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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkoitus selvittää syitä monia Euroopan maita vaivanneeseen työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen.
Varsinkin viime vuosina erot mannereuroopan maiden työttömyysasteiden ja USA:n vastaavien lukujen välillä on ollut huomattava. Syiden
selvittämiseksi näihin eroihin, olen tutustunut aihetta koskevaan taloustieteelliseen kirjallisuuteen. Historiallisena ilmiönä työttömyys liittyy
olennaisesti teollistumiseen ja rakennemuutokseen, joka on perustunut tekniseen kehitykseen (monet työvaiheet ovat automatisoituneet) ja
aiheuttanut työttömyyttä.
Nykyisessä taloustieteellisessä keskustelussa nousee esille kaksi vaihtoehtoista tekijää korkean työttömyyden taustalla: rakennetekijät ja
kysyntätekijät. Rakennetekijöillä tarkoitetaan mm. työn verotusta, työntekijän asemaa suojaavat lait (esim. irtisanomissuoja),
työmarkkinajärjestöjen asema ja palkkaneuvottelujärjestelmä, sosiaaliturvajärjestelmä ja työttömyysturva. Monet taloustieteilijät ovat sitä mieltä,
että Euroopan korkea työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys johtuvat näiden tekijöiden suuresta merkityksestä yhteiskunnassa. Toisaalta monet
tutkijat väittävät, että yksin rakennetekijät eivät selitä työttömyyttä; myös kysyntätekijöillä on vaikutusta. Talouteen kohdistuneet negatiiviset
sokit, kuten öljykriisi 1970-luvulla ovat suoraan aiheuttaneet työttömyyden nousua. Rakennetekijät eivät ehkä selitäkään työttömyyden nousua
sinänsä, vaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömäksi jouduttuaan (esim. talouden laman vuoksi) työttömän työllistymistä estävät toisaalta hänen
palkkaamiseensa liittyvät korkeat ylimääräiset kustannukset työnantajalle ja toisaalta kattava työttömyysturva, joka ei kannusta hakemaan työtä.
Työttömyyden näin pitkittyessä työttömästä tulee työnantajan kannalta entistä vähemmän kiinnostava ja hänen ammattitaitonsa heikkenee
suhteessa työssä oleviin.
Pitkäaikaistyöttömyys on vakava ongelma monissa Euroopan maissa. Joissakin maissa jopa lähes puolet työttömistä työnhakijoista on
pitkäaikaistyöttömiä, eli he ovat olleet työttöminä yli 12 kuukautta. Julkisessakin keskustelussa on pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ollut
esillä mm. seuraavia keinoja: Työttömyysturvan tason alentaminen ja maksuperiodin lyhentäminen kannustaisivat työtöntä hakemaan
nopeammin uutta työtä. Aktiivinen työvoimapolitiikka ja työttömien uudelleenkoulutus ohjaisivat työttömiä uusille paremmin työllistäville
aloille. Työn verotuksen keventäminen ja palkan sivukulujen alentaminen varsinkin palvelu- ja matalapalkka-aloilla kannustaisi työnantajia
palkkaamaan uusia työntekijöitä kustannusten laskiessa.
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