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Suomen  kansantaloudelle  on  koko  sodan  jälkeisen  ajan  ollut  omi-
naista  melkoinen  suhdannehei.kkyys.   Kokonaistuotannon  kasvuvauh-
din  vaihtelut  -  tosin  myös  kasvuvauhdin  taso  sinänsä  -  ovat  ol-
leet  selvästi  suui.emmat  kuin  kegkimäärin  läntisissä  teollisuus-
maissa  ja  suuremmat   kuin  yhdessäkään  muussa  pohjoismaassa   (kuvio).
Jyr.kkiin  suhdannevaihteluihin  on  oleellisesti  liittynyt  korkea
inflaatio,  suuret  hintojenvaihtelut  sekä  käi.jistyneet  ulkoiset
tasapainottomuudet .
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Suhdanneher.kkyyden  syinä  on  nähty  enhenkaikkea  i.akenteelliset
tekijät.   Talouden  avoimuus  -ulkomaankaupan  osuus  on  25-30   ¢
kansantuotteesta  -ja  viennin  ja  tuonnin  rakenteet  saavat  aikaan
ulkoisten  suhdanneshokkien  nopean  välittymisen  Suomeen.   Tavai.an-
viennistä  noin  puolet  on  puuraaka-aineeseen  per'ustuvia  tuotteita,
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joiden  kysyn,tä  ja  hinnat  vaihtelevat  maailmanmar.kkinoilla  keski-
määräistä  kysyntää  ja  hintoja  voimakkaammin.   Tuonnista  puoles-
taan  60-70  %  on  raaka-aineita,  joiden  hintakehitys  etenkin  kulu-
van  vuosikymmenen  aikana  on  ollut  erittäin  jyr.kästi  vaihtelevaa.

Investointitoiminta  reagoi  kaikissa  sektoreissa  herkästi  tulojen
muutoksiin  suur'elta  osin  ver.otuksen  ja  kor.kean  inflaatiovauhdin
yhteisvaLikutuksesta.   Yritysten  tuloveroprosentti  on  korkea  ja
kun  yritysten  kiinteän  pääoman  poistot  perustuvat  verotettavaa
tuloa  laskettaessa  nimellisiin,  alkuperäisiin  hankintahintoihin,
lisää  nopea  inflaatio  edelleen  reaalisen  vei.otuksen  tasoa.   Suh-
teellisen  etupainoiset  poisto-oikeudet  ja  vai.astojen  aliarvostus-
mahdollisuus  johtavat  näin  ollen  tulojen  kasvaessa  voimakkaaseen
investointitoimintaan  kasvumahdollisuuksien  turvaamiseksi  -  siinä
määrin  kuin  ulkoiset  i`ahoitusmahdollisuudet  antavat  myöten.   Ulko-
maiset   suhdannesysäykset   ovat     olleet  .johtamassa  paitsi  inves-
tointien  tuloherkkyyden  myös  i.aaka-aineiden  hintojen  ja  palkkatu-
lojen  reagointiherkkyyden  johdosta, sellaiseen  kotimaisen  kysynnän
kasvuun,   mikä  on  merkinnyt  ylikysyntää,   hintojen  nousun  voimistu-
mista  sekä  vaihtotaseen  vajauksen  jyrkkää  kohoamista.

1960-luvun  alkupuolelta  lähtien  on  yhä  lisääntyvässä  määrin  koti-
maisen  investointikysynnän  kasvun  voimistumista  suhdannenousujen
aikana  tukenut  ulkomaisen  pääoman  hyvä  saatavuus  ja  talouspoli-
tiikassa  omaLksuttu  näkemys  ulkomaisen  pääoman  tarpeellisuudesta
talouden  r.akennemuutoksen  toteuttamiseksi.   Suhdannenousu  Suomessa
viivästyy  suui.ten  maiden  suhdannekehitykseen  nähden,   mikä  on  mer.-
kinnyt  pääoman  suhteellisen  helppoa  saatavuutta  kansainvälisillä
pääomamar.kkinoilla   investointiboomin  Suomessa  ollessa  kuumiminil-
laan.   Voimakas  pääoman  tuonti  on  kumonnut  viennin  alenemisen
seurauksena  muuten  tapahtuvan  valuuttavarannon  supistumisen  raha-
markkinoita  kir.istävän  vaikutuksen, ja  myös  olennaisesti  heikentä-
nyt  kotimaisten  r'ahamarkkinoiden  kiristämisen  vaikutuksia.

Suhdanneherkkyyden  eräänä  tekijänä  voidaan  siis  talouspolitiikan
osalta  nähdä. yleiseen  kasvuhakuisuuteen  liittynyt   suopea  suhtau-
tuminen  ulkomaisen  pääoman  tuontiin  tilanteessa,  jossa  kotimainen
säästäminen  on  ollut  r'iittämätöntä  rakennemuutosten  i.ahoittami-
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seen.   Samalla  on  talouspolitiikan  osalta  epäilemättä  myös  ollut
osittain  ky§ymys  koko  suhdannepolitiikan  tehottomuudesta  sinänsä.
Osittain  tähän  on  vaikuttanut  poliittinen  haluttomuus  hillitä
kasvua.   Osin  se  kuitenkin  on  ollut   seurausta  suhdannepoliittisen
välineistön  puuttellisuudesta  sekä  epäonnistumisesta  suhdanne-
kehityksen  ennakoimisessa.

YLEINEN   SUHDANNEPOLITIIKKA

Suhdanteiden  tasaamisessa  painopisteen  tulee  luonnollisesti
aina  olla  traditionaalisessa  finanssi-ja  i.ahaLpolitiikassa.
Finanssipolitiikan  käyttöä  ja  tehokkuutta  on  kuitenkin  melkoises-
ti  rajoittanut  sekä  ulkoisten  sysäysten. että  kotimaisten  kerroin-
vaikutusten  voimakkuus,  muiden  politiikkatavoitteiden  tär.keys
sekä  osittain  myös  vaikeus  saavuttaa  poliittinen  yksimielisyys
käytettävien  keinojen  suhteen.   Raha-ja  r.ahoituspolitiikan  r.ooli
on  ollut  jo  vallinneen  verotusjärjestelmän  ja  yritysten  r.ahoitus-
rakenteen  olosuhteissa  keskeinen.   Yrityksethän  r.ahoittavat  valta-
osaltaan  investointinsa  ulkoisella  rahoituksella.  Rahapolitiikan
tehokkuutta  rajoittaa  kuitenkin  osittain sen kohtaannon  yleisyys
sekä  melkoisen  pitkät  vaikutusviiveet,  jotka  asettavat  er.ityisiä
vaatimuksia  suhdannekehityksen  ennakointikyvylle.   Raha-ja  r.ahoi-
tuspolitiikka  ovat  lisäksi  tehokkuudeltaan  epäsymmetrisiä,  pe
soveltuvat  paremmin  nousun  leikkaamiseen  kuin  laman  torjumiseen.

Valuuttapolitiikkaa  ei  Suomessa  ole  käytetty  suhdannepolitiikan
keinona.   Tapahtuneet  valuuttakur.ssien  muutokset  on  päätetty  yk-
sinomaan  kilpailukyvyn  pohjalta.   Sinänsä  nykyinen  joustaviin
valuuttakursseihin  per.ustuva  järjestelmä  antaisi  melkoiset  mah-
dollisuudet  ulkoisten  hinta-ja  kysyntävaikutusten  taLsoittamiseen
Suomen  kaltaisessa  maassa,  missä  ulkoiset  vaikutukset  heijastuvat
yhtälailla  sekä  vienti-  että  tuontipuolella.   Keskustelua  aktii-
visesta  valuuttapolitiikasta  suhdanteiden  ja  ulkoisten  hinta-
sysäysten  tasaamiskeinona  on  kuitenkin  käyty  lähinnä  vain

• teor'eettisella  tasolla.



Suhdannepolitiikan  tehostamiseen  ja  suhdannepoliittisen  väli-
neistön  kehittämiseen  on  kiinnitetty  er'ityistä  huomiota  1960-lu-
vun  loppupuolelta  lähtien.   Sen  lisäksi,   että  on  pyr.itty  kehitte-
1emään  erityisiä  uusia  välinei+,ä,   on  samalla  pyritty  tehostamaan
sekä  finanssi-että  rahapolitiikan  tr.aditionaalista  välineistöä.
Tästä  ovat   esimer'kkeinä  mm.   valtion  suhdannerahaston  käyttöön-
ottaminen  joulukuussa  1969  ja  Ruotsin  mallin  mukaisen  yritysten
suhdannepoliittisen  tuen  käyttöönotto  vuoden  1976  alusta.   Val-
tion  suhdannerahastoon  tehtävät   siiri.ot  päätetään  budjetin  yh-
teydessä  ja  siiri.ettävät  varat  talletetaan  er'ityiselle  sulku-
tilille  Suomen  Pankkiin,  josta  hallitus  voi  käyttää  niitä  lama-
kautena.   Yi'itysten  suhdannepoliittinen  tuki  sisältää  yr'ityksille
annettavan  avustuksen  tai  nyttemmin  myös   lainan  varastoon  tuot-
tamiseen,   kunnostustöihin  tai  työvoiman  koulutukseen,  mikäli
yi.itys   sitoutuu  pitämään  työvoiman  palveluksessaan  laman  aikana.]
Rahapolitiikan  puolella  on  pyritty  valikoivuuden  lisäämiseen
pitkän  pääoman  tuonnin  säätelyssä  ja  suor'alla  luotonannolla.
Er.ityisesti  on  ulkoisten  tasapainottomuuksien -kärjistyminen  joh-
tanut  kiinteämpään  kokonaismitoitukseen  niin  kotimaisen  kuin
ulkomaisenkin  rahoituksen .yhteensovittamiseksi.

SUHDANNEPOLIITTISET   ERITYISVÄLINEET

Tavanomaiset  eduskunnan  säätämät  ver'olait

Suhdannepolitiikan  päätösviiveiden  lyhentämiseksi  ja  selektiivi-
syyden  parantamiseksi  on  hallitukselle  annettavien  erityisval-
tuuksien  aikaansaaminen  nähty  välttämättömäksi.   Va.ltuuksien
aikaansaaminen cm kuitenkin  lainsäädännöllisistä  ja  poliittisista
syistä  ollut  vaikeaa.2  Väliaikaisina  r'atkaisuina  on  tällöin  jou-
duttu  tur.vautumaan  yksittäisten  suhdannepoliittisten  välineiden
säätämiseen  eduskunnassa  ns.   yksivuotisten  ver.olakien  muodossa,

1.   Mittasuhteiltaan  tämä  tuki  on  toi.staiseksi  olematon  ja  sen  mer.-
kitys  on  toistaiseksi  lähinnä  alueellinen.   Se  on  kuitenkin  tär.keä
keino   sikäli,   että  se  kohdistuu  nimenomaisesti  laman  torjumiseen.
2.   Ks.   myöhemmin   "Erityisvaltuuksiin  per'ustuva  välineistö''.



joihin  i.iittää  eduskunnan  yksinkertainen  ääntenenemmistö.   Täl-
1aisia  eriilisillä  laeilla  säädettyjä  suhdannevälineitä  ovat
olleet  mm.   jo   1950-luvun  alussa  ensimmäisen  kei.ran  ja   sen  jäl-
keen  devalvaatioiden  jälkeen  vuosina  1957  ja  1967  käytetyt
vientimaksulait,   liikevaihtoveron  lisävero  vuonna  1971,   sekä
investointiverolait  vähemmän  tärkeälle  r.akentamiselle  vuosina
1974-1975.   Lisäksi  vuoden  19701opulla  säädettiin  tulopoliitti-
seen  kokonaisratkaisuun  liittyen  yksivuotinen  laki  vientiteolli-
suuden  suhdannever.osta,   jonka  säätäminen  kuitenkin  tapahtui  lain
takautuvasta  luonteesta  johtuen  perustuslain  säästämisjärjestyk-
sessä.]Vientimaksujen  osalta  on  laissa  ollut   säännökset  maksujen
siirtämisestä  joko  budjetin  ulkopuoliseen  vientimaksur'aLhastoon
(vuonna   1951)   tai   sulkutilille   Suomen  Pankkiin   (mm.   1957  ja   1967)
käytettäväksi  laskusuhdanteen  aikana  laissa  edellytettyihin,
yleensä  puuntuotaLntoa  ja  metsäteollisuuden  vientikapasiteettia
lisääviin  tarkoituksiin.

Vapaaehtoiset   sopimukset

Mainittujen  ver.oluonteisten  erillistoimenpiteiden  lisäksi  on
Suomessa  useaan  otteeseen  toimeenpantu  valtiovallan  ja  talous-
elämän  järjestöjen  välisillä  vapaaehtoisilla  sopimuksilla  suh-
dannepidätyksiä  ja  suhdannetalletuksia.   On  mer`killepantavaa,
ettei  Suomen  lainsäädäntöjär'jestys  tunne  mahdollisuutta  säätää
yksivuotista  ver.olakia  vastaavaa  yksivuotista  suhdannetalletus-
lakia,  jonka  pditteissa  varat  voitaisiin  palauttaa  talletuksen
tehneille  yrityksille.   Sopimuksenvaraisia  vientihintojen  nousuun
perustuneita  suhdannepidätyksiä,  joista  puolet  on  ohjattu  val-
tiontalouden  kautta  er.ilaisiin,   1ähinnä  puunjalostusteollisuuden
vientikapasiteettia  lisääviin  tarkoituksiin  ja  puolet  on  palau-
tettu  laskukaudella  pidätyksen  suorittaneille  yr'ityksille,  on  teh-
ty  pai.iin  otteeseen,   ensimmäisen  ker.ran  vuonna  1951-52  ja  toisen
ker.r.an  vuonna  1974.]    Sopimuksenvar.aisia   suhdannetalletuksia,   jotka

•   1.   Ks.   myöhemmin   "Eriityisvaltuuksiin  per.ustuva  välineistö''.



on  sijoitettu  sulkutilille  Suomen  Pankkiin  ja  laskukaudella  koko-
naan  palautettu  talletukset  tehneille  yrityksille,  on  tehty  vuo-
sina  1969-1970.   Sekä  suhdannepidätyssopimuksiin  että  suhdannetal-
letussopimuksiin  liittyen  on  eduskunnassa  säädetty  niiden  ver'ot-
tamista  koskevat  lait.   Pidätykset  ja  talletukset  ovat  olleet  vä-
hennyskelpoisia  sekä  valtiom että lamnallisverotuksessa    sinä  vuonna,
jolloin  ne  on  tehty  ja  periaatteessa  ne  ovat  tulleet  verotetta-
viksi  palautusvuonna.  Tiettyihin  laissa  määriteltyihin  investoin-
tikohteisiin  käytetyt  talletusvarat  ovat  sen  sijaan  tulleet  vero-
tettaviksi  vasta  välillisesti  siten,  että  ao.   investointien  pois-
tot  on  saatu  tehdä  vain  talletuksen  yli  menevältä  hankintahinnan
osalta®

On  selvää,  etteivät  yksittäisillä   laeilla   tai  talouselämän  jär-
jestöjen  kanssa  solmittavilla  sopimuksilla  toteutettavat  suhdan-
teidensäätelytoimenpiteet  voi  olla  niiden  suhteellisen  pitkästä
toteutusviiveestä  johtuen  tehokkaita,   vaikkakin  ne  ovat  merkittävä
pai.annus  yleiseen  finanssi-  ja  rahapolitiikkaan  nähden  selekti-
visyytensä  ansiosta.   Esimer.kiksi  liikevaihtoveron  lisäver.olakia
ja  investointiver'olakia  kä.siteltäessä  eduskunnassa  ehti  melkoinen
määrä  kysyntää  purkautua  jo  etukäteen  vepon  vapalta,  mikä  aivan
olennaisesti  kumosi  toimenpiteiden  nettovaikutuksia.   0llakseen
tehokkaita  suhdannetasauskeinojen  tulee  olla  kyllin  houkuttelevia
ja  hyvin  nopeasti  toimeenpantavia  tai  automaattisia.

Investointiraha`stot

Vapaaehtoisuuteen  perustuvana  suhdannetasausjärjestelmänä  on
useissa  maissa,   eiitoten  Ruotsissa, jo  pitkään  onnistuneesti  käy-
tetty  investointir'ahastoja.   Suomessa  yleinen  investointirahasto-.
laki   säädettiin  vuonna  1955  ja  nykyisessä  muodossaan  se  on  pää-
osiltaan  peräisin  vuodelta  1964   (laki   309/1964).   Investointi-
rahastolain  puitteissa  osakeyhtiöt  ja  osuuskunnat   sekä  kaikki
muutkin  teollisuutta  harjoittavat  yritykset  voivat   siir*ää osan
tilivuoden  voitostaan  investointirahastoon  ja  vähentää  tämän
siirr.on  tilivuoden  verotettavasta  tulostaan  valtion  mutta  ei
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kunnallisverotuksessa   (ks.   liitetaulukko).   Verovähennysoikeuden
edellytyksenä  on,   että  yritykset  tallettavat  valtion  tulover'oa
vastaavan  osan  siii.i.osta  ei`ityiselle  tilille  Suomen  Pankkiin.
Investointir'ahastoon  siir'r.etyt  vai.at  käytetään  joko  valtioneuvos-
ton  määräyksestä  lain  edell-yttämiin  kohteisiin]  tai  ne  voidaan
valtioneuvoston  luvalla  käyttää  tiettyihin,   valtioneuvoston  mää-
räämiin  kohteisiin.   Silloin,   kun  käyttö  perustuu  valtioneuvoston
lupaan,   voidaan  rahastojen  käyttöä  säädellä  myös  aloittain  ja
alueellisesti.   Investointirahaston  varat  tulevat  verotettaviksi
menetettynä  vähennysoikeutena,   esim.   pitkävaikutteisen  menon
osalta  epäsuorasti  siten,   että investointikohteista, joihin  var.at
käytetään,   saadaan  poistot  tehdä  ainoastaan  siirr'on  ylittävältä
osalta.

Investointir.ahastojen  käyttö  ei  ole  Suomessa  -päinvastoin  kuin
esim.   Ruotsissa  -muodostunut   kovinkaan  mer.kittäväksi.   Suurimmil-
Iaan  investointirahastoon  siimettynä olleiden varoj en kokonaismäära oli vuonna
1971,   jolloin  ne  olivat lähes  2%   kiinteästä  bi.uttopääoman  muodos-
tuksesta    kun  ne  samana  aikana  Ruotsissa  olivat  lähes  10  ¢  kiin-
teistä  investoinneista.. On  ilmeistä,   etteivät   investointirahasto-
jen  houkuttimet  Suomessa  ole  riittävät.  Talletetuille  varoille
maksettava  3  pi.osentin  koi.ko  on  verovapaudestaan  huolimatta
inflaatio-olosuhteissa  pieni,  eikä  siirto  ole  -toisin  kuin
Ruotsissa  -  vähennyskelpoinen  kunnallisverotuksessa.     0leellisina
eroina  Ruotsissa  sovellettuun  järjestelmään  ovat  lisäksi  vaa-
dittavan  talletuksen  suuruus       sel{ä  rahastoja  käytettäessä  saa-
tavat   lisäedut.    `Ruotsissa  siiri`on  verovapauden  ehtona  oleva
talletus  on  pienempi  kuin  yhtiön  veroprosentti.   Lisäksi  inves-

1.   Käyttökohteiden  luettelo  laissa  on  hyvin  laaja,   lähes  kaikki
kohteet  varastoja  lukuun  ottamatta  on  sallittu,  tosin  joihinkin
kohteisiin  tar.vitaan  verohallituksen  suostumus.

2.   Ennen  yleistä  investointirahastolakia  säädettiin  jo  v.1954
laki  puunjalostusteollisuuden  su.hdannevar.auksista   (laki  483/1954)
ja  lisäksi  on  samantapaisista  suhdannerahastosiir.roista  säädetty
er'ikseen  kaivostoiminnan   (laki  648/1964),   vientiä  harjoittavan
teollisuuden  viennin  kehittämiseksi  suör'ittamien  vientivarausten
(laki   162/1966)   sekä  alushankintojen   (laki  853/1970)   osalta.   Nämä
erityislait  poikkeavat  joissakin  kohdin,   esim.   sallitun  siiri.on
suuruuden,   vaaditun  talletuksen  sekä  ver'ovapauden  osalta  yleisestä
investointirahastolaista.   Mer.kittävimmät  erot  ovat  ne,   että  vien-
tivariausrahastosiir'to  ja  siirto  alushankintar.ahastoon    ovat  vähen-
nyskelpoisia  sekä  kunnallis-  että  valtionver.otuksessa,   kaivosteol-
lisuuden  rahastosiir'rot   on  talletettava  kokonaisuudessaan  Suomen
Pankkiin  ja  vientivaraussiir.r.on  osalta  talletusta  ei  vaadita  lain-
kaan .
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tointirahastoja  käytettäessä  Ruotsissa  yrityksille  yleensä  myön-
netään  lisäpoisto-oikeuksia.  Myös  Suomen  investointii.ahastolaki
antaa  valtioneuvostolle  mahdollisuuden  myöntää  yrityksille  yli-
määräinen  6  pr.osentin  poisto-oikeus kärietyn rtiastosiimcm osalta,
jota  voidaan  lisäksi  säädellä  aloittain  ja  alueittain;  tätä  oi-
keutta  ei  kuitenkaan  ole  milloinkaan  käytetty.   Investointirahas-
tojen  käyttörajoitukset  sekä  epävai.muus  niiden  käyttöajankohdasta
saattavat  myös  alentaa  käyttöhalukkuutta.   Tärkein  syy  käytön  vä-
häisyyteen  on  kuitenkin  epäilemättä  Suomessa  vallinnut  korkea
inflaatiovauhti,  jonka  seurauksena  on  ollut  huomattavasti  edul-
lisempaa  suorittaa  kiinteä  investointi  tulojen  r.eaaliarvon  tur-
vaamiseksi.  Ts.   inflaatio-olosuhteissa  eivät  investointirahastot
pysty  kilpailemaan  kiinteiden  investointien  kanssa  tuloksen-
tasauskeinona .

Pakolliset,  hallitukselle  annettuihin  erityisvaltuuksiin  perus-
tuvat  suhdannetasauskeinot

Pääosin  vapaaehtoisuuteen. perustuvan  investointirahastojärjestel-
män  tehottomuus  on  voimistanut  pyrkimyksiä  -  paitsi  luonnollises-
ti  tehostaa  investointirahastojärjestelmää  sinänsä  -myös  kehit-
tää  valtioneuvostolle  annettuihin  ei.ityisvaltuuksiin  perustuvia
keinoja,  joilla  yritykset  voitaisiin  velvoittaa  suoi.ittamaan
suhdannevai.aussiirtoja  nousukaudella  käytettäväksi  laskukauden
investointeihin.  Valtioneuvostolle  myönnettävien  ei.ityisvaltuuk-
sien  edellytyk`senä  ovat  valtuuslait,  joiden  säätämisen  tulee  ta-
pahtua   perustusiain   säätämisjär.jestyksessä.   Tämä  merkitsee  sitä,
että  lakiehdotuksen  välitön  hyväksyminen  edellyttää  ensin  lain
kiireelliseksi  julistamista  eduskunnan  5/6  ääntenenemmistöllä,
minkä  jälkeen  se  voidaan  hyväksyä  laiksi  2/3  ääntenenemmistöllä.
Ellei  kiii.eelliseksi  julistamiseen  tar.vittavaa  määi.äenenmistöä
saada,  voidaan  laki  julistaa  lepäämään  yli  vaalien.  Vaalien
jälkeen  kokoontuva  uusi  eduskunta  voi  hyväksyä  lain  2/3  äänten-
nemmistöllä.   Lainsäädäntöjärjestys  merkitsee  eduskunnan  poliit-
tinen  rakenne  huomioon  ottaen  sitä,   että  lakien  valmistelu  vaatii



9

pitkän  ajan  ja  johtaa  pakostakin  melkoisiin  kompromisseihin.
Valtuuslakeihin  liittyy  aina  eduskunnan  jälkikäteishyväksymisen
vaatimus,   ts.   eduskunnalla  on  mahdollisuus  peruuttaa  valtioneu-
voston  erityisvaltuuksien  perusteella  toteuttamat  toimenpiteet.

Suhdannetasausvaltuuksia  suunniteltaessa  on  alunperin  lähtö-
kohtana  ollut   se,   että  välineistön  tulisi  voida  kohdistua  kaik-
kiin  kysyntäkomponentteihin.   Tältä  pohjalta  on  har`kitty  myös
palkansaajien  suhdannetalletuksen,   ennakonpidätyksen  säätelyn
ja  liikevaihtover.on  säätelyn  käyttämistä  ja  näitä  koskevien  val-
tuuslakien   säätämistä.   Parilamentaar.ista  halukkuutta  kulutuksen
säätelyyn  ei  kuitenkaan  ole   löytynyt.   On  myös  vedottu   siihen,
että  yksityisen  kulutuskysynnän  vaihtelut  ovat  huomattavasti
viennin  ja   investointien  vaihteluja  vähäisempiä.L  Koska   suhdanne-
vaihteluiden  voimakkuus  johtuu  pääosin  vientikysynnän  vaihte-
luista  ja  investointikysynnän  herkkyydestä  tulojen  muutoksiin,
on  luonnollista,   että  suhdannesäätelyvälineistö  on  nähty  tär-
keäksi  juuri  näiden  kysyntäkomponenttien  kohdalla.

Ensimmäiset  varsinaiset  hallitu`kselle  pysyvät   er'ityisvaltuudet
antavat   lait   Suomessa  säädettiin  EEC-sopimuksen   solmimisen  yh-
teydessä  alkuvuodesta  1974.   Tällöin  säädettiin  ns.   EEC-suhdanne-
1akipaketin  pohjalta  neljä  valtuuslakia,   joista  kahden   (laki
ulkomaankaupan  ja  taloudellisen  kasvun  turvaamisesta 157/1974

ja  laki  hinnantasauksesta  ja  hintasulusta  er.äissä  tapauksissa
155/1974)   tarkoituksena  on  ensisijaisesti  estää  dumping-luon-
teinen  tuonti  Suomeen.   Suhdannesäätelyn  kannalta  niillä  ei  kui-
tenkaan  ole  sanottavaa  merkitystä.   Kolmas  valtuuslaki  antaa
hallitukselle  pysyvät  hintavalvontavaltuudet   (laki  156/1974);2
sekään  ei  ole  varsinainen  suhdannelaki,   joskin  sen  avulla  voidaan
hillitä  hintojen  suhdanneluonteista  kohoamista.   Ainoa  varsinaista

1.   Mikäli  kuluttajat   per`ustavat   käyttäytymisensä  pitemmän  ajan
pysyvään  tuloon,   mihin  useimmat   tutkimukset   Suomessakin  näyttä-
vät  viittaavan,   ei  väliaikaisilla  tuloihin  vaikuttavilla  toimen-
piteillä  voitaisikaan  sanottavasti  vaikuttaa  kulutuksenvaihte-
luihin.   Sen  sijaan  liikevaihtoveron  käytöllä  saattaisi  kyllä  olla
kulutuksen  ajoittumiseen  vaikutuksia.

2.   Ks.   Bank  of  Finland  Monthly   Bulletin   8/76,   taka-a.r.tikkeli
Hintasäännöstelystä   Suomessa.
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suhdannepoliittista  välineistöä  lisäävä  on  laki  vientihintojen
poikkeuksellisen  nousun  johdosta  tulokehityksen  tasapainottami-
seksi  suoritettavasta  vientimaksusta   (1aki   52/1974).   Näiden  hy-
väksyttyjen  lakien  ohella  jätettiin  eduskunnalle  vuoden  1974
alussa  ns.   EEC-suojalakipakettiin  liittyen  myös  valtuuslakiehdo-
tukset   liiketoiminnan  pei.usteella  suor'itettavista  suhdannetalle-
tuksista  sekä  vähemmän  tär'keätä  r.akentamista  koskevasta  inves-
tointiverosta.   Nämä  lait  kuitenkin  äänestettiin  lepäämään  yli
vaalien  ja  ne  on  nyt  vaalien  jälkeen  annettu  käsiteltäväksi
uudelle   eduskunnalle,   jossa  niiden  hyväksytyksi  tuleminen  siis
edellyttää  2/3  äänten  enemmistöä.   Lisäksi  kuluvan  kevään  aikana
valmisteltiin  voimassaolevan  vientimaksulain  soveltamisvaikeuksien
vuoksi  lakiehdotus  vientitalletuksista.   Nämä  neljä  lakia,  jo  voi-
massa  oleva  vientimaksulaki   sekä  lakiehdotuksina  eduskunnassa
olevat   suhdannetalletuslaki,   investointiverolaki  sekä  vientital-
letuslaki,   tulisivat  toteutuessaan  muodostamaan  välineistön,
joka  antaisi  hallitukselle  mahdollisuudet   suhteellisen  tehokkaa-
seen  suhdannepolitiikkaan.

Vuoden  1974  helmikuussa  säädetty     v  i  e  n  t   i  m  a  k  s  u  1  a  k  i
antaa  va|tioneuvostolle  valtuudet  määrätä  tärkeälle  vientituot-
teelle  tai  tuoter'yhmälle  vientimaksu,  mikäli  valuuttakurssin
muutos,   kaLnsainvälisen  hintatason  vakava  häir.iintyminen  tai  muu
näihin  veri.attava  ulkoinen  t,ekijä  on  johtanut  tai  sen  voidaan
odottaa  johtavan  poikkeukselliseen  hintojen  nousuun.   Vientimaksul-
le  on  määr.itelty  yläraja  yhtäältä  tuotteen  hinnan  ja  toisaalt€
neljän  kuukauden  ajan  ennen  päätöstä  tapahtuneesta  ja  neljän  kuu-
kauden  aikana  päätöksen  jälkeen  toteutuvaksi  aLrvioidusta  hinto-
jen  noususta  aiheuttavan  tulojen  lisäyksen  per'usteella   (ks.   liite-
taLulu).   Perityt  vientimaksut   siii.retään  valtion  suhdannerahastoon
ja  niistä  käytetään  laman  aikana  puolet  yleisiin  tarkoituksiin.
P`uolet  vientimaksuista  voidaan  anomuksesta  palauttaa  ne   suoi.it-
taneille  yr'ityksille,  mikäli  ne  käytetään  valtioneuvoston  mää-
räämänä  aikana  ja  tiettyihin  laissa  lueteltuihin  kohteisiin.
Vientimaksun  suor.ittanut   yritys   saa  vähentää  maksun  ver'otetta-
vasta  tulostaan  sekä valtion-että  kunnallisvei.otuksessa  suoritus-
vuonna  tai `sitä  seuraavana  vuonna,   ja  palautettu  vientimaksun  osa
tulee  verotettavaksi  välillisesti  menetettynä  vähennys-  tai  pois.-
to-oikeutena .
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Vientimaksulain  sanamuoto  edellyttää  sen  käyttöä  vain  er'ittäin
poikkeuksellisissa  kriisitilanteissa,  eikä  se  niin  ollen  sovellu
nor.maalioloissa  käytettäväksi   suhdanteiden  tasausvälineeksi.
Lisäksi  vientimaksun  ylärajaa  koskeva   säännös  on  siinä  määrin
epäselvä,   että  se  on  aiheuttanut  melkoisia  tulkintavaikeuksia.
Lakia  ei  näistä  vaikeuksista  johtuen  ole  käytetty  kertaakaan,
tosin  sen  soveltamisella  uhaten  saatiin  vuonna  1974   aikaan  va-
paaehtoinen  suhdannepidätyssopimus  Metsäteollisuuden  Keskuslii-
ton  kanssa   (ks.   edellä   "vapaaehtoiset   sopimukset").   Osin`juur'i
lain  tulkintaan  ja  soveltamiseen  liittyvistä  vaikeuksista  joh-
tuen  tämä  toimenpide  myöhästyi   selvästi.

Vientimaksulain  soveltamiseen  liittyvät   vaikeudet  johtivat
kuluvan  vuoden  kevään  aikana  eduskunnalle  jätettyyn  uuteen  laki-
ehdotuksee`n       v   i   e  n  t   i   t   a   1   1   e   t   u   s  j   ä  r.  j   e   s   t   e   1  m  ä   s-
t   ä.     Tämän  ehdotuksen  tarkoituksena  on   saada  a.ikaan  laki,   joka
antaa  hallitukselle  valtuudet  noi.maalienkin  suhdannenousujen
aikana  velvoittaa  vientiyr'itykset   suor'ittamaan  talletuksia.   Laki-
ehdotuksen  sisältö  on  pääosin  vientimaksulain  sisällö.n  mukainen,
ei.oim ovat  1)  se,   että  talletus  voidaan  velvoittaa  suor.itettavaksi
aina,   kun  yksittäisten  tuotteiden  tai  tuoter'yhmien  vientihinnat
ovat  olennaisesti   (eivät  välttämättä  poikkeuksellisesti)   nousseet
tai  niiden  voidaan  olettaa  nousevaLn,   2) se, että  suoritettu  talle-
tus  aina  palautetaan  kokonaisuudessaan  sen  tehneelle  yritykselle
ja  3)   se, että  vientitalletusprosentin  ylär.ajan  määrittely  tapah-
tuu  vientihintojen  nousun  eikä  vientitulojen  nousun  per'usteella
(ks.   liitetaulukko)L.   Vientimaksulaki  ja  vientitalletuslaki  on
iakiehdotuksessa  katsottu  toisensa  poissulkeviksi  ja  lisäksi  on
säädetty,   että  ehdotetun  suhdannetaLlletuslain  per'usteella  tehtä-
väksi  mahdollisesti  määrättävä  talletus  tulee  ottaa  huomioon
vientitalletuksen  prosenttia  määr'ättäessä.  Varat  talletetaan
Suömen  Pankkiin,   joka  palauttaa  talletuksen  ja   sille  maksettavan
verovapaan   3  pr'osentin  vuotuisen   kor.on  valtioneuvoston  määräämänä
aikana  ja  viimeistään  kolmen  vuoden  kuluessa  tuotekohtaisen  tal-
letuksen  kantamisen  päättymisestä.   Talletuksen  tehnyt   yritys   saa

1.   Vientitalletuslakiehdotuksen  yhteydessä  jätettiin  eduskunnalle
myös  ehdotus  vientimaksulain  talletuksen  vastaavan  ylärajaa  kos-
kevan  pykälän  muuttamisesta  vientitalletuspykälän  mukaisesti,
ts.   vientihintojen   eikä  -tulojen  nousuun  per.ustuvaksi.
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vähentää  talletuksen  verotettavasta  tulostaan  sekä  valtion-  ett,ä
kunnallisverotuksessa  talletusvuonna.   Talletus  tulee  verotetta-
vaksi  palautettaessa,   jolloin   siitä  suoritetaan  ennakonpidätys,
paitsi  jos  yritys   osoittaa  ver.ohallitukselle  käyttävänsä    talle-
tuksen  valtioneuvoston  määräämiin  tarkoituksiin;   tällöin  ei
ennakonpidätystä  suor`iteta,   vaan  talletus  tulee  verotettavaksi
epäsuorasti  menetettyinä  vähennys-tai  poisto-oikeuksina.

Ns.   EEC-suojalakipakettiin  kuuluneista>  tällä  hetkellä  eduskun-
nassa  olevista,  kahdesta  laLkiehdotuksesta     i   n  v  e   s  t   o   i   n  t   i-
v  e  r  o   1  a  k  i  a       voidaan  pitää  suhdannepoliittisesti  tär`keänä.
Investointiverolakiehdotuksen  mukaan  valtioneuvosto   saisi  valtuu-
det  määrätä  vähintään   25   %  ja   enintään   40   %   suuruisen  r'akennus-
kustannuksista  lasketun  veron  laissa  määritellylle   vähemmän  tär`-
keälie   rakentamiselle.L   Valtioneuvostolla  on  ehdotuksen  mukaan
oikeus  r'ajoittaa  vero  koskemaan  vain  tiettyjä  laissa  luetelluis-
ta  kohteista  ja  lisäksi   säädellä  ver.on   suuruutta  ja   sen  per.imis-
tä  alueellisesti.   Verovelvollisia  ovat   ehdotuksen  mukaan  kaikki
muut   paitsi   valtio  ja  sen  laitokset;   siis  myös   kunnat   ovat   vero-
velvollisia.   Vero   ei  ole  vähennyskelpoinen  ver.otuksessa   eikä   sitä

palauteta,   vaan  se  tuloutetaan  valtion   suhdanner.ahastoon.   Inves-
tointiver.on  tar.koituksena  on  olla   estovero;   mahdollinen  verojen
ker`tyminen  osoittaisi   sen  epäonnistumista   suhdannepoliittisena
välineenä .

Lakiehdotuksena   eduskunnassa  myös   oleva.   laki        1   i   i   k   e   t   u   1   o   n

p  e  r  u     s  t   e`e  l   l  a       s  u  o  r`  i  t   e  t   t   a  v  a  s  t   a       s   u  h   -
d  a  n  n  e  t  a  1   1   e  t  u  k  s   e   s   t  a       on  sisällöltään  heikoin
suhdannevaltuuslaeista.   Suhdannetalletuslakiehdotuksen  mukaan

jokainen  Suomessa  liiketoimintaa  harjoittava,   joka  on  valtion-
verovelvollinen,   voitaisiin  velvoittaa  tekemään  suhdannetalletus.

jonka   suuruus  määräytyy   viimeksi   toimit,etussa  kunnallisverotuk-

1.   Näihin  on   sisällytetty   lähinnä  erilaiset   kauppa-,   toimisto-,
autokor.jaamo-ja  huoltamorakennukset   sekä  hallinnolliset   raken-
nukset,   sivistys-ja   liikuntapalveluja  tuottavat   rakennukset   sekä
suur.ehkot   vapaa-ajaLn   asunnot.
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sessa   liiketulosta  määr'ättyjen   ver.oäyr`ien  perusteella.]   Lain  mu-
kaan  talletuksen  suuruus   saisi   yleisenä  olla  enintään   20  penniä
ver'oäyriltä,   mutta  mikäli  valtioneuvosto  käyttää  oikeuttaan  por'-
r.astaa  talletuksen  suuruuden  aloittain  ja  alueittain,   saa  tällä
tavalla  poi.r'astetun  kor'keimman  talletuksen  määrä  oila   enintään
30  penniä  ver`oäyriltä   (ks.   liitetaulukko).   Pidätetyt   talletukset
sijoitetaan  erityiselle  tilille  Suomen  Pankkiin.   Talletuksen  kan-
toaikana  mahdollisesti  tehty  investointir'ahastolain  edellyttämä
talletus   Suomen  Pankkiin  vähennetään  suhdannet,alletusvelvolli-
suudesta.   Talletukset  voidaan  käyttää  valtioneuvoston  määräämänä
aikana  ja  viimeistään   3  vuoden  kuluessa  kantoajan  päättymisestä.
Merkittävää  on,   että  lakiehdotuksen  mukaan   suoritettu   suhdanne-
talletus   ei  ole   lainkaan  vähennyskelpoinen  verotuksessa.

Ehdotettua  liiketoiminnan  perusteella  pei'ittävän  pakollisen
suhdannetalletuksen  käyttökelpoisuutta  alentaa   sundanneluonteis-
ten  tulojen  kasvun  vaikutusten  r'ajoittamisessa  ratkaisevasti  se,
että  talletus.määrätään  viimeksi   vahvistetun  ver.otuksen  perus-
teella,   mikä  saattaa  merkitä  r'unsaan  vuoden  viivettä  tulokehi-
tykseen.   Tulojen  muutokset   talletusten  per.imisvuonna   saattavat
olla  hyvinkin  er.ilaiset  ver.r'attuna  talletusten  pohjana  olevan
vuoden  tulokehitykseen.   Vaikka  tätä  voidaan  osittain  kompensoida
talletusvelvollisuuden  aloittaisella  ja  alueittaisella  poi.r.as-
tuksella,   on  ilmeistä,   että  talletuksen  teho  suhdannetasauskei-
nona  kärisii  tuloviiveestä.   Lisäksi  suhdannetalletuksen  halutut
vaikutukset   investointiaktiviteettiin  jäisivät  ilmeisesti  hyvin
vähäisiksi   suhdannetalletusten  verokohtelun  vuoksi:   kun  talletuk-
set   eivät  ole  vähennyskelpoisia  ver'otuksessa,   ne  eivät   myöskään
edes   osittaLin  korvaa   investointeja  tuloksentasauskeinona.   Näin
ollen  talletuksilla  olisi  pelkästään  yr'itysten  likviditeettiä
noususuhdanteessa  kir'istävä  ja   laskusuhdanteessa  parantava  vai-
kutus,   mikä  ei  riitä  olennaisesti  vaikuttamaan  yritysten  inves-
tointikäyttäytymiseen  halutulla  tavalla.

1.   Valtionver.ovelvollisia  eivät   ole  aatteelliset  yhdistykset
eivätkä  yleishyödylliset   laitokset,.   Talletusvelvollisuus   ei  myös-
kään  koskisi  uusia,   alle  kolme  vuotta  toimineita  yr'ityksiä,   eikä
aivan  pieniä  yr'ityksiä.
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SUHDANNEPOLIITTISTEN   ERITYISVÄLINEIDEN   VAIKUTUSKANAVISTA

JA   TEHOSTA

Käytettyjen  ja  suunniteltujen  suhdannetasaustoimenpiteiden  pyrki-
myksenä  on  pääosin  vaikuttaa  yritysten  investointien  ajoittumiseen
nousuvaiheesta  lamavaiheeseen.   Vientitulojen  leikkaamiseen  tähtää-
vien  toimenpiteiden  tarkoituksena  on  lisäksi  hillitä  ulkoisten
hinta-ja  kysyntäimpulssien  välitöntä  heijastumista  kotimaisten
i'aaka-aineiden  hinnoissa   sekä  palkkaliukumissa  ja  siten  vaimentaa
ulkoisten  suhdannesysäysten  välittymistä  kotimaiseen  tulokehityk-
seen.   On  ilmeistä,   että  pelkästään  tietoisuus  siitä,   että  halli-
tuksella  on  valtuudet   leikata  vientituloja,   on  omiaan  nousun  alku-
vaiheista  lähtien  hillitsemään  vientiyritysten  valmiutta  palkko-
jen  ja  r'aaka-ainehintojen  kor'otuksiin.  .

Kuten  edellä  on  käynyt   ilmi,   tehokkaimpina  välineinä  investointi-
toiminnan  säätelyn  kannalta  voidaan .esillä  olleista  toimenpiteis-
tä  pitää  vientitalletusta  ja  investointiver'oa.  Vientimaksulain
käyttöä  haittaa  sen  luonne  kriisiajan  lakina,   investointirahasto-
siiri.ot  eivät  kilpaile  inflaatio-olosuhteissa  tehokkaasti  kiintei-
den  investointien  kaLnssa  tuloksentasauskeinona,  ja  ehdotetun  lii-
ketoiminnan  perusteella  kannettavan  suhdannetalletuksen  teho  on
kyseenalainen  tuloviiveestä  ja  ver.okohtelustaL  johtuen.   Investoin-
tiver.o  on  epäilemättä  estoveroluonteisena  tehokkain  mahdollinen
keino  investointien  ajoittumiseen  vaikuttamisessa  edellyttäen,
että  valtioneuvostolla  on  päätöksiä  tehdessään  hyvät   ennusteet
suhdannekehityk`sestä.  Viivyttely  ver.on  käytössä  vesittää
helposti  keinon  tehokkuutta:   tiet.oisuus  investointiveron  käyttö-
mahdollisuudesta  on  omiaan  nopeuttamaan  r.akentamisen  aloittamista
nousun  alkaessa  ja   siten  helposti  johtaa  aiempaa  nopeampaan  r'aken-
nustoiminnan  ylikuumenemiseen.

SuhdannevaLr'ausjärjestelmillä  pyritään  yleensä  vaikuttamaan  yri-
tysten  investointikäyttäytymiseen  kahdella  tavalla:   yhtäältä  lik-
viditeetin  kautta,   toisaalta  ver.otuksen  ja  tuloksentasauksen  kaut-
ta.   Kaikkien  pidätysten,   sekä  talletusluonteisten  palautettavien
että  veroluonteisten  ei-palautettavien,  tarkoituksena  on  rajoittaa
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yritysten  likviditeettiä  nousun  aikana  sekä  lisätä  sitä  laman
aikana      joko  talletuksen  tehneissä  yr.ityksissä  tai  taloudessa
yleensä.   Tältä  osin  suhdannetasaustoimenpiteiden  onnistuminen
olennaisesti  riippuu  samanaikaisesti  noudatettavasta  yleisestä
raha-ja  r.ahoituspolitiikasta.

Toisena  vaikutuskanavana  investointir.ahastossa  ja  talletusluon-
teisissa  järjestelmissä  on  niiden verotuskohtelu.    Suor.itettujen  pidä-
tysten  ver.ovähennysoikeus  alentaa  yritysten  tarvetta  tuloksen
tasaukseen  investointeja  suor.ittainalla  nousukauden  aikana.   Rahas-
tosiirtojen  tai  talletusten  käyttäminen  valtioneuvoston  edellyt-
tämänä  aikana  ja  lain  tai  valtioneuvoston  edellyttämiin  kohtei-
siin  johtaa  puolestaan  siii`r'on  tai  talletuksen  verotukseen  pitkän
ajan  kuluessa  -  sitä  pitemmän  ajan  kuluessa  mitä  pitkävaikuttei-
sempa.an  investointikohteeseen  var'at  on  käytetty.

Tarkasteltaessa  suhdannepoliittisten  välineiden  symmetrisyyttä,
ts.  niiden  vaikutuksia  yhtäältä  nousukaudella  toisaalta  lasku-
kaudella,   voidaan  todeta,   että  niissä  on  pitkälti  sama  ongelma
kuin  yleisessä  raha-ja  rahoituspolitiikassa.  Pakollisilla  jär-
jestelmillä  on  suhteellisen  helppoa  r'ajoittaa  nousukauden  inves-
tointeja,   edellyttäen  että  ei`ityistoimenpiteiden  käyttö  tehok-
kaasti  koor'dinoidaan  yleisen  raha-ja  finanssipolitiikan  kanssa.
Sen  sijaan  on  jo  vaikeampaa  innostaa  yr'ityksiä  investoimaan  las-
kukaudella,   silloin  kun  niiden  myynti  ja  tulo-odotukset  ovat
heikot.   Investointirahaston  samoin  kuhvientimaksun  ja  vienti-
talletusten  käyttämiseen  on  laei5sa  tai  lakiehdotuksissa  pyr'itty
kytkemään  erilaisia,  joskin  hyvin  väljiä  rakennepoliittisia  ta-
voitteita.  Järjestelmien  tehokkuuden  kannalta  näitä  käyttörajoi-
tuksia  on  kritisoitu  ja  on  esitetty,  että  yritysten  tulisi  saada
käyttää  varat  vapaasti  haluamallaan  tavalla.   On  vaikea  ar.vioida,
mi.ssä  määrin  vapaa  käyttöoikeus  tehostaisi  tasausvälineiden
tehoa  laman  torjunnassa.

Suomen  suhdannevaihteluista  saadut  kokemukset  viittaavat  er.ityi-
sesti  siihen,   että  suhdannetasauksen  lähtökohtana  tulee  olla
ennen  kaild{ea`   suhdannenousun  ylikuumenemisen  ja  ulkoisen  tasapainon
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järkkymisen  estäminen.   Ulkoiset  tasapainottomuudethan  ovat  aina
laskukaudella  muodostaneet  sellaisen  i.ajoitteen  yleiselle  talous-
politiikalle,   ettei  kotimaisen  kysynnän  ylläpitäminen  laman  vai-
kutusten  pienentämiseksi  ole  ollut  mahdollista.  Erityistoimenpi-
teiden  onnistuminen  investointikysynnän  ylläpitämisessä  laman
aikana  riippuu  olennaisesti  yleisen  rahapolitiikan  liikkumavarasta
Olemassaolevat  ja  käsittelyn  alaisena  olevat  er.ityisjärjestelmät
eivät  epäilemättä  pysty  sanottavasti  hillitsemään  nousua,  mutta
eivät  missään  tapauksessa  tuottamaan  merkittävää  investointiakti-
viteettia  laskukauden  aikana  ilman  yleisen  rahapolitiikan  tukea.
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