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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella, miten finanssipolitiikka eli valtion harjoittama tulo-, meno- ja velanottopolitiikka vaikuttaa valtion
velkaan ja siitä maksettavan korkoon sekä yksityisen sektorin kulutuskäyttäytymisen kautta koko kansantalouden kokonaiskysyntään.
Lähtökohtana oli löytää määritelmä finanssipolitiikan kestävyydelle. Finanssipolitiikka on kestävää, mikäli velan BKT-suhde on vakaa tai se
laskee vallitsevin vero- ja menoperustein. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos valtio on velkaantunut liikaa tai jos velkaantumista ei ole
saatu pysäytettyä, täytyy valtion saada budjettinsa (perusjäämän) ennemmin tai myöhemmin ylijäämäiseksi lyhentääkseen velkaansa.
Jos finanssipolitiikassa on kestävyysongelma, finanssipolitiikan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen ei ole aivan yksiselitteinen. Empiria on
osoittanut, että finanssipolitiikka ei vaikuta aina keynesiläisen oppikirjamallin mukaan, vaikka näin melko yleisesti finanssipolitiikkaa
suunniteltaessa oletetaankin. Jos valtiolla on paha velkaongelma ja talous on laskusuhdanteessa, taantuma saattaa jopa syventyä, kun
budjettialijäämän kasvaessa yksityinen kulutus kääntyykin laskuun ja säästäminen lisääntyy kuluttajien odottaessa tulevaisuudessa
veronkorotuksia tai julkisten menojen leikkauksia. Politiikkasuosituksena olisikin tällöin finanssipolitiikan kiristys, sillä finanssipolitiikan
kiristys poistaisi nyt odotukset tulevaisuudessa tapahtuvasta vieläkin mittavammasta verojen kiristyksestä ja/tai menojen leikkauksesta ja
vaikutus olisi ekspansiivinen eli kokonaiskulutusta lisäävä.
Finanssipolitiikan kestävyysongelmaan vaikuttavat osaltaan myös valtion menoja kasvattavat velanhoitokustannukset, jotka ovat julkisen
sektorin velkaantumisen myötä muodostuneet merkittäväksi menoeräksi valtion budjettiin. Fiskaalimuuttujat näyttävät vaikuttavan
voimakkaimmin silloin, kun valtio oli korkeasti velkaantunut. Sekä velka–BKT-suhteen että perusjäämä–BKT-suhteen vaikutus
velanhoitomenoihin osoittautui suuremmaksi silloin, kun maan julkisen velan BKT-osuus oli korkea (yli 60 %). Valtionvelan korossa ei ollut
havaittavissa luottoriskipreemiota edes Belgian kaltaisen korkeasti velkaantuneen maan kohdalla.
Tärkeimmät lähteet: Blanchard (1985): Debt, deficits and finite horizons. JPE. Blanchard – Chouraqui – Hagemann – Sartor (1990): The
sustainability of fiscal policy: New answers to an old question. OECD Economic Studies No 15. Caselli – Giovannini – Lane (1998): Fiscal
discipline and the cost of public debt service: some estimates for OECD countries. IMF Working Paper No 98/55. Perotti – Strauch – von Hagen
(1997): Sustainability of public finances. CEPR Diskussion Paper Series No 1781.
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