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Euroopan ongelma on koko-
naiskysynnän vähäisyys, 
ei kilpailukyvyn puute. 
Euroopassa kokonaisky-
synnän puute on suurin 

syy alueen pitkittyneeseen taantumaan, 
joissakin maissa suorastaan lamaan. Ko-
konaiskysyntää on alentanut erityisesti 
koko rikkaaseen maailmaan iskenyt ra-
hoitusmarkkinakriisi, mutta Euroopassa 
erityisesti myös paastopolitiikka, finans-
sipolitiikan kiristäminen.1 Euroopan ja 
Yhdysvaltojen talouskehitystä verratta-
essa on jopa selvää, että ero johtuu lähes 
kokonaan Euroopassa harjoitetusta kire-
ästä finanssipolitiikasta (Rannenberg 
et. al. 2014).

Kriisin luonteen näkee myös valtion 
velan koroista: pitkän ajan korotkin ovat 
lähellä nollaa, joillekin maille hetkittäin 
jopa alle nollan. Näitä korkoja ei ole alen-
tanut keskuspankkien elvyttävä rahapo-
litiikka, joka ei Euroopassa edes ole ollut 
niin elvyttävää kuin Yhdysvalloissa. Yh-
dysvaltojen liittovaltion lainojen pitkät 
korot liikahtivat vain vähän sen jälkeen 
kun maan keskuspankki (”Fed”) lopetti 
määrällisen elvytyksen eli valtionlaino-
jen osto-ohjelman. 

Edes alhaiset korot eivät ole muutta-
neet tilannetta. Koska käteinen raha tuot-
taa nollakoron, markkinakorot eivät voi 
laskea paljon alle nollan.2 Tämän vuoksi 

kokonaiskysynnän puute on krooninen. 
Rahapolitiikan perinteiset keinot, kes-
kuspankin ohjauskoron muutokset, 
eivät enää ole käytettävissä, joten kes-
kuspankit ovat ottaneet käyttöön uusia. 
Euroopassa julkisia menoja on karsittu 
ja veroja korotettu, mikä luonnollisesti 
on pahentanut talousongelmia.

Kriisi ja paastopolitiikka 
heikensivät Espanjan ja 
Kreikan viennin kasvua, 

joka oli ennen kriisiä yltänyt 
Saksan vauhtiin.

Euroopan finanssipolitiikka on perustu-
nut siis väärälle analyysille tilanteesta 
(ks. Tuomala 2013). Erityisen karkea 
virhearvio on tehty eteläisen Euroopan 
kriisivaltioiden tilanteesta. Euroopan on-
gelmia yleisesti mutta erityisesti Etelä-
Euroopan maiden ongelmia on etsitty 
tarjontapuolelta, talouden huonosta 
kilpailukyvystä, ja siitä, kuinka niiden 
holtiton julkisen talouden hoito pahen-
si näitä ongelmia. Tosiasia kuitenkin on, 
että kriisimaiden vienti kasvoi Saksan 
vauhtia ennen kriisiä aina vuoteen 2008 
asti, jolloin maailmankaupan romahdus 
alkoi. Ainoastaan aivan 2000-luvun alus-
sa Saksan vienti kasvoi nopeammin.

Esimerkiksi Espanjan ja Saksan vien-
nit palautuivat nopeasti kasvu-uralleen, 
mutta Espanjan viennin elpymisen 
katkaisi kriisi ja sille asetettujen apu-
pakettien ehtoihin kuuluneet talouden 
supistukset. Espanjalaisten yritysten 
mahdollisuudet saada rahoitusta kape-
nivat ja kotimarkkinoiden supistuessa 
niiden kyky rahoittaa itse tuotantoaan 
ja vientiään heikkeni. Vasta vuoden 2012 
jälkeen Espanjan vienti on palannut en-
tiselle kasvu-uralleen, mutta se on siis 
paljon alle sen tason, jolla se olisi ilman 
vuoden 2010 kriisiä ja sille pakotettua 
paastopolitiikkaa.

Kreikan vienti kasvoi viiden vuoden 
ajan ennen maailmankaupan romah-
dusta nopeammin kuin Saksan vienti 
(kuvio 1). Romahduksen jälkeen vienti 
alkoi elpyä, mutta hitaammin kuin Es-
panjassa ja Saksassa. Rahoitusmarkki-
noiden kriisi alkoi yltää Kreikkaan jo 
tuolloin, mikä välittömästi nosti yritysten 
rahoituskustannuksia. Troikan3 Kreikalta 
vaatima paastopolitiikka katkaisi viennin 
elpymisen kokonaan, ja sen vienti alkoi 
kasvaa samaa vauhtia kuin ennen kriisiä 
vasta vuonna 2013.

Jos kriisi ei ollut kilpailukykykriisi, 
niin mikä se sitten oli? Vastaus on yksin-
kertainen: se oli ”pääomien sisäänvir-
tauskriisi”, jollaisia maailmalla on nähty 
lukuisia jo vuosisatojen ajan.

Miten Suomen taloutta 
voitaisiin elvyttää?

Euroopan, erityisesti euroalueen ongelma on kokonaiskysynnän vähyys. Sama pätee yksittäisiin jäsenmaihin, minkä vuoksi elvytys on 
hyvä keino parantaa työllisyyttä ja kokonaistuotantoa niissäkin. Suomessakin on hyvin mahdollista, että elvytys on paitsi tehokasta myös 

itsensä rahoittavaa, koska elvytyksellä on myös pitkän ajan vaikutuksia. Rakenteellisissa uudistuksissa pitäisi mennä James Meaden 
esittämän kumppanuustalouden suuntaan ja toisaalta julkisen vallan lisääntyvään panostukseen innovaatiotoimintaan.
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PERTTI HAAPARANTA korostaa, että 
elvytys voi olla tehokas myös pienessä 
avotaloudessa, kuten Suomessa, ja se jopa 
rahoittaa itsensä. Julkisuudessa vaaditut 
rakenteelliset toimet olisivat vaarallisia.
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EUROKRIISIÄ EI EDELTÄNYT LIIAN LÖYSÄ FINANSSIPOLITIIKKA VAAN 
YKSITYISEN SEKTORIN VELKAANTUMINEN, ERITYISESTI 

ASUNTOLAINAKANNAN KASVU.

Euroopan rahaliiton (EMU) syntyes-
sä sen alemman tulotason maista tuli 
houkuttelevia sijoituskohteita, koska 
valuuttakurssiriskin häviäminen4 alensi 
korkotasoa ja siten toisaalta alensi in-
vestointien rahoituskustannuksia ja sai 
toisaalta sijoittajat etsimään uusia sijoi-
tuskohteita. Maiden tulotason alkaessa 
nousta ja nousun näyttäessä pysyvältä 
oli ilmeistä, että niiden asuntomarkki-
nat olivat hyvä sijoituskohde: tulotason 
noustessa ihmiset yleensä pyrkivät hank-
kimaan parempia ja suurempia asuntoja, 
ja muuttoliike kaupunkeihin myös lisäsi 
asuntojen kysyntää.

Kysynnän kasvu nosti hintoja koti-
markkinoilla ja heikensi sekä tuonnin 
kanssa kilpailevan kotimaisen tuotan-
non että vientituotannon kykyä kilpail-
la työvoimasta. Espanjassa ja Kreikassa 
vaikutus osui erityisesti tuonnin kanssa 
kilpailevaan tuotantoon: kummankin 
maan tuonti kasvoi nopeasti, paljon no-
peammin kuin vienti ennen kriisiä. Kum-
mankin maan vaihtotase5 heikkeni, alijää-
mät kasvoivat – Kreikan hyvin paljon – ja 
maat velkaantuivat. Velkaa ottivat erityi-
sesti kuluttajat ja yritykset, ja yksityisen 
velan suhde bkt:en kasvoi nopeasti. Krii-

simaiden valtion velkojen suhteet bkt:en 
sen sijaan pysyivät lähes vakaina ennen 
vuoden 2008 kriisiä (Buttiglione et 
al. 2014, kuva 4.226). Ongelma ei siis 
ollut liian löysässä finanssipolitiikassa7.

Euroalueen kriisi on ollut 
”pääomien sisäänvirtauskriisi”.

Euroopan, erityisesti EMUn kriisi on siis 
hyvin pitkälle samanlainen kuin Yhdys-
valtojen: kriisin syynä ovat lainat, erityi-
sesti asuntolainat, jotka on myönnetty 
köyhimmille, Euroopassa siis eteläisen 
Euroopan asukkaille.8 Yhdysvallat on jo 
päässyt tai on ainakin lähellä päästä ulos 
kriisistä, mutta EMU on yhä kriisissä. 
Kaksi rahaliittoa samanlaisessa kriisissä, 
toinen toipumassa, toinen sairaana, kriisi 
samanlainen, voiko parempaa vertailu-
kohtaa kuvitella?

Yhdysvalloissa Fed aloitti elvytyksen 
lähes heti kriisin alettua, ja elvytystä 
tuki myös finanssipolitiikka9. Euroop-
pa ja erityisesti EMU valitsi toisen tien. 
EKP aloitti tilanteeseen ainoan sopivan 
elvytyksen, määrällisen elvytyksen myö-

hään ja voimakkaana vasta nyt. Koko eu-
roalueen finanssipolitiikassa menoja on 
karsittu voimakkaasti ja veroja nostettu. 
Tämäkin vertailu tukee väitettä, että Eu-
roopan ongelmat ovat kokonaiskysynnän 
ongelmia, eivät tarjonnan ongelmia.

ELVYTYS PIENESSÄ EMU-MAASSA
Euroopassa ei siis ole käytetty finans-
sipolitiikkaa elvytykseen ja rahapolitii-
kankin käyttö on ollut rajoitettua. Tämä 
politiikka on alentanut Euroopan koko-
naistuotantoa, lisännyt työttömyyttä ja 
syrjäyttänyt ihmisiä työmarkkinoilta. Sen 
vuoksi nimellispalkat ovat pysyneet mo-
nessa maassa paikallaan tai suorastaan 
alentuneet. Koska erityisesti EMUssa 
kotimaista kysyntää ei sallita lisättävän, 
niin ainoa sallittu mahdollisuus lisätä 
kysyntää on yrittää saalistaa ulkomais-
ta kysyntää, käytännössä Euroopasta. 
Kaikkien maiden yrittäessä tätä samaa 
yritysten kaikkia kustannuksia alentaen 
tulot laskevat kaikkialla.

Samalla yritysten kilpailukyvystä 
tehdään kuitenkin välttämättömyys. 
Kysynnän ongelma siirretäänkin tarjon-
tapuolen ongelmaksi, yritysten kyvyttö-
myydeksi tarjota ulkomaille edullisesti 
omia tuotteitaan – kysynnän ongelma 
muutetaan rakenneongelmaksi. Näin teh-
dään, vaikka markkinat katoavat kaikkien 
alta. Keynesin säästämisen paradoksi pä-
tee myös maiden välillä: säästöt pitävät 
tuotantokustannuksia kurissa kaikissa 
maissa, joten minkään maan hintakil-
pailukyky ei parane, ja julkisten menojen 
leikkaukset näkyvät vain kaikkien mark-
kinoiden yhtäaikaisena supistumisena. 
Sen sijaan, että tästä otettaisiin opiksi, 
säästöjä vaaditaan lisättävän.

Aivan viimeaikaisessa tutkimukses-
sa on selvitetty OECD-maat kattavalla 
aineistolla, miten julkisten menojen 
leikkaukset vaikuttavat bkt:en ja miten 
vaikutus riippuu talouden tilasta. Palaan 
näihin tarkemmin hetken päästä, mutta 
tulosten voi tulkita kuvastavan vaiku-
tuksia keskimääräisessä tai tyypillisessä 

Kuvio 1. Kreikan ja Saksan viennin määrä, 2007=1.

Lähde: OECD Economic Outlook.
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OECD-maassa. Niiden mukaan vaikutus 
on merkittävä ja erityisen suuri silloin 
kun talous on syvässä taantumassa10.

Nykyoloissa finanssi-
poliittinen elvytys kasvattaa 
bkt:ta, vaikka se saattaisikin 

heikentää kilpailukykyä.

Tulokset on saatu parhailla mahdollisilla 
tällaiseen aineistoon käytettävissä olevil-
la arviointimenetelmillä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tutkimuksissa verrataan muuten 
kuin finanssipolitiikaltaan samanlaisia 
maita, jolloin myös politiikan vaikutukset 
kilpailukykyyn ja kilpailukyvyn kautta 
bkt:en on otettu huomioon. Siispä elvy-
tyksen mahdolliset negatiiviset vaikutuk-
set kilpailukykyyn eivät näytä kumoavan 
elvytyksen positiivisia vaikutuksia.

ELVYTYS VOI RAHOITTAA ITSE ITSENSÄ
Koska elvytys kasvattaa bkt:ta, on luon-
nollisesti mahdollista, että elvytys rahoit-
taa itse itsensä11. Itsensä rahoittamisella 
voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Sillä 
voidaan tarkoittaa sitä, että elvytys luo 
niin paljon verotuloja ja säästää niin 
paljon sosiaalimenoja12, että ne yhteen-
sä ylittävät elvytykseen käytetyt menot. 
Toisaalta itsensä rahoittavuus voi tar-
koittaa sitä, että elvytys pitää ennallaan 
velkasuhteen eli julkisen velan suhteen 
bkt:en. Käsittelen itserahoittavuutta täs-
sä jälkimmäisessä mielessä DeLongin ja 
Summersin (2012) artikkelin pohjalta. 
Jos elvytys rahoittaa itsensä ensimmäi-
sessä mielessä, niin se rahoittaa itsensä 
myös jälkimmäisessä mielessä, ts. ensin 
mainittu on vahvempi vaatimus.

DeLongin ja Summersin yksinkertai-
sessa kehikossa itserahoittavuus määrit-
tyy neljän parametrin avulla (ks. oheinen 
laatikko). Ensimmäinen on valtionvelan 
reaalikoron ja bkt:n odotetun pitkän ajan 
kasvun välinen erotus, r-g: velkasuhde 
kasvaa koron vauhtia, jos talous ei kasva 
lainkaan, mutta toisaalta kasvu itsessään 
alentaa velkasuhdetta, siksi tarvitaan 
erotus. Erotus kertoo sen, kuinka paljon 
elvytyksen on tuotettava vähintään tuloa 
kutakin elvytykseen käytettyä euroa koh-
den, jotta velkasuhde ei kasvaisi. 

MILLÄ EHDOILLA ELVYTYS RAHOITTAA ITSENSÄ?

Jos valtion velka lisääntyy yhdellä eurolla, niin valtion on saatava pitkällä ajalla 
lisätuloa lisävelan tuottaman korkokustannuksen verran, jotta velka pysyisi 
ennallaan. Muuten lisävelkaa täytyisi ottaa korkojen maksuun, mikä johtaisi 
ennen pitkää kestämättömään velan kasvuun. 

Velan kasvu on kuitenkin syytä suhteuttaa velanmaksukykyyn, talouden ko-
konaistuloon eli bkt:en. Velanmaksukyvyn kasvu, siis talouden kasvu, lievittää 
valtion lisätulovaatimusta. Kaiken kaikkiaan yhden euron lisävelan vaatima li-
sätulo julkiselle sektorille, joka pitää velan suhteessa bkt:en muuttumattomana, 
on siis (r-g), missä r = velan reaalikorko13 ja g = bkt:n pitkän ajan kasvuvauhti. 
Jos lisävelan määrä eli valtion rahoitusalijäämän14 D lisäys on dD euroa tai 
prosenttia, niin vaadittava lisätulo on (r-g)dD, missä d viittaa muutokseen sitä 
seuraavassa muuttujassa.

Elvytyksen tuottama lisävelka syntyy julkisten menojen kasvusta. Velka ei 
kuitenkaan kasva niin paljon kuin julkiset menot, mikäli elvytys lisää bkt:ta, 
jolloin myös kokonaistulot ja siten myös verotulot kasvavat. Tuotannon kas-
vu parantaa myös työllisyyttä, joten kaikki työttömyydestä aiheutuvat menot 
pienenevät. Elvytyksen vaikutusta bkt:en kuvataan kertoimella. Kerroin ker-
too sen, kuinka paljon yhden prosentin kasvu julkisissa menoissa lisää bkt:ta. 
Lyhyen ajan kerroin kuvaa lyhyen ajan vaikutusta, ja se on m = dY/dG, missä 
Y = bkt ja G = julkinen kysyntä15. 

Nettoverot muodostuvat veroista miinus tulonsiirroista. Rajanettoveroaste t 
kertoo sen, miten julkisen sektorin nettotulot muuttuvat bkt:n muuttuessa, kun 
kasvavien verotulojen lisäksi otetaan huomioon myös muutos tulonsiiroissa, 
ts. nettoverojen muutos on tdY = tmdG.

Rahoitusalijäämän muutos on nyt dD = dG – tmdG = (1-tm)dG. Näin ollen 
yhden prosentin kasvu julkisissa menoissa (dG = 1) kasvattaa velkaa nettona 
dD = 1-tm.  

Näin ollen jos kerroin m ja rajanettoveroaste t ovat suuria, niin elvytys voi 
periaatteessa jo itsessään vähentää velkaa, so. saattaa olla dD < 0.

Mutta lyhyen ajan vaikutuksen lisäksi elvytys voi vaikuttaa myös pitkän ajan 
kokonaistuotantoon. Tätä kutsutaan hystereesivaikutukseksi. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tuotannon lyhyen ajan noususta osa jää pysyväksi. Merkitään tätä 
osuutta n:llä. Tällöin lyhyen ajan elvytys nostaa pitkän ajan nettoverotuloa 
nmt:n verran yhden prosentin julkisten menojen G kasvua kohden. Näin ollen 
elvytys rahoittaa itse itsensä, jos velkaantumisen pysähtymiseksi vaadittava 
lisätulo on pienempi kuin elvytyksen tuottama lisätulo:

(*)   (r-g)dD = (r-g)(1-tm) ≤ nmt

Huomattakoon, että tässä elvytys eli menojen lisäys dG jää tilapäiseksi mutta 
sen vaikutus nettoverokertymään muodostuu pitkäaikaiseksi.

Toinen parametri on talouden raja-
nettoveroaste, t, joka kertoo sen, kuinka 
iso osa bkt:n muutoksesta näkyy julkisen 
sektorin tulojen muutoksena, kun tulon-
siirrot on otettu huomioon. Kolmas pa-
rametri on lyhyen ajan kerroin m, joka 
kertoo sen, kuinka monta prosenttia bkt 
muuttuu, kun julkisia menoja kasvate-
taan yhdellä prosenttiyksiköllä. Neljäs 
parametri on ns. hystereesikerroin n, 

joka kertoo sen, kuinka paljon pitkän 
ajan bkt muuttuu, kun lyhyen ajan bkt 
muuttuu prosenttiyksikön.

Näistä viimeisin parametri tarvitsee 
selityksen. Taloustieteessä on jo pitkään 
keskusteltu siitä, vaikuttaako nykytilan-
ne pitkän ajan talouskehitykseen. Tavan-
omaisissa malleissa – kuten perinteisessä 
kasvuteoriassa – näin ei ole; pitkän ajan 
kehitys ei riipu siitä, mistä talous lähtee 
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liikkeelle. Mutta siinäkin, vaikka historia 
ei määrittäisikään hyvin kaukana olevaa 
tulevaisuutta, talouden nykyhetken tulo-
taso määrittää sen keskimääräistä kasvu-
vauhtia pitkälle eteenpäin. 

Työmarkkinoilta löytyy lukuisia esi-
merkkejä hystereesistä. Esimerkiksi Suo-
men työllisyysaste romahti 1990-luvun 
alun lamassa, eikä se koskaan sen jälkeen 
ole noussut entiselleen. Korkeimmillaan-
kin se on ollut neljä prosenttiyksikköä 
alempi kuin ennen edellistä lamaa.

Elvytyksen pitkän ajan 
hystereesivaikutukset 

vahvistavat todennäköisyyttä, 
että se rahoittaa itse itsensä.

Hystereesi on normaali osa talousennus-
teiden tekoa. Samalla kun ennustajat en-
nustavat seuraavan vuoden bkt:n kehitys-
tä, he ennustavat myös seuraavan vuoden 
ns. potentiaalisen bkt:n kehitystä tai ns. 
tuotantokuilua, joka mittaa sitä, kuinka 
paljon todellinen ja potentiaalinen bkt 
eroavat toisistaan. Potentiaalinen bkt 
(Pbkt) mittaa sitä, kuinka suuri bkt olisi, 
jos kaikki suhdannetekijät ja vastaavat 
väliaikaiset tekijät, jotka määrittävät to-
dellista bkt:ta, unohdetaan. Pbkt siis mit-
taa sitä, kuinka hyvään pidemmän ajan 
kehitykseen maalla on mahdollisuus.

Itserahoittavuudelle hystereesi on 
tärkeää: jos hystereesi on voimakas, niin 
elvytys lisää julkisen sektorin tuloja pit-
kän aikaa. Voimakas hystereesi tekee siis 
itserahoituksen todennäköisemmäksi.

Olen arvioinut Suomelle hystereesiker-
toimen ottamalla nykyisen kriisin ajalta 
2008–2013 IMF:n World Economic Out-
lookin tietokannan syksyn (syys- tai loka-
kuun) aineistosta IMF:n ennusteet bkt:lle 
ja Pbkt:lle (tämän ennustetun tuotanto-
kuilun avulla). Esimerkiksi vuodelta 2006 
olen ottanut ennusteen sekä vuoden 2006 
bkt:lle ja Pbkt:lle että ennusteen vuoden 
2007 bkt:lle että Pbkt:lle. Vuoden 2006 

ennusteita vertaan vuonna 2005 tehdyille 
vuotta 2006 koskeviin ennusteisiin, vuo-
delta 2007 otan silloisen arvion vuoden 
2006 bkt:sta ja Pbkt:sta ja vertaan niitä 
edellisvuoden ennusteisiin. Ajatuksena 
on, että näin saadaan selville uusien il-
miöiden, joita ei aiemmissa ennusteissa 
kyetty ottamaan huomioon, merkitys sekä 
lyhyen että pitkän ajan bkt:lle.

Näin saan arvion n = 0,63. Luku on huo-
mattavan paljon suurempi kuin DeLon-
gin ja Summersin (2012) Yhdysvalloille 
alarajaksi ”arvaama” 0,25, mutta se on 
uskottava. Suomessa esimerkiksi valtio-
varainministeriö lähes rutiininomaisesti 
arvioi kaikki työttömyysasteen muutok-
set rakennetyöttömyyden muutoksiksi, ja 
samoin menettelee EU:n komissio omissa 
arvioissaan. Tällöin ne olettavat hysteree-
si-ilmiön olevan hyvin voimakas.16

Nettoveroasteen olen ottanut Tilas-
tokeskukselta. Nykyisen laman/pitkit-
tyneen taantuman aikana nettoveroaste 
on ollut hieman alle 20 prosenttia, kos-
ka lama lisää tulonsiirtoja ja progression 
vuoksi alentaa verotuloja suhteellisesti 
enemmän kuin tulot laskevat. Laskelmiin 
tarvitaan kuitenkin rajanettoveroaste, 
jonka olen arvioinut olevan 20 prosent-
tia, t = 0,2. Näin juuri siksi, että tulovero 
on progressiivinen eli veroaste nousee 
tulojen kasvaessa.

Valtionlainojen koron ja kasvuvauhdin 
erotusta arvioin menneiden valtionlaino-
jen korkojen ja nimellisen bkt:n kasvu-
vauhtien erona17, ja tiedot olen ottanut 
OECD:n Economic Outlook-tietokan-
nasta. Jos käytän pelkästään 2000-luvun 
tietoja, niin r-g on nollaa pienempi. Tässä 
tapauksessa elvytys rahoittaa itsensä au-
tomaattisesti, koska elvytyksen ei tarvitse 
tuottaa tuloa lainkaan – kasvu itsessään 
alentaa velka-astetta. Niinpä käytän ai-
neistoa aina vuodesta 1995 alkaen ( jol-
loin Suomen talous ei enää ollut lamas-
sa), ja tällöin saan arvion r-g = 0,0011.

Enää tarvitaan arvio lyhyen ajan ker-
toimelle. Sen arvioinnissa on monta on-
gelmaa. Mitä tarkoitamme lyhyellä ajalla? 

DeLong ja Summers (2012) esittävät, 
että kaikki, mikä tapahtuu viiden vuo-
den aikana, on lyhyen ajan vaikutusta. Jos 
näin on, niin silloin Riera-Crichton et 
al. (2014) antavat lyhyen ajan kertoimek-
si 2,3 elvytykselle, joka tapahtuu lamassa. 
Jorda ja Taylor (2013) arvioivat sa-
manlaisen kertoimen olevan 3,8, mutta 
he mittaavat julkisten menojen kumula-
tiivista vaikutusta bkt:en viiden vuoden 
ajalta. Kumpikin on varsin suuri luku. 
IMF (2012) on kriisin aikana nostanut 
arvioitaan kertoimista. Se arvioi niiden 
olevan välillä 0,9–1,7, mutta se ei kerro, 
mille ajalle kerroin pätee, ilmeisesti yh-
delle vuodelle. Olen laskelmissani lähte-
nyt liikkeelle varsin konservatiivisesti ja 
asettanut kertoimelle arvon m = 1.18

Yllä läpikäymäni arviot ovat pitkältä 
ajalta, IMF:n arviota lukuun ottamatta. 
Nyt maailman ollessa nollakorkotilassa 
on monta syytä olettaa kertoimen olevan 
suuremman kuin muulloin taantumassa 
tai lamassa. Yksi syy on jo pelkästään se, 
että nyt valtion velan korot eivät reagoi 
velan kasvuun, jos elvytys rahoitetaan 
velalla. Tämä johtuu siitä, että euroalu-
een talous on nollakorkotilassa, jolloin 
korot laskisivat, jos se olisi mahdollista. 
Lisäksi EKP:n politiikka on vähentänyt 
maariskiä erityisesti lupauksellaan ostaa 
riskikkäitä valtionvelkakirjoja, mikä on 
omiaan painamaan niiden korot matalik-
si. Toinen syy on se, että kysynnän puute 
on ongelmien yksinomainen syy, tämä-
hän on nollakorkotilan olemus.19

Laskelmissa tarvitaan myös arvio sii-
tä, kuinka pitkää aikaa hystereesi-ilmiö 
koskee, onko vaikutus ikuinen ja jos ei, 
niin kuinka pitkä se on. Olen tässä oletta-
nut huomattavan konservatiivisesti, että 
vaikutus kestää 7,5 vuotta, vaikka käyttä-
mässäni työllisyysaste-esimerkissä vai-
kutusaika on vähintään 20 vuotta.

Näillä perusparametriarvoilla ja eo. 
laatikossa johdettua ehtoa (*) soveltaen 
elvytys julkisia menoja kasvattamalla ra-
hoittaisi itsensä, ja itse asiassa velkasuh-
de alenisi. Sama pätee, vaikka hystereesi-

2000-LUVULLA REAALIKORKO ON OLLUT PIENEMPI KUIN BKT:N 
KASVUVAUHTI, JOLLOIN ELVYTYS ALENTAA AUTOMAATTISESTI 

VELKA/BKT-SUHDETTA.
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kerroin olisi 0,5. Tämä on perustulokseni 
ja myös uskottavin tulos.

Kuinka herkkä tulos on parametrien 
eri arvoille? Yksi kiintoisa parametri 
on hystereesiparametri. Jos oletan, että 
Suomessa hystereesivaikutus on sama 
kuin minkä DeLong ja Summers arvioi-
vat minimissään Yhdysvalloille, so. 0,25, 
niin pitäen muut parametrit muuttumat-
tomina elvytys Suomessa ei rahoittaisi 
itseään. Suomen hystereesikertoimen 
tulee olla vähintään 0,536, jotta itsera-
hoittavuus olisi mahdollista, kun muut 
parametrit pidetään ennallaan. 

Uskottavilla oletuksilla 
arvioituna elvytys Suomessa 

alentaisi julkisen velan 
suhdetta bkt:en.

Vastaavasti hystereesivaikutuksen tulisi 
kestää 17 vuotta (mikä siis ei ole mahdo-
tonta), jos hystereesivaikutus olisi 0,25. 
Myös korkeampi kerroin lisää itserahoit-
tavuuden todennäköisyyttä: hystereesi-
vaikutus 0,25 tarvitsisi kertoimen 1,75, 
kun muut parametrit pidetään perusar-
vion tasolla. Lopuksi vaikka reaalikoron 
ja talouskasvun erotus kasvaisi 20-ker-
taiseksi, niin elvytys rahoittaisi itsensä, 
kun käytetään perusarvion parametreja.20

Näiden yksinkertaisten laskelmien 
pohjalta näyttää siltä, että elvytys voisi 
hyvinkin rahoittaa itsensä. Laskelmia 
tarvitaan lisää, koska on olemassa vaa-
timuksia menojen rajuista ja nopeista 
leikkauksista heti ensi hallituskauden 
alussa velkasuhteen alentamiseksi. Leik-
kausten tekijöitä voi kuitenkin odottaa 
ikävä yllätys.

RAKENNEPOLITIIKKA JA ELVYTYS
Hystereesin olemassaolo tarkoittaa sitä, 
että rakennepolitiikkaa ja suhdannepo-
litiikkaa ei voida erottaa toisistaan; suh-
dannepolitiikka on rakennepolitiikkaa. 
Näin on, koska puhtaasti suhdannepoliit-

tisilla toimilla on vaikutuksia pitkän ajan 
talouskehitykseen, johon tavallisesti us-
kotaan vaikutettavan vain rakennepoliit-
tisilla toimilla. Nollakorkotilaa voidaan 
pitää yhtenä hystereesin erikoistapauk-
sena, koska väliaikainen elvytys voi siir-
tää talouden pois siitä normaaliin tilaan.

Menoleikkausten tekijöitä voi 
odottaa ikävä yllätys: velkataakka 

ei pienene vaan kasvaa.

Eroa suhdannepolitiikan ja rakennepo-
litiikan välillä vaikeuttaa myös se, että 
vakaa Phillipsin käyrä näyttää tehneen 
paluun. Sen perusteella alempi työttö-
myystaso voidaan ostaa korkeammalla 
inflaatiovauhdilla. Tobin (1972) ennusti, 
että näin käy, jos inflaatio pysyy alhaise-
na.21

Tavallisesti rakennetyöttömyys ( ja sen 
avulla Pbkt) arvioidaan siksi työttömyys-
tasoksi, jolla inflaatio pysyy vakaana eikä 
siitä poikkeavaa työttömyysastetta voi-
da ylläpitää ilman kiihtyvää tai laskevaa 
inflaatiota. Rakennepolitiikalla tarkoi-
tetaan politiikkaa, joka vaikuttaa raken-
netyöttömyyteen, kun taas suhdannepo-
litiikan tarkoitus on pitää työttömyysaste 
lähellä rakennetyöttömyyttä, ts. sillä ei 
voida vaikuttaa rakennetyöttömyyteen. 
Phillipsin käyrän paluu kyseenalaistaa 
tämän eron olemassaolon.

Phillipsin käyrä on kuitenkin heikko 
väline ymmärtää sellaisen politiikan seu-
raamuksia, jota kutsutaan rakennepoli-
tiikaksi, jos talous on nollakorkotilassa. 
Se ei ota huomioon sitä, että talous on 
nollakorkotilassa eikä sitä, että politiikka 
voi auttaa taloutta pääsemään pois nol-
lakorkotilasta tai sitomaan sen entistä 
pahemmin siihen.

Viime vuosien aikana rakennepoliit-
tiset ehdotukset ovat keskittyneet lä-
hes kokonaan työmarkkinapolitiikkaan. 
Lähes kaikki ehdotukset perustuvat 
väitteelle, että työvoiman tarjonnan vä-

häisyys on suurin ongelma sekä lyhyellä 
ajalla, talouden välittömien ongelmien 
ratkaisemiselle, että pitkän ajan ongel-
mien lievittämiselle.

Elvytyksellä voidaan päästä 
irti nollakorkotilasta ja alentaa 

työttömyyttä.

Näkemys on virheellinen. Jotkut kollegat 
ovat väittäneet taloustieteen teorioiden 
yksikäsitteisesti kumoavan väitteen, että 
työvoiman tarjonnan lisäys kasvattaisi 
työttömyyttä. Uuskeynesiläiset mallit 
kuitenkin kertovat, että nollakorkotasa-
painossa työvoiman tarjonta ja työn tuot-
tavuuden kasvu kumpikin lisäävät työttö-
myyttä ja alentavat bkt:ta (Eggertsson 
2010), ja Eggertsson et al. (2014) 
esittää empiiristä evidenssiä Euroopasta 
tälle ilmiölle. Peruste on selvä: kumpikin 
muutos lisää painetta inflaation alenemi-
selle/deflaation voimistumiselle. Nämä 
paineet ruokkisivat deflaatio-odotuksia, 
jolloin reaalikorot nousisivat ja kysyntä 
vähenisi.22 Lisäksi velkojen reaaliarvo 
nousisi, mikä taas heikentäisi velallisten 
asemaa ja siten myös kokonaiskysyntää. 
Tämän vuoksi kokonaiskysyntä vähenee. 

Suomessa ilmiö näkyi selvästi vuonna 
2009, jolloin työikäisten määrä kasvoi, 
mutta sen jälkeen työttömyysaste nousi 
ja työllisyysaste laski. Muuten 2000-lu-
vulla työvoiman tarjonnan ja työllisyys-
asteen muutosten korrelaatio oli po-
sitiivinen, so. ne menivät käsi kädessä 
samaan suuntaan.

Näin ollen nykytilanteessa olisi ehdot-
tomasti vältettävä työvoiman tarjontaa 
nopeasti kasvattavia uudistuksia. Sama 
pätee uudistuksiin, joiden ensisijainen 
vaikutus on työn tuottavuudessa. Ainoa 
tapa rationalisoida tämäntapaiset uudis-
tukset on se, että ne vaikuttavat hinta-
kilpailukykyyn. Koko euroalue on nolla-
korkotilassa, eikä Suomi pysty yksin sitä 
muuttamaan. Tällöin ilman kotimaista 

NOLLAKORKOTILASSA FINANSSIPOLITIIKAN KERROIN JA ELVYTYKSEN 
TEHO OVAT NORMAALIA SUUREMPIA.
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elvytystä ainoa tapa lisätä suomalaisten 
tuotteiden kysyntää on ryöstää markki-
noita ulkomaiden markkinoilta, erityises-
ti muilta euromailta. 

Tähän auttaisi työn tuottavuuden 
nostaminen, joka alentaa kustannuksia 
tuoteyksikköä kohden verrattuna kilpai-
lijamaihin.  Mutta jos samaan aikaan su-
pistetaan kotimaista kysyntää, erityisesti 
julkista kysyntää, niin nettovaikutus on 
todennäköisesti negatiivinen. On vaikea 
kuvitella, että Suomen vientikysyntä rea-
goisi niin paljon suomalaisten tuotteiden 
hinnan alentamiseen, että sen avulla ko-
konaiskysyntä kasvaisi. Se on myös epä-
todennäköistä siksi, että kaikki euromaat 
harjoittavat samaa politiikkaa, kuten tä-
män artikkelin alussa jo totesin. 

Tuottavuuden nousu ja elvytys sen 
sijaan voivat tukea toisiaan. Julkinen 
infrastruktuuri tukee tuottavuuden kas-
vua, joten infrastruktuuri-investoinnit 
samanaikaisesti lisäisivät sekä kotimaista 
kysyntää että loisivat pohjaa tuottavuu-
den parantumiselle. Suomessa on arvi-
oitu, että huomattavaa osaa infrastruk-
tuurista ei ole pidetty kunnossa, vaje on 
jo miljardiluokkaa23. Tämäkin on velkaa, 
jota ei lasketa virallisiin velkalukuihin. 
Infrastruktuurin parantaminen vaatisi 
investointeja tämän päälle. 

Infrastruktuuri-investoinnit 
ovat elvytystä ja ne voivat 

samalla kasvattaa tuottavuutta.

Myös itse elvytys tukee vientiä. Sekä Es-
panjan että Kreikan viennin kasvu lähes 
tyrehtyi niiden aloitettua ”Troikan” vaa-
timien ohjelmien toteuttamisen. Yksi se-
litys tälle on, että pienten ja keskisuurten 
yritysten mahdollisuudet lisätä vientiään 
katosivat – toisaalta siksi, että ulkomai-
set rahoittajat eivät enää riskien vuoksi 
rahoitusta antaneet, toisaalta siksi, että 
kotimarkkinoiden romahdus vaikeutti 
yritysten tulorahoitusta24.

TYÖMARKKINAREFORMIT VOIVAT OLLA 
HYVIÄ TAI HUONOJA
Monet työmarkkinareformiehdotukset 
siirtävät riskejä yksityisten ihmisten 
kannettavaksi, erityisesti niiden ihmisten 
päälle, jotka kykenevät kantamaan riskiä 
heikoimmin. Erityisen selvää tämä on, jos 
vaatimukset yrityskohtaisista palkkaso-
pimuksista menevät läpi. Mutta sama 
pätee ehdotuksiin kaventaa työttömyys-
turvaa ja muihin vastaaviin. Itse asiassa 
on vaikea keksiä, mistä ehdotuksesta täl-
laista ei seuraisi.

 Tällaiset uudistukset heikentäisivät 
tuottavuutta ja siten kilpailukykyä. Ideaa-
lisessa tehokkaassa taloudessa työnteki-
jöiden palkat eivät riipu yrityksestä, jossa 
he työskentelevät, vaan heidän ominai-
suuksistaan, jotka hinnoitellaan markki-
noilla. Toisaalta kapitalismi perustuu aja-
tukselle, että yrityksen omistajat kantavat 
kaiken yritysriskin, koska heillä on myös 
päätösvalta. Näin omistajilla on kannus-
tin tehdä päätöksiä, jotka saavat yrityk-
sen tuottamaan mahdollisimman suuren 
kokonaistulon: koska omistajat saavat 
kaiken sen, mikä jää yli sen jälkeen, kun 
muut ovat saaneet sen, mikä heille on lu-
vattu, omistajat haluavat kokonaistulon 
olevan mahdollisimman suuren.

Tässä on mahdollisuus uudistukselle, 
joka lisää sekä tuottavuutta että työlli-
syyttä. Sellaista ehdotti James Meade 
(1989), taloustieteen nobelisti: palkan 
sijasta (ainakin osittain) työntekijät sai-
sivat osinkotuloa. Yritysten osakekannat 
jaettaisiin kahteen osaan, perinteisiin 
osakkeisiin ja työntekijäosakkeisiin. Jos 
palkkoja ei maksettaisi lainkaan, niin 
työntekijäosakkeiden osuus kaikista 
osakkeista olisi normaalisti 60–80 pro-
senttia. Meaden ehdotuksessa päätösval-
ta jakautuisi kuitenkin tasan kummankin 
osakeryhmälle. Sama pätisi, vaikka työn-
tekijäosakkeiden osuus olisi alle puolet, 
jos esimerkiksi osa työntekijöiden tulosta 
tulisi palkkana.

Kaikille osakkeille maksettaisiin sama 
osinko. Vain tavallisille osakkeille olisi 

olemassa markkinat, kun taas työnteki-
jäosakkeet olisivat sidottuja työsuhtee-
seen. Yksittäisen työntekijän siirtyessä 
toiseen yritykseen tai jäädessä eläkkeelle 
hän menettää osakkeensa, jolloin yritys 
tekee päätöksen, hankitaanko tilalle uusi 
työntekijä. 

Se, että työntekijöillekin maksetaan 
korvaus työstä osinkoina, tarkoittaa sitä, 
että korvaus on joustava – yrityksen tulos 
määrittää sen. Uudelle työntekijälle tar-
jotaan osakkeita määrä, joka vastaa hä-
nen tuomaansa arvonlisää. Siksi yrityk-
sen kannattaa aina palkata työntekijöitä, 
mutta jos kukaan ei ota tarjousta vastaan, 
niin he ovat saaneet paremman tarjouk-
sen: täystyöllisyys on saavutettavissa.

Nobelisti James Meaden 
ehdotus: osan palkasta 
maksaminen osinkoina 

lisäisi sekä tuottavuutta että 
työllisyyttä.

Meaden maailmassa voidaan siis saa-
vuttaa täystyöllisyys. Tämä pätee riip-
pumatta siitä, onko talous nollakorko-
tilassa vai ei. Koska kaikki saavat tulot 
osinkoina, niin samalla poistuisi ainakin 
yksi Pikettyn (2014) esilletuomista 
mekanismeista, jotka synnyttävät varal-
lisuuseroja. Varallisuuserot eivät häviäisi, 
mutta ne muuttuisivat enemmän henki-
löiden välisiksi kuin perustuisivat omis-
tamisen ja palkkatyön eron synnyttämille 
tuloeroille25.

INNOVAATIOITA ELVYTYKSEEN
Elvytys, tuottavuuden kasvu ja työllisyys 
voidaan nollakorkotilasta huolimatta 
kytkeä yhteen lisäämällä valtion inves-
tointeja uuden tiedon ja innovaatioiden 
tuottamiseen. Nykykeskustelussa on 
unohdettu, että ilman valtioiden panos-
tuksia tietotekniikan kehitys olisi ollut 
paljon hitaampaa kuin se on ollut. Valtion 
osa on ollut keskeinen.

TYÖN TARJONNAN TAI TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEEN TÄHTÄÄVÄT 
UUDISTUKSET RUOKKISIVAT NYKYOLOISSA DEFLAATIO-ODOTUKSIA 

JA LAMAA.
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Mazzucato (2014) esittää tästä näyt-
töä, jonka mukaan myös Yhdysvalloissa 
valtiolla on ollut huomattava merkitys. 
Esimerkiksi Kalifornian Piilaakso on syn-
tynyt Yhdysvaltojen liittovaltion hank-
keiden pohjalta. Nokiaa ei olisi koskaan 
syntynyt ilman NMT-verkon antamaa 
etulyöntiasemaa. NMT-verkon kehitti-
vät pohjoismaiset valtiolliset televiran-
omaiset, ja sen kehitystyö alkoi jo vuon-
na 1969. Yksityistä rahoitusta tällaiselle 
hankkeelle ei olisi löytynyt, eikä sieltä 
olisi löytynyt myöskään halua tällaiselle 
kehitystyölle: tällaisissa hankkeissa ei ole 
tulosvastuuta eikä takarajoja ja epävar-
muutta on paljon.

Monet innovaatiot on saavutettu 
valtion panostuksella, joka on 

samalla ollut elvytystä.

Taloudelliset ja yhteiskunnalliset muu-
tokset vaativat uusia isoja innovaatioita, 
sekä teknisiä että yhteiskunnallisia. Nii-
den etsimiseen ei yksityistä rahaa löydy. 
Viimeisen parin viime vuosikymmenen 
aikana Suomen valtio on siirtänyt koko 
ajan vastuuta tällaisista innovaatioista 
yrityksille, jotka niihin eivät kykene. Pa-
himmillaan yliopistojen professuureja on 
täytetty yritysten toiveiden mukaan. Pa-
luu käytäntöihin ja niiden laajentaminen, 
jotka muualla maailmassa ovat käytössä 
ja osoittautuneet tehokkaiksi, olisivat 
sekä elvytystä että tukisivat pitkän ajan 
kasvua. •

Viitteet

1 Kansantalouden kokonaiskysyntä muodostuu 

yksityisen ja julkisen sektorin kulutus- ja inves-

tointimenoista sekä ulkomaankaupan ylijäämästä 

(nettoviennistä). Rahoitusmarkkinat ja rahapo-

litiikka vaikuttavat enemmän yksityisen kuin 

julkisen sektorin kysyntään. Finanssipolitiikka vai-

kuttaa verojen ja tulonsiirtojen kautta suoraan ja 

julkisten kulutus- ja investointimenojen välillisesti 

yksityisen sektorin kysyntään – elvytys positiivi-

sesti, paastopolitiikka negatiivisesti.

2 Jossain määrin negatiiviset markkinakorot saa-

tetaan hyväksyä, koska ollaan valmiita maksamaan 

siitä, että säästöt ovat turvassa jossakin sijoitus-

kohteessa.

3 Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Euroo-

pan keskuspankin (EKP) ja Euroopan komission 

edustajien muodostama Troikka on ollut keskei-

sessä roolissa muodostettaessa ja valvottaessa 

kriisimaiden paastopolitiikkaa.

4 Valuuttakurssiin liittyvän epävarmuuden takia 

sijoittajat voivat vaatia ylimääräistä tuottoa, riskili-

sää esimerkiksi korkeamman koron muodossa. 

Tämän lisäksi rahaliittoa edeltävään aikaan sisältyi 

jaksoja, jolloin joidenkin maiden valuuttoihin koh-

distui devalvaatio-odotuksia, jotka olivat omiaan 

nostamaan niiden korkotasoa. Suomi 1990-luvun 

taitteessa oli tästä hyvin voimakas esimerkki: 

markkinakorot kohosivat yli 15 prosenttiin.

5 Maan vaihtotase muodostuu vientitulojen ja 

tuontimenojen erotuksesta ja eräistä muista 

tekijöistä. Jos vaihtotase on alijäämäinen (mii-

nusmerkkinen), niin maa velkaantuu ulkomaille, 

ts. se joutuu tavalla tai toisella maksamaan sinne 

enemmän kuin saa sieltä tuloja.

6 Itse asiassa kriisimaat Portugalia lukuun otta-

matta velkaantuivat hitaammin kuin Saksa vuoteen 

2007 asti, ks. blogikirjoitukseni http://blog.

hse-econ.fi/?p=6109. Buttiglione et. al. (2014) 

tarkastelevat myös ylioptimististen odotusten 

merkitystä velkaantumiselle.

7 Ks. Martin ja Philippon (2014). Simon Wren-

Lewisin keskustelu tästä tutkimuksesta on hyvin 

valaiseva – ks. http://mainlymacro.blogspot.

fi/2015/01/alternative-eurozone-histories.html. 

8 Kriisi toki alkoi Yhdysvalloista, mutta ongelmien 

samankaltaisuus varmasti helpotti tartuntaa 

Eurooppaan. Jorda et al. (2014) osoittavat, että 

rahoitusmarkkinoiden suuntautuminen yhä enem-

män asuntolainoihin on ollut viimeaikaista paljon 

pitemmän ajan ilmiö.

9 Yhdysvalloissakin elvytys loppui, ja se on yksi 

syy myös Yhdysvaltojen hitaaseen nousuun, tässä 

Simon Wren-Lewisin laskelma: http://www.voxeu.

org/article/fiscal-policy-explains-weak-recovery. 

Mutta ajoitus oli oikea, heti yhdessä voimallisesti 

elvyttävän keskuspankin kanssa.

10 Esimerkiksi Born et. al. (2015) osoittavat, 

että julkisten menojen leikkaukset taantumassa 

pikemminkin nostavat valtion lainojen korkoja 

kuin alentavat niitä.

11 Käsittelen tässä elvytystä julkisten menojen 

(kysynnän) kasvattamisena, en verojen alenta-

misena. Gechert et. al. (2014) osoittavat, että 

tutkimusten mukaan menoelvytys on tehokkaam-

paa taantumassa.

12 Kun elvytyksen seurauksena on lisää työpaik-

koja, niin verokertymät kasvavat ja samalla menot 

työttömyyskorvauksiin ja muihin tulonsiirtoihin 

vähenevät. Tuloksena voi olla jopa julkisen talou-

den alijäämän (menot – tulot) pieneneminen. 

13 Reaalikorolla tarkoitetaan tässä inflaatiovauh-

dista puhdistettua korkoa, likimain suuretta 

nimelliskorko – inflaatiovauhti.

14 Tarkkaan ottaen D:ssä kyse on ns. perusalijää-

mästä, jossa ei ole mukana velan korkomenoja.

15 Julkisen kysynnän (so. valtion ja kuntien 

kulutus- ja investointimenojen) lisäksi julkisiin 

menoihin luetaan tulonsiirrot, joiden muutosten 

vaikutuksia voidaan tarkastella hyvin samaan 

tapaan.

16 Talouspolitiikan arviointineuvosto 

(2015) päätyi raportissaan siihen, että työttömyy-

den kasvu on viime vuosina ollut suurelta osin 

suhdanneluonteista. Tämä on tietysti sopusoin-

nussa sen kanssa, että kysynnän puute on Suomen 

ongelma. Raportti perustuu implisiittisesti ajatuk-

selle, että ero suhdanne- ja rakennetyöttömyyteen 

on mahdollista tehdä, ja tätä olen nyt arvostellut. 

Raportissa myös huomataan, että työllisyysaste on 

noussut lähinnä siksi, että vanhempien ikäluokki-

en työllisyysaste on noussut. Tämä viittaisi siihen, 

että se sama, joka tapahtui 1990-luvun alussa, on 

nyt toteutumassa uudelleen: vanhat ovat syrjäyttä-

neet nuoret.

17 Tämä on vakiintunut käytäntö, ks. esimerkiksi 

Buttiglione et al. (2014). 

18 Mainittakoon, että IMF:n arvio Kreikan kertoi-

meksi on 1,3. Kuten Suomikin, Kreikka on pieni 

avotalous, jollaisessa kertoimen voi olettaa olevan 

suuria maita pienemmän.

19 Ramey ja Zubairy (2014) päätyvät tulokseen, 

että kerroin ei vaihtele suhdannetilanteen mu-

kaan. He käyttävät kuitenkin vain Yhdysvaltojen 

aineistoa, eivät OECD-aineistoa, joka on pohjana 

käyttämissäni tutkimuksissa. Tämän vuoksi Jorda 

ja Taylor (2013) pystyvät käyttämään moderneja 

evaluaatiomenetelmiä, jolloin tulosten luotetta-

vuus on ehkä parempi kuin Rameyn ja Zubairryn 

tutkimuksessa.

20 Tein laskelman myös Jordan ja Taylorin 

(2013) pohjalta. He ovat tutkineet yhtenä vuona 

tehdyn elvytyksen vaikutuksia viiden vuoden 

päähän. Heidän arvioimansa vuoden kerroin on 

0,19, mutta viiden vuoden kerroin 3,8. Sijoittamalla 

DeLongin ja Summersin kaavaan m=0,19, nm = 

0,89 ( joka antaa viiden vuoden kertoimeksi 3,8) ja 

T=5 huomataan, että elvytys käytännössä rahoittaa 

itsensä: jos T = 5,5, niin elvytys rahoittaisi itsensä. 

Huomattakoon myös, että Jordan ja Taylorin 

laskelmat eivät ota huomioon sitä, että talous on 

nollakorkotilassa.

21 Tobinin ajatusta ovat mallittaneet mm. Akerlof 

et al. (1996) ja Daly et al. (2013). Makrotalous-

tieteessä 1960-luvulta lähtien Phillipsin käyrä on 
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kuvannut sitä, kuinka inflaatiovauhti (tai ansio-

tason nousuvauhti) nopeutuu työttömyysasteen 

alentuessa. Useissa empiirisissä tutkimuksissa 

tämän yhteyden on havaittu vaihdelleen eri aikoi-

na eri maissa. Sen on myös uskottu olevan pitkällä 

aikavälillä pystysuora rakenteellista työttömyyttä 

vastaavan ns. luonnollisen työttömyysasteen 

tasolla, ts. inflaation ja työttömyysasteen välillä ei 
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ole mitään yhteyttä.

22 Koska r = nimelliskorko – inflaatiovauhti, 

merkitsee deflaatio (hintatason aleneminen eli 

negatiivinen inflaatio) r:n nousua. Tämä on omiaan 

vähentämään investointeja ja kulutusta, siis koko-

naiskysyntää.

23 Ks. Liikenneministeriö (2014). Huomatta-

koon, että tässä on kyse vain liikenneväylistä, ei esi-

merkiksi investoinneista tietoliikenneverkkoihin.

24 Yritysten rahoituksen saanti on ollut ongelma 

EU:ssa. Ks. tämä Giovanninin et al. (2015) kir-

joitus, joka pohjautuu heidän raporttiinsa.

25 Meade ehdotti myös muita uudistuksia. Yksi 

niistä on Yhteiskunnallisen Osingon maksaminen 

kaikille ihmisille. Tällä Meade tarkoitti käytännössä 

perustuloa, joka rahoitettaisiin pääomatuloveroilla.


