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Analyysi Suomen talouden suuresta ongelmasta ja
tarpeesta aikaansaada merkittäviä rakenneuudistuksia
Vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa
Suomen viennin romahtaminen vuoden 2008 jälkeen on ennennäkemätön. Vastaavanlaista
tilannetta ei ole aiemmin tapahtunut Suomen taloushistoriassa. Aiempien taantumien ja
lamojen jälkeen vienti on aina nopeasti toipunut ja saavuttanut pudotusta edeltävän tason ja
noussut uudelleen.
Vientituloja puuttuu tällä hetkellä jopa 30 miljardia euroa vuodessa, jotta julkisen sektorin
menot kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista. Tämän suuruusluokan ongelmasta
on kyse. Ongelman ratkaiseminen tulee koskettamaan kaikkia suomalaisia.
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Vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Myös kilpailijamaihin verrattuna Suomen vienti on kehittynyt heikosti vuoden 2009 jälkeen.
Erityisen nopeaa on ollut Saksan viennin kasvu, puhumattakaan itäisen Euroopan maista.
Ruotsin vientiä kannattelee palveluvienti, mikä on kehittynyt Suomea selvästi paremmin.

Vientisektorin tuotantokapasiteetti on vähentynyt runsaat 20
prosenttia
Teollisuus kattaa edelleen 90 prosenttia Suomen koko tavara- ja palveluviennistä. Vuosina
2009 - 2014 teollisuuden tuotantokyky eli maksimaalinen tuotantokapasiteetti Suomessa on
vähentynyt runsaat 20 %. Yritykset ovat vähentäneet tuotantoaan Suomessa ja siirtäneet sitä
ulkomaille. Osa yrityksistä on lopettanut toimintansa kokonaan.
Vaikka suomalaisyritysten kysyntä maailmalla nousisi merkittävästi, nykyinen
tuotantokapasiteetti Suomessa ei mahdollista sen suuruista tuotantoa ja vientiä, mikä meillä
oli vuonna 2008. Tuotannon ja viennin palautuminen 2008 tasolle edellyttää merkittävästi
lisää uusia tuotannollisia sekä aineettomia investointeja Suomeen.
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Julkiset menot, julkinen velka ja kokonaisveroaste ovat
kasvaneet hallitsemattomasti
Valtion ja kuntien velkamäärän kasvu vuoden 2008 jälkeen johtuu ennen kaikkea viennin
romahtamisesta sekä sen aiheuttamista vaikutuksista palvelualoille ja rakentamiseen sekä
verotuloihin. Tämän rinnalla myös julkiset menot ovat lisääntyneet edelleen.
Ulkomaankaupassa toteutunut merkittävä muutos on vaikuttanut viipeellä lukemattomiin
alihankkijoihin sekä teollisuudessa että palvelualoilla. Ensivaiheessa lomautukset ja
sittemmin irtisanomiset ovat lisääntyneet. Verotulojen väheneminen sekä julkisen velan
nopea kasvu ovat pakottaneet henkilöstösopeutuksiin ja tulonsiirtojen leikkauksiin julkisella
sektorilla.
Näiden muutosten seurauksena kansalaisten ostovoima on heikentynyt ja heikkenee
edelleen. Ostovoiman heikkeneminen johtuu siis viennin romahtamisesta ja sen takana
kilpailukyvyn rapautumisesta. Tarkemmin sanottuna kilpailukykymme on rapautunut koko
2000 -luvun ajan.
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Hallitus on tavoitellut velkaantumisen taittamista nostamalla veroja ja maksuja.
Kokonaisveroaste nousee myös tänä vuonna. Tästä huolimatta julkisen sektorin
velkaantuminen jatkuu nopeana, eikä taloutta ole saatu uuteen kasvuun. Talouden
kehityksessä Suomi lukeutuu EU-maiden heikoimmin kehittyneisiin maihin viime aikoina.
Kuluttajien ostovoiman parantamisessa ensisijaista olisi vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja
saada vienti uudelleen kasvuun. Suomen kaltaisessa maassa ostovoimaa voidaan kestävästi
parantaa ainoastaan ulkomaankaupan elpymisen kautta.

Julkisten menojen leikkaustarve on 10 - 15 miljardia euroa
Julkisen sektorin paisuminen ja velkaantuminen muodostavat vakavan ongelman. Julkisten
menojen suhde bruttokansantuotteeseen on noussut lyhyessä ajassa 48 prosentista 58
prosenttiin.
Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen vuoden 2008 tasolle edellyttää 10 - 15 miljardin
euron menoleikkauksia. Kun ottaa huomioon viimeaikaisen kokonaisveroasteen nousun ja
sen aiheuttamat haitat kilpailukyvylle ja talouskasvulle, tämäkään leikkaustarve ei välttämättä
riitä. Kokonaisveroasteen nousu suhteessa bruttokansantuotteeseen vastaa veronkiristyksinä
noin 4 miljardia euroa. Jatkon kannalta oleellista on se, saadaanko taloutta ja sen myötä
verotuloja uudelleen kasvu-uralle.
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Julkisten menojen leikkaustarve on joka tapauksessa 10 - 15 prosenttia valtion, kuntien ja
sosiaaliturvarahastojen noin 120 miljardin euron vuotuisista kokonaismenoista.

Yritysten investoinnit on saatava tuntuvaan kasvuun
Yritysten investoinnit Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti vuoden 2008 jälkeen. Tämä
koskee sekä kiinteitä investointeja että tutkimus- ja kehittämisinvestointeja. Tälläkin mittarilla
Suomi on jäänyt selvästi peränpitäjäksi kansainvälisessä vertailussa. Suomi ei ole
houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja. Ulkomaisten investointien suhde
bruttokansantuotteeseen on esimerkiksi Ruotsissa, Puolassa ja Virossa huomattavasti
Suomea suurempi.
Yritysten investoinnit ovat kuitenkin ratkaisevia Suomen tulevan talouskasvun kannalta.
Teollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistaminen edellyttää merkittävästi lisää sekä
tuotannollisia että t&k -investointeja. Tämä koskee yhtälailla Suomen houkuttelevuutta saada
ulkomaisia investointeja.
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Yritysten heikko kannattavuus on todellinen este investoinneille
Yritysten kannattavuus Suomessa on suorastaan romahtanut viime vuosina. Tämä koskee
laajasti kaikkia toimialoja ja myös teknologiateollisuuden yrityksiä. Vuonna 2013
teknologiateollisuuden yritysten nettotulos verojen jälkeen oli keskimäärin 0,9 prosenttia
suhteessa liikevaihtoon. Vuosina 2000 - 2005 osuus oli keskimäärin 7,3 prosenttia ja vuosina
2006 - 2007 keskimäärin 12 prosenttia.
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten kannattavuus ennen veroja oli vuonna 2013
vastaavasti keskimäärin 0,4 prosenttia ja mediaani 3,6 prosenttia. Tulokseltaan kannattavia
(tulos/liikevaihto > 10 %) oli 23 prosenttia yrityksistä, tyydyttäviä 19 prosenttia, heikkoja 32
prosenttia ja tappiollisia 26 prosenttia yrityksistä.
Ainakaan lyhyellä tähtäimellä heikosti kannattavien yritysten ei voida olettaa lisäävän
juurikaan investointeja Suomessa. Huomio on keskitettävä erityisesti kannattaviin, voittoa
tekeviin yrityksiin. Näitä yrityksiä on mahdollista kannustaa investointeihin nopeastikin, ja
nimenomaan verotuksellisin keinoin.
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Verojärjestelmällä on parhaimmillaan merkittävä rooli
investointeihin kannustamisessa
Syksyllä 2014 julkaistussa OECD-maita koskevassa verovertailussa maat ryhmiteltiin
verojärjestelmien kilpailukyvyn ja neutraalisuuden näkökulmasta. Erityistä huomiota
kiinnitettiin siihen, mihin maahan on kannattavaa investoida ja missä on hyvä
toimintaympäristö aloittaa liiketoimintaa ja kasvaa.
Tämän verovertailun perusteella Viron verojärjestelmä on OECD-maiden kilpailukykyisin.
Ranskan verojärjestelmä pärjää heikoimmin. Suomea edellä ovat Viron lisäksi Uusi Seelanti,
Sveitsi, Ruotsi, Australia, Luxemburg, Alankomaat, Slovakia, Turkki ja Slovenia.
Verojärjestelmien vertailun merkitystä korostaa se, että investoinnit ovat 2000-luvulla
kasvaneet eniten juuri niissä maissa, jotka pärjäsivät tässä vertailussa parhaiten. Viro on
investointien kehityksessä omassa luokassaan, mutta tämä koskee myös esimerkiksi
Ruotsia. Ruotsissa investoinnit olivat vuonna 2014 kaikkiaan 40 prosenttia korkeammalla
tasolla kuin vuonna 2000, kun Suomessa kasvua ei ollut lainkaan. Virossa investointien taso
on kasvanut yli 100 prosenttia.
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Teknologiateollisuuden tavoitteissa korostuu tarve uudistaa
yritysverojärjestelmää
Teknologiateollisuudessa ja sen yrittäjävaliokunnassa suurena huolenaiheena nähdään
yritysten investoinnit, jotka ovat esimerkiksi teknologiateollisuudessa nykyisellään jopa
kolmanneksen eli runsaat kaksi miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.
Suomen nykyisessä veroympäristössä yrityksillä ja omistajilla ei ole todellista verotuksellista
kannustinta sijoittaa Suomeen pitkäjänteisesti. Tämä ongelma koskee yhtälailla globaaleja
konserniyrityksiä.
Verojärjestelmän tulisi olla läpinäkyvä, yksinkertainen, kannustava, oikeudenmukainen ja
ennakoitava. Verojärjestelmämme suurimmat ongelmat koskevat sen heikkoa dynamiikkaa,
yritysten liikevoittojen kaksinkertaista verotusta ja sukupolvenvaihdosten verotusta. Verokiila
on vakava työllistymisen ja työpaikkojen este.
Yritysverotusta on uskallettava uudistaa rohkeasti. Periaatteen tulee olla, että yrityksen
voittoa verotetaan vain kertaalleen. Samassa yhteydessä yritysten sukupolvenvaihdoksia
tulee helpottaa, jotta veroja ei jouduttaisi maksamaan osingonjaon kautta. Tämä on
heikentänyt uusien yrittäjien investointimahdollisuuksia oleellisesti.
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Edellä kuvatun analyysin perusteella on itsestään selvää, että Suomi ei pääse uuteen
investointi- ja vientivetoiseen kasvuun ilman yritys- ja pääomaverojärjestelmän uudistamista.
Suomi tarvitsee vaikutuksiltaan vastaavaa, mitä toteutettiin 1990-luvun alussa ottamalla
käyttöön yhtiöveron hyvitysjärjestelmä (avoir fiscal). Kosmeettiset verouudistukset eivät
aikaansaa tarvittavia vaikutuksia.

Kustannuskilpailukyky ei parane ilman työpaikkakohtaisia
palkkaus- ja työaikajärjestelmiä
Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa länsimaihin on heikentynyt 2007 jälkeen. Saksaan
verrattuna kilpailukyky heikkeni jo tätä aiemmin. Kilpailukyky heikkenee, jos
työvoimakustannukset suhteessa tuottavuuteen nousevat Suomessa vertailumaita
nopeammin.
Saksaan ja Espanjaan verrattuna kustannuskilpailukykymme on heikentynyt 2005 jälkeen
noin 16 prosenttia. Alankomaihin verrattuna kilpailukykyä on menetetty noin 12 prosenttia,
Italiaan kuusi prosenttia ja Itävaltaan kolme prosenttia.
Suomen
kustannuskilpailukyky
on
heikentynyt
sekä
vientisektorilla
että
kotimarkkinasektoreilla. Julkisella sektorilla ongelma on yksi suurimmista. Jos julkisen
sektorin palkat olisivat noudattaneet yksityisen sektorin palkkakehitystä, julkiset menot
olisivat tällä hetkellä lähes miljardi euroa pienemmät kuin mitä ne todellisuudessa ovat.
Tällainen kehitys on osaltaan merkinnyt veronkiristyksiä ja sen seurauksena myös
elinkeinoelämän kilpailukyvyn rapautumista.
Syksyllä 2013 laaditun työllisyys- ja kasvusopimuksen arvioitiin kaventavan Suomen ja
Saksan sekä muiden kilpailijamaiden eroa jo vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2014 kehitys
kertoo kuitenkin muusta. Suomen asema on pikemminkin edelleen heikentynyt, eikä
oleellista muutosta parempaan ole näköpiirissä. Mistä tämä johtuu?
Vaikka sopimuksen kollektiivinen kustannusvaikutus Suomessa on maltillinen, palkkaratkaisu
ei käytännössä edistä työpaikkakohtaisia palkkaus- ja työaikajärjestelmiä. Näiden
järjestelmien kehittyminen on yksi oleellinen edellytys sille, että tuottavuus voisi parantua
työpaikkatasolla. Suomen kilpailukykyä ja yksikkötyökustannusten kehitystä heikentääkin
erityisesti tuottavuuskehitys, mikä on ollut euromaiden joukossa yksi heikoimpia viime
vuosina.

11

