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Ulkoisen tasapainon ja kansainvälisen 
reaalikoron määräytyminen pitkällä aikavälillä 

Julia Niemeläinen

Viime vuosikymmeninä, globalisaation kiih-
tyessä, kauppa- ja vaihtotaseen epätasapaino 
on muodostunut krooniseksi monissa keskei-
sissä talouksissa, kuten Yhdysvalloissa, Japa-
nissa, Saksassa ja Kiinassa. Tämän myötä maat 
ovat muodostuneet pysyväluontoisesti joko 
nettoluotonantajiksi tai -velallisiksi suhteessa 
muuhun maailmaan. Yhdysvallat on nettove-
lallisista tunnetuin. Sen vaihtotase on ollut ne-
gatiivinen lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1982 
alkaen, mikä on johtanut suuren ulkoisen net-
tovelan kertymiseen. Kiinasta puolestaan on 
muodostunut kansainvälinen nettoluotonanta-
ja, sillä sen kauppa- ja vaihtotase ovat olleet 
positiivisia vuodesta 1994 alkaen. Samanaikai-
sesti kun ulkoiset nettovarallisuuspositiot ovat 
kasvaneet, kansainvälinen korkotaso, eli inter-

temporaalinen vaihtosuhde, on laskenut tren-
dinomaisesti.

Globaalit epätasapainotilat ja laskeva kan-
sainvälinen korkotaso ovat talouspolitiikan 
kannalta tärkeitä kysymyksiä. Rahoitusmark-
kinoiden kriisien leviämisen riski kasvaa ulkoi-
sen bruttovarallisuuden myötä, ja kansainväli-
sen kaupan krooninen epätasapaino on luonut 
maiden välille jännitteitä, joista Kiinan ja Yh-
dysvaltojen vaikeat kauppapoliittiset suhteet 
ovat näkyvin osoitus. Laskevaan korkotasoon 
puolestaan liittyvät kysymykset rahapolitiikan 
mahdollisuuksien kapenemisesta ja varallisuu-
den uudelleenjaosta maiden välillä.

Pitkäkestoiset ulkoiset epätasapainotilat 
kehittyvien talouksien ja teollisuusmaiden vä-
lillä ovat kiinnostavia myös taloustieteen näkö-
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kulmasta, sillä ne ovat osittain suoranaisessa 
ristiriidassa talousteorian ja aikaisemman tut-
kimuskirjallisuuden kanssa. Uusklassisen ta-
lousteorian mukaan pääomavirtojen pitäisi 
suuntautua maihin, joissa tuottavuus kasvaa 
nopeimmin, sillä pääoman rajatuotto on näissä 
maissa korkein. Tuottavuuskasvun eroja onkin 
pidetty tärkeimpänä selittävänä tekijänä esi-
merkiksi Yhdysvaltojen ja muiden teollisuus-
maiden väliselle vaihtotasedynamiikalle (ks. 
Ferrero 2010). Kuitenkin esimerkiksi Kiinan 
kohdalla pääomavirrat suuntautuvat nettomää-
räisesti maasta ulos, erityisesti Yhdysvaltoihin, 
vaikka maan tuottavuuskasvu on viime vuosi-
kymmeninä ollut keskimäärin noin kaksi ker-
taa nopeampaa kuin Yhdysvalloissa. 

Viimeaikainen tutkimuskirjallisuus (ks. 
esim. Caballero ym. 2008, Song ym. 2011 ja 
Coeurdacier ym. 2015) on painottanut rahoi-
tusmarkkinoiden epätäydellisyyden roolia tä-
män ilmiön taustalla, jonka Gourinchas ja 
Jeanne (2013) ovat nimenneet pääoman allo-
kaatio-ongelmaksi (engl. capital allocation 
puzzle). Yksityiseen säästämiseen vaikuttavia 
tekijöitä ja niiden roolia ilmiön taustalla on 
tutkittu vähemmän, vaikka esimerkiksi Kiinan 
vaihtotaseen taustalla on kotitalouksien korkea 
säästämisaste. 

Väitöskirjani tutkii pitkän aikavälin demo-
grafisten trendien sekä sosiaaliturvan ja finans-
sipolitiikan vaikutuksia kotitalouksien säästä-
miskäyttäytymiseen, ulkoiseen tasapainoon ja 
kansainväliseen korkotasoon erityisesti kehit-
tyvien ja teollistuneiden maiden välillä. Sen 
keskeinen tavoite on lisätä ymmärrystä Kiinan 
korkean säästämisasteen ja siitä johtuvan vaih-
totaseen ylijäämän taustalla olevista tekijöistä. 

Kiina ja sen tärkein kauppakumppani, Yh-
dysvallat, eroavat toisistaan demografisten te-
kijöiden, kuten elinajanodotteen, väestön kas-

vun ja ikärakenteen muutosvauhdin suhteen 
merkittävästi. Lisäksi maiden väliset erot sosi-
aaliturvan tasossa ja julkisen kulutuksen ja 
velan määrässä ovat suuria ja pitkäkestoisia. 
Kiinan makrotalouspolitiikkaa ovat leiman-
neet myös muut erityispiirteet, kuten pääoma-
liikkeiden voimakas rajoittaminen ja pyrkimys 
vaikuttaa reaaliseen valuuttakurssiin, joiden 
vaikutuksia väitöskirja myös tarkastelee.

Menetelmällisesti väitöskirja pohjautuu 
kahden maan dynaamisiin yleisen tasapainon 
(DGE) malleihin, joissa kunkin maan väestö-
rakenne ja sen muutos on mallinnettu Gertle-
rin (1999) esittämän elinkaarirakenteen avulla, 
joka puolestaan pohjautuu Yaarin (1965) ja 
Blanchardin (1985) sekä Diamondin (1965) ke-
hittämiin malleihin.

Elinkaarirakenteen keskeinen ominaisuus 
on, että toisin kuin makrotaloustieteessä ylei-
sesti sovelletuissa edustavan kotitalouden mal-
leissa, odotettavissa oleva elinaika on äärelli-
nen ja stokastinen Yaarin (1965) ja Blanchardin 
(1985) mukaisesti. Elinkaarirakenteen avulla 
väestön kasvuvauhti ja kunkin sukupolven kes-
kimääräinen elinajanodote ja eläkeikä voidaan 
asettaa realistiseksi, ja tarkastella demografi-
sen kehityksen vaikutusta kulutus- ja säästä-
miskäyttäytymiseen. Gertlerin elinkaariraken-
netta on aikaisemmin sovellettu muun muassa 
Suomen ja OECD-maiden väestön ikääntymis-
tä koskevassa tutkimuksessa (ks. Kilponen ym. 
2006 ja Aksoy ym. 2019).

Elinkaarirakenteen toinen tärkeä ominai-
suus on, että sen avulla voidaan tutkia suku-
polvien välisiin tulonsiirtoihin perustuvia elä-
kejärjestelmiä, sillä elinkaari on jaettu kahteen 
vaiheeseen Diamondin (1965) limittäisten su-
kupolvien (engl. overlapping generations, OLG) 
mallin mukaisesti. Aikaisempi tutkimuskirjal-
lisuus osoittaa, että erot tulonsiirtojen suuruu-
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dessa vaikuttavat maiden väliseen ulkoiseen 
tasapainoon ja kansainväliseen korkotasoon 
(Eugeni 2015). Väitöskirja laajentaa aikaisem-
paa tutkimuskirjallisuutta analysoimalla tulo-
siirtojen suuruuden, eläkeajan pituuden ja van-
hushuoltosuhteen yhteisvaikutusta ulkoiseen 
tasapainoon. Tutkimuksessani sosiaaliturvalla 
tarkoitetaan sukupolvien välistä tulonsiirtoa 
työikäisiltä eläköityneille, eli verovaroin rahoi-
tettavaa jakojärjestelmää (engl. pay-as-you-go 
system).

Elinkaarirakenteen kolmas tärkeä ominai-
suus liittyy kotitalouksien aikahorisontin ää-
rellisyyteen, sillä sen vuoksi kotitalouksien ja 
valtion diskonttotekijät eroavat toisistaan. Täl-
löin ricardolainen ekvivalenssi ei päde, ja mal-
lit soveltuvat finanssipolitiikan säästämisvaiku-
tusten analysoimiseen. Kotitalouksien diskont-
totekijä myös eroaa sukupolvien ja kohorttien 
välillä, ja riippuu demografisista tekijöistä. 
Näin väitöskirjani ottaa finanssipolitiikan ana-
lysoinnissa huomioon sen vaikutusten riippu-
vuuden väestön ikärakenteesta.

Väitöskirjani ensimmäinen artikkeli tutkii 
kahden maan välisten erojen vaikutusta niiden 
väliseen ulkoiseen tasapainoon ja kansainväli-
seen korkotasoon pitkällä aikavälillä. Korkea 
elinajanodote on tulosten mukaan yhteydessä 
positiivisen ulkoisen nettovarallisuuden kerty-
mään ja matalaan kansainväliseen korkota-
soon. Kotitalouksien on varauduttava pitkään 
eläkeaikaan säästämällä työuransa aikana, jol-
loin korkea elinajanodote kasvattaa rahoitus-
varallisuuden kertymää. Korkea sosiaaliturva 
puolestaan pienentää työikäisen väestön rahoi-
tusvarallisuuden kertymää. 

Suuri osa ulkoista tasapainoa käsittelevästä 
kirjallisuudesta olettaa työn tarjonnan olevan 
kiinteää. Artikkelissa ilmenee, että työn tar-
jonnan endogenisoiminen vaimentaa ikäänty-

misen vaikutuksia säästämiseen ja ulkoiseen 
tasapainoon. Mitä distortionaarisempaa työn 
verotus on, sitä suurempia kuitenkin ovat de-
mografisen kehityksen vaikutukset. 

Väitöskirjani toinen artikkeli tutkii Kiinan 
bilateraalista kauppatasetta Yhdysvaltojen 
kanssa vuosina 1980–2015. Maiden välinen 
kauppatase on ollut kyseessä olevalla aikavälil-
lä pääsääntöisesti Kiinan kannalta positiivi-
nen, vaikka tuottavuus on kasvanut Kiinassa 
lähes kaksi kertaa nopeammin kuin Yhdysval-
loissa. Artikkeli tutkii, onko vaihtotaseen dy-
namiikkaa mahdollista selittää ottamalla huo-
mioon tuottavuuden kasvun lisäksi demogra-
finen kehitys sekä erot sosiaaliturvan ja julki-
sen kulutuksen tasossa.

Tulosten perusteella demografisen muutok-
sen nopeus voi osaltaan selittää kiinalaisten 
kotitalouksien säästämisasteen voimakasta kas-
vua ja kauppataseen ylijäämää: vaikka elinajan-
odote on ollut Kiinassa matalampi koko ajan-
jakson ajan, sen nousu on ollut huomattavasti 
nopeampaa kuin Yhdysvalloissa. Kiina kuiten-
kin olisi kahden maan välisissä suhteissa net-
toluotonottaja, ellei sen sosiaaliturvan taso 
olisi selvästi Yhdysvaltoja matalampi. Kiinan 
julkiset eläkemenot ovat vain noin yksi kolmas-
osa Yhdysvaltojen sosiaaliturvamenoista brut-
tokansantuotteeseen suhteutettuina. 

Väitöskirjan kolmas artikkeli tutkii Kiinan 
harjoittaman makrotalouspolitiikan vaikutuk-
sia Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen ulkoiseen 
tasapainoon 2000-luvulla. Kiinan reaalisen 
valuuttakurssin on arvioitu olleen aliarvostettu 
yli vuosikymmenen ajan 2000-luvun alkupuo-
lella. Lisäksi maa on rajoittanut pääoman ul-
koista liikkuvuutta, mikä on mahdollistanut 
itsenäisen korkopolitiikan harjoittamisen huo-
limatta siitä, että valuutta on ollut kiinnitetty-
nä Yhdysvaltojen dollariin ja myöhemmin va-
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luuttakoriin. Tulosten perusteella erityisesti 
reaalisen valuuttakurssin aliarvostus on kohen-
tanut Kiinan vaihtotasetta, sillä tilapäiseksi 
arvioituna se on saanut kotitaloudet siirtämään 
kulutustaan tulevaisuuteen. □
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