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Julkinen talous ja
väestön ikääntyminen
pitkällä aikavälillä

1. Johdanto

Suomen julkisella taloudella on edessään mer-
kittäviä haasteita. Euroopan rahaliitto ja väes-
tön ikääntyminen aiheuttavat sekä ulkoisia että
sisäisiä muutospaineita finanssipolitiikkaan.
Rahapolitiikan siirryttyä Euroopan keskuspan-
kin vastuulle finanssipolitiikan rooli lyhyen ja
keskipitkän aikavälin stabilointipolitiikassa
korostuu. Toisaalta kasvu- ja vakaussopimus
asettaa julkisen talouden alijäämän kansantuo-
teosuudelle 3 prosentin ja valtion velan kansan-
tuoteosuudelle 60 % katon. Tämä rajoittaa
finanssipolitiikan mahdollisuuksia. Pitkällä ai-
kavälillä kansantalouden potentiaalinen tuo-
tannontaso ja vauraus määräytyy käytettävissä
olevien tuotannontekijöiden määrän ja laadun
perusteella. Investointien täytyy olla riittäviä
sekä inhimillisen että fyysisen pääomakannan
ylläpitämiseksi.

Julkinen talous voi vaikuttaa yksityisen sek-
torin säästämisasteeseen ja siten pääoman muo-
dostumiseen. Mikäli julkisen velan kasvu syr-
jäyttää yksityistä pääoman muodostumista,
kansantalouden kasvu voi hidastua ja tulevien
sukupolvien kulutusmahdollisuudet ja varalli-

suus pienenevät. Vaikka julkisen velan pitkän
aikavälin kasvuvaikutukset olisivat vähäiset,
julkinen velka voi vaikuttaa varallisuuden ja-
kaantumiseen sukupolvien välillä.

1.1 Finanssipolitiikan vaikutuksista
pitkällä aikavälillä

Finanssipolitiikan vaikutusten pohdiskelussa
on yleensä painottunut lyhyen ja keskipitkän
ajan stabilisaationäkökulma: voidaanko ja mis-
sä määrin julkisen talouden alijäämän muutok-
silla elvyttää tai hillitä taloutta? Välillä on pai-
notettu perinteistä keynesiläistä näkökantaa
finanssipolitiikan roolista suhdannepolitiikan
välineenä. Joidenkin mielestä rohkeatkin ve-
ronalennukset ovat julkiselle vallalle riskittö-
miä, koska ne rahoittavat itse itsensä piristä-
mällä yksityisen sektorin toimeliaisuutta. Toi-
saalta on varoiteltu julkisen velkaantumisen
vaaroista. Kotitalouksien katsotaan Ricardon
ekvivalenssiteorian mukaisesti ”näkevän julki-
sen talouden alijäämien taakse”. Julkisten me-
nojen lisäys tai verojen alentaminen ei vaikuta
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ainakaan koko voimallaan koska kotitaloudet
lisäävät omaa säästämistään varautuessaan tu-
leviin veron korotuksiin.

Molemmat näkökannat ovat saaneet tukea
myös empiirisestä tutkimuksesta. Tämä on
ymmärrettävää, jos hyväksytään kotitalouksien
erilaisuus. Kotitalouksilla on eripituinen suun-
nitteluhorisontti ja ne voivat erilailla sopeuttaa
kulutustaan tulojen vaihteluun.1 Turvallinen
lähtökohta lienee, että kotitaloudet reagoivat
julkisen talouden shokkeihin eri tavoin, mutta
kokonaisuutena ne ainakin jossain määrin
neutraloivat julkisen talouden muutoksien vai-
kutuksen. Tähän on tullut myös enemmän
mahdollisuuksia rahamarkkinoiden vapautu-
misen jälkeen. Lainanotto on mahdollista en-
tistä useammille kotitalouksille, joten koko sek-
torin likviditeettirajoite on väljentynyt.

Blanchard ja Perotti (1999) ovat analysoi-
neet julkisten menojen ja veromuutosten vai-
kutuksia Yhdysvaltojen kokonaistuotantoon
toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. He
kokeilivat erilaisia menetelmiä ja päätyivät seu-
raavaan keskeiseen tulokseen. Julkisten meno-
jen lisäämisellä on ekspansiivinen vaikutus ja
verotuksen lisäämisellä kontraktiivinen vaiku-
tus. Vaikutukset ovat kuitenkin pieniä. Julkis-
ten menojen tapauksessa vähäiset vaikutukset
voivat selittyä osin sillä, että menojen lisäys kas-
vattaa yksityistä kulutusta, mutta syrjäyttää yk-
sityisiä investointeja.2

Myös ruotsalaiset tutkijat (Häggström ja Kinn-
wall, 2001) ovat tuoreessa artikkelissa arvioi-
neet finanssipolitiikan kokonaistaloudellisia
vaikutuksia. Heidän tulostensa mukaan
OECD-alueella ricardolainen reagointi on ol-
lut ilmeistä 1990-luvulla. Kotitalouksien sääs-
tämisen muutokset neutraloivat suuren osan
julkisen säästämisen muutoksesta, kun otetaan
huomioon viiveet finanssipolitiikan muutoksiin
sopeutumisessa. Brunila (1997) puolestaan to-
teaa varhaisemmassa tutkimuksessaan, ettei
Ricardon ekvivalenssiteoria saa empiiristä tu-
kea useimmissa Euroopan maissa.

Suomessa talousneuvoston asettama työ-
ryhmä selvitti julkisen talouden tasapainon
muutosten vaikutuksia 1990-luvun alun laman
jälkeen. Työryhmän raportissa (1996) todetaan,
ettei julkisen talouden alijäämillä ole nopean
velkaantumisen oloissa ollut yhtä suurta kulu-
tuskysyntää tukevaa vaikutusta kuin olisi tasa-
painoisemmassa tilanteessa. Nopean julkisen
velkaantumisen kasvun katsotaan myös syrjäyt-
täneen yksityisiä investointeja.

Kuvioissa (1) on kuvattu julkisen sektorin
ylijäämän ja kotitalouksien säästämisen välistä
suhdetta Suomessa vuosina 1975–2000. Ku-
viosta käy selkeästi ilmi 1980-luvun lopun nou-
susuhdanteen ja 1990-luvun alun laman aikai-
nen kotitalouksien säästämisasteen ja julkisen
talouden ylijäämän yhtäaikainen vastakkainen
liike. Muina aikoina negatiivista riippuvuus-
suhdetta yksityisen sektorin säästämisen ja jul-
kisten alijäämien välillä on vaikeampi havaita.

1.2 Väestön ikääntymisen
vaikutuksista

Väestötekijät vaikuttavat pitkällä aikavälillä
työvoiman sekä siihen sitoutuneen inhimillisen
pääoman saatavuuteen. Mikäli menneisiin su-

1 Mankiw (2000) toteaa, että huomattava osa kuluttajista
ei säästä lainkaan Yhdysvalloissa.

2 Shapiro ja Slemrod (1995) selvittivät kyselytutkimuksen
avulla kotitalouksien kulutuskäyttäytymistä Yhdysvalloissa
vuoden 1992 verouudistuksen jälkeen. Vastaukset jakautui-
vat puoliksi keynesiläisen ja ricardolaisen teorian puolesta.
47 % kotitalouksista ilmoitti kuluttavansa verouudistuksen
tuoman lisätulon ja 53 % aikoi käyttää sen säästöjen kar-
tuttamiseen tai velan takaisinmaksuun.
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kupolviin sitoutunut inhimillinen pääomaa ra-
pautuu työvoiman ikääntymisen myötä no-
peammin kuin nuoret sukupolvet pystyvät
omaksumaan uutta, inhimillisen pääoman kas-
vuvauhti voi hidastua. Tämä voi hidastaa talou-
den kasvuvauhtia pitkällä aikavälillä.

Perinteisessä Solowin kasvumallissa väestön
kasvun hidastuminen pienentää kansantalou-
den optimaalista säästämisastetta. Myös väes-
törakenne voi vaikuttaa kansantalouden sääs-
tämisasteeseen. Jos yksittäisen kuluttajan sääs-
tämisalttius vähenee iän myötä, ”seniorien”
suhteellisen osuuden lisääntyminen pyrkii alen-
tamaan kansantalouden säästämisastetta. Tämä
voi hidastaa pääomanmuodostumista ja alen-
taa kansantalouden varallisuutta pitkällä aika-
välillä.3 Väestön ikääntyminen asettaa myös
muita haasteita finansipolitiikalle. Ikääntyvä

väestö lisää sosiaali- ja terveysmenoja samalla
kun ikääntyvän väestön suhteellisen osuuden
kasvu lisää entisestään työikäisen väestön ve-
rorasitetta. Mikäli tässä tilanteessa myös julki-
sen velan hoitomenot ovat suuret, mahdolli-
suudet finanssipolitiikan aktiiviseen käyttöön
suhdanne- ja kasvutavoitteiden edistämiseksi
ovat rajalliset.

Pitemmän aikavälin väestötekijöitä ei usein
ole huomioitu finanssipolitiikan suunnittelus-
sa. Esimerkiksi eläkepoliittisilla tai muilla so-
siaaliturvauudistuksilla ei aina ole suuria välit-
tömiä budjettivaikutuksia. Tällaiset uudistuk-
set voivat kuitenkin merkittävästi kasvattaa jul-
kisia menoja tulevaisuudessa ja siten muuttaa
finanssipolitiikan asemaa pitkällä aikavälillä.
Tällaiset uudistukset, kuten myös erilaiset jul-
kisen velan vakauttamiseen tähtäävät toimen-
piteet voivat kohdella eri sukupolvia eri taval-
la (Cutler, 1990).

Kuva 1. Julkisen talouden ylijäämä/BKT ja kotitalouksien säästämisaste Suomessa

3 Kts. Cutler et al. (1990) ja Dekle et. al (2000).
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Pitkän aikavälin finanssipolitiikan suunnitte-
lussa onkin otettava huomioon että julkinen
velka, väestörakenne ja väestön kasvuvauhti
vaikuttavat kaikki olennaisesti kansantalouden
pääomanmuodostukseen ja sukupolvien väli-
seen varallisuuden jakaantumiseen. Tässä pa-
perissa esitellään näitä vaikutuskanavia Gertle-
rin (1997) kehittämän mallin avulla. Tämä mal-
li mahdollistaa sekä väestötekijöiden että fi-
nanssipolitiikan vaikutusten analysoimisen sa-
manaikaisesti.

2. Julkisen talouden tasapaino
Suomessa

Julkisen talouden alijäämien kehitys OECD-
maissa on viime vuosikymmeninä noudattanut
pitkälti samaa linjaa. Julkiset kulutus- ja muut
menot kasvoivat 1970-luvulla ripeästi. Samalla
veroasteet kohosivat. Julkisen bruttovelan suh-
de kansantuotteeseen alkoi merkittävästi lisään-
tyä vasta 1980-luvun alussa. Suomessa kehitys
oli samanlaista. Öljykriisin jälkimainingit näkyi-
vät hidastuneena talouskasvuna. Suomessa jul-
kisen velan kansantuoteosuus oli pienentynyt
1970-luvulla, ollen alimmillaan vuonna 1977 sel-
västi alle 10 % bruttokansantuotteesta. Vaikka
julkisen bruttovelan kansantuoteosuus kaksin-
kertaistui 1980-luvun puoleen väliin mennessä,
se jäi kuitenkin 20 % prosenttiin ollen alhaisem-
pi kuin keskimäärin muissa OECD-maissa.

Eurooppalaisessa rahapolitiikassa tapahtui
käänne 1980-luvun alussa. Alkoi anti-inflatoo-
risen rahapolitiikan aikakausi ja inflaatio hidas-
tuikin niin Suomessa kuin muissakin Euroopan
maissa. Inflaation nopea hidastuminen johti
reaalikoron kasvuun, mikä vaikeutti rakenteel-
lisen budjetin alijäämän kanssa kamppailevien
maiden tilannetta. Julkisen velan kansantuote-
osuus lähti nopeaan kasvuun useissa Euroopan

maissa. EU-maissa keskimäärin osuus kohosi
35 prosentista lähelle 70 prosenttia 1970-luvun
puolivälistä 1990-luvun puoliväliin. (kuvio 1)

Myös Suomessa julkisen velan suhde kan-
santuotteeseen alkoi hivuttautua ylöspäin 1970-
luvun lopusta alkaen, mutta verrattuna moniin
muihin Euroopan maihin, julkisen talouden ta-
sapaino pystyttiin säilyttämään hyvänä aina
1990-luvun alkuun saakka. Siten vielä 1980-lu-
vulla Suomessa ei oltu huolissaan julkisesta ve-
lasta. Julkisen talouden tasapaino oli kuitenkin
pitkälti rakennettu rahastoivan eläkejärjestel-
män ja korkean työllisyysasteen varaan (Mäki–
Romppanen–Virén (1999)). Julkisen talouden
budjettitasapainoa pyrittiin ylläpitämään myös
kohoavilla veroilla. Hyvinvointiyhteiskunnan
rakentamisen myötä valtio sitoutui kuitenkin
kasvaviin tulonsiirtoihin. Julkisen talouden
herkkyys suhdannevaihteluille kasvoi.

Valtionvelka lähti räjähdysmäiseen kasvuun
1990-luvun alun laman seurauksena (kts. ku-
vio (2)). Valtion bruttovelan kansantuoteosuu-
den lisäys 1990-luvun alussa on ollut samaa
luokkaa kuin sotavuosina 1939–1944. Sodan
jälkeen valtion bruttovelka suhteessa kansan-
tuotteeseen nousi 70 prosenttiin, kun se vielä
vuonna 1938 oli vain 9 %. Vuonna 1990 se oli
runsaat 10 % ja vuonna 1996 lähes 70 %.

Sotien jälkeisinä vuosina korkea inflaatio,
alhaiset nimelliskorot, sekä nopea talouden
kasvu helpottivat julkisen velan alentamista ta-
kaisin alle 10 prosentin BKT-osuuteen. Vielä
1970-luvun taantumassa julkisen velan kasvun
hillintää helpotti negatiivinen reaalikorko. Ti-
lanne 1990-luvun laman jälkeen on kuitenkin
ollut erilainen. Reaalikorko on ollut positiivi-
nen 1980-luvun alusta lähtien. Velkaa ei ole
voitu hoitaa inflaation avulla, joten julkisen ve-
lan kasvun hillitsemiseksi on tehty huomatta-
via valtion menojen leikkauksia sekä kiristetty
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verotusta. Kuviosta (3) käy ilmi julkisen velan
kansantuoteosuuden, reaalikoron ja bruttokan-
santuotteen kehitys

Suomen talous on eräiltä osin toipunut no-
peasti 1990-luvun alun lamasta. Nimelliskorot
ja inflaatio ovat pysyneet Euroopassa alhaisina.
Vahva taloudellinen kasvu yhdistettynä työttö-
myyden alenemiseen ovat mahdollistaneet jul-
kisen velan kansantuoteosuuden laskun. Velan
kansantuoteosuus on laskenut jo 44 prosent-
tiin. Verrattessa tätä kehitystä muihin OECD-
maihin, on Suomessa julkisen talouden tasapai-
nottamisessa onnistuttu varsin hyvin.

Viime vuosien suotuisa kehitys ei kuiten-
kaan saisi johtaa liian suureen optimismiin.
Nopeasta tuotannon kasvusta ja alhaisesta

reaalikorosta johtuva velan vakauttaminen ei
yleensä ole osoittautunut pysyväksi. Perusyli-
jäämiä ei suotuisan kasvun aikana ole saatu niin
suuriksi, että ne kestäisivät jyrkän tai pitkitty-
vän suhdannetaantuman.4 Myöskään sellaiset
julkisen talouden vakauttamistoimenpiteet, jot-
ka perustuvat pääasiassa veroasteen kohottami-
seen eivät ole osoittautuneet kovinkaan onnis-
tuneiksi. Suomessa verotuloja on lisännyt myös

4 Kun reaalikorko on alhaisempi kuin kansantuotteen reaa-
likasvu, velan kansantuotesuus alenee automaattisesti kun
valtion perusylijäämä (tulot – menot ilman korkomaksuja)
on nolla. Vastaavasti, jos reaalikorko on korkeampi kuin
kansatuotteen reaalikasvu, velan kansantuoteosuuden pitä-
minen ennallaan edellyttää että perusylijäämä on positiivi-
nen.

Kuva 2. Julkinen velka/BKT: Suomi ja EU-maat keskimäärin
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yritysten poikkeuksellisen hyvä kannattavuus.
Tämä osa verotuloista on kuitenkin erittäin
suhdanneherkkää. Kansainvälistyneiden ja kor-
keaan teknologiaan erikoistuneiden yritysten
kannattavuus riippuu entistä enemmän koko
maailmantalouden suhdannetilanteesta. Viime-
aikaiset tapahtumat osoittavat että nämä mark-
kinat ovat erittäin herkkiä häiriöille.

3. Julkinen velka ja sosiaaliturva
limittäisten sukupolvien
mallissa5

Makrotaloudellinen tutkimus julkisen velan
kansantaloudellisista vaikutuksista on perustu-

nut pitkälti kahden teoreettisen kehikon va-
raan. Toinen on niin kutsuttu Barro–Ramseyn
edustavan kuluttajan elinkaarimalli ja toinen
Diamond–Samuelsonin limittäisten sukupol-
vien malli. Barro–Ramseyn mallissa finanssipo-
litiikka on pitkällä aikavälillä neutraalia (Ricar-
don ekvivalenssiteoreema), kun taas Diamond–
Samuelsonin limittäisten sukupolvien mallissa
valtion velka syrjäyttää pääoman muodostumis-
ta ja vaikuttaa negatiivisesti kasvuun. Valtion
velan pääoman syrjäytysvaikutukset ovat seu-
rausta kulutuksen ja säästämisen sopeuttami-
sesta yli ajan. Modigliani (1966) ja Diamond
(1965) esittivät, että valtion velka on nykyisille
sukupolville nettovarallisuutta, koska osa velas-
ta jää tulevien sukupolvienmaksettavaksi. Täl-
löin budjettialijäämän avulla toteutettu julkisen
kulutuksen lisääminen kiihdyttää kokonaisky-
syntää. Tätä näkemystä kutsutaan kirjallisuu-
dessa edelleenkin ”perinteiseksi teoriaksi” tai

Kuva 3. Julkinen velka, reaalikorko ja kasvu Suomessa vuosina 1961–2000

5 Tämä osio perustuu pitkälti Gertlerin (1997) artikkeliin
”Government debt and social security in a life-cycle
economy”. Kiitämme Professori Gertleria mallin simuloin-
neissa käytettävistä GAUSS-ohjelmista.
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”Keynesiläiseksi teoriaksi”. Suuri osa taloustie-
teilijöitä pitää tätä näkemystä edelleenkin oi-
keampana kuin velkaneutraalisuusteoriaa.

3.1 Gertlerin sukupolvimallin
keskeisiä piirteitä

Blanchard (1985) on kehittänyt limittäisten su-
kupolvien mallista muunnoksen, jossa kulutta-
jien efektiivinen diskonttokorko on suurempi
kuin julkisen velan korko. Kuluttajien diskont-
tokorko eroaa valtion diskonttokorosta, koska
kuluttajilla on jokin vakiotodennäköisyys kuol-
la. Tämä oletus6 saa aikaan sen, että kulutta-
jien hallussa pitämät valtion velkapaperit
muuttavat kuluttajan nettovarallisuusasemaa ja
siten julkinen velka vaikuttaa säästämiseen ja
kulutukseen kuten Diamondin (1965) mallissa.

Ongelmana Blanchardin mallissa on se, et-
tei siinä oteta huomioon kuluttajien elinkaari-
käyttäytymistä. Yksittäiset taloudenpitäjät
eroavat toisistaan vain varallisuuden suhteen ja
kuluttajien rajakulutusalttius pysyy läpi elin-
kaaren samana. Tällöin tulonsiirrot sukupol-
vien välillä eivät vaikuta kulutukseen eikä pää-
omanmuodostumiseen. Tämän mallin avulla ei
siten ole mahdollista analysoida finanssipoli-
tiikka vaikutuksia sukupolvien väliseeen tulon-
jakoon7 eikä väestörakenteen muutoksen vai-
kutusta finanssipolitiikkaan. Poterba ja Sum-
mers (1987) huomauttavatkin, että Blanchardin

malli todennäköisesti aliarvio julkisen velan
vaikutuksen.

Finanssipolitiikan pitkän aikavälin vaiku-
tusten analysoimisen suurimmat haasteet syn-
tyvät väestörakenteen muuttumisesta sekä su-
kupolvien väliseen tulonjakoon liittyvistä kysy-
myksistä.8 Gertler (1997) on kehittänyt limit-
täisten sukupolvien mallin, joka soveltuu sekä
lyhyen – että pitkän aikavälin finanssipolitiikan
vaikutusten analysoimiseen. Malli perustuu
osin Blanchardin (1985) ja Weilin (1989) limit-
täisten sukupolvien malleihin, mutta siinä huo-
mioidaan myös taloudenpitäjien elinkaarikäyt-
täytyminen olettamalla, että taloudenpitäjät
ovat osan elinkaarestaan eläkkeellä. Mallissa
oletetaan, että työikäisellä väestöllä on vakio
eläkkeellesiirtymisen todennäköisyys. ”Eläke-
läisillä” on puolestaan vakiotodennäköisyys
kuolla.

Gertler olettaa, että taloudenpität eivät ota
kulutuspäätöksissään huomioon käytettävissä
olevien tulojen yllättäviä vaihteluita. Malli
mahdollistaa kuitenkin sen, että työikäisillä on
tarve sopeuttaa kulutustaan eläkkeelle siirtyes-
sään. Eläkeläisten osalta Gertler olettaa, että he
voivat sijoittaa varallisuuttaan täydellisesti toi-
miville pääomamarkkinoille, kuten Yaari
(1965) ja Blanchard (1985) ovat tehneet. Siten
eläkeläisten ei tarvitse varautua yllättäviin tu-
lonvaihteluihin.

Mallissa taloudenpitäjien preferenssit kuva-
taan Farmerin (1990) mukaisesti seuraavasti:

Vt
z = [(Ct)ρ + β zEt{Vt+1|z}ρ]

1
ρ (1)

missä z = w, r viittaa vastaavasti työikäiseen ja
eläkeläiseen, Vt

z on taloudenpitäjän arvofunk-

6 Myös Yaari (1965) käyttää samanlaista oletusta.

7 Blanchard (1985) pyrkii ottamaan elinkaarikulutuskäyt-
täytymisen huomioon tutkimalla sellaista erikoistapausta,
jossa kuluttajien työtulot pienenevät elinkaaren aikana. Ale-
nevat työtulot elinkaaren aikana lisäävät säästämisalttiutta
kun taas lyhempi aikahorisontti pienentää säästämisalttiut-
ta. Blanchard (1985) ei kuitenkaan tutki valtion finanssi-
politiikan vaikutuksia tämän erikoistapauksen valossa.

8 Kts. esimerkiksi Auerbach ja Kotlikof (1991) ja Auerbach
et. al (1987) sukupolvitilinpitoon perustuvasta lähestymis-
tavasta finanssipolitiikkaan. Vanne (1998) on soveltanut
tätä lähestymistapaa Suomen aineistolle.
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tio, Ct on periodittainen kulutus, ρ kuvaa ta-
loudenpitäjän intertemporaalista substituution
astetta ja Et{Vt+1|z} on taloudenpitäjän arvo-
funktion odotettu arvo periodilla t ehdolla, että
taloudenpitäjä on hengissä periodilla t + 1. β z

on taloudenpitäjän efektiivinen diskonttoteki-
jä. Kuten standarditapauksessakin, intertempo-
raalinen substituutiojousto on yksinkertaisesti
σ = 1

1–ρ .
Kun otetaan huomioon työikäisten vakio-

todennäköisyys joutua eläkkeelle (ω), eläkeläis-
ten vakiotodennäköisyys kuolla (γ), sekä työ-
tulojen menetys työikäisten siiryessä eläkkeel-
le, voidaan (1) esittää erikseen työikäisille ja
eläkeläisille seuraavasti

Vt
w = [(Ct)ρ + β(ωV w

t+1 + (1–ω)V r
t+1)}ρ]

1
ρ (2)

Vt
r = [(Ct)ρ + βγ (V r

t+1)ρ]
1
ρ (3)

Eläkeläisten efektiivinen diskonttotekijä on
eläkeläisille βγ, koska eläkeläisillä on vakioto-
dennäköisyys γ kuolla.

Mallissa eläkeläisten kuluttavat työuransa
aikana kerääntyneen varallisuutensa, sekä so-
siaaliturvasta koostuvat tulot, jotka kerätään
työikäisiltä könttäsummaveron muodossa. Elä-
keläisten varallisuuden muuttuminen voidaan
esittää muodossa

Arjk
t+1 = (Rt/γ)At

rjk – Ct
rjk (4)

missä At
rjk on hetkellä j syntyneen ja hetkellä k

työuransa päättäneen eläkeläisen varallisuus
hetkellä t, Rt on sijoitetun pääoman tuotto.
Gertler osoittaa, että eläkeläisten preferenssien
maksimointi johtaa seuraavaan agregaattitason
kulutusyhtälöön

Cr
t = εtπt[(Rt Ar

t)+ St] (5)

missä εtπt on eläkeläisen rajakulutusalttius ja St

on sosiaaliturvatulojen nykyarvo.

Työikäiset puolestaan kuluttavat osan työtu-
loistaan ja varallisuudestaan, mutta ottavat
huomioon sosiaaliturvasta koostuvat tulot eläk-
keelle siirtyessään. Varallisuuden muutos voi-
daan esittää hetkellä j syntyneelle työikäiselle
muodossa

Awj
t+1 = Rt Awj

t  + Wt – C wj
t (6)

missä Wt on työtulot. Edelleen Gertler osoit-
taa, että työikäisten preferenssien maksimoin-
nista seuraa että

C w
t = πt(Aw

t + Ht + Sw
t ) (7)

missä πt on työikäisten rajakulutusalttius, Ht on
käytettävissä olevien työtulojen nettonykyarvo
ja Sw

t  on odotettavissa olevien sosiaaliturvatu-
lojen nettonykyarvo työikäisille ajanhetkellä t.

Käytettävissä olevien työtulojen (Ht), työ-
ikäisten odotettavissa olevien sosiaaliturvatulo-
jen (Sw

t ) ja eläkeläisten saamien sosiaaliturva-
tulojen (St)9 nykyarvot voidaan esittää muodos-
sa:

Ht = NtWt – Tt +    Ht+1 (8)
(1 + n)rt+1 – Ωt+ 1/ω

St+1

Sw
t  = (1–ω)Nt

εt+1ψNt   + Sw
t+1 (9)

Rt+1–t+1 (1 + n)Rt+1–Ωt+1/ω

St = Et +          St+1 (10)
(1 + n)Rt+1/γ

missä Nt on työvoima hetkellä t, Tt on könttä-
 1
1–σsummaverot ja –Ωt+1 = ω + (1 – ω) ε t+1 , Et on

sosiaaliturvamenot ja n on väestön kasvuvauh-
ti. ψ on vanhushuoltosuhde, johon palaamme

9 Vain eläkeläiset saavat mallissa sosiaaliturvatuloja. Työ-
ikäisten sosiaaliturvatulojen voidaan ajatella ”nettoutuvan”
maksettuihin veroihin.

( )
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myöhemmin. Laskemalla yhteen C w
t  ja Cr

t , sekä
merkitsemällä eläkeläisten varallisuutta suh-
teessa työikäisiin λt:llä, mallin tärkeimmät lii-
keyhtälöt voidaan esittää seuraavasti:

Ct = πt(1–λt)RtAt+Ht+Sw
t +εt(λtRtAt+St) (11)

λ t+1 = ω(1 – θ r
w)λtrt

At   +
At+1

ω[Et – θ r
w St]/At+1 + (1 – ω) (12)

Mallissa verotus vaikuttaa agregaattitason ku-
lutukseen käytettävissä olevien työtulojen kaut-
ta (Ht). Finanssipolitiikan pitkän ja lyhyen ai-
kavälin vaikutusten kannalta olennaista on, että
työntekijöiden efektiivinen diskonttaustekijä
((1+n)Rt+1 –Ωt+1/ω) on korkeampi kuin reaali-
korko R, jolla valtio voi lainata pääomamark-
kinoilta. Työtulojen menettäminen eläkkeelle
siirryttäessä ja oletukset taloudenpitäjien pre-
ferensseistä aiheuttaa sen, että työikäiset pre-
feroivat aikaisempaa tuloa suhteessa myöhem-
pään. Näillä oletuksilla julkinen velka on osal-
le veronmaksajia nettovarallisuutta. Eläkkeel-
lesiirtymisen mahdollisuus lyhentää veronmak-
sajasukupolven eli työntekijöiden efektiivistä
aikahorisonttia. Tällöin esimerkiksi valtion ve-
lalla rahoitettu julkisen kulutuksen lisäys, joka
siirtää verotusta myöhemmäksi, stimuloi key-
nesiläisen mallin mukaisesti kulutuskysyntää
lyhyellä aikavälillä. Lisäksi, tulonsiirrot työikäi-
siltä eläkeläisille stimuloi kulutuskysyntää ly-
hyellä aikavälillä, koska eläkeläisten rajakulu-
tusalttius on korkeampi kuin työikäisten.

Mallissa työikäisten ja eläkeläisten rajaku-
lutusalttiudet riippuvat eläkkeellesiirtymisto-
denäköisyydestä ja kuolleisuustodennäköisyy-
destä. Myös vanhushuoltosuhde riippuu sa-
moista parametreista. Siten väestödynamiikka
vaikuttaa epäsuorasti pääomanmuodostumi-
seen taloudenpitäjien käyttäytymisvaikutusten

kautta. Tällöin finanssipolitiittinen toimenpi-
de, joka lisää eläkeläisten käytettävissä olevia
tuloja, kiihdyttää kulutuskysyntää lyhellä aika-
välillä. Samalla kuitenkin talouden säästämis-
aste laskee, mikä johtaa pääoman syrjäytymis-
vaikutusten kautta alhaisempaan talouden tuo-
tantokapasiteettiin pitkällä aikavälillä.

Sosiaaliturvamenot vaikuttavat myös varal-
lisuuden jakaantumiseen sukupolvien välillä,
kuten voidaan nähdä yhtälöstä (12). Tämä on
mallin olennainen endogeeninen muuttuja ag-
regaattitason kulutustason kannalta, koska työ-
ikäisten ja eläkeläisten rajakulutusalttiusasteet
ovat erilaiset.

3.2 Julkinen budjettirajoite ja
teknologia

Julkinen periodittainen budjettirajoite10 voi-
daan kirjoittaa seuraavasti:

Bt+1 = RtBt + Gt + Et – Tt (13)

Bt+1 on julkinen velka, Gt on julkinen kulutus,
Et on sosiaaliturvamenot, Tt on työntekijöiltä
perittävät verot ja Rt korko. Mallissa verot (T)
pidetään endogeenisena, eikä niihin oleteta liit-
tyvän haittavaikutuksia. Julkinen kulutus, so-
siaaliturvamenot ja julkinen velka esitetään va-
kio-osuutena kansantalouden tuotannosta (Y).
Toisin sanoen,

Gt = μYt

Et = εYt

Bt = bYt

Mallin olennaisimmat politiikkaparametrit
ovat siten julkisen kulutuksen kansantuote-

10 Budjettirajoitteen intertemporaalinen versio saadaan
aikaan iteroimalla ko. yhtälöä eteenpäin ja olettamalla, että
diskontatut nettovastuut summautuvat nollaan.
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osuus (μ), sosiaaliturvamenojen osuus (ε), ja
julkisen velan kansantuoteosuus (b). Sosiaali-
turvamenoihin on simuloinneissa laskettu mu-
kaan vain sosiaaliset tulonsiirrot.

Kun budjettirajoite yhdistetään yksinkertai-
seen eksogeeniseen kasvumalliin, sen avulla
voidaan tarkastella julkisen velan sekä sosiaa-
liturvan vaikutuksia talouden dynamiikkaan.
Yksinkertaisessa eksogeenisessa kasvumallissa
pääoman muodostus voidaan kirjoittaa

Kt+1 = Yt – Ct – Gt + (1 – δ )Kt (14)

missä Yt  on tuotanto, δ pääoman kulumisaste
ja Gt julkinen kulutus. Olettamalla että tuotan-
tofunktio on Cobb–Douglas muotoa

Yt = (Xt Nt)α K t
1–α (15)

tuotantotekijöiden korvausasteet Rt ja Wt to-
teuttavat täydellisen kilpailun markkinatasapai-
noehdot

YtRt = (1 – α)
Kt

 + (1 – δ) (16)

YtWt = α
Nt

(17)

Tuotantofunktiossa X kuvaa teknologisen ke-
hityksen tasoa ja Xt Nt voidaan tulkita työvoi-
mapanokseksi: Annetulla työvoiman määrällä
korkeampi teknologian taso merkitsee että työ-
voiman rajatuottavuus on korkeampi. Tekno-
loginen kehitys voidaan kirjoittaa yksinkertai-
simmillaan

Xt = (1 + x)Xt–1 (18)

missä x on eksogeeninen teknologisen kehityk-
sen kasvuvauhti.

3.3 Väestödynamiikka

Mallin väestödynamiikkaa koskevat oletukset
ovat yksinkertaisia ja selkeitä. Mallissa olete-
taan, että taloudenpitäjät syntyvät työikäisinä,
ja että työvoiman määrä Nt kasvaa vauhdilla n.
Vanhushuoltosuhde, eli eläkeläisten suhde työ-
ikäisiin kuvataan yhtälöllä

1 – ωΨ =
1 – γ + n

(19)

missä 1 – ω on iästä riippumaton vakioinen
eläkkeellejäämisen todennäköisyys kullakin
periodilla ja 1– γ on vakiotodennäköisyys kuol-
la. Mallia simuloitaessa, ω ja γ valitaan siten,
että Ψ vastaa likimain todellista tai ennakoitua
huoltosuhdetta. Samoin n voidaan arvioida
suoraan toteutuneesta tai ennakoidusta väes-
tönkasvusta. Yhdistämällä mallin käyttäytymis-
yhtälöt ja oletukset väestödynamiikasta ekso-
geenisen kasvun malliin, voidaan mallin avulla
analysoida finassipolitiikan ja väestötekijoiden
vaikutuksia talouden dynamiikkaan.

4. Alustavia simulointituloksia

Edellä esitettyä mallia on kokeiltu Suomen ai-
neistolla11. Perusmallin politiikkaparametrit on
valittu siten että ne vastaavat likimain tilannetta
Suomessa 1960–1989-luvulla, ennen lamaa.
Julkinen kulutus on ollut keskimäärin 15 %
bruttokansantuotteesta, sosiaaliturvamenot
keskimäärin 10 % bruttokansantuotteesta. Jul-
kinen bruttovelka on puolestaan ollut keski-
määrin 13 % bruttokansantuotteesta. Toisin-
sanoen μ = .15, ε = .10 ja b = .13. Eläkeläisten

11 Mallia stimuloitaessa olemme olettaneet että väestödyna-
miikasta ja politiikasta riippumattomat parametrit ovat seu-
raavat: β = 1, δ = 0.1, σ = .35, α = .667, x = 0.01.
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suhde työikäisiin on ollut noin 0.25 ja vuotui-
nen väestönkasvu keskimäärin 0.4 % ko. pe-
riodilla. Kun periodittainen todennäköisyys jat-
kaa työelämässä on ω = .979 ja eläkkeelle siir-
tymisen jälkeinen eloonjäämistodennäköisyys
on γ = .9214, 12eläkeläisten suhde työikäisiin on

1 – .979Ψ =
1 +.004 – .9214

≈ 0.25 (20)

Ajanjakso 1960–1989 on tietenkin niin pit-
kä, että talouden rakenteet ovat jossain mää-
rin muuttuneet. Esimerkiksi julkisen sektorin
osuus on laajentunut. Valitut julkisen kulutuk-
sen ja sosiaalimenojen osuudet kuvaavat siten
”keskimääräistä”, pitkän-aikavälin tilannetta,
mutta eivät nykyhetkeä. Mallia kalibroidaan
kuitenkin jatkossa vastaamaan myös tilannetta
1990-luvun lopussa.

Perusmallin simuloinnin tulokset käyvät
ilmi taulukosta (1). Finanssipolitiikan pitkän

aikavälin suunnittelun kannalta mielenkiintoi-
simmat mallin antamat laskelmat liittyvät pää-
omaintensiteettiin (k), varallisuusuhteeseen
(λ), korkotasoon (r), sekä veroasteeseen (τ).
Taulukossa on myös eläkeläisten ja työikäisten
rajakulutusalttiuksien suhde (η). Pääomainten-
siteetti kuvaa talouden tuotantokapasiteettia,
johon vaikuttaa sekä julkinen velka että väes-
tötekijät. Varallisuusuhde (λ) puolestaan kuvaa
sitä, kuinka tasaisesti varallisuus jakaantuu elä-
keläisten ja työikäisten kesken. Mallin perus-
vaihtoehdossa korkotaso vastaa keskimäärin
reaalikorkotasoa tänä ajanjaksona. Samoin ve-
roaste on suhteellisen lähellä 1960–1989 luvun
tasoa.

Sarakkeessa 2000 v on tarkasteltu pitkän ai-
kavälin tasapainoa, jossa politiikkaparametrit
vastaavat keskimäärin tilannetta Suomessa vuo-
situhannen vaihteessa. Julkisen velan kansan-
tuoteosuus oli 44 %, julkisten kulutusmenojen
kansantuoteosuus oli puolestaan noin 20 % ja
sosiaaliturvamenojen osuus 19 % kansantuot-
teesta. Vanhushuoltosuhdetta laskettaessa on
oletettu, että työhön mennään keskimäärin 21-
vuotiaana ja eläkkeelle siirrytään 62-vuotiaa-

Taulukko 1. Alustavia simulointituloksia Suomen aineistolla

Perusmalli 2000 v 2030 (I) 2030 (II)

Pääomaint. k 2.34 1.58 1.60 1.79
Varallisuussuhde λ .23 .53 1.11 .92
Korko (%) R 4 11 8 9
Rajak.suhde η 2.00 1.62 1.42 1.47
Veroaste (%) τ 25 43 51 48

OLETUKSET

Julk.kulutus (%) μ 15 20 22 22
Sosiaaliturvam. (%) ε 10 19 25 25
Julk.velka (%) b 13 44 44 13
Huoltosuhde Ψ .25 .32 .55 .55

12 Nämä luvut implikoivat myös, että keskimääräinen työs-
säoloaika on noin 38,5 vuotta ja eläkkeelläoloaika noin 15
vuotta.
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na.13 Ikääntyneen väestön suhde työikäisiin on
tällöin noin 0.30.14

Kuten taulukosta (1) käy ilmi pääomainten-
siteetin arvo (k) laskee rajusti perusmalliin ver-
rattuna. Samalla korkotaso nousee15. Tämä on
seurausta lähinnä julkisen velan moninkertais-
tumisesta 13 prosentista 44 prosenttiin brutto-
kansantuotteesta. Pääomaintensiteetin raju las-
ku implikoi talouden tuotantokapasiteetin las-
kua ja siten taloudenpitäjien kulutusmahdolli-
suuksien laskua pitkällä aikavälillä.

Korkeammat valtion velan hoitomenot sekä
samanaikainen sosiaaliturvamenojen nousu
johtaa myös veroasteen roimaan nousuun. Osa
veroasteen noususta johtuu tietenkin myös tuo-
tantokapasiteetin laskusta. Mallin antama en-
nuste verotasosta on suhteellisen lähellä todel-
lista bruttoveroastetta, jonka mukaan kaikkien
verojen osuus bruttokansantuotteesta on noin
46.5 %.

Huomattavaa on myös varallisuusuhteen
muuttuminen eläkeläisten ja työikäisten välil-
lä. Veroasteen noususta ja vanhushuoltosuh-
teen heikkenemisestä johtuen eläkeläisten hal-
lussapitämä nettovarallisuus suhteessa työikäi-
siin nousee. Perusmallissa nettovarallisuus on
hyvin tasaisesti jakaantunut. Nimittäin, ikään-
tyneiden 25 prosentin osuus pitää hallussaan
vastaavasti noin 23 prosenttia talouden varal-
lisuudesta. Vuoden 2000 v simuloinnissa varal-
lisuus kuitenkin jakaantuu epätasaisemmin.

Simulointi osoittaa, että vuosituhannen vaih-
teen tilanteen mukainen tasapaino johtaisi kor-
keaan verorasitukseen. Samalla talouden tuo-
tantokapasiteetti jäisi huomattavasti alhaisem-
maksi kuin perusmallissa ja varallisuus työ-
ikäisten ja eläkeläisten välillä jakaantuisi epä-
tasaisemmin.

Seuraavaksi simuloidaan tilannetta vuonna
2030 olettamalla että julkiset kulutusmenot
nousevat 22 prosenttiin kansantuotteesta ja so-
siaaliturvamenot 25 %:iin. Kulutusmenoja kas-
vattaa erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen
kasvu ja sosiaaliturvamenoja eläkemenojen
kasvu.

Väestöennusteen mukaan väestö ikääntyy
radikaalisti vuoteen 2030 mennessä. Kun väes-
tön keskimääräinen ikä oli vuonna 2000 noin
39 vuotta, väestön keski-ikä kohoaa vuoteen
2030 mennessä 44 vuoteen. Jos oletamme edel-
leen, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä
pysyisi 62 vuodessa, kuten edellä, vanhushuol-
tosuhde nousee 0.55:een16. Mallia simuloides-
sa oletetaan, että huoltosuhteen nousu johtuu
väestönkasvun hidastumisesta sekä siitä, että
väestö elää vanhemmaksi.

Julkisen velan kehittymisestä on tehty kak-
si erilaista oletusta. Ensimmäisessä skenaarios-
sa (2030 (I)) oletetaan, että velka jää nykyisel-
le tasolleen 44 %:iin kansantuotteesta. Toises-
sa skenaariossa oletetaan, että julkinen velka
laskee valtiovarainministeriön tavoitteiden mu-
kaisesti lähelle 10 prosenttia bruttokansantuot-
teesta vuoteen 2030 mennessä.

13 Tässä arvioissa on karkeahkosti huomioitu eri ikäryhmien
työllisyysasteet. Työllisyysasteet on laskettu työvoimatiedus-
teluista vuosilta 1999, 1998, 1995, 1994 ja 1990. Todelli-
set keskimääräiset työhönmeno ja eläkkeelle jäämisiät ovat
pari vuotta pienempiä.

14 Tämä edellyttää, että ω = .978 ja γ = .93.

15 Avoimessa taloudessa ja Euroopan keskuspankin vasta-
tessa Eurooppalaisesta korkotasosta tällainen korkotason
nousu ei tietenkään ole mahdollinen.

16 Tämä ikärakenteen pohjalta laskettu huoltosuhde vastaa
myös likimain arvioita efektiivisestä huoltosuhteesta. Siinä
on laskettu efektiivinen työvoima painottamalla kunkin ikä-
kohortin osuutta työvoimasta työllisyysasteella. Ikäryhmit-
täiset työllisyysasteet on laskettu keskiarvona työvoima-
tiedusteluista vuosilta 1999, 1998, 1995, 1994 ja 1990
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Ensimmäisessä skenaariossa 2030 (I) tuotanto-
kapasiteetti pysyy likimain ennallaan suhtees-
sa vuoden 2000 tilanteeseen. Vaikka sosiaa-
liturvamenot ja julkiset menot nousevatkin, elä-
keläisten eläminen vanhemmaksi saa aikaan
sen, että ikääntyneet säästävät enemmän. Li-
sääntynyt eläkeläisten säästäminen suhteessa
vuoden 2000 v skenaarioon näkyy rajakulutus-
alttiussuhteen (η) laskuna. Tämä neutraloi so-
siaaliturvamenojen nousun vaikutuksen pää-
omanmuodostukseen pitkällä aikavälillä. Vas-
taavasti, eläkeläisten hallussapitämä nettovaral-
lisuus (λ) suhteessa työikäisiin kasvaa. Tämä on
tietenkin osaltaan seurausta väestörakenteen
muuttumisesta. Huomattavaa kuitenkin on,
että varallisuus jakaantuu nyt varsin epätasai-
sesti työikäisten ja eläkeläisten kesken. Tätä
selittää osaltaan sekä sosiaaliturvamenojen
nousu, että veroasteen kasvaminen yli 50 pro-
senttiin kansantuotteesta.

Skenaariossa 2030 (II), missä on oletettu,
että julkinen velka palautuu lamaa edeltävälle
tasolle 13 %:iin kansantuotteesta, havaitaan
että pääomaintensiteetti kasvaa hieman. Pää-
omaintensiteetin paraneminen on seurausta
julkisen velan alenemisesta. Suhteessa, vuoden
2000 tilanteeseen, pääomaintensiteetti jää kor-
keammalle tasolle, johtuen vanhemmaksi elä-
vän ikääntyneen väestön korkeammasta sääs-
tämishalukkuudesta. Velan hoitomenojen pie-
nenemisen myötä myös veroaste laskee
51 %:sta 48 %:iin. Samalla nettovarallisuus ja-
kaantuu hieman tasaisemmin työikäisten ja elä-
keläisten kesken.

5. Loppupäätelmät ja
jatkotutkimuksen aiheita

Tässä artikkelissa on melko yksinkertaisen ta-
sapainomallin avulla pyritty avaamaan eräitä

julkisen talouden tasapainoon ja väestöraken-
teen muuttumiseen liittyviä kysymyksiä. Mikäli
mallin olettamukset vastaavat likimainkaan
reaalimaailman oloja, väestön ikääntyminen
heikentää paitsi julkisen talouden tasapainoa
myös talouden kasvupotentiaalia. Julkisten
menojen – erityisesti eläkkeiden ja terveyden-
hoitomenojen – kasvu voi syrjäyttää yksityisiä
investointeja ja alentaa talouden tuotantopo-
tentiaalia pitkällä aikavälillä. Tämä riski on eri-
tyisen suuri, jos samaan aikaan julkinen vel-
kaantuminen on korkealla tasolla.

Varauduttaessa väestörakenteen muutok-
siin on kaksi keskeistä toimintalinjaa, jotka ei-
vät ole ristiriidassa tai vaihtoehtoisia. Ensinnä-
kin julkisen talouden tasapainoa voidaan pa-
rantaa ja velkaantumista alentaa laajentamalla
veropohjaa (mm. edistämällä työllisyyttä) ja te-
hostamalla julkista palvelutuotantoa. Toiseksi
väestön ikääntymisen vastapainoksi voidaan
tukea maahan muuttoa, mikä nuorentaa väes-
törakennetta. Samanlainen vaikutus julkiseen
talouteen on sillä, että työssäolon osuutta väes-
tön elinkaarella saadaan pidennettyä. Jatkuvas-
ti pitenevän elinajan oloissa tämä ei ole help-
poa.

Simulointien tulokset ovat varsin herkkiä
eräille keskeisille olettamuksille, joita yleensä
käytetään tämäntapaisissa laskelmissa. Jatko-
tutkimuksessa tulisi etenkin seuraavien kysy-
mysten relevanssiin kiinnittää erityistä huo-
miota.

1) Onko globaalissa taloudessa ja erityises-
ti euromaassa kotimaisella säästämisellä saman-
lainen vaikutus investointeihin ja sitä kautta
talouden kasvuun kuin oli suljetummassa ta-
loudessa?

Voidaan olettaa, että Suomessa toteutetta-
vien investointien rahoitukseen on saatavissa
maailmalta säästöjä, jos kohteet ovat riittävän
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houkuttelevia. Yhteisen rahan ja koron oloissa
Euroalueen kansalaisille ja yrityksille Suomeen
sijoittaminen on lähes sama kuin kotimaahan
investointi. Toisaalta vielä toistaiseksi kotimai-
sen säästämisen ja investointien kehitys on eri
maissa seurannut toisiaan varsin hyvin (Ilma-
kunnas ym., 2000). Myös Suomessa kotimaisen
säästämisen ja investointien yhteyttä kuvaava
vaihtotaseen ali- tai ylijäämä on useimpina vuo-
sina ollut vähäinen bruttoinvestointeihin ver-
rattuna. Suurimmillaan ulkomaisten säästöjen
merkitys (vaihtotaseen alijäämä) investointien
rahoituksessa oli 1980-luvun lopussa ja 1990-
luvun alussa, jolloin se kohosi eräinä vuosina
neljännekseen. Viime vuosien suuri vaihtota-
seen ylijäämä on puolestaan osoittanut koti-
maisten investointikohteiden riittämättömyyt-
tä. Ylijäämä on ollut kolmanneksen luokkaa
kotimaisista investoinneista.

Euroalueella jonkin maan säästämisasteen
merkitys investointien rahoituksessa tulee edel-
leen pienenemään. Tällöin myös julkisen talou-
den yksityisiä investointeja syrjäyttävät vaiku-
tukset vaimenevat. Voidaan kuitenkin ehkä
olettaa, että julkinen velkaantuminen näissä
oloissa ei myöskään lisää talouden houkuttele-
vuutta investointikohteena. Olettamus julkisen
velan yksityistä säästämistä ja pääoman muo-
dostusta syrjäyttävästä vaikutuksesta on tällöin
edelleen relevantti lähtökohta.

2) Heijastuuko julkisen talouden alijäämäi-
syys kotitalouksien käyttäytymiseen kaikissa
oloissa samalla tavalla?

Ricardon ekvivalenssiteoreeman mukaan
kotitaloudet neutraloivat julkisen talouden
vaihtelut. Kun julkinen talous elvyttää (alentaa
veroja tai lisää menoja), kotitaloudet lisäävät
säästämistään kun pelkäävät, että lasku on
myöhemmin maksettava korkeampina veroina.
Vastaavasti veron korotukset ja menosäästöt

neutraloituvat kotitalouksien kulutuksen lisä-
yksellä, kun ne alkavat kuluttaa tulevaa ve-
ronalennusvaraa jo nyt. Empiirisissä tutkimuk-
sissa ekvivalenssiteoreema on saanut vaihtele-
vaa tukea. Eräitä kysymyksiä on kuitenkin
noussut esille.

Havainnot varallisuuden epätasaisesta ja-
kautumisesta tukevat ajatusta siitä, että osa ko-
titalouksista voi olla likviditeettirajoitteisia17 tai
ns. peukalosääntökuluttajia, joilla muutokset
käytettävissä olevissa tuloissa heijastuvat välit-
tömästi kulutuksen muutoksiin. Likividiteetti-
rajoitteen merkitys on kuitenkin voinut raha-
markkinoiden avautumisen ja pankkikilpailun
lisääntymisen myötä vähentyä. Osalla pienitu-
loisistakin kotitalouksista on nyt paremmat
mahdollisuudet saada lainaa kuin oli säädelty-
jen rahamarkkinoiden oloissa. Voidaan kuiten-
kin kysyä vaikuttaako tulojen ja varallisuuden
jakaantuminen siihen, miten kotitaloussektori
kokonaisuudessaan reagoi julkisen talouden
muutoksiin.

Eräissä tutkimuksissa on todettu, että koti-
talouksien ja yritysten reagointi voi vaihdella
sen mukaan, miten suuresta julkisen talouden
tasapainon muutoksesta on kysymys tai sen
mukaan mikä on lähtötilanne, esim. velkaan-
tumisaste. Toisaalta on todettu, että reagointi
voi riippua siitä, mitä julkisen talouden osaa
(kulutusmenot, tulonsiirrot, verotus) muutos
koskee. Yritykset ja kotitaloudet voivat reagoi-
da muutoksiin eri tavoin, mikä vaikuttaa koko
yksityisen sektorin käyttäytymiseen. Tämänta-

17 Hayashi (1987) on arvioinut, että Yhdysvalloissa 20 %
kuluttajista olisi likviditeettirajoitteisia. Toisaalta, vaurain
5 % kotitalouksista omistaa 60 % Yhdysvaltojen talouden
kokonaisvarallisuudesta ja 72 % likvidistä kotitalouksien
pääomasta.
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paisten tekijöiden vuoksi julkisen velkaantumi-
sen vaikutuksia arvioitaessa velan muutoksen
taustatekijät voi olla syytä täsmentää.

3) Missä määrin kotitalouksien käyttäytymi-
nen riippuu väestön ikärakenteesta?

Väestön ikääntyminen vaikuttaa julkisiin
menoihin (ja tuloihin), mutta se vaikuttaa myös
kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen. Ylei-
nen lähtökohta kulutusja säästöteorioissa on,
että ikääntyvät kuluttavat tuloistaan suurem-
man osan kuin muu väestö. Tarvetta säästämi-
seen ei enää ole, jos perinnönjättömotiivi ei ole
voimakas. Empiiriset havainnot voivat antaa eri
ikäisten käyttäytymisestä kuitenkin päinvastai-
sen kuvan kuin teoria. Esimerkiksi ikääntynei-
den korkeaa säästämisastetta on ollut Suomes-
sa vaikea sovittaa kulutusteorioihin. Aikanaan
sitä ehkä selittivät puutteet eläketurvassa ja
maatalousvaltaisen yhteisön normit. Sosiaali-
turvajärjestelmien, kuten työeläkkeiden kehit-
tyminen varmasti vaikuttavat käyttäytymiseen
ja eri sukupolvet voivat sen tähden kuluttaa ja
säästää saman ikäisinä eri tavoin.  "
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