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Esityksen	  sisältö	  

1.  Suomi	  ei	  ole	  rakenteellisessa	  kriisissä	  
2.  Suomen	  talouskriisi	  kysyntäkriisinä	  

3.  Poli1ikkasuositukset	  



Rakenteellisen	  kriisin	  myyF	  (1)	  

•  Suomi	  on	  rakenteellisessa	  kriisissä…	  
– matkapuhelinalan	  romahduksen	  vuoksi	  
– palkkatasoon	  liiJyvän	  kilpailukyvyn	  romahduksen	  
vuoksi	  

–  ja	  koska	  tuotantokuilu	  on	  olematon	  

•  Näistä	  argumenteista	  vain	  ensimmäinen	  on	  
pätevä	  

•  Suomi	  on	  ennen	  kaikkea	  kysyntä-‐	  ja	  
investoin1lamassa	  



Rakenteellisen	  kriisin	  myyF	  (2)	  

•  Yksikkötyökustannusten	  nousulla	  perustellaan	  julkisuudessa	  
jatkuvas1	  	  Suomen	  kilpailukyvyn	  romahdusta	  

•  Tätä	  käytetään	  evidenssinä	  Suomen	  liian	  korkeasta	  
palkkatasosta	  

•  Yleisimmin	  kilpailukykymiJarina	  käytetyt	  reaaliset	  
yksikkötyökustannukset	  koostuvat	  kuitenkin	  
työkustannusten	  lisäksi	  myös	  arvonlisäyksen	  hinnasta	  ja	  
tuoJavuudesta	  

•  Teollisuuden	  reaalisten	  yksikkötyökustannusten	  nousussa	  
tuoJavuudella	  selväs1	  keskeisin	  rooli	  

•  Laskennallinen	  tuoJavuus	  heikkenee	  kokonaiskysynnän	  
romahduksen	  seurauksena	  



Rakenteellisen	  kriisin	  myyF	  (3)	  



Rakenteellisen	  kriisin	  myyF	  (4)	  
Tuotantokuilu	  Suomessa	  2013–2018	  (Lähde:	  VM)	  	  	  



Rakenteellisen	  kriisin	  myyF	  (5)	  

•  Uusklassisessa	  teoriassa	  kysyntäperäisen	  
(vastentahtoisen)	  työJömyyden	  odotetaan	  
häviävän	  pitkällä	  aikavälillä	  automaaFses1	  	  
pitkällä	  aikavälillä	  kaikki	  työJömyys	  on	  kannus1n-‐	  
ja	  kustannusperäistä	  	  näiden	  oletusten	  vuoksi	  
talouden	  elvytysvara	  aina	  häviää	  ennen	  pitkää	  

•  PitkiJyneissä	  kysyntä-‐	  ja	  investoin1lamoissa	  
vastentahtoinen	  työJömyys	  ei	  kuitenkaan	  poistu	  
itsellään	  



Suomen	  talouskriisi	  kysyntäkriisinä	  (1)	  

•  Keynes:	  investoin1-‐	  ja	  kulutuspäätökset	  tehdään	  
aina	  fundamentaalisen	  epävarmuuden	  vallitessa	  
	  kulloinkin	  vallitseva	  ilmapiiri	  ohjaa	  investoin1-‐	  
ja	  kulutuspäätösten	  tekemistä	  	  itseään	  
vahvistavat	  kierteet	  

•  Finanssikriisistä	  seuranneet	  kysyntäkriisi	  ja	  
luoJolama	  aloiFvat	  ongelmat	  

•  Eurokriisi	  jatkoi	  kysyntä-‐	  ja	  investoin1lamaa	  
•  TilanneJa	  on	  pahenneJu	  kiristävällä	  
finanssipoli1ikalla	  



Suomen	  talouskriisi	  kysyntäkriisinä	  (2)	  



Suomen	  talouskriisi	  kysyntäkriisinä	  (3)	  
Ko?maisen	  loppukysynnän	  kasvu	  Suomessa	  ja	  muissa	  talouksissa	  2003–2014	  	  



Talouspoli1ikan	  valinnat	  seuraavalle	  
hallituskaudelle	  

•  Kysyntä-‐	  ja	  investoin1lamasta	  nousu	  edellyJää	  
talouspoli1ikan	  suunnanmuutosta	  Suomessa	  
ja	  Euroopassa	  

•  Hitaan	  globaalin	  kysynnän	  kasvun	  olosuhteissa	  
kiristävä	  finanssipoli1ikka	  Suomessa	  toimii	  
itseään	  vastaan	  
–  Julkisen	  talouden	  tasapainoa	  ei	  saavuteta	  
automaaFsten	  vakauJajien	  toiminnan	  vuoksi	  

–  Julkisen	  bruJovelan	  suhde	  BKT:hen	  nousee	  
kasvun	  hidastuessa	  



Julkiset	  ylijäämät	  ja	  talouskasvu	  



Julkiset	  ylijäämät	  ja	  talouskasvu	  

•  Suomen	  taloudessa	  ei	  ole	  viime	  vuosikymmeninä	  
saavuteJu	  julkisen	  talouden	  ylijäämiä	  ilman	  
voimakasta	  kasvua	  
–  1980-‐luvun	  loppuun	  investoin1vetoinen	  kasvu	  
–  1990-‐luvun	  laman	  jälkeen	  vien1vetoinen	  kasvu	  

•  Jos	  tuotantorakenteen	  muutos	  jää	  pysyväksi	  ja	  
edellytykset	  vaihtotaseen	  ylijäämien	  
kerryJämiseen	  pysyvät	  heikkoina,	  on	  julkisten	  
ylijäämien	  nojaJava	  jälleen	  yksityiseen	  
velkaantumiseen	  



Investoin1aste	  ja	  yksityinen	  
velkaantuminen	  



Talouspoli1ikan	  tavoiJeet	  

•  Yritysten	  investoin1aste	  24	  prosenFin	  
– Takaa	  riiJävän	  nopean	  kasvun	  ja	  mahdollistaa	  
julkisen	  talouden	  ylijäämäisyyden	  

•  Vaihtotaseen	  tasapaino	  tai	  ylijäämä	  
– Viennin	  tulojouston	  nostaminen	  	  
maailmantalouden	  kysynnän	  kasvu	  kasvaJaa	  
Suomen	  vien1ä	  voimakkaammin	  kuin	  aikaisemmin	  

– Tuonnin	  tulojouston	  alentaminen	  	  ko1maisen	  
kysynnän	  kasvun	  seurauksena	  tuon1	  kasvaa	  
hitaammin	  kuin	  aikaisemmin	  



Talouspoli1ikan	  keinot	  (1)	  

•  Ko1mainen	  hyvin	  kohdenneJu	  
kysynnänsäätelypoli1ikka	  (elvytys)	  
–  Hetkellinen	  julkisen	  kulutuksen	  lisääminen	  ja	  alijäämien	  
kasvaJaminen	  	  yksityisen	  sektorin	  talousluoJamuksen	  
vahvistaminen	  (tulovirrat)	  	  yksityisen	  investoin1asteen	  
nousu	  

–  Neljän	  miljardin	  elvytyspakeF	  vuodelle	  2016	  
•  Määrärahalisäykset	  ja	  verokannan	  muutokset	  pysyviksi	  
•  ALV-‐alennukset,	  T&K-‐menojen	  lisäykset	  energiainvestoinnit,	  
liikenneinvestoinnit,	  asuntoinvestoinnit	  

•  TyöllisyyJä	  nopeas1	  lisäävä,	  tuon1a	  vähentävä	  ja	  vien1ä	  lisäävä	  
(pidemmällä	  tähtäimellä)	  elvytyspakeF	  

•  AutomaaFset	  vakauJajat	  alkavat	  kiristää	  julkista	  talouJa	  
yksityisen	  kasvun	  käynnistymisen	  jälkeen	  

•  Jos	  kasvu	  käynnistyy	  hitaas1,	  lisätoimia	  vuodelle	  2017	  



Talouspoli1ikan	  keinot	  (2)	  

•  Europoli1ikka	  
–  Lyhyellä	  aikavälillä	  euroalueen	  laajuinen	  400	  miljardin	  
euron	  investoin1ohjelma	  
•  Euroopan	  investoin1pankin	  ja/tai	  Euroopan	  keskuspankin	  
rahoitus	  

•  Ei	  vaihtotaserajoiteJa	  kuten	  yksiJäisillä	  jäsenmailla	  
•  TavoiJeena	  euroalueen	  kokonaiskysynnän	  lisäys	  ja	  yksityisen	  
investoin1halukkuuden	  palauJaminen	  

–  Pidemmällä	  tähtäimellä	  vaihtotaseiden	  
epätasapainoihin	  puuJuva	  mekanismi	  
•  VelvoiJeet	  sekä	  ylijäämä-‐	  eJä	  alijäämämaille	  
•  Vaihtoehtona	  federa1ivinen	  kehitys	  (euroalueen	  yhteinen	  
finanssipoli1ikka)	  


