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Tiivistelmä-Referat-Abstract
vhandlingen behandlar det ekonomisk-politiska ministerutskottets ställning i Harri Holkeris regering åren 1987-1991 samt dess ekonomiska
politik. Forskningsmaterialet består av såväl offentliga och konfidentiella dokument inom finansministeriet och Finlands Bank, som av
omfattande anteckningar om ministerutskottets diskussioner. För avhandlingen har 25 ministrar, tjänstemän och medarbetare vid
ministerutskottet intervjuats; därtill har en intervjuserie gjord av Sitra och Nationella Samlingspartiets arkiv stått till förfogande.
Om också det ekonomisk-politiska ministerutskottet allmänt betraktas som det förberedande organ som i själva verket fattar de mest centrala
avgörandena inom regeringen, visade det sig, att utskottet vid de viktigaste ekonomisk-politiska frågorna oftast var formellt åsidosatt, och
linjedragningar gjordes av utskottets nyckelpersoner på andra fora. Regeringens ekonomisk-politiska beslutsfattande ser ut att påminna om den
s.k. soptunnsmodellen.
Under Holkeris period överhettades ekonomin och den yttre balansen försvagades, men sysselsättningen och statsfinanserna höll sig starka. Det
sista året avstannade tillväxten och ekonomin drevs in i en djup depression under början av den följande regeringen. Avregleringen av
penningmarknaden, följd av en kreditexpansion, medverkade till överhettningen som inte kunde hejdas av regeringen. Till
produktionsminskningen bidrog även en samtidig lågkonjunktur i exportländerna och ändringarna i östhandeln. Riksdagsgruppernas motstånd
och den gamla lagstiftningsordningen försvårade begränsningen av offentliga utgifter. Regeringen Holkeri lösgjorde sig i någon mån från den
traditionella modellen i sin ekonomiska politik för en mera ambitiös och strukturförändringar betonande riktning. Opportunistiska drag kan inte
observeras i regeringspolitiken.
Misslyckade varvsfusioner och konkursen av Wärtsilä Marine betraktas i ljuset av omfattande diskussioner i det ekonomisk-politiska
ministerutskottet.
I beslutsfattandet var regeringen Holkeris ekonomisk-politiska ministerutskott som institution närmare en beskyddare än en besittare. I den
ekonomiska politiken räckte inte finansministrarnas eller hela regeringens styrka av yttre och institutionella orsaker till att vara besittare eller en
ständigt allmäktig beskyddare, utan det ekonomisk-politiska ministerutskottet måste nöja sig med att vara en rätt god beskyddare.
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