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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Talouspolitiikka 1977-1978 - devalvaatiot, elvytys ja konsensuksen synty -pro gradu tutkimuksen tutkimuksenkohteena on talouspolitiikka
alkuvuodesta 1977 alkuvuoteen 1978. Tutkimusaiheen määrittäjinä olivat kolme devalvaatiota, jotka suoritettiin huhtikuussa 1977, elokuussa
1977 ja helmikuussa 1978. Näitä devalvaatioita pyrittiin estämään vakautus- ja elvytyspolitiikalla, missä pyrkimyksessä epäonnistuttiin.
Toukokuussa 1977 muodostettu Kalevi Sorsan kansanrintamahallitus otti nimenomaan päämääräkseen hinta- ja kustannuskierteen katkaisemisen
niin, että Suomi pääsee eroon devalvaatiokierteestään. Suomella oli jatkuva taipumus kilpailijamaita suurempaan inflaatioon, mikä aiheutti
devalvaatiopaineita eli Suomen markan ulkoista arvoa olisi tullut alentaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miksi devalvaatioiden
estämispyrkimyksessä epäonnistuttiin.
Käytettynä tutkimusmenetelmänä oli perehtyminen julkaisemattomiin alkuperäislähteisiin ja niiden esittäminen niin, että niistä käy ilmi kunkin
ajankohdan olennaisimmat keskustelunaiheet ja tarve devalvaatioon tai sen välttämiseen. Tutkimustapa on varsin empiristinen - lähde
olemassaolevana tosiasiana puhukoon, mihin tutkimuksentekijä on liittänyt omia päätelmiään ja kommenttejaan.
Tärkeimmät saavutetut tulokset liittyvät päätöksentekoprosessin ymmärtämiseen eli miten devalvaatioihin ajauduttiin. Virallisesti kaikki
tutkimusajankohdan devalvaatiot suoritettiin ulkoisista syistä siksi, että jokin muu Suomen kilpailijamaa oli devalvoinut ja Suomen oli pakko
seurata perässä. Kuitenkin Kalevi Sorsan hallitus oli ajautunut devalvaation estämispolitiikassaan umpikujaan niin, että tammi-helmikuussa 1978
tasavallan presidentti Urho Kekkonen antoi toimeksiannon ryhtyä valmistelemaan uutta devalvaatiota salassa. Norjan kruunun devalvaatio
helmikuussa 1978 tuli "herran lahjana" ja antoi tekosyyn devalvaatioon. Sorsan hallitus esitti eronpyyntönsä devalvaation johdosta, minkä se sai
peruttua maaliskuussa 1978.
Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Keijo Liinamaa -kokoelma Valtionarkistossa, Päiviö Hetemäki -kokoelma (tekijän hallussa muistiinpanot) ja
Ahti Karjalainen -kokoelma Valtionarkistossa. Tutkimuksentekijä on käyttänyt myös puolueiden ja etujärjestöjen pöytäkirjoja lähteenään.
Kirjallisuudessa tärkein inspiraation lähde on ollut Risto Uimosen "Kovaa peliä penneillä" -kirja joka kuvasi SAK:n puheenjohtajan Pekka
Oivion ja STK:n Pertti Somerton aikakautta tulopolitiikassa. Tätä kirjaa ei ole kuitenkaan käytetty lähdeviitteissä, koska Keijo Liinamaan
muistiinpanot tutkimusajanjaksolta ovat olleet ehdottomasti ylitse muiden. Mauno Koiviston "Väärää politiikkaa" -kirja osoittautui
tutkimustulosten perusteella arvottomaksi ja suorastaan harhaanjohtavaksi todellisten tapahtumien perusteella.
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