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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoitus on osoittaa, että finanssipolitiikan kulutusvaikutukset riippuvat valtion velan määrästä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on
havaittu, että tiettyinä ajanjaksoina ekspansiivisella finanssipolitiikalla on ollut yksityistä kulutusta vähentäviä, ns. antikeynesiläisiä, vaikutuksia.
Nämä vaikutukset näyttävät liittyvän epävakaisiin taloudellisiin oloihin, kun valtion velka on kasvanut hyvin suureksi. Vastaavasti, kiristävällä
finanssipolitiikalla on havaittu olevan kulutusta lisäävä vaikutus, kun valtion velan m on laskenut hyvin pieneksi.
Oletetaan, että valtio antaa kuluttajille veronalennuksen, jonka se rahoittaa ottamalla velkaa. Oletetaan, että valtio on sitoutunut puuttumaan
velan kehitykseen, jotta velka ei ylittäisi ennalta määrättyjä ala- ja ylärajoja. Valtio säätelee velkaansa asettamalla kuluttajille veron T. Kuluttajat
tukevat veronalennuksen osaksi nettovarallisuuttaan sen mukaan, odottavatko he olevansa elossa, kun valtio asettaa veron T. Pohjimmiltaan on
siten kysymys nykyisen veronalennuksen ja odotetun veronkorotuksen välisestä linkistä.
Tutkielmassa rakennetaan jatkuva-aikainen teoriamalli, jonka parametriarvoja muuttamalla voidaan osoittaa, että finanssipolitiikalla on
kolmenlaisia kulutusvaikutuksia: ricardolaisia, keynesiläisiä ja antikeynesiläisiä. Tutkielmassa keskitytään antikeynesiläisiin vaikutuksiin ja
kahta ensimmäistä tarkastellaan lähinnä vertailun vuoksi.
Jos kuluttajat elävät iäti, Ricardon ekvivalenssin mukaan veronalennuksella ei ole kulutusvaikutusta. Kuluttajat eivät lue tilapäiseksi
katsomaansa lisätuloa osaksi varallisuuttaan, vaan säästävät sen ja maksavat sillä tulevaisuudessa veron T. Jos kuluttajat elävät äärellisesti ja
valtion velka on "normaali", veronalennuksella nähdään olevan kulutusta lisäävä, ns. keynesiläinen vaikutus. Kuluttajat lukevat veronalennuksen
osaksi varallisuuttaan, koska eivät usko olevansa elossa kun valtio asettaa veron T. Jos kuluttajat elävät äärellisesti ja valtion velka kasvaa hyvin
suureksi, veronalennuksella nähdään olevan kulutusta vähentävä, ns. antikeynesiläinen vaikutus. Suuren velan vuoksi kuluttajien epävarmuus
tulevasta lisääntyy, koska he uskovat suurella todennäköisyydellä joutuvansa itse maksamaan veron T. Kuluttajat lisäävät säästämistään
enemmän kuin valtion antaman veronalennuksen verran.
Tutkielman tärkeimmät lähteet ovat Sutherlandin (1996) artikkeli: "Can high public debt reverse the effects of fiscal policy?", Sutherlandin
(1997) artikkeli: "Can high public debt reverse effects of fiscailpolicy?", Barron (1974) artikkeli: "Are covernment bonds net wealth?" sekä
Blanchardin ja Fischerin (1989) teos: "Lectures on macroeconomics".
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