
328

K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 1 .  v s k .  –  3 / 2 0 0 5 E S I T E L M I Ä

Finanssipolitiikan rajat
väestön ikääntyessä*

Mikko Puhakka
Professori

Oulun yliopisto, kansantaloustieteen laitos

1. Johdanto

Monien eurooppalaisten ja muiden länsimais-
ten markkinatalousmaiden demografinen ra-
kenne on muuttumassa. IMF (2001) raportoi,
että euroalueen vanhuusikäisten huoltosuhteen
ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan 50
vuoden aikana.1 Tämä johtuu alhaisesta synty-
vyydestä ja pidemmästä odotetusta eliniästä.
Suomessa väestö ikääntyy nopeampaan tahtiin
kuin muissa OECD-maissa. Meidän huolto-
suhteemme kasvaa aluksi nopeasti ja lähestyy
muiden OECD-maiden tasoa vasta vuoden
2030 jälkeen (Börsch-Supan 2005). Tilastokes-
kuksen (2004) väestöennusteen mukaan väki-
lukumme saavuttaa maksiminsa vuonna 2028.

Keskimääräinen vuosittainen väestön brutto-
kasvuvauhtimme nykyhetkestä ko. vuoteen on
tämän ennusteen mukaan 1.00165. Elämme jo
nyt taloudessa, jonka väestön kasvuvauhti ei
juuri poikkea nollasta.

Väestön ikääntymisellä ja sen kasvuvauhdin
hiipumisella on vaikutuksia finanssipolitiik-
kaan. Samainen IMF:n (2001) katsaus ennakoi
Euroopan unionin, Japanin ja Yhdysvaltain
budjettivajeiden ja velan kehitystä pitkälle aika-
välille. Vajeet ovat suurimmillaan ja velat kor-
keimmillaan n. vuonna 2050. Samoin käy ko.
ennusteen mukaan terveydenhoidon menoille.
Paineet suurille budjettivajeille tulevat näistä
menoista ja kasvavista jakojärjestelmän mukai-
sista eläkemenoista. Terveydenhoidon menojen
voimakas, jopa kansantalouden kasvuvauhtia
nopeampi kasvu, ei välttämättä ole paha asia,
jos ihmiset haluavat vapaaehtoisesti hyödyntää
kalliimpia modernin lääketieteen suomia mah-
dollisuuksia.2

* Kansantaloudellisen yhdistyksen vuosikokousesitelmä
27.4.2005 Säätytalossa Helsingissä. Esitelmä ja kirjoitus
perustuvat paljolti Suomen Pankin tutkimusosastolla vuon-
na 2004 tekemääni tutkimustyöhön. Kiitän tutkimusosas-
toa, ja erityisesti Juha Tarkkaa, mahdollisuudesta perehtyä
tähän teemaan sekä Matti Viréniä aiheeseen liittyvistä lu-
kuisista keskusteluista. Kiitän Yrjö Jahnssonin säätiötä
tuesta.

1 Vanhuusikäisten huoltosuhde on vähintään 65-vuotiaan
väestön suhde 20–64 -vuotiaaseen väestöön.

2 Krugman (2005) argumentoi tämän näkemyksen populaa-
rikirjoituksessaan.
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Väestön voimakas ikääntyminen koetaan use-
asti suureksi uhaksi, jota ei voida välttää. Onko
näin? Taloustieteilijän ensimmäinen vastaus
on, että huoleen ei ole suurta syytä. Hän nimit-
täin ajattelee taloudenpitäjien sopeuttavan
käyttäytymistään rajoitteiden muuttuessa. Jo yli
25 vuotta sitten Sheshinski (1978) esitti elegan-
tin dynaamisen mallin, jonka avulla on mahdol-
lista hahmotella taloudenpitäjien reaktioita
mm. eläkkeellejäämisensä ajankohtaan, jos ra-
joitteet muuttuvat.

Valitettavasti maailmassa on olemassa joko
politiikasta tai muusta syystä johtuvia vääristy-
miä, mm. pakollinen eläkeikä ja työnteon an-
kara verotus, joiden vuoksi taloudenpitäjien
käyttäytymisen muutokset yksinään eivät aina
riitä korjaamaan tilannetta. Tästä seuraa, että
hyvä politiikkakeino saattaa olla erilaisten ra-
joitteiden, olivatpa ne institutionaalisia ja/tai
lainsäädännöllisiä, purkaminen.

Julkisen vallan eri instansseissa tehdään jat-
kuvasti monenlaisia laskelmia finanssipolitii-
kan eri kysymyksistä ja ongelmista. Näissä las-
kelmissa monien asioiden oletetaan käyttäy-
tyvän tietyllä tavalla tulevaisuudessa. Esimer-
kiksi reaalisen kansantuotteen ja väestön kas-
vuvauhti ovat annetut, eivätkä ne riipu esimer-
kiksi veropolitiikasta. Puhtaat mekaaniset las-
kelmat ovat ongelmallisia ja johtavat helposti
päätöksentekijöille annettaviin vääriin neuvoi-
hin.

Vakavasti otettavien laskelmien tekoon tar-
vitaan talousteoriaan perustuvia välineitä. Mo-
derni makrotalousteoria tarjoaa tällaisen väli-
neen. Se perustuu yleiseen tasapainoteoriaan.
Mallit ovat johdonmukaisia. Niiden avulla saa-
daan käsitys siitä, miten taloudenpitäjät reagoi-
vat muuttuneisiin kannustimiin. Tällaisten mal-
lien avulla voidaan verrata eri toimenpiteiden
hyvinvointivaikutuksia, minkä pitäisi olla yksi

tärkeimpiä asioita myös soveltavassa taloudel-
lisessa analyysissä.

Tällainen lähestymistapa on myös tärkeä,
jos halutaan tarkastella talouden kehitystä
ikääntyvän väestön oloissa. Itse asiassa väestön
kasvuvauhtiakaan ei voi pitkällä aikavälillä pi-
tää eksogeenisena muuttujana kuten Malthus
jo aikanaan huomautti. Mm. Lucas (2002) on
rakentanut mallin, jossa väestön kasvuvauhti
on endogeeninen muuttuja.

Pohdin tässä kirjoituksessa ikääntymisen
vaikutuksia finanssipolitiikan kestävyyteen, jol-
la tarkoitan talouden tasapainon kanssa sopu-
soinnussa olevaa politiikkaa. Erityisesti kysyn,
mitkä finanssipolitiikat (valtion velan ja pri-
määristen (ilman korkomaksuja) budjettivajei-
den jonot) ovat mahdollisia talouden tasapai-
nossa. Tähän kysymykseen vastaamiseksi käy-
tän yksinkertaista limittäisten sukupolvien dy-
naamista tasapainomallia.3 Tässä yhteydessä
niin tieteellisessä kirjallisuudessa kuin selvityk-
sissäkin käytetään termiä kestävyys (englannik-
si sustainability). Aina termi ei kuitenkaan viit-
taa siihen finanssipolitiikkaan, joka on sopu-
soinnussa tasapainon kanssa yksinkertaisesti
siitä syystä, että monissa selvityksissä sitä ei
edes ole määritelty. Esimerkiksi Chalk (2000),
Masson (1985) ja Nielsen (1992) ovat tutkineet
vajeiden kestävyyttä, mutta he eivät olleet eri-
tyisen kiinnostuneita väestön kasvuvauhdin
muutoksista tasapainon kanssa sopusoinnussa
oleviin vajeisiin.

Tässä kirjoituksessa en juuri käsittele ikään-
tymisen poliittistaloudellisia vaikutuksia, vaik-
ka ne lienevät hyvinkin merkittävät. Väestön
bruttokasvuvauhdin pudotessa alle ykkösen

3 Olen analysoinut samaa teemaa yleisemmällä mallilla Suo-
men Pankin projektini alustavassa raportissa Puhakka
(2005).
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mediaaniäänestäjä tulee ”vanhasta” sukupol-
vesta. Itse asiassa Suomi ja Sveitsi ovat ensim-
mäiset länsimaat, joissa vähintään 50 vuotta
vanhat henkilöt muodostavat äänestäjien enem-
mistön. Tämä tapahtuu IMF:n (2004) mukaan
noin vuonna 2010.4 Pentti Vartia (2005) oli vä-
hän aikaa sitten varsin aiheellisesti huolissaan
nimenomaan tästä kehityskulusta. Hänen ly-
hyen kirjoituksensa jopa pahansuopainen ja
mielestäni vääristelevä julkinen vastaanotto
osoitti paitsi keskustelukulttuurimme yksipuo-
lisuuden myös ikääntymisen olevan keskuste-
lun aiheena melkoisen ”kuuman perunan”.

Ennen finanssipolitiikan analyysia pohdin
jonkin verran Solowin kasvumallin avulla
ikääntymisen vaikutuksia taloudenpitäjien hy-
vinvointiin. Finanssipolitiikan osan jälkeen esi-
tän lyhyen analyysin veroasteen vaikutuksista
työn tarjontaan. Kirjoitukseni päätän joillakin
kokoavilla huomioilla.

2. Ikääntyminen ja hyvinvointi

Väestön ikääntyminen vaikuttaa taloudenpitä-
jien hyvinvointiin. Vaikutusta lieventää, tai sen
voi jopa kokonaan poistaa, jos tekninen kehi-
tys samanaikaisesti kiihtyy. Olkoon seuraava
Cobb-Douglas -tuotantofunktio: Yt = F(Kt , Lt)
= AKt

α(γ tLt)1–α. γ on Harrod-neutraalin tek-
nisen kehityksen bruttokasvuvauhti ja n = Lt/
Lt–1 eli työvoiman bruttokasvuvauhti. Oletan
myös, että talous on dynaamisesti tehokas, eli
hiukan löysästi sanottuna, siinä ei ole liikaa
pääomaa. Solowin mallissa, jossa säästäminen
on vakio-osuus tuloista, pääoma efektiivistä
työpanosta kohti (kt = Kt/γ tLt) käyttäytyy seu-
raavalla tavalla

(1) kt+1 = [skt
α + (1–δ)kt].

Edellä s on vakioinen rajasäästämisalttius ja
δ pääoman poistoaste. Yhtälö (1) on kahdella
eri väestön kasvuvauhdin arvolla (n > n’) ku-
vattu kuvioon 1.

4 Galasso ja Profeta (2002) on katsaus mm. ikääntymiseen
liittyviin poliittistaloudellisiin malleihin.

1
γn

s
γn–1+δ

1

1–α

Mallin stationäärinen tila on

(2) k* = ( ) ,

josta nähdään esimerkiksi väestön kasvuvauh-
din muutoksen vaikutus pääomakantaan. Sta-
tionäärisessä tilassa (tasaisella kasvu-uralla)
kansantuote per capita kasvaa vauhdilla γ –1.
Kaikki muutokset väestön kasvuvauhdissa voi-
daan kompensoida muutoksella teknisessä ke-
hityksessä; tulon γn tulee vain pysyä vakiona.

Väestön kasvuvauhdin pienetessä efektiivi-
nen pääomakanta kasvaa. Vähenevän rajatuo-
ton vallitessa pääoman rajatuotos ja siten myös
korko, on pääoman vähenevä funktio. Palkka
sen sijaan on pääoman kasvava funktio. Koska
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korko on pienentynyt, säästäjät kärsivät. Jos
oletetaan väestön kasvuvauhdin pienenemisen
olevan ainutkertainen tapahtuma siten, että
”suurten ikäluokkien” jälkeen kasvuvauhti pa-
laa aikaisemmalle tasolle, on piakkoin eläkkeel-
le jäävä suuri ikäluokka ainoa ikäluokka, joka
kärsii väestön kasvuvauhdin taantumasta.5 Täl-
lä hetkellä työssä olevat sen sijaan voittavat,
koska heidän palkkansa kasvaa. Yksi tulkinta
nykyiselle ikääntymisilmiölle onkin, että se on
suurten ikäluokkien ongelma.6

3. Finanssipolitiikka

Määrittelen finanssipolitiikan, F, julkisten me-
nojen ja verojen jonoksi F = {gt, τ p, τ y}. gt on
julkiset menot (ei eläkemenot) työntekijää
(nuorta taloudenpitäjää) kohti, τ y tuloveroas-
te ja τ p eläkemaksuaste. Oletan tästä lähtien
gt:n olevan vakion. Julkisen vallan reaalisissa
suureissa ilmaistu budjettirajoitus on muotoa

(3) Bt = Dt + (1+ rt)Bt–1,

missä Bt on julkisen velan määrä kauden lopus-
sa, Dt primäärisen vajeen määrä ja rt reaali-
korko kaudelta t–1 kaudelle t. Alla merkitsen
Rt = 1+ rt. Olen yhdistänyt eläkejärjestelmän
julkisen vallan muun budjetin kanssa. Olisin
voinut käsitellä eläkemenoja erikseen spesi-
fioimalla niille oman intertemporaalisen bud-
jetin, mutta talouden tasapainon kannalta sillä

ei olisi näin yksinkertaisessa mallissa ollut mer-
kitystä.7

Väestön bruttokasvuvauhtia merkitään
edelleen n:llä. Siten kahden periodin limittäis-
ten sukupolvien mallissa periodilla t on nt

nuorta ja nt–1 vanhaa taloudenpitäjää. Määrit-
telen bt = Bt/nt ja dt = Dt/nt. Voin nyt ilmaista
budjettirajoitteen seuraavasti

(4) bt = dt + bt–1.

Primäärinen vaje on

(5) Dt≡ntdt = ntg + nt–1π t –ntτ pht –ntτ yht,

missä ht on nuorten työpanos kaudella t ja π t

on vanhoille kaudella t maksettava eläke. Ja-
kamalla (5):n molemmat puolet nt:llä saadaan

(6) dt = g +    τ pht –τ yht.

Julkisen vallan budjettirajoite voidaan nyt
kirjoittaa intensiivimuodossa

(7) bt = g +    τ pht –τ yht +       bt–1.

Jakojärjestelmän mukaisessa eläkejärjestel-
mässä π t = nτ pht, jolloin yhtälö (7) saa muodon

(8) bt = g–τ yht +       bt–1.

Tarkastelen muita eläkejärjestelmiä alla.
Julkisissa menoissa, g, ovat mukana muut kuin
korko- ja eläkemenot eli esimerkiksi julkiset
terveydenhoitomenot. Niiden odotetaan ikään-
tymisen myötä nousevan huomattavasti. Seu-
raavassa tutkin nimenomaan niitä rajoja, joita
ikääntyminen aiheuttaa näille menoille. Menot,

5 Toki tulevaan väestökehitykseen liittyy paljon epävar-
muutta, mutta alustavana hypoteesina ainutkertainen väes-
tön kasvuvauhdin pieneneminen menettelee. Suomen tule-
van väestökehityksen epävarmuutta on pohtinut Alho
(2002).

6 Bohn (1999) sivuaa teemaa hiukan monimutkaisemmas-
sa mallissa.

Rt

n

7 Sama pätee myös Bohnin (1999) mallissa.

π t

n

π t

n
Rt

n

Rt

n
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jotka eivät ole sopusoinnussa tasapainon kans-
sa, eivät ole kestäviä.

4. Finanssipolitiikan rajat

Tarkastelen finanssipolitiikan rajoja yksinker-
taisella esimerkillä, jossa kuluttaja saa hyötyä
toisen periodinsa kulutuksesta (c t

2) ja haittaa
ensimmäisen elinperiodinsa työnteosta (ht).
Kuluttajan elinajan hyötyfunktio on

(9) U(ct
2, ht) =βc t

2 –(1/2)ht
2.8

Yllä β = (1 +ρ)–1, jossa ρ on aikapreferens-
sin aste. Budjettirajoitukset ovat

(10i) st = (1–τ y –τ p)ht

(10ii) c t
2 = Rt+1st +π t+1.

Olisin voinut ottaa mukaan myös sijoitus-
mahdollisuuden yksityiseen varallisuusesinee-
seen. Se voisi olla esimerkiksi varastointimah-
dollisuus, jolla on varma tuotto.9 Julkisen vel-
kainstrumentin tulisi tällöin antaa vähintään
sama tuotto kuin varastoinnin, jotta kuluttaja
sijoittaisi siihen. Yksinkertaisuuden vuoksi jä-
tän yksityisen investointimahdollisuuden mal-
lini ulkopuolelle.

”Nimellispalkka” ennen veroja on ykkösen
suuruinen. Työn tarjonnaksi voidaan ratkaista
ht = Rt+1β(1–τ) ja säästöiksi st = Rt+1β(1–τ)2.
Edellä olen merkinnyt τ = τ y + τ p. Työn tar-
jonnan jousto verojen jälkeisen reaalipalkan

(tässä Rt+1β(1–τ)) suhteen on ykkönen. Lienee
mielenkiintoista huomata, että työn tarjonnan
jousto kokonaisveroasteen suhteen on τ/(1–τ).
Se on suurempi kuin ykkönen, jos veroaste on
puolikasta suurempi.

Finanssimarkkinoiden tasapainoehto vaatii,
että kuluttaja-työntekijän säästöt kanavoituvat
julkiseen velkaan eli bt = st. Luonnehdin velan
tasapainojonoja kirjallisuudesta tunnetulla tar-
jouskäyrätekniikalla (ks. Cass, Okuno ja Zilcha
1979). Aloitan tutkimalla ensin jakojärjestel-
mää, jossa π t+1 = nτ pht+1. Käyttäen kuluttajan
budjettirajoituksia, optimaalisia päätössääntö-
jä, finanssimarkkinoiden tasapainoehtoa ja
edistämällä yhdellä periodilla, voin kirjoittaa
julkisen vallan budjettirajoitteen, yhtälön (8)
seuraavalla tavalla

(11) bt+1 = ( ) bt + ( )g.

Ratkaisen korkotekijän finanssimarkkinoi-
den tasapainoehdosta ja työn tarjonnasta seu-
raavasti

(12)               = Rt+1.

Käyttämällä yhtälöä (12) yhtälössä (11) saan
tasapainossa pätevän tarjouskäyrän, joka kuvaa
valtion velan kehitystä yli ajan

(13) bt+1 =                          + ( )g.

Kuvio 2 kuvaa tätä käyrää kolmelle eri val-
tion menojen tasolle. Vaikka tämä esimerkki
vaikuttaa jopa naiivin yksinkertaiselta, tuotta-
vat yleisemmät preferenssit samanmuotoisen
aidosti konveksin tarjouskäyrän kuin kuvios-

8 Azariadis (1981) sekä Farmer ja Woodford (1997) käyt-
tävät tätä spesifikaatiota preferensseille tutkiessaan ”aurin-
gonpilkkujen” vaikutusta talouden tasapainoon.

9 Cass ja Yaari (1966) käsittelivät varastointia limittäisten
sukupolvien mallissaan; ks. myös Wallace (1980).

1–τ
1–τ p

Rt+1

n
1–τ
1–τ p

bt

β(1–τ)2

1
(1–τ p)(1–τ)

bt
2

βn
1–τ
1–τ p
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sa 2.10 Siten tulokset finanssipolitiikan kestä-
vyydestä ovat yleisemmät kuin pelkästään tä-
män esimerkin avulla uskoisi.

Kuviosta 2 nähdään myös, että suurelle jou-
kolle valtion menojen tasoja on olemassa kaksi
stationääristä valtion velan tasoa, joita kuvios-
sa on merkitty b1:llä ja b2:lla.11 Voin laskea ta-
sapainon kanssa sopusuhdassa olevan maksi-
mivajeen määrän yhtälöstä (13) johdetusta esi-
tyksestä, mikä määrittää myös stationääriset
valtion velan määrät

(14) b2–(1–τ p)(1–τ)βnb + (1–τ)2βng = 0.

Ratkaisemalla kvadraattisen yhtälön (14)
saan juuriksi

(15) b =   {(1–τ p)βn±√(1–τ p)2β2n2–4βng}.

Nähdään, että reaaliset ratkaisut velalle ovat
kaikille menoille, g, jotka toteuttavat heikon
epäyhtälön

(16) g ≤ (1–τ p)2βn/4.

Näin ollen maksimimenojen (merkitään
jg:lla) suuruus on jg = (1–τ p)2βn/4 ja jg on sitä
pienempi mitä pienempi on väestön kasvu-
vauhti. Lisäksi mitä korkeampi on eläkevero,
sitä matalampi on maksimimenojen koko. Vä-
estön ikääntyessä muiden julkisten menojen
kuin eläkemenot (ml. terveydenhuollon menot)
odotetaan kasvavan. Ja paljon puhutaan myös
siitä, että veroja tulisi korottaa, jotta näistä
”velvoitteista” voidaan selvitä.

Mallin tuloksia tulkittaessa tulee muistaa,
että kaikki taloudet eivät suinkaan toimi tilan-
teessa, jossa jo nyt niillä ovat maksimaaliset jul-
kiset menot. Toisaalta on olemassa talouksia,
joissa menot eivät ole lähellekään maksimi-
tasoa. Kuvion 2 perusteella voi myös nähdä,
että väliaikaisesti menot voivat olla suuremmat
kuin jg. Ainoa rajoite on se, että ko. vajeesta
seuraava velka ei voi olla korkeampi sitä sta-
tionäärisen velan määrää (merkitty kuviossa 2
b*:llä), joka saadaan, kun budjetti on tasapai-
nossa. Jos talouden menot ovat kestävässä
maksimissaan eli tasolla jg, voi vaje olla väliai-
kaisesti sitä suurempi, mutta sillä rajoituksel-
la, ettei tasapainossa toteutuva velka ylitä ta-
soa b*.

Seuraavaksi tarkastelen tilannetta, jossa elä-
ke riippuu palkkatasosta. Korvausaste, jota alla
merkitään θ:lla tarkoittaa sitä osuutta palkas-
ta, jonka eläkeläinen saa eläkkeenä. Tarkaste-
len ensin tilannetta, jossa viitepalkka on oman
työperiodin palkka. Tätä tapausta on käsitel-
lyt esimerkiksi Abel (2003) ja hiukan eri taval-
la Diamond (1997). Toiseksi otan esille tapauk-

10 Ks. Cass, Okuno ja Zilcha (1979) ja useat luvut
Azariadis’in (1993) kirjassa. Olen esittänyt samantyyppiset
tulokset yleisemmässä muodossa kirjoituksessani Puhakka
(2005).

11 Kahden stationäärisen tilan olemassaolo tämäntyyppisis-
sä malleissa tiedetään jo Bailey’stä (1956) lähtien.

1–τ
2
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sen, jossa eläke lasketaan siitä palkasta, joka
vallitsee eläkkeelläoloperiodilla. Tätä tapausta
ovat käsitelleet Bohn (1999, 2002) sekä Cooley
ja Soares (1996). Tanzi ja Schuknecht (2000) ra-
portoivat monien länsimaiden korvausasteen
nousseen 1930-luvun alle 20 prosentista noin
60 prosenttiin ja ylikin vuonna 1980.

Budjettirajoitukset ensimmäisessä tapauk-
sessa ovat

(17i) st = (1–τ y–τ p)ht

(17ii)   c t
2 = Rt+1st + Rt+1θht.

Periodilla t työskennelleen ja periodilla t + 1
eläkkeellä olevan henkilön palkan ostovoima
ennen veroja (reaalipalkka) on Rt+1ht eläke-
periodina. Työssäoloperiodin näkökulmasta
eläkkeen nykyarvo on θht, joten eläke korvaa
osan θ nykyarvoisista palkkatuloista. Osoittau-
tuu, että tässä tapauksessa korvausasteen suu-
ruus ei vaikuta talouden tasapainoon ollen-
kaan. Optimaalinen käyttäytyminen on nyt:
ht = Rt+1β(1–τ+ θ) ja st = Rt+1β(1–τ+ θ)(1–τ).
Primäärinen vaje on

(18) Dt≡ ntdt = ntgt + nt–1Rtθht–1–ntτht,
mistä seuraa

(19) dt = gt +         ht–1–τht.

Intertemporaalinen budjettirajoite saa nyt
muodon

(20) bt+1 = g +            ht–τht+1 +         bt.

Pienen manipuloinnin jälkeen saan tasapai-
nossa toteutuvan tarjouskäyrän

(21) bt+1(      ) = g +[                     ]      =

g +(          )      ,

josta on helppo nähdä, ettei korvausaste vai-
kuta velan kehittymiseen yli ajan eikä maksi-
mivajeiden tasoon. Tulos seuraa siitä, että sääs-
tämisen, tehtiinpä se missä muodossa tahansa,
bruttotuotto on sama, Rt+1. Jos eläkettä ei ole
eli θ = 0, sijoittaa taloudenpitäjä vastaavasti
suuremman osan varallisuudestaan suoraan
valtion velkapaperiin.

Tarkastelen seuraavaksi tapausta, jossa elä-
ke riippuu eläkeperiodilla vallitsevasta palkas-
ta. Budjettirajoitukset ovat

(22i) st = (1–τ y–τ p)ht

(22ii) c t
2 = Rt+1st +θht+1.

Optimikäyttäytymisestä seuraavat työn
tarjonta ht = Rt+1β(1–τ) ja säästäminen st =
Rt+1β(1–τ)2. Primäärinen budjettivaje työnteki-
jää kohti on

(23) dt = gt +      ht–τ pht–τ yht.

Eläkkeet rahoitetaan sitä varten kerättävil-
lä veroilla eli θht = nτ pht. Korvausaste, θ, on
nyt politiikkaparametri. Tällöin eläkemaksun,
τ p, täytyy sopeutua mahdollisiin muutoksiin
korvausasteessa. Julkisen vallan intertemporaa-
linen budjettirajoitus voidaan nyt kirjoittaa
muodossa

(24) bt = gt–τ yht +       bt–1.

Rtθ
n

Rt+1θ
n

Rt+1

n

1
1–τ

1–τ+θ
β(1–τ+θ)(1–τ)

bt
2

n

1
β(1–τ)

bt
2

n

θ
n

Rt

n
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Rakentamalla tasapainossa voimassa oleva tar-
jouskäyrä samalla tavalla kuin yllä, saadaan ve-
lan kehitys työntekijää kohti yli ajan

(25) bt+1 = (        ) g +                          bt
2.

Koska täytyy olla θ = nτ p, voidaan yhtälö
(25) kirjoittaa uudelleen

(26) bt+1 = (        ) ng +                      bt
2.

Stationäärisessä tasapainossa toteutuu b2–
β(1–τ)(n–θ)b + (1–τ)2βng = 0, josta ratkaise-
malla saadaan

(27) b =       {(1–τ)(n–θ)β±

√(n–θ)2(1–τ)2β2–4βn(1–τ)2g}.

Reaaliset ratkaisut velalle ovat olemassa, jos
julkiset menot täyttävät heikon epäyhtälön g ≤
(n–θ)2β/4n. Siten maksimimenot tässä tapauk-
sessa ovat (merkitään jälleen jg:llä) jg = (n–θ)2β/
4n. Näemme, että jg on sitä pienempi mitä suu-
rempi on korvausaste ja mitä pienempi on
väestön kasvuvauhti.

5. Lyhyt huomio verojen
vaikutuksesta työn tarjontaan

Usein esitetään, että verotusta joudutaan kiris-
tämään väestön ikääntyessä. Kokonaisveroker-
tymä edellisessä mallissa on T = τh(τ). Vero-
asteen muutoksen vaikutus verotuloihin on
helposti laskettavissa

(28)        = h(τ) + τ        = h(τ)[1+             ].

T pienenee veroasteen noustessa, jos työn tar-

jonnan jousto veroasteen suhteen (–         )

on suurempi kuin ykkönen.
Yleistän hiukan aikaisempia preferenssejä

ja oletan elinajan hyötyfunktioksi

(29) U(c t
2, ht) =βc t

2–          .

Edellä µ> 0 ja edellinen tapaus saadaan,
kun µ= 1. Työn tarjonta on nyt

h = R β (1–τ)  , josta voin laskea jouston ve-

roasteen suhteen

(30) –             =

=            .

Etsin seuraavassa parametrille µ sellaisen
arvon, että työn tarjonta stationäärisessä tilas-
sa on kolmasosa käytettävissä olevasta ajasta ja
lasken sitten työn tarjonnan jouston kokonais-
veroasteen suhteen.

Julkisen vallan budjettirajoitteesta edeltä
(esim. yhtälö 13) voidaan laskea, että korko on
tasapainossa yhtä suuri kuin

n ((          –      ) n), jos valtion menot

ovat nolla (positiiviset). Ajatellaan taloutta,
jossa n = 1 (kuten Suomi tällä hetkellä) sekä
τ p = 1/10, τ = 1/2 ja g/b = 1/2. Jos menot ovat
nolla, tasapainokorkotekijäksi saadaan 1.8 ja
jos g/b = 1/2, korko on 1.3. Käytetään näitä
korkoja työn tarjontafunktiossa, oletetaan työ-
ajan olevan kolmanneksen kokonaisajasta, ve-
roasteen 1/2 ja diskonttaustekijän 1/2, niin para-
metrin µ arvoiksi saadaan .7268 ja 1.0279. Jos
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µ on .7268, työn tarjonnan jousto veroasteen
suhteen on 1.38. Jousto on ykköstä suurempi
kaikille veroasteille, jotka ovat suurempia kuin
.42. Jos µ on 1.0279, työn tarjonnan jousto
veroasteen suhteen on .97. Jousto on ykköstä
suurempi kaikille veroasteille, jotka ovat suu-
rempia kuin .51.

Veroasteen korotukset eivät siten aina joh-
da verotulojen kasvuun. Tämä pätee erityisesti
talouksissa, joissa veroaste on alun perinkin
korkea.

6. Huomioita

Väestön kasvuvauhdissa on tapahtunut merkit-
tävä muutos. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut
talouden instituutiot ja rakenteet on muutet-
tava vastaavasti. Vuoden 2005 alusta lähtien
Suomen eläkejärjestelmään on tullut oikean-
suuntaisia muutoksia. Tähän asiaan liittyvät
myös työnteon kannustimet. Työn liiallinen
verottaminen ei kannusta työntekoon vaan
päinvastoin vapaa-ajan kysyntä kasvaa. Siten
myös halukkuus siirtyä eläkkeelle lisääntyy.
Koska ikääntyvät tulevat Suomessa hyvin pian
muodostamaan poliittisen enemmistön, pidän
siitä seuraavaa poliittistaloudellista ongelmaa
potentiaalisesti vakavana. Tätä ongelmaa ei ole
Suomessa tarpeeksi paljon, jos ollenkaan, poh-
dittu.

Esittämäni yksinkertaisen mallin perusteel-
la näyttäisi siltä, että finanssipolitiikalle tulee
asettaa tiukemmat rajat, vaikka ikääntymisen
luomat ”paineet” tuntuvatkin viittaavan päin-
vastaiseen. Verotuksen kiristämisen mahdolli-
suudet lienevät myös rajalliset, mistä seurannee
tarve tiukentaa jo luvattuja eläke-etuuksia.
Toki mallini on niin yksinkertainen, ettei siinä
voida ottaa huomioon kaikkia mahdollisia ta-
loudenpitäjien reaktioita muuttuviin olosuhtei-

siin. Nämä reaktiot lieventävät ikääntymisestä
seuraavia ongelmia. "
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