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Deflatorinen talouspolitiikka syventää kriisiä* 

TUIRE SANTAMÄKI-VUORI 

Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen näke
mys Suomen taloudellisen kriisin luonteesta 
poikkeaa vallitsevasta tulkinnasta. Sen sijaan, 
että korostaisimme vain hintakilpailukyvyn ja 
viennin ongelmia, pidämme yritysten ja koti
talouksien velkaantuneisuutta keskeisenä teki
jänä niin kriisin aiheuttamisessa kuin sen sy
venemisessä. Rahoitusmarkkinoiden vapautu
minen ja sen myötä luotonsäännöstelyn mure
neminen aiheuttivat suhdannetilanteeseen huo
nosti sopivan luotonannon kasvun 80-luvun lo
pulla. Korkeasuhdanteeseen liittyvä investoin
tien ja kulutuksen kasvu rahoitettiin luotonotol
la. Pankkien suuri likviditeetti sekä kiinteistö
jen ja asuntojen hintojen nousu ylläpitivät pit
kään luottojen kysyntää korkeasta korosta huo
limatta. Omaisuusesineiden nyt pari vuotta jat
kunut arvon alentuminen sekä pankkien kiris
tyneet vakuusvaatimukset ovat korkean koron 
ohella lisänneet velanhoidon rasitusta. Seurauk
sena on ollut yksityisten investointien romah
taminen ja kotitalouksien säästämispakon sa
nelema kulutuksen väheneminen. Luotonotto
halu ja -kyky ovat tyrehtyneet, minkä lisäksi 
myös pankkien luottojen tarjonta on luottotap
pioiden johdosta ja niiden pelosta vähentynyt. 

Velkaantuneisuus yhdistyneenä korkeaan 
reaalikorkoon ja matalaan inflaatioon erottavat 
nykyisen tilanteen selkeästi 70-luvun lamasta, 
jolloin pelkistetysti oli kyse hintakilpailukyvyn 
ja sitä kautta viennin menetyksestä. Nämä sa
mat 70-luvusta erottavat piirteet puolestaan yh
distävät taloustilanteen 30-luvun alun 

* Kommenttipuheenvuoro Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen kokouksessa 24.9. 1991. 

lamaan. Velkaantuneisuuden purkautuminen ja 
siihen liittyvä· deflaatiovaara uhkaavat nytkin 
syventää talouden kriisiä. 

Velkaantuneisuuden ja siitä mahdollisesti 
kehkeytyvän luottolaman nyky tilannetta luon
nehtivat muun muassa seuraavat indikaattorit. 
Kotitalouksien nettovelka on kivunnut yli 80 
prosenttiin niiden käytettävissä olevista tulois
ta. Ve1kaantuneisuus on kaksinkertaistunut noin 
kymmenessä vuodessa, ja nykyään korot ja 
kuoletukset vievät lähes kolmanneksen kotita
louksien käytettävissä olevista tuloista. Myös 
yritysten - erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten - velkaantuneisuus on nopeasti kas
vanut, ja konkurssit yli kaksinkertaistuneet. 
Vuoden alkupuolella pankkien markkamääräi
nen antolainaus on vähentynyt nimellisesti ensi 
kertaa noin viiteen vuosikymmeneen, ja Tilas
tokeskuksen kuluttajabarometrin tiedot vahvis
tavat kuvaa ainakin kotitalouksien luotonotto
aikomusten hyytymisestä. 

Lamanäkymien syveneminen vain ruokkii 
uutta pessimismiä ja varovaisuutta, ja vahvis
taa hintojen laskuodotuksia. Kuluttajahinnat 
olivat elokuussa samalla tasolla kuin touko
kuussa; inflaatio on siis pysähtynyt. Teollisuu
den tuottajahintaindeksi oli ylimmillään viime 
vuoden 1990 lokakuussa, mistä tasosta hinnat 
oli vat elokuuhun mennessä - tosin ainakin 
osittain vientihintojen laskun vuoksi - alen
tuneet nimellisesti vajaa pari prosenttia. Ovat
ko nämä merkkejä alkavasta yleisen hintatason 
laskusta ja onko hintatason laskua syytä pitää 
tervetulleena kehityksenä? Suomalaisessa kes
kustelussa yleisen kustannus- ja hintatason las
kua on pidetty yksinomaan tavoiteltavana ilman 
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että voimakkaan deflaatiopyrkimyksen neuvok
kuutta on millään tavoin kyseenalaistettu. 
Tämä on ymmärrettävää vain sitä kautta, että 
talouden ongelmat on liitetty vain hintakilpai
lukyvyn heikkouteen. 

On merkillepantavaa, että varsin samankal
tainen - mutta vähemmän dramaattinen - ta
louskehitys Ruotsissa on johtanut voimakkaa
seen deflaation vaaroja korostavaan keskuste
luun (kuviot 1 ja 2). Ylivelkaantumiseen yh
distyvä deflaatio johtaa yritysten voittojen su
pistumiseen, tuotannon ja työllisyyden vähene
miseen sekä vararikkoihin. Deflaatio ruokkii 
itse itseään, kun reaalinen korkotaso nousee ja 
- mikä paradoksaalista - velkojen reaaliar
vot voivat velan takaisinmaksusta huolimatta 
jopa kasvaa. Voimakas deflaatio ravisuttaa 
kokopankkijärjestelmää, ja jos velkaantumi
nen vaikuttaa talouskehitykseen voimakkaam
min kuin avoimen sektorin hintakilpailukyvyn 
palautuminen, ajautuu talous entistä suurem
piin vaikeuksiin. 

Verrattuna 30-luvun lamaan useat talouden 
institutionaaliset muutokset ovat vähentäneet 
varsinaisen romahdusskenaarion todennäköi
syyttä, mutta eivät silti poistaneet syvän luot
tokriisin mahdollisuutta. Vahva keskuspankki 
ja tallettajien asemaa turvaavat suojajärjestel
mät ovatkin viime päivinä jo osoittaneet tar
peellisuutensa Suomenkin pankkijärjestelmäs
sä. Myös laaja julkinen sektori voi ekspansii
visella toiminnallaan torjua talouden deflaatio
paineita. Jos deflaatiovaaraa pidetään velkaan
tuneisuuden johdosta varteenotettavana, saa el
vyttävä finanssipolitiikka uuden perustelun. 
Paitsi että julkinen kysyntä ja tulonsiirrot pyr
kivät paikkaamaan yksityisen kysynnän supis
tumisesta aiheutuvaa lovea kansantalouden ko
konaiskysynnässä, voi ekspansiivisella politii
kalla olla myös velka-deflaatiokierrettä hillit
sevä vaikutus. Suomen poikkeuksellisen syvän 
kriisin olosuhteissa nämä finanssipolitiikan 
tehtävät nousevat tavanomaista keskeisemmik
si. 

Hallituksen esitys vuoden 1992 tulo- ja me
noarvioksi on varsin tiukka, ja erityisesti pää
tösperäinen elvytys on vähäistä.Valtion menot 
kasvavat reaalisesti 1/

2 
prosenttia tämän vuo-
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den arvioidusta määrästä. Vain tulonsiirrot kas
vavat, kun sen sijaan valtion kulutus vähenee 
21
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prosenttia ja investoinnit pysyvät ennallaan. 
Budjettiesitys perustuu hallituksen yleiseen 
säästämistä korostavaan deflatoriseen talouspo
litiikkaan ja tavoitteeseen supistaa julkista sek
toria. Vaikka keskipitkällä aikavälillä tarve so
vittaa julkisten menojen kasvu yhteen hitaam
man talouskasvun kanssa on ilmeinen, ei tälle 
seikalle tulisi talouskriisin oloissa antaa liian 
suurta painoa. Nähdäkseni kysymys elvytysva
rasta on siksi keskeisempi kuin kysymys elvy
tystarpeesta. Tässä suhteessa julkisen talouden 
rahoitusasema ei ole esteenä. Suomen valtion 
netto velka oli viime vuonna vain pari prosent
tia bruttokansantuotteesta, ja koko julkinen ta
lous oli vielä nettoluotonantaja. Tänä ja ensi 
vuonna syntyvistä suurista alijäämistä huoli
matta julkisen talouden rahoitusasema säilyy 
kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen vah
vana. Euroopan OECD-maissa kun julkinen 
nettovelka on noin 40 prosenttia bruttokansan
tuotteesta. 

Liikkuma-alan rajoitukset nousevatkin yk
sinomaan kansantalouden ulkomaisesta vel
kaantumisesta, mikä osaltaan kytkeytyy julki
seen talouteen. Suomalaisessa talouskasvussa 
ja investointien rahoittamisessa julkisella sääs
tämisellä oli aiemmin keskeinen merkitys. Jul
kisen sektorin rahoitusylijäämät ovat kuitenkin 
vuosien mittaan - yli suhdannevaiheiden tar
kasteltuna - kutistuneet vähiin. Haluttomuus 
verojenkorotuksiin samalla kun julkisen kysyn
nän volyymi ja suhteellinen hinta ovat - jul
kiselle sektorille hyväksyttyjen velvoitteiden 
johdosta - nousseet, ovat synnyttäneet risti
riidan, joka on lakaistu piiloon supistamalla 
trendinomaisesti julkisen sektorin rahoitusyli
jäämää (kuvio 3). Nyt kun lama on nakertanut 
veropohjia ja lisännyt julkisia menoja, purkau
tuu ristiriita vahvana julkisen talouden säästä
mispyrkimyksenä. Koska muiden sektoreiden 
rahoitusylijäämät eivät ole pitkällä aikavälillä 
vastaavasti kasvaneet tai rahoitusalijäämät su
pistuneet, on seurauksena ollut kansantalouden 
kasvava ulkomainen velkaantuminen. Poikke
uksellisen syvä talouskriisi kasvattaa nyt rahoi
tusalijäämiä niin, että pidemmän aikavälin ke
hityksen tulemana ollaan umpiperässä: ulko-
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Kuvio 1. Teollisuuden tuottajahintojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 1989.1-
1991.8 
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Kuvio 2. Kuluttajahintojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 1989.1-1991.8 
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Kuvio 3. Valtion ja kuntien rahoitusylijäämät (bruttosäästäminen miinus bruttoinvestoinnit), % markki
nahintaisesta bruttokansantuotteesta 1960-1990 
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Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito. 

mainen velkaantuminen kaventaa talouden el
vytysvaraa ja syventää kriisiä. 

On selvää, että viime vuosien velkaantumis
vauhti olisi vielä useampia vuosia jatkuessaan 
kestämätän. Velkaongelma onkin luonteeltaan 
ennen muuta pidemmän aikavälin ongelma, ja 
välitön tilannearvio on pohjattava vaihtoehtois
ten toimintatapojen seurausten arviointiin. Ot
taen huomioon sekä nykyisen talouskriisin sy
vyyden että mahdollisesti uhkaavan velka-def
laatiokierteen, olen valmis asettamaan hallituk
sen korostaman ehdottoman velkaantumisra
joitteen kyseenalaiseksi. Velkaantumista ei voi 
tulevan sukupolven näkökulmastakaan pitää 
vastuuttomana, jos kulutuksesta tinkiminen on 
joka tapauksessa väistämätöntä. Sen vaihtoeh
tona, että säästetään kansantalouden ulkomaan
velan hoitamiseksi voi näet olla säästäminen 
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niiden investointien rahoittamiseksi, joita muu
toin tapahtuva tuotantopääoman menettäminen 
vastaisuudessa edellyttää. Vaihtoehtojen arvot
tamisen kannalta nousevat silloin keskeisiksi ne 
inhimilliset ja yhteiskunnalliset hyvinvointitap
piot, joihin julkisen talouden säästölinja joh
taa. Hallitus, joka itsepintaisesti pyrkii - sii
nä väistämättä onnistumatta - budjetin tasa
painottamiseen, on omiaan herättämään ärty
mystä ja epätoivoa sen sijaan, että se toimil
laan loisi investointitoiminnan elpymisen edel
lyttämää luottamusta tulevaisuuteen. 

Sivuan lopuksi vain lyhyesti budjetin raken
teeseen liittyviä seikkoja, jotka budjetin koh
taannon kannalta ovat tärkeitä. Verouudistuk
sen kolmannen vaiheen tulo- ja varallisuusve
rotuksen kevennysten arvioidaan vähentävän 
luonnollisten henkilöiden lopullisen verotuksen 



tuottoa 5,8 mrd mk ja yhteisöjen verotuksen 
tuottoa 0,4 mrd mk. ·Valtion tuloverokertymä 
vähenee uudistuksen johdosta siis noin kuusi 
miljardia markkaa, mikä vastaavasti näkyy jul
kisten menojen karsimisessa. Talouden auto
maattiset vakauttajat näyttäytyvät budjetin laa
tijoiden näkökulmasta menoautomaatteina, 
joista tulisi päästä eroon. Säästämisen epätar
koituksenmukaista ja epäsosiaalista kohtaantoa 
havainnollistavat pari esimerkkiä. Ensiksi, yri
tysten velkaantuminen ja rahoitusvaikeuksien 
lievittäminen vaatisi julkisen tuen lisäämistä 
turhien konkurssien välttämiseksi. Silti valtio 
supistaa esimerkiksi Kehitysaluerahasto Oy:n 
korkotukilainojen myöntämisvaltuutta tämän 
vuoden 315 miljoonasta 180 miljoonaan mark
kaan. Toiseksi, työttömyysturvan rahoitus
osuuksien muuttaminen ja ansio-osan pienen
täminen säästäisi valtio menoja vajaan miljar
din, toistuvaistyöttömien työllistämisvelvoit
teesta luopuminen säästäisi nettomääräisesti 
toisen miljardin. Jos työttömyyden kustannuk
set ovat suoraan verrannollisia työttömänäolo
ajan pituuteen - kuten järkevältä tuntuu olet
taa - kärjistyvät työttömyyteen liittyvät hy-
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vinvointitappiot toistuvaistyöttömien kohdalla. 
Valikoivan työvoimapolitiikan piiristä suljettai
siin näin ollen juuri ne, jotka kantavat työttö
myystaakasta kaikista suurimman osan. 

Toistuvaistyöttömyys on työministeriön ti
lastojen valossa vakava ja vaikeutunut ongel
ma. Viime vuonna toistuvaistyöttömiä oli joko 
velvoitetyössä tai avoimesti työttöminä 14500 
eli noin kaksinkertainen määrä yhtäjaksoiseen 
pitkäaikaistyöttömyyteen verrattuna. Yksittäi
siä työttömyysjaksoja tarkastelemalla paljastui 
vain kolmasosa tosiasiallisesta kroonisesta 
työttömyydestä. Jos mikään muu tyovoitnahal
linnon keino - koulutus tai omatoiminen työl
listäminen mukaanlukien - ei johda tulokseen, 
pidän tilapäisen tuki työpaikan osoittamista 
kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 12 
kuukautta työttöminä olleille henkilöille vähin
täänkin kohtuullisena. Työttömyystaakan vi
nolla kohtaannolla on inhimillisesti ja pidem
mällä aikavälillä myös kansantaloudellisesti 
korkea hinta. Tässä tilanteessa kuuden miljar
din markan verohelpotusten vaihtoehtoisella 
käytöllä voisi saada korkean yhteiskunnallisen 
tuoton. 
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