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Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa selvitetään finanssipolitiikan ei-keynesiläisiä
vaikutuksia yksityiseen kulutukseen. Valtiontalouden epätasapainotilanteessa fi-
nanssipolitiikan kiristäminen saattaa lisätä yksityistä kulutusta ja vastaavasti el-
vyttävä politiikka voi johtaa kulutuksen vähenemiseen. Tutkimuksessa selvitetään
16 OECD-maan aineistolla tehdyllä aikasarja-poikkileikkaus-regressioanalyysilla
viiden talouden epätasapainoa osoittavan muuttujan vaikutuksia talouspolitiikan
instrumenttien toimivuuteen. Tulosten mukaan varsinkin valtion korkea velka-
aste ja huomattava budjettialijäämän leikkaus muuttavat verotuksen, julkisen ku-
lutuksen ja tulonsiirtojen vaikutuksia normaaliajoista poikkeaviksi. Erityisesti jos
ylivelkaantuneessa maassa vakautetaan valtion taloutta huomattavilla budjetti-
leikkauksilla, saattavat vaikutukset yksityiseen kulutukseen olla ei-keynesiläisiä.
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Abstract: This paper examines the non-Keynesian effects of the fiscal policy on
private consumption. The tightening of fiscal policy may result in increase in
private consumption if public sector’s financial situation is unsustainable.
Accordingly, a loose fiscal policy may then have a negative impact on private
consumption. In this paper pooled regression equations with the data from 16
OECD countries are run to test the effects of five variables, reflecting public
sector’s unsustainable financial situation, on the components of fiscal policy.
Regressions show that especially high public sector debt and large cuts in budget
deficits may change the effects of taxes, public consumption and transfers on the
private consumption from normal times. Especially if an overindebted country
balances the budget through large deficit cuts the effects on private consumption
may be non-Keynesian.
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Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa on selvitetty uusinta talouspolitiikan vaikutuksia yksityiseen
kulutukseen käsittelevää teoriaa, ns. finanssipolitiikan ei-keynesiläisiä vaikutuk-
sia. Ei-keynesiläiset vaikutukset saavat talouspoliittisten instrumenttien vaikutuk-
set kulutukseen käänteisiksi normaalien aikojen oletusarvoon verrattuna, eli
finanssipolitiikkaa kiristävillä toimilla onkin yksityistä kulutusta elvyttävä vaiku-
tus, ja valtion lisävelanotto puolestaan vähentää kulutusta. Ei-keynesiläisten vai-
kutusten ero aiempiin teorioihin on, että se ei ole yleispätevä, kaikkiin tilanteisiin
sopiva, vaan se vaatii taakseen oletuksia epätasapainoisesta julkisen talouden ti-
lasta tai merkittävistä talouspoliittisista muutoksista.

Syinä finanssipolitiikan ei-keynesiläisiin vaikutuksiin ovat ensisijaisesti muutos
kuluttajien tulo-odotuksissa sekä korkojen muutoksen kautta tulevat varallisuus-
vaikutukset. Mikäli talouspolitiikan suunnanmuutos saa kuluttajat uskomaan, että
kohonneilla veroilla ja/tai vähentyneillä julkisilla menoilla pystytään välttämään
vielä korkeammat verot tulevaisuudessa, on tällä kuluttajien pysyväistuloja nosta-
va vaikutus. Vaatimuksena on, että nykyisten veronkorotusten arvo on pienempi
kuin tulevien verojen diskontattu nykyarvo olisi. Korkovaikutus tulee kahta
kautta. Valtion vähentynyt lainojen kysyntä laskee suljetuilla pääomamarkkinoilla
korkotasoa ja toisaalta aiempaa vakavaraisemman valtion maksamat korkopree-
miot laskevat. Inflaatioriski vähenee, koska tarve velkojen kattamiseen setelira-
hoituksella pienenee, ja takaisinmaksuriskipreemio supistuu velkaantumisen
kasvun taittuessa.

Ei-keynesiläiset teoriat kehittyivät 1980-luvun havainnoista maissa, joissa yksi-
tyisen kulutuksen havaittiin kasvavan, vaikka samanaikaiset julkisen talouden
vakautusohjelmat supistivat kotitalouksien tuloja, toisin kuin vallalla ollut keyne-
siläinen teoria oletti. Valtion korkea velkaantuminen, joka on ollut arkipäivää
viime vuosikymmeninä länsimaissa, on perussyy tilanteeseen, jossa kuluttajat
voivat pitää maan taloudellista tilannetta kestämättömänä pitkällä tähtäimellä.
Myös julkisen sektorin suuri koko ajaa valtion helposti joko velkaantumaan tai
nostamaan verotuksen kohtuuttoman korkealle tasolle kriisin sattuessa. Pienet
muutokset talouspolitiikassa eivät ole monestikaan riittäviä luomaan uskottavaa
kuvaa talouspolitiikan suunnanmuutoksesta, joten yhtenä perusvaatimuksena ei-
keynesiläisille vaikutuksille pidetään yleensä budjetin alijäämien huomattavaa
muutosta.

Aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa on todettu erityisesti Tanskan 1980-
luvun alussa ja myös Irlannin saman vuosikymmenen lopussa hyötyneen uskotta-
vasta talouden vakautusohjelmasta. Suomen ja Ruotsin 1990-luvun alun laman
finanssipolitiikat ovat myös mahdollisesti saaneet aikaan ei-keynesiläisiä vaiku-
tuksia yksityisessä kulutuksessa. Laajemmat tutkimukset OECD-maista ovat vii-
tanneet ei-keynesiläisten vaikutusten olemassaoloon, kun budjettien alijäämien



muutokset ovat olleet suuria. Tulokset ovat kuitenkin jossain määrin vaihdelleet
Giavazzin ja Paganon (1996) tulosten selvästi tukiessa finanssipolitiikan ei-
tavanomaisia vaikutuksia, kun taas Arolan tutkimuksessa (1996) vain veroilla on
tilastollisesti merkitsevä käänteinen vaikutus.

Tässä tutkimuksessa testattiin 16 OECD-maan aineistolla vuosilta 1978-97 eri-
laisten talouden tilanteiden merkityksiä ei-keynesiläisten vaikutusten syntyyn.
Mahdollisina ei-keynesiläisiä vaikutuksia aiheuttavina talouden epätasapainote-
kijöinä tutkittiin suuria budjettialijäämiä, korkeaa valtion velkaa, suurta julkista
sektoria sekä budjetin alijäämien merkittävää muutosta. Lisäksi testattiin näiden
muuttujien yhdistelmiä, jolloin useampi kuin yksi ehdoista toteutuu maassa sa-
manaikaisesti. Tutkittavina talouspolitiikan instrumentteina olivat julkinen kulu-
tus, tulonsiirrot, kokonaisverotus sekä kotitalouksien suora verotus, jotka jaettiin
talouden epätasapainodummy-muuttujilla normaali- ja epätasapainoaikoihin. Es-
timointimenetelmänä oli yhdistetty aikasarja-poikkileikkaus-regressioanalyysi.

Tulokset eri epätasapainomuuttujien vaikutuksista olivat vaihtelevat. Normaaliai-
koina talouspolitiikan instrumenttien vaikutukset olivat lähinnä keynesiläisiä. Lä-
hes kaikissa tapauksissa instrumenttien vaikutukset muuttuivat ei-keynesiläiseen
suuntaan dummylla kerrottaessa, mutta tilastollisesti merkittäviä tuloksia oli var-
sin vähän. Suurilla budjettialijäämillä ja julkisen sektorin koolla ei ollut merki-
tystä talouspolitiikan toimivuudelle. Julkisen velan ollessa yli 60 prosenttia
bruttokansantuotteesta nousivat kokonaisverojen lisäykset tilastollisesti merkitse-
viksi yksityisen kulutuksen lisääjiksi epätasapainoaikoina. Myös tulonsiirrot ja
kotitalouksien suorat verot vaihtoivat etumerkkiään, mutta eivät merkittävästi.
Budjetin alijäämien leikkaukset antoivat varsin samanlaisen tuloksen kuin julki-
nen velka. Sen sijaan alijäämien kasvamisen tulokset eivät olleet ollenkaan saman
suuntaiset muiden muuttujien kanssa, eikä niistä ollutkaan havaittavissa min-
käänlaista ei-keynesiläistä vaikutusta.

Kun useampi dummy-muuttuja asetettiin yhtäaikaisesti voimaan, muuttuivat tu-
lokset odotetusti enemmän ei-keynesiläiseen suuntaan. Myös alijäämien kasvussa
oli havaittavissa viitteitä ei-tavanomaisista vaikutuksista, kun se yhdistettiin kor-
keaan velkaan, mutta ei merkittäviä. Selvästi merkittävimmät tulokset tulivat ali-
jäämien leikkausten tekemisestä pahasti velkaantuneissa maissa. Näissä
tapauksissa sekä kokonaisveroilla että kotitalouksien suorilla veroilla oli tilastolli-
sesti merkitsevästi kulutusta elvyttäviä vaikutuksia ja julkisen kulutuksen lisäyk-
sellä puolestaan yksityistä kulutusta supistava vaikutus. Tulonsiirtojen
negatiivinen kerroin ei noussut tilastollisesti merkitseväksi. Myös suurten alijää-
mien yhdistäminen korkeaan velkaan toi tilastollisesti merkitseviä tuloksia.

Regressioanalyysien tuloksista voidaan päätellä, että kaksi talouspolitiikan teki-
jää, valtion korkea velka sekä huomattavat budjetin parannukset, vaikuttavat ei-
keynesiläisten vaikutusten syntyyn muita enemmän. Valtion velkaantuminen on
selvin merkki talouden ajautumisesta epätasapainoiseen tilanteeseen. Julkisen



sektorin suuri koko ei vielä osoita, että taloudessa olisi ongelmia, vaikkakin se
tekee maasta riskialttiimman. Suuret budjetin alijäämät puolestaan ovat olleet
yhteydessä korkeaan inflaatioon, joka on syönyt niiden merkitystä. Merkittävät
budjetin alijäämän leikkaukset ovat yleensä selvä merkki talouspolitiikan suunnan
muutoksesta, joka todellakin voi johtaa valtiontalouden tasapainottamiseen ja sitä
kautta alempiin veroihin tulevaisuudessa. Budjettialijäämiä leikataan yleensä po-
liittisista syistä vain pakon edessä, joten niihin on usein yhdistynyt muitakin talo-
uteen vaikuttavia tekijöitä. Alijäämäleikkaukset pahasti velkaantuneissa maissa
saivat aikaan voimakkaimmin ei-keynesiläiset tulokset, koska siinä toteutuvat
teorian kaksi peruselementtiä, talouden epätasapaino ja uskottava talouspolitiikan
suunnanmuutos. Alijäämien kasvu ei antanut samanlaisia tuloksia. Syynä voi olla,
että poliitikoille lisävelanotto on paljon helpompaa kuin budjettileikkaukset. Vel-
kaa voidaan ottaa riippumatta muusta taloudellisesta tilanteesta oman poliittisen
suosion kohottamiseksi.

Tämä tutkimus antaa tukea talouspolitiikan ei-keynesiläisten vaikutusten esiinty-
miseen tilanteessa, jossa yhdistyy selkeä valtion talouden epätasapaino yhdistet-
tynä uskottavaan, merkittävään budjetin alijäämän leikkaukseen. Tärkeää on
huomata, että tällaiset yhdistelmät ovat poikkeuksia ja siksi finanssipolitiikan ei-
tavanomaisilla vaikutuksilla voidaan talouspolitiikkaa perustella vain poikkeuk-
sellisissa oloissa.
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1 Johdanto

Talouspolitiikan vaikutukset yksityiseen kulutukseen ovat olleet jo vuosia keskei-
nen tutkimuskohde. Talouspolitiikan vaikutukset yksityiseen kulutukseen ovat
jakautuneet perinteisesti kolmeen teoriaan. Keynesiläisen teorian mukaan budjet-
tialijäämän kasvu, eli julkisten menojen kasvu ja/tai verotuksen kevennys, lisää
kerroinvaikutuksen kautta yksityistä kulutusta, koska yksityinen säästäminen kas-
vaa vähemmän kuin julkinen säästäminen vähenee. Keynesiläinen ajatus perustuu
siihen, että kotitaloudet eivät ota tulevaisuutta huomioon kulutuspäätöksiä teh-
dessään. Neoklassisissa malleissa kotitaloudet laskevat ainoastaan osan nykyi-
sestä valtion velanotosta tulevan heidän maksettavakseen, koska heillä on
rajallinen elinaika. Tällöin kotitalouden elinaikaiset tulot ja kulutus kasvavat
budjettialijäämien myötä, mutta vähemmän kuin keynesiläisen teorian mukaan.
Kolmas perusteoria on ollut ns. Ricardon ekvivalenssiteoria, jonka mukaan val-
tion menojen rahoitustavalla ei ole vaikutusta yksityiseen kulutukseen. Ricardo-
laisessa mallissa kotitalouksilla on ääretön suunnitteluhorisontti  ja ne ottavat
myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnin huomioon. Valtion velanotto saa aikaan
vastaavan suuruisen yksityisen säästämisen lisääntymisen, koska kotitaloudet
valmistautuvat tulevaisuuden korkeampiin veroihin. Niinpä finanssipolitiikkaa ei
voida käyttää talouden elvyttämiseen.1

Viime vuosina on eräissä tutkimuksissa havaittu, että joissakin Länsi-Euroopan
maissa yksityinen kulutus on käyttäytynyt toisin kuin mikään vanhoista teorioista
olettaa. Tutkimuksissa on todettu, että joissain tapauksissa valtion supistavalla
finanssipolitiikalla onkin ollut yksityistä kulutusta elvyttävä vaikutus. Toisin kuin
muut finanssipolitiikan teoriat, jotka eivät ole taloudellisesta tilanteesta riippuvia,
nämä talouspolitiikan ei-keynesiläiset vaikutukset ovat yhdistettävissä valtion
talouden epätasapainoiseen tilaan. Tietyissä olosuhteissa kuluttajien luottamus
harjoitetun talouspolitiikan kestävyyteen paranee taloutta vakauttavien toimien
seurauksena niin paljon, että normaalioloissa taloutta kiristävät toimenpiteet vai-
kuttavatkin kulutusta elvyttävästi. Vastaavasti elvyttävä finanssipolitiikka voi
muuttua taloutta supistavaksi, jos julkisen talouden ei uskota olevan kestävällä
pohjalla. Ei-keynesiläiset vaikutukset voivat toteutua kuitenkin vain tietyissä
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Menoleikkausten ja verojen noston on nostettava
kotitalouksien varallisuutta korkovaikutusten kautta tai lisättävä kotitalouksien
odotuksia verojen laskusta tulevaisuudessa ja siten niiden odotettua pysyväistu-
loa.

Vasta 1980-luvun lopulla syntyneenä teoriana ei finanssipolitiikan ei-
keynesiläisiä vaikutuksia ole edes koko maailmassa paljon tutkittu ja todisteet
niiden olemassaolosta perustuvat muutamiin yksittäisiin tapauksiin. Irlannin ja

                                           
1 Finanssipolitiikan perusteorioita esittelee esim. Becker ja Paalzow (1996). Tarkemmin teorioita käsit-
televät mm. Barro (1974), Bernheim (1989) ja Eisner (1989).
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Tanskan talouksien vakautukset 1980-luvulla (Giavazzi ja Pagano 1990) ja Ruot-
sin (Giavazzi ja Pagano 1990) ja Suomen (Arola 1996) valtioiden velkaantumiset
1990-luvulla kuuluvat merkittävimpiin esimerkkitapauksiin, joissa talouspolitii-
kalla on saattanut olla ei-tavanomaisia vaikutuksia.2 Lisäksi on tehty muutama
laajempaan kansainväliseen aineistoon perustuva tutkimus finanssipolitiikan
käänteisistä vaikutuksista talouden epätasapainoaikoina.3

Tässä tutkimuksessa esitellään ensiksi finanssipolitiikan ei-keynesiläiseen kulu-
tuskäyttäytymiseen johtavia teorioita. Tutkimuksen empiirisessä osassa tehdään
yhdistetty aikasarja-poikkileikkaus-regressioanalyysi 16 OECD-maalle vuosina
1978-97. Sillä pyritään selvittämään, muuttuvatko talouspolitiikan vaikutukset
yksityiseen kulutukseen talouden epätasapainoaikoina. Tutkimus perustuu Gia-
vazzin ja Paganon (1996) kehittämään ja myös Arolan (1996) käyttämään niin
sanottuun epätasapainoestimointimalliin, jossa dummy-muuttujan avulla erote-
taan talouden epätasapainotilanne normaaliajoista. Testattavana on kolmen ta-
louspolitiikan instrumentin - julkisen kulutuksen, tulonsiirtojen sekä verotuksen -
vaikutukset yksityiseen kulutukseen silloin, kun talous on tasapainoisessa tilassa,
ja muuttuvatko vaikutukset, jos talouden ei enää katsota olevan kestävällä poh-
jalla. Eri dummy-muuttujien avulla testataan, mitkä seikat valtion taloudessa voi-
vat johtaa ei-keynesiläisiin vaikutuksiin. Testattavina muuttujina ovat budjetin
alijäämä, valtion velka-aste, julkisen sektorin koko sekä budjetin alijäämän muu-
tos. Lisäksi selvitetään, ilmenevätkö ei-keynesiläiset vaikutukset helpommin, kun
useita edellä mainittuja talouden epätasapainomuuttujia on voimassa samanaikai-
sesti. Lopuksi esitetään yhteenveto sekä johtopäätökset tutkimuksesta.

Tämä keskustelualoite on lyhennetty versio Lippo Suomisen Helsingin kauppa-
korkeakoulun kansantaloustieteen laitokselle tekemästä pro gradu -tutkielmasta
(Suominen 1998).4 Tutkielma kokonaisuudessaan on pyydettäessä saatavana kir-
joittajalta.

                                           
2 Muita mahdollisia selityksiä kulutuksen muutoksille ko. maissa mm. Andersen (1994), Jonung et al.
(1996), Söderström (1995) ja Kiander ja Vartia (1998).
3 Ks. mm. Alesina ja Perotti (1996).
4 Kiitokset Jaakko Kianderille Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta sekä Pertti Haaparannalle ja
Pekka Ilmakunnakselle Helsingin kauppakorkeakoulusta työn kommentoinnista sekä parannusehdotuk-
sista.



3

2 Finanssipolitiikan ei-keynesiläiset vaikutukset

Hallitseva oppi valtion budjettialijäämistä on pitkään ollut keynesiläinen malli,
jonka mukaan alijäämien vähentäminen joko menoja vähentämällä tai verotusta
kiristämällä saa yksityisen kysynnän laskemaan lyhyellä aikavälillä. Keynesiläi-
nen teoria perustuu valtion menoleikkausten suoraan, negatiiviseen vaikutukseen
taloudenpitäjien käytettävissä oleviin tuloihin ja taloudelliseen toimintaan. Tilan-
ne voi muuttua, jos taloudenpitäjät kokevat julkisen velan kasvavan hallitsemat-
tomasti, kestämättömällä tavalla. Nopea velkaantuminen ja korkea velkataso
voivat saada taloudenpitäjät epäilemään, onko valtion talous enää realistisella
pohjalla ja niinpä talouspolitiikan muutoksista voi seurata normaalin suoran vai-
kutuksen lisäksi myös tulevaisuuden odotusten muutosten kautta tuleva epäsuora
vaikutus. Joskus selkeää suoraa kulutusta vähentävää vaikutusta merkittäväm-
mäksi voi nousta odotusten kautta tuleva vastakkainen vaikutus. Tällaisessa ti-
lanteessa menoleikkaukset voivat saada aikaan epäsuoran kysyntää lisäävän
vaikutuksen, jos leikkausten uskotaan vähentävän valtion menoja pysyvästi pi-
demmällä tähtäimellä ja siten myös yksityisten henkilöiden verotusta (Hellwig ja
Neumann 1987). Lisäksi valtion velkarahoituksesta seuraava korkojen kautta tu-
leva suora negatiivinen vaikutus on kasvanut, kun kohonnut velka-aste on nosta-
nut valtioiden riskipreemioita. Aiemmin kun velka-aste pysyi jatkuvasti
matalahkona, voitiin länsimaisia valtioita pitää riskittöminä kohteina, mutta li-
sääntynyt lainaus on vaatinut entistä kalliimman rahan käyttöä.

Ei-keynesiläisten vaikutusten teoriat alkoivat syntyä 1980-luvulla. 1970- ja 80-
luvuilla koetut valtioiden voimakkaat velkaantumiset ja sen seurauksina joissakin
maissa koettu odotusten vastainen yksityisen kulutuksen käyttäytyminen asettivat
finanssipolitiikan asiantuntijat uuteen tilanteeseen, jossa ei enää voitukaan arvioi-
da varmasti harjoitetun politiikan vaikutuksia. Ensimmäisen kerran odotusteorian
esittelivät Sargent ja Wallace (1981) rahapolitiikan yhteydessä. He totesivat, että
sen lisäksi, että kireä rahapolitiikka nostaa korkotasoa ja siten lisää säästämistä,
myös nykyinen rahan tarjonnan kasvun hidastaminen luo odotuksia valtion vel-
kaantumisesta ja siten valtion lainamaksujen noususta tulevaisuudessa, minkä
takia rahan tarjontaa on taas jatkossa nostettava.

Seuraavassa käydään läpi eri kanavia, joita kautta ei-keynesiläiset vaikutukset
voivat syntyä sekä missä olosuhteissa kuluttajat voivat käyttäytyä toisin kuin
keynesiläinen kulutusteoria olettaa. Tulo-odotusteoria ja varallisuusvaikutukset
ovat selvästi merkittävimmät syyt ei-keynesiläisten vaikutusten syntyyn. Työvoi-
man tarjonnan vaikutuksia voidaan pitää varsin vähäisinä. Lisäksi ei-keynesiläisiä
vaikutuksia voi tulla siitä, että julkisen kulutuksen leikkaukset joudutaan korvaa-
maan yksityisellä kulutuksella, mikä aiheuttaa yksityisen kulutuksen nousua. Tä-
mä julkisen kulutuksen korvaaminen yksityisellä oli Giavazzin ja Paganon (1990)
mukaan jossain määrin havaittavissa Tanskan vakautusohjelman yhteydessä,
mutta se riitti selittämään vain pienen osan kulutuksen noususta. Myös Brunilan
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(1997) tulosten mukaan julkinen kulutus ja yksityinen kulutus ovat kuluttajien
hyötyfunktioissa paremminkin riippumattomia tai toisiaan täydentäviä kuin toisi-
aan korvaavia.

2.1 Tulo-odotusteoria

Tulo-odotusteoria perustuu kuluttajan intertemporaalisiin kulutuspäätöksiin. Ku-
luttajat tietävät, että valtio ei voi ikuisesti ottaa velkaa. Ennemmin tai myöhem-
min velka on maksettava pois verojen muodossa ja tämä vaikuttaa kuluttajan tulo-
odotuksiin (käytettävissä olevan tulon osalta). Niinpä erityistapauksissa, joissa
talouden uskotaan olevan epätasapainoisella pohjalla, valtion menojen lisääminen
voi johtaa nykyisen kulutuksen vähenemiseen, koska ihmiset lisäävät säästämis-
tään enemmän kuin valtio vähentää. Vastaavasti, jos valtion menojen leikkauksen
odotetaan olevan pysyvä, tai vähintäänkin pitkäaikainen, on siitä seurauksena
kuluttajien tulevaisuuden verojen aleneminen, mikä saa aikaan kulutuksen kasvua
pysyväistulojen noustessa, kun tulevien tulojen diskontattu nykyarvo nousee.

Tulo-odotusteoria, kuten ricardolainen ekvivalenssikin, perustuu Friedmanin
(1957) alunperin esittelemään pysyväistuloteoriaan. Sen mukaan kuluttaja kulu-
tuspäätöstä tehdessään ei huomioi ainoastaan nykyisiä käytettävissä olevia tulo-
jaan, vaan myös ne tulot, joita hän odottaa tulevaisuudessa saavansa. Kuluttaja
pyrkii tulojensa ajoituksesta huolimatta mahdollisimman tasaiseen kulutusuraan
elinkaarensa aikana5. Niinpä valtion nykyinen budjettialijäämä vaikuttaa tulevai-
suudessa odotettavien verojen kautta kuluttajan tuleviin käytettävissä oleviin tu-
loihin (tai tulo-odotuksiin) ja siten myös nykyiseen kulutukseen. Valtion
elvytysyritykset talouden epätasapainoaikana voivat saada aikaan negatiivisen
vaikutuksen kulutukseen, jos valtion rahoitusalijäämän tuleviin veroihin aiheut-
taman lisäyksen uskotaan olevan suurempi kuin nykyisestä alhaisemmasta vero-
tuksesta saatava hyöty. Huomattavaa ei-keynesiläisissä malleissa on, että ne eivät
ota huomioon julkisen kulutuksen tuottamaa lisähyötyä kotitalouksille, vaan niis-
sä huomioidaan ainoastaan verotuksen muutosten aiheuttamat vaikutukset käy-
tettävissä oleviin tuloihin ja siten yksityiseen kulutukseen.

Muutokset pysyväistulossa riippuvat odotuksista. Valtion menojen leikkaus, joka
on riittävän suuri ja (jonka uskotaan olevan) pysyvä, voi johtaa tulevien verojen
alenemisen ja siten käytettävissä olevien tulojen kasvuun, kuten Feldstein (1982)
ja Drazen (1990) osoittavat. Mutta jopa pienet muutokset valtion kulutuksessa
voivat johtaa suuriin vastakkaisen suuntaisiin muutoksiin yksityisessä kulutukses-
sa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, jos valtion talouden oletetaan alkavan tasapai-
nottumisen, kun valtion menot saavuttavat tietyn raja-arvon. Jos silloin, kun tuo
raja-arvo saavutetaan, vakautuminen ei alakaan, tuon rajan jälkeinen julkisen ku-

                                           
5 Jos kulutuksen rajahyöty on aleneva, kuten yleisesti oletetaan, on kuluttajan kannalta tasainen kulu-
tusura optimaalinen.
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lutuksen lisäys voi vahingoittaa yksityistä puolta merkittävästi. (Bertola ja Drazen
1993)

Jopa verojen nousulla voi olla kulutusta elvyttäviä vaikutuksia. Blanchard (1990)
selvittää miten ja millaisissa olosuhteissa verojen nostamisella voi olla kulutusta
ja sitä kautta koko taloutta elvyttäviä vaikutuksia. Blanchardin (1990) malli
osoittaa, että nykyinen verojen nostaminen voi olla kulutusta lisäävää sopivissa
olosuhteissa. Verojen siirtäminen tulevaisuudesta tähän päivään voi saada aikaan
kaksi vaikutusta. Nykyisten veronmaksajien verorasitus nousee vähentäen käy-
tettävissä olevaa tuloa ja kulutusta. Nykyisillä veroilla saatetaan kuitenkin eh-
käistä vielä ankarampi ja taloutta pahemmin rasittava verotus tulevaisuudessa,
millä voi olla kulutusta lisäävä vaikutus. Jos valtio leikkaa nykyisiä veroja, niin se
joutuu jatkossa nostamaan niitä entistä enemmän uusien velkojen aiheuttamien
korkomaksujen vuoksi. Jos verojen aiheuttama hyvinvoinnin menetys on veroas-
teen suhteen kasvava funktio, tällainen verojen siirtäminen tulevaisuuteen johtaa
kasvavaan diskontattuun hyvinvointitappioon ja siten pysyväistulon ja kulutuksen
vähenemiseen. Myös epävarmuuden väheneminen talouspolitiikan tulevaisuuden
suunnasta voi vähentää ihmisten säästämistarpeita.

Sutherland (1995) näyttää, että vastaavasti verojen lasku voi vähentää pysyväis-
tuloja ja siten myös yksityistä kulutusta. Tämä voi tapahtua taloudessa, jossa ih-
misillä on rajallinen elinaika, jos maan velka-aste on jo valmiiksi korkea.
Mallissa jokaisella kuluttajalla on vakiotodennäköisyys kuolla jokaisella ajanjak-
solla, joten malli on ei-ricardolainen. Valtion harjoittama talouspolitiikka on
kestämättömällä pohjalla ja siksi talouden tasapainottamisen täytyy tapahtua en-
nemmin tai myöhemmin. Tässä tilanteessa veroleikkaus johtaa velkojen kasvuun
entisestään, ja voi saada ihmiset uskomaan, että ”takaisinmaksun aika” lähenee.
Tällöin nykyisen sukupolven odotettavissa oleva pysyväistulo vähenee. Niin kau-
an kuin valtion velka on vähäistä finanssipolitiikan vaikutukset kulutukseen ovat
keynesiläisiä eli budjetin alijäämät lisäävät kysyntää. Tämä johtuu siitä, että al-
haisella velkatasolla talouden tasapainottamisajankohdan odotetaan tulevan vasta
oman kuoleman jälkeen. Koska on epätodennäköistä, että kuluttaja joutuisi mak-
samaan veroina takaisin koko budjettialijäämän verran, hän joko diskonttaa vain
osan (tai ei ollenkaan) nykyisen alijäämän aiheuttamista tulevista veroista tähän
päivään tai diskonttokorko on korkea heijastaen verojen maksamisen epätodennä-
köisyyttä. Jos taas valtion velkataso nousee mallissa korkeaksi, todennäköisyys
vakauttamisen aloittamisesta kuluttajan elinaikana kasvaa ja siksi tulevien verojen
diskontattu nykyarvo kasvaa vähentäen kuluttajan varallisuutta ja lisäten säästöjä,
joten kulutus vähenee - toisin kuin keynesiläinen malli olettaa.

On mahdollista johtaa myös muita malleja, jotka johtavat eri syistä samaan epä-
lineaariseen lopputulokseen. Esimerkiksi jos nykyistä finanssipolitiikkaa pidetään
kestämättömänä, ja jos sen annetaan jatkua tiettyä aikaa kauemmin, on tuloksena
valtion velan maksuhäiriöitä, jotka aiheuttavat taloudelle suuria ongelmia. Vero-
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jen alentaminen lisää velkamäärää ja siten maksuhäiriöiden todennäköisyys kas-
vaa entisestään, mikä vuorostaan pienentää yksityisen sektorin tulevaisuuden tu-
lojen diskontattua nykyarvoa.

Bertola ja Drazen (1993) nimittävät näitä vaikutuksia ”finanssipolitiikan tulo-
odotusnäkemykseksi”. Bertolan ja Drazenin mallissa valtion kulutus on satun-
naiskulun mukainen, mutta vakioisella kasvavalla trendillä ja kansantulo on
(yksinkertaisuuden vuoksi) vakio. Lähtökohtaoletuksena on, että valtiontalouden
vakauttamisella on vaikutuksia, jotka vähentävät tuotantoa. Vaikka valtion velka
kasvaa nopeasti, niin poliittisista syistä johtuen voidaan talouden vakauttamista
usein siirtää optimaalisesta ajankohdasta eteenpäin, kunnes joudutaan tilantee-
seen, jossa vakauttamistoimenpiteet on pakko aloittaa. Tällöin valtiontalouden
tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet aiheuttavat kuluttajille selvästi suurem-
pia haittoja kuin hallittu vakautusohjelma.

Jos hallitus aloittaa uuden vakautusohjelman ja kuluttajat uskovat hallituksen
”olevan tosissaan” eli valtion uuden tiukemman talouspolitiikan olevan pysyvää
myös tulevaisuudessa, voi kuluttajien arvio tulevaisuuden veroista laskea, ja siten
pysyväistulohypoteesin mukaisesti kulutus lisääntyy. Jos tulevien verojen dis-
kontattu nykyarvo laskee, lisää se varallisuutta tänä päivänä ja osa siitä käytetään
kulutuksen lisäämiseen. Jos julkinen kulutus saavuttaa tason, jota kuluttajat piti-
vät vakautukselle kriittisenä tasona, mutta hallitus ei, voi kulutus laskea huomat-
tavasti pienenkin valtion menojen lisäyksen seurauksena, koska tulevien verojen
uskotaan nousevan. Toisin sanoen odotus vakautuksesta jollakin valtion kulutuk-
sen kriittisellä tasolla johtaa kysynnän supistumiseen, jos vakautus ei alakaan
silloin, kun kriittinen taso saavutetaan.

Odotusnäkemyksen mukaisesti Bertola ja Drazen (1993) osoittavat, että tulevai-
suuden huomioon ottavien kuluttajien käyttäytyminen ja valtion vakavaraisuus
neoklassisessa mallissa saavat aikaan sen, että yksityinen kulutus muuttuu vä-
hemmän kuin julkinen kulutus, koska julkisen kulutuksen kasvu aiheuttaa odotuk-
sia vastakkaisesti muutoksesta tulevaisuudessa.

Giavazzi ja Pagano (1996) esittävät, että, jotta finanssipolitiikalla olisi ei-
keynesiläisiä vaikutuksia, täytyy valtion budjettivajeen / -ylijäämän olla huomat-
tavan suuri. Vain suuret ja pysyviksi uskotut muutokset valtion talouspolitiikan
suunnassa voivat saada aikaan normaalista poikkeavaa kulutuskäyttäytymistä.
Pienet budjetin yli- ja alijäämät ovat vaikutuksiltaan lähinnä keynesiläisiä, koska
niillä ei saavuteta uskottavuutta siitä, että tulevaisuuden politiikka olisi merkittä-
västi nykyisestä poikkeavaa.

2.2 Korkovaikutukset

Uskottava talouspolitiikan suunnan muutos voi saada aikaan korkojen laskun.
Korkotason muutos puolestaan saa aikaan varallisuusvaikutuksen. Budjettivajeen
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vähentäminen vaikuttaa suljetussa taloudessa korkoihin kahta eri kautta. Ensinnä-
kin, jos valtio vähentää lainanottoaan, vähenee kysyntä lainamarkkinoilla ja siten
korkojen on laskettava, jotta lainarahan kysyntä vastaisi tarjontaa. Lisäksi laino-
jen takaisinmaksuriskipreemio voi alentua, jos aiempaa talouspolitiikkaa pidettiin
kestämättömänä ja siten uusi politiikka parantaa valtion talouden vakavaraisuutta
(Giavazzi ja Pagano 1996). Korkojen lasku pienentää myös diskonttokorkoja,
joten nykyisen varallisuuden markkina-arvo kasvaa ja varallisuuden kasvu puo-
lestaan johtaa kulutuksen lisääntymiseen. Riskipreemioiden pieneneminen johtuu
kahdesta seikasta: inflaatioriskipreemio pienenee sekä valtion lainan takaisinmak-
suriski vähenee. Takaisinmaksuriskipreemion vaikutus on pieni vähävelkaisille
valtioille, mutta voi olla merkittävä pahasti velkaantuneille ja epävakaille maille,
kuten kehitysmaille. (Alesina ja Perotti 1996)

Selkeä talouspolitiikan suunnan muutos voi aiheuttaa merkittävän luottamuksen
lisääntymisen valtiota kohtaan. Luottamus valtion talouspolitiikkaan alentaa kor-
kopreemioita, ja matalammat korot vaikuttavat erityisesti investointien ja kesto-
kulutushyödykkeiden kysyntään. Miller, Skidelsky ja Weller (1990) rakentavat
mallin, jossa on edellä mainitut vaikutukset. Siinä valtio on ylivelkaantumistilan-
teessa pakotettu asettamaan vero velkakirjojensa haltijoille. Kun valtion velka
kasvaa satunnaisten shokkien seurauksena kohti veron asettamiseen pakottavaa
tasoa, nousee velan riskipreemio ja yksityinen kysyntä vähenee. Talouden tasa-
painotusohjelma, jonka seurauksena velka laskee selvästi tuon tason alapuolelle,
kaventaa riskipreemiota ja saa erityisesti voimakkaasti korkojoustavan
(esimerkiksi kestokulutushyödykkeiden) kysynnän kasvamaan.

Samoin myös Alesina ja Tabellini (1990) osoittavat, että voimakkaasti velkaantu-
neessa maassa, erityisesti jos velkojen maturiteetti on lyhyt, voi syntyä itsensä
toteuttava luottamuskriisi. Jos kriisi syntyy ja velkojat eivät suostu uusimaan lai-
noja, on valtion pakko verottaa velkakirjojensa haltijoita. Velkatason laskeminen
tai lainojen maturiteetin pidentäminen vähentävät luottamuskriisin riskiä ja siihen
liittyvää riskipreemiota. Valtion talouden vakauttaminen tasolle, jossa velka on
selvästi mahdollisen kriisirajan alapuolella, voi laskea huomattavasti korkojen
riskipreemioita.

Toisaalta Deaton (1992) toteaa, että korko vaikuttaa vain vähän kulutukseen em-
piiristen havaintojen perusteella. Siten yleensä tulo-odotusteoriaa pidetään kor-
kojen muutosta tärkeämpänä lähteenä ei-keynesiläisten vaikutusten muodostu-
miselle.
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3 Empiirinen tutkimus OECD-maista

Giavazzin ja Paganon (1996) ja Arolan (1996)6 tutkimukset ovat ainoat tähän
mennessä julkaistut kansainvälisellä aineistolla tehdyt tutkimukset finanssipolitii-
kan ei-keynesiläisistä vaikutuksista yksityiseen kulutukseen. Tutkimusten tulokset
ovat jossain määrin ristiriitaiset. Giavazzi ja Pagano löytävät selvää tukea ei-
tavanomaisille vaikutuksilla rakenteellisten budjettialijäämien laskiessa nopeasti,
kun taas Arolan tutkimuksessa ainoastaan verotuksen poikkeava vaikutus oli ti-
lastollisesti merkitsevä. Tässä tutkimuksessa seurataan aiempien tutkimusten
malleja, mutta mahdollisia ei-keynesiläisiä vaikutuksia aiheuttavat muuttujat ovat
erilaiset kuin edellä mainituissa tutkimuksissa. Tutkimuksessa pyritään selvittä-
mään useampien talouden epätasapainotekijöiden vaikutuksia sekä myös budjetti-
alijäämän muutoksia, mutta toisin kuin aiemmin, tässä käytetään todellisia
budjettialijäämiä OECD:n rakenteellisten alijäämien sijaan. Giavazzin ja Paganon
tutkimukseen verrattuna tässä tutkimuksessa käytetään myös useampia selittäviä
muuttujia, kuten esimerkiksi työttömyysasteen muutosta, jota he kritisoivat kulu-
tuksesta riippuvaksi muuttujaksi. Kuitenkin mm. verokertymä ja budjetin alijäämä
ovat kulutuksesta riippuvia, joten työttömyyden muutoksen kausaalisuusongelmat
eivät ole muita muuttujia pahempia.

3.1 Kulutusfunktion estimointi

3.1.1 Kulutusfunktioiden taustaa

Ei-keynesiläisten vaikutusten empiirisessä estimoinnissa on käytetty pääasiassa
pohjana Hallin (1978) pysyväistulohypoteesiin perustuvaa funktiota. Oletuksina
mallissa ovat  rationaalisesti käyttäytyvä ja tulevaisuuden huomioonottava kulut-
taja, joka sovittaa kulutuksensa pitkän aikavälin tulo-odotuksiinsa. Väliaikaiset
muutokset tuloissa aiheuttavat siten vain pienen muutoksen kulutuksessa, kun
taas pysyvät muutokset käytettävissä olevissa tuloissa vaikuttavat kulutukseen
täysimääräisesti. Kulutus ei myöskään reagoi odotettuihin muutoksiin käytettävis-
sä olevissa tuloissa, sillä ne on otettu huomioon jo aiempaa kulutusta suunnitelta-
essa. Ainoastaan odottamatta tulevat ja pysyvät muutokset, jotka vaikuttavat
merkittävästi kuluttajan tulevan käytettävissä olevan tulon nykyarvoon, aiheutta-
vat muutoksia nykyisessä kulutuskäyttäytymisessä.

Pysyväistulohypoteesiin perustuvissa malleissa kulutus yleensä riippuu nykyisistä
työtuloista ja nettovarallisuudesta (Deaton 1992). Näiden kolmen perusmuuttujan
- kulutuksen, käytettävissä olevan tulon ja varallisuuden - lisäksi malleissa käy-
tetään usein eksogeenisia muuttujia kuten korkoa, inflaatiota, kestohyödykkeiden

                                           
6 Arolan (1996) tutkimusta on käsitelty myös Talousneuvosto (1996), Arola ja Holm (1996) sekä Arola
ja Kemppi (1996).
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ja palvelujen suhteellisia hintoja, työttömyysastetta sekä erilaisia maakohtaisia
muuttujia (Barot 1995, Takala 1995). Autokorrelaation huomioon ottamiseksi on
malleissa usein selittäjänä myös viivästetty kulutus.

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistona on 16 OECD-maan7 vuosittaiset tiedot
vuosilta 1978-1997. Maista on jouduttu valitettavasti jättämään kuuluisin ei-
keynesiläinen esimerkkitapaus Tanska pois pahasti puutteellisten OECD-
tilastojen vuoksi. Muut aiemmissa tutkimuksissa mukana olleet, mutta nyt pois
jätetyt maat ovat Kreikka ja Norja, joista myöskään ei löytynyt riittävästi muiden
maiden kanssa vertailukelpoisia tilastotietoja. Regressiomenetelmänä on myös
Arolan (1996) käyttämä yhdistetty kansainvälinen aikasarja-poikkileikkaus-
analyysi, jossa maakohtaisten vakiotermien lisäksi estimoidaan maakohtaiset
jäännöstermien varianssit (SHAZAM 1997).

Tässä tutkimuksessa on käytetty mallina juuri edellä mainittua pysyväistulohy-
poteesiin perustuvaa kulutusfunktiota. Selvänä heikkoutena mallissa on vertailu-
kelpoisten kansainvälisten varallisuustietojen puuttuminen, minkä takia varalli-
suuden komponentteja ei ole voitu käyttää mallissa selittäjinä. Kansallisten arvo-
paperipörssien kurssimuutoksia kokeiltiin mallissa varallisuuden estimaattina,
mutta se ei antanut merkittäviä tuloksia. Muuttujana käytetään sen sijaan maail-
man tuloja (kyseisten 16 maan bruttokansantuotteiden summa dollarimääräisenä).
Irlannin ja Tanskan vakautusohjelmat toteutuivat samanaikaisesti maailmanlaajui-
sen noususuhdanteen kanssa ja Ruotsin verohelpotukset ajoittuivat maailmanlaa-
juiseen laskusuhdanteeseen. Nämä kansainvälisten taloussuhdanteiden vaiku-
tukset pyritään poistamaan tällä maailman tulot-muuttujalla.

3.1.2 Tutkimuksessa käytetyt mallit

Tutkimuksen malli pohjautuu Giavazzin ja Paganon (1996) käyttämään kulutus-
malliin. Tässä käytetty malli on sama kuin Arolan (1996) käyttämä, joka on hie-
man yksinkertaistettu versio Giavazzin ja Paganon mallista. Tutkimuksessa
käytetään kolmea hieman erilaista regressiomallia, joista käytetään nimityksiä
perusmalli ja laajennetut mallit 1 ja 2.

Ensimmäinen kulutusmalli on perusmalli, joka on sama kuin Arolalla (1996).
Tässä yksinkertaisimmassa mallissa kulutuksen muutoksen selittäjinä ovat vii-
västetty kulutus, tulojen muutos, maailman tulojen muutos sekä kolmen talous-
politiikan instrumenttien volyymien muutokset: julkisen kulutuksen, kokonais-
verojen sekä tulonsiirtojen. Talouspolitiikan jaolla kolmeen muuttujaan pystytään
selvittämään  näiden eri komponenttien reaktioita ja vaikutuksia kulutukseen eri-
laisissa talouden tilanteissa. Tulonsiirroissa raha ainoastaan siirretään kuluttajalta
toiselle. Tulonsiirtojen kulutusta, ja yleensäkin taloutta, aktivoiva vaikutus tulee
                                           
7 Tutkimuksessa mukana olevat maat ovat: Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia,
Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Yhdysvallat.
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sitä kautta, että pienempituloisen tulonsiirtojen saajan rajakulutusaste on usein
korkeampi kuin verot maksaneen suurituloisen kuluttajan. Siten suurempi osa
rahoista tulee kulutukseen ja se edelleen kerrannaisvaikutuksen kautta kasvattaa
taloutta. Keynesiläisen ajattelun mukaan tulonsiirroilla on siis kulutusta lisäävä
vaikutus. Tulonsiirrotkin kuitenkin saattavat kärsiä kausaalisuusongelmista. Jos
yksityisen kulutuksen laskun seurauksena työttömyys laskee, kasvavat tulonsiir-
rot. Tällöin on kulutuksen lasku tulonsiirtojen lisäyksen syy, eikä toisin päin.
Myös julkinen kulutus elvyttää taloutta saman kerrannaisvaikutuksen kautta. Jul-
kinen kulutus voi olla tulonsiirtojakin tehokkaampi elvyttäjä, koska se voidaan
suunnata kokonaan kotimaiseen tuotantoon, kun yksityisestä kulutuksesta puo-
lestaan osa menee tuontituotteiden hankintaan. Kokonaisverot ovat suorien ja
epäsuorien verojen sekä valtiolle maksettujen sosiaaliturvamaksujen summa.

Laajennettu malli 1 on Arolan (1996) laajennettu malli 2. Siinä otetaan perus-
malliin mukaan lisää selittäjiä. Ensinnäkin selittäjäksi otetaan työttömyysasteen
muutos. Vaikka työttömyysaste on jossain määrin riippuvainen kulutuksesta, on
niillä riippuvuussuhde myös toiseen suuntaan. Korkea työttömyys vähentää tuloja
sekä suoraan että lisää epävarmuutta tulevista ansioista ja vaikuttaa siten negatii-
visesti yksityiseen kulutukseen. Lisäksi työttömyyden kasvu muuttaa tulonjakoa
työttömien ja työllisten välillä jälkimmäisten eduksi. Koska kulutusalttius on pie-
nituloisilla suurempi kuin suurituloisilla, tuloerojen muuttuminen lisää säästämis-
astetta. Testattaessa työttömyysasteen muutoksen vaikutusta kulutukseen todet-
tiin, aivan kuten Arolan tutkimuksessa, että työttömyysasteen muutoksen vaikutus
kulutukseen on riippuvainen työttömyyden tasosta. Pelkkä työttömyysasteen
muutos ei ollut selittäjänä merkittävä, mutta kun työttömyys nousi yli 10 prosen-
tin tasolle, niin työttömyyden muutoksesta tuli merkittävä. Siksi työttömyysasteen
muutos jaetaan kahteen regiimiin:

korkea työttömyys, kun työttömyysaste on yli 10 prosenttia: dummy6 saa arvon 1

matala työttömyys, kun työttömyysaste on alle 10 prosenttia: dummy6 saa arvon
0

Laajennettuun malliin 1 lisättiin muuttujiksi myöskin inflaatio ja nimellinen kor-
kotaso.

Laajennettu malli 2 sisältää muuten samat muuttujat kuin laajennettu malli 1,
paitsi, että kokonaisverot, jotka koostuvat kaikista verotuksen lähteistä, korvataan
kotitalouksien maksamilla suorilla veroilla. Kotitalouksien suorien verojen voi
odottaa vaikuttavan vielä selvemmin yksityiseen kulutukseen kuin kokonaisvero-
jen, jotka eivät suinkaan kokonaan kohdistu suoraan kotitalouksiin. Kuluttajat
eivät välttämättä reagoi samalla tavalla veroihin, jotka eivät suoraan vaikuta hei-
dän käytettävissä oleviin tuloihinsa. Kotitalouksien suorilla veroilla on suora vai-
kutus niiden käytettävissä olevaan tuloon, joten keynesiläisen teorian mukaan
verojen nousun tulisi laskea kulutusta. Kokonaisverojen erät voivat kohdistua
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muualle talouteen, ja siten olla kuluttajan kannalta vähemmän merkitseviä. Odo-
tusteoria perustuu kotitalouksien muodostamaan käsitykseen nykyisen politiikan
vaikutuksista ja siten talouspolitiikan instrumenttien muutosten tulee olla mah-
dollisimman selkeästi tavallisen kuluttajan havaittavissa, ennenkuin voidaan us-
koa kuluttajan niihin reagoivan. Siksi kotitalouksien suorien verojen kautta
tulevien vaikutusten tulisi olla voimakkaampia kuin kokonaisverojen. Lisäksi ko-
konaisverot aiheuttivat tuloksissa jonkin verran näennäiskorrelaatiota, kuten voi
huomata tuloksista, joiden mukaan verotuksen kiristyminen lisää kaikissa oloissa
yksityistä kulutusta. Tämä hankaloittaa päätelmien tekemistä verojen vaikutuk-
sesta yksityiseen kulutukseen.  Kotitalouksien suorien verojen kanssa vastaavaa
ongelmaa ei ilmennyt.

Kokonaisverojen ongelmana ovat myös epäsuorien verojen kausaalisuusongel-
mat. Epäsuorat verot ovat suurelta osin kulutuksesta määräytyviä. Kulutuksen
kasvaessa myös erilaiset arvonlisä- ja vastaavat epäsuorat verotulot kasvavat sa-
maa vauhtia kulutuksen kanssa. Tulo-odotusteorian mukainen säästämisasteen
lasku johtaa siten verokertymän kasvuun. Verojen määräytyminen voikin olla
enemmän kulutuksen määrästä riippuvaa kuin toisinpäin. Niinpä tässä tutkimuk-
sessa kokonaisverot aiheuttavat näennäiskorrelaatio-ongelmaa, jonka mukaan
verojen kasvu lisäisi normaaliaikoina kulutusta. Samaan seikkaan kiinnittävät
huomiota myös Arola ja Holm (1996) omassa tutkimuksessaan Suomen aineis-
tolla. Kotitalouksien suorien verojen kohdalla vastaavaa ongelmaa ei ilmennyt ja
siten laajennetun mallin 2 tuloksia voidaankin pitää paremmin todelliset verotuk-
sen vaikutukset kulutukseen huomioon ottavina.

Myös useita muita malleja ja muuttujia, kuten mm. reaalikorkoa ja epäsuoria ve-
roja, testattiin mahdollisina selittäjinä, mutta niistä saadut tulokset eivät olleet
tyydyttäviä. Myöskään talouspolitiikan instrumenttien korvaaminen yhdellä bud-
jetin alijäämällä yksinään ei antanut merkittäviä tuloksia, aivan kuten ei myös-
kään Arolan (1996) tutkimuksessa.

3.1.3 Talouden epätasapainotilojen erottaminen

Ei-keynesiläisiä vaikutuksia tutkitaan käyttämällä erilaisia dummy-muuttujia
osoittamaan valtion talouden epätasapainoista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa
tutkimuksessa selvitetään kolmen eri valtiontalouden muuttujan - budjetin alijää-
män, valtion bruttovelan ja julkisen talouden koon - sekä myös budjetin alijäämi-
en muutoksen osalta aiheuttavatko ne ei-keynesiläistä kulutuskäyttäytymistä.
Nämä dummy-muuttujat saavat arvon 1, kun taustalla oleva muuttuja on potenti-
aalinen ei-keynesiläisen vaikutuksen aiheuttaja, ja arvon 0 niin sanotussa nor-
maalitilassa. Kyseisillä dummy-muuttujilla kerrotaan sitten edellä mainitut kolme
finanssipolitiikan muuttujaa, jotta nähtäisiin, onko niillä erilainen vaikutus kulu-
tukseen erilaisessa talouden tilanteessa. Dummy-muuttujien heikkoutena on, että
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niiden käyttö regiimien erottamiseen voi aiheuttaa muuttujissa näennäiskorrelaa-
tiota, kuten tässäkin tutkimuksessa on joistakin tuloksista havaittavissa.

Erona aiempiin tutkimuksiin tässä käytetään todellista budjetin alijäämää ja siten
myös erilaisia kriteerejä valtion talouden epätasapainolle. Jos ei-keynesiläisten
vaikutusten päällimmäiseksi syyksi otetaan odotusteorian mukaisesti kotitalouksi-
en usko nykyisen talouspolitiikan vaikutuksesta tulevaan politiikkaan ja siten
käytettävissä oleviin tuloihin, täytyy ottaa vaikutuksen aiheuttaviksi muuttujiksi
myös tavallisen kuluttajan havaittavissa olevia tekijöitä. Siksi tässä on päädytty
käyttämään rakenteellisten alijäämien sijaan todellisia alijäämiä.

Sekä Giavazzi ja Pagano (1996) että Arola (1996) käyttivät tutkimuksissaan val-
tion talouden epätasapainon merkkinä valtion talouden rakenteellista alijäämää,
joka perustui OECD:n laskelmiin. Rakenteellisessa alijäämässä OECD pyrkii
poistamaan budjettialijäämästä suhdannevaihtelun vaikutuksen laskemalla bud-
jettierät uudestaan sen mukaan, mitä ne olisivat olleet, mikäli maan bruttokan-
santuote olisi ollut OECD:n laskemalla potentiaalisella tasolla (OECD 1998).
Rakenteellisen alijäämän hyvänä puolena on, että se poistaa ainakin osittain suh-
dannevaihtelun mukanaan tuoman heilahtelun budjetissa, ja lisäksi se osoittaa
aktiivisen talouspolitiikan vaikutuksia, joten sen perusteella voidaan paremmin
arvioida poliittisten  päätösten vaikutuksia. Heikkouksina ovat käsitteen epämää-
räisyys, sillä alijäämän suuruus riippuu OECD:n arvioimasta potentiaalisesta
BKT:n tasosta, ja havaitsemattomuus. Se ei ole millään tavalla havaittavissa ole-
va luku, ainakaan siten, että se voisi vaikuttaa yksityisten henkilöiden kulutus-
päätöksiin. Tässä tutkimuksessa käytetäänkin valtion talouden epätasapainon
mittarina todellista budjetin alijäämää. Sen heikkoutena on syklisyys, jolloin las-
kusuhdanteessa alijäämä kasvaa automaattisesti verotulojen vähentyessä. Regres-
sioissa, joissa tutkitaan alijäämän muutosten vaikutuksia, tätä ongelmaa on
kuitenkin rajoitettu asettamalla poikkeuksellisia vaikutuksia aiheuttavan muutok-
sen kriteerit niin korkealle, että pelkät talouskasvun vaihtelut eivät pystyisi muu-
tosta selittämään. Heikkoutena on myös, että jotkin maat ovat pitäneet budjettinsa
jatkuvasti reilusti negatiivisena sallimalla korkean inflaation syödä valtion velan
arvoa. Todellisen alijäämän hyvänä puolena on puolestaan luvun selkeys. Lisäksi
ennuste siitä on olemassa yleisöllä jo heti talousarvion laatimisen jälkeen. Budje-
tin alijäämä on kuluttajien havaittavissa tiedotusvälineiden kautta ja siten voi
olettaa kuluttajan ottavan sen kautta huomioon valtion talouden tilanteen säästä-
mis- ja kulutuspäätöksiä tehdessään. Rakenteelliset alijäämät kuitenkin seuraavat
varsin suuressa määrin todellisten alijäämien muutoksia, joten tulokset molem-
milla kriteereillä ovat saman suuntaiset.

Regressioissa ensimmäisenä valtion talouden epätasapainokriteeri-dummyna
käytetään suurta budjetin alijäämää. Sen jälkeen testataan valtion velkaantumisen
merkitystä talouspolitiikan instrumenttien vaikutuksiin yksityiseen kulutukseen.
Dummy-muuttujana käytetään julkisen sektorin bruttovelan suhdetta bruttokan-
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santuotteeseen. Kolmantena ei-keynesiläistä kulutuskäyttäytymistä edistävänä
tekijänä on pidetty julkisen talouden suurta kokoa. Dummy-muuttujana toimii
valtion kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen. Sen jälkeen testataan
budjettialijäämän muutosten vaikutuksia kulutukseen. Sekä nopeaa budjettiali-
jäämän leikkausta että alijäämän kasvua testataan erikseen mahdollisina ei-
keynesiläisten vaikutusten aiheuttajina.

Käytettävä regressio-malli on:

D log(Ci) = α1
i + α2 log (Ct-1

i) + α3 D log (Yi) + α4 D log (WYi)
   + α5 [(1-DummyX) * D log (Gi)] + α6 [DummyX * D log (Gi)]
   + α7 [(1-DummyX) * D log (Si)] + α8 [DummyX * D log (Si)]
   + α9 [(1-DummyX) * D log (Ti)]+ α10 [DummyX * D log (Ti)]
   + α11 [(1-DummyX) * D log (HTi)]+ α12 [DummyX * D log (HTi)]
   + α13 [(1-Dummy6) * D log (Ui)] + α14 [Dummy6 * D log (Ui)]
   + α15 log (INFi) + α16 log (Ri) + ε

Mallissa C on yksityinen kulutus; Y on tulot; WY on OECD-maiden tulojen
summa; G on julkinen kulutus; S on tulonsiirrot; T on kokonaisverot; HT on ko-
titalouksien maksamat suorat verot laajennetussa mallissa 2; U on työttömyysas-
te; INF on inflaatio; ja R on nimellinen korko. DummyX on valtion talouden
epätasapainoa osoittava muuttuja, joka vaihtelee funktioittain. Talouden normaa-
liaikoina DummyX saa arvon nolla, jolloin (1-DummyX) saa arvon yksi ja val-
tion talouden ollessa mahdollinen ei-keynesiläisen käytöksen aiheuttaja,
DummyX saa arvon yksi. Dummy6 on puolestaan työttömyysasteen tasoa osoit-
tava muuttuja, joka saa arvon yksi työttömyyden ollessa yli 10 prosenttia ja
muulloin arvon nolla. D on differenssioperaattori, log on luonnollinen logaritmi,
yläindeksi i viittaa maahan ja alaindeksi t-1 viivästettyyn muuttujaan. Mallista on
selvyyden vuoksi jätetty ajanjakson t indeksit pois. Kaikki muuttujat ovat volyy-
meina, jolloin inflaation vaikutukset tuloksiin on pystytty poistamaan. Tuloksista
on puolestaan maakohtaiset vakiot jätetty yksinkertaisuuden vuoksi ilmoittamatta.
Selitettävänä muuttujana kaikissa malleissa on siis yksityisen kulutuksen muutos.

3.2 Budjettialijäämän vaikutus

Suuret budjetin alijäämät ovat merkki talouden nopeasta velkaantumisesta. Jotkin
maat ovat pitäneet budjettinsa selvästi alijäämäisinä jatkuvasti, toisissa maissa
taas alijäämät ovat vaihdelleet ajan mittaan. Suuret, jatkuvat alijäämät ovat selvä
merkki valtion talouden olemisesta epäterveellä pohjalla, jolloin yksityiset hen-
kilöt voivat huolestua tulevasta verotaakastaan ja siten vähentää kulutustaan va-
rautuessaan tulevaisuuden pienempiin nettotuloihin. Muutaman prosentin
budjettialijäämät tuskin saavat kuluttajia huolestumaan valtion talouden tilasta,
joten alijäämien on oltava huomattavan suuria ennenkuin niillä voi odottaa olevan
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ei-keynesiläisiä vaikutuksia. Kriteerit selvästi epätasapainoiseen budjettiin ovat-
kin varsin korkeat. Tuloksia heikentää kuitenkin se, että joissakin maissa on jat-
kuvasti pidetty selvästi alijäämäisiä budjetteja, jotka on puolestaan rahoitettu
rahan määrää lisäämällä. Tällöin entisten velkojen reaaliarvo vähenee nopeasti.

Budjetin alijäämä dummy1 määritellään seuraavasti:
Dummy1 saa arvon 1, jos

(i) budjetin alijäämä kyseisenä vuonna on vähintään kuusi prosenttia nimelli-
sestä bruttokansantuotteesta tai

(ii) kahden vuoden alijäämien summa on vähintään kymmenen prosenttia ni-
mellisestä BKT:sta tai

(iii) kolmen vuoden alijäämien summa on vähintään kymmenen prosenttia ni-
mellisestä BKT:sta.

Muussa tapauksessa dummy1 saa arvon 0.

Jotta voidaan ottaa huomioon usean vuoden korkea alijäämä, joka kuitenkaan ei
ole yhtenäkään yksittäisenä vuonna noussut huippukorkeaksi, on mukaan otettu
kumulatiiviset alijäämät kahdelta ja kolmelta vuodelta. Pitkäaikainen korkeahko
alijäämä voi aiheuttaa samanlaisen talouden epätasapainotilanteen kuin lyhyt ali-
jäämäpiikki. Dummyn määritelmä on sattumanvarainen, kuten aina tällaisissa
tutkimuksissa, mutta kokeilut muilla dummyn määritelmillä osoittivat, että tulok-
set eivät ole herkkiä dummyn muutoksille. Todellisen budjetin alijäämän käytön
ongelma näkyy siinä, että jotkin maat ovat pysyvästi rahoittaneet valtiontaloutta
velanotolla, jolloin kuluttajat ovat tottuneet setelirahoitteisten alijäämien olemas-
saoloon eikä sillä ole enää kulutuksen kannalta merkitystä. Suurikin alijäämä voi
olla sopusoinnussa vakaan velkasuhteen kanssa, jos nimellinen BKT kasvaa esim.
korkean inflaation vuoksi riittävän nopeasti.

Seuraavassa taulukossa ovat tulokset yhdistetystä aikasarja-poikkileikkaus-
regressioanalyysista, jossa käytetään dummy1-muuttujana suurta budjetin alijää-
mää. Selittävistä muuttujista mainitaan ensin estimoitu kerroin ja sen jälkeen
kertoimen saama t-arvo. Taulukon alaosassa mainittu SSE on estimoinnin jään-
nösneliösumma ja R2 on Busen selitysaste mallille.
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Taulukko 1. Budjettialijäämä-dummyn tulokset yksityisen kulutuksen selittä-
misessä

Selittävä muuttuja Perusmalli Laajennettu Laajennettu
malli 1 malli 2

logCt-1 0,0002 0,8 0,0000 0,0 0,0000 0,0
Dlog(Y) 0,7225 18,5 0,6462 13,1 0,6688 14,3
Dlog(WY) 0,0163 1,5 0,0178 1,7 0,0164 1,6
(1-Dummy1)*Dlog(G) 0,2211 5,4 0,2459 6,0 0,2291 5,9
Dummy1*Dlog(G) 0,1028 1,8 0,1332 2,5 0,1793 3,7
(1-Dummy1)*Dlog(S) 0,0033 0,6 0,0021 0,4 0,0020 0,4
Dummy1*Dlog(S) -0,0034 -0,6 -0,0005 -0,1 0,0001 0,0
(1-Dummy1)*Dlog(T) -0,0032 -0,1 0,0084 0,3
Dummy1*Dlog(T) 0,0607 1,9 0,0695 2,2
(1-Dummy1)*Dlog(HT) -0,0151 -1,4
Dummy1*Dlog(HT) -0,0033 -0,3
(1-Dummy6)*Dlog(U) -0,0028 -0,4 -0,0042 -0,6
Dummy6*Dlog(U) -0,0284 -2,7 -0,0289 -2,7
log(INF) -0,0004 -3,3 -0,0004 -3,4
log(R) -0,0033 -1,6 -0,0025 -1,2
SSE  156,58 93,13 92,9
R2   0,68 0,71 0,71

Mallien selitysaste yksityiselle kulutukselle on kohtalainen, sillä mallit pystyvät
selittämään noin 70 % kulutuksen vaihtelusta. Ylivoimaisesti tärkein selittäjä on
tulot. Maailman tuloilla on odotuksen mukaisesti positiivinen kerroin, mutta se ei
nouse missään mallissa tilastollisesti merkittäväksi.

Talouspolitiikan instrumenttien normaaliaikojen vaikutukset ovat lähinnä keyne-
siläisen teorian mukaisia. Kun budjettialijäämä on alle 6 %, julkisen kulutuksen
kasvu elvyttää selvästi yksityistä kulutusta. Tulonsiirtojen tai kokonaisverojen
kasvuilla ei normaaliaikoina ole juuri mitään vaikutusta yksityiseen kulutukseen.
Kotitalouksien suorat verot laskevat kulutusta laajennetussa mallissa 2, mutta
silläkään ei ole tilastollista merkitystä.

Kun valtion talous on reilusti alijäämäinen, muuttuvat talouspolitiikan instru-
menttien vaikutukset jossain määrin. Julkinen kulutus lisää edelleenkin yksityistä
kulutusta, mutta vähemmän kuin normaaliaikoina. Perusmallia lukuunottamatta
positiivinen kerroin on kuitenkin tilastollisesti merkittävä. Tulonsiirroilla ei edel-
leenkään ole selitysarvoa, mutta kokonaisverotuksen kasvu vaikuttaa selkeästi
positiivisesti kulutukseen, laajennetussa mallissa 1 myös tilastollisesti merkittä-
västi. Kotitalouksien suorien verojenkin negatiivinen vaikutus häviää budjettiali-
jäämien kasvaessa.
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Työttömyyden muutos ei ole merkittävä selittäjä alhaisen työttömyysasteen val-
litessa, mutta työttömyysasteen noustessa työttömyyden kasvu vähentää yksi-
tyistä kulutusta. Sekä korko että inflaatio vaikuttivat negatiivisesti kulutukseen.
Korkeat korot kannustavat ihmisiä säästämään ja vähentävät siten kulutusta. Kor-
kea korkotaso myös vähentää varallisuuden markkina-arvoa ja alentaa siten ku-
lutusta. Korko ei kuitenkaan laskenut kulutusta tilastollisesti merkittävästi.
Inflaatio vaikuttaa kulutukseen kahta kautta. Epäsuora vaikutus inflaatiolla tulee
varallisuuden markkina-arvon laskun kautta. Inflaation nousu kuitenkin lisää ny-
kyistä kulutusta aikaistamalla kulutuspäätöksiä säästöjen reaalisten tuottojen las-
kiessa, mutta inflaatio myös lisää taloudellista epävarmuutta, joka lisää
säästämistarvetta. Näissä kulutusmalleissa inflaation nousu aiheutti kulutuksen
selvää laskemista.

Ainoa tilastollisesti merkittävä puhtaan ei-keynesiläinen vaikutus oli kokonaisve-
roilla laajennetussa mallissa 1, jossa verojen lisäys lisäsi myös kulutusta. Muissa-
kin malleissa julkinen kulutus ja verot toimivat ei-keynesiläiseen suuntaan, mutta
instrumenttien vaikutus ei kääntynyt epätasapainotilanteessakaan varsinaisesti
keynesiläisen teorian vastaiseksi. Tulokset ovat pitkälle saman suuntaiset, vaik-
kakaan eivät niin voimakkaat kuin Arolan (1996) tulokset, joissa verot olivat ai-
noa tilastollisesti merkittävä epätavallisesti käyttäytyvä muuttuja. Tulosten
perusteella ei kuitenkaan voida tehdä mitään voimakkaita johtopäätöksiä suurien
budjettialijäämien aiheuttamasta talouspolitiikan instrumenttien käänteisestä vai-
kutuksesta kulutukseen.

3.3 Valtion velkaantumisasteen vaikutus

Seuraavana testattavana muuttujana on valtion velkaantumisen merkitys talous-
politiikan instrumenttien vaikutuksiin. Ei-keynesiläisten vaikutusten pitäisi
esiintyä valtion velkaantumisen noustessa kriittiselle tasolle tai alkaessa olla lä-
hellä tasoa, jossa velan kasvu alkaa häiritä talouden tasapainoa ja rajoittaa tuo-
tannon kasvua. Mm. aiemmin esitelty Blanchardin (1990) malli osoittaa, että
valtion velan noustessa tarpeeksi ylös voi velan kasvua rajoittavilla talouspoliitti-
silla toimenpiteillä olla tavallisesta poikkeavat vaikutukset.

Tässä käytetään jo aiemmassa budjettialijäämän tutkimisessa käytettyjä malleja ja
menetelmiä. Valtion talouden epätasapainoa kuvaava dummy-muuttuja muodos-
tetaan nyt kuitenkin valtion velkaantumisasteen perusteella:

Dummy2 saa arvon 1, jos valtion velka on kyseisenä vuotena yli 60 prosenttia
nimellisestä bruttokansantuotteesta.

Muussa tapauksessa dummy2 saa arvon 0.
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Jälleen dummyn määrittelyn peruste on sattumanvarainen, mutta muilla velka-
asteilla kokeiluissa tulokset pysyivät varsin vakaina. 60 prosentin käyttöä tukee
kyseisen raja-arvon käyttö Euroopan Unionin Maastrichtin sopimuksessa kritee-
rinä sallitulle Euroopan Rahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistuvan maan val-
tion enimmäisvelalle. Tosin Maastrichtin sopimuksen velkakriteerit poikkeavat
tässä tutkimuksessa käytetyistä. Tässä valtion velan osuus lasketaan jakamalla
OECD:n ilmoittama valtion bruttovelka maan nimellisellä bruttokansantuotteella.

Tutkimuksessa mukana olevat 16 maata saavuttivat 60 prosentin velkatason 20
vuoden aikana yhteensä 148 kertaa. Maailmanlaajuista julkisen sektorin vel-
kaantumista kuvaa, että vuonna 1997 kaikki tutkimuksen maat Suomea ja Austra-
liaa lukuunottamatta olivat ylittäneet tuon velkatason, kun vuonna 1978 vain
kolme maata ylitti velkakriteerin.

Taulukko 2. Valtion velka-aste-dummyn tulokset yksityisen kulutuksen selit-
tämisessä

Selittävä muuttuja Perusmalli Laajennettu Laajennettu
malli 1 malli 2

logCt-1 0,0003 1,1 0,0001 0,3 0,0001 0,4
Dlog(Y) 0,7212 18,9 0,6370 13,2 0,6593 14,3
Dlog(WY) 0,0182 1,7 0,0199 2,0 0,0157 1,6
(1-Dummy2)*Dlog(G) 0,2608 6,2 0,2936 7,1 0,2553 7,1
Dummy2*Dlog(G) 0,1079 2,0 0,1033 1,9 0,1202 2,2
(1-Dummy2)*Dlog(S) 0,0024 0,6 0,0032 0,8 0,0030 0,8
Dummy2*Dlog(S) -0,0156 -1,7 -0,0145 -1,6 -0,0120 -1,3
(1-Dummy2)*Dlog(T) -0,0215 -0,8 -0,0051 -0,2
Dummy2*Dlog(T) 0,0840 2,8 0,0846 2,9
(1-Dummy2)*Dlog(HT) -0,0217 -2,4
Dummy2*Dlog(HT) 0,0145 1,1
(1-Dummy6)*Dlog(UR) -0,0028 -0,4 -0,0032 -0,4
Dummy6*Dlog(UR) -0,0266 -2,7 -0,0255 -2,6
log(INF) -0,0004 -4,3 -0,0005 -5,0
log(R) -0,0043 -1,9 -0,0047 -2,1
SSE 154,78 92,82 93,98
R2 0,69 0,74 0,75

Mallien selitysaste nousi hieman verrattuna budjettialijäämien käyttöön. Varsin-
kin laajennetut mallit paransivat selitysastettaan 75 % tuntumaan. Tulojen saamat
kertoimet olivat näissäkin malleissa korkeita, mutta maailmantulot eivät edelleen-
kään saavuttaneet tilastollista merkitystä.
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Tulokset valtion velka-asteen käytöstä dummyna ovat ei-keynesiläisten vaikutus-
ten teoriaa tukevia. Toisin kuin Arolalla (1996), joka mainitsee kokeilleensa vel-
ka-aste muuttujaa, mutta ei saanut tyydyttäviä tuloksia, tässä tutkimuksessa
tulokset ovat selvästi budjettialijäämäkriteeriä voimakkaampia.

Tulosten mukaan alhaisen velan aikana talouspoliittiset instrumentit vaikuttavat
yksityiseen kulutukseen keynesiläisen mallin mukaan. Julkisen kulutuksen lisäys
kymmenellä prosentilla saa aikaan noin 2,5 prosentin kasvun yksityisessä kulu-
tuksessa. Tulonsiirtojen kerroin on myös positiivinen, mutta ei tilastollisesti mer-
kittävä. Kokonaisverojen kasvulla oli lievä negatiivinen vaikutus kulutukseen,
mutta ei tilastollisesti merkittävä. Sen sijaan kotitalouksien suorien verojen lisäys
aiheutti tilastollisesti merkittävän yksityisen kulutuksen laskun.

Maan velkatason noustessa korkeaksi sekä verot että tulonsiirrot muuttivat ei-
keynesiläisen teorian mukaisesti etumerkkiään, ja julkisen kulutuksen kerroinkin
laski huomattavasti. Kokonaisverojen positiivinen vaikutus kulutukseen velkaan-
tuneissa maissa nousi tilastollisesti merkittäväksi. Myös kotitalouksien suorien
verojen vaikutus oli positiivinen, joskaan ei tilastollisesti merkittävä. Tulonsiirrot
kääntyivät kulutusta vähentäviksi, vaikka eivät vielä merkittäviksi. Julkisen ku-
lutuksen kertoimet tippuivat alle puoleen normaaliajoista, mutta säilyttivät juuri
ja juuri tilastollisen merkittävyytensä yksityistä kulutusta elvyttävänä laajennettua
mallia 1 lukuunottamatta.

Työttömyys ja inflaatio saivat jokseenkin samanlaiset kertoimet kuin alijäämien
tapauksessa  myös t-arvojen pysyessä jokseenkin samoina. Koron kerroin sen
sijaan kaksinkertaistui ja laajennetussa mallissa 2 se nousikin tilastollisesti mer-
kittäväksi.

Nämä tulokset tukevat jossain määrin ei-keynesiläistä teoriaa, vaikka eivät saa-
vutakaan kuin osittain tilastollista merkittävyyttä. Valtion korkea velkaantuminen
saa aikaan talouspolitiikan instrumenttien vaikutuksen muuttumisen. Maan kor-
kea velkaantuminen on pitkäaikaisen valtion talouden epätasapainon tulosta, ja
siten talouden korjausliike voidaan tulkita askeleeksi kohti terveempiä aikoja val-
tion taloudessa. Mallit, joissa oli mukana korko selittävänä muuttujana, antoivat
samanlaiset tulokset kuin ilman korkoa ollut perusmalli, joten korkojen suora vai-
kutus kulutukseen ei riitä selittämään tuloksia. Mitään yleispätevää kriittistä vel-
katasoa, joka muuttaisi kuluttajien käytöksen, ei kuitenkaan voida määritellä, sillä
mukana on maita, joiden velka on ollut jopa 135 prosenttia bruttokansantuottees-
ta. Voidaan kuitenkin todeta, että nämä empiiriset havainnot antavat tukea ei-
keynesiläisten vaikutusten hypoteesille siinä, että valtion talouden pitkään jatku-
nut paha epätasapaino, joka on aiheuttanut julkisen velan kerääntymistä, vaikut-
taa yksityisen kulutuksen reaktioihin talouspolitiikkaan.
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3.4 Julkisen sektorin koon vaikutus

Julkisen talouden koko voi vaikuttaa siihen, miten kulutus reagoi kasvuun talous-
politiikan instrumenteissa. Mikäli julkinen sektori on kasvanut suureksi on sen
kasvuvara vähentynyt, sillä veroja ja muita maksuja ei voida nostaa rajattomasti.
Kotitalouksien kokema haitta verojen korotuksesta on sitä pienempi, mitä alhai-
sempi on veroaste. Verotuksen ollessa jo valmiiksi korkea voi odotus verojen ko-
rotuksesta tulevaisuudessa saada aikaan kulutuksen vähenemistä. Näin valtion
lainanoton lisäys luo odotuksen verotuksen noususta, ja samoin kuin korkea vel-
kaantuminen myös julkisen sektorin laajeneminen voi aiheuttaa odotuksen, että
veroja tullaan nostamaan jo omana elinaikana. Lisäksi suuri julkinen sektori vai-
kuttaa voimakkaammin maan talouteen ja siten julkisen sektorin ongelmat saatta-
vat aiheuttaa enemmän vahinkoa myös maan muille sektoreille. Pieni julkinen
sektori myös vaikuttaa vähemmän käytettävissä olevien tulojen määrään, ja siten
muutokset valtion budjetissa eivät saa aikaan niin suuria vaikutuksia yksityisessä
kulutuksessa. Kuten aiemmin on mainittu, ei-keynesiläisten teorioiden perusole-
tuksiin kuuluu julkisen sektorin suuri koko, kun taas keynesiläisten mallien ole-
tetaan toimivan, kun valtion osuus maan taloudesta on pienehkö.

Poikkileikkaus-aikasarja-regressiolla tutkitaan vaikuttaako julkisen sektorin koko
yksityisen kulutuksen reagoimiseen talouspolitiikan instrumenttien muutoksissa.
Malli on sama kuin edellisissä regressioissa paitsi, että uusi dummy-muuttuja
luodaan kuvaamaan maan julkisen sektorin kokoa. Julkisen sektorin koko-dummy
on otettu OECD:n tilastosta, jossa on julkisen talouden kokonaismenojen osuus
nimellisestä bruttokansantuotteesta. Tämän regression tuloksia heikentää tulosten
jonkin asteinen vaihtuvuus jo varsin pienillä dummyn kriteerien muutoksilla. Jul-
kisen sektorin 50 prosentin osuus antoi kuitenkin hyvän selitysasteen ja oli tulok-
siltaan saman suuntainen sekä suurempien että pienempien dummy-määritelmien
antamien tulosten kanssa.

Regressioanalyysin tuloksista voidaan todeta, että tämän tutkimuksen perusteella
ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä julkisen sektorin koon vai-
kutuksesta talouspolitiikan instrumenttien toimivuuteen. Tulokset viittaavat siihen
suuntaan, että julkisen sektorin koon suureneminen ei saisi aikaan ei-
tavanomaista kulutuskäyttäytymistä, sillä suuren julkisen sektorin tilanteessa
kertoimet eivät merkittävästi pienen sektorin tilanteesta eronneet. Lisäksi, kun
otetaan huomioon tulosten jonkin asteinen epästabiilisuus dummyn määritelmän
muuttuessa sekä kokonaisverotuksessa ilmennyt näennäiskorrelaatio, ei tuloksia
voida pitää merkittävinä.

Julkisen sektorin suurta kokoa ei yleisesti ottaenkaan voitane pitää merkkinä ta-
louden epätasapainosta. Jos budjetti on tasapainossa, eikä maa ole päässyt vel-
kaantumaan, voi suurikin julkinen sektori olla taloudessa aivan toimiva. Suuri
julkisten menojen bkt-osuus ei kerro vielä paljon julkisesta taloudesta. Erot mai-
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den välillä johtuvat pitkälle erilaisista tulonsiirtojärjestelmistä ja tulonsiirtojen
verokohtelusta. Suuri julkinen sektori nousee ongelmalliseksi vasta jonkun muun
kriisin koitellessa taloutta, joka aiheuttaa vaatimuksen julkisen sektorin edelleen
laajentamispaineita, jolloin valtion talouden rahoituspohja valuu epäterveelle ta-
solle. Siten yksin julkisen sektorin kokoon perustuvien tulosten merkityksettö-
myyttä ei voida pitää yllättävänä.

3.5 Budjettialijäämän muutoksen vaikutus

Edellisissä regressioissa on testattu erilaisten pysyvien julkisen talouden piirtei-
den vaikutusta yksityisen kulutuksen muutoksiin. Ei-keynesiläisten vaikutusten
teoria on pyrkinyt selittämään epätavallisista olosuhteista aiheutuvia poikkeavia
vaikutuksia. Varsinkin odotusteoria perustuu uskottavaan, merkittävään muutok-
seen valtiontalouden suunnassa. Jos maassa on kymmenien vuosien ajan suuri
budjetin alijäämä, ei se välttämättä vaikuta kotitalouksien kulutuskäyttäytymi-
seen. Sen sijaan, jos esimerkiksi pitkään jatkunut suuri alijäämä häviää, kun bud-
jetti tasapainotetaan menoleikkauksilla tai veronkorotuksilla, voi sillä olla
vaikutusta tulevaisuuden odotuksiin.

Uskottavia suunnanmuutoksia ei voida tehdä jatkuvasti. Jos maa ilmoittaa muu-
taman vuoden välein aloittavansa valtiontalouden tasapainottamisohjelman, joka
sitten vesittyy parissa vuodessa, eivät kuluttajatkaan enää usko uudistusten kestä-
vyyteen. Siten ei-keynesiläisiä vaikutuksia tuskin saadaan aikaan kovinkaan
usein. Aikaisemmissa regressioissa on epätavallinen tilanne ollut noin kolmas-
osassa tapauksista, samoin kuin sekä Giavazzin ja Paganon (1996) että Arolan
(1996) tutkimuksissa. On kuitenkin vaikeaa uskoa, että niin usein voisi talouspo-
litiikalla olla selvästi normaalista poikkeava vaikutus. (Jos näin olisi, vaikutus ei
enää olisi kovin ei-tavanomainen.)

Seuraavaksi testataankin voimakkaan talouspolitiikan suunnanmuutoksen vaiku-
tuksia yksityiseen kulutukseen. Kuten budjettialijäämien tapauksessa, myös tässä
käytetään todellisia budjettialijäämien muutoksia eikä OECD:n rakenteellisia ali-
jäämiä, joita käyttivät Giavazzi ja Pagano (1996) sekä Arola (1996). Budjettiali-
jäämien muutoksen tulee olla huomattavan suuri, että voidaan katsoa sen olevan
merkki talouspolitiikan suunnanmuutoksesta. Siten kriteerit onkin asetettu niin
korkealle, että pystytään rajaamaan kulutukseen ei-tavanomaisesti vaikuttavien
suunnanmuutosten määrä varsin pieneksi.

Dummy4 saa arvon 1, kun

i)  budjettialijäämän osuus nimellisestä bruttokansantuotteesta vähenee vuodessa
vähintään 2,5 prosenttiyksikköä tai

ii)  kahden vuoden budjettialijäämien pienenemisten summa on vähintään 3,5
prosenttiyksikköä tai
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iii)  kolmen vuoden budjettialijäämien pienenemisten summa on vähintään 4,5
prosenttiyksikköä.

Muussa tapauksessa dummy4 saa arvon 0.

Dummyn määritelmään on otettu mukaan kolmen viimeisimmän vuoden budjetin
parannukset, jotta huomioitaisiin myös hieman pidemmän aikavälin talouden va-
kautusohjelmat. Kriteerit ovat kuitenkin siinä määrin tiukat, että myös useamman
vuoden sopeutusohjelma vaatii keskimäärin vähintään 1,5 prosenttiyksikön ali-
jäämän leikkausta vuodessa. Tiukoilla vaatimuksilla on pyritty ehkäisemään mm.
nousukauden budjettiautomatiikasta johtuvien alijäämien pienenemisten mukaan
tuleminen. Vaikka keskimäärin 1,5 prosenttiyksikön vajeen leikkaus ei tuntuisi
kovin tiukalta, ovat tutkimuksen maat saavuttaneet vaadittavan budjetin paran-
nuksen vain 33 kertaa 320 tapauksesta. Dummy-muuttujan kriteerit on valittu
osoittamaan selvää budjetin tasapainotuspyrkimystä, mutta eri dummyjen kokei-
luilla todettiin, että estimoinnin tulokset eivät olleet herkkiä dummyn määritel-
män pienille muutoksille.

Vaikka tiukoilla dummy-kriteereillä on pyritty ehkäisemään pelkän talouden nou-
susuhdanteen aikaansaama budjetin paraneminen, niin todellisten budjettialijää-
mien muutoksien käyttäminen jättää aina mahdollisuuden, että valtion talous on
parantunut ilman hallituksen aktiivisia talouspoliittisia toimia, jos eletään voima-
kasta nousukautta, tai jos nimelliskorot laskevat voimakkaasti8. Niinpä näillä kri-
teereillä mm. Suomen vuosien 1988-89 budjetin alijäämien vähenemiset täyttävät
dummyn kriteerit, vaikka tuskin voidaan sanoa hallituksen 1980-luvun lopussa
harjoittaneen supistavaa finanssipolitiikkaa, joka olisi myötävaikuttanut yksityi-
sen kulutuksen kasvuun. Todellisen budjettialijäämän lasku on kuitenkin selkein
kuluttajien havaittavissa oleva merkki valtion talouden tasapainottumisesta, mikä
puoltaa sen käyttöä talouden muutoksen mittarina.

                                           
8  Maan julkisen velan ollessa yli bkt:n arvon (kuten Italiassa), julkisen velan nimelliskoron prosenttiyk-
sikön lasku johtaa yli prosenttiyksikön pienenemiseen budjetin alijäämässä.
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Taulukko 3. Budjettialijäämän leikkaus-dummyn tulokset yksityisen kulutuk-
sen selittämisessä

Selittävä muuttuja Perusmalli Laajennettu Laajennettu
malli 1 malli 2

logCt-1 0,0002 0,6 0,0000 0,0 0,0000 0,1
Dlog(Y) 0,7254 19,5 0,6414 13,5 0,6679 14,5
Dlog(WY) 0,0207 2,0 0,0231 2,3 0,0180 1,8
(1-Dummy4)*Dlog(G) 0,2078 5,6 0,2402 6,5 0,2295 6,3
Dummy4*Dlog(G) -0,0699 -0,7 -0,0516 -0,5 0,1627 1,9
(1-Dummy4)*Dlog(S) -0,0001 0,0 0,0009 0,2 0,0010 0,3
Dummy4*Dlog(S) 0,0086 0,3 0,0048 0,2 0,0008 0,0
(1-Dummy4)*Dlog(T) 0,0069 0,3 0,0139 0,6
Dummy4*Dlog(T) 0,1393 2,7 0,1628 3,2
(1-Dummy4)*Dlog(HT) -0,0150 -1,7
Dummy4*Dlog(HT) 0,0328 1,1
(1-Dummy6)*Dlog(UR) -0,0027 -0,4 -0,0036 -0,5
Dummy6*Dlog(UR) -0,0299 -2,9 -0,0294 -2,8
log(INF) -0,0004 -3,4 -0,0004 -3,5
log(R) -0,0033 -1,6 -0,0029 -1,4
SSE 156,52   92,7 92,67
R2 0,69  0,73 0,72

Estimointien selitysaste pysyi samassa 70 prosentin suuruusluokassa kuin muis-
sakin regressioissa. Aikaisemmista regressioista poiketen tällä kertaa erikoistapa-
usten määrä on vähäinen ja normaalitapausten määrä suuri, jolloin tilastollista
merkitystä saadakseen tarvitsee kertoimen budjetin parannustapauksissa olla ai-
empaa suurempi.

Bruttokansantuotteen kasvu oli luonnollisesti kulutuksen tärkein selittäjä, kun
taas viivästetty kulutus oli täysin merkityksetön ja maailman tulotkin vain kah-
dessa ensimmäisessä regressiossa merkittävä. Työttömyyden, inflaation ja kor-
kojen kertoimet ja t-arvot pysyivät samansuuntaisina kuin muissakin
estimoinneissa.

Talouspolitiikan instrumenttien vaikutukset normaaliaikoina eivät olleet puhtaan
keynesiläisiä. Julkinen kulutus kylläkin lisäsi yksityistä kulutusta, mutta aiempaa
pienemmällä kertoimella. Tulonsiirtojen merkitys kulutukselle oli lähes tulkoon
nolla, samoin kuin kokonaisverojen. Kotitalouksien suorat verot sen sijaan vähen-
sivät kulutusta, mutta eivät nekään tilastollisesti merkittävästi.

Budjetin alijäämien reilut leikkaukset saivat yksityisessä kulutuksessa aikaan ei-
keynesiläisiä vaikutuksia, mutta tulokset eivät olleet kovin voimakkaita. Julkisen
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kulutuksen kasvu sai pienen, ei-merkittävän negatiivisen kertoimen perusmallissa
ja laajennetussa mallissa 1. Kotitalouksien suorien verojen käyttö selittäjänä
käänsi julkisen kulutuksen lisäyksen vaikutuksen laajennetussa mallissa 2 positii-
viseksi, ja lähes merkittäväksi. Tulonsiirroilla ei edelleenkään ollut merkitystä
selittäjänä, mutta kokonaisverojen vaikutus oli tilastollisesti merkittävästi kulu-
tusta lisäävä. Myös kotitalouksien verojen lisäyksellä oli kulutusta elvyttävä vai-
kutus, muttei tilastollisesti merkittävä.

Tulosten mukaan valtiontalouden tasapainottamiseen tähtäävillä budjettien ali-
jäämien leikkauksilla on ei-keynesiläis-tyyppisiä vaikutuksia. Jälleen muutosten
tilastollinen merkittävyys oli vaihteleva, mutta erot normaaliaikoihin verrattuna
olivat varsin selvät.

Myös budjetin alijäämän kasvua eli valtion talouden lisävelkaantumisen vaiku-
tuksia testattiin, mutta tulokset eivät olleet ollenkaan saman suuntaiset kuin bud-
jettien alijäämiä leikattaessa. Kriteeri oli suuruusluokaltaan sama kuin alijäämien
leikkaukselle, eli 1,5-2,5 prosenttiyksikön vuosittainen parannus vakautusperio-
dista riippuen. Giavazzin ja Paganon (1996) tulokset Ruotsin ja Arolan (1996)
Suomen 1990-luvun alun lamoista tukevat käsitystä, että ei-keynesiläisiä vaiku-
tuksia voi syntyä myös tapauksissa, jolloin lisävelkaantuminen vähentää kulutus-
ta. Tämä tutkimus ei kuitenkaan saanut minkäänlaisia siihen suuntaan viittaavia
tuloksia 16 OECD-maan aineistolla. Mikäli yksityisen kulutuksen vähenemiset
Ruotsissa ja Suomessa olivat talouspoliittisista päätöksistä johtuvia, olivat ne
poikkeuksia muihin budjetin alijäämää lisääviin tapauksiin verrattuina.

Yksi syy siihen, miksi budjetin tasapainottaminen voi saada aikaan vastakkaisia
vaikutuksia kuin valtion lisävelanotto, on, että politiikassa menojen leikkaukset ja
verojen korotukset ovat paljon vaikeampia toteuttaa kuin menojen lisäykset ja
veroalennukset. Poliitikot ajavat omien äänestäjäkuntiensa etuja ja siten jokainen
pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan lisäetuja kannattajilleen. Koska kukaan ei uskalla
ryhtyä leikkaamaan omiensa etuja tai korottamaan heidän maksujaan, tulee aino-
aksi vaihtoehdoksi menojen rahoittaminen lisälainanotolla. Niinpä budjetin ali-
jäämä voi kasvaa normaaleinakin aikoina, ja varsinkin silloin, kun julkinen
sektori on pieni. Tällöin budjettialijäämät saavat aikaan enimmäkseen keynesiläi-
siä vaikutuksia. Budjetin alijäämiä aletaan yleensä supistaa vasta pakon edessä,
kun todetaan, että valtion talous on ajautunut kestämättömään epätasapainoon.
Siten olosuhteet, joissa alijäämiä leikataan ovat varsin erilaiset kuin alijäämien
kasvaessa.

Samansuuntaiseen tulokseen tulevat toisaalta Alesina ja Tabellini (1990) sekä
Alesina ja Drazen (1991) selvittäessään, miksi joissakin OECD-maissa valtion
velka on päässyt kasvamaan viime vuosikymmeninä niin paljon suuremmaksi
kuin toisissa maissa. Syynä on eri poliittisten ryhmien omien kannattajakuntiensa
etujen ajaminen, jolloin oma poliittinen suosio ostetaan lainarahalla. Alesina ja
Tabellini (1990) esittävät mallin, jossa vuorotellen hallitusvastuun saavien puolu-
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eiden muodostamat perättäiset hallitukset lisäävät jatkuvasti velkaa rahoittaakseen
omia intressejään ja luodakseen aina seuraavalle hallitukselle paineen talouden
tasapainottamiseen. Kun jokainen hallitus tekee vuorollaan saman, kumuloituu
jatkuvasti uutta velkaa. Alesinan ja Drazenin (1991) mallissa puolestaan on mo-
nipuoluehallitus, jolloin hallitus ei pysty päättämään kenen kannattajakunnan ve-
roja tulisi lisätä, että pystyttäisiin maksamaan ulkopuolisen shokin aiheuttamat
lisäkulut. Koska kenenkään kannattajia ei voida verottaa, joudutaan rahoitus
hankkimaan alijäämäisellä budjetilla, jolloin maalle alkaa kertyä velkaa. Molem-
mat mallit ovat esimerkkejä tapauksista, joissa budjetin alijäämä voi kasvaa no-
peastikin ilman, että siitä olisi odotettavissa epätavallisia vaikutuksia yksityiseen
kulutukseen. Sen sijaan, kun tämän velan kertymisen seurauksena ajaudutaan
pakkotilanteeseen, jossa maa ei enää saa lisävelkaa tai velan hinta nousee huo-
mattavasti on tilanne aivan toinen. Hallituksen selkeä budjetin tasapainottamiseen
tähtäävä politiikka merkittävine alijäämän leikkauksineen poistaa epävarmuutta
maan tulevaisuudesta ja voi siten saada aikaan yksityisen kulutuksen kasvua. Si-
ten samassakin maassa jopa varsin lyhyelläkin aikavälillä voivat talouspoliittisten
instrumenttien  vaikutukset olla täysin päinvastaiset olosuhteista riippuen. Ali-
jäämien lisääminen on ollut viime vuosikymmeninä hallituksille helppoa, ilman
erityistä tarvettakin, mutta varsin harvoin maat leikkaavat alijäämiään merkittä-
västi, jos siihen ei ole minkäänlaista pakottavaa tarvetta.
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4 Muuttujien samanaikainen vaikutus

Aiemmat regressiot ovat antaneet tulokseksi, että erityisesti valtion korkea vel-
kaantuminen ja budjetin vajeen merkittävät leikkaukset luovat edellytykset ta-
louspolitiikan epätavalliselle vaikutukselle. Kuitenkaan pieni muutos valtion
menoissa tuskin saa aikaan käsitystä tulevaisuuden merkittävistä verojen alennuk-
sista, vaikka velka olisi suurikin. Kun Giavazzi ja Pagano (1990) tutkivat Tans-
kan ja Irlannin talouspolitiikan muutosten vaikutuksia maan talouteen, tärkeää
maiden tilanteissa oli, että lähtökohtana oli pahaan taloudelliseen epätasapainoon
ajautunut maa ja että tehdyt uudistukset olivat merkittäviä ja kotitaloudet saatiin
uskomaan niiden pysyvyyteen. Siksi tuskin kumpikaan, sen enempää talouden
suunnan muutos kuin heikko lähtökohtatilannekaan, yksin olisi saanut aikaan
sellaisia epätavallisia vaikutuksia kuin tapahtui. Giavazzin ja Paganon (1996)
tutkimus Ruotsin tilanteesta poikkesi edellisestä siinä, että Ruotsissa tapahtui fi-
nanssipolitiikan merkittävä keventäminen, eikä kiristäminen, ja lisäksi lähtökoh-
tana oli vähävelkainen maa. Toisaalta Ruotsin julkinen sektori oli kasvanut
erittäin suureksi, minkä teorian mukaan pitäisi myötävaikuttaa ei-keynesiläisten
vaikutusten syntyyn. Mutta kuten edellisestä regressiosta huomattiin, ei julkisen
sektorin koko ole yhtä hyvä selittämään ei-keynesiläisiä vaikutuksia kuin maan
velkaantuminen. Giavazzin ja Paganon käsitys Ruotsin talouspolitiikan vaikutuk-
sista yksityiseen kulutukseen ei olekaan saavuttanut yhtä selkeää yksimielisyyttä
kuin Irlannin ja Tanskan tapauksissa.9

Finanssipolitiikan ei-keynesiläiset vaikutukset edellyttävät yleensä useamman
kuin yhdentaustaoletuksen voimassaoloa. Voidaankin odottaa, että jos kaksikin
aikaisemmista vaatimuksista on yhtä aikaa voimassa, on talouspolitiikan ei-
keynesiläisten vaikutusten esiintyminen selvästi todennäköisempää. Jos lähtö-
kohtaisesti selvä epätasapainotilanne, joko korkean velan tai suurien alijäämien
muodossa, yhdistetään merkittävään budjetin alijäämän supistumiseen, voivat
kuluttajien reaktiot talouspolitiikan instrumentteihin olla normaalista poikkeavia.
Sen sijaan uskottavalle talouspoliittiselle muutokselle ei ole tarvetta, jos maan
talous on tasapainossa alunperin. Julkisen sektorin suuruus ei välttämättä ole yhtä
merkittävä toisena vaatimuksena, sillä pelkkä sektorin koko ei osoita, että talou-
dessa olisi ongelmia.

Tässä tutkimuksen toisessa vaiheessa testataankin, ilmestyvätkö ei-keynesiläiset
ilmiöt voimakkaampina tilanteissa, joissa useampi kuin yksi edellä tutkituista
edellytyksistä epätavallisiin vaikutuksiin on voimassa. Dummy-muuttujat yhdis-
tetään kertomalla ne keskenään ja käyttämällä sen jälkeen tätä uutta dummya
osoittamaan talouden epätasapainoa. Edellä olleiden muuttujien yhdistelmien
lisäksi testattiin myös, muuttuuko budjetin alijäämän kasvamisen vaikutus, jos

                                           
9 Mm. Agell (1996) kommentissaan tutkimukseen epäilee ei-keynesiläisten vaikutusten osuutta kulutuk-
sen vähenemiseen Ruotissa.
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asetetaan olosuhdevaatimukseksi jokin edellä esitellyistä valtion talouden epäta-
sapainotiloista.

Lähtökohtaisesti voidaan budjetin alijäämän merkittävää muutosta pitää vaati-
muksena ei-keynesiläisille vaikutuksille, joten ensin testattiin alijäämän pienene-
misen ja suurenemisen vaikutuksia, kun siihen yhdistetään budjetin huomattava
alijäämä, valtion korkea velkaantuneisuus tai julkisen sektorin suuri koko.

Alijäämän pieneneminen, joka siis yksinäänkin antoi viitteitä ei-keynesiläisistä
vaikutuksista, antoi myös yhdistettynä toisiin kriteereihin samansuuntaisia tulok-
sia. Kun budjetin alijäämien leikkaus-dummy  yhdistettiin julkisen sektorin koko-
tai korkea alijäämä-dummyjen kanssa, olivat tulokset paljolti samanlaiset kuin
dummy4:llä yksinäänkin: tulokset viittaavat talouspolitiikan instrumenttien vai-
kutusten muuttumiseen ei-keynesiläiseen suuntaan, kun valtion taloutta pyritään
vakauttamaan, mutta huomattavaa tilastollista merkitystä tuloksilla ei ollut.

Taulukko 4. Yhdistetyn budjettialijäämien leikkaus- ja valtion velka-aste-
dummyn tulokset yksityisen kulutuksen selittämisessä

Selittävä muuttuja Perusmalli Laajennettu Laajennettu
malli 1 malli 2

logCt-1 0,0001 0,4 -0,0001 -0,4 -0,0001 -0,2
Dlog(Y) 0,7286 20,0 0,6376 13,7 0,6452 14,6
Dlog(WY) 0,0216 2,1 0,0236 2,4 0,0226 2,3
(1-Dummy5)*Dlog(G) 0,21029 5,8 0,2408 6,8 0,2546 7,5
Dummy5*Dlog(G) -0,3419 -2,1 -0,3816 -2,4 -0,3754 -2,3
(1-Dummy5)*Dlog(S) -0,0002 -0,1 0,0006 0,2 0,0013 0,4
Dummy5*Dlog(S) -0,0162 -0,4 -0,0092 -0,3 -0,0471 -1,3
(1-Dummy5)*Dlog(T) 0,0048 0,2 0,0122 0,6
Dummy5*Dlog(T) 0,1212 1,9 0,1376 2,2
(1-Dummy5)*Dlog(HT) -0,0134 -1,7
Dummy5*Dlog(HT) 0,1261 2,9
(1-Dummy6)*Dlog(UR) -0,0034 -0,5 -0,0049 -0,7
Dummy6*Dlog(UR) -0,0317 -3,2 -0,0313 -3,2
log(INF) -0,0004 -3,8 -0,0004 -4,3
log(R) -0,0034 -1,7 -0,0035 -1,7
SSE 156,66 92,98 93,32
R2 0,7 0,74 0,75

Sen sijaan, kun alijäämän leikkaus-dummy yhdistettiin valtion velka-dummyn
kanssa saatiin voimakkaammin ei-keynesiläiset tulokset, kuin yhdelläkään muulla
kriteerillä tai kriteeriyhdistelmällä. Dummy5:llä on siis vaatimuksena, että valtion
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bruttovelka ylittää 60 prosenttia maan nimellisestä bruttokansantuotteesta, ja
maan budjettialijäämä vähenee 2,5 prosenttiyksikköä vuodessa tai keskimäärin
1,75 kahtena tai 1,5 prosenttiyksikköä kolmena perättäisenä vuotena. Nämä ehdot
täyttäviä vakautuksia löytyi kaikkiaan 20 vuotena. Eniten niitä löytyi Ruotsista ja
Belgiasta, molemmista viitenä vuotena, sekä Irlannista, neljänä vuotena.

Malli nousee selitysasteeltaan parhaaksi tähän mennessä käytetyistä. Selitysaste
nousee kotitalouksien suorien verojen tapauksessa aina 75 prosenttiin asti. Tällä
kertaa mallissa maailman tulot nousee merkittäväksi selittäjäksi maan omien tu-
lojen ohella. Korkean työttömyyden aikaiset muutokset työttömyydessä saavat
hieman aiempaa suuremman kertoimen, mutta muuten käy kuten aiemminkin.
Korkean työttömyysasteen aikana työttömyyden muutoksilla on merkitystä kulu-
tuksen, jos taas työttömyysaste on alle kymmenen, ei muutoksilla ole mainittavaa
merkitystä. Myös inflaation ja koron vaikutukset ovat samat kuin aiemmin, eli
inflaatiolla on tilastollisesti merkittävä negatiivinen kerroin, koroilla ei.

Normaaliaikoina valtio voi elvyttää yksityistä kulutusta lisäämällä julkista kulu-
tusta. Tulonsiirtojen tai kokonaisverojen kasvulla ei ole merkittävää vaikutusta
yksityiseen kulutukseen. Sen sijaan kotitalouksien suorat verot saavat selvästi
negatiivisen kertoimen, mutta sekään ei nouse tilastollisesti merkittäväksi.

Ei-keynesiläiset vaikutukset tulevat kuitenkin esiin, kun valtion taloutta aletaan
vakauttaa korkean velan maassa. Julkisen kulutuksen kasvulla on ensimmäisen
kerran negatiivinen etumerkki. Julkisen kulutuksen 10 prosentin leikkaus elvyttää
yksityistä kulutusta lähes neljällä prosentilla, joka on myös tilastollisesti merkit-
tävä. Tulonsiirtojen kasvullakin on negatiivinen vaikutus kulutukseen, mutta se ei
ole tilastollisesti merkittävä. Sen sijaan verojen nostamisen kulutusta lisäävä vai-
kutus on huomattava. Varsinkin kotitalouksien suorien verojen vaikutuksen
muuttuminen vastakkaiseksi on merkittävä.

Tämän mallin tulokset puhuvat selvästi ei-keynesiläisten vaikutusten puolesta.
Kaikkien talouspolitiikan instrumenttien kertoimet muuttavat etumerkkinsä vas-
takkaisiksi parhaan selitysasteen omaavassa laajennetussa mallissa 2 ja kertoimi-
en tilastollinen merkityskin nousee varsin hyväksi. Näin tiukoilla kriteereillä
tehdyn dummyn rajaama pieni vakautusta yrittäneiden maiden joukko on tieten-
kin varsin herkkä yksittäisten tapausten vaikutuksille, mutta toisaalta talouspoli-
tiikan instrumenttien ei-keynesiläiset vaikutukset ovat nimenomaan poikkeus-
tapauksia, jotka ilmenevät vain tietyissä erityistilanteissa. Vasta tämä kahden
kriteerin malli antoi ensimmäisen kerran julkiselle kulutukselle negatiivisen ja
kotitalouksien suoralle verotukselle positiivisen, tilastollisesti merkittävän ker-
toimen talouden vakautuksen aikana. Nimenomaan näiden kahden muuttujan
kääntyminen keynesiläisen teorian kanssa päinvastaiseksi on merkittävää. Julki-
sella kulutuksella on kuitenkin yleensä taloutta selkeästi elvyttävä merkitys ja
kotitalouksien suora verotus puolestaan vähentää kotitalouksien käytettävissä ole-
vaa tuloa. Huomattavaa on myöskin, että koron suorat vaikutukset eivät pysty
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selittämään yksityisen kulutuksen muutoksia merkittävissä määrin, joten tulokset
tukevat nimenomaan odotusteorian käsitystä siitä, että talouspolitiikan suunnan
muutoksella voidaan vaikuttaa ihmisten käsitykseen heidän tulevaisuuden käy-
tettävissä olevista tuloistaan.

Budjetin alijäämän suurentaminen ei yksinään antanut minkäänlaisia ei-
keynesiläisiä tuloksia, mutta on mahdollista, että kun kriteeriin yhdistetään on-
gelmat valtion taloudessa, voisivat talouspolitiikan vaikutukset muuttua, kuten
Giavazzin ja Paganon (1996) mukaan Ruotsissa kävikin. Alijäämän kasvun yh-
teyttä testattiinkin kaikkien kolmen valtiontalouden mahdollisista ongelmista
kertovien muuttujien kanssa.

Tulokset olivatkin jonkin verran enemmän ei-keynesiläiset, kuin alijäämän kas-
vulla yksinään. Eniten teoriaa vastaavaksi yhdistelmäksi osoittautui myös alijää-
män lisäyksen tapauksessa sen yhdistäminen korkeaan velkaantumiseen. Tulokset
olivat kuitenkin jossain määrin ristiriitaisia, eivätkä saavuttaneet myöskään tilas-
tollista merkitystä. Korkealla alijäämällä tai julkisen sektorin koolla ei puolestaan
ollut tuloksiin odotetun kaltaisia vaikutuksia, sillä dummy ei muuttanut talouspo-
litiikan instrumenttien vaikutuksia kulutukseen merkittävästi normaalivuosista
poikkeavaksi. Tässä tutkimuksessa ei siten löytynyt tukea sille, että alijäämän
nopea kasvu aiheuttaisi talouspolitiikan instrumenttien vaikutusten muutoksia.

Myös muita yhdistelmä-dummyja kuin vain alijäämän muutoksen kanssa yhdis-
tettyjä dummy-muuttujia kokeiltiin. Esimerkiksi julkisen talouden suuri koko voi-
si muuttaa talouspolitiikan vaikutuksia, mikäli valtion korkea velkaantuneisuus
olisi rajoittamassa valtion mahdollisuuksia ottaa enää lisälainaa. Estimoinnin tu-
lokset eivät kuitenkaan tukeneet merkittävästi julkisen sektorin koon ja valtion
velkaantumisen ei-keynesiläisiä yhteisvaikutuksia yksityisen kulutuksen kasvuun.
Myöskään suurella budjetin alijäämällä ja julkisen sektorin koolla ei ollut mer-
kittävää yhteisvaikutusta talouspolitiikan toimivuuteen. Selkeimmin ei-
keynesiläisiä vaikutuksia tuli yhdistämällä kriteerit suurista budjetin alijäämistä ja
korkeasta velka-asteesta. Perusmallissa sekä tulonsiirtojen negatiivinen kerroin
että verojen kulutusta elvyttävä vaikutus nousivat tilastollisesti merkitseviksi ja
myös molemmissa laajennetuissa malleissa tulokset olivat samansuuntaisia, vaik-
keivät aina tilastollisesti merkitseviä.

Voidaan todeta, että valtion korkea velkaantuminen luo tilanteen, jossa finanssi-
politiikan vaikutukset voivat olla poikkeuksellisia. Velka-asteen yhdistäminen
minkä tahansa budjetin tasapainoon tai sen muutokseen liittyvän muuttujan kans-
sa toi viitteitä ei-keynesiläisistä vaikutuksista. Erityisesti finanssipolitiikan reilu
kiristys velkaisessa maassa voi saada kuluttajat uskomaan tulevan verorasituksen-
sa kevenemiseen.

Suuri julkisen sektorin koko ei tutkimuksen mukaan merkittävästi edesauta ta-
louspolitiikan vaikutuksien muuttumista käänteisiksi yksityisen kulutuksen suh-
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teen. Myöskään suuret budjettialijäämät eivät sinänsä ole kuluttajille riittävä syy
huolestua talouspolitiikan tulevasta vaikutuksesta verotukseen.

Kotitalouksien suorien verojen ja kokonaisverojen muutoksien vaikutukset olivat
jossain määrin erilaiset. Tulokset olivat kyllä samaan suuntaan muuttuvia, mutta
kokonaisverojen kertoimet olivat varsin positiivisia, suurelta osin johtuen näen-
näiskorrelaatiosta, jota malleissa esiintyi. Kotitalouksien suorien verojen antamat
tulokset olivat selvästi enemmän odotuksia vastaavia, sillä ne saivat aina normaa-
liaikoina negatiivisen kertoimen. Toisaalta ei-keynesiläisten vaikutusten teoriat
käsittelevät enemmänkin tuloveroja, kuin kaikkien verojen kokonaisvaikutuksia,
sillä nimenomaan tuloverot aiheuttavat muutoksia kotitalouksien käytettävissä
oleviin tuloihin, toisin kuin välilliset verot, jotka vaikuttavat enemmänkin tulojen
käyttöön. Myös Arolan (1996) tutkimuksessa, jossa käytettiin nimenomaan koko-
naisveroja, veroilla oli normaaliaikoina vain lievästi negatiivinen vaikutus. Koko-
naisverojen ja kotitalouksien suorien verojen eroista tuloksissa voidaan myös
päätellä, että kuluttajat reagoivat eri tavoin eri veroihin. Verot, jotka suoraan vai-
kuttavat omiin tuloihin, koetaan selvästi negatiivisempina kuin muut verot. Ta-
louden epätasapainoaikoinakaan kotitalouksien suorille veroille ei saatu
tilastollisesti merkitsevää positiivista kerrointa muuten kuin velka-asteen ja ali-
jäämäleikkausten yhdistelmässä dummy6:lla. Ei-keynesiläisistä vaikutuksista ve-
rojen korotuksen positiivinen vaikutus kulutukseen onkin vaikeimmin
uskottavissa. Rajakulutusasteen nousu, joka riittää kompensoimaan käytettävissä
olevien tulojen vähennyksen, on varsin kova vaatimus. Sen sijaan muiden kuin
suoraan tuloihin vaikuttavien verojen vaikutus kulutukseen tuskin on yhtä voima-
kas.
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa on selvitetty uusinta talouspolitiikan vaikutuksia yksityiseen
kulutukseen käsittelevää teoriaa, ns. finanssipolitiikan ei-keynesiläisiä vaikutuk-
sia. Ei-keynesiläiset vaikutukset saavat talouspoliittisten instrumenttien vaikutuk-
set kulutukseen käänteisiksi normaalien aikojen oletusarvoon verrattuna, eli
finanssipolitiikkaa kiristävillä toimilla onkin yksityistä kulutusta elvyttävä vaiku-
tus, ja valtion lisävelanotto puolestaan vähentää kulutusta. Ei-keynesiläisten vai-
kutusten ero aiempiin teorioihin on, että se ei ole yleispätevä, kaikkiin tilanteisiin
sopiva, vaan se vaatii taakseen oletuksia epätasapainoisesta talouden tilasta tai
merkittävistä muutoksista talouspoliittisista muutoksista.

Syinä finanssipolitiikan ei-keynesiläisiin vaikutuksiin ovat ensisijaisesti muutos
kuluttajien tulo-odotuksissa sekä korkojen muutoksen kautta tulevat varallisuus-
vaikutukset. Mikäli talouspolitiikan suunnanmuutos saa kuluttajat uskomaan, että
kohonneilla veroilla ja/tai vähentyneillä julkisilla menoilla pystytään välttämään
vielä korkeammat verot tulevaisuudessa, on tällä kuluttajien pysyväistuloja nosta-
va vaikutus. Vaatimuksena on, että nykyisten veronkorotusten arvo on pienempi
kuin tulevien verojen diskontattu nykyarvo olisi. Korkovaikutus tulee kahta
kautta. Valtion vähentynyt lainojen kysyntä laskee suljetuilla pääomamarkkinoilla
korkotasoa ja toisaalta aiempaa vakavaraisemman valtion maksamat korkopree-
miot laskevat. Inflaatioriski vähenee, koska tarve velkojen kattamiseen setelira-
hoituksella pienenee, ja takaisinmaksuriskipreemio pienenee velkaantumisen
kasvun taittuessa.

Ei-keynesiläiset teoriat kehittyivät 1980-luvun havainnoista maissa, joissa yksi-
tyisen kulutuksen havaittiin kasvavan, vaikka samanaikaiset julkisen talouden
vakautusohjelmat supistivat kotitalouksien tuloja, toisin kuin vallalla ollut keyne-
siläinen teoria oletti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana onkin kehitetty erilai-
sia malleja tilanteista, joissa talouspolitiikan vaikutukset voivat kääntyä
normaaleista päinvastaisiksi. Valtion korkea velkaantuminen, joka on ollut arki-
päivää viime vuosikymmeninä länsimaissa, on perussyy tilanteeseen, jossa ku-
luttajat voivat pitää maan taloudellista tilannetta kestämättömänä pitkällä
tähtäimellä. Myös julkisen sektorin suuri koko ajaa valtion helposti joko vel-
kaantumaan tai nostamaan verotuksen kohtuuttoman korkealle kriisin sattuessa.
Pienet muutokset talouspolitiikassa eivät ole monestikaan riittäviä luomaan us-
kottavaa kuvaa talouspolitiikan suunnanmuutoksesta, joten yhtenä perusvaati-
muksena ei-keynesiläisille vaikutuksille pidetään yleensä budjetin alijäämien
huomattavaa muutosta. Budjetin alijäämän merkittävä leikkaus voi olla kulutusta
elvyttävää ja valtion nopea lisävelkaantuminen taas voi supistaa yksityistä kulu-
tusta.

Aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa on todettu erityisesti Tanskan 1980-
luvun alussa ja myös Irlannin saman vuosikymmenen lopussa hyötyneen uskotta-
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vasta talouden vakautusohjelmasta. Suomen ja Ruotsin 1990-luvun alun laman
finanssipolitiikat ovat myös mahdollisesti saaneet aikaan ei-keynesiläisiä vaiku-
tuksia yksityisessä kulutuksessa. Laajemmat tutkimukset OECD-maista ovat vii-
tanneet ei-keynesiläisten vaikutusten olemassaoloon, kun budjettien alijäämien
muutokset ovat olleet suuria. Tulokset ovat kuitenkin jossain määrin vaihdelleet
Giavazzin ja Paganon (1996) tulosten selvästi tukiessa finanssipolitiikan ei-
tavanomaisia vaikutuksia, kun taas Arolan tutkimuksessa (1996) vain veroilla on
tilastollisesti merkitsevä käänteinen vaikutus.

Tässä tutkimuksessa testataan 16 OECD-maan aineistolla vuosilta 1978-97 eri-
laisten talouden tilanteiden merkityksiä ei-keynesiläisten vaikutusten syntyyn.
Mahdollisina ei-keynesiläisiä vaikutuksia aiheuttavina talouden epätasapainote-
kijöinä tutkittiin suuria budjettialijäämiä, korkeaa valtion velkaa, suurta julkista
sektoria sekä budjetin ali- ja ylijäämien merkittävää muutosta. Lisäksi testattiin
näiden muuttujien yhdistelmiä, jolloin useampi kuin yksi toteutuu maassa saman-
aikaisesti. Tutkittavina talouspolitiikan instrumentteina olivat julkinen kulutus,
tulonsiirrot, kokonaisverotus sekä kotitalouksien suora verotus, jotka jaettiin ta-
louden epätasapainodummy-muuttujilla normaali- ja epätasapainoaikoihin. Esti-
mointimenetelmänä oli yhdistetty aikasarja-poikkileikkaus-regressioanalyysi.

Tulokset eri epätasapainomuuttujien vaikutuksista olivat vaihtelevat. Normaaliai-
koina talouspolitiikan instrumenttien vaikutukset olivat lähinnä keynesiläisiä. Lä-
hes kaikissa tapauksissa instrumenttien vaikutukset muuttuivat ei-keynesiläiseen
suuntaan dummylla kerrottaessa, mutta tilastollisesti merkittäviä tuloksia oli var-
sin vähän. Suurilla budjettialijäämillä ja julkisen sektorin koolla ei ollut merki-
tystä talouspolitiikan toimivuudelle. Julkisen velan ollessa yli 60 prosenttia
bruttokansantuotteesta nousivat kokonaisverojen lisäykset tilastollisesti merkitse-
viksi yksityisen kulutuksen lisääjiksi epätasapainoaikoina. Myös tulonsiirrot ja
kotitalouksien suorat verot vaihtoivat etumerkkiään, mutta eivät merkittävästi.
Budjetin alijäämien leikkaukset antoivat varsin samanlaisen tuloksen kuin julki-
nen velka. Sen sijaan alijäämien kasvamisen tulokset eivät olleet ollenkaan saman
suuntaiset muiden muuttujien kanssa, eikä niistä ollutkaan havaittavissa min-
käänlaista ei-keynesiläistä vaikutusta.

Kun useampi dummy-muuttuja asetettiin yhtäaikaisesti voimaan, muuttuivat tu-
lokset odotetusti enemmän ei-keynesiläiseen suuntaan. Myös alijäämien kasvussa
oli havaittavissa viitteitä ei-tavanomaisista vaikutuksista, kun se yhdistettiin kor-
keaan velkaan, mutta ei merkittäviä. Selvästi merkittävimmät tulokset tulivat ali-
jäämien leikkausten tekemisestä pahasti velkaantuneissa maissa. Näissä
tapauksissa sekä kokonaisveroilla että kotitalouksien suorilla veroilla oli tilastolli-
sesti merkitsevästi kulutusta elvyttäviä vaikutuksia ja julkisen kulutuksen lisäyk-
sellä puolestaan yksityistä kulutusta supistava vaikutus. Tulonsiirtojen
negatiivinen kerroin ei noussut tilastollisesti merkitseväksi. Myös suurten alijää-
mien yhdistäminen korkeaan velkaan toi tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
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Regressioanalyysien tuloksista voidaan päätellä, että kaksi talouspolitiikan teki-
jää, valtion korkea velka sekä huomattavat budjetin parannukset, vaikuttavat ei-
keynesiläisten vaikutusten syntyyn  muita enemmän. Valtion velkaantuminen on
selvin merkki talouden ajautumisesta epätasapainoiseen tilanteeseen. Julkisen
sektorin suuri koko ei vielä osoita, että taloudessa olisi ongelmia, vaikkakin se
tekee maasta riskialttiimman. Suuret budjetin alijäämät puolestaan ovat olleet
yhteydessä korkeaan inflaatioon, joka on syönyt niiden merkitystä. Suuria alijää-
miä on myös voinut esiintyä muuten tasapainoisessa taloudessa, jolloin ne ovat
vasta vuosien mittaan kerääntyneet uhkaamaan talouden tasapainoa. Merkittävät
budjetin alijäämän leikkaukset ovat yleensä selvä merkki talouspolitiikan suunnan
muutoksesta, joka todellakin voi johtaa valtiontalouden tasapainottamiseen ja sitä
kautta alempiin veroihin tulevaisuudessa. Budjettialijäämiä leikataan yleensä po-
liittisista syistä vain pakon edessä, joten niihin on usein yhdistynyt muitakin talo-
uteen vaikuttavia tekijöitä. Se, että alijäämäleikkaukset pahasti velkaantuneissa
maissa saivat aikaan voimakkaimmin ei-keynesiläiset tulokset, ei ollut yllättävää,
koska siinä toteutuvat teorian kaksi peruselementtiä talouden epätasapaino ja us-
kottava talouspolitiikan suunnanmuutos. Alijäämien kasvu ei antanut samanlaisia
tuloksia. Syynä voi olla, että poliitikoille lisävelanotto on paljon helpompaa kuin
budjettileikkaukset. Velkaa voidaan ottaa riippumatta muusta taloudellisesta ti-
lanteesta oman poliittisen suosion kohottamiseksi.

Talouspolitiikan instrumenteista kokonaisverot olivat kaikkein helpoimmin ei-
keynesiläisiä tuloksia antavia. Kokonaisverojen uskottavuus kärsi kuitenkin jois-
sain malleissa näennäiskorrelaatiosta: kokonaisverokertymähän yleensä kasvaa
yksityisen kulutuksen kasvaessa. Kotitalouksien suorat verot, jotka vaikuttavat
suoraan kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon, antoivatkin jossain määrin
erilaiset tulokset. Normaalioloissa suorat verot vaikuttivat negatiivisesti kulutuk-
seen, mutta epätasapainoaikoina vähintäänkin niiden negatiivinen vaikutus hävisi.
Tulonsiirtojen muutosten avulla ei kulutusta pystytä elvyttämään. Julkinen kulu-
tus on valtion menopuolella selvästi tehokkaampi vaikutuskeino, sillä julkisen
kulutuksen keynesiläinen elvyttävä vaikutus hävisi yleensä talouden ongelmati-
lanteissa.

Tämä tutkimus antaa tukea talouspolitiikan ei-keynesiläisten vaikutusten esiinty-
miseen tilanteessa, jossa yhdistyy selkeä valtion talouden epätasapaino yhdistet-
tynä uskottavaan, merkittävään budjetin alijäämän leikkaukseen. Tärkeää on
huomata, että tällaiset yhdistelmät ovat poikkeuksia ja siksi finanssipolitiikan ei-
tavanomaisilla vaikutuksilla voidaan talouspolitiikkaa perustella vain poikkeuk-
sellisissa oloissa.
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