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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee valtion finanssipolitiikkaa Suomessa vuosina 1975–1978. Talouskasvu oli hidasta ja taloutta vaivasivat vaihtotaseen
alijäämä, korkea inflaatio sekä kasvava työttömyys.
Tutkielman tarkoituksena on ollut täydentää aikaisempia tutkimuksia seikkaperäisemmällä tiedolla, sillä 1970-luvun taantuman aikaista
finanssipolitiikkaa ei ole aikaisemmin käsitelty yksityiskohtaisesti. Tutkielmassa on pyritty selvittämään, millaista finanssipolitiikkaa Suomessa
tuolloin harjoitettiin ja miksi päädyttiin tutkielmassa läpi käytyihin ratkaisuihin.
Tutkimuksessa on käytetty lukuisia eri lähteitä. Tutkielmassa on käytetty hyväksi kirjoittajan tekemiä laskelmia valtiontaloudesta.
Finanssipoliittista linjaa on myös selvitetty hallituksen periaatepäätöksistä, hallituksen tulo- ja menoarvioesityksistä, valtiovarainministeriön
työryhmämuistioista ja taloudellisista katsauksista. Kirjallisuutena on käytetty yleisteosten ohella Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa
julkaistuja artikkeleita.
Valtion menojen kasvua hidastettiin koko 1970-luvun taantuman ajan. Lähtökohtana oli vuoden 1975 alussa julkisen kysynnän kasvun
hidastaminen vaihtotaseen tasapainottamiseksi. Valtion menojen kasvua hidastettiin tulojen kasvun hidastuessa myös valtion kassatasapainon
säilyttämiseksi. Valtion menojen kasvua hidastettiin ensiksi erityisesti kulutusmenojen kohdalla ja myöhemmin sijoitusmenoissa. Valtion
siirtomenot kuntien valtionapuihin lisääntyivät nopeasti yhteiskuntapoliittisten uudistuksien takia. Valtio vaikutti toimenpiteillään kuntien
menokehitykseen, joten julkisen kysynnän kasvuun tähtäävä linja oli ulotettava myös kunnallistalouteen. Kuntien menojen määrä kasvoi koko
taantuman ajan nopeammin kuin valtion menojen määrä.
Inflaation alentaminen asetettiin finanssipolitiikan päätavoitteeksi vuonna 1976. Inflaatiopaineiden alentamiseksi tuloverotusta kevennettiin
vuodesta 1977 alkaen tuloveroasteikkoihin tehtyjen inflaatiotarkistusten avulla. Valtiontalouden tasapainottamiseksi liikevaihtoverotusta ja
valmisteverotusta kiristettiin. Valtion verotuksen rakenne muuttui ansiotulopainotteisesta kulutuspainotteisemmaksi. Tuloverotusta keventämällä
alennettiin yritysten tuotantokuluja. Näin pyrittiin parantamaan vientisektorin hintakilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Talouden
elvytyksessä avoimen sektorin kehitys oli tärkeimmässä asemassa. Työttömyyden kohoamiseen reagoitiin lähinnä työttömyyskorvauksia
maksamalla ja ammattikursseja järjestämällä.
Talouden elvytys toteutettiin valtiontalouden tulopuolella, sillä valtion menojen kasvu oli koko taantuman ajan hidasta. Valtion lainanottoon
jouduttiin turvautumaan aikaisempaa enemmän vuosina 1977–1978. Tuloverotuksen keventäminen ei olisikaan ollut mahdollista ilman
merkittävää lainanottoa.
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