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julkisen velan rakenne vaihtelee hyvin paljon
eri maiden välillä. jotkut maat pystyvät lainaa
maan kaiken tarvitsemansa velan omassa valuu
tassaan. joidenkin maiden kohdalla ulkomaiset
velkamarkkinat ovat käytännössä ainoa vaihto
ehto. Monet maat lainaavat markkinoilta rahaa
sekä lyhyt että pitkäaikaisilla velkakirjoilla,
mutta joidenkin maiden kohdalla suurin osa
velasta on hyvin lyhytaikaista. Mitkä tekijät vai
kuttavat valtionvelan rakenteeseen?

Väitöskirjassani tarkastelen valtionvelan
rakenteeseen vaikuttavia tekijöitä. tutkimuk
seni pääpaino on poliittisten ja institutionaa
listen tekijöiden vaikutuksella valtionvelan ra
kenteeseen. Vaikka yksittäisten poliittisten te
kijöiden vaikutusta valtionvelan rakenteeseen
on tutkittu aiemminkin1, kukaan ei ole aiem
min tarkastellut näin monen tekijän vaikutusta
yhdessä. yleisenä tulemana voidaan sanoa, että
poliittiset ja institutionaaliset tekijät vaikutta

vat valtionvelan rakenteeseen, sekä sen matu
riteettiin että velan valuuttajakaumaan. on
kuitenkin huomattava, että vaikutusta voi hy
vin olla myös toiseen suuntaan: on ainakin
teoreettisesti mahdollista, että esimerkiksi val
lassa oleva hallitus muokkaa valtionvelan ra
kenteen sellaiseksi, että seuraava hallitus to
teuttaa jotain tiettyä haluttua politiikkaa.

kaikkien väitöskirjani esseiden yhteisenä
tuloksena on myös se, että valtionvelan korkea
määrä laskee velan maturiteettia, eli tulos on
sama kuin Missalella ja Blanchardilla (1994).
tämä tulema johtuu siitä, että mitä korkeampi
on valtionvelan maturiteetti, sitä enemmän sen
reaalista arvoa voidaan laskea yllätysinflaatiol
la. yllätysinflaatio puolestaan laskee valtionve
lan hoitoon tarvittavan verotuksen arvoa tule
vaisuudessa, mikä on sinällään hyvä asia, koska
verotus aiheuttaa hyvinvointitappioita. yksityi
nen sektori, jolla siis on hallussaan valtion vel
kapapereita, kuitenkin ymmärtää tämän kiu
sauksen inflatoida ja muuttaa inflaatioodotuk
siaan vastaavasti. tässä suhteessa kyseessä on
siis varsin tavanomainen ajallisen epäjohdon
mukaisuuden ongelma kydlandin ja prescottin
(1977) tapaan.

* T��� kirjoitus k�sittelee 22.��.200�� �elsin�in kau��akor
keakoulussa tarkastettua v�itöskirjaani. V�itöstilaisuudessa
vastav�itt�j�n� toi�i �rofessori Kari �ei�onen (J�v�sk�l�n
�lio�isto) ja kustoksena �rofessori Pertti �aa�aranta (�el
sin�in kau��akorkeakoulu).

1 Esi�erkiksi Miller (1997).
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Väitöskirjani kahdessa ensimmäisessä mal
lissa voidaan kuitenkin johtaa suurin sellainen
valtionvelan maturiteetti, jolla inflatointi ei ole
hallitukselle kannattavaa. jos velan maturiteet
ti on lyhyt, yllätysinflaatio ei laske velan reaali
arvoa niin paljon. rationaalisten odotusten
vallitessa myös yksityinen sektori tajuaa tämän
ja inflaatioodotukset sekä inflaatio laskevat
nollaan, mikä nostaa hyvinvointia. näin val
tionvelan rakenne voi vaikuttaa talouden toi
mintaan laajemminkin. on kuitenkin hyvä to
deta, että väitöskirjani malleissa ja suurimmas
sa osassa empiirisistä estimoinneista valtionve
lan rakennetta kuvataan efektiivisen maturitee
tin avulla. efektiivinen maturiteetti on paino
tettu keskiarvo valtion liikkeeseen laskemien
velkapapereiden maturiteeteista, mutta keski
arvo on laskettu siten, että ulkomaan valuutas
sa liikkeeseen laskettujen velkapapereiden ma
turiteetti on nolla. efektiivisen maturiteetin
ideana on kuvata siis sitä, miten hallitus voi
vaikuttaa velan reaaliarvoon yllätysinflaatiolla.
Mikäli ostovoimapariteetti pätee, kotimainen
inflaatio ei vaikuta ulkomaisen velan reaaliar
voon. käyttämissäni malleissa hallitus ei myös
kään koskaan jätä velan nimellisarvoa maksa
matta.

Vaikka väitöskirjani kaikissa kolmessa es
seessä johdetaan myös malli, jonka antamia en
nusteita valtionvelan rakenteen määräytymises
tä voidaan testata, esseiden pääasiallinen kont
ribuutio on empiirinen. olen hyödyntänyt – ja
jossain tapauksissa itse laskenut – muuttujia,
joita ei ole aiemmin tällaisessa yhteydessä käy
tetty. Valtionvelan määrä ja rakenne vaihtelevat
suuresti jopa eri oeCdmaiden välillä, mikä
antaa erinomaisen tilaisuuden testata erilaisia
valtionvelan rakennetta koskevia malleja.

ensimmäisessä esseessäni johdan ensin teo
reettisen mallin, jossa kaksi puoluetta voi olla

vuorollaan hallitusvastuussa, mutta tulevan
hallituspuolueen identiteetti on epävarma.
puolueilla on samankaltaiset preferenssit in
flaation tuoman hyvinvointitappion ja yllätys
inflaation tuoman hyödyn suhteen, mutta nii
den preferenssit ovat erilaisia verotuksen suh
teen. kumpikaan puolueista ei kykene sitoutu
maan alhaisen inflaation politiikkaan, vaikka se
olisi hyvinvoinnin kannalta optimaalista. en
nen hallituspuolueen vaihtumista kulloinkin
hallituksessa oleva puolue pystyy vaikuttamaan
vaalien jälkeisen hallituksen toimintaan valitse
malla valtionvelan efektiivisen maturiteetin
oikein. efektiivistä maturiteettia pystytään
käyttämään alhaisen inflaation politiikkaan si
toutumiseen. kun hallituksessa on puolue, joka
vieroksuu enemmän veroja, hallituksen vaihtu
misen korkeampi todennäköisyys nostaa val
tionvelan suurinta mahdollista efektiivistä ma
turiteettia, mikäli mallin parametrien arvoja
rajoitetaan sopivasti. odotusarvomielessä tule
van hallituksen kiusaus alentaa velan reaaliar
voa pienenee.

testaan poliittisten muuttujien vaikutuksia
valtionvelan rakenteeseen 13 oeCdmaan ai
neistolla 1980 ja 1990luvuilla. näyttää siltä,
että poliittisen kentän fragmentaatio laskee val
tionvelan maturiteettia, koska fragmentaatio
todennäköisesti lisää epävarmuutta tulevien
hallitusten toiminnasta. toisaalta, maissa joissa
on useamman puolueen hallituskoalitio, matu
riteetti on puolestaan suurempi. Voidaan aja
tella, että tällaisissa tilanteissa äkillisten poli
tiikkamuutosten todennäköisyys on pienempi.
näyttää myös siltä, että oikeistohallitusten ai
kana maturiteetti on alhaisempi kuin muuten,
mikä on johdetun mallin mukainen tulos. tätä
selittäisi se, että oikeistohallitusten katsotaan
pitävän veroja haitallisempina kuin muiden
mahdollisten hallituskokoonpanojen.
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Väitöskirjani toisessa esseessä osittain itse
näinen keskuspankki auttaa osaltaan hallitusta
sitoutumaan alhaisen inflaation politiikkaan.
tästä huolimatta valtionvelan rakenne säilyttää
asemansa sitoutumisinstrumenttina. jos kes
kuspankki on hyvin itsenäinen, valtionvelan
efektiivinen maturiteetti voi olla korkea, vaikka
velkaa olisi paljon, ja tästä huolimatta yksityi
nen sektori luottaa alhaisen inflaation politii
kan jatkuvan. Mallissa keskuspankilla on muu
ten täysin samanlaiset preferenssit kuin halli
tuksellakin, mutta sen tappiofunktiossa ei ole
verotusta. edellisen esseen mallin tavoin nytkin
voidaan laskea korkein valtionvelan efektiivi
nen maturiteetti, jolla inflatointi ei kannata
hallitukselle. on kuitenkin huomattava, että
jos hallitus päättäisi inflatoida, varsinainen in
flaatio olisi hallituksen ja keskuspankin prefe
roimien inflaatiovauhtien painotettu keskiarvo.
keskuspankin tavoittelema inflaatiovauhti on
erilaisista preferensseistä johtuen aina alhai
sempi kuin hallituksen haluama inflaatio. Mal
lissa keskuspankin inflaatiotavoitteen paino
ymmärretään keskuspankin itsenäisyyden
merkkinä.

keskuspankin itsenäisyys on noussut sel
västi useissa maissa 1990luvun alusta lähtien,
ja tämä antaa hyvän mahdollisuuden testata
mallia empiirisesti. kahdentoista oeCdmaan
aineisto osoittaakin, että keskuspankin itsenäi
syys nostaa efektiivistä maturiteettia, vaikka
vaikutus saattaa olla epälineaarinen. kuten
muissakin väitöskirjan empiirisissä tuloksissa,
velan määrä itsessään laskee maturiteettia.

Väitöskirjani kolmannessa esseessä raken
teelliset uudistukset vaikuttavat valtionvelan
rakenteeseen. Mallissa hallitus joutuu maksa
maan riskipreemiota kotimaisesta lainanotos
taan. Hallitus voi ryhtyä rakenteellisiin uudis
tuksiin, jotka parantavat talouden toimintate

hokkuutta pitkällä aikavälillä, mutta voivat olla
poliittisesti hankalia toteuttaa. nämä raken
teelliset uudistukset laskevat kotimaisen lai
nanoton hintaa, mutta tästä huolimatta raken
nemuutosten ennustetaan nostavan ulkomaa
laisen lainanoton osuutta koko valtionvelasta.
tämä johtuu siitä, että hallitus ei voi kuiten
kaan uskottavasti sitoutua olemaan inflatoimat
ta kotimaista velkaa, ja tällöin velkaa pitääkin
ottaa ulkomailta, vaikka aiempaa halvempi ko
timainen lainanotto saattaisi olla julkisen sek
torin kannalta selvästi houkuttelevampi vaihto
ehto. tässäkin mallissa hallitus joutuu siis koh
taamaan politiikkansa ajallisen epäjohdonmu
kaisuuden ongelman.

esseen empiirisessä osassa latinalaisen
amerikan maiden valtionvelan valuuttajakau
maa 1990luvulla selitetään mm. näillä raken
teellisilla uudistuksilla. useat latinalaisen
amerikan maat tekivät 1990luvulla syvälle
käyviä talousuudistuksia2, joiden ansiosta jul
kisen vallan sääntely on vähentynyt. empiiris
ten tulosten mukaan pidemmälle edenneet ra
kenteelliset uudistukset ovat tosiaan johtaneet
suurempaan lainanottoon ulkomailta, kun val
tionvelan määrä kontrolloidaan estimoinneissa.
näyttää kuitenkin siltä, että rakenteellisten
muutosten ja valtionvelan yhteinen vaikutus
ulkomaisen lainanoton osuuteen on epälineaa
rinen. jos velkaa on paljon, pitkälle edenneet
rakenteelliset uudistukset itse asiassa laskevat
ulkomaisen velan osuutta, koska tällöin koti
maisen velanoton riskipreemio laskee tarpeek
si paljon.

kuten edellä on käynyt selväksi, kaikissa
malleissani valtionvelan rakenteella ja institu

2 N�it� rakenteellisia uudistuksia ja talouden �leist� libera
lisointia �itataan t�ss� InterA�erican Develo��ent Ban
kin laske�ien refor�iindeksien avulla, katso Lora (2001).



227

I ikka Korhonen

tionaalisilla sekä poliittisilla tekijöillä on selvä
yhteys. tämä yhteys löytyy empiirisissä tarkas
teluissa myös tilastoaineistosta. Vaikka esimer
kiksi latinalaisen amerikan maiden lainanot
topäätöksiin löytyy tietenkin myös useita muita
syitä, poliittisesti päätettyjen rakenteellisten
uudistusten vaikutus on varsin selvä, etenkin
kun epälineaarisuus otetaan huomioon. sama
koskee tietenkin myös muita esseitä, joissa
muiden tekijöiden vaikutusta ei voida sulkea
pois, mutta empiiriset tulokset antavat aiheen
olettaa, että estimoinneissa on pystytty löytä
mään monia valtionvelan rakenteeseen merkit
tävästi vaikuttavia tekijöitä. 
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