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GEM-raportti, Niels Bosma ja Jo-
nathan Levie: Global Entrepreneur-
ship monitor (2009 Global Report),
herättää monia pohdintoja yritys-
ilmapiiristä eri valtioissa.

Yrittäjyysilmapiiri
Tutkituista 21 innovaatio-keskei-

sestä teollisuusmaasta vain Japanis-
sa koettiin yrittäjyys kielteisemmin
uravalintana kuin Suomessa! Kehitty-
vistä talouksista myös Venäjällä koet-
tiin yrittäjyys uravalintana myöntei-
semmin kuin Suomessa. Suomalai-
nen kielteisyys yrittäjyyttä kohtaan ei
ole kuitenkaan seurausta median
asenteista, sillä Arabiemiirikuntien ja
Islannin jälkeen Suomessa oli myön-
teisin media asenteissaan yrittämis-
tä kohtaan. Suomen jälkeen seuraa-
vana olivat Yhdysvallat ja Norja. Työl-
lisyysnäkymien kannalta oli erityisen
huolestuttavaa, että teollisuusmaista
juuri Suomessa oli yrittäjien heikoim-
mat kasvuodotukset! Kaikista valti-
oista, myös teollisuusmaiden ohessa
siis heikosti kehittyneet ja kehittyvät
taloudet, vain Meksikossa oli vähem-
män myönteiset kasvuodotukset yrit-
täjillä! Se on surullista ja pelottavaa
suomalaisen työllisyyden ja hyvin-
voinnin kannalta.

Pienten palveluyritysten kan-
sainvälistymisinto laimeaa

Suomen pienen populaation näh-
den oli surullista luettavaa, että nämä
yrittäjät, jotka eivät usko työllistävän-
sä lisää työvoimaa tai kasvattavansa
yrityksensä toimintaa, eivät myös-
kään ole innostuneita kansainvälisty-
misestä, vaan tyytyvät omiin hiipuviin
tai pieniin markkinoihin. Suomessa
tätä alhaista lukua selittää myös se,
että Suomi on muuttunut palveluyh-
teiskunnaksi, mutta palveluyrittäjyys
on vaikeammin vienti- ja ulkomaan-
kauppaan suuntautunutta kuin kaup-
pa tai teollisuus.

Venäjällä kansainvälistymispyrki-
mys oli yrittäjillä Suomeakin vähem-
pi, mikä on osittain ymmärrettävis-
sä Venäjän kotimaisten markkinoi-
den laajuuden tähden. Kansainvälis-
tyminen tuottaisi kilpailua ja tehok-
kuutta. Kansainvälistyminen pakot-
taisi talouskasvuun; sulkeutuminen,
protektionismi ja eristäytyminen
johtavat pitemmällä aikavälillä hi-
dastuneeseen kehitykseen. Suomes-
sa on myös paljon pohdittavaa, mi-

ten yrittäjyyden eetoksessa tapah-
tuisi muutos kasvuhakuisuuteen ja
kansainvälisyyteen. Nykyisellään
yrittäjät tyytyvät itsensä elättämi-
seen ja vallitseviin oloihin.

Todellinen tilanne ei ole välttämät-
tä niin huolestuttava Suomessa kuin
GEM:n tutkimus antaisi vaikutelmak-
si. GEM:n tutkimus selvitti erityisesti
nopeaa kasvuhakuisuutta. Suomessa
on kohtuulliset luvut tavanomaises-
sa kasvuhakuisuudessa, mutta nope-
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an kasvuhakuisuuden määritelmää
yritykset eivät täytä. Pienet 1-5 hen-
kilön yritykset ovat syntyneet yrittä-
jän itsensä elättämistä varten eivät-
kä nämä yritykset pyri yli kaksinker-
taistamaan työntekijämääräänsä lä-
hiaikoina tai koskaan. Keskisuurissa
yrityksissä olisi suuremmat edellytyk-
set lukumääräisesti tällaisen työnte-
kijämäärän kasvattamiseen. Suomes-
sa valtaosa yrityksistä on mikro- tai
pienyrityksiä.

Juha Molari

Missä yritykset tahtovat kasvaa
nopeasti kansainvälisiksi?




