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Keynesin tuotannon rahateoria (1)

• John Maynard Keynesin 1930-luvulla luoma 
teoria rahatalouden toiminnasta
– A Treatise on Money (1930), Yleinen teoria (1936), 

vuoden 1937 taloustieteelliset artikkelit The General 
Theory of Employment (QJE) sekä Alternative Theories 
of the Rate of Interest (EJ)

– Teoria taloudesta, ”jossa rahalla on erityistehtävä ja 
jossa raha vaikuttaa motiiveihin sekä päätöksiin eli 
toimii keskeisenä vaikuttimena ja jonka kehitystä ei 
voida ymmärtää tietämättä rahan käyttäytymistä 
nykyhetken ja tulevaisuuden välillä” (Keynes 1933)



Keynesin tuotannon rahateoria (2)
• Epävarmuus, raha ja kysyntä

– Taloudellista toimintaa määrittelee aina
epävarmuus

• “we simply do not know”
• Ero valtavirtaisen talousteorian ergodisuusolettamaan
• Valtavirtainen näkemys yleisestä tasapainosta mieletön

– Rahan synty taloudessa endogeenista
• “revolving fund of finance”
• Investointien rahoitus voidaan luoda tyhjästä
• Investoinnit määrittelevät rahataloudessa säästämisen, 

ei toisin päin (klassinen talousteoria)



Keynesin tuotannon rahateoria (3)

• Epävarmuus, raha ja kysyntä
– Talouden epävakaus ja resurssien vajaakäyttö 

seurausta epävarmuudesta ja endogeenisesta 
rahasta talouden kokonaiskysyntä ja 
efektiivinen kysyntä

• Epävarmuus johtaa rahavarallisuuden holvaamiseen, 
”hoarding”

• Epävarmuus johtaa investointikysynnän heilahteluun, 
”inducement to invest”

• Talous voi olla ”tasapainossa” resurssien vajaakäytön 
tilassa



Keynes ja uusklassinen konsensus (1)

• Keynesin teoriaa alettiin integroida uusklassiseen 
teoriakehykseen heti GT:n ilmestymisen jälkeen

• Bertil Ohlin ja Dennis Robertson (1937): rahan 
tarjonta on eksogeenista (loanable funds)

• Arthur Pigou (1943) ja Don Patinkin (1963): rahan 
ostovoima kasvaa deflaatiossa (real balance
effect)

• Moderni uusklassinen taloustiede (esim. John 
Taylor): efektiivisen kysynnän kasvu johtaa 
viennin vähentymiseen (net-export effect)



Keynes ja uusklassinen konsensus (2)

• Rahan hamstraaminen ei siis aiheuta kroonista 
kysyntävajetta uusklassisessa teoriassa

• Sen sijaan palkka- ja hintajäykkyydet johtavat 
talouden tasapainottumisen viivästymiseen 
kysynnänsäätely voi nopeuttaa talouden 
tasapainottumista

• Pitkällä aikavälillä talous tasapainottuu 
kuitenkin kysynnänsäätelystä huolimatta



Keynes ja uusklassinen konsensus (3)

• Keynes: talouskasvu ja työttömyysaste voivat 
jumittua mille tahansa tasolle
– Talouskasvun ja työttömyysasteen taso riippuu 

kokonaiskysynnästä

• Uusklassinen konsensus: talouskasvu ja 
työttömyysaste tasapainottuvat aina 
luonnolliselle tasolle, joka on 
kokonaiskysynnästä riippumaton



Keynesin ”uusi tuleminen” vuonna 2008 (1) 

• "Much of what Keynes wrote still makes sense. You will see 
us switching our spending priorities to areas that make a 
difference - housing and energy are classic examples where 
people are feeling squeezed. What I want to avoid is getting 
ourselves in a position governments have done in the past, 
where you face an immediate problem and cut back on the 
things the country will need in the future ... we can allow 
borrowing to rise.“ – Alistair Darling, 2008

• Matti Vanhasen Työtä Suomessa -ohjelma (2009)
– ”Ohjelman pitäisi olla yhteismitaltaan kymmeniin miljardeihin 

euroihin ulottuva tulevaisuusinvestointien paketti, jossa olisi 
yksityistä rahaa, eläkerahaa elinkaarimalleissa ja valtion 
budjettirahaa”



Keynesin ”uusi tuleminen” vuonna 2008 (2) 

• Keynesin uusi tuleminen jäi kuitenkin 
lyhytaikaiseksi

• Budjettiautomatiikka ja harkinnanvaraiset 
elvytyspaketit lisäsivät valtioiden budjettivajeita

• Uudessa tilanteessa talouspolitiikan painopiste 
siirtyi elvytyksestä budjetin tasapainottamiseen
– Kataisen hallituksen hallitusohjelma
– Euroalueen kriisipolitiikka ja finanssipolitiikan uudet 

säännöt
– Obaman hallituksen tasapainotuspyrkimykset
– Cameronin hallituksen vyönkiristyspolitiikka



Keynesin ”uusi tuleminen” vuonna 2008 (3) 

Budjettitasapainon 
välttämättömyys

Keskuspankkirahoituksen 
inflatorisuus

Teoreettiset 
tasapainomekanismit

Eksogeeninen raha

Tasapaino 
luottomarkkinoiden 

vakuuttamiseksi

Budjettialijäämistä ei 
hyötyä pitkällä aikavälillä



Eri keynesiläisyydet ja poliittinen talous (1)

• Toisen maailmansodan jälkeinen talousjärjestys nojasi sekä 
Keynesin alkuperäisen teoriaan että hänen 
politiikkasuosituksiinsa

• Syntyi ristiriita vallitsevan talouspoliittisen linjan ja 
akateemisessa maailmassa hegemonisessa asemassa 
olevan suuntauksen välille

• Ristiriita vaikeutti keynesiläisen talouspolitiikan 
toteuttamista

• Monetaristisen käänteen myötä ortodoksinen teoria sai 
tuekseen myös konkreettisia politiikkasuosituksia 
keynesiläisen politiikan toteuttaminen kävi mahdottomaksi 
ilman taloustieteen tuomaa legitimiteettiä



Eri keynesiläisyydet ja poliittinen talous (2)

• Keynesin uusi tuleminen jäi lyhytaikaiseksi, koska pitkäjänteisen 
kysynnänsäätelypolitiikan toteuttaminen vallitsevassa ideologis-
institutionaalisessa ympäristössä on mahdotonta

• ”Keynesiläisen” politiikan toteuttaminen uusklassisissa premisseissä 
tarkoittaa ainoastaan talouden tasapainottumisen nopeuttamista
– Yleensä tasapainotus tapahtuu rahapolitiikalla, mutta ohjauskoron 

ollessa lähellä nollaa saatetaan käyttää lyhytaikaisesti myös 
finanssipolitiikkaa

– Erot tuotannon rahateoriaan:
• Talous tasapainottaa itsensä pitkällä aikavälillä
• Budjetti on tasapainotettava pitkällä aikavälillä 

• On siis olennaista erottaa, puhummeko maailmantalouden 
keynesiläisestä aikakaudesta (n. 1945–1973), Keynesin tuotannon 
rahateoriasta vai uusklassisesta ”keynesiläisyydestä”



Eri keynesiläisyydet ja poliittinen talous (3)

• Uusklassinen keynesiläisyys osana uusliberaalia 
taloudellista hallintaa

• Keynesin oma talouspoliittinen ohjelma edellytti 
sekä yleisten yhteiskunnallisten että 
maailmanpoliittisten valtasuhteiden uudistamista
– Investointien sosialisointi

• “I conceive, therefore, that a somewhat comprehensive 
socialisation of investment will prove the only means of 
securing an approximation to full employment.” (JMK)

– Tulojen uudelleenjako
– Globaali reservivaluutta


