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R
anskan uuden presidentin François Hollan-
den vaaliohjelma keskittyi talouspolitiik-
kaan. Ranskan oman taloudenpidon lisäksi 
Hollande vaatii linjanmuutosta myös euro-

kriisiin hoitoon. Hänen puheensa talouskasvuun panos-
tamisesta ovat saaneet vastakaikua ympäri Eurooppaa.

Jos Hollande onnistuu saamaan enemmistön tule-
van hallituksensa taakse kesäkuun parlamenttivaaleis-
sa, mikä näyttää nyt todennäköiseltä, hän voi ajaa omaa 
linjaansa varsin vapaasti. Yhdessä Saksan liittokansle-
rin kanssa hänellä on myös keskeinen rooli eurokriisin 
hoitamisessa. Ainakin tähän mennessä tärkeimmät toi-
met eurokriisin taltuttamiseksi on sovittu ensin Saksan 
ja Ranskan johtajien kesken. 

Toisaalta Ranska on markkinavoimien puristuksessa. 
Ranskalla ei ole samanlaisia ongelmia kilpailukyvyn tai 
pankkisektorin kanssa kuin esimerkiksi Espanjalla, vaan 
ongelma on kroonisesti alijäämäinen julkinen talous.

Vuodesta 1974 jatkunut julkisen talouden alijäämä 
on kerryttänyt julkisen velan 90 prosenttiin bruttokan-
santuotteesta. Ilman korjaavia toimenpiteitä, Ranskan 
velkasuhde kasvaa Hollanden presidenttikauden aika-
na reippaasti yli 100 prosentin.   

Ranska ei ole enää yksi euroalueen tukipilareista. Jo 
nyt Ranska joutuu maksamaan uusista valtionlainois-
taan lähes puolitoista prosenttiyksikköä korkeampaa 
korkoa kuin Saksa. Tinkiminen yhä lisää budjettikuris-
ta heijastuisi herkästi korkoihin. 

François Hollande tietää, että hän tarvitsee sijoittaji-
en luottamusta. Hän on luvannut tasapainottaa julkisen 

talouden tulot ja menot presidenttikaudellaan. Nykynu-
meroiden valossa tavoite on selvästi kovempi kuin Suo-
men hallituksen itselleen asettama julkisen talouden ta-
sapainottamistavoite.

Osan julkisen talouden tasapainotuksesta Hollande ai-
koo toteuttaa verotusta kiristämällä. Hän on ilmoittanut 
kiristävänsä suurituloisten kotitalouksien ja suuryritys-
ten verotusta yhteensä 29 miljardilla eurolla vuodessa 
heti vaalikautensa alussa. Tämä ei silti riitä lähellekään 
julkisen talouden tasapainottamiseen.

Ilmeisesti Hollande laskee paljolti talouskasvun va-
raan. Hänen keinojaan kasvun vauhdittamiseksi voi pää-
tellä 60-kohtaisesta vaaliohjelmasta.

Lupauksia tyhjän pääLLä
Uskottavia toimenpiteitä talouskasvun vauhdittamisek-
si on niukasti. Hollande lupaa parantaa koulutusjärjes-
telmää palkkaamalla lisää opettajia. Tämä saattaa olla 
pitkän päälle hyvä investointi, mutta maksaa paljon. 

François Hollande tuntuu uskovan, että talouskasvua 
voi edistää suosimalla pieniä yrityksiä. Konkreettisia toi-
menpiteitä Hollanden ohjelmassa ovat sekä pienille yri-
tyksille suunnattavat yritystuet että yritysverotuksen 
porrastaminen niin, että verotus kiristyy voimakkaas-
ti yrityksen koon myötä. Talouskasvun kannalta tällai-
nen kasvuyritysten rankaiseminen on todennäköises-
ti haitallista.

Hollande voisi hankkia Ranskalle lisää elvytysvaraa 
lähivuosiksi päättämällä uudistuksista, jotka pitkällä ai-
kavälillä vähentävät julkisia menoja ja lisäävät verotu-
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loja. Tällaiset pitkän aikavälin ratkaisut myös kohentaisi-
vat sijoittajien luottamusta Ranskan velanhoitokykyyn.

Malliesimerkki tällaisesta politiikasta olisi työurien pi-
dentäminen eläkeikiä nostamalla. Ohjelmansa mukaan 
Hollande toimii  pikemminkin päinvastoin: hän on lu-
vannut joissakin tapauksissa laskea eläkeikää. Hän on 
myös luvannut lopettaa virkamiesten vähentämisen ja 
suojatayksityistämiseltä valtionyhtiöt, joista monet ovat 
raskaasti tappiollisia.

Ohjelman perusteella Hollanden puheet talouskasvun 
luomisesta Ranskaan ovat siis tyhjän päällä.

Ranska hakee apua infLaatiosta
Eurokriisin hoitamisessa Hollanden linja on ainakin joh-
donmukaisempi. Hän haluaa muuttaa sekä EU:n tuoret-
ta finanssipoliittista sopimusta että Euroopan keskus-
pankin mandaattia siten, että ne korostavat työllisyyttä 
ja talouskasvua budjettikurin ja rahan arvon vakau-
den sijaan.

Tilapäisesti korkeampi inflaatio euroalueella antaisi 
Etelä-Euroopan maille mahdollisuuden kilpailukyvyn 
parantamiseen ilman nimellispalkkojen leikkaamista. 
Monen muun ohella Hollande toivoo, että erityisesti 
Saksa keventäisi finanssipolitiikkaansa ja antaisi nimel-
lispalkkojen nousta nykyistä reippaammin. 

Saksan kilpailukyvyn taustalla oleva palkkamaltti on 

perustunut palkkojen työmarkkina- ja sosiaaliturvauu-
distuksiin. Ne ovat kannustaneet tai joidenkin mielestä 
pakottaneet työttömät töihin pienelläkin palkalla. Sak-
sa tuskin suostuu kääntämään menestyksellisten uu-
distustensa suuntaa.

On huomattava, että Saksassa on lähes täystyöllisyys. 
Siksi verojenkevennykset tai julkisten menojen kasvat-
taminen eivät Saksan oman talouden kannalta näytä 
nyt tarpeellisilta.

Toisaalta matalasta työttömyydestä seuraa, että vas-
taisuudessa saksalaisten palkat nousevat nopeammin 
kuin monissa muissa euromaissa. 

paLjon menee uusiksi, mutta  
oma taLous on saatava kuntoon

Hollande kannattaa eurobondeja, jotka Saksa on tyr-
männyt. Hanke ei voi edetä ilman Saksan tukea. Ai-
nakin hieman realistisempi tapa lisätä yhteisvastuuta 

euromaiden kesken olisi antaa Euroopan vakausjärjes-
telmälle oikeus lainata suoraan Euroopan keskuspan-
kilta. Tällöin vakausjärjestelmän resurssit ovat peri-
aatteessa rajattomat, mikä toisi uskottavuutta kriisin 
pysäyttämiseksi luoduille palomuureille. Päätös lainan-
otosta olisi kuitenkin euromaiden yhteinen, mikä ehkäi-
si yhteisvastuun väärinkäyttöä. 

Tällainen jo Nicolas Sarkozyn ajama malli kelpaisi 
Hollandelle. Ranskan presidentillä on kuitenkin kova 
työ saada parhaan luottoluokituksen euromaat, Suomi 
mukaan lukien, hyväksymään malli. 

Ranskan omat talousvaikeudet heikentävät Hollan-
den uskottavuutta yhteisvastuun lisäämisessä. Nyky-
menolla Ranska voi lopulta itse tarvita apua.

Toisaalta eurokriisin kärjistyminen uudelleen pakot-
taa kaikki jäsenmaat miettimään kantojaan uudelleen. 
Myös poliittisten voimasuhteiden muuttuminen Saksas-
sa voi antaa tilaa uusille ajatuksille.

Todennäköisesti Hollande saa läpi joitakin näyttä-
viä, yksittäisiä yhteiseurooppalaisia investointihank-
keita. Ne voivat olla järkeviä, mutta eivät muuta talou-
den kokonaiskuvaa. 

François Hollande voi lopulta nousta Euroopan suun-
nannäyttäjäksi. Mutta voidakseen johdattaa Euroopan 
ulos talouskriisistä, hänen on ensin tartuttava rohkeas-
ti Ranskan omiin ongelmiin. n
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kasvua?  
François Hollande 
houkuttelee ange-
la Merkeliä kasvu-
politiikan taakse. 

turhaan?


