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alous ja rahaliittoa kuvaa monimutkainen,
vastuullisuuden takaava raha ja finanssipoliit
tinen rakennelma lainsäädäntöineen ja instituu
tioineen. tavoitteiden noudattamista varten on
kehitetty monenkeskistä budjettipolitiikkaa
valvova menetelmä, josta muodostui tehokas
valvontajärjestelmä, joka tunnetaan paremmin
vakaus ja kasvusopimuksena. Vakaus ja kas
vusopimus määrittää finanssipoliittisen vastuun
asettaen finanssipolitiikan säännöt, mistä seu
raa, että harkinnanvarainen finanssipolitiikka
on lähes mahdotonta. kuten sopimuksessa
edellytetään, jäsenmaiden täytyi toimittaa va
kaus ja konvergenssiraportit vuosittain euroo
pan unionin neuvostolle ja euroopan komis
siolle vuosina 1998 ja 1999. kolmannen vai
heen jälkeen euroalueen jäsenmaat esittelivät
vakausohjelmiaan, joita edelleen päivitetään
vuosittain. Periaatteena on, että alhaisen julki
sen velan ja julkisen budjettivajeen katsotaan
* T����� kirjoitus esittelee �.�.2006 �elsingin yliopistossa
tarkastetun v��it�skirjani, �ssays on Macroecono�ic �ffects
of Fiscal Policy Rules. ���it�stilaisuudessa vastav��itt��j��n�� oli
professori Stephen �. �all �University of �eicester� ja kus�
toksena toi�i professori �esa Kanniainen ��elsingin yliopis�
to�.
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edesauttavan alhaisen korkotason ja hintava
kauden saavuttamista, sekä mahdollistavan
kasvua tukevan ympäristön.
Vakaus ja kasvusopimuksesta käyty viime
aikainen keskustelu ennemminkin korosti sen
merkitystä finanssi ja rahapolitiikan koordi
naatiovälineenä kuin vähätteli sitä. useat kes
kuspankit joutuvat päätöksenteossaan otta
maan huomioon myös toisten poliittisten pää
töksentekijöiden käyttäytymisen. siksi on ke
hittymässä yhä kasvava kirjallisuus käsittele
mään finanssi ja rahapolitiikan koordinaatiota.
on keskusteltu siitä, mitä numeerisia tavoitear
voja velalle ja vajeelle pitäisi asettaa, mutta ei
niiden makrotaloudellisista seurauksista tai vai
kutuksista taloudenpitäjien käyttäytymiseen.
koska vakaus ja kasvusopimus asettaa selkeät
rajat velan ja vajeen tasolle, niin kirjallisuudes
sa on myös keskusteltu automaattisten vakaut
tajien merkityksistä.
Väitöskirjani �ssays on Macroecono�ic �f�
fects of Fiscal Policy Rules (railavo, 2005) tar
kastelee finanssipolitiikan sääntöjä teoreettisel
la yleisen tasapainon mallilla ja sisältää numee
risia simulointeja. Vaikka raha ja talousliitto
sekä vakaus ja kasvusopimus tarjoavat mielek
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kään viitekehyksen raha ja finanssipolitiikan
koordinaation selvittämiselle, löytyy sille myös
teoreettisempi peruste kirjallisuudesta. raha
ja finanssipolitiikan välinen yhteys puuttuu
useasti rahapolitiikkaa koskevasta kirjallisuu
desta, vaikka sitä on tutkittu varhaisemmassa
kirjallisuudessa. sargent ja Wallace (1981) toi
vat käsitteen uudestaan kirjallisuuteen. kirjoi
tuksessaan ”some unpleasant Monetarist
arithmetic” he väittävät, että rahapolitiikka ei
itse voi taata hintavakautta vaan sen tueksi tar
vitaan finanssipoliittisia toimia. kirjoitukses
saan he nojaavat rikardolaisen ekvivalenssin
käsitteeseen, missä finanssipolitiikalla ei ole
ekspansiivista vaikutusta.
ensimmäisessä esseessä tutkin raha ja fi
nanssipolitiikan koordinaation makrotaloudel
lisia vaikutuksia uuskeynesiläisessä mallissa,
jossa finanssipolitiikalla on myös tarjontavaiku
tuksia kysyntävaikutusten lisäksi. Finanssipoli
tiikan tarjontakanava lisätään määrittelemällä
potentiaalinen kansantuote yrityksen tuotanto
funktiosta silloin, kun taloudessa ei ole hinta
jäykkyyksiä. rahapolitiikan stabilisaatioomi
naisuudet muuttuvat finanssipolitiikan tarjon
tavaikutusten seurauksena. taloudenpitäjien
optimointiin perustuvassa mallissa on nimellis
jäykkyyksiä ja kotitalouden työn tarjontapäätös
on endogenisoitu. julkista sektoria kuvataan
yksinkertaisella valtion budjettirajoitteella ja
eksogeenisella julkisella kulutuksella. rahapo
litiikka noudattaa korkosääntöä.
kirjallisuus finanssipolitiikan säännöistä on
nojannut voimakkaasti rikardolaiseen ekviva
lenssiin. tai paremminkin siihen, että rikardo
lainen ekvivalenssi ei pidä paikkaansa mallissa,
missä on hintajäykkyyksiä. tällä perusteella
leeper (1991) käy läpi velkaan perustuvaa fi
nanssipolitiikan sääntöä ja toteaa, että raha ja
finanssipolitiikka eivät voi olla aktiivisia sa

maan aikaan. aktiivinen rahapolitiikka tarkoit
taa, että korkoa nostetaan enemmän kuin in
flaatio nousee. aktiivinen finanssipolitiikka
taas määritellään tavoitteen, ei instrumentin,
kautta toisin kuin rahapolitiikka. yleisesti on
ajateltu, että finanssi ja rahapolitiikka ovat yh
teydessä toisiinsa vain valtion budjettirajoitteen
välityksellä. inflaation muutoksilla voi olla vai
kutusta finanssipoliittisiin päätöksiin ja finans
sipoliittiset päätökset vaikuttavat inflaatioon.
Näin ollen finanssipolitiikan analyysin tulee
perustua reaalisille, ei vain nimellisille suureil
le huolimatta siitä, että valtion velka on nimel
listä.
koska finanssipolitiikalla on suora vaikutus
stabilisaatioominaisuuksiin, niin kahtiajako
aktiivisen (passiivisen) rahapolitiikan ja passii
visen (aktiivisen) finanssipolitiikan talouden
vakauden kanssa sopusoinnussa olevina poli
tiikkaregiimeinä ei pidä enää paikkaansa, vaan
talouden vakaus voidaan saavuttaa myös aktii
visen rahapolitiikan ja aktiivisen finanssipolitii
kan vallitessa. toisin kun leeper (1991), joka
pystyy määrittämään aktiivisen ja passiivisen
finanssipolitiikan analyyttisesti, tässä tutkimuk
sessa tämä voidaan määrätä vasta taloudellisten
häiriöiden realisoiduttua. tämä siksi, että fi
nanssipolitiikalla on tarjontakanava potentiaa
lisen kansantuotteen kautta ja mallin analyytti
nen ratkaisu on hyvin monimutkainen. Näin
simulointitulosten perusteella määritellään ne
parametriarvot, joilla finanssipolitiikka on joko
aktiivista tai passiivista. luvusta käy ilmi, että
jos finanssipolitiikan tarjontavaikutukset ote
taan huomioon, inflaatio ja tuotantovaikutuk
set ovat pysyvämpiä.
toisessa esseessä verrataan erilaisten finans
sipolitiikan sääntöjen vaikutuksia. käytetty
teoriakehikko on samanlainen kuin edellisessä
luvussa. Nyt taloutta kohtaavat sokit ovat sto
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kastisia, kun edellisessä luvussa käsiteltiin de
terministisiä sokkeja. Finanssipolitiikalla on
tarjontavaikutuksia työn tarjontaan vaikuttavan
verokiilan kautta. Finanssipolitiikan säännöt
perustuvat joko velkaan tai alijäämään tai nii
den yhdistelmään. Verosääntö on kirjoitettu
differenssimuotoon, eli veroparametri riippuu
edellisen periodin veroparametrista. täten val
tion velkaan perustuvan säännön stabilisaatio
ominaisuudet muuttuvat edellisessä luvussa
käytettyyn kiinteän veroasteen ympärillä kehit
tyvään velkasääntöön. differenssimuotoinen
velkasääntö on epämääräinen aktiivisen raha
politiikan yhteydessä riippumatta finanssipoli
tiikasta. differenssimuoto on perusteltu valinta
sen kautta, että veromuutokset ovat nyt pie
nempiä kuin edellisen luvun velkasäännöllä.
tämä seuraa Barron (1979) ajatusta, että on
optimaalista, kun verotuksessa ei tehdä suuria
muutoksia kerrallaan.
differenssimuotoinen alijäämäsääntö tuot
taa määrättyjä tasapainoja aktiivisen raha ja
finanssipolitiikan regiimissä. tulokset poikkea
vat leeperin (1991) tuloksista ja korostavat
finanssipolitiikan tarjontakanavan merkitystä
analysoitaessa raha ja finanssipolitiikan yhteyt
tä. kuten edellisessä luvussa, se onko finanssi
politiikka aktiivista vai passiivista voidaan to
deta vasta, kun talouteen kohdistuvat häiriöt
ovat toteutuneet. Finanssipoliittisten vastui
den, velan ja alijäämän, yhdistelmäsääntö rea
goi häiriöihin aiheuttamalla syklejä. Mitä enem
män painoa velalla on suhteessa alijäämään,
sitä suurempi heilahdustaajuus syklillä on.
kolmas essee käy läpi finanssipolitiikan in
flaatiovaikutuksia usealla erilaisella finanssipo
litiikan säännöllä, kun käytetään optimaalista
rahapolitiikkaa. rahapoliittinen viranomainen,
keskuspankki, minimoi kvadraattista tappio
funktiotaan. optimaalinen rahapolitiikka ai
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heuttaa inflaation vääristymää, kun rahapoli
tiikka on harkinnanvaraista. sitova eli ajasta
riippumaton rahapolitiikka, joka on enemmän
kin sääntöön perustuvaa kuin harkinnanvarais
ta, ei vain poista vinoumaa, vaan myös lisää
tuotannon persistenssiä. ajasta riippumaton
rahapolitiikka perustuu Woodfordin (2003)
käyttämään terminologiaan. luvussa analysoi
daan endogeenisten muuttujien dynamiikkaa
kolmen erilaisen finanssipolitiikan säännöllä
sekä yllämainituilla rahapolitiikoilla. inflaatio
harhan suuruus riippuu finanssipolitiikasta.
erot eivät johdu eri säännöistä, vaan siitä onko
finanssipolitiikka aktiivista vai passiivista. Vero
parametrin muutoksen autokorrelaatio on kor
kea, kun se perustuu valtion budjettialijää
mään. tämä tulos noudattaa Barron (1979)
saamia tuloksia verotuksen muutosten pysyvyy
destä. jos keskuspankki noudattaa ajasta riip
pumatonta sääntöä, niin erilaisten häiriöiden
vaikutukset kokonaistuotantoon ovat pysyväm
piä kuin noudatettaessa harkinnanvaraista ra
hapolitiikkaa. 
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