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"Ei tässä syyllisiä kaivata 
vaan luovaa tuhoa ja 
riittävää kilpailukykyä” 
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Johtopäätökset (1/2) 

• Yritysten taloudellinen kyky ja kannuste säilyttää ja luoda 
uusia työpaikkoja ovat heikentyneet 2000-luvun alusta 
lähtien 

• Sama kehitys on tapahtunut myös Nokia-sektorin 
ulkopuolella. 

• Yritysten kilpailukyky paranee kun 
 tuotannon hinta nousee muita maita nopeammin 
 työvoimakustannukset nousevat kilpailijamaita hitaammin 
 tuottavuus kasvaa muita maita nopeammin 
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Johtopäätökset (2/2) 

• Tuotannon hinnan nostaminen vaikeaa 
 delvavaatiolääke ei ole enää käytössä 
 hinnat määräytyvät kansainvälisillä markkinoilla 

• Työvoimakustannusten kasvun hillitseminen on helpompaa 
 työn verotus ja sivukulut 
 työmarkkinoiden toiminta 
 ei ole ratkaisu pitkän aikavälin kilpailukykyyn, eli elintason 

paranemiseen 

• Tuottavuuden paraneminen on hidasta ja kivuliasta 
 Koulutus, kilpailu ja innovaatiot auttavat, mutta tärkeä osa 

vaikutuksesta tulee luovan tuhon kautta 
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Kansantalouden 
hintakilpailukyky 
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Teollisuuden toimialojen 
kilpailukyky, ilman Nokia-toimialaa Hållbar nordisk välfärd 
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Työn tuottavuuden kehitys 
yrityssektorilla, standardoitu 
toimialarakenne, 2002 = 1 
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Luovan tuhon kumulatiivinen 
vaikutus, 2002 = 1 Hållbar nordisk välfärd 
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Luovan tuhon ”tuho”-puoli 
teollisuudessa Hållbar nordisk välfärd 
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Kilpailukyky mitattu reaalisilla yksikkö työkustannuksilla suhteessa EU15-maihin 

Lähde: Maliranta 2014 



Luovan tuhon ”luonti”-puoli 
teollisuudessa Hållbar nordisk välfärd 

– ett program för nya välfärdslösningar till människor i Norden 10 

Kilpailukyky mitattu reaalisilla yksikkö työkustannuksilla suhteessa EU15-maihin 

Lähde: Maliranta 2014 
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