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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa empiirisin menetelmin, onko finanssipolitiikalla reaalisia vaikutuksia Suomen kansantalouteen. Jos
näitä vaikutuksia löytyy, niin samalla tutkitaan niiden voimakkuus ja ajallinen kesto. Akateemisena taustana tällä kysymyksenasettelulla on
kansantaloudellisten koulukuntien, klassisten ja keynesiläisten, käymä keskustelu. Edellisen talousfilosofian mukaan taloudelle on parempi, että
julkinen sektori puuttuu talouden rakenteisiin mahdollisimman vähän, ja että julkinen sektori ei voi vaikuttaa reaalitalouteen pitkällä tähtäimellä.
Jälkimmäisen kannan puolustajat taas vaativat julkista sektoria puuttumaan talouden ongelmakohtiin, varsinkin niin sanottuihin
ulkoisvaikutuksiin, jossa vapaat markkinat eivät itse pysty korjaamaan ongelmiaan. He myös uskovat, että finanssipolitiikalla on pysyviä
reaalisia vaikutuksia taloudelliseen aktiviteettiin.
Tutkimus on toimeksianto Valtionvarainministeriöltä, joka haluaa käyttää tämän tutkimuksen johtopäätöksiä rakentaessaan omaa yleisen
tasapainon malliaan. Tarkastelun kohteena oleva ajanjakso käsittää vuodet 1990–2007, josta käytössä on neljännesvuositilastoja makrosarjoista.
Tässä tutkielmassa pääasiassa käytettävät sarjat ovat bruttokansantuote, julkisen sektorin kokonaistulot, julkisen sektorin kokonaismenot,
yksityiset investoinnit ja yksityinen kulutus. Näitä tutkitaan kahdella eri rakenteellisella vektoriautoregressiivisellä (SVAR) menetelmällä, jotka
hyödyntävät aikasarjojen dynaamisia relaatioita.
Tutkimusta tehtäessä tuli selväksi, että molemmat käytetyt lähestymistavat antavat samansuuntaisia tuloksia. Julkisen sektorin tulonlisäykset
vähentävät bruttokansantuotetta ja yksityistä kulutusta. Tulonlisäyksen vaikutukset investointeihin taas ovat joko nollatasoa tai positiivisia,
riippuen kumman menetelmän tuloksia käytetään. On kuitenkin huomattava, että päivämäärä-lähestymistapaa käytettäessä shokki sisältää kaiken
taloudellisen aktiviteetin mainittuna ajanjaksona, jolloin itse tuloshokin vaikutus on arvioitua pienempi. Näin pääteltynä on selvää, että vaikka
kyseinen vaikutus olisikin positiivinen, se ei ole merkittävän suuri.
Julkisen sektorin menonlisäyksillä puolestaan on vähentävät vaikutukset yksityisen sektorin muuttujiin, molempia lähestymistapoja käytettäessä.
Täten tämä tutkimus viittaa uusklassisen teorian paikkansapitävyyteen Suomen kansantalouden muuttujiin ajanjaksolla 1990–2007. Julkisen
talouden menojen lisäyksellä on negatiivinen vaikutus talouteen, kuten myös tulojen lisäyksellä. Täytyy kuitenkin huomata, että tämä tutkimus ei
ota kantaa yksityisen kulutuksen jakautumiseen, investointien kohdentumiseen tai tulojen jakautumiseen. Näin tämä tutkimus ei siis ota kantaa
niin sanottuihin kohtuus-kysymyksiin. Mutta kokonaistalouden aktiviteettia ajatellen, tarkemmin sen yksityistä sektoria, mitä vähemmän julkinen
sektori osallistuu talouden toimintaan sen paremmin talous voi.
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