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Kriisin jäljet huomioitava lähivuosien
talouspolitiikassa
Jouko Vilmunen

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvostaa
suuresti valtiovarainministeri Matti Vanhasen
osallistumista arviointineuvoston raportin julkistamisen yhteydessä tammikuun 26. päivänä
järjestettyyn asiantuntijaseminaariin. Ministerin puheenvuoro antoi yhtäältä merkittävästi
lisää painoa arviointineuvoston raportissa esiin
tuomille johtopäätöksille ja toisaalta nosti seminaarin julkisuusarvoa roimasti.
Ministeri Vanhasen puheenvuorossa korostui lähes yksimielisyys neuvoston pandemian
aikaisesta finanssipolitiikasta antaman arvion
kanssa. Lisäksi ministeri toi esiin sen tärkeän
seikan, että talouspolitiikan puolueeton arviointi ei voi onnistua ilman neuvoston ja ministeriöiden – tässä tapauksessa erityisesti valtiovarainministeriön – asiantuntijoiden välistä
kitkatonta vuorovaikutusta ja informaation
vaihtoa. Tästä neuvosto on kiitollinen.

Neuvosto on erityisen hyvillään siitä, että
raportissa esiin tuoduista talouspolitiikan lyhyen ja pidemmän aikavälin haasteista useisiin
on tartuttu, joko toteutetuilla tai suunnitteilla
olevilla toimenpiteillä. Näitä ministeri Vanhanen toi kommentissaan neuvoston näkökannalta kiitettävästi ja asiantuntevasti esiin. Mutta
muutamaan asiaan ei ole neuvoston – erityisesti neuvoston puheenjohtajan – näkökulmasta
vielä riittävän vakuuttavasti puututtu.
Ensinnäkin, talouspolitiikan toimenpiteistä
kestoltaan epävarman pandemian aikana vallitsee vielä epäselvyys. Ei ole vaikea yhtyä ministeri Vanhasen näkemykseen, että talous voi
elpyä kestävästi vasta kun viruksen hirttävä ote
on katkaistu. Mutta miten edetään? Makrotaloudellinen tutkimuskirjallisuus näyttäisi tässä
suhteessa preferoivan suhteellisen rajuja, lyhytkestoisia toimia, mutta julkinen informaatio
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hallituksen linjasta tai tulevista toimista ei oikeastaan auta kirkastamaan kuvaa talouspolitiikan tulevista vaikutuksista taloudelliseen
toimintaympäristöön.
Toiseksi, ja edelliseen liittyen, talouspolitiikan pandemian jälkeistä isoa linjaa ei ole hallituksen taholta riittävästi viitoitettu. Ministeri
Vanhanen alleviivaa neuvoston antamat suositukset kehyskuriin palaamisesta, mutta tässä
yhteydessä muutama tarkennus olisi paikallaan:
millä meno- ja velkatasolla kehyskuriin on tarkoitus palata, ja mille tasolle julkinen talous
kestävästi vakautetaan? Allekirjoittanut on
koettanut kiinnittää julkista huomiota siihen,
että uusien estimaattien mukaan potentiaalisen
tuotannon kasvuvauhti olisi Suomessa hieman
hidastunut ja että tuotantokuilu olisi itsepintaisesti negatiivinen. Jos potentiaalisen tuotannon
kasvuvauhti on todellakin hidastunut, se tarkoittaa, että Suomen talouden veronmaksukyky

on heikentynyt. Ei ole neuvoston asia sanoa,
vakautetaanko julkistalous pidemmän päälle
pääpainotteisesti menoja leikkaamalla vai veroja korottamalla, mutta voisi ajatella, että paineet menojen leikkaamiseen kasvavat talouden
veronmaksukyvyn heikentyessä.
Onko Suomi enää Pohjoismaa, kysyi ministeri Vanhanen 8.2.2021 järjestetyssä valtiovarainministeriön tuottavuus- ja kasvuraportin
julkistamistilaisuudessa. Tämä on yleisesti ottaen hyvin mielenkiintoinen kysymys julkistalouden kestävyyden kannalta, mutta myös
siltä kannalta, että nojaaminen yksinomaan
julkisen sektorin kysyntäelvytykseen voi välittyä myös talouden ulkoiseen tasapainoon vaikuttamalla yhtäältä viennin kilpailukykyyn ja
toisaalta resurssien kohdentumiseen painokkaammin suljetulle sektorille. Tyypillistähän
on, että julkisten menojen lisäykset kohdentuvat voimakkaimmin suljetulle sektorille. □
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