Kansantaloudellinen aikakauskirja – 95. vsk. – 3/1999

Jaakko Kiander ja Matti Virén

Artikkeleita
Tarvitaanko vielä finanssipolitiikkaa?
JAAKKO KIANDER
Dosentti, tutkimusjohtaja
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
MATTI VIRÉN
Professori
Turun yliopisto
1. Johdanto
Tässä artikkelissa tarkoituksemme on pohtia finanssipolitiikan roolia taloudellisten häiriöiden
tasoittamisessa. Euroopan rahaliiton myötä
maakohtaisten häiriöiden tasoittaminen on jäänyt pääosin finanssipolitiikan harteille. Samalla
kun finanssipolitiikan merkitys on ainakin periaatteessa kasvanut voimakkaasti, on finanssipoliittinen ajattelu – niin meillä kuin yleisemminkin Euroopassa – muuttunut painottamaan entistä enemmän rakennepoliittisia tavoitteita suhdannepolitiikan kustannuksella. Mielestämme
tällainen kehityskulku ei ole kaikilta osin suotavaa, koska taloudellisten häiriöiden tasoittaminen jää tällöin pelkästään markkinoiden varaan ja tunnettua on, että niiden toimintaan liittyy Euroopassa useita ongelmia. Vielä pahempaa on se, että pitäytyminen pelkästään rakennepoliittisissa tavoitteissa voi johtaa siihen, että
finanssipolitiikka muuttuu suhdannevaihteluita

voimistavaksi eikä suinkaan niitä tasoittavaksi.
Keskustelemme seuraavassa jaksossa suomalaisesta finanssipolitiikan perinteisestä mallista.
Jakso 3 esittelee tuoreen hallitusohjelman finanssipoliittisia linjauksia. Rakenteellisen alijäämän käsitteeseen ja mittaamiseen liittyviä
ongelmia pohditaan jaksossa 4 ja ennusteiden
osuvuutta jaksossa 5. Finanssipolitiikan tehokkuutta käsitellään jaksossa 6 sekä kriittisten argumenttien että mallilaskelmien valossa.

2. Finanssipolitiikan pitkä linja
Suomessa harjoitetulta finanssipolitiikalta on
puuttunut selvä suhdannepoliittinen tavoitteenasettelu. Vaikka suhdanteiden tasoittamisesta
ehkä jossakin yhteydessä puhutaankin, talouspoliittista ajattelua ja keskustelua on meillä hallinnut jonkinlainen suomalainen strukturalistinen lähestymistapa, jossa tavoitteenasettelu liit-
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Kuvio 1. Suomen valtion velka suhteessa BKT:n arvoon, 1880–1998.

1 velka
2 kotim. velan osuus

tyy enemmänkin talouden kasvuun, tulonjakoon
ja muihin rakenteellisiin tekijöihin.
Finanssipoliittinen käyttäytymisnormi näkyy
ehkä selvimmin valtion velan kehityksessä.
Kun ajat ovat olleet normaalit, velan BKTosuus on ollut 10 prosentin tuntumassa. Tästä
säännöstä on poikettu rauhan aikana vain kahdesti. 1930-luvun alussa valtion velan BKTosuus nousi vajaaseen 20 prosenttiin.1 Seuraava suurempi muutos velkasuhteessa tapahtui
vasta 1990-luvun alussa, jolloin velkasuhde
nousi muutamassa vuodessa 10 prosentista noin
70 prosenttiin2 (ks. kuvio 1).
1

Muutos ei johtunut siitä, että velkaa olisi otettu lisää. Taustalla oli valuuttamääräisen velan markka-arvon nousu markan vuonna 1931 tapahtuneen devalvoinnin seurauksena. Tässä suhteessa Suomi poikkesi muista länsimaista, joissa julkinen velka kasvoi
voimakkaasti 1930-luvun laman aikana (ks. Pekkarinen ja Vartiainen (1993)).

2

Myös 1990-luvulla velkasuhdetta nosti markan devalvoituminen ja siitä seurannut valuuttavelkojen arvon nousu.
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1990-lukua lukuun ottamatta Suomen valtio
on ollut käytännöllisesti katsoen velaton. Pienen valtionvelan vastapainona ovat olleet kohtalaisen suuret valtion lainasaatavat. Valtio onkin meillä ollut eräänlainen pankki, joka on toiminut lainanantajana enemmän kuin lainanottajana.3 Tämä ei tosin ole estänyt puhumasta
»valtion suuresta velasta» paljon ennen 1990luvun alun lamaa. Vasta 1990-luvun lama
muutti valtion nettovelalliseksi. Silti valtion
nettovelka Suomessa on edelleen OECD-maiden alhaisimpia. Suomalaista finanssipolitiikkaa voikin parhaiten ymmärtää, jos olettaa finanssipolitiikan tarkoitukseksi pitää valtion velan suhde BKT:hen lähellä 10 prosenttia. Tällöin käyttäytymissäännöksi tulee:
3

Tätä taustaa vasten tuntuvat mystisiltä ja miksei
myös koomisilta 1950- ja 1960-luvuilla koetut valtion kassakriisit, jotka aiheuttivat myös poliittisia
kriisejä. Kyse oli siitä, että lähes jatkuvasti rahoitusylijäämäiseltä valtiolta saattoivat käteisvarat ehtyä tulojen ja menojen erilaisen ajoituksen vuoksi.
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(1) Jos valtion velka on lähellä tavoitetasoa,
valtion menot voivat kasvaa tulojen kasvaessa.
(2) Jos valtion velka ylittää tavoitetason, on
valtion menoja supistettava ja/tai verotusta
kiristettävä kunnes tavoitetaso jälleen saavutetaan.
1940-luvun lopulta aina 1980-loppuun saakka voitiin noudattaa sääntöä (1). Julkisten menojen reaalikasvu oli nopeaa. Kasvavat menot
rahoitettiin sekä veropohjan nopealla kasvulla
että veroasteen nousulla. Sääntöä (2) on vaihtelevalla menestyksellä noudatettu sekä 1970-luvun puolivälin kriisivuosina että uudelleen vuodesta 1991 lähtien.
Suomalaisen implisiittisen politiikkasäännön
vuoksi finanssipolitiikka on usein ollut myötäsyklistä eli suhdanteita vahvistavaa. Menot on
pyritty sovittamaan tulojen mukaisiksi. Yleensä näin meneteltäessä ei ole otettu huomioon
menopäätösten vaikutuksia valtion tulokertymään. Seurauksena on tällöin usein ollut se, että
nousukauden aikana ylijäämä on muodostunut
odotettua suuremmaksi ja vastaavasti laskukautena alijäämä odotettua pahemmaksi.
Jatkuvaan kassatasapainoon tähdännyt politiikka meni aikoinaan järjettömyyksiin. Vaikka
valtiontalous oli jatkuvasti vuositasolla rahoitusylijäämäinen, koettiin silti toistuvasti dramaattisia kassakriisejä, joista yritettiin selvitä
maksuja lykkäämällä ja lyhytaikaisia luottoja
anelemalla. Vaikka kassanhallinta onkin kehittynyt, ei finanssipoliittisen ajattelun perusvire
ole paljoa muuttunut vuosien saatossa. Niinpä
tavoitteenasettelusta todetaan, että
»finanssipolitiikalla pyritään budjetin ja
vaihtotaseen siedettävään tasapainoon»
ja, että
»Budjettiakaan ei voida tehdä vain suhdannetilanteen mukaan; itse asiassa paljon tär-

keämpää on toteuttaa yhtä vuotta pidemmällä aikavälillä vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia» (Viinanen 1991, 411).4

3. Hallitusohjelma ja finanssipolitiikka
Tuorein esimerkki suomalaisesta finanssipoliittisesta ajattelusta on huhtikuussa 1999 kirjoitettu Lipposen II hallituksen ohjelma. Finanssipolitiikan osalta ohjelma asettaa tavoitteeksi velkasuhteen alentamisen 50 prosenttiin nykyiseltä 60 prosentin tasolta vaalikauden aikana sekä
työn verotuksen keventämisen noin 10 miljardilla markalla. Menot luvataan pitää reaalisesti
muuttumattomina koko vaalikauden ajan. Verotuksen rakennetta luvataan muuttaa ja veronkevennykset ajoittaa suhdannetilanteen mukaan.
Finanssipolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi
asetetaan siis valtiontalouden ylijäämäisyys, ei
suhdannevaihteluiden tasoittaminen.
Linjaukset herättävät kysymyksen siitä, kuinka suhdannetilanne vaikuttaa verotukseen.
Alennetaanko verotusta, jos taloutta uhkaa ylikuumeneminen? Verotuksen keventäminen
noususuhdanteessa olisi kyllä suomalaisen perinteen mukaista joskaan ei vakauttavaa.5 Stabilisaatioajattelun mukaan verotusta pitäisi keventää kasvun hidastuessa, mutta usein myös
päinvastaisia mielipiteitä esitetään. Erityisesti
1990-luvun alun laman aikana katsottiin varsin
yleisesti, että lama pakottaa korottamaan veroja, ja että veroja voidaan taas keventää kun ta4

Samanlaisen arvion esitti myös Korkman (1992,
19): »Talousongelmien ratkaisun avain ei ylipäänsä
ole finanssipolitiikan ekspansiivisuudessa tai kontraktiivisuudessa. Talouspolitiikan keskeiset kysymyksenasettelut ovat sittenkin muualla.»

5

Veronkevennyksiä voidaan tietysti perustella myös
rakennepoliittisena toimena, joka parantaa potentiaalista työllisyyttä ja siten vähentää talouden ylikuumenemisen uhkaa.
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loudessa menee paremmin. Toisin sanoen suomalaisessa keskustelussa ei ole mitenkään itsestään selvää, miten suhdannetilanne vaikuttaa finanssipolitiikkaan.
On täysin korrektia edellyttää säästöjä myös
laman aikana, jos on ilmeistä, että taloutta on
kohdannut pysyvä negatiivinen taloudellinen
sokki. Pysyvien ja tilapäisten häiriöiden erotteleminen on tietenkin ex ante -mielessä hyvin
vaikeaa, mikä tekee suhdannepolitiikankin harjoittamisen vaikeaksi. Suomalaisessa keskustelussa häiriöiden luonteella ei tosin ole ollut kovin merkittävää sijaa puhuttaessa esimerkiksi finanssipolitiikan mitoituksesta. Muutoinkaan aihepiiri ole muodostunut miksikään tutkimuksen painopistealueeksi Suomessa.6
Edellä esitellyn kaltainen ongelma sisältyy
myös hallitusohjelman menokehykseen. Ohjelma lupaa pitää kokonaismenot muuttumattomina. Mutta jos nopea talouskasvu johtaa korkomenojen ja työttömyysmenojen alentumiseen,
on mahdollista kasvattaa huomattavastikin muita (harkinnanvaraisia) menoja ilman, että menokehystä tarvitsee rikkoa. Tällöin nopea talouskasvu johtaisi myös ekspansiiviseen päätösperäiseen finanssipolitiikkaan.7
6

Toki on myös niin, että esimerkiksi velkaantuneisuus voi muuttaa käyttäytymisreaktioiden suuntaa siten, että suhdannepolitiikan pitäisi olla »epäortodoksista» (ks. esim. Sutherland (1997) ja Giavazzi ja Pagano (1990)). Suomen tapauksessa tätä argumenttia
ei voi pitää kovin keskeisenä eikä siihen ole vedottukaan finanssipoliittisessa keskustelussa. Vielä vähemmän suomalaisessa keskustelussa on vedottu velkaneutraalisuushypoteesiin, joka tietenkin (teorian
tasolla) rationalisoisi täydellisen finanssipoliittisen
pidättyväisyyden.

7
Hallitusohjelma on muotoiluiltaan väljä ja jättää tilaa harkinnalle. Yksiselitteisempää joskin ehkä poliittisesti ongelmallisempaa olisi ehkä ollut kirjoittaa
ohjelmaan, että hallitus pidättyy vaalikaudella päätösperäisestä menojen lisäyksestä.
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Kuten jo edellä todettiin, hallitusohjelman finanssipoliittisessa osassa ei puututa lainkaan
varsinaiseen stabilisaatiopolitiikkaan. Ohjelmassa finanssipolitiikka-luvun alla on vain (1)
valtion velan supistamistavoite, (2) valtion menojen jäädytysohjelma (3) lupaus verotuksen
keventämisestä, (4) valtion omaisuuden myyntiä koskeva kohta, (5) harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämistä koskeva tavoite
ja (6) sosiaaliturvan väärinkäytöksiä koskeva
ohjelma.
Hallitusohjelman sisältö on siinä mielessä oireellinen, että se kertoo mielenkiinnon keskittyneen lähes täysin rakenteellisiin ongelmiin.
Vastaavasti suhdannepolitiikan rooli on vähentynyt. Itse asiassa voi sanoa, että suhdannepolitiikka elää nykyään jonkinlaista alennustilaa
Suomessa. Ainakin osin syynä tähän on se, että
suhdannepolitiikasta on tehty tyhjä fraasi, jota
voi ilman mitään analyysiä käyttää minkä tahansa politiikan perustelemiseksi. 1980-luvulla
suhdannepolitiikalla perusteltiin yleensä elvytystä kaikissa tilanteissa, mutta 1990-luvulla
tämä päättely on kääntynyt päälaelleen ja nyt
suhdannepolitiikalla ajetaan takaa pelkästään
säästöjä, jopa tyyliin »valtiontaloudessa on
säästettävä, koska nyt on lama». Vaikka velkaongelma on nyt todellinen, on hieman absurdia,
että jopa 1980-luvulla puhuttiin valtion velkaantuneen pahoin tai velkaantuneisuuden uhkaavan.8
8

Ks. esim. Raimo Ilaskiven kommentti vuoden 1984
budjetista: »Julkisen sektorin toinen osatekijä, valtio,
on turvautunut voimakkaasti kasvavaan lainanottoon.
Vuonna 1975 valtion velkaantuminen oli samaa suuruusluokkaa kuin kuntien, 3 % bruttokansantuotteeseen suhteutettuna. Tällä hetkellä ollaan lähestymässä 15 %:n velkaantuneisuusastetta. Mainitsen tämän,
koska velkaan turvautuminen oli menneinä vuosina
ikään kuin se taikatemppu, jonka avulla valtiontalouden tilasta annettiin ruusunhohteisempi kuva kuin
mihin olisi ollut syytä» (Ilaskivi 1983, 412).
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EMU-jäsenyys ja siihen liittyvän kasvu- ja
vakaussopimuksen velvoitteet antavat tukea perinteiselle kameralistiselle politiikalle. Vakaussopimusta tunnutaan ECOFINissä tulkittavan
niin, että jälkeenjääminen vakausohjelman alijäämätavoitteesta edellyttää pikaisia säästötoimia. Politiikkasuositus on selvästi myötäsyklinen, koska odotettua suurempi alijäämä useimmiten johtuu hidastuneesta talouskasvusta.9
Nousukauden aikana vakausohjelma ei taas aiheuta minkäänlaisia rajoitteita finanssipolitiikalle, koska silloin ylijäämä muodostuu tyypillisesti odotettua suuremmaksi. Suomalainen politiikkatraditio sopeutuu hyvin vakaussopimuksen edellyttämään tasapainoajatteluun eikä sopimus siksi aiheuttanekaan meille poliittisia ongelmia.10

kelmiin perustuvia lukuja ei julkisuuteen ole
tuotu.11
VM:n arviot finanssipolitiikan tiukkuudesta
näyttävät perustuvan siihen, kuinka paljon alitai ylijäämä on muuttunut edellisvuodesta. Jos
vuoden t+1 alijäämä on ollut esim. 5 miljardia
suurempi kuin vuoden t alijäämä, on todettu finanssipolitiikan kysyntäsysäyksen olevan noin
yksi prosentti bruttokansantuotteesta ja finanssipolitiikkaa on luonnehdittu ekspansiiviseksi.
Valtiovarainministerin budjettiesitelmässä
koskien vuoden 1981 budjettia todetaan:
»Vastaavasti julkisen talouden nettolainananto suhteessa bruttokansantuotteeseen, joka
selvimmin kuvannee julkisen talouden ekspansiivista tai kontraktiivista vaikutusta kansantalouteen, supistui vuoden 1976 5,2 prosentista 1 prosenttiin ja valtion nettolainananto oli v. 1979 jopa negatiivinen» (Pekkala
1981, 350).

4. Rakenteellisen alijäämän ongelma
Aktiivisen finanssipolitiikan keskeinen edellytys on, että harjoitettavan finanssipolitiikan vaikutuksista on olemassa joku selkeä käsitys.
Yleensä finanssipolitiikan arvioinnin välineenä
käytetään rakenteellisen budjettialijäämän käsitettä. Suomelle näitä tunnuslukuja laskevat nykyisin ainakin IMF, OECD ja EU. Sen sijaan
Valtionvarainministeriö ei esitä omia lukuja rakenteellisesta alijäämästä. Julkisessa keskustelussa esiintyy kyllä yksittäisiä virkamiesarvioita rakenteellisesta alijäämästä, mutta mallilas9

Tuore esimerkki on Italian ilmoitus siitä, että sen
alijäämäksi näyttää tulevan 2.4 % vuonna 1999.
Vaikka aiemman alijäämätavoitteen ylitys näyttää
johtuvan kasvun hidastumisesta (teollisuustuotanto
supistui alkuvuonna yli 5 %), kohdistettiin Italialle
välittömästi säästövaatimuksia.

10

EMU:n mukanaan tuomista ongelmista finanssipolitiikalle ks. Hukkinen ym. (1997) ja Koskela ja
Virén (1997).

Vuoden 1982 budjetin saatteeksi todetaan,
että
»(v)altion lainananto ja muut finanssisijoitukset katetaan ensi vuonna kokonaan lainanotolla, kuten tapahtui myös vuosina 1979
ja 1980. Tässä mielessä valtion budjetti on
suhdannepoliittiselta periaatteeltaan varsin
elvyttävä (Pekkala 1982, 410).
Näin kaavamainen laskelma on kuitenkin ongelmallinen. Tällä tavoin päädytään esim. pitämään 1980-luvun lopun finanssipolitiikkaa kireänä, koska ylijäämät kasvoivat. Samaan aikaan
11

Valtiovarainministerin budjettiesitelmissä koskien
vuosia 1982 ja 1985 julkaistiin arvio julkisen talouden kasvuvaikutuksista. Sen jälkeen kasvuvaikutuksia on kuvattu vain sanoilla »vähäinen», »lievästi kiristävä» , »lievästi elvyttävä» tai »neutraali». Todettakoon, että mainitut VM:n omat arviot kasvuvaikutuksista ovat kovin erilaisia kuin esimerkiksi
OECD:n (jäljempänä esiteltävät) laskelmat.
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kuitenkin meno- ja tuloperusteita (päätösperäisesti) kevennettiin. Budjettiylijäämän kasvu johtuikin veropohjan voimakkaasta kasvusta (automatiikasta) eikä finanssipoliittisista toimista.
Hyvän esimerkin tällaisesta ajattelusta tarjoaa seuraava sitaatti:
»Kotimaisen tulonmuodostuksen ja kysynnän heikkouden takia verotulot eivät kasva
ensi vuonna ja kasvu jää seuraavinakin vuosina vaatimattomaksi. Finanssipolitiikan
keskeinen ongelma on saada puserrettua julkinen menotalous rahoitusmahdollisuuksien
mukaiseksi.» … »Ensi vuonna valtiontalouden menot supistuvat reaalisesti 9 prosenttia
… Tämä on sangen merkittävä politiikan
muutos, vaikka suuremmillekin leikkauksille toki löytyisi pätevät perusteet … Budjettiesityksessä leikataan myös valtion työntekijöiden palkkoja … Finanssipolitiikka on
ensi vuonna edelleen elvyttävää.» (Viinanen
1992)
Politiikkaa päädytään siis pitämään elvyttävänä vaikka menoja supistetaan 9 prosentilla.
Käsitys elvyttävyydestä perustuu siihen, että
budjetin alijäämä kasvaa säästötoimista huolimatta edelliseen vuoteen verrattuna tai siihen,
että budjetti ylipäätään on alijäämäinen. Tämä
käsitesekaannus kertoo finanssipolitiikan mitoitukseen liittyvien arvioiden heikkouksista, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle. Lähinnä tällöin on kyse (julkisen sektorin tai valtion) menojen ja tulojen suhdanne- ja rakennekomponenttien erottelusta.
Valtiovarainministeriö on omissa katsauksissaan noudattanut tätä menetelmää, kun se on arvioinut finanssipolitiikan kysyntävaikutuksia.
Sen mukaan finanssipolitiikka on elvyttävää
silloin kun alijäämä kasvaa. Vuonna 1992 ilmestyneessä katsauksessa (VM 1992, 65) ministeriö esittää laskelman, jonka mukaan finanssipolitiikka on ollut laman aikana »voi-
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makkaasti elvyttävää» (VM 1992, 64), joskin
politiikan päätösperäisen osan esitetään olleen
lievästi kiristävää vuonna 1992. Päätösperäisen
kiristyksen suuruudeksi on arvioitu 0,2 prosenttia BKT:sta eli noin miljardi markkaa. Suuruusluokka vaikuttaa pieneltä tuonaikaisiin säästöpäätöksiin verrattuna. Samassa taulukossa esitetään lukuja, joiden mukaan vuosien 1988 ja
1989 finanssipolitiikka olisi päätösperäisiltä
osilta ollut selvästi kireämpää kuin lamavuosien politiikka.12 Tällainen tulema osoittaa mittaustavan ongelmallisuuden; jos BKT kasvaa
(supistuu) nopeasti, alijäämä voi supistua (kasvaa) vaikka meno- ja tuloperusteita kevennettäisiin (kiristettäisiin) samanaikaisesti. Vuoden
1994 katsauksessa VM esittää samanlaisen kysyntäsysäyslaskelman mutta ei arviota siitä,
mikä on päätösperäisen politiikan osuus (VM
1994, 79).13
12
Laskelman mukaan päätösperäinen finanssipolitiikka olisi ollut kaikkein kireintä vuonna 1988, jolloin päätösten kiristävä vaikutus olisi ollut yli 5 miljardia markkaa. Vuonna 1988 valtion menot kasvoivat kuitenkin nousukaudesta huolimatta yli 10 prosenttia, joten kiristystä on vaikea havaita (varsinkin
kun v. 1988 menoihin ja tuloihin vaikuttivat useat tilapäiset tekijät). Korkmanin (1993) esittämissä luvuissa finanssipolitiikka vuosina 1987–1989 oli vielä käytännöllisesti katsoen neutraalia, mutta myöhemmissä laskelmissa (ks. erityisesti Brunila ym.
1999) näiden vuosien finanssipolitiikka on tullut jatkuvasti kireämmäksi. Vastaavasti vuoden 1992 kohdalla laskelma esittää päätösperäiseksi kiristykseksi
vain yhden miljardin vaikka samana vuonna tehtiin
sekä veroperusteiden kiristyksiä (ns. lainavero ja
sova-maksujen nosto) että noin 10 miljardin markan
suuruiset menoleikkaukset (mm. indeksikorotusten
poistaminen ja valtion henkilöstön lomauttaminen);
ks VM (1992) sekä Kiander ja Vartia (1998).
13

Keskustellessaan lamavuosien finanssipolitiikasta
Korkman esittää sen olleen »elvyttävää», koska »julkisen sektorin rahoitusjäämä heikkeni näinä vuosina
yli 10 % BKT:sta ja valtiontalouden alijäämä kohosi
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Kuvio 2. Eri arvioita Suomen julkisen talouden rakenteellisesta alijäämästä vuosina 1960–2001.

1 OECD, 2 IMF, 3 EU, 4 BFI

Kuten tunnettua, ainakin EU, OECD ja IMF
dekomponoivat alijäämät suhdanne- ja rakennekomponentteihin, joista jälkimmäistä voi pitää
jonkinlaisena karkeana indikaattorina päätösperäisestä finanssipolitiikasta. Tässä yhteydessä ei
ole syytä ruotia eri dekomponointimenetelmiä
(erinomainen esitys asiasta on esim. Barrell et
al. (1994) ja Diebalek et al. (1998)) vaan arvioida, miten paljon eri menetelmät poikkeavat toisistaan ja kuinka herkkiä eri menetelmät ovat
laskenta-ajanjakson valinnan suhteen. Herkkyyennätykselliseksi» (KTY 1999, 20). Toisaalta Korkmanin mukaan »vuoden 1992 jälkeen finanssipolitiikka ei enää ollut elvyttävää» ja syynä tähän oli
säästöpolitiikka, joka aloitettiin koska »nähtiin myös,
että julkisella sektorilla oli rakenteellinen alijäämä»
(KTY 1999, 20). Vuoden 1993 osalta tulkinnat näyttävät tosin muuttuvan ajan mittaan, koska Korkman
(1993, 256) toteaa, että »Tänäkin vuonna finanssipolitiikka on valtion tulojäämän kasvulla mitattuna
ekspansiivinen määrällä, joka vastaa 3 prosenttia
BKT:sta».

den taustalla on ainakin kaksi tekijää. Ensinnäkin laskentamenetelmät muuttuvat aika ajoin.
Toisaalta estimoidut tulo- ja menojoustot (joihin kaikki menetelmät jollakin tavoin perustuvat) ovat olleet ilmeisen epästabiileja14, ja kun
laskelmia on aika ajoin päivitetty, tulokset ovat
»eläneet» huomattavan paljon. Tämä käy selvästi ilmi oheisista kuvioista 2 ja 3. Kuvioon 2
on piirretty EU:n, IMF:n ja OECD:n arviot rakenteellisesta alijäämästä Suomessa vuosina
1960–2000 ja kuvioon 3 on piirretty OECD:n
eri aikoina julkaisemat arviot Suomen rakenteellisesta alijäämästä. Kuvioon 2 on piirretty
EU:n, IMF:n ja OECD:n lukujen ohella myös
ns. Blanchardin impulssi (BFI) -indikaattori,
jota käytetään hyvin yleisesti alijäämien suuruuden arvioinnissa (ks. esim. Alesina ja Perotti (1998) sekä Mäki ja Virén (1998, 1999)).
14

Joustot riippuvat mm. työttömyysturvan korvausasteista ja rajaveroasteista, jotka tietysti vaihtelevat
ajassa.
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Kuvio 3. OECD:n arviot vuosilta 1993–1999 Suomen julkisen talouden rakenteellisesta alijäämästä vuosina
1978–2000.

Vertailemalla näiden neljän indikaattorin historiallisia aikasarjoja sekä OECD:n ja IMF:n lukujen eri ajankohtina tapahtuneita päivityksiä
saamme jonkinlaisen käsityksen siitä epävarmuudesta, joka liittyy budjettialijäämien rakennekomponentteihin. Epävarmuus on huomattavan suuri, useita prosentteja BKT:sta. Kyse ei
ole pelkästään siitä, että ennusteet tulevasta kehityksestä esimerkiksi juuri rakennealijäämien
suhteen olisivat muuttuneet. Myös arviot historiallisesta kehityksestä ovat muuttuneet joskus
hyvin olennaisesti. Tästä syystä on vaikea sanoa, missä määrin arviot ja ennusteet rakenneja suhdannekomponenteista ovat menneet pieleen.15
15
Eri mittarien erilaisuutta havainnollistavat myös
seuraavat korrelaatiokertoimet AJ:n viitatessa aktuaaliseen alijäämään: AJ:BFI 0.50, AJ:EU 0.95,
AJ:IMF 0.38, AJ:OECD 0.91, BFI:EU 0.56,
BFI:IMF –0.34, BFI:OECD 0.21, EU:IMF 0.32,
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Tulosten perusteella tulee väistämättä mieleen jopa niinkin destruktiivinen ajatus, että rakenne- ja suhdannekomponenttilaskelmiin liittyvä epävarmuus on niin suuri, että laskelmista
ei ole mitään hyötyä. Voi jopa argumentoida,
että epävarmuus (Brainard (1967) -mielessä) on
niin suurta, että finanssipolitiikkaa ei kannata
harjoittaa lainkaan. Tällainen johtopäätös on
ehkä kuitenkin turhan pitkälle menevä. Selvää
silti on, että tällaisessa tilanteessa päätösperäisen finanssipolitiikan mitoitus on hyvin vaikeaa.
EU:OECD 0.88 ja IMF:OECD 0.70. BFI:n osalta
erot muihin indikaattoreihin selittyvät lähinnä ao. indikaattorin differenssimuodolla. Pohjoismaiden ministerineuvoston vast´ikään julkistamassa tutkimuksessa esitetään uusi rakennealijäämien indikaattori,
joka sekin poikkeaa melkoisesti edellä esitetyistä indikaattoreista. Ks. Braconier ja Holden (1999)
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Selvästikin jatkossa olisi panostettava näiden
ongelmien ratkaisemiseen. Olisi kohtuullista,
että myös Suomessa tehtäisiin työtä finanssipolitiikan vaikutusten arvioimiseksi ja finanssipolitiikkaan liittyvien erilaisten mittausongelmien
ratkaisemiseksi. Tätä vaatii vähintäänkin ulkomailta tulevien ristiriitaisten viestien oikeellisuuden selvittäminen. Suomalaisilla julkisen talouden asiantuntijoilla pitäisi kuitenkin olla ulkomaalaisia paremmat edellytykset arvioida
omien järjestelmiemme ominaisuuksia ja eri
muuttujien välisiä vaikutussuhteita.16

5. Ennusteiden osuvuus
Onnistuneen finanssipolitiikan edellytys on talousennusteiden osuvuus. Ennustamisen vaikeus lieneekin paras perustelu passiiviselle finanssipolitiikalle. Jos emme tiedä, onko talous
nousussa vai laskussa, lienee parasta että finanssipolitiikka on neutraalia. Toisaalta käsitys
siitäkin, mikä on neutraalia finanssipolitiikkaa,
on epämääräinen. Se, että alijäämä pysyy ennallaan, ei varmaankaan merkitse sitä, että finanssipolitiikka olisi neutraalia. Ehkä lähempänä
»totuutta» ollaan silloin kuin budjetti on täystyöllisyyden vallitessa tasapainoinen.
16
Laskelmien tekeminen ja julkaiseminen olisi sitäkin perustellumpaa, kun VM kuitenkin silloin tällöin
ottaa kantaa finanssipolitiikan tilaa koskeviin arvioihin. Esimerkiksi vuoden 1993 tilanteen osalta valtionvarainministeri totesi seuraavaa: »Kysymys velan suhdanneluontoisuudesta ja rakenteellisuudesta
on ollut viimeaikaisessa keskustelussa paljonkin esillä ja esimerkiksi OECD on viime heinäkuun taloudellisessa katsauksessa arvioinut, että Suomen julkinen velka on voittopuolisesti suhdanneluontoista.
Valtiovarainministeriö ei millään jaksa yhtyä tähän
käsitykseen, vaan katsoo, että monet keskeiset tekijät viittaavat alijäämien rakenteelliseen luonteeseen»
(Viinanen 1993, 554).

Välttämätön edellytys sille, että finanssipolitiikkaa voidaan järkevällä tavalla harjoittaa on,
että (a) nykyinen ja tuleva suhdannekehitys
kyetään oikein arvioimaan ja (b) että suhdannekehityksen vaikutus finanssipolitiikan toimintaparametreihin (pelkistetysti valtion talouden alijäämään) kyetään määrittämään.
Historiallisen kehityksen valossa näyttää siltä,
että kummankin edellytyksen suhteen on paljon
toivomisen varaa. Kuten oheisesta kuviosta 4 ilmenee, VM:n suhdanne-ennusteet ovat olleet
hyvin epätarkkoja.17 1990-luvun alussa ennusterekordi oli vielä poikkeuksellisen huono,
mikä oli hyvin kohtalokasta tilanteessa, jossa finanssipolitiikan rooli oli poikkeuksellisen tärkeä. Huonoista ennusteista on tosin puhuttu jo
moneen otteeseen (ks. esim. Andersen (1997),
Artis (1996), Virén (1998) ja Vartia (1994)).
Muun muassa valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV 1999) on kiinnittänyt huomiota valtiovarainministeriön tuloennusteiden systemaattisiin virheisiin. Erityisesti laman aikana kaikkien
ennustajien tekemät virheet olivat ymmärrettävästi suuria.18 Suomalaiselle finanssipolitiikalle tästä ei kaikkien arvioiden mukaan kuitenkin
muodostunut suurta ongelmaa:
»Kaiken kaikkiaan finanssipolitiikka oli
buumin ja kriisin aikana vastasyklistä, pait17
Käytämme VM:n ennusteita esimerkkinä siksi,
että finanssipolitiikka perustuu (tai sen pitäisi perustua) niihin. Ennustajana VM ei ole ollut sen huonompi tai parempi kuin muutkaan suomalaiset ennustelaitokset.
18

VTV:n tarkastajat kirjoittavat: »Epäonnistuneet
ennusteet on koettu kohtalokkaiksi, koska ne ovat
johtaneet myös talouspolitiikan virheisiin. Finanssipolitiikan rooli ennusteisiin vaikuttavana tekijänä on
tulosten mukaan ollut vähäinen. Ennusteissa on pikemminkin katsottu finanssipolitiikan sopeutumistarpeita kuin finanssipolitiikan vaikutusmahdollisuuksia. » (VTV 1999, 99)
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Kuvio 4. Valtiovarainministeriön BKT:n kasvuennusteiden ennustevirheet 1973–1998.

1 Tulevaa vuotta koskeva ennustevirhe
2 Yhteenlaskettu kuluvan ja tulevan vuoden ennustevirhe

si vuodesta 1993 alkaen, jolloin velkakierteen katkaiseminen ja korkojen madaltaminen asetettiin etusijalle. Uusi linjaus perustui käsitykseen, että nopea lisävelkaantuminen vain vaikeuttaisi työllisyyden hoitamista keskipitkällä aikavälillä. Itse ajattelen, että
politiikalle oli perusteita, vaikka sen ajoitukseen ja mitoitukseen sekä sisältöön ja toteuttamiseen liittyikin paljon pulmia. Finanssipolitiikka ei ymmärtääkseni ollut kriisin
olennaisia mekanismeja, enkä usko, että sillä olisi vuoden 1990 jälkeen enää kyetty lamaa torjumaan.» (Korkman, KTY 1999, 20)

6. Finanssipolitiikan tehokkuus
Passiivista finanssipolitiikkaa voidaan perustella sillä, että finanssipolitiikka ei ole tehokasta.
Pelkästään velkakriteeriä painottavaa finanssipolitiikkaa voidaan EMU-kriteerien ohella perustella sillä, että finanssipolitiikalla (tai talous-
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politiikalla ylipäätään) ei ole mitään käyttäytymisvaikutuksia. Tällöin kaiketi ajatellaan, että
verotuksella ja käytettävissä olevilla tuloilla ei
ole vaikutusta kulutuskysyntään tai että veroilla ja tulonsiirroilla ei ole vaikutusta työvoiman
tarjontaan eikä julkisella kysynnällä vaikutusta
työllisyyteen. Näin tietysti onkin, jos kansantalous on redusoitavissa yhdeksi ikuisesti eläväksi ja täydellisen tietämyksen omaavaksi ja täydellisillä pääomamarkkinoilla operoivaksi talousyksiköksi (jolloin ns. ricardolainen ekvivalenssi pätee). Monien arkikokemus kuitenkaan
viittaa siihen suuntaan, että tällainen yksinkertaistus tekee ainakin lievää väkivaltaa todellisuudelle.
Syrjäytysvaikutus
Keskeinen murhe suomalaisessa finanssipoliittisessa keskustelussa on ollut syrjäytysvaikutus
(crowding out; julkisen kysyntä syrjäyttää yk-
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Kuvio 5. Valtion nettorahoitustarve ja keskimääräiset rahoituskustannukset Suomessa 1975–1997.

1 korkokustannukset / velka
2 nettorahoitustarve / BKT

sityistä kysyntää). Hieman paradoksaalista on
se, että tämä ongelma on nostettu esiin lähinnä
lama-aikoina, jolloin kokonaiskysyntä on ollut
heikkoa. Esimerkiksi 1990-luvun alun lamavuosina usein esitetty päätelmä oli, että sopeutuminen edellyttää julkisen sektorin velkaantumisen pysäyttämistä, koska »valtio kahmii …
rahoitusmarkkinoilta rahaa jo niin paljon, että
muiden kotimaisten talousyksiköiden on maksettava tästäkin syystä ylimääräistä korkoa. Ratkaisuna on yksinkertaisesti menojen rajoittaminen…» .
Myös valtiovarainministeriö korosti samaa
korkoreaktion kautta tulevaa syrjäytysvaikutusta seuraavasti:
»Julkinen velanotto pitää kotimaiset korot
korkealla.» »Huikean nopea julkinen velkaantuminen merkitsee monenlaisia ongelmia. Kohoavien korkojen ja markkinajäykkyyksien kautta yksityisen sektorin velan-

saanti- ja investointimahdollisuudet kaventuvat. Moni suomalaisyritys on jo nyt joutunut toden teolla etsimään rahoitusta kansainvälisiltä markkinoilta, kun valtio on käynyt
imemässä Suomi-kiintiöt miltei tyhjiksi.»
»Valtion paisuva lainanotto syrjäyttää korkeiden korkojen välityksellä tehokkaasti yksityistä kysyntää, jolloin todellinen elvytystulos käy vähintäänkin kyseenalaiseksi. Rahamarkkinat asettavatkin selvät rajat finanssipolitiikalle ja valtion mahdollisuuksiin
kasvattaa budjettialijäämää.»
»Jos viimeaikainen finanssipolitiikka olisi ollut löysempää, lyhyet markkinakorot
voisivat olla nytkin melko lailla toteutunutta
korkeammat ja ainakin korkojen lasku olisi
ollut paljon miedompi. Julkisten menojen
kasvu olisi tuonut ehkä muutaman kymmenen tuhannen työpaikan lisäyksen, mutta kokonaistyöttömyys olisi korkeista koroista
johtuen nykyistäkin suurempi» (Viinanen
1993).
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Kuvio 6. Markkinakorot ja Suomen valtion nettorahoitustarve 1987–1998.

1 Saksan korko
2 Suomen korko
3 Nettorahoitustarve, prosenttia BKT:sta

Korkoreaktioiden pelko muodosti suurimman esteen finanssipolitiikan käytölle:
»Elvytys kiinteiden valuuttakurssien ja herkkien kurssiodotusten olosuhteissa olisi saattanut nostaa korkoja niin, että esimerkiksi
työllisyysvaikutukset olisivat jääneet pieniksi» (Vartia 1993).
Tyypillinen finanssipolitiikkaa latistava teknokraattinäkemys, joka yleensä kritiikittömästi
läpäisee kaikki tiedotusvälineet on esimerkiksi
Sirkka Hämäläisen keväinen haastattelulausunto, jonka mukaan:
»Täytyisi tarkastella Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä kasvueroja, erityisesti työllisyyttä. Ne johtuvat pitkälti rakenteellisista
tekijöistä.» »Yhdysvallat on hyvin joustava
talous, jossa valtiontalous on ylijäämäinen.
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Euroopassa taas on hyvin suuria rakenneongelmia ja valtiontalouden alijäämiä»…
»Työttömyys ei johdu rahapolitiikasta, eikä
ongelmaa ratkaista rahapolitiikalla.» »Kysymys on siitä, miten työttömyys saadaan alas.
Sitä ei saada alas maksamalla kertaluontoisesti joitakin kuluja ja lisäämällä tai ylläpitämällä julkisen sektorin kulutusta. Ongelmana on liian korkea verotus ja rakenteet,
jotka syrjäyttävät yksityisen sektorin kasvumahdollisuuksia.» (Suomen Kuvalehti 28.5.
1999, 26–27).
Lausunto kuvaa myös sitä dogmaattista näkemystä, jonka mukaan kaikki työttömyys on
aina rakenteellista. Tämän vuoksi ei tarvita suhdanteita tasoittavaa finanssipolitiikkaa vaan
»kipeitä leikkauksia» edellyttävää rakennepolitiikkaa.
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Tässä yhteydessä voi viitata kuvioihin 5 ja 6,
jotka sopivat huonosti yhteen sen näkemyksen
kanssa, että finanssipolitiikan korkovaikutukset
olisivat tavattoman suuret. Markkinakorot ovat
hyvin heikosti reagoineet budjettivajeeseen.
Vaje ei myöskään ole merkittävästi vaikuttanut
valtion rahoituskustannuksiin.19
Finanssipolitiikka makromalleissa
Finanssipolitiikan vaikutusten arvioinnissa voidaan toki päästä uskomuksia ja fraaseja pidemmälle. Empiiriset analyysit tarjoavat useitakin
tapoja selvittää ao. vaikutusten suuntaa ja suuruusluokkaa. Periaatteessa finanssipolitiikan
vaikutuksia on helppo arvioida kokonaistaloudellisten mallien avulla. VM:llä on käytössään
KESSU-malli tätä tarkoitusta varten. Malli on
tullut tutuksi ainakin SITRAn ekonomistikurssilaisille. Julkisuudessa finanssipoliittisia linjauksia ei kuitenkaan perustella mallilaskelmilla. Ilmeisesti malleja kohtaan ei päättäjien piirissä tunneta luottamusta. Esimerkiksi turbulentteina lamavuosina mallilaskelmia pidettiin
epäluotettavina sen vuoksi, että ne eivät tuottaneet ’riittävän’ voimakkaita korkoreaktioita.
19

Myös vaihtotaseen alijäämäisyyden on usein katsottu rajoittavan mahdollisuuksia aktiiviseen finanssipolitiikkaan. Ks. esim. Vartia (1993): »Finanssipolitiikan elvytysvaraa arvioitaessa on jatkuvasti tarkkailtava vaihtotasenäkymiä.» »Vieläkin syvempi Euroopan lama on mahdollinen, ja talouspolitiikan on
myös tähän vaihtoehtoon varauduttava.». Myös Kukkosen (1993) mukaan »Vaihtotase on keskeinen finanssipolitiikan rajoite». Samoin Korkman (1993,
256) korostaa vaihtotaserajoitusta seuraavasti: »Kaiken kaikkiaan pidän torjuvaa suhtautumista finanssipoliittiseen lisäelvytykseen valitettavankin perusteltuna. Todettakoon silti, että vaihtotaseen vahvistuminen muuttaa tilannetta siinä määrin, että jonkinasteinen verotuksen keventäminen voidaan suorittaa».

Makromallit ovat yleensä hieman vanhanaikaisia sekä teoriataustan, täsmennyksen että
estimoinnin suhteen, mutta tuskin ne silti ovat
täysin käyttökelvottomia. Vaikka onkin hyvin
mahdollista, että politiikkainstrumenttien »suuriin muutoksiin» liittyy epälineaarisuuksia ja
että politiikkainstrumenttien vaikutus voi vaihdella suhdannetilanteen mukaan (tällaisista
mahdollisuuksista enemmän ks. esim. Sutherland (1998)), mallien avulla tehdyt vaikutuslaskelmat ovat kaikissa tilanteissa vähintäänkin
suuntaa antavia.
Olemme tehneet eräitä laskelmia finanssipolitiikan tehosta käyttämällä National Instituten
NIGEM-mallia ja Suomen Pankin kansantalousosaston QMED-mallia. Olemme verranneet
näiden mallien tuottamia tuloksia myös Suomen
Pankin BOF5-mallilla tehtyihin laskelmiin (lähemmin malleista, ks. NIESR (1999), Hukkinen
ja Viren (1998) sekä Willman, Kortelainen,
Männistö ja Tujula (1998)). Menemättä yksityiskohtiin voi sanoa, että ainakin näiden mallien antamat arviot finanssipoliittisten toimien
vaikutuksista ovat hyvin samanlaisia.
Mallisimuloinnit kertovat selvästi siitä, että
(1) finanssipolitiikka on kohtuullisen tehokasta
tuotannon ja työllisyyden säätelyssä ja (2) finanssipolitiikkaan liittyvät syrjäytysvaikutukset
ovat kohtalaisen pieniä. Vaikka syrjäytysvaikutusten pienuus ehkä johtuukin mallien rakenteellisista heikkouksista, on ilmeistä, että puheet
finanssipoliittisiin toimiin liittyvistä ’valtavista’
korkoreaktioista ovat perusteettomia. Finanssipoliittisiin toimiin liittyvät korkoreaktiot näyttävät todellisuudessa olevan verraten pieniä.
Tässä yhteydessä meillä ei ole mitään »vahvaa
näyttöä» asiasta; muutamat jäljempänä esitettävät kuviot riittänevät kuitenkin kertomaan sen,
että korkovaikutukset eivät ole niin suuria, että
ne tykkänään estäisivät kaikki finanssipoliittiset
toimet. Tulokset ovat yhtä huonosti sopusoin-
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Kuvio 7. Julkisen kulutuksen yhden prosentin lisäyksen vaikutus tuotantoon ja työllisyyteen.

1
2
3
4

BKT
Työttömyysaste
Verot
Alijäämä/BKT

nussa sellaisten väitteiden kanssa, että finanssipolitiikan teho on olemattoman pieni (esimerkiksi työllisyyden suhteen).
Finanssipolitiikan BKT-vaikutusten suuruutta voidaan havainnollistaa kuviolla 7, johon on
piirretty julkisen kulutuksen yhden prosentin lisäyksen aikaansaama prosenttimuutos BKT:ssa.
Kuvioon 7 on piirretty erikseen NIGEM-mallilla saadut tulokset julkisen kulutuksen kasvun
vaikutuksista BKT:en, työttömyysasteeseen,
julkisen sektorin alijäämään ja pitkiin korkoihin. Koska julkinen kulutus on noin 20 prosenttia BKT:sta, julkisen kulutuksen kasvattaminen
yhdellä prosentilla BKT:sta (eli noin 7 miljardilla markalla) saisi aikaan vaikutuksen, joka olisi viisinkertainen kuviossa esitettyyn verrattuna.
Mikäli julkista kulutusta kasvatettaisiin yhdellä prosentilla (mikä vuoden 1998 rahassa
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merkitsisi noin 1,5 miljardin markan menojen
lisäystä), BKT kasvaisi kahden seuraavan vuoden aikana perusvaihtoehtoon verrattuna noin
0,14 % (eli noin miljardi markkaa), työttömyysaste supistuisi noin 0,1 prosenttiyksikköä ja julkisen talouden alijäämä kasvaisi noin 700 miljoonalla markalla (eli noin 0,1 % BKT:sta). Jos
julkisen kulutuksen kasvu olisi yksi prosentti
BKT:sta, muutokset olisivat viisinkertaiset.
Mallilaskelman mukaan verotulot kasvavat 5
vuoden tähtäimellä n. 0.25!%, mikä pitkän päälle tasapainottaa alijäämät. Alijäämän kasvun
vaikutukset pitkiin korkoihin ovat mallissa olemattoman pieniä, muutaman peruspisteen luokkaa.
Vaikka finanssipoliittisiin toimiin liittyy vaikutusviipeitä ja epävarmuutta (vrt. Brainard
(1967)), ei ole mitään syytä ylikorostaa näitä
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ongelmia ja ajatella, että finanssipolitiikka voidaan hoitaa pelkästään automatiikalla. Itse
asiassa tilanne on se, että automatiikan(kin) vaikutuksista tiedetään kovin vähän. Hyvin vähän
tiedetään myös siitä, missä määrin automatiikan
teho vaihtelee eri suhdannevaiheissa ja missä
määrin automatiikan vaikutukset ovat riippumattomia rakennetekijöistä. Tietääksemme
Suomessa ei ole tehty tai ei ainakaan ole julkaistu selvityksiä, joista kävisi täsmällisesti ilmi
mikä on automatiikan teho ja missä määrin automatiikan vaikutukset ovat riippumattomia rakennetekijöistä. Mäen ja Virénin (1998) laskelmat viittaavat siihen, että arviot automatiikan
rakenneparametreistä ovat verraten sensitiivisiä
laskenta-ajanjakson suhteen ja tulokset poikkeavat suuresti eri maiden osalta.

6. Johtopäätöksiä
EMU-oloissa finanssipolitiikan merkitys keskeisenä, oikeastaan ainoana, talouspolitiikan instrumenttina korostuu. Finanssipolitiikan tehokkuus kasvaa, kun korkovaikutukset poistuvat tai
ainakin olennaisesti pienentyvät. Kasvu- ja vakaussopimuskaan ei aseta suuria esteitä aktiivisen finanssipolitiikan harjoittamiselle, jolleivät
automatiikka ja talouden muut rakenteet ole aivan surkeassa kunnossa.
Suomalaisen finanssipolitiikan hallitsevana
piirteenä on ollut kameralismi, joka on näkynyt
siinä, että velkaantumista on pyritty välttämään
kaikissa oloissa. On pyritty elämään »suu säkkiä myöden», joka on tietenkin moraalisesti hienoa, mutta taloustieteellisesti kovin alkeellista.
Finanssipolitiikkaa ei ole rohjettu käyttää edes
korkeasuhdanteissa kokonaiskysynnän kasvun
hillintään. Ajattelutapa on näkynyt paitsi käytännön talouspolitiikassa, myös haluttomuutena
analysoida finanssipolitiikan vaikutuksia. Ha-

lukkuus keskustella asioista on sekin ollut vähemmän ylenpalttinen.
Mielestämme nyt olisi paikallaan ainakin
päivittää tietämystämme finanssipolitiikan mahdollisuuksista. Stabilisaatiopolitiikan tarve on
tuskin lopullisesti poistunut sen paremmin Suomessa kuin Euroopastakaan. Toisaalta sen verran näyttöä finanssipolitiikan oikean suuntaisista vaikutuksista on olemassa, että asiaa ei voi
pitää vain akateemisena kuriositeettina.
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