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Elinkeinoministeri Rehn:

Suomen aika ottaa härkää sarvista
Suomesta löytyy kyllä innovatiivisuutta. Mutta viime vuosina meillä on kompasteltu ja tarpeellisten talousuudistusten lista on kasvanut pitkäksi.
”Ruotsi on onnistunut paremmin viime aikoina. Nyt on Suomen aika ottaa seuraava askel”, sanoo
elinkeinoministeri Olli Rehn.
Ruotsi on yksi Suomen neljästä tärkeimmästä vientimaasta, ja maiden teollinen kulttuuri on samankaltainen.
Suomalaiset yritykset kilpailevat usein samoilla markkinoilla kuin ruotsalaiset, mutta viime vuosina maiden
talouskehitys on kulkenut eri suuntiin.
”Stefan Ingves on sanonut, että Suomi ja Ruotsi ovat
talouksia, joiden täytyy tasaisin väliajoin keksiä itsensä
uudelleen. Ruotsi on onnistunut viime aikoina, mutta nyt
on Suomen aika astua esiin. Hallitus tekee parhaillaan
töitä uudistaakseen tulokehitystä, joka nykyisellään on
talouskasvun esteenä.”
Tulokehitys onkin yksi tärkeimmistä Suomea ja Ruotsia
erottavista taloudellisista kysymyksistä. Kun Ruotsissa
tehtiin 90-luvulla suuria muutoksia joustavuuden

lisäämiseksi, Suomessa pidettiin kiinni keskitetymmästä
tuloratkaisusta. Nyt hallitus siis työskentelee uuden
mallin luomiseksi.
”Meidän on luotava työmarkkinat, jotka kytkeytyvät
paremmin yrityksen ja teollisuuden tuottavuuteen. Siinä
olemme monia muita maita jäljessä. Sen lisäksi meidän
on tarkasteltava sitä, miten verotusta tulisi korjata
teollisuuden kilpailukyvyn lisäämiseksi, tai kotimaisten
investointien lisäämiseksi.”
Tarvitaan osaamista, yrittäjyyttä ja pitkäjänteisyyttä.
Se ei ole yksinkertaista, mutta valopilkkujakin löytyy.
Panostamme paljon tietyille toimialoille. Viime syksynä
olin konferenssissa, johon osallistui 170 suomalaista
life science –yritystä (biotieteisiin liittyvää yritystä).
Meillä on yrityksiä ja kokonaisia teollisuusaloja, joilla on
tulevaisuus käsissään.
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Ruotsi on kulttuurinen esikuva
Rehn tekee toisenkin vertailun naapurimaahamme.
Suomi on toki satunnaisesti saavuttanut kansainvälistä
menestystä kulttuurin alalla, mutta Ruotsi on pystynyt
tuottamaan kansainvälisesti menestyviä laulajia, lauluntekijöitä ja kirjailijoita lähes loputtomana virtana. ”Ruotsalaisilla on Abbasta lähtien, jopa sitä ennen, syntynyt
vahva perinne. Tätä alaa ei pitäisi aliarvioida.”
Musiikki- ja kulttuurituotanto kytkeytyvät toisiinsa ja
ovat vuorovaikutuksessa tietotekniikan kanssa. Se, että
Spotify on ruotsalaisten aikaansaannos, ei ole yllättävää, sanoo Olli Rehn. Suomessakin pitäisi panostaa
enemmän luovien alojen kehittämiseen.
”Meillä luova teollisuus muodostaa 4-5 prosenttia
markkinoista, mikä on suurin piirtein EU-maiden keskitasoa. Ruotsissa luovan teollisuuden osuus on huomattavasti suurempi.”

Yhteistyö on voimaa
Ennen kuin Olli Rehnistä tuli elinkeinoministeri, hän oli
EU-komissaarina Brysselissä. Siellä yksi hänelle läheisimmistä aiheista oli Euroopan energiapolitiikka. Silloin
tehdyistä päätöksistä, jotka syventävät yhteistyötä,

sekä investoinneista parempaan infrastruktuuriin pitäisi
nyt tulla todellisuutta.
Yhteistyö on avain menestykseen, ja Olli Rehn näkee
suhteen Ruotsiin erityisen tärkeänä. Sitä voidaan
kehittää vielä pidemmälle.
”Vierailin kerran Anders Borgin luona Rosenbadissa ja
muistan, että hänen huoneensa seinällä oli muotokuva.
Se esitti kansanedustajana Tukholmassa toiminutta
suomalaista pappia Anders Chydeniusta, joka uudisti
ruotsalaista sananvapautta.”
Suomen ja Ruotsin suhteiden syvyyttä ilmentää sekin,
että monet suomalaisen elinkeinoelämän vahvat nimet
kuuluvat Suomalais-ruotsalaiseen kauppakamariin.
Useimmat tietävät, että Ruotsi, ja erityisesti ruotsin
kieli, ovat edelleen tärkeitä Suomelle.
”Useimmat ihmiset tietävät, että Ruotsi, ja erityisesti
ruotsin kieli, ovat edelleen tärkeitä Suomelle.”
Suomen elinkeinoministeri Olli Rehn toivoo, että Ruotsin ja Suomen yhteistyö kehittyy edelleen.
”Meidän on luotava työmarkkinat, jotka kytkeytyvät
paremmin yritysten ja teollisuuden tuottavuuteen.”
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