ja jatkuva hidas elpyminen siitä ovat heikentäneet useimpien kehittyneiden maiden
kasvumahdollisuuksia monien kehittyvien markkinoiden kasvun puolestaan hidastuessa. Lyhyen aikavälin
poliittisiin haasteisiin kuuluvat alati korkea työttömyysaste, hidastuva tuottavuuden kasvu, julkissektorin
suuri budjettialijäämä ja velka sekä rahoitusalalla yhä ilmenevä epävakaus. Lisäksi pienituloiset
kotitaloudet ovat kärsineet kriisistä pahoin, ja kriisi onkin kasvattanut sosiaalista ahdinkoa, sillä
vakavimmat ansionmenetykset kohdistuvat nuoriin ja heidän köyhyysriskinsä on kasvussa. Pidemmän
aikavälin haasteena on selviytyä väestön ikääntymisestä sekä ammattitaitoa edellyttävän teknisen
muutoksen vaikutuksesta tulojen eriarvoisuuteen ja ympäristön pilaantumisen vaikutuksesta terveyteen ja
tulevaan kasvuun. Vankkaa rakennepolitiikkaa tarvitaan, jotta monien sekä kehittyneiden että kehittyvien
markkinoiden maiden kohtaamiin lyhyen ja keskipitkän aikavälin haasteisiin voitaisiin puuttua.

”Tavoitteena kasvu” ‑raportissa annettavan perusteellisen arvioinnin avulla hallitukset voivat pohtia,
kuinka poliittiset uudistukset voivat vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin, ja suunnitella parhaimmin
tavoitteitaan vastaavia ehdotuspaketteja. Raportissa eritellään tärkeimpiä rakenneuudistuksen
painopisteitä, joilla reaalituloja ja työllisyyttä tehostetaan kehittyneissä ja suurimmissa kehittyvien
markkinoiden maissa. Painopisteet kattavat laajalti tuote‑ ja työmarkkinoiden säännöstelyn, koulutuksen,
verotus‑ ja etuusjärjestelmät, kauppaa ja sijoittamista koskevat säännöt ja
innovaatiopolitiikan. ”Tavoitteena kasvu” ‑viitekehys on auttanut osaltaan G20‑maita kehittämään
kasvustrategioita maiden yhdistetyn bruttokansantuotteen (BKT) nostamiseksi kahdella prosentilla, mikä
on yksi tärkeimmistä G20:n vuonna 2014 asettamista poliittisista tavoitteista kestävän ja vakaan kasvun
saavuttamiseksi.

”Tavoitteena kasvu” ‑raportin pääpaino on aineellisen elintason parantamisessa keskipitkällä
aikavälillä, mutta raportissa valaistaan myös tasapainoa ja täydentävyyttä muiden hyvinvoinnin tavoitteiden
kanssa, kuten tulojen eriarvoisuuden pienentämisen ja ympäristöön kohdistuvien paineiden lieventämisen
kanssa. Siinä arvioidaan erityisesti todisteita kasvua edistävien rakenneuudistusten vaikutuksesta
palkkahajontaan ja kotitalouksien tulojen eriarvoisuuteen ja tutkitaan, onko edellisten vuosikymmenten
BKT:n kasvua aiheuttanut erityinen politiikka myötävaikuttanut eriarvoisuuden lisääntymiseen. Raportissa
tutkitaan myös talouskasvuun liittyviä ympäristöpaineita. Tähän liittyen siinä käsitellään
rakenneuudistusten ja ympäristöpolitiikan merkitystä ja esitetään todisteita ympäristöpolitiikan riittävän
suunnittelun tärkeydestä sekä sen vaikutuksesta tuottavuuden kasvuun. Tässä ”Tavoitteena kasvu”
‑raportin kymmenennessä julkaisussa on myös erityinen katsaus rakenneuudistusten suuntauksista
2000‑luvun alusta lähtien.

Rakenneuudistusten edistyminen vuodesta 2013 lähtien
• Rakenneuudistusten vauhti on hidastunut suurimmassa osassa kehittyneistä OECD‑maista kahden

viime vuoden aikana. Tätä ennen kriisin jälkiseurauksena ilmeni merkittävän kiihtymisen aika, jonka
euroalueen velkamyllerrykseen liittyvät markkinapaineet osittain aiheuttivat.
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• Uudistustoimet ovat edelleen tehokkaita, vaikka ne laskevat Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa ja
Espanjassa, ja Japanissa ne ovat tehostuneet. Ne ovat edelleen suhteellisen heikkoja
suurimmassa osassa Pohjoismaita ja euroalueen ydinmaissa.

• Eri OECD‑maat ovat asettaneet painopisteeksi koulutuksen ja aktiivisen työvoimapolitiikan, mikä on
johdonmukaista, sillä osaamispääoma ja täydentävä ammattitaitoinen työvoima ovat tärkeitä
kasvun lähteitä. Tämä painopiste on valittu myös siksi, että kyseiset maat ovat tietoisia heikon
elpymisen aiheuttamasta sitkeästä työttömyydestä.

• Uudistusten vauhti on kiihtynyt suurimmissa kehittyvien markkinoiden maissa, mikä osoittaa
tietoisuutta kasvun pullonkauloista ja rajoitteista sekä tarvetta vähentää alttiutta perustuotteiden
hintojen ja pääomavirtojen vaihteluille.

Uudistuksen uudet painopisteet
• Työvoiman tuottavuus on yhä pitkäaikaisen kasvun tärkein tekijä. Painopisteen pitäisi olla

uudistuksissa, joilla pyritään kehittämään ammattitaitoa ja osaamispääomaa. Koulutusjärjestelmien
laadun ja osallistavuuden parantaminen tukevat tätä.

• Varojen uudelleenkohdentamisen tarkistus on avainasemassa suuremman kasvun
saavuttamisessa. Hallitusten on parannettava kilpailuun ja innovaatioon liittyviä poliittisia linjauksia,
jotta uusien yritysten olisi helpompi päästä markkinoille ja jotta pääoma ja työvoima voitaisiin
kohdentaa sujuvasti uudelleen tuottavimmille yrityksille ja aloille. Eteläisissä euroalueen maissa
tarvitaan erityisesti palveluihin kohdistuvia tuotemarkkinauudistuksia, jotta työmarkkinoilla viime
vuosina toteutettujen uudistusten hyödyistä voidaan nauttia.

• Kasvusta voidaan tehdä osallistavampaa poistamalla aliedustetuilta ryhmiltä kuten naisilta, nuorilta,
matalan osaamistason työntekijöiltä ja vanhemmilta työntekijöiltä esteitä korkeampaan työllisyyteen
ja työmarkkinoille osallistumiseen. Työllisyyttä voitaisiin tehostaa lisää ja osallistuvuutta edistää
kannustamalla nopeampaan uusiin työpaikkoihin sijoittamiseen ja varmistamalla, että työntekijät
voivat parantaa taitojaan.

Kasvua edistävät rakenneuudistukset ja tulojen jakautuminen
• Kasvua edistävä politiikka, joka kasvattaa BKT:tä lisäämällä tuottavuutta, voi myötävaikuttaa

teknologian aiheuttamaan eriarvoisuuteen. Esimerkiksi uudistukset, jotka tehostavat innovaatiota,
voivat lisätä palkkajakaumaa palkattujen työntekijöiden kesken.

• Myös muu työmarkkinoille osallistumista ja työpaikkojen luomista edistävä politiikka lisää
palkkahajontaa. Koska se kuitenkin myötävaikuttaa työllisyyden kasvattamiseen – ja suurelta osin
nimenomaan matalan osaamistason työntekijöiden osalta – tällaisilla uudistuksilla on neutraali
vaikutus kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen hajontaan.

• Koska monissa maissa on tarvetta puuttua kasvavaan eriarvoisuuteen ja vaikeuksiin, hallitusten
olisi otettava painopisteekseen kasvua edistävät ehdotuspaketit, jotka auttavat edistämään
oikeudenmukaisuutta ja osallistavuutta. Erityisen tärkeää on nostaa matalan osaamistason
työntekijöiden ansaintapotentiaalia ja helpottaa naisten pääsyä työmarkkinoille.

Kasvua edistävät rakenneuudistukset, ympäristö ja
ympäristöpolitiikka

• Talouskasvu lisää tavallisesti ympäristöön kohdistuvia paineita. Lisäksi kasvun ja ympäristön
suhteeseen vaikuttaa sekä se ympäristöpolitiikka että se rakennepoliittinen kehys, jossa ne otetaan
käyttöön.

• Tietyt kasvua lisäävät uudistukset, esimerkiksi ympäristöverojen nostaminen, tienkäytön
hinnoittelun käyttöönotto tai haitallisten tukien poistaminen, voivat olla hyväksi ympäristölle. Toiset
uudistukset lisäävät ympäristöpolitiikan tehokkuutta. Oikeussääntöjen ja kilpailupolitiikan
parantaminen tekee näin.

• Teknologisilta valinnoiltaan joustava ja neutraali ympäristöpolitiikka, joka supistaa kilpailun esteitä
mahdollisimman pieniksi, voi tehokkaasti suojella ympäristöä aiheuttamatta merkittävää vahinkoa
koko kansantalouden tuottavuudelle.
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Uudistusten suuntaukset vuodesta 2005 lähtien
• ”Tavoitteena kasvu” ‑raportin ensimmäisestä julkaisusta lähtien vuonna 2005 rakenneuudistusten

vauhti on pysynyt keskimäärin lähes vakiona OECD‑maissa kriisin jälkiseurauksena ilmennyttä
merkittävää kiihtymistä lukuun ottamatta.

• Uudistustoimet ovat saaneet aikaan merkittävää kehitystä tietyillä politiikan aloilla. Näin on
tuotemarkkinoiden säännöstelyn, eläkejärjestelmien suunnittelun ja työttömien
toimeentulotukiohjelmien kohdalla.

• Yleisesti ottaen 2000‑luvun alusta lähtien käyttöönotetut rakenneuudistukset ovat
myötävaikuttaneet henkeä kohti lasketun potentiaalisen BKT:n tason nostamiseen keskimäärin
viidellä prosentilla eri maissa, ja suurin osa voitoista tulee korkeammasta tuottavuudesta.

• Lisäuudistukset kohti nykyistä parasta käytäntöä voisivat nostaa henkeä kohti lasketun BKT:n
pitkäaikaista tasoa keskimäärin kymmenellä prosentilla eri OECD‑maissa. Tämä vastaa noin
3 000 dollarin keskimääräistä voittoa henkilöä kohti.
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