
Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1990:4 

Vaihtotaseen tasapainottaminen finanssi- ja 
tulopolitiikan avulla* 
SEPPO KOSTIAINEN-HANNA-LEENA MÄNNISTÖ 

Vaihtotaseen alijäämä ja kansantalouden ul
komaisen velan nopea kasvu ovat taloutem
me tämän hetken visaisin ongelma.! Sen rat
kaiseminen edellyttää kansantalouden säästä
misasteen nousua, investointien tehostumista 
ja/tai investointiasteen alentamista. Tähän on 
viime vuosina pyritty rakennepoliittisin kei
noin. Verotuksen kulutus- ja investointi pää
töksiä vinouttavia vaikutuksia on käyty pur
kamaan ja rahoitussäästämistä edistämään 
korjaamalla pääomatulojen verotusta. Nämä 
toimet eivät kuitenkaan ilmeisesti riitä pysäyt
tämään ulkomaisen velan kasvua. Tämän 
vuoksi on välttämätöntä käyttää myös kysyn
nänsäätely- ja tulopolitiikkaa. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan stabilisaa
tiopolitiikan merkitystä vaihtotaseongelman 
hoitamisessa. Suomen Pankin neljännesvuo
simalIin avulla arvioidaan, missä määrin ja 
millaisin kasvu-uhrauksin julkisten menojen 
reaalikasvun pysäyttäminen parantaisi ulkois
ta tasapainoa keskipitkällä aikavälillä. Tulo
politiikan vaikutuksia tutkittaessa kiinnitetään 
huomiota siihen, että mikäli kilpailukykyä ko
hentavan maltillisen tulosopimuksen aikaan
saaminen edellyttää tuloverotuksen kevennys
tä, sillä on ekspansiivinen vaikutus talouteen. 

Tulo- ja finassipolitiikan vaikutuksia ver
rataan vaihtoehtoon, jossa taloUs sopeutuu ta
sapainottomuuksiin pääasiassa markkinakor
kojen varassa ilman tulo- ja finanssipolitiikan 
aktiivista tukea. Talouspolitiikan eri lohkojen 
yhteensovittamisen tarvetta tutkitaan arvioi-

* Kiitämme Arto Elomaata projektin kuluessa saamas
tamme avusta sekä Antti Suvantoa arvokkaista kommen
teista. Esitetyt johtopäätökset eivät välttämättä edusta 
Suomen Pankin virallista kantaa. 

1 Ongelman taustoja, erityisesti kotitalouksien, yritys
ten ja julkisen sektorin säästämisen ja investointien ero
tusta on tarkastellut mm. Kostiainen (1989a) ja (1989b). 
Aikakauskirjan edellisessä numerossa aihepiiriä käsitteli 
Koskela (1990). 

malla, miten tulo- ja finanssipolitiikan yhdis
telmällä voidaan päästä sekä taloudellisen kas
vun että ulkoisen tasapainon osalta parem
paan tilanteeseen kuin pelkän markkinakor
kosopeutuksen kautta. 

Lisäksi on tärkeää tietää, missä määrin ra
hoitusmarkkinoiden liberalisointi on mahdol
lisesti kiristänyt finanssi- ja tulopolitiikan ku
rinalaisuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Mal
lilaskelmien avulla arvioidaan, miten rahoitus
markkinoiden liberalisointi on muuttanut fi
nanssi- ja tulopoliittisiin toimenpiteisiin liit
tyvää tuotannon ja vaihtotaseen välistätavoi
teristiriitaa. 

Laskelmien lähtökohtana on, että valuut
takurssi ja valuuttavar~nto säilyvät vakaana, 
mikä merkitsee korkojen sopeutumista siten, 
että vaihtotaseen alijäämä tulee r~hoitetuksi 
pääomanliikkeillä. Selvityksessä rajoitutaan 
siis tarkastelemaan pitkällä aikavälillä siinä 
mielessä kestävää rahapolitiikan vaihtoehtoa, 
että valuuttavaranto ei kumulatiivisesti hupe
ne tai kasva. 

1. Talouspolitiikan päälohkojen 
yhteensovittaminen vakaan 
markan linjaan 

Talouspolitiikan päälohkojen nykyistä parem
man yhteensovittamisen vaikutusten arvioimi
seksi on Suomen Pankin neljännesvuosimal
lilla BOF4 tuotettu skenaariolaskelmia, jotka' 
ulottuvat vuodesta 1990 vuoteen 1994. Laskel
mien vertailupohjana onperusskenaario, jos
sa finanssipolitiikka noudattelee valtion tulo
ja menoarvioissa viime vuosina hahmoteltua 
linjaa ja jossa markan vakaata ulkoista arvoa 
pidetään yllä antamalla markkinakorkojen so
peutua. 

Valtaosin korkosopeutukseen nojautuvas-
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sa peruslaskelmassa bkt:n kasvu jää vuosina 
1990-1994 verraten alhaiseksi, ja Suomenul
komainen nettovelka kasvaa jatkuvasti suh
teessa kansantuotteeseen. Mallilaskelmien 
avulla on pyritty arvioimaan, voitaisiinko ta
louden tasapainon ja pitkän aikavälin suori
tuskyvyn osalta päästä parempiin tuloksiin, 
mikäli talouspolitiikan välineistöä käytettäi
siin monipuolisemmin kuin peruslaskelmassa 
on oletettu. 

Vaihtoehtolaskelmissa on oletettu, että hal
litus joko 

1) rajoittaa julkisten menojen nimelli
sen kasvun inflaation suuruiseksi eli 
pysäyttää niiden reaalisen kasvun (fi
nanssipoliittinen laskelma) tai 

. 2) keventää tuloverotusta maltillisiin 
tulosopimuksiin pääsemiseksi ja hin
takilpailukyvyn parantamiseksi (tu
lopoliittinen laskelma) tai 

3) rajoittaa sekä julkista menotaloutta 
että keventää tuloverotusta (yhdiste
tyn politiikan laskelma). 

Vaihtoehtoiset politiikkatoimenpiteet on 
oletettu toteutettaviksi vuoden 1990 alusta ja 
olevan voimassa koko viisivuotisen tarkaste
luperiodin ajan. Vaihtoehtoislaskelmien anta
mia tuloksia on verrattu peruslaskelmaan, jos
sa talouden sopeutuminen tapahtuu yksin
omaan markkinakorkojen varassa. Kaikissa 
laskelmissa markkinakorko tasapainottaa ra
han kysynnän ja tarjonnan, ja Suomen Pan
kin valuuttavaranto sekä valuuttaindeksi pi
detään muuttumattomina. 

1.1. Julkisten menojen reaalisen kasvun 
pysäyttäminen: jinanssipoliittinen 
laskelma 

Finanssipolitiikan kysyntää hillitsevät toimet 
on kohdistettava paitsi valtion omiin myös 
kuntien kulutusmenoihin. Kuntien laajan it
sehallinnon vuoksi niiden menojen suhdanne
poliittinen ohjaus on mahdollista lähinnä vain 
valtion tulonsiirtojen välityksellä. Tätä lähes
tymistapaa on sovellettu myös BOF4-mallis
sao Myös kuntien menojen kasvun rajoittami
nen on tärkeää, sillä niiden menot ovat kaksi 
kolmasosaa julkisesta kysynnästä ja niiden ra-

hoitusalijäämä vastaa yhtä viidesosaa vaihto
taseen alijäämästä. 

Kulutuskysynnän osuus valtion kokonais
menoista on noin kolmannes, mistä kuitenkin 
kaksi kolmasosaa on palkkaukseen liittyviä 
maksuja. Tulonsiirrot ovat noin 60 prosent
tia valtion kokonaismenoista. Lähes puolet 
niistä ohjautuu kunnille, suuri osa palkkauk
siin sidottuna. Sen sijaan julkisen sektorin in
vestoinneilla on vain vähäinen merkitys koko
naiskysyntään. Valtion ja kuntien investoin
nit ovat yhteensä noin 3 prosenttia kokonais
tuotannosta. 

Julkisen kulutuksen reaalinen supistaminen 
merkitsisi julkisen sektorin työllisyyden oleel
lista heikentämistä, mitä vaihtoehtoa ei tässä 
selvityksessä ole lainkaan käsitelty. Sen sijaan 
on tarkasteltu kaavamaista nollakasvulinjaa. 
Oheisessa finanssipoliittisessa laskelmassa val
tion kulutus- ja investointimenot sekä kuntien 
kulutus- ja investointimenoihin vaikuttavat tu
lonsiirrot on rajoitettu reaalisesti vuoden 1989 
tasolle. 

Rajoittamalla julkisten menojen reaalista 
kasvua viiden vuoden ajan keskimäärin 2 1/2 
prosentilla vuodessa vaihtotaseeri alijäämä 
pienenee mallin antamien tulosten mukaan 
noin prosenttiyksiköllä suhteessa kansantuot
teeseen, inflaatio alenee vajaalla puolella pro
senttiyksiköllä ja nimelliskorot laskevat lähes 
kahdella prosenttiyksiköllä. Toisaalta bkt:n 
kasvu jäisi perusratkaisua alemmaksi (ks. tau
lukko 1, kursivoidut luvut). 

Julkisten menojen kasvun rajoittaminen ja 
siihen liittyvä reaalikorkojen aleneminen saa
vat aikaan resurssien siirtymisen julkiselta yk
sityiselle sektorille ja erityisesti avoimelle sek
torille (ks. julkinen ja yksityinen kulutus ja in
vestoinnit). Teollisuustuotanto säilyy peruslas
kelman tasolla, kun sen sijaan sekä suljetun 
yrityssektorin että julkisen sektorin tuotanto 
supistuvat. Yksityiset kiinteät investoinnit kas
vavat keskimäärin 0.3 prosenttia vuodessa pe
rusvaihtoehtoa nopeammin kansantuotteen 
kasvun hidastumisesta huolimatta. Erityises
ti kasvavat teollisuuden investoinnit, jotka 
reagoivat alentuneeseen reaalikorkoon ja pa
rantuneeseen kannattavuuteen. Avoimen sek
torin laajenemiseen vapautuu resursseja pää-
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Taulukko 1. Finanssipoliittinen laskelma: menotalouden kiristäminen 

- Valtion reaaliset kulutus-ja investointimenot eivät kasva. 
- Kuntien reaaliset investointimenot eivät kasva. 
- Valtion reaaliset tulonsiirrot kunnille eivät kasva. 

Tasopoikkeamat perusratkaisusta. 

1990 

Bkt, 0/0 -0.3 
Tuonti, 0/0 -0.5 
Vienti, % 0.0 
Yksityinen kulutus, % -0.1 
Julkinen kulutus, % -2.1 
Kiinteät yksityiset investoinnit, % 0.0 
Julkiset investoinnit, % -1.1 

Kulutushinnat, 0/0 0.0 
Ansiotasoindeksi, % -0.1 
Hintakilpailukyky (suhteelliset 

vientihinnat),a % 0.0 

Kotital. reaal. käytettävissä 
oleva tulo, % -0.2 

Teollisuuden kannattavuus, b % 0.1 

Työllisten määrä, tuhatta henk. -1.7 
Työttömyysaste, %-yks. 0.0 

Vaihtotase, % bkt:sta (%-yks.) 0.1 
Rahoitusjäämä, % bkt:sta (%-yks.) 

yritykset ja rahoituslaitokset -0.1 
kotitaloudet -0.1 
julkinen sektori 0.3 

Korko (3 kk Helibor), %-yks. -0.1 

Valtion reaaliset kulutus- ja 
investointi menot , % -2.1 

Kuntien reaaliset kulutus- ja 
investointimenot, % -,-1.9 

Valtion nimelliset siirtomenot, % -1.5 

a Positiivinen muutos merkitsee paranemista. 
b Pääomatulojen osuus teollisuuden arvonlisäyksestä. 

asiassa julkisesta sektorista mutta myös jon
kin verran suljetusta yrityssektorista. Kansan
talouden pitkän aikavälin kasvuedellytykset ja 
vienti potentiaali muodostuvat sekä reaalisen 
kilpailukyvyn että hintakilpailukyvyn kohen
tumisen seurauksena selvästi paremmiksi' kuin 
perusvaihtoehdossa. 

Vaihtotaseen tasa painottumisesta valtaosa 
syntyy tavaroiden tuonnin kasvun hidastumi
sesta ja pienempi osuus viennin kasvun nopeu
tumisesta ja palvelusten tuonnin vähenemises
tä (ks. tuonti ja vienti). Vaihtotaseen alijää-

1991 1992 1993 1994 

-0.7 -1.3 -1.9 -2.3 
-1.1 -2.1 ,-3.1 -3.6 

0.0 0.1 0.4 1.0 
-0.4 -0.9 -1.4 -1.8 
-4.2 -6.6 -9.1 -11.2 

0.0 0.0 0.3 1.1 
-1.5 -10.6 -16.7 -18.8 

-0.1 -0.3 -0.6 -1.0 
-0.2 -0.5 -0.9 -1.4 

0.0 0.1 0.3 0.6 

-0.6 -1.2 -2.0 -2.4 
0.1 0.3 0.6 1.1 

-9.4 -20.0 -33.5 -47.3 
0.2 0.3 0.6 0.8 

0.2 0.4 0.7 0.8 

-0.2 -0.5 -0.6 -0.8 
-0.2 -0.3 -0.4 -0.6 

0.6 1.2 1.7 2.2 
: -0.2 -0.6 -1.1 -1.8 

'-3.9 -5.8 -7.7 -9.6 

-3.9 -7.8 -11.3 -13.5 
-3.5 -5.4 -7.6 -9.4 

män supistamisen tekee hankalaksi maan ul
komaisen velkaantumisen kasvun jatkumises
ta aiheutuvien korkomenojen lähes kaksinker
taistuminen keskipitkällä aikavälillä siitä riip
pumatta kiristetäänkö finanssi politiikkaa las
kelmassa hahmotellulla tavalla vai ei. 

Harjoitetun politiikan kustannuksina kan
santuotteenkasvu jää keskimäärin vajaat 1/2 
prosenttia vuodessa alhaisemmaksi j'a työttö
myysaste kohoaa tarkasteluperlodin loppuun 
mennessä noin prosenttiyksikön korkeam
maksi kuin perusvaihtoehdossa (ks. bkt ja 
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työttömyysaste). Kasvun ja tasapainon väli
nen ristiriita ei siten laskelmien mukaan näyt
täisi kohtuuttoman suurelta. 

Laskelma viittaa siihen, että ulkoisen tasa
painon kohentaminen keski pitkällä aikavälillä 
edellyttää varsin tuntuvaa kulutuskysynnän 
kasvun rajoittamista ja siten tinkimistä talou
den kasvusta. Tulosta selittää osaltaan se, että 
mallissa finanssipolitiikan kerroinvaikutukset 
ovat melko pienet, esim. ensimmäisen vuoden 
bkt-kerroinvaikutus on noin yksi (ks. Tark
ka, Männistö ja Willman 1990, s. 44). Edellä 
hahmotetun suuruisilla toimenpiteillä ei kyet
täisi pysäyttämään Suomen ulkbmaisen velan 
suhteellista kasvua. Julkisten menojen supis
tamisen vaikutusviipeet ovat melko pitkiä, sil
lä koron laskusta seuraavat suotuisat raken
nevaikutukset näkyvät pääasiassa vasta tar
kasteluperiodin lopulla. 

1.2. Hintakilpailukyvyn parantaminen 
tulopolitiikan avulla: 
tulopoliittinen laskelma 

Avoimen sektorin hintakilpailukyvyn kohen
taminen on kotimaisen kysynnän kasvun ra
joittamisen ohella toinen potentiaalinen kei
no pyrittäessä parantamaan kansantaloutem
me ulkoista tasapainoa keskipitkällä aikavä
lillä. Parantuneen kilpailukyvyn seurauksena 
sekä vientiteollisuuden että tuonnin kanssa kil
pailevan kotimarkkinateollisuuden kilpailu
edellytykset paranisivat. 

Oheisissa laskelmissa tarkastellaan, mitä 
vaikutuksia työ kustannusten nousun hidastu
misella olisi, jos työmarkkinatilanteen edellyt
tämää pienempiin palkankorotuksiin päästäi
siin jO,ko työmarkkinaosapuolten yhteisym
märryksen tai julkisen vallan väliintulon kaut
ta. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa hallituksen 
on oletettu onnistuvan ostamaan maltilliset tu
IO$opim,ukset tulovero rasitusta keventämällä. 
Laskelmien läl,ltökohtana on, että työkustan
nusten nousua hidastetaan niin paljon, että 
yiennin hintakilpailu~yky paranee suhteellisil
la vi~ntihinnoillamitattuna pysyvästi yhdellä 
prosenttiyksikölH;i. 

Hintakilpailukyvyn pysyvä parantaminen 
,prusentt,iyksiköllä palkkavaatimuksista tinki-

mällä edellyttäisi mallin antamien tulosten 
mukaan nimellisten palkankorotusten jäävän 
tarkastelujakson ensimmäisenä vuotena 2 1/2 
prosenttiyksikköä alhaisemmiksi kuin perus
vaihtoehdossa. Sopimus korotusten linjan täy
tyisi pysyä maltillisena myös jatkossa, sillä 
hintakilpailukyvyn säilyminen uudella tasol
laan edellyttää, ettei ansiotason nousu olisi 
seuraavina vuosina nopeampaa kuin peruslas
kelmassa (taulukko 2). 

Parantuneen hintakilpailukyvyn ansiosta 
viennin kasvu nopeutuisi aluksi noin prosent
tiyksiköllä vuodessa. Kotitalouksien reaaliset 
käytettävissä olevat tulot tosin alenesivat hie
man ensimmäisenä vuonna, mutta kasvaisivat 
viennin lisäyksen synnyttämän tulonmuodos
tuksen ja inflaation hidastumisen vuoksi kui
tenkin viiden vuoden aikana keskimäärin puo
li prosenttiyksikköä nopeammin kuin perus
laskelmassa. Reaalipalkkojen nousu hidastuisi 
kahtena ensimmäisenä vuotena, mutta työlli
syyden kasvu lisäisi kotitaloussektorin käytet
tävissä olevia tuloja tuntuvasti. Näin sekä yk
sityisen kulutuksen että tuonnin kasvu nopeu
tuisivat, mutta vasta parin vuoden viipeen jäl
keen (ks. taulukko 2, kursivoidut luvut). 

Teollisuuden kannattavuus paranisi aluksi 
selvästi maltillisten palkankorotusten ansios
ta. Kun lisäksi ulkoinen tasapaino kohenisi 
etenkin kahtena ensimmäisenä vuonna, alenisi 
korkotaso noin puolella prosenttiyksiköllä. 
Yritysten parantunut kannattavuus ja alentu
nut korkotaso kääntäisivät avoimen sektorin 
investoinnit nopeampaan kasvuun kuin perus
laskelmassa. 

Kokonaiskysynnän rakenne muuttuisi vien
tiä ja yksityisiä investointeja suosivaksi. Työl
lisyys paranisi kotimaisen tuotannon kasvun 
ja tuotannontekijöiden suhteellisten hintojen 
muutosten ansiosta. Bkt:n kasvu .nopeutuisi 
keskimäärin puolella prosenttiyksiköllä vuo
dessa ja vaihtotaseen alijäämä supistuisi lähes 
miljardilla markalla vuosittain. 

Edellä hahmoteltu konsensusvaihtoehto ei 
kuitenkaan liene kovin realistinen, sillä vaik
ka yhteisymmärryksellä pystyttäisiinkin sopi
maan alhaisista sopimuskorotuksista, tästä 
aiheutuisi lisäpaineita seuraavien vuosien liu
kumiin. Siten hintakilpailukykyä merkittäväs-
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Taulukko 2. Tulopoliittinen laskelma: palkankorotusten alentaminen 

Nimellispalkkojen nousu vuonna 1990 2.5 prosenttiyksikköä pienempi kuin perusratkaisussa. 

Tasopoikkeamat perusratkaisusta. 

1990 

Bkt, 0/0 0.3 
Tuonti, % -0.1 
Vienti, % 1.0 
Yksityinen kulutus, % -0.1 
Julkinen kulutus, % 1.0 
Kiinteät yksityiset investoinnit, % -0.2 
Julkiset investoinnit, % 0.0 

Kulutushinnat, % -0.9 
Hintakilpailukyky (suht. 

vientihinnat), % 0.7 

KotitaI. reaal. käytettävissä 
oleva tulo, % -0.5 

Teollisuuden kannattavuus, % 3.0 

Työllisten määrä, tuhatta henk. 1.5 
Työttömyysaste, %-yks. 0.0 

Vaihtotase, % bkt:sta (%-yks.) 0.1 
Rahoitusjäämä, % bkt:sta (%-yks.) 

yritykset ja rahoituslaitokset 0.6 
kotitaloudet -0.1 
julkinen sektori -0.4 

Korko (3 kk Helibor), %-yks. 0.1 

Ansiotasoindeksi, 0/0 -2.5 

ti parantava maltillinen tulosopimus edellyt
tää mitä ilmeisimmin sopimusneuvotteluihin 
kytkettyä aktiivista talouspolitiikkaa. Seuraa
vassa laskelmassa, jossa hallitus ostaa tulove
rotusta keventämällä markkinatilanteen edel
lyttämää alhaisemmat nimellispalkkojen ko
rotukset, myös nämä takaisinkytkennät on 
otettu huomioon. 

Keskimääräisen tuloveroasteen olisi alen
nuttava BOF4-mallin mukaan aluksi noin kol
mella prosenttiyksiköllä ja pitemmällä aika
välillä selvästi enemmän, jC?tta työmarkkina
osapuolet päätyisivät hintakilpailukykyä py
syvästi yhdellä prosenttiyksiköllä parantavaan 
sopimukseen (taulukko 3). Jos kuitenkin pal
kansaajajärjestöt pitäisivät tavoitteenaan 
reaalisia käytettävissä olevia tuloja eli ottai
sivat vaatimuksissaan sekä verotuksen että 
inflaation muutokset täysimääräisesti huo
mioon riittäisi tavoitteeseen hieman pienem-

2 

1991 1992 1993 1994 

0.9 1.6 2.2 2.8 
0.1 0.8 1.7 2.3 
2.2 2.8 3.3 3.6 
0.2 0.8 1.4 1.9 
1.2 1.3 1.4 1.5 

-0.1 1.1 2.5 3.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 

-1.5 -1.6 -1.5 -1.4 

1.1 1.2 1.1 1.0 

0.3 1.0 1.6 2.1 
2.3 1.7 1.3 1.0 

8.9 18.3 30.7 44.0 
-0.2 -0.3 -0.5 -0.8 

0.2 0.2 0.1 0.1 

0.3 0.2 0.1 0.0 
0.1 0.0 -0.1 -0.2 

-0.2 0.0 0.1 0.3 
-0.1 -0.4 -0.5 -0.5 

-2.5 -2.5 -2.5 -2.5 

pi veronalennus. 2 Vähäisempiin veronkeven
nyksiin päädyttäisiin myös, mikäli palkansaa
jajärjestöt arvostaisivat parantunutta työlli
syyttä enemmän kuin ne historiallisesti näyt
tävät tehneen. 

Veronalennustarpeen suureneminen perio
din loppua kohden johtuu siitä, että avoimen 
sektorin kohentuva hintakilpailukyky johtaa 
taloudellisen aktiviteetin ja työvoiman kysyn
nän kasvun kautta lisääntyviin palkkapainei
siin. 

Jos hintakilpailukyvyn parannus joudutaan 
ostamaan tuloverotusta keventämällä, saa
daan kyllä· aikaiseksi voimakas taloudellisen 
aktiviteetin kasvu, mutta menetetään samal
la ne konsensusvaihtoehdosta seuraavat talou
den rakenteelliset muutokset, jotka ulkoisen 

2 Laskelmassa keskimääräinen veroaste vaikuttaa so
pimuspalkkoihin estimoidulla kertoimella 0.7. 
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Taulukko 3. Tulopoliittinen laskelma: hintakilpailukykyä parannetaan tuloveron alennuksin 

- Kevennetään tuloverotusta niin paljon, että sopimuspalkkojen nousun hidastumisen myötä hintakilpailukyky vien-
timarkkinoille paranee pysyvästi yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Tasopoikkeamat perusratkaisusta. 

1990 

Bkt, 0J0 1.3 
Tuonti, % 1.3 
Vienti, 0/0 1.7 
Yksityinen kulutus, % 1.9 
Julkinen kulutus, 0J0 1.7 
Kiinteät yksityiset investoinnit, 0J0 0.0 
Julkiset investoinnit, 0J0 0.0 

Kulutushinnat, 0J0 -1.5 
Ansiotasoindeksi, % -3.6 
Hintakilpailukyky (suht. 

vientihinnat), 0J0 1.0 

Kotitai. reaal. käytettävissä 
oleva tulo, % 2.6 

Teollisuuden kannattavuus, 0J0 4.2 

Työllisten määrä, tuhatta henk. 5.9 
Työttömyysaste, OJo-yks. -0.1 

Vaihtotase, % bkt:sta (%-yks.) -0.2 
Rahoitusjäämä, % bkt:sta (%-yks.) 

yritykset ja rahoituslaitokset 1.1 
kotitaloudet 0.5 
julkinen sektori -1.7 

Korko (3 kk Helibor), %-yks. 0.4 

Palkansaajan 
keskimääräinen veroaste, OJo-yks. -3.1 

tasapainon kannalta olisivat toivottavia. Ko
titalouksien reaalisten käytettävissä -ölevien tu
lojen kasvusta seuraisi, että kysyntäeristä kas
vaisi eniten yksityinen kulutus ja tarjonta ke
hittyisi aiempaa tuontivoittoisemmaksi (ks. 
taulukko 3, bkt, tuonti, yksityinen kulutus ja 
investoinnit). 

Hallituksen jatkuva onnistunut väliintulo 
tulosopimuksia solmittaessa johtaa kustan
nuskehityksen vakautumisenohella selvästi 
nopeampaan taloudelliseen kasvuun ja kor
keampaan työllisyyteen kuin perusvaihtoeh
doksi valittu markkinakorkosopeutus. Tämän 
seurauksena ulkoinen tasapaino heikkenisi pa
rantuneesta hintakilpailukyvystä huolimatta 
jonkin verran, ja markkinakorot nousisivat. 

Epäsuotuisa vaihtetasevaikutus johtuu sii
tä, että tuloverotuksen keventämisen vaiku-

1991 1992 1993 1994 

1.8 3.0 4.1 5.3 
1.5 3.2 4.7 6.2 
2.4 2.9 3.4 4.0 
2.3 4.1 5.9 8.1 
1.3 1.6 2.1 2.6 
0.6 2.2 3.4 4.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 

-1.3 -1.3 -1.3 -1.3 
-2.3 -2.7 -3.1 -3.5 

1.0 1.0 1.0 1.0 

3.3 5.2 7.4 10.0 
1.8 1.9 1.9 2.0 

20.9 35.4 55.8 78.8 
-0.4 -0.6 -1.0 -1.4 

0.0 -0.3 -0.5 -0.7 

0.7 0.7 1.0 1.3 
0.5 0.5 0.8 1.0 

-1.2 -1.6 -2.2 -3.0 
0.2 0.4 0.8 1.3 

-2.4 -3.5 -4.9 -6.6 

tus kotimaiseen kysyntään ja tuontiin on suu
rempi kuin hintakilpailukyvyn parantumisen 
vientiä lisäävä vaikutus. Tuonnin jousto kes
kipitkällä aikavälillä kokonaistuotannon suh
teen on BOF4-mallissa ykköstä suurempi 
(esimmäisenä vuonna n. 1.5), joten tuonnin 
kasvu nopeutuu enemmän ~uin -bkt:n kasvu. 
Toisaalta vientihinnat reagoivat alentuneisiin 
palkkakustannuksiiri täysimääräisesti vasta 
viipeen jälkeen, ensimmäisenä vuonna kustan
nusten alenemisesta· välittyy vientihintoihin 
noin puolet (ks. Tarkka ja Willman 1990, 
s. 71 ja 76.) Valuuttavarannon tason ylläpi
täminen edellyttäisi koron nousua noin pro
senttiyksiköllä. 

Kun lisäksi valtion nettorahoitustarve kas
vaisi ensimmäisenä vuonna runsaat 8 mrd. 
markkaa ja myöhemmin vieläkin enemmän, 



ei laskelmassa hahmoteltua veronalennuspo
litiikkaa voitane sellaisenaan pitää realistise
na vaihtoehtona (ks. julkisen sektorin rahoi
tusjäämä). Valtiontalouden tasapainoa hei
kentävän vaikutuksensa vuoksi sitä voitaisiin 
harkita ainoastaan veropohjan laajentamisen 
tai välillisen verotuksen kiristämisen yhtey
dessä. 

Johtopäätöksenä alhaisempien sopimusko
rotusten jatkuvasta ostamisesta palkansaajien 
tuloverotusta keventämällä voidaan todeta, 
että se johtaa korkeampaan korkotasoon ja 
suurempaan ulkomaiseen velkaantumiseen 
kuin perusvaihtoehto, jossa sopeutuminen to
teutuu pelkästään markkinakorkojen varassa 
ilman aktiivista tulo- ja finanssipolitiikkaa. 
Kun tällä toimenpiteellä on kuitenkin saman
aikaisesti myönteiset vaikutukset talouden 
kasvuun ja hintatasapainoon, on mielenkiin
toista tarkastella sitä yhtenä laajemman talous
poliittisen toimenpidekokonaisuuden osana. 
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reaalipalkkojen kasvu (ennen verotusta) hi
dastuukin ensimmäisenä vuonna perusskenaa
rioon verrattuna, nopeutuu koko kotitalous
sektorin käytettävissä olevan tulon kasvu jo 
ensimmäisenä vuonna parantuneen työllisyy
den ja keventyneen verotuksen ansiosta. Yk
sityinen kulutus kasvaa tämän vuoksi keski
määrin vajaan prosentin nopeammin kuin 
korko,sopeutukseen perustuvassa perusske
naariossa. 

Hintakilpailukyvyn parantamisen edellyttä
mä tuloveron kevennys olisi mahdollista to
teuttaa yhdessä julkisten menojen säästöoh
jelman kanssa heikentämättä olennaisesti jul
kisen sektorin rahoitustasapainoa. Yhdistet
ty politiikka lisäisi kansantuotteen kasvua Ja 
parantaisi sekä talouden sisäistä että ulkoista 
tasapainoa. Resurssien siirtyminen julkisesta 
ja suljetusta yksityisestä sektorista avoimeen 
sektoriin hidastaisi ulkoisen velkaantumisen 
lisääntymistä keskipitkällä aikavälilla. Yhdis
tetyn politiikan avulla ei kuitenkaan vältyttäisi 
Suomen ulkomaisen velan suhteelliselta kas-

1.3. Julkisten menojen kasvun pysäyttäminen vulta ja korkeilta reaalikoroilta lähivuosina. 
yhdistettynä onnistuneeseen 
tulopoliittiseen interventioon: 
yhdistetyn politiikan laskelma 2. Rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin 

Mikäli julkisten menojen reaalinen kasvu on
nistutaan pysäyttämään samanaikaisen hinta
kilpailukyvyn parantumiseen johtavan tulopo
liittisen intervention kanssa, päästään sekä 
kasvun että tasapainon kannalta parempaan 
tulokseen kuin peruslaskelmassa (taulukko 4). 

Ulkoisen tasapainon paraneminen ja kor
kojen alentuminen jäävät politiikkayhdistel
män myönteisten kasvu vaikutusten vuoksi 
kuitenkin noin puolta pienemmiksi kuin pel
kästään julkisten menojen reaalikasvun py
säyttämisen tapauksessa; viidessä vuodessa 
korko laskee vajaan prosenttiyksikön. Toi
saalta hintatasapaino ja hintakilpailukyky 
muodostuvat paremmiksi kuin pelkästään jul
kisia menoja rajoittamalla. 

Parantuneen hintakilpailukyvyn ansiosta 
kasvun moottorina toimii aluksi vienti. Myö
hemmin yritysten kohentuva kannattavuus ja 
aleneva korkotaso kasvattavat voimakkaasti 
myös avoimen sektorin investointeja. Vaikka 

vaikutukset tulo- ja finanssipolitiikan 
tehokkuuteen 

2.1. Rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin 
mallittaminen 

Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen 1980-
luvulla on mahdollistanut BOF4-mallissa ra
hoitusmarkkinoiden mallittamisen siten, että 
markkinakorko tasapainottaa rahan kysynnän 
ja tarjonnan. Tämän monetaarisen lähesty
mistavan mukaan korko määräytyy raha
markkinoilla, kuten perinteisessä IS-LM-ke
hikossa. Lyhyen markkinakoron muutokset 
välittyvät korkojen aika- ja verorakenneylltä
löiden kautta pitkiin korkoihin, joiden muu
toksiin reaalipuolen muuttujat, etenkin yksi
tyiset investoinnit, reagoivat. 

Ulkomaisten rahoitusvaateiden oletetaan 
olevan epätäydellisiä substituutteja kotimai
sille vaateille, mikä yhdessä kotimaisten rahoi
tusmar kkinoiden monetaarisen mallittamisen 
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Taulukko 4. Yhdistetyn politiikan laskelma: tulopoliittinen interventio ja kireä finanssipolitiikka 

1. Finanssipolitiikan kiristäminen: 
- Valtion reaaliset kulutus- ja investointimenot eivät kasva. 
- Kuntien reaaliset investointimenot eivät kasva. 
- Valtion reaaliset tulonsiirrot kunnille eivät kasva. 

2. Tulopolitiikan kytkeminen tuloverotuksen kevenemiseen: 
- Kevennetään tuloverotusta niin paljon, että sopimuspalkkojen nousun hidastumisen myötä hintakilpailu

kyky vientimarkkinoilla paranee pysyvästi 1 prosenttiyksiköllä. 

Tasopoikkeamat perusratkaisusta. 

1990 

Bkt, % 0.8 
Tuonti, 0/0 0.6 
Vienti, % 1.7 
Yksityinen kulutus, % 1.8 
Julkinen kulutus, % -1.3 
Kiinteät yksityiset investoinnit, % 0.0 
Julkiset investoinnit, % -1.1 

Kulutushinnat, % -1.5 
Ansiotasoindeksi, % -3.6 
Hintakilpailukyky (suht. 

vientihinnat), % 1.0 

Kotitai. reaal. käytettävissä 
oleva tulo, % 2.3 

Teollisuuden kannattavuus, % 4.2 

Työllisten määrä, tuhatta henk. 3.5 
Työttömyysaste, %-yks. -0.1 

Vaihtotase, % bkt:sta (%-yks.) -0.1 
Rahoitusjäämä, % bkt:sta (%-yks). 

yritykset ja rahoituslaitokset 1.0 
kotitaloudet 0.3 
julkinen sektori -1.4 

Korko (3 kk Helibor), %-yks. 0.3 

Valtion reaaliset kulutus- ja 
investointimenot, % -2.1 

Kuntien reaaliset kulutus- ja 
investointimenot, % -0.8 

Valtion nimelliset siirtomenot, % -2.5 
Palkansaajan 

keskimääräinen veroaste, %-yks. -3.1 

kanssa johtaa pääomanliikkeiden määräyty
miseen ns. Kouri-Porter -mallin mukaisesti 
(Kourija Porter 1974). Tässä kehikossa raha
politiikan itsenäisyys on epätäydellistä: esti
mointituloksen mukaan esimerkiksi vaihtota
seen ylijäämä tai julkisen sektorin ulkomai
nen lainanotto syrjäyttää yksityistä ulkomais
ta lainanottoa lähes 90-prosenttisesti (ks. 
Tarkka ja Willman 1990). 

1991 1992 1993 1994 

0.9 1.2 1.3 1.4 
0.1 0.6 0.7 0.9 
2.3 2.7 3.1 3.5 
1.7 2.7 3.3 4.0 

-3.8 -6.0 -8.2 -10.2 
0.5 2.2 3.6 4.9 

-1.5 -10.6 -16.7 -18.8 

-1.4 -1.4 -1.4 -1.4 
-2.4 -2.6 -2.8 -2.9 

1.0 1.0 1.0 1.0 

2.3 3.3 4.0 4.7 
1.7 1.6 1.3 1.1 

7.9 10.1 12.9 14.3 
-0.2 -0.2 -0.3 -0.3 

0.2 0.2 0.3 0.3 

0.4 0.0 -0.1 -0.1 
0.3 0.1 0.1 0.0 

-0.4 0.0 0.3 0.4 
-0.2 -0.3 -0.6 -0.9 

-3.9 -5.8 -7.7 -9.6 

-3.4 -7.0 -10.2 -12.3 
-4.3 -6.2 -8.3 -9.9 

-2.3 -3.1 -3.8 -4.5 

BOF4-mallissa markkinakorolla tarkoite
taan nykyään 3 kuukauden heliborkorkoa. On 
kuitenkin muistettava, että Suomessa oli har
maat markkinat ja rahamarkkinoiden kirey
den mukaan liikkuva varjokorko jo ennen 
keskuspankin päiväikkunan avaamista vuon
na 1980 ja rahamarkkinoiden kasvua 1980-lu
vun puolivälissä. Markkinakoron operatio
naalinen vastine on 1960-luvulle konstruoitu 



luottojen liikakysynnän ja 1970-luvulle mar
kan eurokoron: avulla. Tuolloin markkinako
ron merkitys pääomanliikkeiden ja rahan ky
synnän kannalta oli todennäköisesti pieni, 
koska harmaat markkinat olivat suppeat, har
vojen ulottuvilla ja sangen epälikvidit. 

Vaikka rahoitusmarkkinoiden säätelyä on 
purettu asteittain, voidaan yhtenä taitekohta
na säännösteltyjen ja säännöstelemättömien 
markkinoiden välillä pitää vuotta 1984. Suo
men Pankin päätös poistaa yläraja pankkien 
päivätalletuksilta huhtikuussa 1984 ja Suo
meen sijoittuneiden ulkomaisten pankkien 
pääsy päiväluottomarkkinoille merkitsivät 
markkinarahakartellin murtumista (ks. tar
kemmin Bank of Finland 1984, Korkman ja 
Tornberg 1984, Swoboda 1986, s. 38-42 ja 
Aaltonen ja Aurikko 1990, s. 14-16). Tämän 
seurauksena markkinarahan markkinat laaje
nivat ja niistä tuli varteenotettava vaihtoehto 
sekä valuuttasaamisille että yritysten shekki
tileillä oleville talletuksille. 

BOF4-mallissa tehokkaiden rahamarkki
noiden syntyminen on otettu huomioon siten, 
että rahan kysynnän korkojouston ja pää
omantuonnin korkoherkkyyden on annettu 
muuttua vuoden 1984 toisesta neljänneksestä 
alkaen. Pääomantuonnin ja rahan kysynnän 
yhtälöiden systeemiestimointi ja liberalisoin
tia kuvaavan dummy-muuttujan käyttö on 
aiemmin raportoitu yksityiskohtaisesti (ks. 
Tarkka ja Willman 1990, s. 197, 301 ja 308). 
Mainitut korkojoustot kasvoivat estimointi
tuloksen mukaan markkinoiden vapautuessa 
yli nelinkertaisiksi. Mainittakoon, että epätäy
dellistä monetaarista autonomiaa kuvaava ns. 
vuoto kerroin ei estimointien mukaan muut
tunut liberalisoitumisen seurauksena. 

Seuraavassa säännöstellyillä rahoitusmark
kinoilla tarkoitetaan ennen vuotta 1984 val
linnutta tilannetta. Liberalisoiduilla markki
noilla tarkoitetaan vuonna 1984 ja sen jälkeen 
vallinnutta tilannetta. Laskelmissa liberali
sointiprosessin on oletettu jatkuvan tarkaste
luperiodin loppuun saakka. Liberalisointipro
sessin etenemistä kuvaa se, että pääoman 
tuonnin korkoherkkyyden on laskelmissa ole
tettu (v. 1984 tapahtuneen nelinkertaistumi-
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sen lisäksi) lähes kaksinkertaistuvan estimoi
dusta arvostaan tarkasteluperiodin aikana. 

2.2. Politiikkavaikutukset säännöstellyillä 
ja liberalisoiduilla rahoitusmarkkinoilla 

Yllä esitetyt laskelmat kuvaavat talouspolitii
kan vaikutuksia nykyisten liberalisoitujen ra
hoitusmarkkioiden olosuhteissa. Liberalisoin
nin vaikutuksia stabilisaatiopolitiikkaan on 
tutkittu suorittamalla samat politiikkalaskel
mat käyttämällä BOF4-mallia säännösteltyjen 
pääomamarkkinoiden olosuhteissa, ts. palaut
taen pääomanliikkeiden ja rahan kysynnän 
korkojoustot sellaisiksi kuin ne olivat ennen 
vuotta 1984. Tätä ei pidä tietenkään tulkita 
siten, että rahoitusmarkkinat voitaisiin - jos 
niin haluttaisiin - palauttaa ennen vuotta 
1984 vallinneen tilanteen mukaisiksi. Laskel
mien tarkoitus on selvittää, miten talouspoli
tiikan tavoiteristiriidat ovat muuttuneet rahoi
tusmarkkinoiden liberalisoinnin vuoksi. 

Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaiku
tusta tulo- ja finanssipolitiikkaan havainnol
listetaan oheisten kuvioiden avulla. Kussakin 
kuviossa on tietyn politiikkavaihtoehdon vai
kutus säännöstellyillä rahoitusmarkkinoilla 
kuvattu yhtenäisellä viivalla ja liberalisoiduilla 
rahoitusmarkkinoilla katkoviivalla. Kuviois
sa on esitetty vaikutukset kokonaistuotantoon 
ja ulkoiseen tasapainoon. 

Finanssipoliittinen laskelma osoittaa teori
an mukaisesti, että julkisten menojen supis
taminen on huomattavasti tehokkaampaa li
beralisoitujen kuin säännösteltyjen rahoitus
markkinoiden oloissa (kuvio 1). Kun säännös
teltyjen rahoitusmarkkinoiden vallitessa bkt 
on viidentenä vuonna 0.8 prosenttia pienem
pi kuin perusratkaisussa, on se liberalisoiduilla 
rahoitusmarkkinoilla samansuuruisen julkis
ten menojen säästöohjelman jälkeen peräti 2.3 
prosenttia perusratkaisua pienempi. Finans
sipolitiikan keskipit~än aikavälin vaikutus 
tuotantoon on siten liberalisoinnin ansiosta lä
hes kolminkertaistunut. 

Julkisten menojen supistamisen vaikutus ul
koiseen tasapainoon on kasvanut yhtä selvästi 
keskipitkällä aikavälillä. Kun bkt:hen suhteu-
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JULKISTEN MENOJEN REAALIKASVU NOLLATTU. 

Kuvio}, Finanssipoliittinen laskelma, 

tettu vaihtotaseen alijäämä on säännöstellyissä 
oloissa viidentenä vuonna vain 0.2 prosent
tiyksikköä pienempi kuin perusratkaisussa, on 
se liberalisoinnin ansiosta 0.8 prosenttiyksik
köä pienempi kuin perusratkaisussa. 

Syynä finanssipolitiikan vaikutusten voi
mistumiseen on pääomanliikkeiden korko
herkkyyden kasvusta seuraava aiempaa pie
nempi kotimaisen koron muutos, Finanssipo
liittisessa laskelmassa, jossa julkisia menoja 
supistettiin, oli markkinakoron aleneminen li
beralisoiduissa oloissa noin kolmannes sään
nösteltyjen olojen koron alenemisesta, . 

Vastakkaisessa ekspansiivisen finanssipoli
tiikan tapauksessa liberalisoiduilla rahoitus
markkinoilla riittää vastaavasti, pienempi ko
timaisen koron nousu vajeen rahoittamisek
si. Korkojen vähäisemmän nousun ansiosta 
myös valtiontalouden alijäämän yksityisiä in-
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ANSIOTASON NOUSUA PIENENNETTY 2.5 PROSENTTIYKSIKI{OÄ. 

Kuvio 2. Tulopoliittinen laskelma: matalat palkankoro
tukset. 

vestointeja syrjäyttävä vaikutus jää pienem
mäksi (ks. Tarkka 1987 ja siinä mainittu kir
jallisuus). 

Koska yksityiset investoinnit reagoivat ko
ron muutoksiin viipeellä, ovat lyhyen aikavä
lin politiikkavaikutukset kuitenkin nykyisin 
lähes samat kuin säännöstely kaudella ennen 
vuotta 1984. Keskipitkällä aikavälillä koron 
muutos välittyy lähinnä investointikysyntään 
pääoman laskennallisen vuokran kautta, mi
kä liberalisoiduilla rahoitusmarkkinoilla huo
mattavasti voimistaa finanssipolitiikan vaiku
tuksia. 

Työmarkkinatilanteen edellyttämää alhai
sempien palkankorotusten eli ns. konsensus
vaihtoehdon tapauksessa talouden ekspansio 
jää liberalisoiduissa olosuhteissa pienemmäksi 
kuin ennen, sillä kasvaneen korkoherkkyyden 
vuoksi korko laskee vähemmän kuin säännös-
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TULOVEROTUSTA KEVENNETTY NIIN PALJON. ErO. HINTAKILPAILUKYKY 
PARANEE PYSYVÄSTI PROSENTILLA. 

Kuvio 3. Tulopoliittinen laskelma: kevennetty verotus. 

teltyjen rahoitusmarkkinoiden vallitessa (ku
vio 2). Vaihtotasevaikutus säilyy positiivise
na keskipitkälläkin aikavälillä. 

Tulopoliittinen laskelma osoittaa, että tu
loverotuksen keventäminen maltillisempien 
sopimuskorotusten aikaansaamiseksi on ny
kyisin aiempaa ekspansiivisempi toimi (ku
vio 3). Vaihtotaseen selvästä heikentymisestä 
huolimatta koron nousu jää liberalisoiduissa 
oloissa pienemmäksi kuin säännösteltyjen ra
hoitusmarkkinoiden vallitessa. 

Yhdistetyn tulo- ja finanssipolitiikan vaiku
tukset on esitetty kuviossa 4. Tarkasteltu po
litiikkayhdistelmä vaikuttaa liberalisoitujen 
rahoitusmar kkinoiden olosuhteissa vähem
män. ekspansiivisesti ja vaihtotaseen kannal
ta suotuisammin kuin. säännöstel tyj en rahoi
tusmarkkinoiden oloissa. Korko laskee viiden 
vuoden kuluessa vain vajaan prosenttiyksi-

BKT. SÄÄNNllSTELLYT RAHOITUSMARKKINAT 
BKT. LIBERALISOIDUT RAHOITUSMARKKINAT 

Po ikkeama perusratl<a isusta. prosenttia. 
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JULKISTEN MENOJEN REAALIKASVU NOLLATTU JA TULOVEROTUSTA 
KEVENNETTY HINTAKILPAILUKYVYN PARANTAMISEKSI PROSENTILLA. 

Kuvio 4. Yhdistetyn politiikan laskelma. 

kön, kun se säännösteltyjen markkinoiden 
oloissa laskisi lähes kolme prosenttiyksikköä. 

2.3. Kasvun ja ulkoisen tasapainon välinen 
tavoiteristiriita 

Seuraavassa tarkastellaan kokonaistuotannon 
ja vaihtotaseen välistä tavoiteristiriitaa sään
nösteltyjen ja liberalisoitujen rahoitusmark
kinoiden oloissa. Taulukosta 5 käy kunkin po
litiikkavaihtoehdon osalta ilmi, miten paljon 
vaihtotase suhteessa bkt:hen muuttuu, jos bkt 
kasvaa pysyvästi prosentilla. 

Taulukosta 5 nähdään, että julkisten meno
jen kasvattaminen siten, että bkt kasvaa py
syvästi yhdellä prosentilla heikentää vaihto
tasetta bkt:hen suhteutettuna noin 0.3 pro
senttiyksikköä. Ansiotason nousun pienentä-
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Taulukko 5. Vaihtotaseen ja kokonaistuotannon välinen tavoiteristiriita 

Vaihtotaseen muutos (vaihtotase bkt:sta, prosenttiyksikköä) suhteessa kokonaistuotannon muutokseen (prosenttia) 
kunkin politiikan seurauksena liberalisoitujen ja säännösteltyjen rahoitusmarkkinoiden oloissa. 

1990 

Politiikka 
- rahoitusmarkkinat 

Finanssipolitiikka 
- liberalisoidut -0.32 
- säännöstellyt -0.32 
erotus 0.00 

Konsensus 
- liberalisoidut 0.17 
- säännöstellyt 0.15 
erotus 0.02 

Tulopolitiikka 
- liberalisoidut -0.16 
- säännöstellyt -0.16 
erotus 0.00 

Yhdistetty politiikka 
- liberalisoidut -0.06 
- säännöstellyt -0.08 
erotus -0.02 

minen, jota ei kompensoida tuloveron keven
nyksin (ks. konsensus), parantaa vaihtotasetta 
suhteessa bkt:hen välittömästi n. 0.2 prosent
tiyksikköä, mutta ulkoisen tasapainon para
neminen ei ole pysyvää. Tuloveron kevennyk
sin ostetut maltilliset sopimuskorotukset (ks. 
tulopolitiikka) heikentävät vaihtotasetta suh
teessa bkt:hen keskipitkällä aikavälillä n. 0.1 
prosenttiyksikköä. 

Erot liberalisoitujen ja säännösteltyjen ra
hoitusmarkkinaolojen trade-offeissa näkyvät 
myös taulukosta. Esimerkiksi yhdistetty po
litiikka siten mitoitettuna, että bkt kasvaisi py
syvästi yhdellä prosentilla, parantaa ulkoista 
tasapainoa keskipitkällä aikavälillä liberalisoi
tujen, mutta ei juurikaan säännösteltyjen ra
hoitusmarkkinoiden oloissa. 

Tuotannon ja ulkoisen tasapainon välistä 
tavoiteristiriitaa ei ole konsensusvaihtoehdos
sa eikä yhdistetyn politiikan vaihtoehdossa 
kummallakaan rahoitusmarkkinaregiimillä. 
Toisin sanoen niin palkankorotusten alenta
minen kuin julkisten menojen rajoittaminen 
yhdessä tuloverotuksen kevennyksellä ostet
tujen maltillisempien sopimuskorotusten 

1991 1992 1993 1994 

-0.29 -0.31 -0.33 -0.36 
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 
-0.02 -0.04 -0.05 -0.07 

0.22 0.11 0.05 0.04 
0.17 0.04 -0.02 -0.03 
0.05 0.07 0.07 0.07 

-0.02 -0.10 -0.11 -0.12 
0.02 -0.06 -0.07 -0.06 

-0.04 -0.04 -0.04 -0.06 

0.27 0.17 0.24 0.25 
0.25 0.09 0.07 0.03 
0.02 0.08 0.17 0.22 

kanssa lisäävät kokonaistuotantoa ja paran
tavat samalla ulkoista tasapainoa keskipitkällä 
aikavälillä. 

Finanssipolitiikan osalta kasvun ja ulkoisen 
tasapainon välinen tavoiteristiriita on muut
tunut keskipitkällä aikavälillä ulkoisen tasa
painon hyväksi. Liberalisoitujen rahoitus
markkinoiden oloissa julkisten menojen ra
joittaminen parantaa ulkoista tasapainoa n. 
1.3 kertaa enemmän kuin ennen. 

Hintakilpailukykyä parantava ekspansiivi
nen veronalennuspolitiikka (ks. tulopolitiik
ka) heikentää vaihtotasetta BKT:hen suhteu
tettuna liberalisoitujen rahoitusmarkkinoiden 
oloissa keskipitkällä aikavälillä noin 0.1 pro
senttiyksikköä eli kaksi kertaa enemmän kuin 
aiemmin. 

Palkankorotusten alentaminen ilman tulo
verokompensaatiota (ks. konsensus) on ulkoi
sen tasapainon kannalta aiempaa suotuisam
pi. Kasvun ja ulkoisen tasapainon välisen ta
voiteristiriidan ero säännöstellyillä ja libera
lisoiduilla rahoitusmarkkinoilla on likimain 
samansuuruinen kuin finanssi- ja tulopolitii
kan vaihtoehdossa. 



Yhdistetty finanssi- ja tulopolitiikka paran
taa ulkoista tasapainoa selvästi liberalisoiduil
la rahoitusmarkkinoilla myös keskipitkällä 
aikavälillä. Kokonaistuotannon pysyvä yhden 
prosentin kasvu voitaisiin laskelmien mukaan 
nykyään saavuttaa yhdessä suhteellisen vaih
totasevajeen 0.25 prosenttiyksikön pienenemi
sen kanssa; Säännöstellyissä oloissa sama po
litiikka.ei olisi keskipitkällä aikavälillä juuri
kaan parantanut ulkoista tasapainoa. 

Yhteenvetona rahoitusmarkkinoiden libera
lisoinnin vaikutuksista stabilisaatiopolitiik
kaan voidaan todeta, että finanssipolitiikan 
merkitys on kasvanut. Julkisten menojen kas
vua rajoittamalla voidaan ulkoista tasapainoa 
parantaa aiempaa tehokkaammin. Samalla 
kun finanssipolitiikan vaikutus sekä kasvuun 
että ulkoiseen tasapainoon on selvästi lisään
tynyt, on myös kasvun ja ulkoisen tasapainon 
välinen tavoiteristiriita muuttunut ulkoisen ta
sapainon kannalta suotuisammaksi. 

Maltillisten sopimuskorotusten eli ns. kon
sensusvaihtoehdon ekspansiivinen vaikutus on 
rahoitusmarkkinoiden liberalisoitumisen 
vuoksi aiempaa pienempi, joten vaikutus ul
koiseen tasapainoon on positiivinen keskipit
källäkin aikavälillä. Tulopolitiikan käyttökel
poisuutta stabilisaatiopolitiikan välineenä hei
kentää kuitenkin se, että maltillisten sopimus
korotusten ostaminen tuloverotuksen keven
nyksillä on puolestaan entistä ekspansiivisem
paa. Tämän vuoksi vaihtotaseen ja kokonais
tuotannon kasvun välisen tavoiteristiriidan 
voimistuminen vaikeuttaa entisestäänkin tu
lopolitiikan käyttöä. 

3. Täydentäviä näkökohtia 

Kokonaistaloudellinen ekonometrinen malli 
soveltuu politiikkavaihtoehtojen keskipitkän 
aikavälin kokonaistaloudellisten vaikutusten 
tutkimiseen ja vertailuun hyvin, mikäli ne vai
kutuskanavat ja joustot, joiden kautta tarkas
teltavat politiikat välittömästi vaikuttavat ta
louteen, ovat mallissa ajan tasalla. Kun Suo
men kansantalouden instituutiot ja talousyk
siköiden käyttäytyminen ovat muuttuneet eri-
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tyisesti 1980-luvun lopulla, onmallilaskelmia 
täydennettävä muutamilla näkö kohdilla. 

Keskeisin Suomen talouden instituutioissa 
1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla tapah
tunut muutos on ollut pääomanliikkeiden ja 
koronmuodostuksen asteittainen vapauttami
nen. Tämä liberalisointi on BOF4-mallissa 
otettu huomioon edellä kuvatulla tavalla eli 
pääomantuonnin korkoherkkyyttä ja rahan 
kysynnän korkojoustoa kasvattamalla. 

Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen on 
merkinnyt myös talousyksiköiden budjettira
joitteiden väljenemistä, sillä menoja voidaan 
rahoittaa huomattavasti aiempaa suuremmas
sa määrin velkaantumalla tulevia tuloja vas
taan. Täten esimerkiksi pitkän aikavälin tu
lo-odotukset sekä varallisuus ja sen odotettu 
tuotto vaikuttavat kotitalouksien kulutukseen 
aiempaa enemmän. 

Inflaatio-odotukset riippuvat mallissa edel
lisen periodin inflaatiosta ja vientihintojen 
poikkeamasta kilpailevista hinnoista; ne vai
kuttavat mallissa hinta-palkkadynamiikkaan, 
yksityisiin investointeihin ja yksityiseen kulu
tukseen. Odotusten suppeasta mallittamises
ta johtuen laskelmista puuttuu kanava, jolla 
politiikkatoimenpiteestä seuraava odotettu 
mu.utos valtion rahoitus asemassa vaikuttaisi 
kotitalouksien säästöpäätöksiin. Tältä osin 
mallin rakenne saa kuitenkin tukea Kostiai
sen ja Starekin (1990) tuoreesta empiirisestä 
selvityksestä. 

Julkisen sektorin kysynnän lisäys ei johda 
uusissa olosuhteissa rahamarkkinoiden kiris
tymiseen siinä määrin kuin aiemmin. Korot 
nousevat pienessä avoimessa taloudessa kui
tenkin herkästi, mikäli julkisen kysynnän kas
vu johtaa talouspolitiikan uskottavuuden 
heikkenemiseen ja valuuttakurssiodotuksiin. 
Tarkastelluissa laskelmissa on oletettu, että 
vakaan markan politiikka säilyttää uskotta
vuutensa. Mallilaskelmissa julkisen sektorin 
kysynnän lisäys kasvattaa vaihtotaseen vajetta 
ja sen vuoksi nostaa korkotasoa etenkin pit
källä aikavälillä ,3 liberalisoitujen rahoitus-

3 Ks. tarkemmin obligaatiorahoitteisen julkisen kysyn
nän lisäyksen Vaikutukset valtion rahoitusjäämään ja vaih
totaseeseen (Tarkka, Männistö ja Willman 1990, s. 46). 
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markkinoiden oloissa kuitenkin selvästi vä
hemmän kuin säännöstellyillä markkinoilla. 

Vaikutuslaskelmien tuloksia luettaessa on 
otettava huomioon pääomanliikkeiden korko
herkkyyden ja kysynnän korkojoustojen ke
hittymiseen keskipitkällä aikavälillä liittyvä 
epävarmuus. Laskelmissa pääomanliikkeiden 
korkoherkkyyden on oletettu yli kaksinker
taistuvan periodin loppuun mennessä, kun 
taas yksityisen kulutuksen ja yksityisten inves
tointien korkojoustojen ei ole oletettu poik
keavan estimoiduista arvoistaan. Oletettua 
suurempi korkoherkkyys pääomantuonnissa 
vähentäisi kuitenkin koron liikkeitä ja pienen
täisi näin mahdollisesta kysynnän korkojous
tojen aliarvioimisesta syntyvää virhettä. 

Edellä mainitut epävarmuudet eivät kuiten
kaan vaikuta merkittävästi eri politiikkatoi
menpiteiden tai eri rahoitusmarkkinaregiimien 
keskinäiseen vertailuun. MallilaskeImin on 
pystytty paitsi kuvaamaan eri politiikkavaih
toehtojen vaikutuskanavia myös esittämään 
kvantitatiivisia arvioita rahoitusmarkkinoiden 
liberalisoinnin vaikutuksista stabilisaatiopoli
tiikkaan. 

4. Johtopäätökset 

Stabilisaatiopolitiikan tarve ulkoisen velkaan
tumisen rajoittamiseksi on ilmeinen. Laskel
mien mukaan talouspolitiikan päälohkojen 
yhtensovittamisesta saatava hyöty on merkit
tävä, sillä pelkästä korkosopeutuksesta seu
raa muun muassa avoimen sektorin investoin
tien supistuminen ja siten talouden reaalisen 
kilpailukyvyn ja kasvun heikkeneminen pit
källä aikavälillä. 

Kasvavan ulkomaisen velkaantumisen py
säyttäminen ei näyttäisi olevan mahdollista il
man kotimaisen kysynnän kasvun tuntuvaa 
pitkäaikaista rajoittamista ja siten tuntuvia 
kasvu- ja työllisyysmenetyksiä. Vaikka rahoi
tusmarkkinoiden liberalisointi on lisännyt fi
nanssipolitiikan vaikutusta ulkoiseen tasapai
noon, ei ulkomaisen velkaantumisen kasvua 
saataisi hallintaan yksinomaan julkisten me
nojen reaalisen kasvun pysäyttämisellä. Lisäk-

si yksityisen sektorin menoalttiuksien on alen
nuttava ja rahoitussäästämisen lisäännyttävä. 

Palkankorotusten alentaminen ilman tulo
verokompensaatiota on ulkoisen tasapainon 
kannalta aiempaa suotuisampi. Sen sijaan ve
ronalennuksilla ostettavat maltilliset tulosopi
mukset ovat rahoitusmarkkinoiden liberalisoi
tumisen vuoksi entistä ekspansiivisempia ja ul
koisen tasapainon kannalta aiempaa ongel
mallisempia. 

Yhdistämällä julkisten menojen rajoittami
nen ja hintakilpailkukykyä parantava tulopo
litiikka päästäisiin sekä kasvun että ulkoisen 
ja sisäisen tasapainon osalta parempaan tulok
seen kuin pelkkään korkosopeutukseen perus
tuvalla politiikalla. Tämä pätee laskelmien 
mukaan sekä säännösteltyjen että liberalisoi
tujen rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa. Ra
hoitusmarkkinoiden liberalisoitumisen aiheut
tamat muutokset stabilisaatiopolitiikan tuo
tanto- ja vaihtotasetavoitteen väliseen ristirii
taan tulisi pyrkiä hyödyntämään ulkoista vel
kaantumista rajoitettaessa. Rahoitusmarkki
noiden liberalisointi ei ole vähentänyt talous
politiikan eri lohkojen yhteensovittamisen tar
vetta. 
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