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Suomen talouspoliittinen saneeraus vuonna 1975

PEKKA AHTIALA
Suomen nykyinen lama on herättänyt kysymyksen edellisestä, paljon vakavammasta
lamasta vuonna 1975, jolloin vaihtotaseen
alijäämä oli kahdeksan p~osenttia bruttokansantuotteesta nykyisen neljän sijaan ja läntinen
maailma oli öljykriisin aiheuttamassa syvässä
tarjontalamassa. Lamojen yhteinen piirrevaih:..
totaseen kestämättömän alij äämän lisäksi oli
niitä edeltänyt ylikuumentunut talous ja markan
tuntuva; noin 25 prosentin yliarvostus, kuten
kuviosta 1 näkyy. Tilanne huononi silloin myös
nopeasti, sillä Suomen inflaatiovauhti oli 10
prosenttiyksikköä ·kilpailijamaiden inflaatiovauhtia nopeampi nykyisen parin prosenttiyksikön sijaan. Hälytyskellot soivat Wall Streetilläkuten nytkin. Silti lamasta selvittiin vajaassa kolmessa vuodessa alle 150 000 työttömän
hinnalla.
Siitä ajatuskehikosta ja sen politiikan
pääpiirteistä, joilla tilanne silloin selvitettiin, ei
tietääkseni ole olemassa esitystä, koska ohjelma
sisälsi aineksia, jotka oli pakko pitää aivan
muutaman henkilön tiedossa. Näin Liinamaan
hallituksen kanslia- eli talousministeri joutui
antamaan ohjelmasta eri tahoille vain ne tiedot,
jotka olivat välttämättömät näiden osuuden
suorittamiseksi ja ymmärtämiseksi, yleiskuvan
jäädessä Tasavallan presidentin määräyksestä
hänelle itselleen ja ohjelman laatijalIe.
Seuraavassa on tarkoitus antaa puuttuva
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yleiskuva. Aluksi kuvataan tilanteeseen johtaneita tapahtumia, minkä jälkeen politiikan
teoriaperustaa havainnollistetaan yksinkertaisella mallilla. Sen jälkeen kun on selostettu
toimenpiteiden pääpiirteet, vertaillaan· silloisen
ja nykyisen lamap keskeisiä piirteitä.

Alkutilanne
Syksyllä 1973 puhkesi öljykriisi, jolloin öljyn
tynnyrihinta nousi alle kahdesta dollarista
10.65 dollariin. Ennen öljykriisiä julkaistu
Rooman klubin raportti lienee osaltaan myötävaikuttanut syntyneeseen paniikkiin, ja öljyn ja
muiden raaka-aineiden pelättiin loppuvan maapallolta, vaikka öljykriisin syynä olikin kartelIin muodostaminen. Seurauksena oli yleismaailmallinen varastoboomi, joka lisäsi tuntuvasti Suomenkin vientiä. Oli selvää, ettei varastoboomi voi jatkua loputtomiin. Kun Suomessa
oli Suomen Pankin vuonna 1972 alkaneen rahapoliittisen löysäyksen jälkeen runsaasti likviditeettiä, nousivat asuntojen hinnat vuosina
1973-74 yhteensä 50 prosenttia. Bruttokansantuotteen deflaattori nousi kahdessa vuodessa 40
prosenttia, kun se kilpailijamaissa kohosi vain
20 prosenttia. Seurauksena suomalaisen tuotannon hintakilpailukyky heikkeni, ja markka oli
vuonna 1975 noin 25 prosenttia yliarvostettu,
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Kuvio la. Bruttokansantuotteen vuosimuutokset

Kuvio 1b. Työttömyysaste
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kuten kuviosta 1 voidaan päätellä. Tilannetta
vaikeutti varastoboomin lopahdettua seurannut
kansainvälinen lama, OECD-maiden bruttokansantuotteen laskiessa 2 prosenttia tuona vuonna. Tilanne oli pois hallinnasta. Hallitus turvautui Kansainvälisen valuuttarahaston valmius- ja
öljyluottoihin ja sitoutui kovaan tervehdyttämisohjelmaan. Tämän jälkeen se hirtti itsensä
johonkin suhteellisen vähäpätöiseen asiaan.
Tasavallan presidentti määräsi uudet vaalit
toimitettavaksi sekä nimitti Liinamaan virka-

mieshallituksen. Hallitus astui virkaansa kesäkuussa 1975. Vaihtotaseen alijäämä oli silloin
vuositasolla kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta, inflaatio 22 prosenttia ja työttömyysaste alle kaksi prosenttia. Työvoimamarkkinat
olivat siis ylikuumentuneet ja nimellispalkat
nousivat rajusti yritysten taistellessa työvoimasta. Hinta-palkkakierre oli täydessä vauhdissa ja
tupo-sopimus oli umpeutumassa vuoden lopulla. Kun tuossa vaiheessa kilpailijamaiden inflaatiovauhti oli noin 12 prosenttia, hintakilpai-
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lukykyä menetettiin 10 prosenttia vuodessa.

Teoria
Tilånnetta voidaan yksinkertaistaen kuvata
kuviolla 2, joka on tunnettu IS-LM-BP-kuvio
täydennettynä tarjontapuolella. Käyrä IS kuvaa
kaikkien niiden koron (r) ja kansantulon (Y)
kombinaatioita, joilla hyödykemarkkinat ovat
tasapainossa. Käyrät LM ja BP ovat rahamarkkinoiden ja maksutaseen vastaavat käyrät.
Olkoon alkutasapaino näiden käyrien leikkaus-:pisteessä kansantulon tasolla Yo• Alempi kuvio
kuvaa työvoimamarkkinoita, joilla työvoiman
kysyntäkäyrä on _ niiden pisteiden ura, jolla
työvoiman rajatuotos (YN) on reaalipalkan
(W/P) suuruinen, ja tarjontakäyrä (W) reaalipalkan funktio - kuten tunnettua, Suomi on
reaalipalkkatalous. (Mallista ks. liite ja Ahtiala
1984.) Alkutasapaino on työllisyystasolla (No)
ja reaalipalkalla (W/P)o.
Suomen Pankki oli siis siirtänyt LM-käyrää
ulospäin. Öljykriisin jälkeen seurannut varastoboomi lisäsi vientituloja ja valtion verotuloja,
jonka ansiosta valtion menoja lisättiin voimakkaasti, mikä siirsi sekä IS- että BP-käyrää
ulospäin saaden aikaan ylikysyntätilanteen.
Seurannut hintatason nousu johti nimellispalkkojen nousuun, ja se olisi siirtänyt LM-, IS- ja
BP-käyriä sisäänpäin. Kun inflaatio kuitenkin
rahoitettiin Suomen Pankista ja valtio lisäsi
menojaan sekä kansainvälinen varastoboomi
vientiä, pysyivät käyrät pitkään tasapainotason
oikealla puolella, joskin varsinkinBP- mutta
myös IS~käyrä alkoivat siirtyä sisäänpäin hintakilpailukyvyn heiketessä, öljylaskun noustessa
ja varastoboomin lopahtaessa. Tilanne huononi
nopeasti. Olkoon uudet käyrät BP' ja IS', joten
uusi kysyntäpuolen pitkän tähtäyksen tasapaino
olisi näiden käyrien leikkauspisteessä kansantulotasolla Y4, hetkellisen tasapainon ollessa IS'ja LM-käyrien leikkauspisteessä tasolla Y.r
Maksutaseessa on siis alijäämä, mikä vähentäisi
rahan määrää siirtäen LM-käyrää sisäänpäin
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Kuvio 2. Inflaation ja öljykriisin makrotaloudelliset
vaikutukset
r
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kohti BP'- ja IS'~käyrien leikkauspistettä, ellei
tätä neutraloitaisi.
Öljykriisin primäärinen vaikutus on kuitenkin tarjontapuolella. Kun ulkomaankaupan
vaihtosuhde heikkenee tuontihintojen noustessa, sen vaikutus on sama kuin jos tuottavuus
olisi laskenut, eli YN- käyrä siirtyy sisäänpäin
asentoon YN'. Kun myös keskimääräinen tuottavuus laskee, tulee työvoimamarkkinoiden
projektioon hyödykemarkkinoille siirtymä
vasemmalle päin - kokonaistarjonta laskee. Jos
reaalipalkat ovat jäykät, olisi työvoiman kysytty määrä Nl ja tarjottu määrä No, joten avoin
työttömyys olisi No - Nl" Tätä työllisyyttä
vastaava kokonaistarjonta on YI kokonaisky-
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synnän ollessa tasolla Y3' Maassa on siis klassi- Toimenpiteet
nen työttömyys.l
Reaaliteetti siis oli, että reaalikansantuote Keskeisenä kiireellisenä tavoitteena pyrittiin
oli laskenut öljyntuottajamaiden ottaessa osan vaihtotaseongelman ratkaisemiseen niin, että
kansantuotteestamme. Siten paras tilanne, elinkelpoisia yrityksiä ei ajettaisi konkurssiin,
johon ilman erityistoimenpiteitä ol~si voitu koska sillä hidastutettaisiin seuraavaa elpypäästä, on yleinen tasapaino työllisy~stasolla N2 mistä, kun työpaikat olisivat tuhoutuneet.
ja kansantulotasolla Y2 • Reaalipalkat pitäisi siis Ohjelman eri viranomaisille annetuista osaversaada laskemaan tasolle (W/P)2' ja raha- ja fi- sioista jouduttiin etenkin seuraavan kohdan· 3
nanssipolitiikkaa kiristää· sekä maksutasetta keskeiset osat poistamaan. Ohjelman päälinjat
parantaa niin paljon, että kaikkien käyrien leik- olivat seuraavat:
kauspiste olisi kansantulon tasolla Y2' Kansan- 1. Inflaatiokierteen katkaisu, jolla pysäytettäitulon mahdollista tasoa voitaisiin tästä nostaa
siin tilanteen paheneminen,
vain tuottavuutta kohottavilla tai työn tarJonta- 2. Raha- ja finanssipolitiikan kiristys .tuonnin
funktiota ulospäin siirtävillä toimilla (mikäli
laskun aikaansaamiseksi, jotta vaihtotasevaje
myös reaalipalkka laskisi), mikä mahdollistaisi
saataisiin hallintaan, tehtäisiin mahdolliseksi
löysemmän kysynnän sääntelypolitiikan.
reaalipalkkojen lasku ja vapautettaisiin tuoKun tuntuvia tarjontashokkeja ei ollut juuritantovoimia vientiin ja tuonnin kanssa kilkaan ollut, oli tarjontapuoli päässyt ekonomispailevaan teollisuuteen,
teilta kaikkialla unohtumaan. Suomea lukuu- 3. Vapautuvien tuotantovoimien ohjaaminen
nottamatta muut maat pyrkivätkin ratkaisemaan
vaihtotasetta parantavaan käyttöön.
asian kysynnän sääntelypolitiikalla. Sillä ongelmaa ei kuitenkaan voinut ratkaista jäykkien Inflaatiokierteen katkaisu ja talouspolitiikan
reaalipalkkojen vallitessa. Jos näet olisi haluttu kiristys tuontikysynnän vähentämiseksi.
hoitaa työttömyyttä ja harjoittaa ekspansiivista
politiikkaa siirtämällä IS- ja LM-käyriä ulosp- Inflaatiokierteen katkaisulla pysäytetään tilanäin, olisi liikakysyntä vain kasvanut ja inflaatio teen huononeminen, mutta markan yliarvostuskiihtynyt ilman, että työllisyys olisi parantunut ta se ei tietenkään poista. Ohjelman ainoa helptasolta N r Jos taas olisi hoidettu inflaatiota, po osa oli liikakysynnän puristaminen pois
olisi työttömyyttä pahennettu edelleen heti, kun kansantaloudesta, mikä tapahtui kiristämällä
kokonaiskysyntä olisi laskenut Yj:n alapuolelle. koordinoidusti raha- ja finanssipolitiikkaa. SuoTarjontashokkia on hoidettava tarjontapuolen men Pankki oli jo aikaisemmin määrännyt
keinoilla, ja sopeutettava kysyntä siihen tarjon- . tuontitalletuksen korottomalle tilille keskustaan, johon näin päästään. Toisen öljykriisin pankkiin, joka oli 5-30 prosenttia tuodun hyökohdatessa vuonna 1979 läksyt olikin opittu, ja dykkeen c.i.f.-arvosta hyödykkeestä riippuen.
usean maan keskuspankki tilasi "Suomen Tämän oli määrä vetää reservejä pankkijärjesmallin" sovellutuksen omiin olo suhteisiinsa.
telmästä yli yhden miljardin markan edestä,
mikä oli yksi prosentti bruttokansantuotteesta,
1 Öljyn hinnannousun vaikutuksista oli mitä ihmeelsamalla kun se nosti tuontihyödykkeiden kotilisimpiä käsityksiä. Sen jopa uskottiin olevan
maisia hintoja. Suomen Pankki rahoitti kuitensiunauksellisin asia, mitä Suomelle on vuosikymmekin osan valtiontalouden alijäämästä valtion
neen tapahtunut. Pyrin sen kontraktiivista vaikutusta
suhdannerahastosta Suomen Pankissa, mikä
selittämään siten, että se on vero, jonka öljyntuottapuolestaan oli ekspansiivinen toimenpide.
jamaat ovat meille asettaneet (ks. Aamulehti
Nettovaikutus oli tuntuva kontraktio, jonka
10.2.1974). Verotuksen kiristyshän on kontraktiivipäävaikutus oli siirtää LM-käyrää sisäänpäin.
nen toimi.
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Valtion jo ohjelmoituja menoprojekteja peruutettiin. Vielä budjetoimattomia ohjelmia oli
suhteellisen helppo peruuttaa, mutta budjetissa
jo olevien projektien varainmyöntöpäätösten
siirtäminen oli erittäin vaikeaa. Pienikin viivästyminen sai lähetystöt liikkeelle. 2 Valtion yirastotalon työmaa pantiin. suojapeitteiden alle
Helsingissä, miilä vapautettiin noin kaksituhatta työntekijää Helsingin ylikuumenneille rakennusmarkkinoille Ga mistä hallitus sai myöhemmin valtion tilintarkastajien moitteet). Sen
sijaan Kainuun työttöminä olleita rakennustyöntekijöitä ei poliittisen vastustuksen takia
saatu sanottavasti Helsingin liikakysyntää
tyydyttämään, ja siirtämään W S-käyrää ulospäin. HELI-: jaELSA-ratahankkeet pantiin jäihin
jne. Valtion ja kuntien kesken sovittiin järjestelyasiakirja, jolla sovittiin kuntien menojen
kasvun rajat seuraaviksi vuosiksi ja jonka
arvioitu vaikutus oli prosentti bruttokansantuotteesta. Veroja korotettiin vuoden 1976 budjetissa voimakkaasti. Näin IS-käyrää siirrettiin sisäänpäin.
Sekä inflaatiokierteen dynamiikan katkaisussaettä vaihtotasekriisissä avainkysymys oli
palkkojen nousun hidastaminen. Palkat ovat
keskeinen kustannustekijä, ovathan työvoimakustannukset normaalisti kaksi kolmannesta
bruttok:ansantuotteesta ja vaikuttavatkeskeisesti hintakilpailukykyyn. Reaalipalkkojen lasku
oli myös edellytys sille, että päästäisiin yleiseen
tasapainoon, kute~ äsken huomattiin. Syyskuussa SAK julkisti neuvottelutavoitteensa,
jonka kustannusvaikutus laskettiin 24 prosentiksi. Ottaen huomioon kesällä vallinneen 22
prosentin inflaatiovauhdin tätä veron jälkeisen
reaalipalkan laskua merkitsevää tavoitetta on
pidettävä maltillisena, vaikka se toteutuessaan
olisikin ollut kohtalokas hallituksen tavoitteita
Oma mielenkiintonsa on sillä, että vaikka budjetti
tietysti käy hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan läpi, siinä olevien varojen käyttöpäätökset
eivät käy, vaikka budjetissa olevat määrärahat
vaikuttavat kokonaiskysyntään vasta, kun ne
käytetään.
2
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ajatellen.
Tupo-kierrokseen valmistauduttaessa keskeinen tehtävä oli vaikuttaa hintaodotuksiin.
Kesän 1975 aikana tehtyjen toimenpiteiden
ansiosta kuluttajan hintaindeksin mittarilukema
kyettiin mitä erilaisimmin keinoin pitämään 10
prosentin vuositasolla vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana, kun se korjataan sen
suhteen, että lokakuinen tupakan ja joulukuinen
autoveron. korotus . nostivat kuluttajan hintaindeksiä kumpikin 0.7 prosenttia. Oli tärkeää, että
kuluttajan hintaindeksinmuutos sekä laski
voimakkaasti että oli myös vakaa, jotta inflaatiovauhdin hidastumiseen olisi todella uskottu,
mikä tekisi SAK:lle mahdolliseksi maltillisesta
tupo-ratkaisusta sopimisen. Hallitus saattoi antaa vakuutuksen inflaatiovauhdin pysymisestä
12 %:n tasolla, jos bruttokansantuotteen kahden
kolmasosan hinnan nousu pysyisi tuolla tasolla,
kun tuonninkaan puolelta ei odotettu tuota
suurempia paineita. Pelasimme taut610gialla:
inflaatiovauhti hidastuu, jos hintojen (so. palkkojen) nousuvauhti hidastuu. Kun "taustalla
olevasta" 12 prosentin inflaatiovauhdista tietoisille SAK:n neuvottelijoille osoitettiin, että
vuoden kuluttua vallitseva reaalipalkka maksimoituisi 12 prosentin ratkaisulla, saatiinkin
tupo syntymään tuolla tasolla, josta SAK tosin
"pihisti" vielä yhden prosenttiyksikön.
Narun pää oli nyt Jsaatu auki, ja reaalipalkkojen nousu kilpailijamaiden inflaation tasolle.
Tämä merkitsi tuiki tarpeellista reaalipalkan
alennusta ja tuottavuuden kasvun suuruista
parannusta hintakilpailukykyyn. Puheenjohtaja
Pekka Oivio pelasti valtiomiesteollaan kymmenet tuhannet työpaikat - uhraten edeltäjänsä
tavoin omansa - ja lisäksi maksimoi jäsentensä
reaalipalkat.
Sen jälkeen yritettiin vielä 10 prosenttiyksikön tuloveron alennuksella ostaa kahdeksan
prosentin lisäpalkanalennus budjettiin kätketyn
varan perusteella, mutta sitä ei SAK enää katsonut mahdolliseksi. Vara tuli tarpeeseen syksyllä
1976, jolloin Miettusen vähemmistöhallitus osti
sillä maltillisen jatkoratkaisun, mikä kohensi
edelleen hintakilpailukykyä.

Pekka Ahtiala
Kysynnän lisäkiristys ja tuotantovoimien ohjaaminen avoimelle sektorille

myyden kautta. Kun työttömyys lähestyi 150
OOO:n tasoa, alettiin tunnustella valmiutta tinkiä
täysistä elinkustannusten nousun kompensaatioista työttömyyden parantamiseksi. Lopulta
sitä alkoikin löytyä. 5 Niinpä markka devalvoitiin vuo~en 1977 huhtikuussa 5.7 ja syyskuussa
3 prosenttia, sekä vuoden 1978 maaliskuussa 8
prosenttia, eli yhteensä vajaat 18 prosenttia.
Niinpä maa oli valmis elvytyshallitukseen
toukokuussa 1977.

Jatkamalla ensimmäisessä kohdassa mainittuja
toimenpiteitä puristettiin tuontia alas. Tämän
lisäksi ne paitsi eliminoivat ylikysynnän myös
lisäsivät työttömyyttä, mikä olisi välttämätöntä,
jotta työvoiman tarjonta saataisiin nimellispalkan funktioksi ja jotta tuotantovoimia vapautettaisiin avoimelle sektorille. Parantuneen hintakilpailukyvyn ja kasvaneen kokonaistarjonnan
ansiosta BP- ja IS-käyrät voisivat silloin siirtyä
ulospäin ja mahdollistaa vaihtotaseen kuntoon- . Lopuksi
tulemisen korkean. työllisyysasteen vallitessa..
A voin sektori ei kuitenkaan työllistäisi· tuo- Vertailu nykyiseen lamaan antanee sen vaikutantovoimia, ellei se voisi laajentua kannatta- telman, että eroja on enemmän kuin yhtäläivasti. Joko kotimaisen hintatason pitäisi nousta syyksiä, niin dominoiva tekijä öljyshokki oli,
hitaammin kuin kilpailijamaissa tai valuutta- painaessaan työvoiman kysyntäkäyrää vasemkurssia pitäisi tarkistaa. Kun Suomen ongelma malle ja alentaessaan potentiaalista kansantuon kautta aikojen ollut kilpailijamaita nopeampi loa. Kasvanut tuontilasku, kaikkiaan 3 prosentinflaatiovauhti, olisi suomalaisessa kansanluon- tia BKT:sta, josta öljyn välitön osuus oli 1.3
teessa täytynyt tapahtua syvällinen muutos, prosenttiyksikköä, siirsi lisäksi BP- ja IS-käyriä
jotta nyt olisi kyetty niitä hitaampaan inflaa- lisää vasemmalle. Neuvostoliiton kaupan alitioon. Markan jäljellä olevan noin 20 prosentin jääjäämä johti myöhemmin lisääntyneisiin
yliarvostuksen purkaminen kaksi prosenttiyk- vientisopimuksiin vuonna 1975 vajaan yhden
sikköä kilpailijamaita hitaammalla inflaatio3 Silloin ongelmana oli myös muuttoliike Ruotsiin.
vauhdilla kestäisi lisäksi kymmenen vuotta, Kun myös Ruotsi oli tarjontalamassa, oli nopeasti
jotka jouduttaisiin viettämään konkurssien ja toimien mahdollista saada talous käyntiin ennen kuin
korkean työttömyyden keskellä. Tähän ratkai- Ruotsin veto taas alkaisi.
suun liittyisi myös velkakierteen riski, kasvoi- 4 Ohjelmassa käsiteltiin lisäksi lukuisia keinoja, joilhan ulkomainen velka 25 prosentin vuosivauh- la YN- ja WS-käyriä siirrettäisiin ulospäin, kuten tulodilla. Öljyn reaalihinnan lasku oli myös tiedos- vero asteikkoj en huojennus, joita käytettiinkin
sa - muitten puhuessa jatkuvasta noususta ja hyväksi tupo-neuvotteluissa; verotuksen painopissadan dollarin tynnyrihinnasta - mutta sekin oli teen siirtäminen välillisen verotuksen puolelle, tuotliian hidas ja maksutasevaikutukseltaan liian tavuuden nousua kiihdyttävät toimet, kilpailun
korkosäännöstelyn
purkaminen,
pieni siinä tilanteessa. Niinpä ohjelmassa pää- edistäminen,
ja
työvoiman
liikkuvuuden
säästämisen
edistäminen
dyttiin siihen, että on syytä ryhtyä valmistautuedistäminen mm. työttömyysavustusjärjestelmän
maan kriisin ratkaisuun devalvaatiolla. 3,4
uusimisella. Siinä kehitettiin myös suhdannetaReaalipalkan alennus on kuitenkin edellytys sausjärjestelmä, jolla valtion ja valtionavun alaiset
myös sille, että nimellisen valuuttakurssin investoinnit ajoitettaisiin joustavasti siirtomääräramuutos johtaisi reaalisen valuuttakurssin eli hajärjestelmällä siten, että ne tasoittaisivat suhdannehintakilpailukyvyn paranemiseen (ks. liite). Se . vaihteluita. Malttamattomuus on ollut niin suurta,
tulisi ennalta varmistaa. Toisin sanoen Suomen että tämä potentiaaliltaan noin valtion vuosittaisten
reaalipalkkamallista pitäisi päästä nimellispalk- menojen kolmannesta edustava järjestelmä on jäänyt
kamalliin, mikä ei yleensä onnistu kuin työttö- muutaman miljardin markan suuruusluokkaan.
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BKT-prosentin edestä, mikä siirsi IS~ ja BP-k~
äyriä takaisin oikealle. Ne läheseliminoivat
öljyn hinnan nousun välittömän vaikutuksen
näihin käyriin, muttei YN-käyrään eikä siihen,
että potentiaalinen kansantulomme oli .laskenut.
Öljylaskun ja itäviennin nettovaikutus lcoko~
naiskysyntään oli silloin tasapainoisen budjet~
tiekspansion vaikutus, kun taas lamassa olevan
länsivienninkontraktiivinen vaikutus oli täysi
kerroinvaikutus. Elvytys öljynhinta - itävientioptiolla on meillä nytkin - voisimme antaa
sidottua vastikkeetonta ulkomaanapua ja rahoittaa sen verotuksella.
Tärkein· yhtäläisyys on alkutilanne hyödy~
kemarkkinoilla, jossa markka oli noin 25
prosenttia yliarvostettu ja avoin sektori vaikeuksissa. Vuonna 1975 yleismaailmallinen
tarjontalama - OECD:n BKT:n laskiessa 2
prosenttia - painoi lisäksi länsivientiä, joskin
läntinen .talous ·alkoi elpyä seuraavana vuonna,
BKT!n ylittäessä vuoden 1974 tason; Oma
inflaatiovauhtimme lisäsi markan yliarvostusta
10 prosenttiyksikön vuosivauhdilla. Nyt Neuvostoliitto on luhistunut ja vienti sinne laskenut
määrän, joka oli pahimpana vuonna . . kuusi
prosenttia viennistä ja toista prosenttia bruttokansantuotteesta. Lisäksi läntinen talous kasvaa
nyt hitaasti, ja erityisesti . Englanti ja. Ruotsi
olivat vaikeuksissa ylihinnoitellun valuuttansa
vuoksi.· Vaihtotase oli kummassakin tapauksessa pahoin alijäämäinen ja työllisyys alkoi
heiketä, joskin ny~ vaihtotaseen alijäämä oli
pahimmillaan runsaat neljä prosenttia bruttokansantuotteesta silloisen kahdeksan prosentin
sijaan. Tästä ulkomaisen velan korkoja oli neljä
prosenttiyksikköä silloisen kahden sijaan.
Huom(lttava ero oli talouspolitiikassa. Rahalaitosten luottokanta yleisölle kasvoi vuosina
1972-75.20 %, 25 %, 21 % ja 16 %, eli reaalisesti vastaavasti 12.5 %, 13.7 %, 5 % ja -2.7 %.
Jotta ymmärtäisi SAK:n sisäisiä vaikeuksia myöntyä tällaiseen ratkaisuun, on syytä muistaa, että tuolloinkommunistit olivat vielä järjestössä varsin
vahvoja. Siten sen sosiaalidemokraattinen johto
vaaransi paitsi henkilökohtaisen asemansa myös
koko järjestön voimatasapainon.
5

388

Vuosina 1987-91 vastaavat sarjat olivat 21 %,
30.7 %, 16.5 %, 10.5 % ja 1 %, eli reaalisesti
17 %, 25.5 %, 10 %, 4.7 % ja .. 3.4 %; joten
vaihtelut olivat·· nyt tuntuvasti rajumpia mukaan lukien suorat ulkomaiset luotot koko
luottokannan (domestic credit) nimellinen
nousu oli vuosina 1981-88 78 prosenttia!
Vuonna 1987 Helibor-korko laski 12 %:sta 8
%:iin ja nousi vuonna 198916%:iin. Jos ei
tällä taloutta saada sekaisin,· niin ei . sitten
millään.
Myös finanssipolitiikassa oli huomattava
ero. Vuonna 1975 jarrutus tapahtui koordinoi~
·dusti raha.;..ja finanssipolitiikalla;mikä •. vähensi
rahapolitiikan osalle tulevaa painetta. ~Verotusta
kiristettiin ja valtion projekteja ,peruutettiin
liikakysyntätilanteessa. Rahoituskustannukset
eivät yllättäneet yrityksiä, sillä reaalikorot
olivat selvästi negatiivisia. korkosää.nriö,stelystä
johtuen. Niinpä vuonn(i1977;kaksivuotta kriisin puhkeamisen jälkeen, voitiin aloitellacelvytystä.
Vuonna 1989 valtio jatkoi ekspansiota; ja
koko kiristys tapahtui rahapolitiikalla;Vapaiden korkojen vallitessa tämä johti varsinkin
kysyntä- ja kannattavuusongelmien kanssa
kamppailevat avoimen· sektorin· yritykset myös
rahoituskustannuskriisiin, .kun jopa pankkien
keskimääräinen reaalinen ···luottokotkonousi
kahdessa vuodessa neljästä kahdeksaan prosenttiin, hajonnan ollessa huomattava~Löysän
rahan mahdollistaman kasinotalouden aikana
pilviin nousseet varallisuusarvot romahtivat,
mikä heikensi rajusti taloudenpitäjien ·omaisuustaseita. Kriisit johtivat yhdessä'konkursseihin ja nämä puolestaan pankkikriisiintilanteessa, jossa 1970-luvun alun tavQinoliinyestoitu
runsaasti ja velat suuret. Verotusta ja valtion
menoja alettiin kiristää vasta vaalien jälkeen
1991 työttömyyden ollessa hälytysrajanpahem~
'malla puolella. Niinpä reaalinen, ·BKT laski
kahden vuoden aikana 10 prosenttia. Kun tämä
tapahtuu koron noustessa lähelle 20 prosenttia,
ei liene kohtuullista syyttää johtoa yrityksen
joutuessa vaikeuksiin. Ei mihin tahansa pitäsi
sentään joutua varautumaan.

Pekka Ahtiala

Nykyinen prosessi ruokkii myös itseään.
Ylikorostetun aseman saaneen valtiontalouden
alijäämän vuoksi kiristetään vieläkin veroja ja
valtion menoj a, mikä vähentää kokonaiskysyntää ja verotuloja, lisää työttömyyttä ja
työttömyyskorvauksia sekä konkursseja, jotka
pankkien päälle kaatuvina lisäävät pankkituen
tarvetta. Onkin mahdollista, että kiristys lisää
valtiontalouden alijäämää eikä päin vastoin
niiden tuhojen lisäksi, joita se kansantaloudessa
aiheuttaa.
Vaikuttaakin siltä, että tärkein syy lamojen
syvyyden ja keston eroon - varsinkin huomioonottaen vaihtotasevajeiden suuruuden ---, onkin·
yhtäältä ensin hallitsematon luottoekspansio ja
sen jälkeen hallitsematon kiristys ilman finanssipolitiikan apua, erityisesti kun ulkona olevan
luottokannan korot on sidottu markkinakorkoihin. Tuhot täydentää finanssipolitiikan kiristys
laman tultua. Osana kokonaisuudesta oli "vahvan markan politiikka", .joka ehti korkeine
korkoineen tappaa runsaasti elinkelpoisia yrityksiä etenkin avoimella sektorilla. Onneksemme markkinavoimat tekivät tästä lopun marraskuussa 1991 pakottamalla devalvaatioon. Tuhoutuneet työpaikat pitävät kuitenkin työttömyyden korkealla pitkälle eteenpäin ja hidastavat myös viennin kasvua (ks; lähemmin Ahtiala
1993).
Miten tästä eteenpäin? Kun nykyisessä kriisissä ei ole tarjontaelementtiä, ei ole painetta
tarjontapuolen operaatioihin muuta kuin hintakilpailukyvyn palauttamiseksi. Tämä tekee
maltilliset tupo-sopimukset välttämättömiksi, ja
sellaisia onkin tehty molempien devalvaatioiden yhteydessä. Tupo-työ aloitettiin edellisellä
kerralla samanaikaisesti jarrutuksen kanssa
vuonna 1975, tarkoituksena pysäyttää hintakilpailukyvyn raju heikkeneminen ja luoda edellytykset devalvaatioille, jotka olivat vielä lähes
kahden vuoden päässä.
Nyt devalvaation edellytykset oli pakko
luoda jälkikäteen, ja se onkin toistaiseksi onnistunut hyvin. Hintakilpailukyky on kunnossa,
mutta sen muuttaminen vientituloiksi ja tuontimenojen pienentymiseksi vie oman aikansa -

markkinoita on helppo hävitä ja vaikea voittaa
etenkin kun läntinen talous kasvaa hitaasti.
Vaihtotaseen alijäämän rahoituksen turvaaminen tällä välin onkin talouspolitiikkamme sitova rajoite. Työttömyyttä ja elinkelpoisten
yritysten konkursseja pitäisi pyrkiä vähentämään niin paljon kuin mahdollista ilman että
vaihtotaseen alijäämän rahoitus vaarantuu
turvallisena alijäämänä voitaneen pitää tasoa,
jolla ulkomainen velkamme kasvaa enintään
vientitulojen kasvuvauhtia, mikä antaisi noin
kymmenen miljardin markan elvytysvaran
tämänhetkiseen tasoon. Kun vahinko on päässyt tapahtumaan, on pelivara nyt varsin pieni.
Markkinat pitäisi myös muuten vakuuttaa siitä,
että nyt parantunut hintakilpailukyky todella
tulevaisuudessa myös johtaa ainakin suhteellisen velkaantumisen pysähtymiseen. Tämä edellyttää muun muassa, että tupo-markkinoilla on
rauha ja että vielä pari vuotta voidaan odottaa
jatkettavan nollalinjalla.
Myös uskottava julkisen talouden saneerausohjelma on tärkeä. Se tulisi kuitenkin säätää
nyt tulevaksi voimaan taloustilanteen parannuttua, jolloin vasta julkisen talouden menot syrjäyttäisivät vienti- ja tuonnin kanssa kilpailevan
sektorin kysyntää - nyt valtiontalouden kiristys
supistaa yksityistä kysyntää edelleen crowding
in -ilmiön ja kerroinvaikutuksen ansiosta. Julkisen talouden alijäämän eliminointi lamassa,
jolloin verotulot ovat alimmillaan ja sosiaalimenot korkeimmillaan on politiikkaa, jolla
aiheutetaan tarpeettomia kärsimyksiä sekä
vaikeutetaan taloutemme elpymistä myöhemmin. Silloin ajetaan konkurssiin elinkelpoisia
yrityksiä, jotka ovat poissa kapasiteetistä nousun lähtiessä liikkeelle. Näin joudutaan suuresta
työttömyydestä ja hitaasta kasvusta kärsimään
pitkälle tulevaisuuteen.
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Liite. Kuvion 2 perustana oleva malli
(1) Y=E*(Y,r, ~)+T*(E* ,P:)+G
+ - P
-_
+

* pDy
(2) M=M-I +MJ+11R=L (p,~)P
+

(3) 11R = T*(E, P:)PD + K(r)
-

(4) P=apD+(1 ~a)e
(5) dpD = edY + pde
(6) Y= Y(C,N)
+ +

(7) WD=YNPD
(8)

WS = W(N, P)
+ +

(9) WS = WD
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Muuttujat ovat: Y = bruttokansantuote; E =
yksityinen kysyntä, T = kauppatase [pDX_ellpD;
X = vienti, 1= tuonti], G = valtion reaalimenot,
v= nimellisvarallisuus,M = nimellinen rahamäärä, M_ i = M edellisen periodin lopussa,
M= muutos keskuspankin valuuttavarannossa,
W = muutos keskuspankin arvopaperisalkussa,L*, (L) = reaalisten (nimellisten) käteiskassojen ·kysyntä,K = pääomatuonti, P =. E:n
hintaindeksi, pD = BKT:n hintaindeksi,e =
ulkomaanrahan hinta kotimaan rahassa, r =
korkokarita,d = kotimaisten· hyödykkeiden
osuus E:stä, C = pääomavaranto, N = työllisyys, WV, WS = kysyntä- ja tarjontapalkka'YN

=aYlaN.
Y4tälöt (1), (2) ja (3) ovat IS-,LM- ja
BP-käyrien yhtälöt. Yhtälö (6) on tuotantofunktio, yhtälöt (7) ja (8) työvoiman kysyntä- ja
tarjontafunktiot ja yhtälö (9) työvoimamarkkinoiden tasapainoehto. Tarjontapuolelta johdetaan yhtälö (5), j~ssa e on äärellinen, ja p = 0
nimellispalkkamallissa aWS/ap - 0 ja p = 1
reaalipalkkamallissa (awS/ap - W(N)). Näin
reaalista valuuttakurssia (pD te) ei voida muuttaa devalvaatiolla reaalipalkkamallissa. (Ks.
Ahtiala 1984.)

Jäykkien palkkojen ja/tai hintojen tapauksessa Y = min[E+T+G; YS(C,N)}; N =
1
min[Ns(W,P); N D- (Y)}, jossaYs = kokonaistarjonta, ND ja NS työvoiman kysytty ja tarjottu
määrä.

