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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa käsitellään niitä syitä, joiden seurauksena Suomi luopui devalvaatiopo-litiikasta. Tarkastelun kohteena on ennen kaikkea vuosina
1975 - 1998 suoritettujen devalvaatioiden rakennepoliittiset vaikutukset. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti metsäteollisuuden
kokonaistaloudellisen aseman muutoksiin ja sähköteollisuuden kas-vuun 1980-luvun puolivälin jälkeen. Lisäksi devalvaatiopolitiikkaa
tarkastellaan rahoi-tussektorin vapautumisesta seuranneen yritysten ulkomaanmääräisen lainan kasvun ja Suomen EY-politiikan näkökulmista.
Devalvaatiopolitiikka oli osa 1960-luvulta perittyä valtion Keynesiläisestä talouspoli-tiikkaa, joka ei enää vastannut 1990-luvun todellisuutta.
Talouden suhdanteiden tasoit-taminen devalvaation ja kotimaisen inflaation avulla ei tuonut samaa kilpailuetua kuin aiempina vuosikymmeninä.
Tutkimuksessa on metsä- ja metalliteollisuuden sekä elin-tarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden kannattavuutta vertailemalla selvitetty kuinka
valtion vientiteollisuutta suosiva valuuttapolitiikka hidasti teollisuuden rakennemuu-tosta. Devalvaatiot vahvistivat olemassa olevaa tuotanto- ja
vientirakennetta eivätkä kannustaneet uusien kilpailukykyisten tuotteiden kehittämiseen. Vuosien 1974 - 1998 välisenä aikana suoritetut
devalvaatiot eivät ratkaisseet Suomen teollisuuden rakenteel-lisia ongelmia, yksipuolista tuotantorakennetta ja innovaatioiden hitautta.
EY-jäsenyys nähtiin ratkaisuna työvoimakustannuksia kohottavan inflaatiokehityksen pysäyttämiseen ja kasvumahdollisuutena suomalaiselle
tietoliikenne- ja metsäteollisuudelle.
Vuosien 1974 - 1998 aikana pankkitoiminnan valvonta oli puutteellista ja mm. kassava-rantovelvoitteen kiertäminen oli merkittävä syy pankkien
ulkomaisen luotonannon kas-vuun. Tutkimuksesta selviää, että devalvaatiopolitiikka ylläpiti, vahvisti ja lisäsi rahoi-tusmarkkinoilla harjoitettua
keinottelua. Markan devalvaatio-odotuksista oli muodostu-nut sykli, jonka tiedettiin toteutuvan noin joka 10 vuosi. Olen tutkimuksessani
päätynyt johtopäätökseen, jonka mukaan kansainvälisen pääoman liikkuvuuden lisääntyminen oli merkittävin syy devalvaatiopolitiikasta
luopumiseen. Devalvaatiot olivat menettäneet tehonsa jo 1980-luvun alussa, jolloin Suomen oli käytännössä mahdotonta harjoittaa muista maista
riippumatonta valuuttakurssipolitiikkaa.
Tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä, kuinka Suomen EU-jäsenyys vaikuttaa lä-hes sata vuotta kestäneen devalvaatiosyklin toteutumiseen.
Kansantalouden kasvun kannalta merkittävin työmarkkinapolitiikan haaste 2000-luvulla on turvata ammattitai-toisen työvoiman saanti nuorisoa
vähemmän kiinnostaviin, mutta kansantalouden kan-nalta oleellisen tärkeisiin metsäteollisuuden tehtäviin.
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