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Tässä pro-gradu -tutkielmassa syvennytään OECD-maiden velkaantumisen kestävyyteen. 
Valtioiden velkaantuminen on ollut viime vuosikymmenet suuressa kasvussa. On 

julkisyhteydellisesti hyödyllistä keskustella yksittäisen valtioiden kyvystä selvitä alati kasvavista 

velkataakoistaan, etenkin kun Euroopan Unionin kasvu- ja vakaussopimuksen määrittelemiä 

vuosittaisia rajoituksia alijäämälle (3%) ja julkisen velan ja BKT:n suhteelle (60%) on erityisesti 
2010-luvulla rikottu lukuisten jäsenmaiden toimesta. Tutkimuksessa käytetty aineisto kattaa 

vuodet 1980-2017 ja tutkimuksen kohteina on 19 eri OECD-maata.  

 
Tässä tutkielmassa pyritään tarkastelemaan OECD-maiden velkaantumisen kestävyyttä kasvu- 

ja vakaussopimusten asettamien rajoitteiden yli. Tutkimuskysymyksinä kysytään, onko valtioiden 

velkaantuminen kestävää myös 60%:n velkasuhteen yläpuolella ja pyritään vastaamaan myös 

kysymykseen, milloin valtioiden velkaantuminen ei enää ole kestävää?  

 
Tässä tutkimuksessa tutkitaan valtion velkaantumiseen esitettyjä kysymyksiä erityisesti Bohnin 

(2007) kestävän velan polun ja Endersin ja Grangerin (1998) kehittämän ja Chenin (2014) 
soveltaman TAR-mallin avulla. Laajennamme TAR-mallia ottamaan huomioon ulkopuolisen 

raja-arvomuuttujan ja useamman selittävän muuttujan (TVAR). TVAR:n avulla määritellään 

käytetylle regiimimuuttujalle maakohtaiset raja-arvot, joiden ympärillä tarkastelemme 
valtioiden velkasuhteen ja vajesuhteen käyttäytymistä soveltaen Bohnin (2005;2007) ja Trehanin 

ja Walshin (1989;1991) ajatuksia intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyydestä. Cochrane 
(2019) ja Junttila (2019) motivoivat ottavaan intertemporaalisen budjettirajoitteen 

kestävyystarkasteluun mukaan tarkasteltaville maille reaalisen talouskasvun ja reaalisen 

korkotason erotuksen, ja käyttämään sitä regiimimuuttujana. 

 

Tutkimus löysi Kreikan ja Irlannin olevan velkaantumiseltaan kestämättömällä tasolla. 
Pohjoismaiden Euroopan ulkopuolisten OECD-maiden (erityisesti Yhdysvaltojen ja Japanin) 

sekä Euroopan Unionin jäsenmaista Ranskan, Saksan, Italian ja Hollannin velkaantuminen on 

kestävää. Pohjoismaiden ja PIIGS-maiden osalta tutkimustulokset ovat linjassa aikaisemman 
kirjallisuuden kanssa. Tutkimustulokset puhuvat myös sen puolesta, että kasvu- ja 

vakaussopimuksessa määritelty 60%:n raja velan ja BKT:n suhteelle ei perustu kestävään 

velkaantumiseen.  

 

 

Asiasanat: Intertemporaalinen budjettirajoite, kestävä velkaantuminen, TAR-malli, 

alijäämä, reaalinen talouskasvu, reaalinen korkotaso, yksikköjuuret.   
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1 JOHDANTO 

 

Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ajoi Euroopan syvään taantumaan. 

Poikkeuksellisen pitkään kestäneestä taantumasta nouseminen tapahtui kehittyneissä 

maissa suurilta osin julkisen velan sekä keskuspankkien rahapolitiikan avulla. 

Kehittyneet valtiot velkaantuivat ennätysvauhtia kokonaistalouksien vaipuessa syvään 

taantumaan, eikä velkaantumisaste, eli bruttokansantuotteen ja valtionvelan suhde, ole 

alenemassa (Reinhart & Rogoff, 2013). Vuoden 2012 tutkimuksessaan Reinhart, Reinhart 

ja Rogoff tutkivat kokonaisvaltaisesti kehittyneiden maiden velkaantumisasteita. 

Velkaantumisasteet ovat olleet jo synkimpien finanssikriisivuosien jälkeen korkeimmalla 

tasolla suhteessa bruttokansantuotteeseen sitten toisen maailmansodan. Useissa 

kehittyneissä maissa tutkimusta tehdessä vuonna 2012 velkaa oli suhteessa 

bruttokansantuotteeseen jo yli 90%. Nyt vuosikymmenen tullessa päätökseen velan määrä 

kehittyneissä valtiontalouksissa on edelleen kasvussa. OECD:n aineiston mukaan vuonna 

2018 yli Euroopan talouksista esimerkiksi Ranskalla, Belgialla ja Isolla-Britannialla 

velkaa oli jo yli 100% bruttokansantuotteen määrästä. Keskimäärin kehittyneillä mailla 

velkaantumisaste on jo yli 80% (OECD, 2019). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää 19:lle eri OECD-maalle, voiko velkaantuminen olla kestävää myös silloin, kun 

nimellinen valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää kasvu- ja 

vakaussopimuksessa sovitun 60%:n prosentin rajan.  

 

Velan suhteellisen määrän voi olettaa kasvavan edelleen lähivuosina. Rogoff ja Reinhart 

(2013) totesivat tutkimuksessaan, että velan ja bruttokansantuotteen jyrkkä kasvu ei ole 

itseisarvo, ja esimerkiksi vuosikymmenen puolessa välissä koettu Euroopan sekä 

Yhdysvaltojen talouden koheneminen antaisi päättäjille aikaa kytevän velkakriisin 

ratkaisemiseksi. Valtioiden velkaantumisongelmien ajankohtaisuus nostaa taas päätään, 

kun ostopäällikköindeksit (mm. IHS Markit, 2019), kuluttajien luottamusindeksit (mm. 

OECD, 2019) sekä talouksien kasvuvauhdit niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin ovat 

jyrkässä laskussa (OECD, 2019). Taantuman varjoa Euroopan ylle levittää myös 

epävarmuustekijä Brexit, joka jokaisessa skenaariossaan tulee heikentämään 

vientivetoisten Euromaiden taloudellisia näkymiä. Heikkenevien taloudellisten näkymien 

lisäksi korkoriskin realisoituminen on uhka velkataakkansa kanssa kamppaileville 

talouksille. Viime vuosina ennätysmatalat ja jopa negatiiviset korot ovat tarjonneet niin 

kuluttajille kuin valtioillekin helpotuksia madaltamalla velanoton kustannuksia. 

Vaikkakin edullisen korkotason vaikutukset ovat kuluvan vuoden aikana ulottuneet myös 

kehittyvien maiden korkotasoihin (Strohecker & Carvalho, 2019) ja Yhdysvaltain 

Keskuspankin näkemykset matalan korkotason pitkäaikaisuudesta (Federal Reserve, 

2019) kertovat aikaisempaa matalamman korkotason olevan yleisesti hyväksytty fakta, ei 

ennätysmatalien korkojen aikakausi tule kuitenkaan jatkumaan ikuisesti. Jos valtioiden 

velkaantumisaste kasvaa noudattaen 2000-luvun trendiä, eivät valtiot pysty selviämään 

velan takaisinmaksusta, jos valtionvelan kustannukset kasvavat korkotasojen ennemmin 

tai myöhemmin noustessa. Junttilan (2019) mukaan euroalueen mahdollisuudet 

velkasuhteen pienentämiseksi tulevaisuudessa riippuvat yleisesti ottaen reaalisesta 

talouskasvusta. Vaikka Euroopan ulkopuolisilla OECD-mailla reaalisen talouskasvun 

merkitys velkasuhteen kehittymiseen ei ole yhtä merkittävä kuin euroalueella (Junttila 

2019), pitävät alati heikentyvät taloudelliset näkymät julkisen sekä akateemisen 

keskustelun valtioiden kestävästä velkaantumisesta pinnalla vielä pitkään. 



 

 

  

Tässä pro gradu –tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan yksittäisten valtioiden 

velkaantumista ja valtioiden kykyä selviytyä suurenevista velkataakoistaan. Tarkastelun 

keskipisteenä ovat OECD-maat, joiden velkasuhteiden kestävyyttä tarkastellaan kolmella 

eri menetelmällä. Tarkoituksena on ensiksi selvittää velkasuhteen ja alijäämän 

stationaarisuuksien kautta, onko valtion velkapolitiikka kestävää, eli toisin sanoen 

pitääkö niin sanottu intertemporaalinen budjettirajoite. Toisena menetelmänä laskemme 

Bohnin (2007) optimaaliset velkapolut kullekin tarkasteltavalle OECD-maalle, jota 

vertaamme todelliseen velan ja BKT:n suhteeseen kiinnittäen huomiota erityisesti niihin 

ajanjaksoihin, kun reaalinen korkotaso on tarkastelumaassa ollut negatiivinen. 

Kolmanneksi sovellamme TAR-mallia määrittääksemme yhteisintegraatiosuhteen velan 

ja alijäämän välille. Tarkastelemme yhteisintegraatiota niin kutsutun raja-arvon ympärillä, 

jonka muodostaa reaalisen talouskasvun ja reaalisen korkotason välinen erotus. Tämän 

tutkielman myöhäisemmissä vaiheissa paneudutaan tarkemmin siihen, kuinka 

määrittelemme valtiontalouksille intertemporaalisen budjettirajoitteen (IGBC, engl. 

intertemporal government budget constraint). Perusolettamana on se, että velan 

kustannuksen ja reaalisen talouskasvun erotuksen muodostama muuttuja toimii 

diskonttatekijänä, kun muodostamme budjettirajoitetta valtiontalouksien toiminnalle. 

Tarkoituksena on siis tutkia, onko OECD-maiden velanotto kestävää ja mikä on kullekin 

analysoitavalle OECD-maalle se kynnysarvo valtionvelan kustannuksen ja reaalisen 

talouskasvun erotukselle, jolloin budjettirajoite ei enää ole pätevä – eli milloin mikäkin 

valtiontalous ei kykene enää selviämään velkarasitteestaan.  

 

Seuraavaksi tässä pro gradu –tutkielmassa käsitellään valtionvelkaa ja valtiontalouksia 

ensiksi yleismaailmallisesti ja sitten syvällisemmin.  Julkisen velkaantumisen ja 

kestävyysvajeen määrittelyiden jälkeen tässä tutkielmassa tuodaan julkinen 

velkaantuminen talouskasvun ja rahoitusmarkkinoiden kontekstiin. Tutkimuksessa 

sivutaan myös rahapolitiikan vaikutuksia julkiseen velkarasitteeseen, sillä lukijan on 

tärkeä ymmärtää nykyaikaisen korkoympäristön vaikutukset valtioiden mahdollisuuteen 

selviytyä kasvavista velkamääristä. Julkista velkaa kattavasti käsittelevän teoriaosuuden 

jälkeen tässä tutkielmassa koostetaan aiemmasta kirjallisuudesta yhtenäinen kokonaisuus, 

jonka jälkeen on luonteva siirtyä tarkastelemaan syvällisesti tutkimusmenetelmää, -

ongelmia ja tutkimustuloksia. Lopuksi käsitellään ja arvioidaan tutkimuksen onnistumista 

ja tutkimustuloksia kriittisesti aikaisemman kirjallisuuden ja tiedeyhteisön konsensuksen 

valossa.  
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2 TEORIA  

2.1 Julkinen velkaantuminen 

Valtionvelalla tarkoitetaan tarkasteltavan maan kaikkien julkisyhteisöiden 

yhteenlaskettua velkaa. Valtionvelka koostuu siis kaikkien julkisyhteisöjen kotimaisesta 

sekä ulkomaisesta velasta, jota on esimerkiksi joukkovelkakirjat, lyhyen ja pitkän 

maturiteetin lainat sekä lyhytaikaiset velkapaperit. Julkisyhteisöjen velan lisäksi julkinen 

velka kattaa luonnollisesti valtionvelan. Tässä tutkimuksessa velkasuhteen mittarina 

käytetään yleisesti omaksuttua velan osuutta nimellisestä bruttokansantuotteesta, eli 

velan suhteellista osuutta kunkin maan nimellisestä kokonaistuotannosta. (Oksanen, 

2014).  

  

Valtioiden alati kasvavaa velkaantumisastetta sekä valtioiden velkakriisejä on pyritty 

hillitsemään kansainvälisten sopimusten myötä. Ylimalkainen velkaantuminen on 

esteenä talouskasvulle, sillä velan kustannuksen ja määrän kasvaessa valtioilla jää 

vähemmän pääomaa esimerkiksi julkisen sektorin ylläpitämiseen tai julkisiin 

investointeihin (Ikonen, 2017). Kun mahdollisuudet valtioiden julkiseen kuluttamiseen 

pienentyvät, vaikuttaa velkataakka myös epäsuorasti yksityiseen kulutukseen. Ikonen 

(2017) huomauttaa, että välittömien talouskasvua hidastavien vaikutusten lisäksi raskaan 

velanoton vaikutukset ulottuvat myös korkeasuhdanteen tuottoihin. Tällöin 

vaihtoehtoiskustannukset tuottaville julkisille investoinneille ovat alijäämäisen talouden 

rahoitus sekä edelleen aiemmin otetun julkisen velan takaisinmaksu. Alijäämäisellä 

taloudella tarkoitetaan tilannetta, kun valtion yhteen lasketetut tulot jäävät 

julkisyhteisöjen ja valtion kustannuksia pienemmiksi. Alijäämä on rahoitettava aina 

velalla, kun taas vastaavasti ylijäämän valtiot voivat investoida edelleen. Alijäämällä on 

myös vaikutusta kuluttajien luottamukseen liittyen julkisen talouden kestävyyteen 

(DiPietro, 2013). Luottamuksen horjuminen kestävään taloudenpitoon vaikuttaa taas 

edelleen reaalitalouteen, kun heikentyvissä talouksissa kulutus vähenee epävarmojen 

olosuhteiden lisääntyessä. Kumar ja Woo (2010) lisäksi toteavat, että yleisen 

luottamuksen heikentymisen lisäksi valtionlainojen riskiluokitusten (engl. sovereign 

credit rating) heikentyminen vaikuttaa myös negatiivisesti talouden näkymiin, sillä se voi 

nostaa valtionlainan kustannuksia entisestään.   

  

Vuonna 1992 Euroopan yhteisön jäsenien kesken solmittiin Maastrichtin sopimus, jonka 

tarkoitus oli syventää poliittista yhteistyötä jäsenmaiden välillä ja niin ikään luoda 

perusteet talous- ja rahaliitolle (Euroopan Unioni). Sopimus johti Euroopan Unionin 

syntyyn sekä euron luomiseen. Raha- ja talousliiton taustalla julkistaloudellisesta 

näkökulmasta oli talouden vakaus sekä mahdollisuus ohjata euroalueen rahapolitiikkaa 

yhteisen keskuspankin voimin. Vuonna 1997 solmittiin jäsenmaiden välille vakaus- ja 

kasvusopimus, missä täsmennettiin rahaliiton yhteistä sopimusta kestävästä 

taloudenpidosta. Vakaus- ja kasvusopimus määrittelee reunaehdot jäsenmaiden julkiselle 

velkaantumiselle, joiden mukaan julkisen velan ei tule ylittää 60 prosenttia maan 

bruttokansantuotteesta ja valtiontalouden alijäämän tulisi olla suurimmillaan kolmea 

prosenttia bruttokansantuotteesta (Valtiovarainministeriö, 2019). Reunaehtojen 

tarkoituksena oli taata terve ja kestävä pohja yhteiselle valuutalle ja niin ikää turvata 

jäsenmaita esimerkiksi velkakriiseiltä. Kuten kuviosta 1 voi huomata, ei kasvu- ja 



 

 

vakaussopimuksessa määriteltyihin reunaehtoihin ole aina päästy etenkään valtionvelan 

rajoitusten osalta. Kuvio 2 alleviivaa, että etenkin viimeisimpinä tarkasteluvuosina velan 

ja bruttokansantuotteen suhteet ovat olleet 2010-luvulla eri mittasuhteissa kuin kasvu- ja 

vakaussopimuksen solmimisen aikaan. Voidaan siis perustellusti kysyä, ovatko 

sopimuksessa määritellyt reunaehdot ainoastaan suuntaa-antavia ohjenuoria talouksien 

hallinnalle vai tulisiko jäsenmaille määrittää erikseen rajoitukset liittyen kunkin 

jäsenmaan kykyyn selviytyä velkataakastaan perustuen reaalitaloudellisiin mittareihin, 

kuten jäsenmaakohtaiseen talouskasvuun tai korkotasoon. On myös syytä ottaa huomioon 

valtionvelan kustannuksen kehittyminen, sillä 60% valtion bruttokansantuotteesta voi 

1990-luvun korkotasolla tuottaa erilaiset edellytykset velkataakasta selviytymiseen kuin 

viime vuosikymmenen alhaisen korkotason aikoina (Euroopan Keskuspankki, 2019).  

 

 
 

Kuvio 1: OECD-maiden nimellinen julkinen velka suhteessa nimelliseen 

bruttokansantuotteeseen vuonna 2017 (OECD Main Economic Indicators, 2020). 
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Kuvio 2: OECD-maiden velkasuhteet verrattuna kasvu- ja vakaussopimuksen 

edellyttämään 60%:n tasoon. 

2.2 Kestävyysvaje 

Oksanen (2014) määrittelee kestävyysvajeen julkisen talouden arvioitujen tulojen ja 

menojen epätasapainona. Valtiovarainministeriön (2018) määritelmän mukaisesti 

kestävyysvajeella mitataan julkisen talouden tulojen ja menojen pitkän aikavälin erotusta. 

Kestävyysvaje siis kertoo, kuinka paljon julkisen talouden tulisi vahvistua 

lähitulevaisuudessa saavuttaakseen pitkän aikavälin tasapainonsa. Pitkän aikavälin 

tasapainotilassa, kun kestävyysvajetta ei ole, ei valtion tarvitse tehdä rakenteellisia 

uudistuksia, nostaa veroastetta tai esimerkiksi kasvattaa julkisen velan määrää. 

(Valtiovarainministeriö, 2018). Valtiovarainministeriön kestävyyslaskelmien 

menetelmäkuvauksessa (2018) myös todetaan, että kestävyysvaje ei itsessään kerro 

mitään toimenpiteistä tai aikataulusta kestävyysvajeen poistamiseksi. Tämän tutkielman 

pääteeman kannalta on olennaista huomata, ettei kestävyysvaje tai sen poistaminen 

itsessään määritä julkiselle velalle mitään tiettyä tasoa, jossa pitkän aikavälin talouden 

tasapainotila saavutettaisiin. Julkisen velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen voi 

olla jopa kasvu- ja vakaussopimuksessa vuonna 1997 solmittua 60 prosentin raja-

arvotasoa korkeampi pitkän aikavälin taloudellisessa tasapainossa. Kun valtiolle 

lasketaan kestävyysvaje, olennainen määrittävä muuttuja julkisen velan tasapainotasolle 

on velkataakka aiemmalla tarkastelujaksolla (Valtiovarainministeriö, 2018). Tämä johtaa 

siihen, että suhteellisten velkamäärien kasvaessa matalankin kestävyysvajeen aikoina 

velan osuus bruttokansantuotteesta voi olla suuri. 
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Valtioiden velkaantumista tarkastellessa on syytä ottaa huomioon aina reaalitaloudelliset 

edellytykset velkaantumiselle. Kasvu- ja vakaussopimuksessa solmittuja reunaehtoja 

talouden alijäämän suuruudesta tai velan ja bruttokansantuotteen suhteesta ei voida pitää 

uskottavina enää 2010-luvulla, mikäli sovitut reunaehdot eivät ole sidoksissa alati 

muuttuviin rahoitusmarkkinoihin tai valtioiden taseiden intertemporaalisiin 

rakenteellisiin muutoksiin. On siis syytä tarkastella valtioiden velkaantumisen ja 

rahoitusmarkkinoiden suhdetta tarkemmin.  

 

2.3 Intertemporaalinen budjettirajoite ja Ad Hoc -kestävyys 

Viime kädessä valtion velanoton kestävyys tiivistyy siihen taloustieteelliseen 

perusseikkaan, että velanottajan kyky rahoittaa kulutustaan lainaamisella perustuu 

lainoittajan haluun myöntää lainaa. Valtion velanoton mahdollisuudet perustuvat siis 

siihen, kuka rahaa on valmis lainaamaan ja mitkä muuttujat vaikuttavat lainoittajien 

käyttäytymiseen markkinoilla (Bohn, 2005). Valtion velanoton peruslainalaisuudet 

nojaavat vahvasti intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyteen, eli siihen, kykeneekö 

valtio tasapainottamaan tulevaisuuden ylijäämät velan nykyarvon kanssa yhtäsuuriksi. 

 

Henning Bohn tutkimuksessaan The Sustainability of Fiscal Policy in the United States 

(2005) käsittelee finanssipolitiikan kestävyyttä kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen 

tapa lähestyä kestävän finanssipolitiikan tarkastelua on määritellä kestävyys. Bohn puhuu 

ns. ”Ad Hoc -kestävyydestä”, jolla tarkoitetaan seuraavaa: Finanssipolitiikka on kestävää, 

jos finanssipolitiikan käynnistämien talousvaikutusten tulevaisuuden ylijäämien oletettu 

nykyarvo vastaa otetun velan määrää. Bohnin mukaan Ad Hoc -kestävyyden määritelmä 

on vajavainen. Ad Hoc -kestävyyden määritelmän puutteellisuutta tarkastellessa on syytä 

palata valtiontalouksien perustavanlaatuiseen oletukseen budjetista. Valtion budjetti 

alijäämän julkisen velan määrään, tuloihin sekä menoihin: 

 

(1)   𝐷𝐸𝐹𝑡 = 𝐺𝑡 − 𝑇𝑡 + 𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑡−1   

 

Alijäämä (𝐷𝐸𝐹𝑡) vuonna t on siis kulujen ja menojen erotus, jossa 𝐺𝑡  vastaa kaikkea 

muuta kulutusta paitsi korkomenoja, 𝑇𝑡  on tulot, 𝑖𝑡  on korkomenot sekä 𝐷𝑡−1  vastaa 

julkisen velan määrää vuoden t-1 lopussa (Bohn, 2005). Valtion alijäämä tulojen ja 

menojen erotusten lisäksi tarkoittaa myös muutosta julkisessa velassa: Mikäli valtio ei 

kykene rahoittamaan korkomenojaan ja kulutustaan tuotoilla, on sitä rahoitettava velan 

voimin. Julkinen velka vuonna t voidaan siis määritellä seuraavasti:  

 

(2)   𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1 + 𝐷𝐸𝐹𝑡  

  

Nimellisiä arvoja tarkastellessa on selvää, että alijäämän suuruus vastaa muutosta julkisen 

velan määrässä. Bohn kuitenkin huomauttaa, että reaalisia arvoja tarkastellessa huomiotta 

jää inflaation vaikutus.  Reaalisen velan muutoksen suhde reaaliseen alijäämään eroaa 

toisistaan inflaatiotermin,  
𝜋𝑡

1+𝜋𝑡
, verran (kaava 3). Kuten tässä tutkimuksessa on 

aikaisemmin todettu, on syytä tarkastella myös inflaatiovaikutuksen lisäksi velan ja 

bruttokansantuotteen suhdetta budjettia ja budjettirajoitteita tarkastellessa. Samalla lailla 
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kuin inflaatiotermi vaikuttaa reaalisen velan ja reaalisen alijäämän erotukseen, eroaa 

velan ja BKT:n suhde alijäämän ja BKT:n suhteesta nimellisen kasvukomponentin (
𝛾𝑡

1+𝛾𝑡
) 

verran (Bohn, 2005. Kaava 4): 

 

(3)  Δ𝐷/𝑃𝑡 =  
𝐷𝑡

𝑃𝑡
−

𝐷𝑡−1

𝑃𝑡−1
=

𝐷𝐸𝐹𝑡

𝑃𝑡
−

𝐷𝑡−1

𝑃𝑡−1
∗

𝜋𝑡

1+𝜋𝑡
 

 

 

 

(4)   Δ𝐷/𝑌𝑡 =  
𝐷𝑡

𝑌𝑡
−

𝐷𝑡−1

𝑌𝑡−1
=

𝐷𝐸𝐹𝑡

𝑌𝑡
−

𝐷𝑡−1

𝑌𝑡−1
∗

𝛾𝑡

1+𝛾𝑡
 

 

Kaavassa 3 inflaatiolla 𝜋𝑡 tarkoitetaan hintatason muutosta ja kaavassa 4 𝛾𝑡 :llä viitataan 

nimelliseen kasvuun bruttokansantuotteessa vuosien t ja t-1 välillä.  

 

Kaavat 1 ja 2 muodostavat siis yhdessä nimellisen budjettiyhtälön (Kaava 5, Bohn 2005): 

 

(5)   𝐷𝑡 = 𝐺𝑡 − 𝑇𝑡 + (1 + 𝑖𝑡)𝐷𝑡−1 = 𝐷𝐸𝐹𝑡
0 + (1 + 𝑖𝑡)𝐷𝑡−1 

 

Nimellisestä budjettiyhtälöstä päästään helposti muotoon, jossa tarkastellaan reaalisia 

arvoja tai BKT:n ja velan suhdetta (Kaavat 6&7) 

 

(6)  
𝐷𝑡

𝑃𝑡
=

𝐷𝐸𝐹𝑡
0

𝑃𝑡
+ (

1+𝑖𝑡

1+𝜋𝑡
)

𝐷𝑡−1

𝑃𝑡−1
  

 

(7)  
𝐷𝑡

𝑌𝑡
=

𝐷𝐸𝐹𝑡
0

𝑌𝑡
+ (

1+𝑖𝑡

1+𝛾𝑡
)

𝐷𝑡−1

𝑌𝑡−1
 

 

Bohn (2005) kertaa, että budjettiyhtälöt reaalisilla arvoilla tai velan ja BKT:n suhteella 

ilmaistuna ovat siinä mielessä samanlaisia nimellisen budjettiyhtälön kanssa (Kaava 5), 

että velan määrää ajanhetkellä t kuvataan pääasiallisen alijäämän ja ajanhetken t-1 velan 

määrän summana kerrottua kasvuylijäämäkertoimella (engl. ”growth dividend”). 

Budjettiyhtälöjä muokkaamalla päästään tarkastelemaan julkisen velan dynamiikkaa 

lähemmin. Kun kaavojen 5, 6 ja 7 julkisia velkamääriä kuvaavat termit (𝐷𝑡 ,
𝐷𝑡

𝑃𝑡 
 𝑡𝑎𝑖 

𝐷𝑡

𝑌𝑡
) 

ilmaistaan yksinkertaisesti 𝑑𝑡  , kaavojen 5, 6 ja 7 pääasiallista ylijäämää kuvaavat termit 

(−𝐷𝐸𝐹𝑡
0,

−𝐷𝐸𝐹𝑡
0

𝑃𝑡
 𝑡𝑎𝑖 

−𝐷𝐸𝐹𝑡
0

𝑌𝑡
) ilmaistaan termin 𝑠𝑡  avulla ja velan tuottoa (𝑟𝑡 = 𝑖𝑡 , 𝑟𝑡 =

1+𝑖𝑡

1+𝜋𝑡
− 1 ≈  𝑖𝑡 − 𝜋𝑡 𝑡𝑎𝑖 𝑟𝑡 =  

1+𝑖𝑡

1+𝑔𝑡
− 1 ≈ 𝑖𝑡 − 𝛾𝑡)  termin 𝑟𝑡  avulla, voidaan julkisen 

velan dynamiikkaa kuvata kaavan 8 tavoin. (Bohn, 2005.): 

 

(8)  𝑑𝑡 = (1 + 𝑟𝑡) ∗ 𝑑𝑡−1 − 𝑠𝑡 

 

Bohn (2005) selventää, että kaavan 8 mukaisesti valtion budjetti on muuttumaton 

käytetyn skaalan (esimerkiksi hintataso tai BKT:n ja velan suhde) ainoastaan silloin, kun 

budjetissa otetaan huomioon kerroin kasvulle tai esimerkiksi inflaatiolle. Kaava 8 

alleviivaa myös, että esimerkiksi verotukselliset tai julkisen kulutuksen lisäämiseen 

tähtäävät finanssipolitiikan keinot vaikuttavat julkisen velan kasaantumiseen ainoastaan 

siinä määrin missä ne vaikuttavat velan tuottoon 𝑟𝑡 tai pääasialliseen ylijäämään 𝑠𝑡 .  

 



 

 

Julkisen velan dynamiikkaa (Kaava 8) tarkastellessa voidaan julkisen velan 

kehityskulkua periodilla t+n havainnollistaa korkomenojen ja ylijäämän satunnaisilla 

sarjoilla (Kaava 9):  

 

(9) 𝑑𝑡+𝑛 = (∏ (1 + 𝑟𝑡+𝑘)𝑛
𝑘=0 ) ∗ 𝑑𝑡−1 − ∑ (∏ (1 + 𝑟𝑡+𝑘)𝑛

𝑘=𝑗+1 ) ∗ 𝑠𝑡+𝑗
𝑛
𝑗=0  

 

Tarkastellessaan Ad Hoc -kestävyyden viallisuutta, Bohn johtaa julkisen velan 

satunnaisesta kehityskulusta (Kaava 9) niin sanotun intertemporaalisen budjettirajoitteen, 

jolla tarkoitetaan ajan yli pitävää budjettirajoitetta, joka huomioi menneen, tulevan ja 

nykyisen velkaantumisen korkomenoineen ja kasvuineen. Kohti intertemporaalista 

budjettirajoitetta päästään, kun kaavasta 9 otetaan ehdollinen odotusarvo ja korvataan 

tuottojen summa kiinteällä tuoton määrällä r (Kaava 10):  

 

(10):  𝐸𝑡[𝑑𝑡+𝑛] = (1 + 𝑟)𝑛 ∗ 𝑑𝑡
∗ −  ∑ (1 + 𝑟)𝑛−𝑗𝑛

𝑗=0 ∗ 𝐸𝑡[𝑠𝑡+𝑗] 

 

Kaavassa 10 𝑑𝑡
∗ = (1 + 𝑟𝑡) ∗ 𝑑𝑡−1  tarkoittaa siis velan määrää ajanhetken t alussa ja 

𝐸𝑡[∗]: 𝑙𝑙ä viitataan ehdollisiin oletuksiin velan määrän kehittymisestä. Kun tarkastelun 

kohteena on velan määrä ajanhetken t alussa 𝑑𝑡
∗  , se voidaan siirtää yhtälön oikealle 

puolelle. Jatketaan kohti intertemporaalista budjettirajoitetta jakamalla kaava 10 velan 

kustannustermillä (1 + 𝑟)𝑛:  

 

(11)   𝑑𝑡
∗ =  ∑

1

(1+𝑟)𝑗
𝑛
𝑗=0 𝐸𝑡[𝑠𝑡+𝑗] +

1

(1+𝑟)𝑛 𝐸𝑡[𝑑𝑡+𝑛] 

 

Kaavasta 11 Bohn jatkaa eteenpäin olettamalla, että korkotekijällä diskontatut summat 

konvergoituvat ja ottavat raja-arvon n:n lähestyessä ääretöntä (Kaava 12): 

 

(12)  𝑑𝑡
∗ = ∑

1

(1+𝑟)𝑗
∞
𝑗=0 𝐸𝑡[𝑠𝑡+𝑗] + lim

𝑛→∞

1

(1+𝑟)𝑛 𝐸𝑡[𝑑𝑡+𝑛] 

 

Kaava 12 havainnollistaa, kuinka velan määrä ajanhetken t alussa vastaa tulevaisuuden 

ensisijaisten ylijäämien summan odotettua nettonykyarvoa vain ja ainoastaan silloin, kun 

diskontattu tulevaisuuden velka konvergoituu ajan mittaa nollaksi. Ensisijaisten 

ylijäämien summan odotettu nettonykyarvo vastaa intertemporaalista budjettirajoitetta 

(kaava 13), ja konvergoitumisehtoa tässä konteksissa Bohn kutsuu transversaaliusehdoksi 

(engl. ”Transversality Condition”, kaava 14):  

 

(13)  𝑑𝑡
∗ = ∑

1

(1+𝑟)𝑗
∞
𝑗=0 𝐸𝑡[𝑠𝑡+𝑗] 

 

(14)  lim
𝑛→∞

1

(1+𝑟)𝑛 𝐸𝑡[𝑑𝑡+𝑛] = 0 

 

Intertemporaalisen budjettirajoitteen (kaava 13) sekä transversaaliusehdon (kaava 14) 

tulee siis olla yhtä suuret (Bohn, 2005). Bohnin mukaan Ad Hoc -kestävyyden keskeinen 

ongelma juontaa juurensa yksinkertaiseen rahoitusteoriaan: Miksi valtion velkakirjojen 

ostaja välittäisi intertemporaalisen budjettirajoitteen ja transversaaliusehdon 

täyttymisestä? Muuttujaa r on perinteisesti julkisen velanoton kestävyyttä tarkastellessa 

käsitelty joukkovelkakirjojen odotettuna tuottona tai tuottovaateena, joka on johdettu 

jostakin historiallisesta keskiarvosta (Bohn, 2005). Yllä olevia kaavoja tarkastellessa on 
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kuitenkin huomattava muuttujan r satunnainen luonne, jota on vaikea määritellä tai olettaa 

historiallisista joukkovelkakirjojen tuotoista. Koska kaava 12 on paikkansapitävä kaikilla 

r:n arvoilla, intertemporaalisen budjettirajoitteen ainoa taloudellinen suure on r – joka on 

siis Ad Hoc -kestävyyttä tarkastellessa usein valittu perustuen historiallisiin 

tuottotasoihin joukkovelkakirjoille ja vaikuttaa suoraan joukkovelkakirjojen omistajien 

transversaaliusehtoon (kaava 14). Bohn päättelee, että tämän vuoksi transversaaliusehdon 

täytyy olla pitävä, jotta ostajia joukkovelkakirjoille löytyisi, eli intertemporaalinen 

budjettirajoite (kaava 13) olisi näin ollen todellinen rajoite velanotolle finanssipolitiikan 

keinona.  

 

Trehan ja Walsh (1988) tutkivat intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyttä 

annetuilla korkotasoilla r. Trehan ja Walsh tutkimuksessaan näyttivät toteen, että mikäli 

valtioiden reaalituotot, reaalinen kulutus sekä reaalinen velan määrä sisältävät 

yksikköjuuret, stationaarinen korkokulut huomioonottava alijäämä täyttää 

intertemporaalisen budjettirajoitteen (kaava 13) ja transversaaliusehdon (kaava 14) 

asettamat vaatimukset. Vastaavanlainen toteamus Trehanilta ja Walshilta liittyen 

budjetti-identiteetin pysyvyyteen tiettyä korkotasoa tarkastellessa on pääasiallisen 

ylijäämän ja valtionvelan suhde.  Ylijäämän ja velan lineaarinen suhde vektorin [1,-r] 

avulla on stationaarinen. Tutkijat löysivät myös, että valtion tulot, kulutus (ei-

korkomenoihin) ja velan määrä ovat yhteisintegroituneita vektorilla [1,-1,-r]. (Bohn, 

2005).  

 

Trehan ja Walsh (1991) jatkoivat myöhemmin finanssipoliittisten muuttujien 

aikasarjaominaisuuksien tarkastelua. Yhteisintegraatio muuttujien välillä tarkoittaa, että 

muuttuvilla diskonttatekijöillä eli korkotasoilla intertemporaalinen budjettirajoite on 

pitävä ja validi, mikäli velan määrän muutos on stationaarinen prosessi ja mikäli 

diskonttatekijä on aidosti postiivinen ja erisuuri nollan kanssa. Mikäli korkomenot 

huomioiva alijäämän määrä on epästationaarinen prosessi, intertemporaalinen 

budjettirajoite on Trehanin ja Walshin mukaan pitävä jos 𝑑𝑡 − 𝜆𝑑𝑡−1 on stationaarinen 

jollakin 0 <  𝜆 < 1 + 𝑟  ja jos velan määrä sekä pääasiallinen ylijäämä ovat 

yhteisintegroituneita. Bohn (2005) päättelee, että tutkimustuloset muuttujien muutos-

stationarisuudesta johtuu siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että lineaarinen kasvu on 

pienempää kuin eksponentiaalinen väheneminen. Intuitiivisesti tämä käy järkeen, sillä 

intertemporaalisen budjettirajoitteen yhtälössä (kaava 13) nimittäjänä on (1 + 𝑟)𝑛 joten 

eksponentiaalinen kerrannaisvaikutus on suurempi kuin lineaarinen kasvu yhtälössä 

kaikilla r > 0. Trehanin ja Walshin yhteisintegraatiohavainnot (1991) selittyvät taas sillä, 

että eksponentiaalinen velan määrän kasvu on pitävä intertemporaalisen budjettirajoitteen 

kanssa, jos kasvuaste on aidosti pienempi kuin korkotaso (McCallum, 1984). Myös 

Trehanin ja Walshin (1991) oletus termin 𝑑𝑡 − 𝜆𝑑𝑡−1  stationaarisuudesta tukee 

intertemporaalisen budjettirajoitteen järkevyyttä myös reaaliarvoilla, sillä tällöin velan 

määrän asymptoottinen kasvu on 𝜆 − 1 , jolloin 𝜆 < 1 + 𝑟 , minkä Trehan ja Walsh 

asettivat ehdoksi intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyydelle alijäämän ollessa 

epästationaarinen prosessi. (Bohn, 2005).  

 

Yllä oleva Bohnin tutkimuksen alustusta jäljittelevä pohdiskelu on tärkeää budjetti- ja 

velkadynamiikkojen ymmärtämiseksi. Trehanin ja Walshin (1988; 1991) testeillä ja 

yhteisintegraatiohavainnoilla on Bohnin mukaan vielä yksi erityslaatuinen vaikutus 

budjettidynamiikkoihin: Kun budjettiylijäämän ja velka ovat yhteisintegroituneita, on 

oltava olemassa jokin sellainen lineaarinen yhdistelmä 𝑠𝑡 − 𝛼 ∗ 𝑑𝑡−1 = 𝑢𝑡  joka on 



 

 

stationaarinen. Kun 𝑢𝑡:llä tarkoitetaan stationaarista prosessia 𝛼:n ollessa vakio, voidaan 

seuraavan periodin velkaa ilmaista kaavan 15 mukaisesti.  

 

(15) 𝑑𝑡+1 = (1 + 𝑟)𝑑𝑡 − 𝑠𝑡+1 = (1 + 𝑟 − 𝛼)𝑑𝑡 + 𝑢𝑡+1 

 

Tällöin siis 𝜆 = 1 + 𝑟 − 𝛼  jolloin 𝛼: n siirtämällä yhtälön oikealle puolelle saadaan 

aidosti positiivinen 𝛼 = 1 + 𝑟 −  𝜆 > 0. Bohn (2005) siis kiteyttää, Trehanin ja Welshin 

(1991) oletukset osoittavat aidosti positiivisen yhteyden ylijäämän ja velan välillä, koska 

𝛼 on aidosti positiivinen vakio. 

 

2.4 Intertemporaalinen budjettirajoite poliittisessa 
päätöksenteossa 

Bohn (2005) käsittelee tutkimuksessaan myös läpi jokseenkin teoreettisen 

intertemporaalisen budjettirajoitteen ja transversaaliusehdon roolia reaalitaloudellisessa 

kontekstissa osana päätöksentekoa. Bohn käy läpi kaksi skenaariota. Ensimmäisessä 

oletetaan, että päätöksentekijät eivät kiinnitä julkisen velan kertymiseen huomiota ja 

säätävät umpimähkäisesti veroasteita sekä julkista kulutusta. Tällöin intertemporaalinen 

budjettirajoite ja transversaaliusehto pitävät ainoastaan, jos kulutusta ja verotusta kuvaava 

stokastinen prosessi on sellainen, jossa yhden periodin alijäämään määrää lisäävät 

shokkitekijät ovat kompensoitu seuraavien periodien alijäämää vähentävillä 

shokkitekijöillä (Hansen, Roberts, Thomas, 1991). Toisessa skenaariossa poliittiset 

päättäjät ovat tietoisia julkisen velan dynamiikoista, ja ymmärtävät esimerkiksi tarkastella 

julkista velanottoa kestävästi etenkin sellaisina aikoina, kun velan määrä on korkea, ja 

vastaavasti ymmärtävät ajoittaa mahdolliset veronkevennykset ja julkisen kulutuksen 

aikaan, kun velan määrä on suhteessa matala. Päätöksenteon reagointi vallitseviin 

velkaolosuhteisiin luo velkadynamiikalle jonkinlaisen virheenkorjausmekanismin, joka 

parhaassa tapauksessa suoraan säätelee velan määrän kehitystä tai vähintäänkin luo 

ylijäämälle ja pääasiallisille ylijäämille yhteisintegraation elementit (Bohn, 2005).  

 

Bohnin (2005) kritiikkiä Ad Hoc -kestävyyden määritelmästä käsiteltiin jo aiemmin, 

mutta määritelmän erästä erityispiirrettä on alleviivattava: Poliittisen päätöksenteon ja 

intertemporaalisen budjettirajoitteen tai transversaaliusehdon asettamien rajotusten ja 

ehtojen välillä on ilmeinen ristiriita. Poliittinen keskustelu (kts. esim. Maastrichtin 

sopimus) keskittyy lähinnä kestävyyden määrittelyyn BKT-velka tai alijäämä–velka -

suhteiden kautta, kun taas akateeminen kirjallisuus usein päinvastoinkin käsittelee 

epästationaarisia velan ja bruttokansantuotteen suhteita ongelmattomina ja keskittyy 

reaalisten finanssipoliittisten aikasarjojen analysointiin (Bohn, 2005). 
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3 AIKAISEMPI EMPIIRINEN TUTKIMUS 

3.1 Euroopan Unionin rakenteelliset ongelmat ennen ja jälkeen 
kriisiajan 

Vuoden 2012 tutkimuksessaan “The European Sovereign Debt Crisis” Philip Lane 

käsitteli kokonaisvaltaisesti euroalueen valtionvelkakriisiä vuoden 2008 

maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen. Rahaliiton perustamisen alusta alkaen sen 

suurimpana yksittäisenä uhkana on voitu pitää euromaiden kykyä kestää makro- ja 

rahataloudellisia shokkeja. Lanen mukaan jäsenvaltiot ovat erityisen herkkiä 

negatiivisille talousshokeille, sillä rahapolitiikan keskittäminen Euroopan keskuspankin 

alaisuuten vei yksittäisiltä jäsenmailta kyvyn elvyttää omaa talouttaan rahapolitiikan 

keinoin. Hän jatkaa, että talousunioniin liittyi muitakin ongelmia yksittäisten 

jäsenvaltioiden taloudellisen kestävyyden kannalta: Vaikka rahapolitiikan ohjat ovat 

Euroopan keskuspankin käsissä, vastuu jäsenmaiden alueilla toimivien pankkien 

toiminnasta säilyi jäsenmailla. Pankkikriisin sattuessa jäsenmaat vastaavat siis yksin 

kriisin suorista kustannuksista, kuten pankkien pelastamisesta tai muun taloudellisen 

avun toimittamisesta pankeille. Reinhart ja Rogoff (2009) lisäävät, että suorien 

pankkikriisin kustannuksien lisäksi jäsenmaiden taakaksi jää myös epäsuorat 

kustannukset, kuten tyypillisesti pankkikriisien jälkeen ilmenevä taantuman aika.  

 

Lanen mukaan euron ja Euroopan valtionvelkakriisin välisessä suhteessa on kolme 

vaihetta. Ensimmäisenä vaiheena on jo käsitelty talousliiton aiheuttamat rakenteelliset 

riskit, jotka jo ennen kriisiä altistavat jäsenvaltiot kasvavalle kriisin todennäköisyydelle, 

kun esimerkiksi jäsenvaltiot on riisuttu perinteisistä rahapolitiikan elvytyskeinoista. 

Toisessa vaiheessa nämä rakenteelliset “suunnitteluvirheet” näkyvät käynnissä olevan 

kriisin syvenevinä vaikutuksina. Kun negatiivisia taloudellisia shokkeja ei voi lieventää 

juurikin rahapolitiikan keinoin, on luottamus valtion kykyyn selviytyä velkakriisistä 

koetuksella, mikä edelleen aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kuluttajien luottamuksessa. 

Kolmas vaihe liittyy kriisien jälkeisiin aikakausiin ja siihen, kuinka rahaliiton luomat 

rajoitukset elpymiselle määrittävät elpymisperiodin pituutta ja luonnetta.  

 

Tutkimus käsittelee Euroopan velkakriisiä näiden kolmen vaiheen kautta. 

Tutkimuksessaan Lane selventää, kuinka Euroalueen velkaantumisasteet eivät 2000-

luvun puolivälissä eivät olleet erityisen hälyttäviä. 1990-luvulla Eurooppassa ja 

Yhdysvalloissa valtioiden velkadynamiikka oli suhteellisen samankaltainen. 

Vuosikymmenen loppua kohti edetessä sekä Euroopan että Yhdysvaltojen suhteellinen 

velan osuus pieneni, kun taas maailmanlaajuisen finanssikriisin lähestyessä 2000-luvun 

loppupuoliskolla suhteellisen velan määrä oli sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa 

kasvanut 1990-luvun alun tasolleen. Vaikkakin euroaluetta tarkastellessa suhteellisen 

velan määrä ei ajanjaksolla näyttänyt erityisen suurelta, jätti jäsenvaltioiden tarkastelu 

kokonaisuutena eri euromaiden rakenteelliset erot pimentoon. Esimerkiksi Italia ja 

Kreikka eivät ole koskaan saavuttaneet vakaus- ja kasvusopimuksen edellyttämää 60 

prosentin velan ja bruttokansantuotteen suhdetta. Sen sijaan esimerkiksi Espanjalla, 

Portugalilla ja Irlannilla suhteellinen velan määrä alkoi huomattavasti laskea 1990-luvun 

jälkimmäillä puoliskolla, ja valtioiden talous suhteellisen velkamäärän avulla tarkastellen 



 

 

näytti melko vakaalta. 2000-luvun koittaessa Portugalin suhteellinen velkataakka kasvoi 

kuitenkin huolestuttaviin lukemiin. Samaan aikaan Irlanti sekä Espanja olivat 

positiivisten taloudellisten shokkien vaikutusten alaisina, ja molempien maiden 

tuotannon taso kasvoi suuresti 2000-luvun alkupuoliskolla pienentäen merkittävästi 

suhteellisen velan määrää bruttokansantuotteen kasvaessa. Riskivaltiot olivat siis 

erilaisissa tilanteissa, ja vaikka Italian, Kreikan ja Portugalin suhteellinen velkataakka 

vaikutti oleman kestämätöntä, euroalue näytti kokonaisuudessaan voivan taloudellisesti 

hyvin, osin johtuen Espanjan ja Irlannin tuotannontason kasvusta. Markkinat eivät 

suhteellisten velan osuuksien ja rahaliiton tuoman turvallisuuden myötä uskoneet 

valtionvelkakriisiin, mikä loi otollisen pohjan kriisille kyteä vähin äänin. (Lane, 2012). 

Kokonaisuutta tarkastellessa siis Euroopan Unionin talouskasvu sekä maltillinen 

rahoitusmarkkinaympäristö piilottivat taakseen rahaliiton mahdolliset heikkoudet, jotka 

pääsivät myöhemmin valloilleen Yhdysvalloista levinneen pankkikriisin seurauksena 

vuonna 2007.  

 

Tutkimuksessa sivutaan myös valtavia eroja jäsenvaltioiden taseiden välillä. 2000-luvun 

alkupuoliskolla ongelmavaltioilla (Kreikka, Portugali, Espanja) oli jopa yhdeksän 

prosenttiyksikön suuruinen alijäämä taloudessa, kun taas euroalueen veturivaltio Saksan 

valtiontalous oli 5,1 prosentin verran ylijäämäinen (Eurostat, 2019). Vuosina 2003-2007 

keskimääräisesti muut Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alijäämä liikkui tasaisesti 

nollan prosentin molemmin puolin. Tällaisessa tilanteessa, missä rahaliiton 

jäsenvaltioiden kesken on suuria epätasa-arvoisuuksia budjeteissa, voisi Euroopan 

uudelleenallokoida resursseja suurten ja vakaiden pääomien markkinoilta 

ongelmatalouksien avuksi (Blanchard & Giavazzi, 2002). Lane kuitenkin 

tutkimuksessaan kertoo, että vaikka pääomaliikkeitä saatiinkin ohjattua korkean 

taloudellisen hyvinvoinnin markkinoilta kohti alijäämäisiä talouksia, ei pääomaliikkeet 

itsessään korjaa rakenteellisia ongelmia talouksissa – niin kauan kun rahavirrat sijoitetaan 

tuottavuutta lisäämättömään pääomaan. Lisäksi pääomaliikkeet budjettivajeiden 

rahottamiseksi sisältävät lyhytaikaisia riskejä liittyen rahoituksen kestävyyteen. Mikäli 

alijäämän paikkaamiseen käytetty pääoma ehtyy esimerkiksi rahoittajavaltioon 

kohdistuvan negatiivisen talousshokin myötä, täytyy alijäämä uudelleen rahoittaa 

nopeallakin aikataululla. Lane käsittelee tällaisiin nopeisiin pääomaliikkeisiin 

kohdistuvia riskejä viitaten Freundin ja Warnockin (2007) tutkimustuloksiin 

rahoitusvaateiden hinnoittelun romahtamisesta sekä assosioidun työttömyyden kasvun 

ilmenemisistä suurten ja äkillisten pääomaliikkeiden yhteydessä. Lanen (2012) mukaan 

äkillisten pääomaliikkeet yhdistetään yleensä myös orastavaan pankkikriisiin, etenkin jos 

pääomaliikkeiden välittäjänä on toiminut yksityisten markkinavoimien sijasta kotimaiset 

pankit.  

 

Lane jatkaa Euroopan Unionin ongelmallisten rakenteiden käsittelyä maailmanlaajuisen 

finanssikriisin puhkeamisen jälkeen. Vuonna 2009 Kreikan alijäämäennuste 

kaksinkertaistui edellisen vuoden ennusteeseen nähden, 6 prosentista 12,7 prosenttiin. 

Tutkimuksen aiemmissa vaiheissa käsitellyn kasvu- ja vakaussopimuksen kolmen 

prosentin budjettialijäämärajoite oli siis ylitetty reilusti, mikä asettaa Euroopan Unioinin 

kyvyn reagoida vakaviin ongelmatilanteisiin kyseenalaistuksen kohteeksi. Vaikkakin 

Kreikan taloudellinen tilanne ja rakenteelliset epätasa-arvot jäsenvaltioiden välillä jäivät 

suurimmiksi syyllisiksi kärjistyneeseen tilanteeseen, ei taloudellisesti hyvinvoivia 

naapurivaltioita voi pitää vailla vastuuta. Kreikan erityisen alijäämäiseen budjettiin olisi 
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pitänyt reagoida talouspoliittisin keinoin jo ennen vuoden 2009 

budjettialijäämäennustetta.  

 

Valtionvelkakriisi kasvatti suuresti jäsenvaltioiden suhteellista velkataakkaa, ja Euroopan 

Unioini joutui alkaa toteuttamaan suunnitelmiaan jäsenmaiden valtionvelan 

vähentämiseksi takaisin kriisiä edeltäviin lukuihin. Lane (2012) tutkimuksessaan viittasi 

neljään ongelmaan, jota Euroopan Unioni kohtasi kriisin jälkeisessä talouden 

elvyttämisessä. Ensimmäinen ongelma liittyy valtionvelan luonteeseen ja siihen, että 

velkamäärän suhde bruttokansantuotteeseen tulisi olla maltillinen. Koska suuri osa 

jäsenvaltioista on vakaita, korkean tulotason maita, ei näille ollut oletettavissa erityisen 

nopeatempoista kasvua kriisin jälkeen. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, ettei 

suhteellinen velan osuus pienene muuten kuin velan maksun myötä, koska taloudet eivät 

pysty määräänsä enempää kasvamaan. Talouskasvun luonnollisten rajoitteiden lisäksi 

Reinhartin ja Rogoffin (2010) huomiot pankkikriisin jälkeisestä hidastuneesta 

talouskasvusta eivät antaneet jäsenvaltioille tervettä taloudellista kasvualustaa. 

Myöhemmin 2010-luvulla Euroopan suuret taloudet olivat kuitenkin päässeet 

talouskasvun syrjään kiinni, vaikkakaan Euroopan Unionin toimet talouksien 

elvyttämiseksi eivät samalla tavalla ulottuneet rahaliiton reunavaltioihin kuin esimerkiksi 

Saksaan ja Ranskaan. Lanen (2012) toisena Euroopan Unionin ongelmana huomauttaa 

ilmeisen poliittisen kriisin, joka seuraa kalliita jäsenvaltioiden pelastusohjelmia. 

Euroopan Unionin jäsenmaille kriisi oli kallis, mikä näkyi poliittisen ympäristön 

kiristymisenä. Lanen havainto poliittisten riskien konkretisoitumisesta osui oikeaan, kun 

kesäkuussa 2016 Iso-Britannia äänesti EU-eron puolesta, mikä edelleen kuluvan 

vuosikymmenen loppupuolella on nostanut Euroopan Unionin ongelmat pinnalle. 

Kolmantena uhkana euroalueen elpymiselle Lane näkee Reinhartin ja Sbrancian (2011) 

havainnot siitä, että elvyttämisperiodin aikana suuret sijoittajat, kuten pankit ja 

eläkerahastot, voidaan painostaa julkishallinnon toimesta ylipainottamaan kotimaisen 

velan määrää sijoitettavassa taseessaan. Neljäntenä haasteena euroalueen velkataakasta 

selviämiseksi käsitellään edelleen Reinhartin ja Rogoffin (2010) markkinataloudelliset 

huolet euroalueen sijoitusten houkuttelemattomuudesta. Ennen valtionvelkakriisiä 

esimerkiksi Kreikan riskipreemio houkutteli yksityistä varallisuutta Euroopan 

ulkopuolelta sekä eurooppalaisilta yksityisiltä sijoittajilta. Kriisin jälkeen ei enää ole ollut 

itsestäänselvää, että Euroopan Unionin jäsenvaltioiden joukkovelkakirjat olisivat samalla 

tavalla riskittömiä niin kuin ennen. Kaiken kaikkiaan Lane (2012) tiivistää havaintonsa 

ja muut tutkimukset siihen totuuteen, että kotimaisen valtionvelan suhteellisen määrän 

kasvu ja sen hallitsemattomuus jättävät Euroopan Unionin rahaliiton haavoittuvaiseksi 

myös tulevaisuudessa.  

 

Lanen (2012) esiin nostamien epäkohtien lisäksi Brady ja Magazzino (2018) kritisoivat 

ilmiselvää ongelmaa valvonnan ja seurannan puutteesta liittyen Euroopan Unionin 

säädöksiin velan ja bruttokansantuotteen suhteellista määrää ja alijäämän suuruutta 

koskien. Valvonnan ja seurannan puutteen lisäksi Brady ja Magazzino (2018) tukevat 

Lanen (2012) havaintoja Euroopan Unionin rajoitusten käytännön implikaatioista liittyen 

yksittäisten jäsenvaltioiden kykyyn selviytyä velkakriisistä ja sen aiheuttamista 

taloudellisista haasteista. Niin sanotulla talouden liikkumavaralla (engl. fiscal space) 

tarkoitetaan niitä velanoton, veronkorotuksien ja muiden talouspoliittisten toimenpiteiden 

mahdollisuuksia, joita valtio pystyy sille asetetuissa raameissa tekemään (Brady & 

Magazzino, 2018). Mikäli valtion taloudellinen liikkumavara on pienempi, esimerkiksi 

velkamäärän lähestyessä kuuttakymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta, vähentää se 



 

 

valtion kykyä reagoida itsenäisesti velkakriisiin. Tämä kuvaa Euroopan Unionin velka- 

ja alijäämärajoitusten luonnetta isommalla tasolla: Niillä jäsenmailla, jotka erilaisten 

sanktioiden pelossa pyrkivät pitämään bruttokansantuotteensa ja alijäämänsä Euroopan 

Unionin sopimusten mukaisilla tasoilla, voi olla rajoitetumpi taloudellinen liikkumavara 

kuin niillä mailla, jotka eivät kykene tai halua kyetä sitoutumaan Euroopan Unionin 

pelisääntöihin. Mikäli havainnot Euroopan Unionin kyvyttömyydestä valvoa ja 

toimeenpanna sen asettamia rajoituksia pitävät pitkällä aikavälillä paikkaansa, ei 

rationaalisten jäsenmaiden kannata rajoittaa omaa talouspoliittista liikkumavaraansa 

noudattamalla Euroopan Unionin asettamia rajoituksia velan määrän tai alijäämän 

suhteen. Myös Ghosh et al. (2013) tutkimustuloksillaan kyseenalaistavat Euroopan 

Unionin rajoitukset velan ja bruttokansantuotteen määrälle, joka tukee suurilta osin Lanen 

(2012) selvitystä Euroopan Unionin rakenteellisista ongelmista. Ghoshin et al. (2013) 

tutkimustuloksia käsitellään tarkemmin tämän tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa. 

 

Euroopan Unionin rakenteellisiin haasteisiin jäsenvaltioiden velan määrän näennäisesti 

rajattomasti kasvusta vastattiin vuonna 2013, kun Euroopan Unioni päivitti jäsenmaiden 

ohjeistusta liittyen valtionvelkaan ja kestäviin valtiontalouksiin. Taloudellisen hallinnon 

pääsäännöt keskittyvät siihen, että jäsenmaiden tulee hyväksyä alati kasvavat velkamäärät 

uhkana taloudelliselle tasapainolle. Lane (2012) arvostelee Euroopan Unionin toimia 

erityisesti siitä, että kasvu- ja vakaussopimuksessa sovitut 60 prosentin velkakatto sekä 3 

prosentin alijäämän alataso eivät ole sidottuna talouden sykliseen luonteeseen. Kriisin 

jälkeen huomio kiinnitettiin myös muihin taloudellisiin mittareihin suhteellisen velan 

sekä alijäämän suuruuksien seuraamisen lisäksi (Lane 2012). Muun muassa kiinteistöjen 

hintoja, yksityistä velkaantumista sekä ulkoista epätasapainoa jäsenvaltioiden budjettien 

välillä alettiin seuraamaan. Epäilys heräsi siitä, onko Euroopan Unionin jäsenmailla 

kykyä analysoida usein huomaamattomaksi jääviä epätasapainoja talouksien sisällä tai 

reagoimaan ja hallitsemaan tunnistettuja riskejä. Jotta valtionvelkakriisien syntyminen 

tulevaisuudessa voitaisiin estää, seuraavat muutokset Euroopan Unionin rakenteisiin ja 

ohjeistuksiin voivat Lanen (2012) mukaan ottaa huomioon menneisyydestä opitut virheet. 

Pankkiunioni, joka tähtää pankkien pääomavaatimuksiin, yhdenmukaiseen 

talletussuojaan sekä uusiin elvytys- ja kriisinratkaisusääntöihin (Eurooppa-Komissio, 

2019). Pankkiunionin hyödyt tiivistyvät siihen, että pankkiunionin jäsenvaltioiden ei 

tarvitsisi kantaa yksin pankkikriisiriskejä, jotka aiemmin käsitellyn mukaisesti 

vaikuttavat suurella todennäköisyydellä valtionvelkakriisien laukeamiseen. Toisena 

askeleena kohti vakaampaa taloudellista euroaluetta on niin-kutsutut eurobondit (Favero 

& Missale, 2012). Eurobondit koostuvat jäsenvaltioiden julkisesta velasta, ja niiden 

ajatuksena on tuoda halvempi vaihtoehto taloudellisesti vahvoille jäsenmaille 

ongelmavaltioiden konkurssiriskin pienentämiseksi (Lane 2012). Eurobondien ongelmat 

liittyvät esimerkiksi siihen, että valtionvelkakriisin puhjetessa suurilla ja vakailla 

jäsenmailla olisi taseessaan korkeariskisen jäsenvaltion lainaa, joka edelleen levittäisi 

epävakauden myös perinteisesti vahvojen talousmaiden taseisiin. Jotta taloudellisesti 

heikossa tilanteessa olevat jäsenmaat eivät käyttäisi eurobondeja velan ylimalkaisen 

kasvattamiseen, voisi esimerkiksi eurobondien maturiteettiä rajata niin, etteivät 

heikommat taloudet voisi rajoittaa rakenteellisista syistä johtuvaa budjettialijäämäänsä 

yhteisen joukkovelkakirjan avulla (Philippon & Hellwig, 2011). (Lane, 2012). 

 

Euroalueen rakenteellisiin ongelmiin kyvyttömyydessä reagoida vaarallisen suuriin 

suhteellisiin jäsenvaltioiden velkamääriin voisi Lanen mukaan auttaa syvempi 

talouspoliittinen yhteistyö. Esimerkiksi syvenevää talouspoliittista yhteistyötä voisi 
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edustaa esimerkiksi valtion rajojen yli ulottuva vero-ohjaus tai enemmän koordinoitu 

valtiollinen yhteistyö liittyen tarkempaan ja laskelmoidumpaan reagointiin 

makrotaloudellisten olosuhteiden niin vaatiessa (Lane, 2012). On syytä kiinnittää 

huomiota myös alijäämä- ja suhteellisen velan rajoitusten kankeuteen. Valtioiden tulisi 

voida optimoida velkaantumisasteensa suhteessa reaalisen talouskasvun ja reaalisen velan 

kustannuksen erotukseen, jota voidaan pitää yhtenä kriittisimpänä yksittäisenä 

muuttujana liittyen valtion kykyyn selviytyä valtionvelastaan (Junttila, 2019).  

 

3.2 Valtionlainan reaaliset kustannukset 

Valtion kyky selviytyä valtionvelasta riippuu pääasiassa kahdesta asiasta. Ensimmäisenä 

vaikuttavana tekijänä on reaalinen talouskasvu. Reaalinen talouskasvu on tärkeä 

komponentti valtiontalouden dynamiikkaa tarkastellessa. Mikäli menot pysyvät 

ennallaan ja reaalinen talouskasvu on suurempaa kuin aikaisempana vuonna, jäisi 

valtiontalous ylijäämäiseksi. Tällöin valtio pystyy käyttämään budjettiylijäämää 

investointeihin tai julkiseen kulutukseen, jotka vievät edelleen taloutta eteenpäin. 

Reaalinen talouskasvu voi olla myös negatiivista. Mikäli valtiontalouden menot ylittävät 

vuosittaiset tulot, jää budjetti alijäämäiseksi, joka joudutaan rahoittamaan lisävelalla. 

Toinen merkittävä tekijä, joka olennaisesti liittyy valtioiden kykyyn selviytyä velan 

takaisinmaksusta, on velan reaalinen kustannus. Toisin sanoen valtionvelan korko 

vaikuttaa suoraan siihen, kuinka kestäviksi tai kestämättömäksi aiemmin otetun sekä 

tulevan valtionvelan takaisinmaksuerät käyvät. Mikäli korko valtionvelalle nousee 

tarpeeksi, ei ylijäämäinenkään valtionbudjetti tarkoita, että ylijäämällä kyettäisiin 

kattamaan automaattisesti valtionvelan lyhennyksiä. 

 

John Cochrane (2019) tutkimuksessaan käsittelee valtionvelan markkina-arvoa. 

Tutkimus sivuaa samoja tutkimuskysymyksiä, kuin mitä Lane (2012) ja muu akateeminen 

maailma (kts. esim. Ghosh et al. 2013, Brady & Magazzino, 2018) ovat tutkimuksissaan 

esittäneet.  Kuinka valtiontaloudet selviävät veloistaan? Tulevatko valtiontaloudet 

olemaan niin ylijäämäisiä, että edellisen valtionvelkakriisin aiheuttamat velkamäärät 

voidaan maksaa tulojen ja menojen erotuksella? Vai kokeeko Eurooppa positiivisia 

fiskaalisia shokkeja, jotka bruttokansantuotteen kasvun myötä keventävät valtioiden 

suhteellisen velan määrää? Vai voidaanko olettaa korkotasojen pysyvän niin alhaalla, että 

valtiontaloudet nykyvahvuuksineen kykenevät maksamaan edulliset lainanlyhennykset 

pienellä ylijäämällä?  

 

Cochrane (2019) määrittelee velan arvon seuraavasti: Velan arvo vastaa tulevaisuuden 

valtionbudjetin ylijäämien diskontattua nykyarvoa. Tämä tarkoittaa, että valtionbudjetin 

tulevaisuuden ylijäämät summataan yhteen ja niille lasketaan nettonykyarvo 

diskonttatekijää käyttäen. Tutkimuskysymys on yksinkertainen: Minkälainen yhdistelmä 

tulevaisuuden budjettiylijäämiä, talouskasvua ja diskonttakorkoa muodostavat sellaisen 

velan arvon, että se vastaa nykyhetken velkasummaa? Tutkimusasetelma nojaa 

oletukseen velan nykyarvosta. Velan nykyarvon tulisi oletuksen mukaan vastata ex-post 

tuotoilla diskontattuja tulevaisuuden ylijäämiä. Cochrane (2019) tutkimusessaan selvittää, 

että noin puolet sodanjälkeisestä keskihajonnasta velan ja bruttokansantuotteen suhteessa 

selittyy oletetuilla tulevaisuuden ylijäämillä ja puolet selittyvät diskonttatekijällä. Jos 



 

 

noin puolet velan ja bruttokansantuotteen suhteen vaihtelusta selittyy tulevaisuuden 

ylijäämillä, toinen puolikas on selitettävissä diskonttatekijän suuruudella niin kolmannen 

tutkittavan komponentin, kasvuennusteen (eli oletetun kasvun) kontribuutio velan ja 

bruttokansantuotteen suhteen vaihtelun selittämiseksi jää miltei olemattomaksi. Cochrane 

(2019) lisää, että kun tarkastelun kohteena on koko aineisto (Hall, Payne & Sargent 2018), 

eikä pelkästään sodanjälkeisten aikojen tarkastelu, niin keskihajonta selittyy enenevissä 

määrin diskonttatekijän arvoilla ja vähenevissä määrin tulevaisuuden ylijäämäennusteilla.  

 

Tutkimuksessaan Cochrane (2019) käyttää Hallin, Paynen ja Sargentin aineistoa vuodelta 

2018. Aineisto kattaa kaikkien Yhdysvaltain Valtiovarainministeriön (US Treasury) 

liikkeelle laskemien arvopapereiden määrät ja hinnat vuosilta 1776-1960. Tutkimuksen 

perusoletukset siitä, miten valtiontalous toimii ja kuinka historiallisesti valtiot ovat 

selvinneet suuristakin suhteellisen velan määristä, perustuvat pitkälti Hallin ja Sargentin 

aikaisempaan kirjallisuuteen (1997; 2011). Hallin ja Sargentin tutkimuksissa painotetaan 

velan reaalisen markkina-arvon laskemista nimellisarvo-oletuksen sijaan, josta johtuen 

korkokulut tulee käsitellä valtion velkaportfolion tuottona sen sijaan, että niitä 

käsiteltäisiin yksinkertaisesti kuponkimaksuina. (Cochrane, 2019).  

 

Cochrane määrittelee ensiksi oletukset velan ja bruttokansansuhteen käytökselle. 

Seuraavaksi johdamme lyhyesti oletuksien ja velan arvonmääritysoletusten mukaisesti 

tutkimuksessa käytetyn VAR-mallin. Aluksi valtionvelan lineaarinen käytösmalli kaavan 

16 mukaisesti: 

 

(16)  𝑣𝑡+1 = 𝑣𝑡 + 𝑟𝑡+1
𝑛 − 𝜋𝑡+1 − 𝑔𝑡+1 − 𝑠𝑡+1      

 

Logaritminen velan ja bruttokansantuotteen suhde periodin t+1 lopussa, 𝑣𝑡+1, on yhtä 

suuri kuin sen arvo periodin t lopussa lisättynä logaritminen velkasalkun nimellistuotto 

𝑟𝑡+1
𝑛  , josta vähennetään logaritminen inflaatio 𝜋𝑡+1, reaalinen logaritminen kasvuvauhti 

𝑔𝑡+1 ja ylijäämän määrä 𝑠𝑡+1. Kaava 16 kertoo siis velan ja bruttokansantuotteen suhteen 

periodilla t+1. Iteroimalla yksi periodi taaksepäin ja ottamalla huomioon tulevaisuuden 

ylijäämät, kasvuvauhdit sekä inflaatio-oletukset päästään kaavan 17 mukaiseen 

nykyhetken velan ja bruttokansantuotteen suhteeseen (Cochrane, 2019):  

 

(17) 𝑣𝑡 = 𝑣0 − ∑ 𝑠𝑗 + ∑ (𝑟𝑗
𝑛 − 𝜋𝑗 − 𝑔𝑗)𝑡

𝑗=1
𝑡
𝑗=1    

 

Kaava 17 kertoo sen, mikä yhdistelmä menneitä ylijäämiä ja alijäämiä yhdessä 

joukkovelkakirjojen tuottoja, inflaatiota ja kasvua on johtanut velan ja 

bruttokansantuotteen suhteeseen ajanhetkellä t. Kun kaavan 17 perusteella tiedetään, 

miten menneisyyden tarkasteltavat muuttujat vaikuttavat velan ja 

bruttokansantuotteeseen hetkellä t, voidaan iteroimalla eteenpäin muuttaa kaava 

vastaamaan kysymykseen, kuinka tulevaisuuden odotukset inflaatiolle, kasvulle ja 

ylijäämille muodostavat velan nykyarvon bruttokansantuotteen suhteen (Cochrane, 2019): 

(18)  𝑣𝑡 = ∑ 𝑠𝑡+𝑗 − ∑ (𝑟𝑗
𝑛 − 𝜋𝑗 − 𝑔𝑗)𝑇

𝑗=1
𝑇
𝑗=1 + 𝑣𝑡+𝑇  

Nyt velan arvon ja bruttokansantuotteen suhde on yhtä suuri kuin tulevaisuuden 

ylijäämien nykyarvo diskontattu BKT-sopeutetulla reaalisella ex-post tuotolla. 

Yksinkertaistamisen vuoksi Cochrane (2019) olettaa tuotto-oletuksen vastaavan 
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kasvuennustetta, eli r = g. On huomattava, että kaava (18) pätee ainoastaan 

mittausajankohdan jälkeen, sillä diskonttotekijänä on käytetty ex-post -tuottoja. Jos 

otetaan yhtälölle ehdollinen odotusarvo kaikille niille todennäköisyyksille ja tapahtumille, 

jotka sisältävät valtionvelan ja bruttokansantuotteen suhteen ajanhetkellä t, saadaan 

yhtälö muokattua muotoon, mikä pätee myös ex-ante, jolloin VAR-kriteerit täyttyvät 

mallin osalta (kaava 19):  

(19)   𝑣𝑡 = 𝐸𝑡 ∑ 𝑠𝑡+𝑗 − 𝐸𝑡 ∑ (𝑟𝑗
𝑛 − 𝜋𝑗 − 𝑔𝑗)𝑇

𝑗=1
𝑇
𝑗=1 + 𝐸𝑡𝑣𝑡+𝑇  

 

Nyt yhtälö täyttää VAR-mallin informaatiokriteerit, olettaen, että selitettävä muuttuja 𝑣𝑡 

on stationaarinen.  

Tarkastellessa muuttujien vaikutusta varianssiin VAR -dekomposition keinoin 

Cochranen (2019) tutkimustulokset viittaavat siihen, että 55% valtion ja BKT:n 

suhteen varianssista selittyy tulevaisuuden odotettujen ylijäämien hajonnalla. 

Jäljellejäävät 45% keskihajonnasta kuuluvat diskonttakoron variaatiolle. Diskonttakoron 

vaihteluun vaikuttavat lähinnä reaalituotot. Diskonttakoron vaihteluun ei merkitsevästi 

vaikuta ennusteet tulevaisuuden kasvusta. Reaalituottojen variaatio selittyy pitkälti 

oletetuilla nimellistuotoilla inflaation sijasta. Suurimpana yksittäisenä huomiona on 

tulevaisuuden ylijäämien sekä diskonttakoron merkitys. Eli kuten aikaisemmin on todettu, 

kasvuennusteen tai oletetun kasvuvauhdin merkitys velan ja bruttokansantuotteen 

suhteen vaihtelun selittäjänä jää olemattomaksi.  

Diskonttakoron merkitys korostuu, kun tarkastellaan valtiontalouksien intertemporaalisia 

budjettirajoitteita. Junttila (2019) tutkimuksessaan alleviivaa reaalisen koron ja reaalisen 

talouskasvun erotuksen, diskonttakoron, merkitystä valtioiden budjettirajoitteiden 

pitävyyttä tarkastellessa. Junttilan (2019) mukaan pitkällä aikavälillä etenkin Euroalueen 

valtiot ryhmänä (sekä monet Euroalueen maista yksittäin) ovat riippuvaisia reaalisesta 

talouskasvusta, kun tarkastellaan intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyttä. 

Lyhyellä aikavälillä velan ja alijäämän suhde noudattaa budjettirajoitteen pitävyyttä, 

mutta reaaliset taloudelliset muuttujat eivät määritä lyhyenkään aikavälin optimaalista 

velkapolkua. Junttilan mukaan intertemporaalisen budjettirajoitteen pitämättömyys 

johtuu finanssikriisin jälkeisestä ajasta, jolloin velkasuhteen kasvoivat tarkasteltavilla 

OECD-mailla kestämättömille tasoille.  

 

 

 

3.3 Intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyys 

Tämän tutkimuksen aiemmissa osioissa käsiteltiin finanssipoliittisen kestävyyden 

määritelmää laajasti Bohnin (2005) tutkimuksen ja ajatusten avulla. Bohn 

tutkimuksessaan siis tutkii Yhdysvaltojen finanssipolitiikan kestävyyttä analysoiden 



 

 

finanssipoliittisia muuttujia, kuten korkotasoa, talouskasvua sekä valtionvelan määrää 

vuosilta 1792-2003. Erityisenä kiinnostuksen kohteena tutkimuksessaan Bohn pitää 

talouskasvun seurannaisvaikutusta valtion velkaantumisen kestävyyden kontekstissa.  

Tutkimuksen perustavanlaatuinen tulos on se, että julkisen velan määrän heilahtelulla on 

positiivinen yhteys talouden ylijäämään. Tämä tarkoittaa, että julkisen velan käytön 

finanssipolitiikan välineenä voidaan nähdä vaikuttavan positiivisesti valtiontalouden 

suoriutumiseen tutkitulla aikavälillä.  

 

3.3.1 Yksikköjuuret ja stationaarisuus (Ad Hoc -kestävyys) 

 

Tutkimuksensa empiirisen osuuden Bohn (2005) aloittaa tarkastelemalla Yhdysvaltain 

fiskaalisten muuttujien aikasarjaominaisuuksia. Edellä käsiteltiin laajasti yksikköjuurten 

ja stationaarisuuden merkitystä finanssipolitiikan kestävyyttä tarkastellessa. Koska 

alijäämää kuvaavan muuttujan stationaarisuuden tutkiminen vastaa konseptiltaan samaa 

asiaa kuin sen epästationaaristen osien yhteisintegraation tutkiminen, jättää Bohn 

muuttujien yhteisintegraation käsittelyn tutkimuksestaan pois. Aineisto kattaa 

Yhdysvaltain fiskaaliset muuttujat (eritelty alla) vuosilta 1792-2003.  

 

Tutkittavat reaaliarvoiset muuttujat Bohnilla ovat julkinen velka, korkomenot huomioiva 

alijäämä, pääasiallinen alijäämä, julkiset tulot, kustannukset ilman korkomenoja sekä 

kustannukset erikseen jaettuna asevoimien ja muiden kuin asevoimien kustannuksiin. 

Tutkimuksessa muuttujille suoritetaan Phillips-Perron- ja laajennettu Dickey-Fuller -

testit, nollahypoteeseina yksikköjuuren olemassaolo. Vastaavasti tutkimuksessa 

suoritetaan niin kutsuttu KPSS-testi trendistationaarisuuden löytämiseksi, 

nollahypoteesina trendistationaarisuuden olemassaolo tutkittavissa muuttujissa. On 

tarpeellista tutkia muuttujia usean eri yksikkötestin avulla, sillä jokaisella testillä yksittäin 

on oma heikkoutensa. Phillips-Perron -testi käsittelee heteroskedastisuutta oivasti, mutta 

ei osaa ottaa huomioon autokorrelaatiota (Hamilton, 1994). Laajennettu Dickey-Fuller -

testi osaa lisätä autoregression vaatiman korjauksen yksikköjuuritarkasteluun mukaan, 

mutta saattaa antaa harhaisia tuloksia, mikäli muuttujissa esiintyy heteroskedastisuutta 

(Hamilton, 1994). 

 

Bohnin (2005) aineistoa tarkastellessa on selvää, että molemmat alijäämää kuvaavat 

muuttujat ovat stationaarisia. ADF sekä PP -testit hylkäävät hypoteesin yksikköjuuren 

olemassaolosta, mutta KPSS ei hylkää ajatusta trendistationaarisuudesta. Muuttujat, jotka 

eivät kuvaa alijäämää, ovat päinvastoin epästationaarisia: ADF ja PP -testit muiden 

muuttujien tapauksessa eivät hylkää yksikköjuuren olemassaoloa, ja vastaavasti KPSS-

testi hylkää stationaarisuuden. Tulokset ovat siltä osin tyydyttäviä, että ne täyttävät 

Trehanin ja Walshin (1988) ehdot finanssipolitiikan kestävyydelle: Stationaarinen 

alijäämä ympäristössä, jossa julkiset tulot, julkiset menot ja julkinen velka eivät ole 

stationaarisia, kunnioittaa intertemporaalisen budjettirajoitteen ja transversaaliusehdon 

vaatimuksia.  

 

On kuitenkin selvää, että yksikkötestien tulokset eivät ole intuitiivisesti järkeviä. Bohn 

(2005) kertaa, että alijäämä korkomenoineen on velan määrän ja pääasiallisen alijäämän 

lineaarinen funktio. Kun velka on epästationaarinen, eivät sekä pääasiallinen alijäämä 

sekä alijäämä korkomenoineen voi olla stationaarisia. Tämä johtuu siitä, ettei 
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yksikköjuuritestit ole tarpeeksi voimakkaita erottelemaan stationaarisuutta termissä −𝑠𝑡 

termin −𝑠𝑡 + 𝑟𝑡 ∗ 𝑑𝑡−1 stationaarisuudesta. Jää siis epäselväksi, kumpi alijäämää 

kuvaavista muuttujista oikeastaan on stationaarinen, ja ei ole varmuutta täyttyvätkö 

Trehanin ja Walshin (1989) asettamat ehdot intertemporaaliselle budjettirajoitteelle. 

Tutkimuksen reaalimuuttujien variansseissa esiintyy myös poikkeuksellisen paljon 

epästationaarisuutta. Tyypillistä on, että aikavälillä 1792-2003 muuttujien keskihajonta 

kasvaa ajan myötä muun muassa maailmansotien vuoksi, mutta aineisto on tämän 

testaamisen vuoksi jaettu myös erilliseen 1960-2003 ajanjaksoon, jossa alati suurenevaa 

varianssia on myös havaittavissa. Kun varianssi kasvaa ajan myötä suurestikin, se asettaa 

yksikköjuuritestien tulokset kyseenalaistettaviksi (Bohn, 2005).  

 

Bohn tarkasteli aineistoa myös suhteellisten lukujen näkökulmasta: BKT:hen 

suhteutettuina alijäämät, valtion tulot, kulutus ilman asevoimien kulutusta olivat 

aikasarjaominaisuuksiltaan hyvin samankaltaiset kuin reaaliarvoihin sidotut muuttujat. 

Bruttokansantuotteeseen suhteutetut velan määrä, asevoimien kulutus sekä valtion menot 

erosivat reaalimuuttujista – BKT:n ja velan suhteelle nollahypoteeseja 

stationaarisuudesta sekä epästationaarisuudesta ei hylätty, BKT:n ja kulujen suhteelle 

nollahypoteesit stationaarisuudesta sekä epästationaarisuudesta hylättiin ja BKT:n ja 

asevoimien kulutuksen suhde hyväksyttiin stationaarisena.  

 

Ajan yli kasvavan varianssin ongelmaan voi auttaa logaritmisen asteikon ottaminen. On 

kuitenkin huomattava, että valtion velanoton kestävyyden tarkastelu tulisi keskittyä siihen, 

kuinka velanotosta voidaan palautua korkean velan tai menojen ympäristössä. 

Logaritmisen asteikon ottaminen veisi tältä perustavanlaatuiselta ajatukselta 

kestävyystarkastelussa pohjan, sillä se vähentäisi merkittävästi muuttujien vaihtelua ajan 

yli tarkasteltavassa aikasarjassa (Bohn, 2005).  

 

Bohnin Ad Hoc -kestävyyteen perustuvat tutkimustulokset voidaan jakaa karkeasti 

kolmeen osaan. Ensimmäiseksi, BKT-velka -suhteilla tai BKT-hintataso -suhteilla tehty 

ekonometrinen analyysi tarjoaa käyttökelpoisempaa informaatiota fiskaalisesta sarjasta 

kuin mitä reaalisilla muuttujilla. Toisekseen Bohn ei löytänyt tutkimuksessaan tarpeeksi 

todisteita yksikköjuuren olemassaololle velan ja alijäämän suhteessa. Kaikki alijäämän ja 

BKT:n suhdetta kuvaavat muuttujat olivat vahvasti stationaarisia eikä myöskään 

stationaarisuutta velan ja BKT:n suhteen voitu hylätä. Kolmanneksi, muut BKT:hen 

suhteutetut muuttujat pitävät sisällään yksikköjuuren. Koska pääasiallisen alijäämän ja 

bruttokansantuotteen suhde on stationaarinen, voidaan valtion tuottojen ja valtion 

menojen todeta olevan yhteisintegroituneita vektorilla [1,-1]. 

 

3.3.2 Stationaarisuuden, yhteisintegraation ja budjettirajoitteen vaatimukset 

Myöhemmin Bohn (2007) käsitteli stationaarisuuden ja yhteisintegraation tärkeyttä 

tutkiessaan intertemporaalista budjettirajoitetta. Bohn esittää ehdotuksen, että jos 

velkasarja 𝐵𝑡 on integroitunut asteella m ( (𝐵𝑡 ~𝐼(𝑚))  kaikilla 𝑚 ≥ 0, silloin velka 

täyttää transversaaliusehdon kriteerit ja velka, tuotot sekä kulutus täyttävät vaatimukset 

intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyydelle.   

Bohn pohjaa vuoden 2007 tutkimusta siihen, että esimerkiksi Trehan ja Walsh (1989, 

1991) saivat merkittäviä tuloksia intertemporaalisen budjettirajoitteen ja 

transversaaliusehdon vaatimuksista yhteisintegraatiolle ja stationaarisuudelle, ei niitä voi 



 

 

kuitenkaan pitää absoluuttisina ja yleismaallisina tuloksina. Tämä liittyy 

reaalimaailmalliseen oletukseen velan rajoittamisesta ja siihen, että velkapolun 

kehitykselle raamien asettaminen voi usein olla taloudellisesta näkökulmasta järkevää. 

Tällaiset rajoitukset velkapolulle voivat olla esimerkiksi velan ylärajoja, joko 

absoluuttisilla arvoilla tarkasteltuna tai suhteutettuna esimerkiksi 

bruttokansantuotteeseen. Mikäli velan määrää on rajoitettu, voi olla taloudellisessa 

mielessä kiinnostavaa tarkastella integroitumisen asteita (m = 0 tai 𝑚 ≥ 0 ).  

 

Bohnin (2007) mukaan differenssistationaarisuuden etsiminen muuttujista (m = 1) ei ole 

kiinnostavaa, sillä velkarajoitukset olettaen m = 1 ei täytä intertemporaalisen 

budjettirajoitteen vaatimuksia. Bohnin ehdotuksen mukaan empiirisiä testejä, joiden 

ajatuksena on etsiä intertemporaalisuutta vioittavia ominaisuuksia alhaisen asteen 

integraation puuttumisen avulla ei voi pitää valideina. Rajoitukset ja ehdot 

yksikköjuurille ja yhteisintegraatiolle täytyy tarkastella Bohnin (2007) uuden ehdotuksen 

valossa jokaiselle muuttujalle erikseen.  

 

Valtion tuloille ja korkomenot huomioivalle kulutukselle ei tarvitse asettaa rajoituksia 

yhteisintegraatiolle tai kulutuksen vakiokertoimelle. Bohnin toinen ehdotus on, että 

korkomenot huomioiva kulutus 𝐺𝑡
𝑇~ 𝐼(𝑚𝐺) ja valtion tulot 𝑇𝑡~ 𝐼(𝑚𝑇) voivat olla eri 

asteisesti integroituneet eivätkä välttämättä yhteisintegroituneet. Siten 𝐵𝑡~ 𝐼(𝑚)  on 

integroitunut asteella 𝑚 ≤ max(𝑚𝑔, 𝑚𝑟) + 1, joten transversaaliusehto ja 

intertemporaalinen budjettirajoite pitävät tulojen ja menojen osalta (Bohn, 2007).  

 

Pääasialliselle alijäämälle ja velalle Bohn (2007) asettaa kolmannen ehdotuksensa. 

Oletetaan  𝐷𝐸𝐹𝑡 + 𝛼𝐵𝑡−1 = 𝑧𝑡~ 𝐼(𝑚)  sellaisille arvoille jotka 𝛼 ∈ (0, 1 + 𝑟) . Jos 

oletetaan 𝑟𝑡 = 𝑟 vakioksi, niin velka täyttää intertemporaalisen budjettirajoitteen ehdot. 

Ehdotuksessa 3 virheenkorjausmallin käyttö ei vaadi oletusta stationaarisuudelle, sillä 

transversaaliusehto pitää niin kauan, kun valtion päättäjät ymmärtävät kasaantuvan 

velkataakan dynamiikat ja pystyvät säätämään velanottoa tilanteesta riippuen 

positiivisesti siten, että 𝛼 > 0  . Kuten Trehanin ja Walshin (1991) tutkimuksessa 

huomioitiin, on tärkeää, että kaikki juuret ovat aidosti pienempiä kuin 1+r. Bohn 

huomauttaa, että tämän ehdon täyttyminen ei vaarannu, vaikka sarjoissa esiintyisikin 

yksikköjuurta. Empiirisen tutkimuksen kannalta tämä tosin voi olla ongelmallista, sillä 

voi olla vaikeaa erottaa yksikköjuuri ja 1+r -juuri toisistaan velkaprosessista (Bohn, 2007). 

 

Vuoden 2007 tutkimuksensa velan ja pääasiallisen alijäämän osalta Bohn kiteyttää siten, 

että niiden tilastollisia yhteyksiä on mielekästä tutkia taloustieteellisestä näkökulmasta. 

Mielenkiinnon ei tule kuitenkaan rajoittua yhteisintegraation hylkäämiseen tai 

hyväksymiseen, vaan mielenkiinnonkohteena tulee olla velan ja alijäämät parametrit 𝛼 ja 

r. Bohn ehdottaa tutkimuksessaan kestävää nimellistä velkatasoa  𝑏𝑡
~ , johon palataan 

myöhemmin käsitellessämme kestävyyden mallintamista.  

 

Tärkeintä aikasarjojen tilastollisten ominaisuuksien tutkiessa velanoton kestävyyden 

kontekstissa on se, ettei Bohnin (2007) mukaan niillä voi automaattisesti hylätä 

intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyttä. Intertemporaalinen budjettirajoite voi 

olla pitävä ja validi vaikka budjetti-identiteetin muuttujat eivät olisi yhteisintergroituneita 

tai vaikka alijäämät, tulot ja kulutus olisi differenssistationaarista. Bohn (2007) ehdottaa 

kestävyyden tutkimista varten kahta asiaa: Joko täytyy ottaa 

käyttäytymistaloustieteellinen näkökulma ja tarkastella entiteetin käyttäytymistä – 
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täyttääkö esimerkiksi valtion tai hallituksen käyttäytyminen intertemporaalisen 

budjettirajoitteen vaatimukset esimerkiksi siten, että muuttaako velanottaja 

käyttäytymistään velkataakan muuttuessa. Toisekseen, voi olla mielekästä rajoittaa 

politiikkaa esimerkiksi velkamäärien avulla. Tällöin stationaarisuusoletusten tärkeys 

korostuu, vaikkakin ylimääräiset politiikkarajoitukset saattavat vioittaa 

intertemporaalisen budjettirajoituksen vaatimuksia.   

 

 

 

3.3.3 Teoriasta mallintamiseen: Kestävyyden tarkastelu 

 

Velanoton kestävyyden mallintamisessa palataan intertemporaaliseen budjettirajoitteen 

ja transversaaliusehdon asettamiin reunaehtoihin. Oletetaan, että lainoittajat elävät 

ikuisesti ja optimoivat käytöksensä sen mukaan. Markkinat oletetaan täydellisiksi. Kaava 

20a kuvaa lainoittajan transversaaliusehtoa (Bohn, 1995, 2005):  

 

(20a)  lim
𝑛→∞

𝑖𝑛𝑓𝐸𝑡[𝑢𝑡,𝑛 ∗ 𝑑𝑡,𝑛] ≤ 0 

 

Lainoittajan transversaaliusehdossa 𝑢𝑡,𝑛  kuvaa talouden hinnoittelua rahoitusvaateille 

periodilla t+n (Bohn, 1995). Transversaaliusehto ei täyty, mikäli velan alkupääomaa ei 

ikinä maksettaisi takaisin, sillä kukaan rationaalinen lainaaja ei ostaisi valtionvelkaa 

sellaisella sopimuksella. Valtion, eli velanottajan, näkökulmasta lainoittajan 

transversaaliusehto on siis rajoite velanotolle. Voimme myös olettaa, ettei velka ole 

negatiivista ja että velanotolla on jokin raja. Tällöin kaavan 16 mukainen 

transversaaliusehto asettuu yhtäsuureksi nollan kanssa: 

 

(20b)   lim
𝑛→∞

𝑖𝑛𝑓𝐸𝑡[𝑢𝑡,𝑛 ∗ 𝑑𝑡,𝑛] = 0. 

 

On myös huomattava, että valtionlainojen arvo eroaa valtioiden välillä suurestikin. 

Esimerkiksi Euroopassa Kreikan tai Italian joukkovelkakirjojen tuottovaateita ei suoraan 

voi verrata esimerkiksi Sveitsin tai Yhdysvaltojen kymmenvuotisten joukkovelkakirjojen 

tuottovaateisiin. Yleistäen, joukkovelkakirjojen tuottovaatimusten täytyy täyttää Eulerin 

yhtälön ehdot (Bohn, 2005, Kaava 21) 

 

(21)   𝐸𝑡[𝑢𝑡,𝑛 ∗ ∏ (1 + 𝑟𝑡+𝑘)] = 1∀(𝑡, 𝑛)𝑛−1
𝑘=0  

 

Kaavassa 21 𝑢𝑡,𝑛:ta ei Bohnin (2005) mukaan voi pitää yhtä suurena termin  
1

∏ (1+𝑟𝑡+𝑘)𝑛−1
𝑘=0

 

kanssa, joten joukkovelkakirjojen odotettuja tuottoja ei voida pitää diskonttatekijänä 

lainoittajan transversaaliusehdossa (Kaavat 20a, 20b).  

 

Jos yhdistetään kaavan 9 mukainen valtion velan dynamiikka kaavan 20b lainoittajan 

transversaaliusehdon kanssa ja oletetaan muuttujien konvergoituminen, saadaan 

mallinnettua valtion intertemporaalinen budjettirajoite (kaava 22; Bohn, 2005): 

 

(22)  𝑑𝑡
∗ = ∑ 𝐸𝑡[𝑢𝑡,𝑛 ∗ 𝑠𝑡+𝑛]∞

𝑛=0  



 

 

 

Uusi intertemporaalinen budjettirajoite on siis johdettu lainoittajan optimaalisen, 

hyötynsä maksimoivan käyttäytymisen ja valtionvelan dynamiikan pohjalta. Tämä 

intertemporaalinen budjettirajoite eroaa kaavan 13 Ad Hoc -intertemporaalisesta 

budjettirajoitteesta siten, että se ottaa huomioon tulevaisuuden ylijäämien 

diskonttatekijöiden riippuvuuden maailmantilasta ja sen mukaisesta tulevaisuuden 

ylijäämien jakamisesta (Bohn, 2005).  

 

Vastatakseen kysymykseen ”Onko Yhdysvaltojen finanssipolitiikka kestävää?”, Bohn 

tutkii ratkaisevia tekijöitä pääasiallisen alijäämän muodostuksessa. Tutkiessaan 

alijäämän muodostusta Bohn lainaa tutkimusasetelmaa vuoden 1998 

tutkimuksestaan ”The Behaviour of U.S. Public Debt and Deficits”. Regressiomallin 

ajatus on lainattu optimaalisen verotuksen teoriasta, jonka mukaan väliaikaiset shokit 

valtion menoissa sekä väliaikaiset negatiiviset shokit valtion tuloissa aiheuttavat 

normaalia korkeampia budjettivajeita (Bohn, 1998; 2005). Regressiossa selitettävänä 

muuttujana on siis pääasiallinen ylijäämä, selitettävät muuttujat ovat muodossa (Kaava 

23): 

 

(23)  𝑠𝑡 = 𝜌 ∗ 𝑑𝑡
∗ + 𝛽0 + 𝛽𝑔 ∗ 𝑔𝑡

~ + 𝛽𝑦 ∗ 𝑦𝑡
~ + 𝜀𝑡 

 

Kaavassa 23 𝑔𝑡
~  mittaa valtion väliaikaisia kustannuksia, 𝑦𝑡

~  valtion väliaikaista 

tuotannon tasoa, 𝜀𝑡  on virhetermi ja kertoimet 𝜌, 𝛽0, 𝛽𝑔  ja 𝛽𝑦  ovat regressiokertoimia. 

Muodostaakseen väliaikaisen tuotannon tason Bohn erottelee trendit logaritmisesta 

reaalisesta bruttokansantuotteesta ja laskee trendin erotuksen oikeista muuttujan arvoista. 

Väliaikaiset valtionmenot Bohn johtaa asevoimien menoista siten, että  𝑔𝑡
~muodostuu 

AR(2) prosessilla estimoidusta sota-ajan menojen lisäyksestä verrattuna pysyviin (rauhan 

ajan) asevoimien menoihin. Valtion kulut, jotka eivät johdu asevoimista, oletetaan 

noudattavan satunnaiskulkua. Mikäli regressiossa 𝜌  on aidosti positiivinen ja 

tilastollisesti merkitsevä, voidaan todeta finanssipolitiikka kestäväksi.  

 

Regression (kaava 23) mukaan kaikki viisi selittävää muuttujaa viittaavat stationaariseen 

velan ja bruttokansantuotteen suhteeseen, joka keskiarvollisesti on n. 25%. Aineiston 

aikana suurin velan ja bruttokansantuotteen suhde ylittää 100%, mikä kertoo 

keskiarvollisen tilanteen huomattavasta puskurista ulkoisten shokkien varalle (Bohn, 

2005). Alkuperäisen velan määrän regressiokerroin on tilastollisesti merkitsevä ja 

positiivinen, joka viestii finanssipolitiikan kestävyydestä.  

 

Myöhemmässä tutkimuksessaan Bohn (2007) määrittelee myös kestävän velan määrän 

nimellisillä arvoilla. Bohn tarkastelee nimellisiä arvoja, sillä niiden tarkastelu tuottaa 

koherentimpaa informaatiota kuin reaalisilla muuttujilla (Bohn, 2005). Junttila (2019) 

tutkimuksessaan on käyttänyt Bohnin (2007) määritelmässä d:tä budjetin maksutaseena 

ja b:tä velkasuhteena (Kaava 20): 

 

(24)   𝑏𝑡
~ =

1

1+𝑟𝑒𝑓𝑓 𝐸𝑡[𝑑𝑡+1 + 𝑏𝑡+1 − (𝑟𝑡+1
𝑒𝑓𝑓

− 𝑟𝑒𝑓𝑓)]𝑏𝑡 

 

Kaavassa 24 eli Bohnin kestävässä velan määrässä käytetään diskonttatekijänä 𝑟𝑒𝑓𝑓 , joka 

tarkoittaa efektiiviistä korkotasoa  𝑟𝑒𝑓𝑓 =
1+𝑟𝑡

1+𝑧𝑡
− 1, jossa r on reaalinen korkotaso ja on 

BKT:n kasvuaste (Bohn on käyttänyt vuoden 2005 tutkimuksessaan ja kestävyyden 
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syvemmässä määrittelyssä 𝛾 :tä). Intertemporaalisen budjettirajoitteen ja 

transversaaliusehtojen täyttymiseksi oletetaan lainoittajille sekä valtiolle rationaaliset 

odotukset koskien odotusmuuttujia täydellisen ennakkotietämyksen vallitessa, eli toisin 

sanoen todellisten tulevien arvojen tulee vastata ennakko-odotuksia (Junttila, 2019).  

 

Bohnin (2005) tuloksia tarkastellessa on huomattava, intertemporaalisen 

budjettirajoitteen (kaavat 13 ja 18) ominaisuudet valtion velanottoa rajoittavana tekijänä 

eivät välttämättä pidä paikkaansa. Bohn (2005) huomauttaa, että esimerkiksi hintatason 

muodostumisen teorian (FTPL) mukaan intertemporaalinen budjettirajoite toimii 

ensisijaisesti tasapainotilanteena valtionvelan arvon määrittämiseksi (Cochrane, 1988). 

Bohnin tutkimuksessa on oletettu lainaajien rationaalisuus ja velan määrää käsitellään 

nimellisarvoin. Lainaajan transversaaliusehdon mukaan velkaa ei anneta siinä tilanteessa, 

jos lainoittaja ei saa perittyä valtiolta alkuperäisen velan määrää. FTPL:n mukaan 

valtiolla vastoin transversaaliusehtoa on mahdollisuus julistautua konkurssiin, jolloin 

valtioiden ei tarvitse maksaa velkaa ainakaan täysmääräisenä lainoittajilleen takaisin. 

Voidaan kuitenkin sanoa, että rationaalinen lainaaja ei osta valtionvelkaa, mikäli valtio ei 

sitoudu lainoittajan transversaaliusehdon mukaisesti maksamaan velkaansa 

täysmääräisenä takaisin. Jos valtio sitoutuu maksamaan velkansa, voidaan 

intertemporaalisen budjettirajoitteen olevan tasapainotilan sijasta aito rajoite 

velanottamiselle, jolloin FTPL:n oletukset valtion mahdollisesta konkurssista eivät ole 

intertemporaalisen budjettirajoitteen tiellä (Bohn, 2005).  

 

On myös aiheellista ottaa huomioon valtioiden maksusitoumukset, joita ei lasketa 

julkiseksi velaksi. Tällaisia maksusitoumuksia voivat olla esimerkiksi tulonsiirrot kuten 

toimeentulotuki tai julkisen terveydenhuollon kustannukset (Bohn, 1992). On kuitenkin 

osoitettu, että tällaisia maksusitoumuksia voidaan pitää kestävänä finanssipolitiikkana, 

vaikka niitä käsiteltäisiinkin julkisena velkana, sillä enemmistöllä Yhdysvaltain 

äänestäjistä on rahallinen kannuste pitää nämä voimassa nyt ja tulevaisuudessa (Bohn, 

2004). 

 

3.4 Kasvun ja velan suhde 

Reinhart ja Rogoff tutkimuksessaan ”Growth In Time of Debt (2010)” lähestyvät 

velanottamisen kestävyyttä ja valtionvelan konseptia hieman eri näkökulmasta kuin Bohn 

(2005, 2007). Reinhart ja Rogoff tutkivat 44 eri maata noin kahdensadan vuoden ajalta 

tavoitteenaan selvittää talouskasvun ja inflaation rooli valtionvelan muodostumisen 

dynamiikassa. Tutkijat havaitsivat, että vaikka ”normaaleilla” velkatasoilla valtioiden 

velkaantumisen ja kasvun välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, mediaanikasvu 

mailla, joissa julkisen velan ja BKT:n suhde ylittää 90%, on noin yhden prosenttiyksikön 

alhaisempi kuin muilla. Keskimääräinen kasvu samoilla mailla on jopa usean 

prosenttiyksikön verran alhaisempi kuin muilla aineiston mailla (Reinhart; Rogoff, 2010).  

 

Kasvuasteen ja velka–bruttokansantuote -suhteen kaltaista dynamiikkaa tutkijat eivät 

löytäneet inflaation ja kasvuasteen väliltä. Kehittyneille talouksille yhdessä ei ole 

löydetty samanlaista vahvaa yhteyttä korkeiden velkatasojen ja inflaation väliltä. 

Poikkeuksena on joitakin yksittäisiä valtioita, kuten Yhdysvallat, jossa inflaation ja velan 



 

 

suhde on ilmeinen (Rogoff; Reinhart, 2010). Kasvuasteen ja velan yhteys on tilastollisesti 

merkitsevä niin kehittyvissä kuin kehittyneissäkin maissa, mutta toisin kuin kehittyneitä 

valtioita tarkastellessa, tutkijat löysivät inflaation ja kehittyvien valtioiden velkamäärien 

välillä merkitsevän yhteyden.  

 

Tutkimuksessaan Reinhart ja Rogoff (2010) pyrkivät siis ymmärtämään velan yhä 

korkeampien tasojen makrotaloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksessa käsitellään eritoten 

kasvun vaikutusta alati kasvaviin velkataakkoihin. Velan ja kasvun suhdetta ja sen 

ominaisuuksia tutkijat vertaavat siihen, ettei velkaa suvaita markkinoilla. Markkinoilla 

on havaittavissa epälineaarinen vastaus korkotasoissa siihen, jos valtion tai valtioiden 

velkatasot nousevat kestämättömiksi (Reinhart; Rogoff & Savastano, 2003). Kun 

korkotasot nousevat velan kasvamisen myötä suuriksi, vaikeutuu myös velasta 

selviäminen, sillä velan kustannus kasvaa korkotason myötä. Inflaatio tarkastelun 

kohteena on mielenkiintoinen valinta tutkittavaksi yhteydeksi, sillä inflaation kasvaessa 

myös nykyisen velan suhteellinen arvo pienenee, jonka voisi kuvitella päättäjiä 

houkuttelemaan lisäämään velan määrää tai maksamaan sitä mahdollisimman nopeasti 

pois, sillä rahan nykyarvo on suhteessa pienempi kuin mitä nimellinen velkakertymä.  

 

Tutkimusasetelmassa Reinhart ja Rogoff (2010) käsittelevät maita erikseen sekä jakavat 

ne karkeasti kahteen ryhmään kehittyvien maiden ja kehittyneiden maiden välille. 

Vuosittaiset havainnot inflaatiosta, kasvusta sekä velan ja bruttokansantuotteen suhteesta 

jaetaan neljään kategoriaan sen mukaan, kuinka korkea kyseisenä vuonna on ollut velan 

ja bruttokansantuotteen suhde. Menetelmänä tutkijat käyttävät yksinkertaista ryhmittelyä 

ja keskiarvoistamista – Reinhart ja Rogoff (2010) tutkivat hyvinkin yksinkertaisesti 

aikajaksoja, jolloin maan suhteellinen velkaantuminen on ollut korkeaa (suhteessa 

bruttokansantuotteseen), ja vertaavat näinä ajanjaksoina tapahtunutta kasvua tai infaatiota 

tehdäkseen johtopäätökset.  

 

Tutkimustulokset osoittavat kasvun ja velkaantumisen välillä olevan suhteen. Kasvun tai 

velkaantumisen ei voida vielä tämän tutkimuksen perusteella sanoa olevan 

kausaalisuhteessa, vaikkakin korrelaatiota on: Niin kehittyneissä kuin kehittyvissäkin 

maissa, kun velan määrä on ollut bruttokansantuotteeseen nähden korkea (yli 90% 

BKT:sta), on talouden kasvu ollut keskiarvollisesti 1,3-2,0% hitaampaa kuin muina 

aikoina. Kehittyneissä maissa ero on merkitsevä myös inflaation osalta, mutta ainoastaan 

Yhdysvalloissa kehittyneistä maista inflaation ja talouskasvun muutoksen välillä on 

jonkinlainen yhteys. 

 

Tutkijat perustelevat hitaan talouskasvun johtuvan jo aiemmin mainitusta ”velan 

suvaitsemattomuudesta”, jolla tarkoitetaan korkojen välitöntä nousua valtion 

saavuttaessa korkeat velkatasot (kts. Reinhart; et al. 2003). On kuitenkin huomattava, että 

Reinhart ja Rogoff eivät tutkimuksessaan ota kantaa eroihin prosentuaalisessa kasvussa 

muissa kategorioissa kuin korkean velan luokassa. Esimerkiksi toisiksi ylin 

velkaantumisen aste, 60-90%, saa lähes saman keskiarvon (-0,3% ero) kuin alin 

velkaantumisen luokka, alle 30%:n BKT:n ja velan suhde. Mediaaniarvot kasvuvauhdista 

eri velkaantumisen luokassa etenevät intuitiivisemmin, eli kasvuvauhdin mediaani 

pienenee aina kun velkaluokasta siirrytään seuraavaan. Tutkimuksen tarkoituksena lienee 

ollut herätellä finanssikriisin jälkeisenä aikana yleisöä siihen, että korkeat velkatasot 

näyttävät tapahtuvan samaan aikaan kuin hidas talouskasvu – liekö tähän syynä 

esimerkiksi sotien tai kriisien jälkeiset ajat, jolloin valtiot ovat tyypillisesti velkaantuneet 
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paljon. Lienee kuitenkin selvää, että on olemassa jonkinlainen yhteys kasvuvauhdin ja 

velkaantumisen välillä. 

 

3.5 Valtioiden taloudellinen kestävyys 

3.5.1 Taloudellinen kestävyys kehittyneissä maissa   

Bravo ja Silvestre (2002) tutkivat intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyttä 

Euroopassa tutkimuksesaan Intertemporal sustainability of fiscal policies: Some tests for 

European countries. Tutkijat aloittavat kestävyyden määrittelyn siten, miten Bohn (2005) 

kuvaa Ad Hoc -kestävyyttä: Fiskaalinen kestävyys vaatii valtioiden noudattavan 

velanotossaan intertemporaalista budjettirajoitetta nettonykyarvoin. Bravo ja Silvestre 

tutkivat 11:tä Euroopan Unionin jäsenvaltiota neljänkymmenen vuoden ajalta: He 

pyrkivät selvittämään fiskaalista kestävyyttä löytämällä julkisen kulutuksen ja julkisten 

tulojen välillä yhteisintegraation. Tutkijat löysivät yhteisintegraation kulutuksen ja 

tulojen välille Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa sekä Isossa-Britanniassa, 

mutta eivät Belgialle, Tanskalle, Irlannille, Portugalille, Italialle tai Suomelle.  

 

Intertemporaalisessa budjettirajoitteessa pysymisellä tarkoitetaan siis sitä, että onko velan 

ottaminen tai muut finanssipolitiikan keinot kuten julkinen kulutus tai verosäätely 

tehokasta pitkällä aikavälillä. Mikäli valtio on alijäämäinen, tulee sen paikata alijäämänsä 

tulevaisuuden ylijäämillä. Tämä on myös markkinaehtoinen vaade transversaaliusehdon 

täyttymiselle (Bohn, 2007).  

 

Tutkimuksessa käsitellään laajalti intertemporaalisen budjettirajoitteen muodostaminen 

valtiolle, joka vastaa suurilta osin intertemporaalisen budjettirajoitteen määritelmiä 

Junttilan (2019), Bohn (2005, 2007) sekä Trehanin ja Walshin (1988) tutkimuksissa. 

Bravo ja Silvestre (2002) käyttävät laajennettua Dickey-Fuller -testiä (ADF) 

tarkastellakseen valtion tulojen, valtion tulojen muutoksen, valtion menojen ja valtion 

menojen muutoksen stationaarisuutta. Tarkoituksena on löytää yhteisintegraatio, eli 

molempien tarkasteltavien muuttujien on oltava integroituneita samalla asteella m. Jos 

muuttujat ovat integroituneita asteella 1 niin muuttujilla on yhteinen trendi – jokin 

sellainen lineaarinen yhdistelmä molemmista muuttujista, joka on stationaarinen (Bravo 

& Silvestre, 2002). Laajennetun Dickey-Fuller -testin lisäksi tutkijat käyttävät Engle-

Granger -testiä selvittääkseen, onko muuttujat todella yhteisintegroituneita. Tämä selviää 

etsimällä yksikköjuuren muuttujien jäännöstermeistä: Mikäli muuttujat ovat 

yhteisintegroituneet, muuttujien jäännöstermit ovat stationaarisia. Engle-Granger -testin 

tulokset Bravo ja Silvestre (2002) varmistavat Johansenin yhteis-integraatiotestillä, jonka 

tulokset ovat pääosin samanlaiset kuin mitä Engle-Grangeria käyttäessä, vaikkakin 

Ranskan ja Iso-Britannian muuttujien välillä Johansenin testi ei löytänyt yhtä vahvaa 

tilastollista todistetta yhteisintegraatiosta.  

 

Tutkimustulosten valossa Bravo ja Silvestre pitävät siis yhteisintegraatiota vankkana 

todisteena kestävästä fiskaalipolitiikasta Itävallalle, Ranskalle, Saksalle, Isolle-

Britannialle sekä Hollannille, sillä yhteisintegraation olemassaolo muuttujien välillä 

tyydyttää intertemporaalisen budjettirajoitteen asettamat vaatimukset. On kuitenkin 



 

 

huomattava, että yhteisintegraation vektorin ei tarvitse välttämättä olla [1,-1], vaikka 

tutkijat olettivatkin muuttujien olevan yhteisintegroituneita asteella 1. Bravo ja Silvestre 

saivat t-testisuureen avulla arvioituna yhteisintegraation asteiksi yhdestä poikkeavia 

lukuja, mutta on mahdollista, että sekä yhteisintegraatio että integraation asteen 

sijoittuminen väliin 0 < 𝑏 < 1  ovat molemmat intertemporaalisen budjettirajoitteen 

toteuttamiseksi hyväksyttäviä ominaisuuksia (Quintos, 1995).  

 

Vaikka on selvää, ovatko Bravon ja Silvestren (2002) tutkimat muuttujat 

yhteisintegroituneita, ei se itsessään riitä todistamaan intertemporaalisen 

budjettirajoitteen pitävyyttä. Tutkijat itse tutkimuksessaan tosin huomauttavat, että mikäli 

stationaarisuutta ja yhteisintegraatiota valtion kulujen ja tuottojen välillä voidaan pitää 

merkkinä intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyydestä, tällöin intertemporaalinen 

budjettirajoite voidaan todeta pitäväksi ja talouspolitiikka kestäväksi. Myös Bohn (2007) 

on samaa mieltä: Ei voida myöskään sanoa, että koska valtion tulot ja kustannukset ovat 

yhteisintegroituneita, olisi finanssipolitiikka kestävää. Voi olla siis aiheellista sanoa, ettei 

Bravon ja Silvestren (2002) tutkimustuloksia kestävästä talouspolitiikasta voida pitää 

Bohnin (2007) tutkimustulosten mukaan validina, sillä tilastollisten ominaisuuksien 

lisäksi intertemporaalisen budjettirajoitteen noudattamiseen liittyy jonkinlainen 

palautemekanismi tai rajoitus julkiselle velanotolle, joka saattaa johtaa yhteisintegraation 

tasot harhaan ilman syvempää tarkastelua. Bohnin (2007) mukaan 

yhteisintegraatiotulokset eivät ole välttämättä luoneet väärää analyysia kestävästä 

taloudesta, mutta argumentit eivät ole riittävät intertemporaalisen budjettirajoitteen 

hyväksymiseksi. Voidaan myös asianmukaisesti kysyä, kertooko yhteisintegraation puute 

muuttujien välillä välttämättä siitä, ettei kyseisten valtioiden kohdalla intertemporaalinen 

budjettirajoite ole pitävä?   

 

Brady ja Magazzino (2018) tutkivat talouspolitiikan kestävyyttä Euroopassa käyttäen 

aineistoa vuosilta 1980-2015, joka kattaa 28:n Euroopan Unionin jäsenmaiden aikasarjat 

velasta, menoista, maksutaseista ja tuloista. Kuten Bravo ja Silvestre (2002), Trehan ja 

Walsh (1988) ja Bohn (2005), pyrkivät Bravo ja Magazzio (2018) selittämään valtioiden 

talouspolitiikan kestävyyttä yhteisintegraation ja yksikköjuuritestien voimin. 

Tarkoituksena on siis etsiä pitkän aikavälin kestävyyttä löytämällä yhteisintegraatio 

esimerkiksi velan ja primäärisen alijäämän välillä. Bradyn ja Magazzinon (2018) 

havainnot aikasarjojen epästationaarisuudesta poikkileikkauksellisen riippuvuuden 

läsnäollessa tukevat Bohnin (2007) tutkimusta siitä, ettei epästationaarisuus aikasarjoissa 

tarkoita automaattisesti intertermporaalisen budjettirajoitteen pitämättömyyttä.  

 

Brady ja Magazzino (2018) tutkivat nykyarvoon perustuvan budjettrajoitteen (engl. 

present value budget constraint, PVBC) pitävyyttä. Hamiltonin ja Flavinin (1986) 

mukaan talouspolitiikan kestävyyttä voidaan arvioida ja empiirisesti testata kahden 

määritelmän mukaisesti, jotka muistuttavat aikaisemmin esitellyn transversaaliusehdon 

(kts. esim. Bohn, 2005) oletuksia. Ensiksi, velan arvon nykyhetkellä tulee vastata 

tulevaisuuden primääristen ylijäämien nettonykyarvoa (vrt. Cochrane, 2019, Bohn, 2005). 

Toisekseen, valtionvelan nykyarvon tulee lähestyä nollaa, kun tarkasteltuajanjakso on 

ääretön. Brady ja Magazzino (2018) lainaavat Bohnin (2007) ajatusta siitä, että 

budjettirajoitteen ollessa pitävä, ei ponzi-peli voi olla mahdollista velanottajan (eli valtion) 

ja lainoittajien välillä. Bohnin (2007) mukaan rajoitetta (engl. no-ponzi -constraint) 

voidaan testata selvittämällä, onko velan määrän muutos stationaarinen sarja sekä 

tarkastelemalla yhteisintegraation asteita maksutaseen sekä velan määrän periodilla 𝑡 −
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1  välillä. Kuten Trehan ja Walsh (1991) tutkimuksessaan osoittivat, täytyy 

stationaarisuusolettamuksen täyttyä julkisen velan hajonnalle. Brady ja Magazzino (2018) 

kuitenkin huomauttavat samasta asiasta mistä Bohn (2007) tutkimuksessaan, eli vaikka 

stationaarisuusolettama jouduttaisiinkin hylkäämään, ei se automaattisesti tarkoita, 

etteikö valtion velanotto tai budjetti olisi kestämättömällä pohjalla. Ponzi-pelin 

mahdottomuuden testaamisen jälkeen Brady ja Magazzino siirtyvät nykyarvoisen 

budjettirajoitteen tarkastelusta intertemporaalisen budjettirajoitteen tarkasteluun, ja 

määrittelevät sille samat ehdot kuin aikaisemmin tässä tutkimuksessa on käsitelty Bohnin 

(2005;2007) tutkimusta käsitellessä.  

 

Brady ja Magazzino (2018) tutkivat siis 28 eri Euroopan Unioinin jäsenvaltion fiskaalista 

kestävyyttä. He aloittavat tutkimuksensa testaamalla, onko paneeliaineistossa 

poikkileikkauksellista riippuvuutta. Poikkileikkauksellisen riippuvuuden kaltainen 

korrelaatio eri maiden välillä voi johtua esimerkiksi heijastusvaikutuksista, kun 

esimerkiksi velkakriisien reaalitaloudelliset vaikutukset leviävät Euroopan Unionin 

sisällä maasta toiseen (Ebenhardt & Teal, 2011). Brady ja Magazzino suorittavat 

paneeliaineiston muuttujien välisen korrelaatioanalyysin Pesaranin (2004) 

poikkileikkauksellinen riippuvuus -testillä (engl. cross-sectional dependence test).  

Poikkileikkauksellisen riippuvuuden tutkimisen jälkeen tutkimuksessa on käytetty 

Pesaranin (2007) t-testiä, joka perustuu yksittäisten laajennettujen Dickey-Fuller -testien 

t-testisuureiden keskiarvoihin jokaiselle paneelin yksikölle. Poikkileikkauksellisen 

riippuvuuden eliminoimiseksi, Dickey-Fuller -regressioita on laajennettu edelleen 

kattamaan poikkileikkaukselliset keskiarvot 𝑡 − 1  tasoista ja ensimmäisen asteen 

muutoksista jokaisista yksittäisistä sarjoista. Tämä niin kutsuttu Pesaranin CADF-testi 

(cointegrated augmented Dickey-Fuller) on pitävä myös silloin, kun pieni osa 

tutkimuksen kohteista olleista sarjoista on stationaarisia. (Brady & Magazzino, 2018).  

 

CADF-testin lisäksi Brady ja Magazzino (2018) laskevat Pedronin (2004) seitsemän 

testisuureen testin nollahypoteesilla, jossa yhteisintegraatiota ei esiinny heterogeenisessä 

paneelissa yhden tai useamman riippumattoman muuttujan ollessa epästationaarisia. 

Viimeisimpänä tutkijat selvittävät tutkittavan populaation heterogeenisyyttä eräänlaisen 

sekoitusregression (engl. regression mixture model) avulla sen sijaan, että olisivat ajaneet 

yhden, koko aineiston kerralla huomioivan regression. Brady ja Magazzino perustelevat 

valintaa perinteisen regressioanalyysin yli sillä, että yksittäiset regressiot voivat tuoda 

esiin yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi yksittäisten maiden populaatioiden 

heterogeenisuudesta. Näin ollen ennustettavuus sekoitusregressiota käyttäen olisi 

perinteistä regressioanalyysiä käyttäen parempi, sillä maakohtaiset erot systemaattisesti 

luokitellaan muodostamaan homogeenisia ryhmiä (Brady & Magazzo, 2018). 

Tutkimuksen testit ja analyysit oli jaettu erikseen kahdelle ryhmälle, EU-28:lle ja 

euromaille. 

 

Bradyn ja Magazzon (2018) mukaan vuosien 1980-2015 aineistossa on 

poikkileikkauksellista riippuvuutta, joka tulee ottaa huomioon yhteisintegraatiota etsiessä. 

Kun tutkimuksessa oli otettu huomioon paneeliaineiston sisäinen riippuvuus, tulokset 

olivat kahtiajakoisia. Ensinnäkin, yksikköjuuritestit osoittivat sekä valtion tuottojen, 

menojen, primäärisen alijäämän sekä velan epästationaarisuuden. Kaikkien edellä 

mainittujen muuttujien epästationaarisuus on ristiriidassa sekä Trehanin ja Walshin (1989) 

sekä Bravon ja Silvestren (2002) oletuksille stationaarisuudesta intertemporaaliselle 

budjettirajoitteelle Trehanin ja Walshin asettamien ehtojen kanssa. 



 

 

Epästationaarisuushavainnot ovat kuitenkin samassa linjassa Bohnin (2007) tutkimuksen 

kanssa. Toisekseen, yhteisintegraatiotestit muuttujille osoittivat pitkän aikavälin suhteen 

sekä valtioiden tulojen että menojen välille sekä myös pääasiallisten alijäämien ja 

velkamäärien välille. Yhteisintegraatio kulujen ja menojen välillä vastaa Bravon ja 

Silvestren (2002) tutkimustuloksia joidenkin euroalueen maiden osalta. 

Paneeliaineistossa on siis yhteisintegratiollinen valtioiden kulujen ja valtioiden menojen 

välillä, mutta testit muuttujien välisestä kausaalisuhteesta osoittavat, että muuttujien 

välillä ei olisi kausaalisuhdetta. Tämä tukee ajatusta niin sanotusta fiskaalisesta 

neutraaliuudesta, jolloin talouspolitiikka ei stimuloi eikä myöskään vähennä kysyntää tai 

talouskavua (Brady & Magazzo, 2018). Tämä on intuitiivisesti järkevää, sillä päätökset 

valtion tuloista ja menoista tapahtuvat eri instituutioiden toimesta, jolloin tulojen ja 

menojen välillä ei siis tulisikaan olla kausaalisuhdetta, mikäli toimijat ovat toisistaan 

riippumattomia agentteja. Kolmanneksi, sekoitusregressioanalyysit paljastivat 

tarkasteltavasta aineistosta kolme eri homogeenista ryhmää.  Ensimmäliselle ryhmälle, 

joka koostuu muun muassa PIIGS-maista sekä Belgiasta, Kyproksesta, Ranskasta, 

Maltasta, Slovakiasta ja Sloveniasta, Brady ja Magazzo (2018) tutkimustulostensa 

valossa toteavat velkaantumisen kestämättömäksi, sillä näissä maissa valtion velka 

kasvaa nopeampaa vauhtia kuin valtion tulot. Toiselle ryhmälle, joka koostuu Suomesta, 

Ruotsista, Tanskasta, Itävallasta, Saksasta, Luxemburgista, Hollannista, Isosta 

Britannista sekä Puolasta, tutkijat löysivät talouspolitiikan kestäväksi. Tämä on osittain 

ristiriidassa Bradon ja Silvestren (2002) tutkimusten kanssa, sillä esimerkiksi he löysivät 

Tanskan ja Suomen fiskaalipolitiikan kestämättömäksi. On kuitenkin huomattava, että 

esimerkiksi PIIGS-maiden voidaan molempien tutkimusten mukaan todeta olevan 

kestämättömän velanoton polulla. Lisäksi on otettava huomioon, että tutkimusten 

aineistoissa on 15:n vuoden ero, joka saattaa esimerkiksi Suomen kohdalla olla erittäin 

kriittinen ajanjakso velanoton kestävyyden tarkastelun kannalta: Voidaan pitää 

mahdollisena, että 90-luvun laman jälkeinen Suomi IT-kuplaan päästessään ei ollut 

kestävän velkaantumisen polulla.  

 

On kuitenkin tärkeää huomata, että Euroopan Unionin jäsenmaiden tai euroalueen 

muodostaman kokonaisuuden talouspoliittista kestävyyttä arvioidessa ei voida olla 

tyytyväisiä, mikäli esimerkiksi pohjoismaat tai Saksa ovat harjoittaneet kestävää 

velanottoa. Brady ja Magazzo (2018) huomauttavat, että noin 75:lla prosentilla 

euroalueen maista julkiset menot kasvavat kovempaa kuin tulot. Vaikka alijäämäisiä 

talouksia pystyttäisiinkin rahoittamaan 2010-luvun korkoympäristön mahdollistamalla 

halvalla velanotolla, osoittaa etenkin Välimeren alueen maiden velanoton 

kestämättömyys Euroopan Unionin haavoittavuudet. Mikäli osa jäsenmaista altistuu 

velka- tai muille kriiseille, voi fiskaalisesti kestämättömät jäsenmaat vaarantaa koko 

Unionin taloudellisen tasapainon.  

 

Myös Chen (2014) on tutkinut taloudellista kestävyyttä kehittyneissä maissa. Chen (2014) 

tutkimuksessaan käsittelee aineistoa ajanjaksoilta 1980:Q1 – 2020:Q4, jossa havainnot 

koostuvat G-7 -maiden sekä Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan velan määrän 

neljännesvuosittaisista tasapainomuutoksista. Kuten esimerkiksi Bohn (2005;2007), 

Bravo ja Silvestre sekä (2002) Brady ja Magazzo (2018), lähtee Chen (2014) 

tarkastelemaan valtion velanoton kestävyyttä intertemporaalisen budjettirajoitteen kautta. 

Perusajatus siis on se, että valtion on tarpeen tasapainottaa budjettinsa yli ajan niin, että 

tulevaisuuden oletetut ylijäämät vastaisivat velan nykyarvoa (velan nykyarvon 

määrittelemiseksi kts. esim. aiemmin avattu Cochrane, 2018). Mikäli tätä niin kutsuttua 
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intertemporaalista budjettirajoitetta rikottaisiin, tarkottaisi se velan määrän kasvavan 

nopeammin kuin talouden kasvunopeuden, joten valtio ei pystyisi selviämään 

velkataakastaan ja näin ollen finanssipolitiikan olevan kestämätöntä.  

 

Chen (2014) määrittelee valtion fiskaalisen kestävyyden siten, että se käsittää molemmat 

sekä taloudellisesti kestävän finanssipolitiikan velanoton kautta että lisäksi valtion 

alijäämän kestävyyden. Esimeriksi Trehan ja Walsh (1998) tutkivat valtioiden 

finanssipoliitiikan kestävyyttä lähinnä alijäämän kestävyyden määritelmän kautta niin, 

että he tutkivat valtion velanoton määrän muutoksen stationaarisuutta ja valtion tulojen 

ja menojen yhteisintegraatiota intertemporaalisen budjettirajoitteen täyttämiseksi. On 

tärkeää kuitenkin huomata, että velanoton kestävyyden johtaa aina myös alijäämän 

kestävyyteen, muttei päinvastoin (Chen, 2014). Chen (2014) tutkii siis finanssipolitiikan 

kestävyyttä tarkastelun kohteina oleville maille niin alijäämäisen kestävyyden kuin 

velanoton kestävyydenkin kautta. Chen (2014) käyttää tutkimuksessaan niin kutsuttuja 

TAR- (engl. threshold autoregressive model; Enders, Granger; 1998) ja MTAR- (engl. 

momentum threshhold autoregressive model; Enders, Siklos; 2001) -malleja. TAR- ja 

MTAR -malleja voidaan käyttää yksikköjuuren, eli stationaarisuuden, löytämiseksi ja 

mallit toimivat myös epälineaarisille ja epäsymmetrisille sarjoille.  

 

Endersin ja Grangerin (1998) sekä Endersin ja Sikloksen (2001) esittelemät TAR-malli 

ja MTAR -malli tarjoavat keinon lähestyä tässä tutkielmassa jo paljon käsiteltyä 

kestävyyden tarkastelun sekä yksikköjuurten moninaista yhteyttä. Dickey-Fuller -testi ei 

tarjoa tarpeeksi tarkkaa analyysia sellaisille aikasarjoille, jossa korjausdynamiikat 

esimerkiksi velanotossa ovat epälineaarisia tai asymmetrisiä (Chen, 2014). Tarkastellaan 

TAR- ja MTAR -mallien dynamiikkaa (Enders & Granger, 1998; Enders & Siklos, 2001; 

Chen, 2014): Regressiossa (kaava 25) asetetaan 𝐵𝑡  kuvaamaan velan ja 

bruttokansantuotteen suhdetta: 

 

(25)  Δ𝐵𝑡 = 𝐼𝑡𝜌1𝐵𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡)𝜌2𝐵𝑡−1 + 𝜀𝑡  

 

Jossa 𝜌1 , 𝜌2  määritellään alla, 𝜀𝑡  on virhetermi ja 𝐼𝑡 : llä kuvataan ns. 

Indikaattorimuuttujaa, joka on määritelty seuraavalla lailla (Kaavat 26, 27; Chen, 2014):  

 

(26)  𝐼𝑡 = {
1, 𝑗𝑜𝑠 𝐵𝑡−1 ≥  𝜏,
1, 𝑗𝑜𝑠 𝐵𝑡−1 < 𝜏

  

Tai  

 

(27)  𝐼𝑡 = {
1, 𝑗𝑜𝑠 Δ𝐵𝑡−1 ≥  𝜏,
1, 𝑗𝑜𝑠 Δ𝐵𝑡−1 < 𝜏

 

 

Joissa 𝜏  tarkoittaa niin kutsuttua raja-arvoa (engl. threshold value), joka johdetaan 

regressioista pienimmän neliösumman menetelmällä (Enders & Granger, 1998). Kaavoja 

21 ja 22 kutsutaan TAR-malliksi ja vastavasti kaavoja 21 ja 23 MTAR-malliksi. 𝜌1 , 𝜌2, 

kuvaavat korjausliikkeen nopeutta sekä suuntaa. MTAR-malli on mielenkiintoinen 

valtionvelan kontekstissa, sillä se pystyy hyödyntämään korjausliikkeen nopeutta ja 

suuntaa perustuen edellisen periodin muutokseen valtionvelassa (Chen, 2014).  

 

Mikäli valtionvelan voidaan olettaa konvergoituvan kohti tasapainoa tyydyttäen 

intertemporaalisen budjettirajoitteen, pitkän aikavälin tasapainopiste löytyy pisteestä 



 

 

Δ𝐵𝑡 = 𝜏. Mikäli Δ𝐵𝑡 on pitkän aikavälin tasapainopisteensä yläpuolella, on korjausliike 

𝜌1Δ𝐵𝑡 , ja jos Δ𝐵𝑡  on pitkän aikavälin tasapainopisteensä alapuolella, tulee 

korjausliikkeen olla 𝜌2Δ𝐵𝑡. (Bohn, 2007; Enders & Siklos, 2001). MTAR-malli asettaa 

nollahypoteesin yksikköjuuresta velan ja bruttokansantuotteen suhteessa, eli silloin, kuin 

𝜌1 = 𝜌2 = 0 (Chen, 2014).  

 

Chenin (2014) tutkimustulokset tukevat osittain Bravon ja Silvestren (2002), Bohnin 

(2007), Trehanin ja Walshin (1998) sekä jokseenkin myös Bradyn ja Magazzon (2018) 

tutkimustuloksia. Yksikköjuuritestit velan tasapainomuutoksille osoittavat, että G-7 

maiden sekä Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan aineistojen sisältävän 

yksikköjuuret, mitä voidaan pitää taloudellisen tasapainotilan rikkovana ominaisuutena. 

Kuitenkin TAR- ja MTAR -yksikköjuuriregressioiden, jotka toimivat perinteisiä 

yksikköjuuritestejä paremmin epälineaariselle aineistolle, tulokset viittaavat 

velkamäärien olevan kuitenkin epäsymmetrisyyskorjatuttuja stationaarisia sarjoja. Tämä 

taas viittaisi siihen, että niin G-7 -mailla kuin tutkituilla PIIGS-maillakin 

intertemporaalista budjettirajoitetta ei olisi rikottu finanssipolitiikan keinoin. Tämä 

Chenin (2014) havainto on ristiriidassa niin Bradyn ja Magazzon (2018) kuin Bravon ja 

Silvestren (2002) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan PIIGS-maiden 

finanssipolitiikka ei ole kestävällä pohjalla intertemporaalisen budjettirajoitteen 

pitämättömyyteen vedoten.  

3.5.2 Talouspoliittinen liikkumavara kehittyneissä maissa 

Ghosh et al. (2013) tutkivat kehittyneiden maiden niin kutsuttua taloudellista 
liikkumavaraa tutkimuksessaan ”Fiscal Fatique, Fiscal Space and Debt 
Sustainability in Advanced Economies”. Ghoshin et al. tutkimuksessa tutkijat 
esittävät koko nykyistä maailmantaloutta koskevat, kriittiset kysymykset: 
Tiettyjen valtioiden suhteellisten velkamäärien ollessa suuret ja velanoton ollessa 
likimain kestämätöntä (kts. aiemmin esitellyt tutkimukset esimerkiksi 
tutkijoiden yksimielisyydestä BKT-velka -suhteen kestämättömyydestä PIIGS-
maille tai Belgialle), kuinka paljon kehittyneetkin valtiot kaipaavat fiskaalista 
hienosäätöä, jotta valtioiden talouksia voitaisiin pitää vakavaraisina? (Ghosh et 
al. 2013)? Taloudellinen hienosäätö kehittyneille maille tekisi tilaa myös 
taloudellisille toimille kriiseihin vastaamiseksi. Tätä Ghosh et al. (2013) kutsuvat 
talouspoliittiseksi liikkumavaraksi.   

Vastatakseen kysymykseen talouspoliittisen liikkumavaran vapauttamisesta, 
tutkijat etsivät tutkimuksessaan sellaisen raja-arvo velan määrälle kaikille 
tarkasteltaville maille, jonka jälkeen maita ei enää voisi pitää vakavaraisina. 
Tämän niin kutsutun raja-arvon avulla pystytään määrittelemään 
talouspoliittinen liikkumavara myös paremmin: Talouspoliittiseksi 
liikkumavaraksi kutsutaan siis etäisyyttä nykyisen velan määrän ja määritellyn 
raja-arvon välillä (Ghosh et al. 2013). Tutkimuksessa liikkumavara ja velan raja-
arvo arvioidaan mallin avulla, jossa mallinnetaan jonkin valtion käyttäytymistä 
talouspoliittisen reaktiofunktion avulla. Talouspoliittinen reaktiofunktio pyrkii 
kuvaamaan, kuinka valtion primäärinen maksutase reagoi muutoksiin velan 
määrässä. Reaktiofunktio pyrkii myös ottamaan huomioon sen, kuinka 
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riskineutraalit lainoittajat pyrkivät hyödyntämään valtionlainoille ominaista, 
turvallista tuottoa, kuitenkin huomioiden konkurssin mahdollisuuden 
käytöksessään (Ghosh et al. 2013). Tutkimuksen perusolettamukset sekä valtion 
että lainoittajan rationaalisestä käytöksestä vastaavat sekä Bohnin (2017), 
Trehanin ja Walshin (1988) että Bradyn ja Magazzon (2018) ponzi-peli -rajoitetta 
intertemporaaliselle budjettirajoitteelle.  

Ghosh et al. (2013) käyttävät tutkimuksensa kestävyysmääritelmänä niin 
kutsuttua ”vahvaa kestävyyden määritelmää”, joka ei tyydy kuvaamaan 
finanssipolitiikkaa kestäväksi maksutaseen komponenttien ollessa 
yhteisintegroituneita (vrt. esim. Bohn, 2007; Brady & Silvestre, 2002). Ghoshin et 
al. (2013) kestävämpi määritelmä tarkoitta, että julkisen velan pitää konvergoitua 
kohti joksikin äärelliseksi bruttokansantuotteen osuudeksi. Mikäli primäärinen 
maksutase on aina äärellinen osuus velasta aiemmilla perioideilla, niin 
tyydyttävä ehto kestävämmälle määrälle täyttyy silloin, kun primäärisen 
maksutaseen reagointi velanottoon on suurempaa kuin korkotason kasvun 
muutos. Kun malli ottaa huomioon sen, että velkamäärien alati kasvaessa 
primäärinen balanssi tulee reagoimaan velanottoon hitaammin kuin korkotason 
kasvunopeus, tarkoittaa se käytännössä sitä, että on olemassa niin 
kutsuttu ”velkakatto”, jonka jälkeen velkaa ei enää ole mahdollista ottaa. Velan 
määrän lähestyessä tätä kynnysarvoa, kun määritelmän mukaan sekä lainoittaja 
että lainaaja ovat rationaalisia toimijoita, tulee lainaamisen kustannusten nousta 
(Ghosh et al. 2013). Tämä vaikuttaa edelleen siihen, ovatko valtioiden velan ja 
bruttokansantuotteen suhteet vakavaraisella tasolla vai eivät, mikä vaikuttaa 
suoraan siihen, onko velanotto kestävällä pohjalla. Ghoshin et al. (2013) 
pohjustukset kestävälle talouspolitiikalle sekä talouspolitiikan liikkumavaralle 
tukevat myös Kumarin ja Woon (2010) näkemyksiä julkisen luottamuksen 
heikentymisestä johtuvista vaikutuksista valtioiden kykyyn selviytyä veloistaan.  

Ghosh et al. (2013) käyttävät aineistonaan 23:n kehittyneen maan talous- ja 
makromuuttujia vuosilta 1970-2007. Talous- ja makromuuttujat käsittävät muun 
muassa aikaisemman periodin velkamäärän, bruttokansantuotteen, valtion 
menot, dummy-muuttujan kaupankäynnin avoimuudelle, inflaation, öljyn 
hinnan sekä hyödykkeiden, pois lukien polttoaineen, hintaindeksin. 
Tutkimustulokset primäärisen balanssin alati hidastuvasta reagoinnista velan 
määrään ovat tilastollisesti merkitseviä. AR-mallin regressiokerrointen 
estimointien perusteella primäärisen maksutaseen responssi velan suhteen alkaa 
pienentyä silloin, kun velan määrä ylittää 90%-100%:n tason 
bruttokansantuotteesta, muuttuen negatiiviseksi velkamäärän ylittäessä 150%:n 
tason (Ghosh et al., 2013). Ghoshin et al. (2013) tutkimus käsittää myös 
Yhdysvallat, joten ainakin sen osalta tutkimus on ristiriidassa Bohnin (2007) 
tutkimustulosten kanssa Yhdysvaltain velanoton kestävyydestä. Kun 
estimoinnit primäärisen maksutaseen epälineaarisesta hidastumisesta yhdistää 
historiallisen korkotason kasvuvauhdin muutoksiin, saavat Ghosh et al. (2013) 
seuraavanlaisia velka-BKT -suhteita talouspoliittisiksi liikkumavaroiksi: 
Taloudellisesti vahvoilla euromailla (pois lukien pohjoismaat), kuten myös 



 

 

Yhdysvalloilla ja Kanadalla, taloudellinen liikkumavara velanotolle on usein 
jopa 150%-250% bruttokansantuotteesta. Pohjoismailla, Korealla ja Australialla 
fiskaalinen liikkumavara on vielä laajempi. On kuitenkin huomattava, että 
esimerkiksi Kreikalla, Islannilla, Italialla, Japanilla ja Portugalilla on Ghoshin et 
al. (2018) mukaan erittäin pieni taloudellinen liikkumavara velanotolle ja muille 
talouspoliittisille apuvälineille, mikä tukee mm. Bradyn ja Magazzonin (2018) 
sekä Bradyn ja Silvestren (2002) tutkimustuloksia.  Ghosh et al. (2013) myös 
estimoivat talouspolittista myös vuosille 2007-2015. Tutkijoiden estimointien 
mukaan suurimmat todennäköisyydet positiiviselle liikkumavaralle ovat muun 
muassa Australialle, Korealle ja kokonaisuudessaan Pohjoismaille. Vastaavasti 
pienimmät todennäköisyydet positiiviselle liikkumavaralle Ghosh et al. löytävät 
Japanille, Islannille sekä lukuisille Etelä-Euroopan maille. Lisäksi Yhdysvaltojen 
ja Ison-Britannian liikkumatilaa poliittisten peliliikkeiden suhteen voidaan pitää 
Ghoshin et al. (2013) mukaan rajoitettuina.  

 

 

 

 

 

 



37 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄ 

Tutkimuksen tässä osiossa tutustutaan syvemmin menetelmään ja menetelmän valintaan 

johtaneisiin perusteluihin. Menetelmien läpi käymisen jälkeen syvennymme aineiston 

tunnuspiirteisiin ja aikasarjaominaisuuksiin.  

 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti perustelut ja käytetyt menetelmät. Sen jälkeen siirrytään 

aineiston kuvailuun ja käsittelyyn, jossa käydään lävitse yksikköjuuritestipatteriston 

kuvaukset. Tämän jälkeen esitellään tutkimustulokset, jonka jälkeen tutkimustulokset 

tuodaan aikaisempien tutkimuksien kontekstiin johtopäätöksistä keskustelevassa osiossa. 

4.1 Menetelmä 

Tässä tutkimuksessa pyrimme vastaamaan kysymykseen, onko OECD-maiden 

velkaantuminen kestävää. Tutkimuksessa pyritään analysoimaan valtion velkaantumisen 

kestävyyttä kolmen eri lähestymistavan kautta. Näiden kolmen valitun menetelmän 

valintaan on vaikuttanut aiemmin esitelty empiirinen kirjallisuus, mutta erityisesti Bohnin 

(2005; 2007) ja Trehanin sekä Walshin (1988, 1991) ajatukset intertemporaalisen 

budjettirajoitteen pitävyydestä, Chenin (2014) tutkielma yhteisintegraation löytämisen eri 

mahdollisuuksista sekä Bajo-Rubion et al. (2003) katsaus TAR-mallin käytöstä 

budjettivajeanalyysissa. Edellä mainittujen tutkimuksien lisäksi Junttilan (2019) tutkimus 

valtion velkaantumisen kestävyydestä motivoi laajentamaan Bajo-Rubion et al. (2003) 

TAR-mallin ottamalla reaalisen kasvun ja reaalisen korkotason tarkasteluun osana 

kestävyyskeskustelua ja mallintamista. 

 

4.1.1 Stationaarisuusolettama kestävän velkapolitiikan tukena 

 

Aloitamme tutkimuksen menetelmäosuuden tutkimalla tarkasteltavien maiden eri 

muuttujien stationaarisuuksia. Stationaarisuuksien tarkastelu voi Trehanin ja Walshin 

(1988) mukaan osoittaa jo itsessään intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyden, sillä 

heidän tutkimuksessaan esitellyt ehdot kestävälle finanssipolitiikalle määrittelevät 

fiskaalisten muuttujien stationaarisuusehdot: Transversaaliusehto, ”no-ponzi” -sääntö 

sekä intertemporaalinen budjettirajoite pitävät, jos valtion velka, valtion tulot ja valtion 

menot ovat epästationaarisia valtion primäärisen alijäämän ollessa stationaarinen. 

Stationaarisuusolettama esimerkiksi velan määrän muutokselle on myös tärkeä, sillä 

Trehan ja Walsh (1991) myöhemmässä tutkimuksessaan jatkoivat, että mikäli korkotaso 

(diskonttatekijä) ei ole vakio, on intertemporaalinen budjettirajoite pitävä vain silloin, kun 

diskonttatekijä on aidosti erisuuri nollan kanssa ja mikäli velan määrän muutos on 

stationaarinen prosessi.  Myös Hamilton and Flavin (1986) tutkimuksessaan tulivat siihen 

tulokseen, että valtion velan tulee olla stationaarinen prosessi. Mikäli valtion velka on 

stationaarinen prosessi, sen voidaan katsoa täyttävän intertemporaalisen budjettirajoitteen 

ehdot, sillä silloin valtion voidaan katsoa pystyvän kontrolloimaan velanotolla tulevia 

ylijäämiä, jolloin velkasarja jäisi stationaariseksi.  



 

 

 

Tässä tutkimuksessa stationaarisuutta tutkitaan neljällä eri yksikköjuuritestillä. Useat 

varhaisemmatkin tutkimukset ovat todenneet yksikköjuuritestien ja etenkin PP- ja ADF -

testien heikon voiman, mikäli aineisto on rajallinen tai mikäli aineisto on 

trendistationaarinen (kts. esim. Cochrane 1991; Maddala & Kim 1998, 101). Tässä 

tutkimuksessa käytetään neljää eri yksikköjuuritestiä, jotta voitaisiin varmistua 

mahdollisimman suurella todennäköisyydellä nollahypoteesin oikeasta ja virheettömästä 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Ensimmäinen yksikköjuuritesti on tunnettu niin 

kutsuttu laajennettu Dickey-Fuller (ADF) -testi (Dickey & Fuller 1979). Viiverakenne 

ADF-testiin valitaan Hallin (1994) niin kutsutulla t-sig -menetelmällä. T-Sig -

menetelmässä valitaan se viiverakenne, jolla viimeisin viive on jäänyt alle kymmenen 

prosentin merkitsevyystason.  Yleispätevän ADF-testin tueksi tässä tutkimuksessa 

käytetään Schmidt-Phillpis -testin kvadraattista variaatiota SP(2) (Schmidt & Phillips, 

1992). SP(2) -testi on hyvä lisä ADF-testin lisäksi, sillä siinä riittää voima paljastamaan 

yksikköjuuri mahdollisen kvadraattisen trendin ollessa aikasarjan ominaisuus (Chen, 

2014). Lisäksi SP-testiä on helppo soveltaa myös kvadraattisen trendin lisäksi 

lineaariseenkin aineistoon, jolloin se havaitsee ADF-testiä tehokkaammin trendin useasta 

eri tyyppisestä aineistosta (Vougas, 2007). Kolmantena yksikköjuuritestinä käytämme 

Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin -stationaarisuustestiä (KPSS-testi) (Kwiatkowski 

et al. 1992). KPSS-testiä käytetään yleensä ADF-testin komplementtina siten, että sen 

testitulosten tulisi joko vahvistaa tai osoittaa vääräksi ADF-testin tulokset. ADF-testi ja 

KPSS-testi eroavat toisistaan siten, että ADF-testissä nollahypoteesi on yksikköjuuren 

olemassaolo aikasarjassa, kun taas KPSS-testin nollahypoteesi olettaa stationaarisuuden. 

KPSS-testi kykenee havaitsemaan hieman paremmin trendistationaarisuuden 

(Kwiatkowski et al. 1992), mutta voi epäonnistua tunnistamaan stationaarisen sarjan 

epästationaarisesta etenkin niissä tilanteissa, kun sarja stationaarisen sarjan ominaisuudet 

ovat hyvin lähellä epästationaarisen sarjan aikasarjaominaisuuksia (Burger et al. 2011). 

Neljäntenä testinä tutkimuksessa on mukana Ziwot-Andrews -testi (Z-A -testi) (Ziwot & 

Andrews, 1992). Z-A -testiä on käytetty usein kestävän Euroopan valtioiden 

velkapolitiikan kestävyyden tutkimisessa (kts. esim. Makrydakis, 1999).  Z-A -testi on 

yksikköjuuritesti, joka testaa jokaiselle aikasarjan eri pisteelle dummy-muuttujaa, ja 

tunnistaa niin sanotun murroskohdan aineistosta sen perusteella, millä aikasarjan pisteellä 

ja dummy-muuttujalla ADF-testi antaa testisuureen, joka on mahdollisimman 

negatiivinen hylkäämään nollahypoteesin yksikköjuuresta (Ziwot & Andrews, 1992). Z-

A -testi suoritetaan silloin, jos kaikki muut yksikköjuuritestit epäonnistuvat 

yksimieleisesti hylkäämään tai hyväksymään nollahypoteesin stationaarisuudesta tai 

yksikköjuuresta ja on syytä olettaa, että aineistossa esiintyy jokin murroskohta. Z-A -

testin avulla pystytään ottamaan yksikköjuuritestissä huomioon nämä murroskohdat, 

kuten esimerkiksi maailmanlaajuisen finanssikriisin tai 1990-luvun laman välittömät ja 

pysyvät vaikutukset velkaantumisen määrään.  

 

Tarkoituksena on siis lähestyä yksikköjuuren olemassaoloa mahdollisimman monesta eri 

tulokulmasta, jotta tutkimuksen etenemiseen saadaan vaadittavalla tarkkuudella oikea 

havainto aineiston aikasarjaominaisuuksista yksikköjuurten suhteen (Chen, 2014). 

Aineisto ja menetelmä –kappaleen seuraavassa osiossa menetelmäkuvausten jälkeen 

esitellään tarkemmin jokaiselle muuttujalle yksikköjuuritestien tulokset kriittisine 

pisteineen.  
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4.1.2 Bohnin kestävä velkapolku 

 

Neljän yksikköjuuritestin jälkeen siirrymme tarkastelemaan velkaantumisen kestävyyttä 

stationaarisuuden ulkopuolelta. Bohn (2007) päätyi tutkimuksessaan tulokseen, ettei 

stationaarisuus tai sen puute itsessään ole tarpeeksi vahva todiste intertemporaalisen 

budjettirajoitteen pitävyydestä. Tässä tutkimuksessa laajennetaan tarkastelua Bohnin 

(2007) suuntaan kestävän velkapolun mallintamisesta (kaava 24). Toisin kuin Trehan ja 

Walsh (1991), Bohn käyttää kestävän velkatason määrittelyssä diskonttatekijänä niin 

kutsuttua efektiivistä korkotasoa (kaava 28, Bohn 2007): 

 

(28)   𝑟𝑒𝑓𝑓 =
1+𝑟𝑡

1+𝑧𝑡
− 1 

 

Tässä tutkimuksessa lasketaan jokaiselle tarkasteltavalle maalle reaalinen korkotaso 𝑟𝑡 ja 

reaalinen talouskasvu 𝑧𝑡, jonka avulla pystymme määrittelemään jokaiselle maalle oman 

efektiivisen korokotasonsa (kaava 28). Efektiivisen korkotason laskemisen jälkeen 

määrittelemme niin kutsutun Bohnin kestävän velan polun jokaiselle tarkastelumaalle, 

mikä koostuu aikasarjan jokaiselle vuodelle lasketusta kestävästä velkamäärästä. 

Tutkimustuloksissa kuvaillaan tarkemmin Bohnin optimaalisen velkapolun ja valtion 

todellisen velkapolun suhdetta, ja tutkimuksen lopuksi liitteissä on molemmat velkasarjat 

rinnan tulosten havainnollistamiseksi. Bohnin velkapolkujen laskemisen jälkeen kestäviä 

velkamääriä suhteessa bruttokansantuotteisiin vertaillaan kunkin maan kohdalla erikseen 

niihin ajankohtiin, jolloin reaalikorko on ollut negatiivinen. Jos palataan Bohnin 

määritelmään (2007) kestävästä velan määrästä (kaava 24), tulisi negatiivisen reaalikoron 

ajanjaksoina tämän optimaalisen velkasuhteen lähteä laskuun. Mikäli velkasuhde ei 

reagoi laskevasti negatiiviseen reaalikorkoon, voidaan pitää velanottoa kestämättömänä, 

sillä Bohnin kestävän velkamäärän määritelmän mukaan reaalikoron mennessä 

negatiiviseksi, tulee velkasuhteen muuttua pienemmäksi.  

 

4.1.3 TAR-malli ja reaalisen talouskasvun sekä korkotason erotus 

 

Tutkimuksen empiirisen osion kolmannessa vaiheessa tutkimme yhteisintegraation 

pitävyyttä threshold-autoregressiivisen (TAR) -mallin avulla. Kuten aikaisempia 

tutkimuksia esitellessä tuli ilmi, TAR-malleja on käytetty menestyksekkäästi ja paljon 

valtion velkaantumisen kestävyyttä tutkiessa (Chen, 2014; Bajo-Rubio et al. 2003; kts. 

myös Arestis et al. 2004; Payne & Mohammadi 2006). Threshold -mallien avulla 

pystymme tarkastelemaan epälineaarista stationaarisuutta ja yhteisintegraatiota jonkin 

määritellyn kynnysarvon ympärillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää sellainen 

kynnysarvo TAR-mallille, jonka jälkeen velkaantumista ei enää voida pitää kestävänä.  

 

Chen (2014) käytti TAR-mallin lisäksi aiemmin esiteltyä MTAR-mallia. Chenin (2014) 

selitettävänä muuttujana on valtion velan ja bruttokansantuotteen suhteen muutos ∆𝑏 ja 

selittävänä muuttujana sama velan ja bruttokansantuotteen suhde ajanhetkellä ∆𝑏𝑡−1 . 

Raja-arvona (eli threshold-tasona) Chenin tutkimuksessa käytettiin Chanin (1993) 

metodia, jossa optimoitiin jäännöstermien neliösumma siten, että jäännöstermeistä 

poistettiin 15% suurimmista ja 15% pienimmistä havainnoista ja jäljelle jäävästä 70%:sta 



 

 

etsittiin se ajanhetki, jolloin tarkasteltavan muuttujan jäännöstermi jäi kaikista 

pienimmäksi. Bajo-Rubio et al. (2003) käyttivät TAR-mallissaan muuttujana vuosittaisen 

maksutaseen, eli valtion budjettibalanssin, muutosta. Raja-arvon Bajo-Rubio et al. 

määrittelivät Endersin ja Sikloksen (2001) TAR-mallin mukaisesti. Enders ja Siklos 

määrittävät raja-arvon myöskin pienimmän neliösumman mukaan, mutta 

valitsevat ”trimmattavat” häntäarvot parhaimman mallin sovituksen mukaisesti.  

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnämme Junttilan (2019) motivoimana reaalisen talouskasvun 

𝑧𝑡 ja reaalisen korkotason 𝑟𝑡 välistä erotusta raja-arvona TAR-mallissa. Seuraavaksi 

ajamme tälle z – r -aikasarjalle SETAR -mallin mukaisen regression, jonka ajatuksena on 

selvittää, onko aineiston z – r -muuttujissa epälineaarisuuksia. Vaihtelevien raja-arvojen 

etsiminen aineistosta perustuu Egertin (2015) ajatukseen talouskasvun ja velkasuhteen 

epälineaarisuudesta. Egert (2015) selittää tutkimuksessaan reaalista BKT:n kasvua 

∆𝑦 velan ja bruttokansantuotteen vuotta aikaisemmalla tasolla 𝑏𝑡−1. Raja-arvomuuttujana, 

eli regiimimuuttujana, Egert (2015) käyttää velan ja bruttokansantuotteen suhdetta. Egert 

käyttää raja-arvon löytämiseksi Hansenin (1999) menetelmää, joka on lähes identtinen 

Chanin (1993) neliösummamenetelmän kanssa. Egertin havainto siitä, että kun 

velkasuhde 𝑏𝑡  suurenee tarpeeksi, se lakkaa olemasta positiivisesti yhteisintegroitunut 

reaalisen talouskasvun 𝑧𝑡:n kanssa. Tässä tutkielmassa jalostetaan tätä ajatusta eteenpäin: 

Kun 𝑏𝑡  ja 𝑧𝑡  ovat siis Egertin (2015) tutkimustulosten valossa epälineaarisessa 

yhteydessä toisiinsa,  on asianmukaista kysyä, millainen suhde on velkasuhteen 𝑏𝑡 

ja kestävän velkapolun diskonttatekijän z – t välillä?  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään siis velkasuhteen sijasta regiimimuuttujana 

diskonttatekijää z – t. Selitettävänä muuttujana käytämme primääristä maksutasetta 𝑑𝑡 ja 

etsitään kaavojen 29 ja 30 mukaisesti erilaisia dynamiikkoja ja epälienaarista suhdetta 

TAR-mallin avulla maksutaseen ja velkasuhteen 𝑏𝑡−1 välille sen kynnysarvon ympärillä, 

joka minimoi AIC-informaatikriteerit ajetulle mallille. Pyrimme siis estimoimaan 

samanaikaisesti sekä z – r -muuttujan kynnysarvoa ja kullekin tarkasteltavalle maalle, 

jonka lisäksi pyrimme löytämään tilastollisia merkitsevyyksiä velan ja alijäämän välillä 

kynnysarvon molemmin puolin.  

 

(29)       𝑑𝑡,𝑚𝑎𝑎 = {
𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑏𝑡−1 +  𝛽2𝑏𝑡 + 𝛽3𝑑𝑡−1 + 𝛽4𝑑𝑡 𝜀𝑡 , 𝑗𝑜𝑠 𝑧 − 𝑟 <  𝑇,
𝛼1 + 𝛽1 ∗  𝑏𝑡−1 + 𝛽2𝑏𝑡 + 𝛽3𝑑𝑡−1 + 𝛽4𝑑𝑡 𝜀𝑡 , 𝑗𝑜𝑠 𝑧 − 𝑟 ≥ 𝑇,

 

 

 

(30)       𝑏𝑡,𝑚𝑎𝑎 = {
𝛼1 + 𝛽1 ∗ 𝑏𝑡−1 + 𝛽2𝑏𝑡 + 𝛽3𝑑𝑡−1 + 𝛽4𝑑𝑡 𝜀𝑡 , 𝑗𝑜𝑠 𝑧 − 𝑟 <  𝑇,
𝛼1 + 𝛽1 ∗  𝑏𝑡−1 + 𝛽2𝑏𝑡 + 𝛽3𝑑𝑡−1 + 𝛽4𝑑𝑡 𝜀𝑡 , 𝑗𝑜𝑠 𝑧 − 𝑟 ≥ 𝑇,

 

 

 

Pyrimme siis vastaamaan tutkimuskysymyksiin kolmella eri keinolla: Tarkastelemme 

ensiksi yksinkertaisesti finanssimuuttujien b, d, reaalinen z, reaalinen r ja diskonttatekijän 

z – r yksikköjuuri- ja stationaarisuusominaisuuksia neljän eri yksikköjuuritestin voimin 

(ADF-, SP(2), KPSS- ja Z-A -testit). Yksikköjuuritestien jälkeen määrittelemme 

jokaiselle tarkastelun kohteena olevalle OECD-maalle Bohnin (2007) niin kutsutun 

optimaalisen velkatason kaikille tarkasteluvuodelle, jonka jälkeen kriittisesti 

tarkastelemme maiden velkasuhteita niinä aikoina, kun reaalinen korkotaso on ollut 

aidosti negatiivinen. Lopuksi suoritamme yhteisintegraatiotarkastelun primäärisen 

maksutaseen ja suhteellisen valtionvelan välillä siten, että otamme tarkastelussa 
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huomioon regiimimuuttujan z – r. Hypoteesina TAR-mallille on, että z – r -arvo tulee 

löytämään raja-arvonsa jostakin sellaisesta pisteestä, kun muuttuja regiimimuuttuja 

vaihtuu negatiivisesti. Tämä tukisi Egertin (2015) ajatusta siitä, että talouskasvun ja 

velkasuhteen välillä on epälineaarinen yhteys, joka katkeaa, kun velkasuhde kasvaa 

tarpeeksi suureksi. Vaikka lähestymmekin ongelmaa eri raja-arvomuuttujan kautta, olisi 

intuitiivisesti järkevää, että z – r löytää raja-arvon velka- ja vajesuhteen suhteen nollan 

tuntumasta. Tarkastelussa otamme huomioon sekä vaje- että velkasuhteen arvot 

ajanhetkellä t, ja vertaamme niitä omiin sekä toisen muuttujan arvoihin ajanhetkellä t – 1. 

Kullekin maalle käytimme niin sanottua ehjää paneelia, eli mikäli joltakin maalta puuttui 

esimerkiksi kolmen ensimmäisen vuoden havainnot vajesuhteelta d, aineiston muillekin 

muuttujille käytimme havaintoja vuosilta 1983 – 2017. Tutkimustuloksia käsitellessä 

käymme läpi suurimmat tilastolliset merkitsevyydet kullekin maalle velka- ja vajesuhteen 

väleillä. Tutkimuksen lopuksi liitteissä on kunkin mallin muuttujan merkitsevyystasot 

sekä raja-arvon valintaan vaikuttaneet kaaviot havaintojen jakautuneisuudesta.   

 

Seuraavaksi tässä tutkimuksessa käydään lyhyesti läpi aineiston tunnuspiirteet, 

ominaisuudet sekä yksikköjuuritestit. Yksikköjuuritestien sekä regressioiden tuloksia 

käsitellään tarkemmin omassa kappaleessaan. Lopuksi vedetään yhteen tutkimuksen 

johtopäätökset ja tarkastellaan luotua kokonaisuutta kriittisesti, samalla antaen tutkijan 

näkemyksiä tutkittavista asioista tulevaisuudelle.  

4.2 Aineiston tunnuspiirteet, kuvaaminen ja yksikköjuuritestit 

Kuten tässä tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin, on tämän tutkimuksen aineiston 

valintaan vaikuttanut aikaisemmissa osuuksissa käsitelty empiirinen kirjallisuus. Aineisto 

koostuu 19:n eri OECD-maan viidestä eri taloudellisesta muuttujasta: Tässä 

tutkimuksessa käytetty aineisto käsittää velan ja bruttokansantuotteen suhteen 𝑏𝑡 

(nimellinen velan määrä paikallisvaluutassa jaettuna BKT:lla paikallisvaluutassa, 

primäärisen maksutaseen 𝑑𝑡  (primäärinen balanssi, eli koko valtion nimellinen 

nettolainoitus ja nettolainaus, eli budjettitasapaino ilman korkomenoja), reaalisen 

talouskasvun 𝑧𝑡, reaalisen korkotason 𝑟𝑡 ja viimein reaalisen talouskasvun ja korkotason 

erotuksen z – r. Reaalinen talouskasvu sekä reaalinen korkotaso on muodostettu 

maakohtaisten indeksoitujen ja painotettujen kuluttajahintaindeksien (CPI, 2015 = 100) 

avulla siten, että kuluttajahintaindeksin logaritminen muutos muodosti inflaation, joka 

otettiin huomioon korkotasossa ja talouskasvussa. Lisäksi reaalinen talouskasvu on 

muodostettu nimellisen BKT:n logaritmisesta muutoksesta. Korkotasolla r tarkoitetaan 

kaikkien maiden tapauksessa sellaisia valtion joukkovelkakirjoja, joilla on kymmenen 

vuoden maturiteetti. Joukkovelkakirjojen korkotuotto on muodostettu päivittäisestä 

kaupankäynnin keskiarvohinnasta ja joukkovelkakirjat kuvaavat niiden markkina-arvoa, 

eivätkä todellista korkotasoa, jolla lainat ovat alkuperäisesti myönnetty (Junttila, 2019).  

 

Kaikki muuttujat ovat siis muodostettu yhteensä 19:lle OECD-maalle vuosille 1980-2017. 

Maiden ja muuttujien muodostama paneeliaineisto ei ole ehjä, sillä osalta tarkasteltavista 

maista puuttuu havaintoja erityisesti 1980-luvun alkupuolelta liittyen primääriseen 

balanssiin (esimerkiksi Portugali) tai velkasuhteeseen (Uusi-Seelanti). Kaikkien 

muuttujien havaintomäärät muiden kuvailevien suureiden lisäksi on esitetty alla 

taulukoissa maaryhmäkohtaisesti. Maaryhmät käsittävät Pohjoismaat, joihin tässä 



 

 

tutkimuksessa kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja sekä Tanska. Pohjoismaiden lisäksi 

tutkimuksessa on käsitelty PIIGS-maita, joista tähän tutkimukseen otettiin mukaan 

Portugali, Irlanti, Kreikka ja Espanja. Lisäksi käsittelemme niin kutsuttuja muita 

euromaita, jotka koostuvat Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta ja Alankomaista. 

Muiden euromaiden lisäksi viimeinen maaryhmämme on muut OECD-maat, jotka ovat 

Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, Japani, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. OECD-maiden 

valintaan tässä tutkimuksessa motivoi aikaisempi kirjallisuus sekä tahtotila keskittyä 

kehittyneisiin maihin. Kehittyneiden maiden velkadynamiikat ovat erityisen 

mielenkiintoisia etenkin OECD-maita koskettaneiden velkakriisien (1990-luku, 

subprime-kriisi) vuoksi. Lisäksi suhteellisen heterogeenisista talouden rakenteista 

huolimatta OECD-maat muodostavat mielenkiintoisen vertailupohjan toisiinsa niin eri 

maiden, kuin aiemmin esiteltyjen maaryhmien välillä. OECD-maiden tarkastelu 

mahdollistaa myös Euroopan Unionin rakenteellisten ongelmien tarkastelua velanoton 

kestävyyden näkökulmasta. Suuri osa aineistosta on kerätty OECD Main Economic 

Indicators -tietopankista. Osalle maista aineiston havainnot vuosille 1980-1990 on kerätty 

maailmanpankin arkistoista.  Sekä 2018 että 2019 on poistettu tarkastelusta, sillä 

keskitymme tässä tutkimuksessa ainoastaan lopullista ja varmistettua aineistoa. Vuoden 

2018 aineisto oli tutkimusaineistoa kerättäessä suurilta osin lopullista, mutta erittäin 

monen avainmuuttujan puuttuminen viimeiseltä tarkasteluvuodelta motivoi rajamaan 

tarkasteltavan aineiston vuoteen 2017.  Bajo-Rubio, et al. (2003) käyttivät TAR-mallia 

aineistolla, joka koostui havainnoista vuosilta 1964-2001, mikä pituudeltaan vastaa tässä 

tutkimuksessa käytettyä vuosittaista aineistoa aikaväliltä 1980-2017. Bajo-Rubio et al. 

(2003) tutkivat ainoastaan Espanjan budjettiylijäämää, joten havaintojen lukumäärän 

tulisi olla tässä tutkimuksessa riittävä tilastollisesti merkitsevään päättelyyn.  

 

Seuraavaksi esittelemme aineiston tunnuspiirteet ja yksikköjuurien tulokset, jonka 

jälkeen siirrymme tarkastelemaan tutkimustuloksia kaikille kolmelle eri metodille, joita 

tässä empiirisessä osuudessa käytämme. Alla on esiteltynä jokaiselle maalle 

maaryhmäkohtaisesti taulukot, joista ilmenee aineiston tärkeimmät tunnuspiirteet sekä 

yksikköjuuritestien tulokset. Ensimmäisen taulukon alapuolella esitellään myös 

yksikköjuuritestien kriittiset tasot sekä muut olennaiset huomiot aineistoon liittyen. 

Aloitetaan aineiston kuvailu Pohjoismailla (taulukot 1 & 2):  

 

 
Taulukko 1: Pohjoismaat, Suomi ja Ruotsi. Yksikköjuuritestien testisuureiden merkitsevyystasot 

on merkattu siten, että *** = 1% merkitsevyystaso, ** = 5% merkitsevyystaso ja * = 10% 

merkitsevyystaso. 5%:n merkitsevyystaso ADF-testille on -3.43, SP(2) -testille -3,55, KPSS-
testille 0.463, Z-A -testille -5.08. Muuttujat on kuvattu ”Aineiston tunnuspiirteet” -kappaleen 

alussa yksityiskohtaisesti. ADF-testin nollahypoteesi on 𝐻0 : yksikköjuuri, SP(2) -testin 

nollahypoteesi on 𝐻0: yksikköjuuri, KPSS-testin nollahypoteesi on 𝐻0: stationaarisuus ja Z-A -

testin nollahypoteesi on yksikköjuuri ja aineistossa on rakenteellinen murroskohta (engl. 

structural break). Kaikki esitetyt luvut kuvailevissa muuttujissa ovat ilmoitettu prosentteina, pois 
lukien primäärinen balanssi d Portugalilla ja Yhdysvalloilla. Muuttujat: b:llä tarkoitetaan valtion 

nimellistä kokonaisvelkaa (nimellinen velka / nimellinen BKT), d:llä tarkoitetaan nimellistä 
primääristä budjettitasapainoa (positiivinen tarkoittaa ylijäämää, negatiivinen alijäämää), z:llä 

tarkoitetaan logaritmista reaalista talouskasvun vuosittaista muutosta, joka on johdettu CPI:n 

avulla muodostetun inflaation logaritmisista vuosittaisista muutoksista ja nimellisestä BKT:sta, 

r:llä tarkoitetaan reaalista 10-vuoden korkotasoa, z – r on reaalisen talouskasvun ja reaalisen 

korkotason välinen erotus, eli diskonttatekijä intertemporaalisessa budjettirajoitteessa.  
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Maa Suomi Maa Ruotsi 

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 

37.8

0 0.01 6.52 5.14 -1.27 Keskiarvo 

50.2

6 0.03 6.93 5.54 -1.24 

Keskihajonta 
17.2
9 0.04 3.86 4.45 4.55 Keskihajonta 

10.4
2 0.03 4.24 3.23 3.34 

Minimi 
10.8
9 -0.07 0.37 -6.66 -16.28 Minimi 

37.2
6 -0.02 0.52 -1.99 -10.17 

Maksimi 

63.6

6 0.08 13.21 12.49 3.59 Maksimi 

69.6

9 0.08 13.16 11.50 5.78 

N 38 38 38 37 37 N 38 38 38 37 37 

Vinous -0.24 0.17 0.10 -0.44 -1.82 Vinous 0.50 -0.16 0.10 -0.19 -0.31 

Huipukkuus -1.40 -0.95 -1.42 0.08 2.88 Huipukkuus -1.06 -1.24 -1.55 -0.49 0.25 

Yksikköjuurite
stit b d z r z – r 

Yksikköjuurite
stit b d z r z – r 

ADF -2.16 -2.13** -2.86*** -1.06 

-

3.06*** ADF -2.49 -0.77 

-

2.66*** -2.16 -2.692*** 

SP(2) -2.89 -2.39 -1.06 3.24 -1.64 SP(2) -3.27 -2.13 -1.16 -1.39 -2.58 

KPSS 0.26 0.13* 0.86** 0.658** 0.507** KPSS 0.28 1.19*** 1.54*** 1.31* 0.45* 

Z-A -2.81   -4.03   -3.48 Z-A 4.54*   

 -
4.85** -6.12***   

 

 

Suomen primäärinen budjettibalanssi stationaarinen 10%:n merkitsevyystasolla, kun 

otetaan trendi sekä ajelehtiminen huomioon. Suomella velan ja bruttokansantuotteen 

suhde on selvästi epästationaarinen, sillä mikään neljästä käytetystä yksikköjuuritestistä 

ei hylkää nollahypoteesia yksikköjuuren olemassaolosta. Ruotsin primäärisen 

budjettitasapainon oletus stationaarisuudesta joudutaan hylkäämään KPSS-testin myötä, 

kun evidenssi stationaarisuusnollahypoteesin hylkäämisestä on vahva yhden prosentin 

merkitsevyystasolla. Ruotsin muuttujat lukuun ottamatta talouskasvua ja korkotasoa ovat 

epästationaarisia. Z-A -testi löysi z:lle ja r:lle merkitsevät murroskohdat vuodelle 1993 ja 

1991. Suomella velan ja bruttokansantuotteen suhde on ollut suurimmillaan 63.66% ja 

pienimmillään 10.89%, kun taas Ruotsilla pienin velkasuhde on 37.26%. Suomella ja 

Ruotsilla sekä reaalinen talouskasvu, reaalinen korkotaso sekä z – r ovat likimain saman 

suuruisia keskiarvollisesti, vaikkakin Suomen korkotasossa ja diskonttatekijässä on 

enemmän hajontaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Taulukko 2: Pohjoismaat, Norja ja Tanska. 

 

 

Kuten Suomen velan ja bruttokansantuotteen suhteella, Norjan velkasuhde b sai 

jokseenkin ristiriitaisia tuloksia yksikköjuuritestistä. ADF-testi kertoisi 

stationaarisuudesta, mutta kahden muun testin perusteella emme voi kuitenkaan varmasti 

hylätä nollahypoteesia yksikköjuuresta. KPSS ei pysty hylkäämään stationaarisuutta. 

Norjan reaalinen talouskasvu osoittautui ADF- ja Z-A -testin perusteella stationaariseksi, 

murroskohdan sijoittuen vuoteen 2009. Tanskan kaikki muuttujat ovat KPSS-

testisuureiden perusteella epästationaarisia, vaikkakin ADF-testisuure velkaa ja 

primääristä balanssia lukuun ottamatta indikoi stationaarisuuden puolesta. Z-A testin 

testisuureet osoittavat Tanskan tapauksessa stationaarisuuden, kaikille näistä muuttujista, 

jos huomioi murroskohdan aineistossa vuonna 2006. Muista pohjoismaista poiketen, 

myös SP(2) -testi Tanskalle antoi stationaarisuuteen viittaavia testisuureita reaalisen 

koron sekä diskonttatekijän osilta, joka mahdollisesti kertoo kvadraattisesta trendistä 

aineistossa (Schmidt & Phillips 1992). Tanskalla on Pohjoismaista suurin velkasuhde 

2010-luvun loppua lähestyttäessä, 80.96%. Norjan suurin velkasuhde, 52.56%, jää 

selkeästi muiden Pohjoismaiden alapuolelle. Suurimmillaan korkotaso on ollut Norjassa, 

17.47% p.a. Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan PIIGS-maita (taulukot 3 ja 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maa 
Norj
a         Maa Tanska       

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 37.23 0.07 7.04 6.32 -0.65 Keskiarvo 55.45 0.02 6.75 4.57 -2.18 

Keskihajonta 8.40 0.06 3.94 4.59 4.95 Keskihajonta 14.95 0.04 4.78 3.03 3.33 

Minimi 22.94 -0.06 1.33 -7.10 -11.10 Minimi 30.31 -0.05 0.32 -4.50 -9.84 

Maksimi 52.56 0.16 13.31 17.47 11.25 Maksimi 80.96 0.09 19.77 13.28 3.13 

N 38 38 38 37 37 N 37 38 37 37 37 

Vinous 0.10 -0.13 0.32 -0.32 0.09 Vinous 0.05 0.12 0.93 0.23 -0.31 

Huipukkuus -1.25 -0.89 -1.32 0.75 -0.36 Huipukkuus -1.35 -0.98 0.51 1.89 -0.88 

Yksikköjuurites
tit b d z r z – r 

Yksikköjuurites
tit b d z r z – r 

ADF 

-

3.18*
* -1.86 -3.62*** -1.83 

-

4.15**
* ADF -1.57 -3.25* -5.35*** -5.53*** -3.37** 

SP(2) -2.47 2.04 -2.34  -2.44 SP(2) -2.34 -2.30 -3.70 -6.14*** -4.56*** 

KPSS 0.06 
0.47*
* 1.62*** 

1.32**
* 0.51 KPSS 

0.538*
* 

0.822**
* 2.89*** 0.457** 1.76*** 

Z-A -2.96   
 -
5.69***     Z-A     -5.86*** -6.85*** 

-
5.871*** 
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Taulukko 3:PIIGS-maat, Portugali ja Irlanti. 

 

Maa Portugali Maa Irlanti 

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 67.01 -1.09 6.82 8.65 -1.93 Keskiarvo 72.97 0.01 7.45 8.36 1.13 

Keskihajonta 28.83 2.55 3.81 7.60 4.23 Keskihajonta 29.46 0.05 4.38 6.77 7.50 

Minimi 29.10 -8.47 2.42 -4.51 -15.06 Minimi 23.62 -0.06 0.69 -9.88 -15.11 

Maksimi 130.60 3.44 15.40 22.66 3.58 Maksimi 119.94 0.18 17.27 29.95 28.83 

N 37 31 28 36 27 N 38 38 38 37 37 

Vinous 1.29 -0.82 0.89 0.44 -1.52 Vinous -0.28 1.13 0.59 0.24 1.03 

Huipukkuus 0.27 1.18 -0.61 -1.01 2.13 Huipukkuus -1.19 1.60 -0.49 2.15 3.10 

Yksikköjuuritest
it b d z r z – r 

Yksikköjuuritest
it b d z r z – r 

ADF 3.65 -2.69* -3.15** -1.81 
-
2.05** ADF -2.8* -3.94*** -3.67** -2.42 

-
2.97** 

SP(2) -1.85 1.88  -2.31 -2.00 SP(2) -2.85  -2.37 -3.94 -1.49 -2.98 

KPSS 0.21 0.29 1.18*** 0.417* 0.32 KPSS 0.17  0.17 1.28*** 1.13*** 0.17 

Z-A 

-

4.587** 
-

3.93  -4.67* -3.39   Z-A 

-

4.682* 
-

4.1521  -4.39 -4.64*   

 

Taulukko 4: PIIGS-maat, Kreikka ja Espanja. 

 
Maa Kreikka       Maa Espanja       

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r 
z – 
r 

Keskiarvo 99.31 -0.04 0.74 5.84 
-
5.35 Keskiarvo 54.78 

-
0.0
2 8.16 6.62 

-
1.3
3 

Keskihajonta 46.30 0.05 4.48 4.98 8.89 Keskihajonta 22.21 
0.0
3 4.92 4.52 

3.6
2 

Minimi 22.53 -0.14 -12.06 0.10 

-
30.4
5 Minimi 16.58 

-
0.0
9 1.39 -3.69 

-
8.9
7 

Maksimi 
178.9
1 0.05 6.94 

21.0
1 4.86 Maksimi 

100.3
7 

0.0
2 

16.9
1 13.97 

4.2
2 

N 38 38 37 25 25 N 38 38 38 37 37 

Vinous 0.23 -0.31 -1.11 1.10 
-
1.15 Vinous 0.69 

-
0.7
5 0.39 -0.51 

-
0.1
5 

Huipukkuus -0.84 -0.94 0.74 1.01 0.81 Huipukkuus -0.29 
0.0
9 

-
1.37 -0.42 

-
1.1
6 

Yksikköjuurite
stit b d z r z – r 

Yksikköjuurite
stit b d z r 

z – 
r 

ADF -0.51 -1.79 -2.95* 
-
1.44 

-
1.50 ADF -1.82 

-
1.1
9 

-
2.82
* -1.62 

-
2.0
8 

SP(2) -2.48 -2.45 -2.94 
-
1.75 

-
1.69 SP(2) -2.60 

-
2.2
8 

-
2.53 -1.39 

-
2.7
2 

KPSS 
0.543*
* 

0.695*
* 0.614** 0.25 0.17 KPSS 0.18 

0.1
9 0.81 0.541** 

0.1
5 

Z-A 3.15 

-
3.3
5 

-
4.4
5     Z-A       

-
3.9
1   

 

 



 

 

PIIGS-mailla velan ja bruttokansantuotteet ovat järjestään vertailuryhmän korkeimpia, 

jos ei lasketa mukaan Euroopan ulkopuolelta Japania. Kreikan velan määrä suhteessa 

bruttokansantuotteeseen on ollut korkeimmillaan 178,91%. Keskihajonta on myös suurta 

PIIGS-mailla, tarkastelujakson pienin velkasuhde Kreikalla on ollut 22.53%, mikä on 

samalla tasolla kuin esimerkiksi Norjan pienin velkamäärä BKT:hen suhteutettuna. 

Portugalin velkasuhde on korkeimmillaan ollut n. 130%, Irlannin 120% ja Espanjan noin 

100% bruttokansantuotteesta. PIIGS-maista kaikkien muiden maiden reaalisen 

kasvuvauhdin ja reaalisen korkotason erotus on ollut keskiarvollisesti negatiivinen. Kun 

laskemme myöhemmin Kreikalle optimaalisen velan polun, on syytä huomata, että 

Kreikan tapauksessa korkotason ja siten z – r -muuttujan havainnot puuttuvat 

ensimmäiseltä 13:lta vuodelta.  

 

PIIGS-maista Portugalilla velkasuhde on Z-A -testisuureen perusteella stationaarinen 

siten, että aineiston murroskohta osuu testin mukaan vuodelle 2009. Maailmanlaajuisen 

finanssikriisin välitön vaikutus velan ja bruttokansantuotteen suhteeseen vaikuttaa siis 

aineistossa muutoskohdan, joka huomioiden aineisto voidaan lukea stationaarisesti. 

Murroskohdan osuminen finanssikriisin aikaan tuo vakuuttavaa evidenssiä Z-A -

yksikköjuuritestin vahvuudesta Portugalin kohdalla. Irlannin aineisto ei ole 

yksiselitteisesti stationaarinen, mutta yksikköjuuritestit pystyvät hylkäämään 

yksikköjuuren kaikista muista paitsi velan ja BKT:n suhteesta. Kreikan muuttujista 

mikään ei ole yksiselitteisesti stationaarinen, etenkin kun KPSS-testin testisuureet 

indikoivatkin viiden prosentin merkitsevyystason tilastollisesta merkitsevyydestä velan 

ja primäärisen balanssin stationaarisuuden hylkäämiselle. Niin ikää Espanjan muuttujat 

ovat yksimielisen selkeästi epästationaarisia. Tulos sai tukea myös Z-A testiltä, jonka 

murroskohdaksi estimoitiin vuosi 1995. PIIGS-maiden tarkastelun jälkeen siirrymme 

muihin Euroopan maihin (taulukot 5 ja 6): 

 
Taulukko 5: Muut Euroopan maat, Belgia ja Ranska. 

 

Maa Belgia         Maa Ranska         

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 111.17 0.02 6.32 4.27 -1.90 Keskiarvo 57.73 0.00 6.58 4.39 -2.00 

Keskihajonta 15.52 0.02 3.57 1.88 2.79 Keskihajonta 24.02 0.02 4.25 3.19 2.30 

Minimi 76.36 -0.03 0.48 -1.51 -8.70 Minimi 20.76 -0.04 0.47 -2.85 -6.50 

Maksimi 138.14 0.06 13.44 8.10 2.87 Maksimi 98.41 0.03 16.29 13.89 1.88 

N 38 38 38 37 37 N 38 38 38 37 37 

Vinous 0.00 -0.33 0.37 -0.28 -0.20 Vinous 0.18 0.49 0.71 0.95 -0.26 

Huipukkuus -0.96 -0.78 -0.84 1.01 -0.76 Huipukkuus -1.20 -0.38 -0.44 1.39 -1.21 

Yksikköjuuritest

it b d z r z – r 

Yksikköjuuritest

it b d z r z – r 

ADF -2.33 -1.47 -4.56*** -1.42 
-
2.88** ADF 4.05 

-
1.66* -2.55** -0.93 

-
2.23** 

SP(2) -1.69 -2.60  

-
5.3***   SP(2) -2.82 -2.42 -0.35 -0.67 -2.84 

KPSS 0.761** 1.94*** 2.58** 0.44 0.85 KPSS 0.40 0.15 2.17** 0.537** 1.12 

Z-A     -5.51***     Z-A -3.42   
-
5.13**     

 
. 
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Taulukko 6: Muut Euroopan maat, Saksa, Italia ja Alankomaat. 

 

 

Muista Euroopan maista selkeästi suurin velkasuhde on ollut Belgialla (138,14%). Myös 

Ranskan velkasuhde on ollut korkeimmillaan suhteellisen korkea, 98,41% 

bruttokansantuotteesta. Keskiarvollisesti sekä Italia että Belgia ovat muiden euromaiden 

korkeimmin velkaantuneita, ja vastaavasti keskiarvollisesti pienimmät velkasuhteet ovat 

olleet sekä Saksalla että Ranskalla. Jokaisella viidellä ”muun Euroopan” maalla on ollut 

keskiarvollisesti negatiivinen reaalisen talouskasvun ja korkotason erotus. 

 

Belgian velkasuhde ei ole stationaarinen sarja minkään yksikköjuuritestin testisuureen 

perusteella. Myös hieman poiketen muiden maiden (pois lukien Tanska) testisuureista, 

Belgialla kvadraattisen trendin huomioiva SP(2) -testi viittaisi viiden prosentin 

merkitsevyystasolla stationaarisuudesta. Kuten suurella osalla tutkituista maista, ei 

Ranskan velkasuhde ajanjaksolla 1980-2017 ole stationaarinen. Z-A -testi viittaa 

velkasuhteessa murroskohtaan vuonna 2009, mutta testisuure ei riitä hylkäämään 

nollahypoteesia yksikköjuuren olemassaolosta edes kymmenen prosentin 

merkitsevyystason perusteella. Ranskan reaalisen talouskasvun sarjaa tarkastellessa 

ADF-testi hylkäsi yksikköjuuren, mutta KPSS hylkäsi lisäksi nollahypoteesin 

stationaarisuudesta. Kuten velkasuhteen tapauksessa, Z-A -testi osoittaa reaalisella 

talouskasvulla olevan murroskohdan vuodessa 2009. Kun Z-A -testi pystyy ottamaan 

murroskohdan huomioon, pystymme kokonaisuudessaan yhdessä ADF-testisuureen 

No  Saksa         Maa Italia         Maa Alankomaat       

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 54.50 -0.02 5.12 3.52 -1.51 Keskiarvo 105.14 0.00 8.47 5.70 -2.56 Keskiarvo 61.98 0.05 5.40 3.87 
-
1.39 

Keskihajonta 14.32 0.13 2.63 2.24 2.59 Keskihajonta 22.19 0.02 5.32 4.98 2.46 Keskihajonta 10.72 0.02 2.79 2.17 2.78 

Minimi 27.35 -0.34 0.09 
-
4.04 -7.26 Minimi 53.97 

-
0.03 1.49 -3.76 -8.23 Minimi 42.98 0.00 0.29 

-
3.52 

-
7.20 

Maksimi 78.63 0.15 10.13 8.46 3.29 Maksimi 135.36 0.03 21.34 18.06 0.93 Maksimi 78.50 0.10 11.55 7.47 3.60 

N 37 38 38 37 37 N 38 38 38 37 37 N 38 38 38 37 37 

Vinous 0.01 -1.35 -0.20 
-
0.48 0.20 Vinous -0.74 0.16 0.65 0.69 -0.87 Vinous -0.09 0.31 0.10 

-
0.96 

-
0.27 

Huipukkuus -1.25 0.67 -0.92 2.07 -0.64 Huipukkuus -0.26 
-
0.94 -0.72 -0.08 -0.09 Huipukkuus -1.31 

-
0.36 -0.68 1.59 

-
0.81 

Yksikköjuuritestit b d z r z – r Yksikköjuuritestit b d z r z – r Yksikköjuuritestit b d z r z – r 

ADF 0.27 -1.60 -4.09*** 
-
0.59 

-
2.791** ADF -2.41 

-
1.66 -2.84** -0.86 -2.78* ADF 0.25 0.26 

-
3.31** 

-
0.64 

-
2.45 

SP(2) -2.56 -1.29 -2.28  

-
3.74*** SP(2) -2.12 

-
2.30 -0.94 -2.08 -3.00 SP(2) -1.93 

-
0.96  

-
1.57 2.52 

KPSS 0.468** 0.493** 1.77** 0.26 1.00 KPSS 0.664** 0.08 1.03*** 0.351* 0.841*** KPSS 0.44 0.32 1.43** 0.24 0.56 

Z-A     
-
5.197** 

-
4.41   Z-A   

-
2.59 -4.11     Z-A -3.92 

-
5** -4.31 -4.1 

-
4.37 



 

 

kanssa hyväksymään stationaarisuuden reaaliselle talouskasvulle. Ranskan 

diskonttatekijä voidaan AFD- sekä KPSS-testien perusteella todeta stationaariseksi. 

Saksan velkasuhde sekä primäärinen alijäämä ovat kaikkien testisuureiden perusteella 

epästationaarisia. Saksan reaalinen talouskasvu sai ristiriitaisia tuloksia KPSS-testistä 

sekä ADF-testistä, ja Z-A -testi paljasti 5% merkitsevyystasolla talouskasvun olevan 

stationaarinen, siten että aineistossa on merkitsevä murroskohta vuodella 1991. 

Murroskohta 1990-luvun alussa Saksalle on intuitiivisesti järkevä, sillä Saksan 

talouskasvu, työllisyyslukemat sekä BKT laskivat suuresti Länsi- ja Itä-Saksan 

yhdistymisen jälkeen vuonna 1990 (Ghaussy & Schäfer 1993). Italian muuttujille 

yksikköjuuritestit eivät onnistuneet löytämään vahvaa tilastollista todistetta 

stationaarisuuden puolesta. Reaalinen talouskasvu sekä velkasuhde saivat ristiriitaisia 

tuloksia, ADF- ja KPSS -testeistä, mutta Z-A -testikään ei pystynyt hylkäämään 

nollahypoteesia yksikköjuuresta. Alankomaiden aineisto sai kauttaaltaan ristiriitaisia 

tuloksia yksikköjuuritesteissä. Alankomaiden primäärinen balanssi sai Z-A -testistä 5%:n 

merkitsevyystasolla merkitseviä tuloksia stationaarisuuden puolesta murroskohdan 

sijoittuessa aineiston alkupäähän vuoteen 1985. Muuta Alankomaiden aineistoa ei voida 

yksimielisesti julistaa yksikköjuuritestien perusteella stationaariseksi. Siirrytään 

kuvailemaan Euroopan ulkopuolisten OECD-maiden yksikköjuuritestejä sekä tilastollisia 

ominaisuuksia (taulukot 7, 8 ja 9):  

 
Taulukko 7: Euroopan ulkopuoliset OECD-maat, Australia ja Uusi-Seelanti. 

 
Taulukko 8: Euroopan ulkopuoliset OECD-maat, Kanada ja Japani.  

Maa Australia       Maa Uusi-Seelanti       

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 64.06 -0.04 8.02 6.75 -1.18 Keskiarvo 25.07 -0.04 8.25 6.72 -1.40 

Keskihajonta 13.62 0.01 3.95 3.09 3.27 Keskihajonta 5.73 0.03 3.99 4.36 3.53 

Minimi 35.32 -0.07 2.34 1.62 -10.58 Minimi 14.13 -0.08 2.76 -0.21 -10.32 

Maksimi 85.54 -0.02 15.38 14.35 3.68 Maksimi 32.31 0.07 17.66 19.69 6.86 

N 38 38 38 37 37 N 21 38 38 37 37 

Vinous -0.25 -0.35 0.40 0.46 -0.96 Vinous -0.48 1.64 0.71 1.23 -0.46 

Huipukkuus -0.66 -1.12 -1.32 -0.24 0.68 Huipukkuus -1.28 6.14 -0.67 1.35 0.49 

Yksikköjuuritest
it b d z r z – r 

Yksikköjuuritest
it b d z r z – r 

ADF 1.58 -0.98 -2.811*** -1.28 
-
2.67** ADF -0.52 

-
3.72*** 

-
3.58*** -1.34 2.02** 

SP(2) -1.77 -3.02 -2.86 -2.30 -2.85 SP(2) -2.30  -4.3***  -0.90 

KPSS 0.52** 0.548** 1.29** 0.618** 1.2* KPSS 0.31 1.15 1.59* 1.66** 2.02** 

Z-A     -5.37***   -5.00* Z-A    -4.41     
-
5.31** 

Maa Kanada       Maa Japani         

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 77.76 
-
0.01 6.67 5.14 -1.39 Keskiarvo 135.70 0.02 3.28 2.10 -1.02 

Keskihajonta 14.22 0.02 3.78 3.14 3.45 Keskihajonta 68.59 0.01 2.69 3.10 2.13 

Minimi 45.28 
-
0.05 1.25 -5.31 -9.22 Minimi 50.04 -0.01 -0.07 -6.18 -7.52 

Maksimi 100.57 0.03 14.99 13.68 3.77 Maksimi 242.11 0.05 8.87 7.35 2.99 

N 37 38 38 37 37 N 38 38 38 37 37 

Vinous -0.41 0.36 0.43 -0.47 -0.58 Vinous 0.29 -0.56 0.65 -0.10 -0.53 

Huipukkuus -0.45 
-
1.16 -0.88 2.48 -0.41 Huipukkuus -1.54 0.15 -0.99 -0.26 0.53 

Yksikköjuuritesti
t b d z r z – r Yksikköjuuritestit b d z r z – r 

ADF -2.23 

-

1.20 

-

3.44*** -1.04 -3.24*** ADF 5.29 -3.30 1.26* -1.41 

-

3.17*** 
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Taulukko 9: Euroopan ulkopuoliset OECD-maat, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.  

 

Maa Iso-Britannia       Maa Yhdysvallat       

Muuttuja b d z r z – r Muuttuja b d z r z – r 

Keskiarvo 49.30 
-
0.02 6.84 5.79 -0.86 Keskiarvo 67.53 -0.64 6.22 5.19 -0.88 

Keskihajonta 18.88 0.02 3.74 3.05 2.53 Keskihajonta 18.34 3.46 3.29 2.32 2.32 

Minimi 28.80 

-

0.05 1.24 -2.70 -6.35 Minimi 40.32 -11.24 1.80 -1.81 -8.83 

Maksimi 86.92 0.02 14.88 13.18 4.98 Maksimi 105.61 4.64 13.91 11.55 2.32 

N 38 38 38 37 37 N 36 36 38 37 37 

Vinous 1.12 0.06 0.35 0.24 -0.18 Vinous 0.88 -1.15 0.64 0.09 -1.06 

Huipukkuus -0.39 
-
1.02 -1.02 0.56 -0.49 Huipukkuus -0.20 1.32 -0.52 1.88 1.74 

Yksikköjuuritesti
t b d z r z – r 

Yksikköjuuritesti
t b d z r z – r 

ADF 2.10 

-

2.16 -3.61** -0.53 -3.57*** ADF 2.90 -1.57 -2.23** -1.25 

-

2.93*** 

SP(2) -2.97 
-
1.44  -1.54   SP(2) -2.10 -2.24  -3.38   

KPSS 0.351* 0.79 1.65** 0.32 0.881* KPSS 0.15  0.11 1.42** 0.432* 1.15 

Z-A   
-
3.57 4.1   -4.56 Z-A -3.79 

-
2.88 -4.91**     

 

Euroopan ulkopuolisista, muista OECD-maista ylivoimaisesti eniten velkaantunut valtio 

on niin keskiarvollisesti kuin suurimmalta velkamäärältään Japani. Japanin 

keskimääräinen velan ja bruttokansantuotteen suhde on 135,70%, ja suurin (vuoden 2016) 

velan määrä on 242,11% nimellisestä bruttokansantuotteesta. Kaikilla muilla Euroopan 

ulkopuolisilla OECD-mailla paitsi Uudella-Seelannilla velkatasot niin keskimääräisesti 

kuin nykyarvoiltaankin ovat PIIGS-maiden tasoa. Etenkin Yhdysvaltojen ja Kanadan 

suurimmat velkamäärät ylittävät sadan prosentin rajan, ja vastaavasti Isolla-Britannialla 

ja Australialla velan ja bruttokansantuotteen suhde on noin 85%. Uudella -Seelannilla on 

kaikista tarkastelumaista vähiten keskiarvoista velkaa, joka on vain 25% maan 

bruttokansantuotteesta. On kuitenkin huomioitava, että Uudella-Seelannilla havaintojen 

määrä on noin 15 havaintoa vähemmän kuin muilla tarkastelumailla. Japania lukuun 

ottamatta kaikilla Euroopan ulkopuolisilla OECD-mailla 10-vuotisen valtionlainan korko 

on ollut keskimäärin yli 5%, Australialla ja Uudella-Seelannilla jopa miltei 7%.   

 

Australialla yksikköjuuritestit ovat reaalista talouskasvua ja diskonttatekijää lukuun 

ottamatta yksimielisiä epästationaarisuudesta. Reaalinen talouskasvu vastoin KPSS-testiä 

on Z-A -testin mukaan vahvasti stationaarinen, ja suurempi osa yksikköjuuritesteistä 

SP(2) -2.17 

-

2.04  -0.74 -2.20 SP(2) -1.89 -1.99 -3.57 -2.22 -0.91 

KPSS 0.455* 0.26 1.77** 0.645** 1.76*** KPSS 0.147** 0.654** 1.26* 0.467** 1.12 

Z-A   

-
3.
3 -5.44*** 

-
5.81*** Z-A   

-
3.47 

-
5.26**   -4.58* 



 

 

viestii stationaarisuudesta kuin epästationaarisuudesta diskonttatekijää tarkastellessa. 

Uudella-Seelannilla velkasuhde ja reaalinen korkotaso eivät ole stationaarisia minkään 

yksikköjuuritestin perusteella. Sen sijaan sekä primäärinen balanssi, reaalinen 

talouskasvu sekä diskonttatekijä z – r ovat kaikki stationaarisia. Diskonttatekijän 

stationaarisuus löytyi viimein Z-A -testillä, joka paljasti aineiston murroskohdan olevan 

vuonna 1986. Kuten suuressa osassa tarkasteltua aineistoa, myös Kanadan velkasuhde on 

epästationaarinen, joskin KPSS-testi hylkää stationaarisuuden ainoastaan 1% 

merkitsevyystasolla. Diskonttatekijä sekä reaalinen talouskasvu saivat ristiriitaisia 

tuloksia yksikköjuuritesteissä. Kuten Uuden-Seelannin diskonttatekijän kanssa, 

muuttujat ajettiin Z-A -testin läpi, joka osoittaa sekä diskonttatekijän että reaalisen 

talouskasvun olevan stationaarisia aikasarjoja. Kuten muiden Euroopan ulkopuolisten 

maiden tapauksessa, ei Japanin velkasuhdetta b voida pitää yksikköjuuritestien 

perusteella stationaarisena. Myös velkasuhde sekä reaalinen korkotaso ovat kaikkien 

yksikköjuuritestien perusteella epästationaarisia. Poiketen maan muista muuttujista, 

reaalinen talouskasvu sekä diskonttatekijä ovat stationaarisia Z-A -testin testisuureen 

mukaan, siten että murroskohta aineistossa vuoden molempien muuttujien tapauksessa 

1991 kohdalla. Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen velkasuhteet voidaan epästationaarisiksi, 

vaikkakaan KPSS-testisuureet eivät olleet stationaarisuuden puolesta tilastollisesti yli 

viiden prosentin merkitsevyystasolla merkitseviä. Ristiriitaisia yksikköjuuritestien 

tuloksia saivat Isolla-Britannialla sekä Yhdysvalloilla reaalinen talouskasvu z. Ison-

Britannian tapauksessa Z-A -testi ei kyennyt hylkäämään nollahypoteesia 

yksikköjuuresta, mutta Yhdysvaltojen reaalista talouskasvua tarkastellessa Z-A -testi 

hylkäsi yksikköjuuren viiden prosentin merkitsevyystasolla. Tulosta ei voine pitää 

kuitenkaan täysin luotettavana, sillä Z-A -testin mukaan murroskohta aineistossa olisi 

vuonna 1982, kaksi vuotta ensimmäisen havainnon jälkeen.  

 



51 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Stationaarisuus ja yhteisintegraatio 

Tutkimme tässä tutkimuksessa 19:n eri OECD-maan velkaantumisen kestävyyttä 

kolmella eri menetelmällä. Aluksi pohjustimme kattavalla katsauksella aiempaan 

empiiriseen kirjallisuuteen julkisen velan kestävyyden useat eri määritelmät sekä 

menetelmät, joilla velan kestävyyttä on tutkittu vuosikymmenten kuluessa. Ensimmäinen 

käytetty menetelmä julkisen velan kestävyydelle on yksikköjuurten ja stationaarisuuden 

tarkastelu. Hamiltonin ja Flavinin (1986) sekä Trehanin ja Walshin (1991) mukaan 

julkisen velan ja bruttokansantuotteen suhteen stationaarisuus on itsessään osoitus 

intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyydestä ja siten myös kestävästä 

velkapolitiikasta. Seuraavaksi esitellään taulukossa 10 havainnot tarkasteltujen 

muuttujien stationaarisuudesta: 

 
Taulukko 10: Yksikköjuuritestien konsensus sekä yhteisintegraatiohavainnot velkasuhteelle. 
Yksikköjuuritestien summa johtaa stationaarisuuteen, jos enemmistö yksikköjuuritesteistä viittaa 

sarjan stationaarisuuteen. Ristiriitaiset tulokset 10%:n merkitsevyystasolla stationaarisuuden 
puolesta eivät riitä vakuuttamaan sarjan yksikköjuurettomuudesta. Yhteisintegraatiota 

tarkastellessa velkasuhteelle otettiin differenssi kunkin tarkasteltavan maan velkasuhteelle. 

Differoinnin jälkeen sarjalle suoritettiin ADF-, SP(1)-, SP(2)-, KPSS- ja Z-A -testit.  

 

Stationaarisuus            Yhteisintegraatio 

Pohjoismaat b  d  z r  z – r b = I(1)?  

Suomi Ei Kyllä Ei Ei Ei Kyllä*** 

Ruotsi Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä I(0) 

Norja Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä I(0) 

Tanska Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä** 

PIIGS-maat b  d  z r  z – r   

Portugali Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä* 

Irlanti Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei  

Kreikka Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä*** 

Espanja Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei  

Muut Euromaat b  d  z r  z – r   

Belgia Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä I(0) 

Ranska Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä** 

Saksa Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä**  

Italia Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä*** 

Alankomaat Ei Kyllä Ei Ei Ei Kyllä* 

Muut OECD-maat b  d  z r  z – r   

Australia Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä** 

Uusi-Seelanti  Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei  

Kanada Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä*** 

Japani Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä* 

Iso-Britannia Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei  

Yhdysvallat Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä* 

 



 

 

Perustuen julkisen velan ja bruttokansantuotteen suhteen yhteisintegraatiolle ja 

stationaarisuudelle, voidaan Hamiltonin ja Flavinin (1986) sekä Trehahin ja Walshin 

(1991) tutkimustulosten valossa sanoa Pohjoismaista Suomen ja Tanskan, PIIGS-maista 

Portugalin ja Kreikan, muista Euromaista Ranskan, Saksan, Italian ja Alankomaiden sekä 

Euroopan ulkopuolisista OECD-maista Australian, Kanadan, Japanin, Ison-Britanian 

sekä Yhdysvaltojen velkaantuneen kestävästi. Mikäli laajennamme tarkastelua julkisen 

velan ja bruttokansantuotteen suhteen ulkopuolelle, esimerkiksi stationaarisiin alijäämiin, 

kestävää velkaantumista on ainoastaan Pohjoismaista Suomella, PIIGS-maista Irlannilla, 

muilla Euromailla Ranskalla ja Alankomailla ja Euroopan ulkopuolisilla OECD-mailla ei 

millään tarkastelun kohteella olevalla valtiolla. Tämä perustuu Bohnin (2005) havaintoon 

stationaarisesta alijäämästä sellaisessa ympäristössä, kun julkinen velka ei ole 

stationaarinen. 

 

5.2 Kestävän velan polut ja negatiivinen reaalikorko 

Stationaarisuus- ja yhteisintegraatiotarkastelun jälkeen tässä tutkimuksessa laskimme 

Bohnin (2007) niin kutsutut kestävät velkamäärät kullekin tarkastelumaalle jokaista velan 

ja bruttokansantuotteen suhdetta kohden. Tutkimuksen lopussa on eritelty liitteet, joissa 

on piirretty jokaiselle maalle havainnot julkisen velan ja bruttokansantuotteen suhteesta 

ja verrattu niitä Bohnin (2007) määrittelemiin kestävän velkaantumisen suhteellisiin 

määriin. Jokaiseen kaavioon on merkattu lisäksi ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut 

aidosti negatiivinen kullekin tarkastelumaalle. Mikäli velkasuhde on lähtenyt laskemaan 

negatiivisen reaalikoron aikoina, pidetään tässä tutkimuksessa maan velkapolitiikkaa 

kestävänä.  

 

Suomen velan ja bruttokansantuotteen suhde (kuvio A1) on ollut 1990-luvun laman 

aikaan Bohnin kestävän velkasuhteen yläpuolella vuosina 1991-1995. Kuitenkin, vuoden 

1995 jälkeen Suomen velkasuhde on ollut selkeästi Bohnin velkasuhteen alapuolella, 

indikoiden niin sanotusta talouspoliittisesta liikkumavarasta. Vuoden 2008 finanssikriisin 

jälkeen vuonna 2009 velkasuhde nousi taas kestävän velkauran yläpuolelle. 

Velkapolitiikan kestämättömyys Suomessa finanssikriisin jälkeisenä aikana nousee esiin 

2011-2012, kun reaalinen korkotaso on ollut Suomessa negatiivinen, jolloin Bohnin 

optimaalinen velkasuhde on laskenut taas oikean velkasuhteen alapuolelle. Kuitenkin 

Suomen velkasuhde sekä optimaalinen velkasuhde nousivat negatiivisen reaalikoron 

aikoina 2011-2012. Tämä ilmiö ei toistu enää aineiston viimeisimpinä vuosina, kun 

vuonna 2017 Suomi ajautui taas negatiivisen reaalikoroon ympäristöön. Tällöin Suomen 

velkasuhde laski Bohnin kestävän velkauran alapuolelle, mikä indikoisi kestävästä 

velkapolitiikasta 2010-luvun loppupuolella. Ruotsin velkasuhteen kestävyydestä 

havainnot noudattelevat jokseenkin samaa kaavaa kuin mitä Suomenkin tapauksessa 

(kuvio A2). 1990-luvun alkupuoliskolla vuoteen 1995 asti velkasuhde nousee 

väliaikaisesti Bohnin kestävän velkasuhteen yläpuolelle. Velkasuhde pysyy kestävän 

tasonsa alapuolella aina vuoteen 2014 asti, jolloin velkasuhde on yhtä suuri Bohnin 

määrittämän kestävän velkamäärän kanssa. On huomioitavaa, että kun Ruotsissa on 

siirrytty negatiivisen koron ympäristöön 2011, alkoi Bohnin velkasuhde laskea mutta 

todellinen velkasuhde b lähti pieneen nousuun. Kuitenkin kun Ruotsissa siirryttiin 

uudestaan negatiivisen velan ympäristöön vuosina 2016-2017, laski myös velkasuhde 
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välittömästi, mikä implikoi Suomen lailla kestävästä velkapolitiikasta 2010-luvun 

loppupuolella. Kuten Suomella ja Ruotsilla, Norjan velkasuhde (kuvio A3) nousi Bohnin 

tason yläpuolelle 1990-luvun laman aikana. Vuoden 1994 jälkeen velkasuhde palasi 

Bohnin tason alapuolelle, jonka jälkeen se pikaisesti ylitti taas kestävän velkauransa 

vuonna 1999. Tämän jälken velkasuhde pysyi aikasarjan loppuun asti kestävällä tasolla, 

poislukien vuotena 2015, jolloin velkamäärä karkasi Bohnin asettaman kestävän tason 

yläpuolelle. Ottaessamme negatiivisen reaalikoron mukaan tarkasteluun, voidaan Norjan 

velkapolitiikkaa pitää kestävänä. Sekä vuosina 2012 ja 2017, kun Norjan reaalikorko on 

ollut negatiivinen, on lähtenyt norjan velkamäärä myös välittömästi laskuun. Toisin kuin 

Norjalla, Tanska ei ole juuri jättänyt finanssipolitiikalleen taloudellista liikkumavaraa 

(kuvio A4). Tanskan velkasuhde sekä kestävän velan polku ovat kulkeneet likimain koko 

tarkasteluajan samalla uralla, kuitenkin siten, että 2000-luvun alkuun asti velkasuhde on 

ollut aina hieman kestävän velkapolun yläpuolella. Vuosina 2008-2011 velkasuhde nousi 

hetkellisesti taas kestävän velkapolun yläpuolelle, jonka jälkeen sekä Bohnin 

määrittelemä kestävän velan taso sekä Tanskan velkasuhde ovat olleet laskemaan päin – 

myös silloin, kuin Tanskassa saavuttiin negatiivisen reaalikoron ympäristöön alkaen 

vuodesta 2015. Ottaen siis huomioon kokonaisvaltaisesti Pohjoismaiden velkasuhteet ja 

niiden suhteet Bohnin määrittelemiin kestävän velan tasoihin, voidaan Pohjoismaiden 

velanottoa pitää kokonaisuudessaan kestävänä. Tämä havainto saa vahvistusta 

velkasuhteiden käyttäytymisestä, kun niitä tarkastellaan erikseen negatiivisen reaalikoron 

ympäristössä.  

 

Portugalin velkasuhde (kuvio A5) käyttäytyy tarkastelujaksolla jokseenkin erilaisesti 

kuin esimerkiksi Pohjoismaiden velkasuhteet. 1990-luvun alussa velkasuhde nousi 

kestävän velkasuhteen yläpuolelle, mutta silloin kuin Pohjoismaat 1994-1995 pääsivät 

velkasuhteellaan kestävälle velkapolulle, nousi Portugalin velan ja BKT:n suhde 

velkapolun yläpuolelle. Vuosina 1997-2000 velkasuhde oli Portugalilla taas kestävää, 

jonka jälkeen velkasuhde on noussut pois kestävältä velan polulta aina vuoteen 2016 asti. 

2000-luvun edetessä erotus velkasuhteen ja optimaalisen velkapolun välillä on vain 

kasvanut, pienentäen Portugalin fiskaalista tilaa edelleen. Myös Irlannin velkasuhde 

poikkeaa suurestikin niin muista PIIGS-maista kuin Pohjoismaistakin (kuvio A6). 

Irlannin velkasuhde on ollut tarkastelujakson alussa lähes yhtä korkealla kuin 2008 

finanssikriisin jälkeen. On kuitenkin syytä huomioida, että vaikka Irlannin tapauksessa 

velan ja BKT:n suhde on ollut korkea jo 1990-luvulla, on se ollut aina vuoteen 2006 asti 

Bohnin määrittelemän velkatason alapuolella. Kuitenkin, kun Irlannissa koettiin pikainen 

ajanjakso negatiivisten reaalikorkojen ympäristössä vuosina 2006-2008, lähti tällöin 

aiemmin kestävällä tasolla ollut velkasuhde kestävän velkapolun yläpuolelle, mikä 

vahvasti implikoisi velkapolitiikan kestämättömyydestä. Kreikan velkasuhde (kuvio A7) 

on ollut 2008 vuoden finanssikriisiin nähden suurin piirtein vastaavalla tasolla kuin mitä 

Bohnin mukaan mallinnettu kestävän velan polku. On kuitenkin painotettava, että vuoden 

2008 jäkeen velan ja BKT:n suhde kasvoi jopa 30% kestävän velkasuhteen yläpuolelle. 

Kreikan aikasarjassa emme paikantaneet negatiivista reaalikorkoa, mutta pelkästään 

velkasuhteen karkaaminen optimaalisen velkapolun suuruusluokasta viittaa siihen, ettei 

velkapolitiikka ole ollut Kreikassa kestävää vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. 

Espanjan velkasuhteen ja kestävän velkapolun kehitys (kuvio A8) muistuttaa muita PIIGS 

-maita siinä mielessä, että maan velkasuhde on ollut jokseenkin kestävällä tasolla 2000-

luvulle asti. Tämän jälkeen vuonna 2006 Espanjan velkasuhde kasvoi kuitenkin selkeästi 

kestävän velkapolun yläpuolelle noin 15-20% verran. Vaikka finanssikriisi vei Espanjan 

velkasuhteen kestämättömiin suhteisiin, palautui velkasuhde Bohnin määrittämän 



 

 

velkatason alapuolelle jo vuonna 2015. Espanjan tapauksessa on merkittävää, että 

negatiivisen reaalikoron ympäristössä vuodesta 2017 eteenpäin velkasuhde lähti laskuun, 

jota voidaan pitää samalla tavalla kuin Pohjoismaidenkin tapauksessa merkkinä 

kestävämmästä velkapolitiikasta 2010-luvun tullessa päätökseen. Siirrytään seuraavaksi 

muihin Euroalueen maihin.  

 

Belgian velkasuhde (kuvio A9) noudattelee samanlaista kaavaa kuin Tanskan 

velkasuhteen ja kestävän velkapolun suhde. Belgiassa velkasuhde sekä kestävän velan 

polku ovat kulkeneet samoissa lukemissa koko tarkastelujakson ajan. Sekä 1990-luvun 

alussa sekä 2008 vuoden jälkeen Belgian velkasuhde oli kahden vuoden ajan kestävän 

velkauransa yläpuolella, mutta muuten velkamäärät ovat olleet kestävällä tasollaan. Tätä 

tukee myös havainnot vuosilta 2016-2017, kun Belgiassa on vallinnut negatiivinen 

korkoympäristö. Vuoden 2016 jälkeen Belgian velkasuhde on lähtenyt laskuun, mikä 

implikoi kestävästä velkapolitiikasta. Velkasuhde Ranskalla (kuvio A10) on ollut Belgian 

ja Tanskan kaltaisesti likimain kestävällä velkapolullaan. On kuitenkin syytä kiinnittää 

huomiota siihen, että Ranksan velkasuhde on ollut kestävän velkasuhteen yläpuolella 

tarkastelujakson alusta asti aina vuoteen 1998 asti. Kymmenen vuoden ajanjaksolla 

vuoteen 2008 asti Ranskan velkasuhde on ollut kestävällä tasollaan, jonka jälkeen 

finanssikriisin myötä velkamäärät kasvoivat kestämättömälle tasolle. 2008 vuoden 

jälkeen velkasuhde on hitaasti konvergoitunut kohti kestävän velan polkua. Vuonna 2017 

kun Ranskassa siirryttiin negatiivisen reaalikoron ympäristöön, laski velkataso viimein 

kestävälle tasolleen. Tämä implikoi Pohjoismaiden, Espanjan ja Belgian lailla 

kestävämmästä finanssipolitiikasta vuonna 2017 ja eteenpäin. Saksan velkasuhdetta 

tarkastellessa (kuvio A11) näkyy Saksan jakautuminen ja sitä edeltänyt taloudellinen 

epävakaus 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. 1980-luvulla velan ja BKT:n suhde 

on ollut pahimmillaan jopa 40% kestävän velkapolun yläpuolella, ja velkasuhde pysyi 

kestävän tason yläpuolella aina vuoteen 1994 asti. Hieman poikkeuksellisesti myös 

Saksan tapauksessa velkasuhde oli selkeästi kestävän velkapolun alapuolella vuosina 

2004-2008, jonka ympärillä velkasuhde ja kestävän velan polku ovat kulkeneet likimain 

identtisissä luvuissa. Saksan 2010-luvun finanssipolitiikan kestävyyden puolesta puhuu 

velkasuhteen käyttäytyminen negatiivisen koron ympäristössä: Negatiivisen reaalikoron 

vaikuttaessa vuosina 2012 ja 2015-2018 velkasuhde on lähtenyt Saksalla laskuun. Italian 

(kuvio A12) velkasuhde ja kestävän velan polku noudattelevat Belgian ja Tanskan kaavaa 

sen suhteen, että velkasuhde on ollut likimain koko tarkastelujakson optimaalisen velan 

polulla ilman suurta finanssipoliittista liikkumatilaa. Vuoteen 1995 asti Italian velkasuhde 

oli kestävän polkunsa ulkopuolella, kuten Saksallakin. Vuoden 1995 jälkeen velkasuhde 

kasvoi kestävän polun yläpuolelle ensimmäistä kertaa siirtyessä finanssikriisiin vuonna 

2008, jonka jälkeen velanotto oli kestämättömällä tasollaan vuoteen 2015 asti. 

Alankomailla (kuvio A13) velan suhde on ollut kestävällä tasollaan kaikkina muina 

aikoina, paitsi 1990-1994 ja 2008-2010. On mainittava, että edellä mainituilla 

ajanjaksoilla Alankomaiden velkasuhde on ollut samalla tasolla kuin kestävän velan 

polku, eli ajanjaksoilla finanssipoliittinen liikkumavara on ollut vähäistä, vaikkakin 

velanotto on ollut juuri ja juuri kestävää. Alankomailla on hyvän ja kestävän velkasuhteen 

lisäksi myös vahva evidenssi finanssipolitiikan kestävyydestä negatiivisen reaalikoron 

aikoina, jolloin vuosina 2012-2013 ja 2016-2017 negatiivisen reaalikoron vaikuttaessa 

suhteellinen velan määrä on lähtenyt molempina perioideina laskuun.  

 

Siirtyessämme tarkastelemaan tutkimustuloksia Euroopan ulkopuolisiin OECD-maihin, 

Australian velkasuhde (kuvio A14) on ollut koko tarkastelujakson Bohnin määritelmien 
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mukaisella kestävällä velkapolullaan. Koko tarkastelujakson aikana ei ole velkasuhde siis 

ylittänyt kestävän velkapolun kynnysarvoa. Australian tapauksessa aineistostamme ei 

löydy evidenssiä negatiivisen korkoympäristön tarkasteluun, mutta velkasuhteen 

käyttäytyminen on itsessään Australian tapauksessa vahva evidenssi velkapolitiikan 

kestävyydestä. Uuden-Seelannnin (kuvio A15) havainnot velkasuhteesta ovat 16 vuotta 

lyhyemmät kuin muilla tarkasteltavilla mailla, eikä Uuden-Seelannin tarkastelujaksolle 

osu negatiivisen reaalikoron ajanjaksoja. Uuden-Seelannnin velkasuhde on ollut kestävän 

tasonsa yläpuolella kaikkina tarkastelujaksoina paitsi vuonna 2011, kun sekä kestävän 

velan polku että todellinen velkasuhde nousivat vuoden 2008 jälkeen 10%:stä 

prosenttiyksiköstä 30%:een prosenttiyksikköön. Lyhyen tarkastelujakson perusteella 

Uuden-Seelannin velkapolitiikkaa voidaan kuitenkin kuvailla kestäväksi johtuen sen 

suhteesta Bohnin kestävän velan polkuun. Kanadan velkasuhteen tapauksessa (kuvio A16) 

kestävän velkapolun ja velkasuhteen suhde muistuttaa Tanskaa ja Belgiaa sen osilta, että 

velkasuhde ja velkapolku kulkevat koko aikasarjan lähellä tosiaan. Kanada muistuttaa 

myös Italian ja Saksan tapauksesta siten, että velkasuhde on ollut kestävän uransa 

ulkopuolella tarkastelujakson alusta lähtien aina 1990-luvun puoleen väliin asti. 1990-

luvun puolesta välistä finanssikriisin alkuun asti Kanadan velkasuhde on ollut kestävällä 

tasolla, mutta vuoden 2008 jälkeen Kanadan velkasuhde ei ole ollut enää Bohnin kestävän 

velan polulla. Tätä tukee myös havainto negatiivisten reaalikorkojen ajanjaksoista 

vuosina 2011 ja 2016, kun velkasuhde ei lähtenyt laskuun (niin kuin Espanjassa tai 

Pohjoismaissa), vaan nousi hieman.  

 

Toisin kuin Kanadalla, Japanin suuret velkamäärät ja korkeat velan ja 

bruttokansantuotteen suhteet (kuvio A17) ovat kestäviä sekä velkapolkua tarkastellessa 

että velkasuhteen käyttäytymistä tarkastellessa negatiivisen koron ympäristön vallitessa. 

Vaikka Japanin velan ja BKT:n suhde onkin kasvanut suuresti koko tarkastelujakson, on 

Japanin velkasuhde ollut koko ajan kestävän velkamäärän alapuolella. Poikkeuksena 

(kuten Euroopan vakavaraisilla maillakin) on ollut muutaman vuoden ajanjakso 

finanssikriisin jälkeen, kun velkataso on väliaikaisesti ylittänyt kestävän velan polun. 

Japanilla myös velkamäärä on lähtenyt välittömästi laskemaan, kun maassa reaalikorko 

on ollut negatiivinen. Tätä havaintoa vahvistaa se, että 2014 jälkeen ainoana vuonna, kun 

reaalinen korkotaso ei ole ollut negatiivinen (vuosi 2016), on velkasuhde kasvanut. 

Vuosina 2014, 2015 ja 2017 velkasuhde on sen sijaan joka vuosi hieman laskenut, mikä 

on vahva evidenssi Japanin kestävän velanoton puolesta.   

 

Ison-Britannian velkasuhde (kuvio A18) muistuttaa taas vahvasti Pohjoismaita: 

Velkasuhde on kestävällä tasolla kaikkina muina ajanjaksoina, paitsi 1990-luvun 

alkupuolella ja vuoden 2008 jälkeen. Toisin kuin Pohjoismaiden tapauksessa, Ison-

Britannian velkataso ei ole pudonnut kestävälle tasolleen finanssikriisin jälkeen. 

Kuitenkin, kun otamme huomioon negatiivisen reaalikoron periodit, näyttäytyy Ison-

Britannian velkaantuminen kestävänä. Vaikka 2011-2013 velkasuhde ei kääntynytkään 

jyrkkään laskuun, se ei myöskään kasvanut. Velkasuhteen kasvaminen siis pysähtyi ja 

jopa kääntyi reaalikoron pudotessa negatiiviseksi. Tätä ajatusta tukee myös vuoden 2017 

reaalikoron negatiivisuus, milloin velkasuhde on laskenut edelleen. Yhdysvaltojen 

velkasuhdetta (kuvio A19) ja velkapolitiikkaa voidaan tämän tarkastelun valossa pitää 

kuitenkin kestämättömänä. Yhdysvaltojen kestävän velan polku muistuttaa monia 

Euroopan maita: 1990-luvulla velkaantuminen on ollut osin kestämättömällä tasolla, 

jonka jälkeen velkaantuminen on lähtenyt taas kasvamaan suhteessa kestävän velan 

polkuun vuonna 2008. On kuitenkin huomattava, että Yhdysvalloissa reaalinen korkotaso 



 

 

on ollut negatiivinen vuosina 2011-2012, jolloin velkasuhde ei reagoinut millään tavalla 

laskeneeseen reaalikorkoon. Kuten Kanadan tapauksessa, mikäli velanotto ja 

velkapolitiikka olisi kestävää ja perustuisi rationaalisten agenttien toimintaan, tulisi 

suhteellisen velan määrän reagoida negatiivisiin reaalikorkoihin.  

 

5.3 TAR-mallin tulokset  

Tässä tutkimuksessa käytettiin TAR-mallin VTAR-variaatiota, joka pystyy ottamaan 

huomioon kaksi eri selittävää muuttujaa ristiin ja tarkastelemaan näiden kahden 

muuttujan dynamiikoita raja-arvon ympärillä, jota etsittiin TAR-mallilla reaalisen 

talouskasvun ja reaalisen korkotason erotuksen, z – r:n, sarjasta kullekin maalle. Pyrimme 

tutkimustulosten osiossa käymään läpi raja-arvon suuruuden merkitystä ja intuitiivista 

järkevyyttä, jonka lisäksi keskitymme muuttujien velka- ja vajesuhteiden sekä niiden t – 

1 -arvojen merkitsevyyteen.  

 

Pohjoismaista kaikilla mailla paitsi Suomella VTAR-malli etsi todella koherentit ja 

vahvat raja-arvot muuttujalle z – r (taulukot 11 ja 12):  

 
Taulukko 11: Pohjoismaat VTAR, Suomi ja Ruotsi.  

 

Kahden regiimin malli Suomi   Ruotsi   

TVAR   b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  

z – r > t  b 1.47(0.19)*** -333.5865(143.7632)* 1.4578(0.1538)*** 31.4995(55.1650) 

  d  0.002(0.001) -0.0569(0.8325) 0.0012(0.0005)* 0.6970(0.1837)*** 

z – t < t  b 1.47(0.2231)*** -30.8036(32.1466) 0.5535(0.4161) -123.1952(295.6958) 

  d  -0.0013(0.0013) 0.8255(0.1862)*** 0.0014(0.0014) -0.1049(0.9845) 

t   -3.55 0.123 

 
Taulukko 12: Pohjoismaat VTAR, Norja ja Tanska.  

 

Kahden regiimin malli Norja  Tanska    

TVAR   b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  

z – r > t b 0.9367(0.1882)*** 52.8390(37.8049) 1.3805(0.1793)*** -3.5819(41.5963) 

  d  -0.0012(0.0014) 0.6115(0.2769)* 0.0007(0.0011) 0.7181(0.2598)* 

z – t < t  b 0.6831(0.3112)* 66.2479(53.8209) 1.1528(0.2605)*** -23.0495(75.4980) 

  d  0.0002(0.0023) 1.0731(0.3943)* 0.4963(0.4716) 0.0005(0.0027) 

t    -0.27   -0.74 

 

Sekä Ruotsilla, Norjalla että Tanskalla raja-arvot ovat tutkimushypoteesin mukaisesti 

lähellä nollaa. Liitteessä olevista kuvista voi huomata, kuinka Norjan ja Tanskan 

tapauksessa havainnot jakautuvat tasaisesti raja-arvon ympärille. Suomen tapauksessa 

suuri osa (n. 80%) muuttujista on kynnysarvon yläpuolella (kuvio B1), sillä malli valitsi 

AIC-kriteerien mukaan raja-arvoksi -3.55. Tästä voi miettiä, onko Suomen tapauksessa 

epälineaarinen yhteys niin vahva kuin muilla mailla. On kuitenkin selvää, että kaikkien 
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maiden tapauksissa erityisesti velkasuhteiden viivearvot selittävät velkasuhdetta 

ajanhetkellä t. Erityisen kiinnostuneita olemme tarkastelemaan velkasuhteen t – 1 ja 

vajesuhteen vaihteluiden merkitsevyyksiä, sillä velkaantumista voisi pitää erityisen 

kestävänä ja intertemporaalisen budjettirajoitteen täyttävänä, jos menneiden 

velkasuhteiden ja nykyisten alijäämien välillä olisi käänteinen vaikutus. Eli toisin sanoen, 

aiemmin otetulla velalla pystyttäisiin kestävästi pienentämään tulevaisuuden alijäämiä. 

Tällaista dynamiikkaa ei kuitenkaan Pohjoismaiden osalta löydy.  

 

PIIGS-mailla VTAR-malli ei pystynyt aineiston ominaisuuksista johtuen löytämään 

kynnysarvoa z – r -muuttujalle minkään muun maan tapauksessa kuin Espanjan. Kreikka, 

Irlanti ja Portugali ovat siis VTAR-tarkastelun osalta poissa, ja jäljelle jäävälle Espanjalle 

kynnysarvon sekä merkitsevyydet löytyvät taulukosta 13: 

 
Taulukko 13: PIIGS-maat VTAR, Espanja. 

 

Kahden regiimin malli Espanja   

TVAR   b (t-1) d (t-1)  

z – r > t  b 1.1385(0.4346)* -281.4913(107.8227)* 

  d  0.0008(0.0018) 0.1624(0.4578) 

z – t < t  b 1.8384(0.1849)*** 54.2939(63.0948) 

  d  0.0024(0.0008)** 1.2139(0.2679)*** 

t    -4.27 

  

Kuten Suomen tapauksessa, Espanjan kynnysarvo löytyi selkeästi negatiivisesta 

reaaliluvusta -4.27. On kuitenkin huomattava, että erittäin negatiivinen kynnysarvo 

paljasti velka- ja vajesuhteista mielenkiintoisia huomioita. Z – r:n ollessa raja-arvon 

alapuolella, vaikuttaa aikaisemman vuoden velkasuhde positiivisesti sekä 

velkasuhteeseen että vajesuhteeseen. Voidaan siis ajatella, kun z – r laskee alle tietyn 

tason, aikaisemman periodin velka vaikuttaa kasvavasti nykyiseen velan määrään mutta 

myös vajesuhteeseen. Eli kun raja-arvo on saavutettu, alkaa velanotto Espanjan 

tapauksessa pienentämään alijäämää. On syytä myös huomioida, että raja-arvon 

yläpuolella vajesuhde vaikuttaa 5%:n merkitsevyystasolla negatiivisesti velkasuhteeseen. 

Tämä on järkevää, sillä normaalioloissa, raja-arvon yläpuolella, vajesuhteen kasvaminen 

myös pienentää velan määrää tulevaisuudessa, kun alijäämää ei tarvitse rahoittaa 

velkarahalla.  Siirrytään muihin Euroopan maihin (taulukot 14 ja 15):  

 
Taulukko 14: Muut Euroopan maat, Belgia, Ranska ja Saksa. 

 
Kahden regiimin 
malli Belgia   Ranska Saksa   

TVAR   b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  

z – r > t  b 0.9869(0.2014)*** -155.3107(44.3888)** 0.6676(0.2773)* -100.3498(86.1063) 1.2142(0.2518)*** -89.5193(35.1106)* 

  d  0.0017(0.0009). 0.8155(0.1992)*** -0.0004(0.0008) 0.7974(0.2423)** -0.0017(0.0036) 1.0888(0.5053)* 

z – t < t  b 0.8938(3.4727)** 3164.3251(967.8709)** 1.1550(0.4663)* 23.6581(177.4497) 1.6279(0.2278)*** 13.9961(13.6157) 

  d  -0.0312(0.0156). -9.8482(4.3434)* 0.4562(0.4993) -0.0004(0.0014) -0.0027(0.0033) 1.1715(0.1959)*** 

t    0.05 -1.64   -3.58 

 



 

 

Belgialla raja-arvo asettui lähelle nollaa ja Saksan ja Ranskan aineistolla raja-arvoksi 

valikoitui selkästi negatiiviset arvot. Belgian tapauksessa voidaan katsoa menneen 

vajesuhteen vaikuttavan negatiivisesti velkasuhteeseen, vajesuhteeseen raja-arvon 

molemmin puolin. Tämä voi selittyä sillä, että raja-arvon ympärille arvot ovat jakautuneet 

määrällisesti melko tasaisesti. Saksan tapauksessa raja-arvotarkastelu tuo lisäarvoa, koska 

raja-arvon -3.58 yläpuolella vajesuhde t –1 näyttäisi vaikuttavan tilastollisesti 

merkitsevästi sekä velka- että vajesuhteisiin, kun taas raja-arvon alapuolella vajesuhde 

vaikuttaa vain itseensä. On myös huomioitava, että tilastollisesti merkitsevillä Belgialla 

ja Saksalla menneen vajesuhteen vaikutusten etumerkki kääntyy, kun siirrytään 

aineistossa raja-arvon alapuolelle.  

 
Taulukko 15: Muut Euroopan maat, Italia ja Alankomaat.  

 

Kahden regiimin malli Italia   Alankomaat   

TVAR   b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  

z – r > t  b -2.1649(1.2137). 459.5571(209.8165)* 1.4736(0.1372)*** 58.1710(34.1096) 

  d  -0.0132(0.0037)** 2.3483(0.6479)** 0.0004(0.0008) 0.8573(0.1977)*** 

z – t < t  b 1.2009(0.2576)*** -55.0077(74.5806) -1.2593(1.7913) -742.0438(476.1745) 

  d  -0.0004(0.0008) 0.9429(0.2303)*** 0.0074(0.0104) 1.0256(2.7596) 

t    -4.91 1.44 

 

Muista maista poiketen Alankomaiden kynnysarvoksi valikoitui selkeästi positiivinen 

luku, 1.44 Italialla päinvastoin raja-arvoksi saatiin suuresti negatiivinen -4.91, jonka 

ympärille havainnot kuitenkin jakautuivat melko tasaisesti. Raja-arvon yläpuolella Italian 

tapauksessa mennyt vajesuhde vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi sekä velka- että 

vajesuhteisiin. Tätä voidaan pitää evidenssinä siitä, että z – r -muuttujan ollessa 

maltillisesti negatiivinen (< -4.91) tai positiivinen, on velanotto kestävällä pohjalla, mutta 

ei raja-arvon alapuolella. Alankomailla raja-arvon alapuolella mikään muuttujista ei 

vaikuta toisiin muuttujiin tilastollisesti merkitsevällä tasolla, eikä raja-arvon yläpuolelta 

paljastu muuta, kuin että menneet velka- ja vajesuhteet selittävät merkitsevästi tulevia 

arvojaan. Euroopan ulkopuolisilla mailla (taulukot 16 ja 17) VTAR-testin tulokset 

näyttävät seuraavalta: 

 
Taulukko 16: Euroopan ulkopuoliset OECD-maat, Australia, Kanada ja Japani. 

 
Kahden 
regiimin malli Australia   Kanada Japani   

TVAR   b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  

z – r > t  b 1.2851(0.2597)*** -68.6368(80.5709) 1.2629(0.2455)*** -60.0027(75.1319) 0.7190(0.6230) -358.4078(434.9005) 

  d  0.0004(0.0010) 0.1837(0.3198) 0.0005(0.0010) 0.1339(0.2993) -0.0004(0.0013) 1.1057(0.9094) 

z – t < t  b 0.2434(0.2236) 198.7706(61.5443)** 0.3246(0.2077) 205.4094(60.5952)** 1.7261(0.1681)*** 278.6661(102.9365)* 

  d  -0.0010(0.0009) 0.5091(0.2443). -0.0010(0.0008) 0.5901(0.2414)* -0.0003(0.0004) 0.8730(0.2152)*** 

t    -1.83 -2.08   -3.11 

 

Raja-arvot sekä Australialle, Kanadalle että Japanille ovat selkästi negatiivisia, mutta 

suuruusluokaltaan järkeviä. Raja-arvon vaikutukset näkyvät selkeimmin Kanadalla ja 

Japanilla, joilla molemmissa tapauksessa menneen vajesuhteen suuruus on tilastollisesti 
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merkitsevä selittämään sekä velkasuhdetta b että vajesuhdetta. Molemmilla mailla 

tilastollinen yhteys löytyy ainoastaan silloin, kun olemme raja-arvon alapuolella, mikä 

osaltaan voi kertoa velkapolitiikan kestävyydestä myös niinä hetkinä, kun diskonttatekijä 

z – r on erittäin negatiivinen. Toisaalta voisi sanoa, että diskonttatekijän ollessa tarpeeksi 

pieni, rahoittavat valtiot alijäämäänsä suhteessa enemmän suhteessa kalliimmalla velalla 

kuin raja-arvon yläpuolella. 

 

 

 
Taulukko 16: Euroopan ulkopuoliset OECD-maat, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.  

  

Kahden regiimin malli Iso-Britannia   Yhdysvallat   

TVAR   b (t-1) d (t-1)  b (t-1) d (t-1)  

z – r > t  b 1.7050(0.1332)*** -36.4018(69.2299) 0.4817(0.7126) -1.0659(0.9995) 

  d  0.0002(0.0005) 0.9019(0.2532)** 0.1359(0.4518) 1.1051(0.6336). 

z – t < t  b 1.8215(0.4168)*** 1.5696(101.1441) 0.9277(0.3411)* -2.1426(0.5613)*** 

  d  0.0015(0.0015) 0.4539(0.3699) -0.0368(0.2162) 1.7657(0.3558)*** 

t    -0.05 -1.9 

 

Isolla-Britannialla raja-arvon vaikutukset eivät oikeastaan näy velkasuhdetta 

tarkastellessa. Ainoastaan valtion budjettibalanssin mennyt arvo vaikuttaa tilastollisesti 

merkitsevästi 5% tasolla budjettibalanssiin vuotta myöhemmin. Menneen velkasuhteen 

määrä on erittäin merkitsevä selittämään tulevaa velkasuhdetta raja-arvon molemmin 

puolin. Sen sijaan Yhdysvalloilla raja-arvon vaikutus on merkittävä. Kun z – r laskee raja-

arvon alapuolelle, vaikuttaa sekä mennyt balanssi tuleviin velka- ja vajesuhteisiin 

tilastollisesti merkitsevästi 1%:n merkitsevyystasolla. Tämä kielii Yhdysvaltojen 

velkapolitiikan kestävyydestä myös silloin, kun reaalisen talouskasvun ja reaalisten 

korkomenojen erotus on negatiivinen. Johtopäätökset -kappaleessa käytetään muutama 

sana tutkimustulosten validiteetin kommentoimiseen sekä siihen, miten VTAR-mallin 

tutkimustulokset vertautuvat muuhun kirjallisuuteen. Muuttujien sijoittumisesta raja-

arvon ympärille löytyy jokaiselle maalle erikseen liitteestä B kuviot B1-13, joilla 

kuvataan raja-arvomuuttujan käyttäytymistä ja suhdetta havaintoihin. Tarkoituksena on 

tuoda ymmärrystä VTAR- mallin dynamiikkoja erityisesti raja-arvon suhteen.   



 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin siis 19:n eri OECD-maan velkaantumisen kestävyyttä 

kolmella eri metodilla. Ensimmäisen menetelmän, eli stationaarisuus- ja 

yhteisintegraatiotarkastelun myötä, tutkimuksessa löydettiin kestävä velkapolitiikka 

Suomelle, Tanskalle, Portugalille, Kreikalle, Ranskalle, Saksalle, Italialle, Alankomaille, 

Australialle, Kanadalle, Japanille sekä Yhdysvalloille. Tutkimustulokset osuvat 

jokseenkin yhteen Bravon ja Silvestren (2002) yksikköjuuri- ja yhteisintegraatiotulosten 

kanssa. Bravo ja Silvestre (2002) saivat kuitenkin sellaisia tuloksia Suomelle, Tanskalle 

ja Italialle, jotka ovat ristiriidassa tämän tutkimuksen yksikköjuuritarkastelun kanssa. On 

kuitenkin huomattava, että tämän tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa Chenin (2014) 

tulosten kanssa. Chenin mukaan yksikään G-7 tai PIIGS -maa ei ole velkaantunut 

kestävästi, mikäli tarkasteltaisiin ainoastaan yksikköjuuria. Nämä havainnot osuvat 

tämän tutkimuksen havaintoihin OECD-maiden velkasuhteen b stationaarisuudesta, 

mutta koska tarkastelimme kestävyyttä yhteisintegraation I(1) -suhteen, menevät tulokset 

ristiin kaikkien muiden maiden paitsi Ison-Britannian, Espanjan ja Irlannin kanssa.  

 

Kun laskimme Bohnin (2007) kestävän velan arvot tarkastelumaille, saimme osittain 

samoja tuloksia velan kestävyydelle kuin mitä stationaarisuuksia tarkastellessa. Kaikki 

ne maat, paitsi Kanada ja Portugali, joissa saimme vahvistuksen kestävälle 

velkapolitiikalle stationaarisuuksista ja yhteisintegraatiosta, ovat samaa mieltä kestävän 

velkapolun ja negatiivisen korkoympäristön tarkastelun kanssa. On kuitenkin 

huomioitava, että niiden maiden, joiden intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyden 

yhteisintegraatiotarkastelu hylkäsi (Espanja, Uusi-Seelanti, Iso-Britannia, Belgia), 

intertemporaalinen budjettirajoite voidaan katsoa pitäväksi vedoten velkapolun sekä 

negatiivisen reaalikoron dynamiikkoihin. On kuitenkin selvää, että pelkästään 

yksikköjuuritestejä ja yhteisintegraatioita tarkastellessa ei voida vetää johtopäätöksiä 

valtioiden velkaantumisen kestävyydestä. Tämä ajatus yhtyy Bohnin (2007) ajatukseen 

stationaarisuustarkastelun riittävyydestä. Sekä Bohn (2005;2007), että Chen (2014) ovat 

sitä mieltä, ettei useassakaan yksikköjuuritestissä riitä voima osoittamaan varmaksi 

intertemporaalisen budjettirajoitteen pitävyyttä. Bohn (2005) huomauttaa velkasuhteissa 

alati kasvavan varianssin kyseenalaistavan yksikköjuuritestien tuloksia. Ajan yli 

kasvavaan varianssiin olisi voinut auttaa logaritminen tarkasteluasteikko niille 

muuttujille, joista etsimme yhteisintegraatiota tai stationaarisuuksia. On kuitenkin 

huomattava, ettei logaritminen asteikko vie keskustelua velkaantumisen kestävyydestä 

kohti reaalimaailmaa: Velan kestävyyden kontekstissa on tärkeä myös miettiä niitä 

lyhyen aikavälin dynamiikkoja, joilla pystytään palaamaan korkean velkasuhteen 

ympäristöistä kohti kestäviä velkapolkuja. Logaritminen asteikko voisi viedä pohjaa tältä 

perustavanlaatuiselta ajatukselta. Bohn (2007) ehdotti lisäksi, että yhteisintegraatio- ja 

stationaarisuustarkastelujen lisäksi valtion velkaantumista tulisi tarkastella 

käyttäytymistaloustieteellisestä näkökulmasta, jotta velkapolitiikan kestävyyden 

tarkastelu saataisiin irrotettua jokseenkin abstraktista yhteisintegraatiotarkastelusta 

lähemmäksi todellisen maailman velkadynamiikkoja. Tämän tutkimuksen 

tutkimustuloksia yhteisintegraation ja stationaarisuuden suhteen olisi voinut vahvistaa 

tarkastelemalla stationaarisuuksia tai yksikköjuuria esimerkiksi ennen ja jälkeen 

finanssikriisin. Yksikköjuuritesteille olisi voinut hakea lisää voimaa sisällyttämällä 

Schmidt-Perronin lineaarinen yksikköjuuritesti kvadraattisen testin ohelle. Lisäksi 

hypoteesille yhteisintegraatiosta olisi voinut hakea tukea esimerkiksi Engle-Grangerin 
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testin yhteisintegraatiolle, jolloin olisimme saaneet tilastollista vahvuutta 

stationaarisuuden osoittamiin yhteisintegraatioihin. Tällöin voisi keskittyä enemmän 

yhteisintegraation implikoimiin kestävyyksiin sen sijaan, että tutkimuksen tulokset jäävät 

epäluotettavaksi, koska yksikköjuuritesteissä ei ollut aineistolle tarpeeksi voimaa.  

 

Tutkimustulokset olivat Yhdysvaltojen osalta niin stationaarisuustarkastelun kuin 

kestävän velkapolun osalta linjassa Bohnin (2007) tutkimustulosten kanssa Yhdysvaltain 

kestävyydestä. Tämän tutkimuksen positiiviset tulokset Yhdysvaltojen velkaantumisen 

kestävyyden puolesta tukevat Bohnin tulosten lisäksi myös Ghoshin et al. (2013) ja 

Chenin (2014) TAR-testien tuloksia. Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat hyvin Chenin TAR- ja MTAR -tarkasteluja, poikkeuksena Chenin 

tutkimustulokset PIIGS-maiden velkaantumisen kestävyydestä. Tämän tutkimuksen 

tulokset niin yksikköjuuritestien kuin Bohnin (2007) velkapolusta ja negatiivisen 

reaalikoron tarkastelusta ovat täysin linjassa Bradyn ja Magazzon (2018) sekä Ghoshin 

et al. (2013) tutkimustulosten kanssa koskien Pohjoismaita. Kaikki tutkimukset (pois 

lukien Bravo ja Silvestre 2002) julistavat Pohjoismaiden velkapolitiikan kestäväksi. 

Japanin tulokset velkaantumisen kestävyydestä eivät ole ristiriidassa Ghoshin et al. (2013) 

tutkimustulosten kanssa. Negatiivisen reaalikoron tarkastelu paljastaa Japanin velanoton 

kestäväksi, vaikkakin Ghosh et al. (2013) toteavat tutkimuksessaan, ettei Japanilla ole 

finanssipoliittista liikkumavaraa. Tämä osuu yhteen sen havainnon kanssa, että Japani on 

harjoittanut kestävää velkapolitiikkaa hyvin lähellä kestävää velkapolkuaan.  

 

Tämän tutkimuksen viimeinen menetelmä, eli TAR-malli, löysi tilastollisesti merkitsevät 

raja-arvot reaalisen kasvuvauhdin ja reaalisen korkotason erotukselle z – r. Suurimmalle 

osalle tarkastelluista maista usean muuttujan TAR-malli löysi vahvasti epälineaarisen 

yhteyden ja intuitiivisesti oikeat etumerkit, mutta ei kykene selittämään tilastollisesti 

merkitsevästi finanssipolitiikan kestävyyttä kaikille maille. Olimme erityisen 

kiinnostuneita menneen velkasuhteen vaikutuksesta tulevaan budjettitasapainoon, eli siitä, 

pystyykö aiemmilla perioideilla otettu velka vaikuttamaan negatiivisesti tuleviin 

alijäämään, täyttäen transversaaliusehdon ja intertemporaalisen budjettirajoitteen. 

Valitettavasti tilastolliset merkitsevyydet kaikille tarkasteltaville maille muuttujien 𝑏𝑡−1 

ja d suhteesta jäävät merkityksettömälle tasolle, ja näin ollen emme voi ottaa kantaa 

yksikköjuureen paneelissa. Kuitenkin VTAR-malli tuotti luotettavat raja-arvot, joiden 

luottamusta lisää Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin, Norjan, Tanskan ja Australian 

erittäin robustit havainnot muuttujien käyttäytymisestä raja-arvojen ympärillä (kts. 

Kuviot B1-13). Nämä havainnot tukevat näiden maiden osalta mm. Chenin (2014) TAR-

mallin tuloksia sekä aiemmin laskettuja Bohnin (2007) kestävän velan polkuja. On 

intuitiivisesti järkevä ajatella, että tällaiset raja-arvot löytyisivät jostakin negatiivisen 

reaalikoron ympäristöstä, kun korkotasot ovat ennennäkemättömällä tasolla negatiivisia 

ja samaan aikaan velkasuhteet likimain kaikilla OECD-mailla ovat karanneet pois 

kestävän velanoton polulta.  

 

Tässä tutkimuksessa tehtyjen stationaarisuustarkasteluiden ja Bohnin (2007) kestävää 

velkapolkua negatiiviseen reaalikorkoon verrattaessa voidaan todeta Pohjoismaiden, 

Espanjan, Ranskan, Saksan, Alankomaiden, Italian, Australian, Japanin ja Yhdysvaltojen 

noudattavan intertemporaalista budjettirajoitetta ja kestävää velkaantumista. VTAR-

mallin tulokset tukevat kestävää velkaantumista kaikissa muissa edellä mainituissa 

maissa paitsi Italiassa, Espanjassa ja Suomessa. Kanadan, Uuden-Seelannin, Ison-

Britannian, Portugalin ja Belgian tutkimustulokset olivat kestävien velkapolkujen ja 



 

 

stationaarisuuksien osalta ristiriidassa, mutta tilastollinen evidenssi ei riitä puhumaan 

kestämättömän velkapolitiikan puolesta. Kreikka ja Irlanti ovat näiden tutkimustulosten 

valossa velkaantumiseltaan kestämättömällä tasolla.  

 

TAR-mallin tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen olisi auttanut esimerkiksi 

huolellisempi aikatrendin huomiointi, esimerkiksi siten, että tarkastelun kohteena olevista 

muuttujista olisi ottanut keskiarvon sekä trendin pois. Mikäli aineistossa olisi aikatrendi, 

mutta regressio ei tätä huomioi, jää regression selitysaste valitettavan pieneksi (Chen, 

2014). TAR-mallin selittävyyttä olisi voinut myös kohentaa tekemällä yhteisregressiot jo 

aiemmin esitellyille maaryhmille, esimerkiksi Pohjoismaille ja PIIGS-maille erikseen sen 

sijaan, että regressio ajettiin jokaiselle maalle erikseen läpi. Tällöin tutkimustuloksista 

olisi voinut löytyä jotain sellaisia paneeliominaisuuksia velan kestävyydestä, joita 

yksittäisten maiden havainnot eivät riitä paljastamaan. Lisäksi on kommentoitava, että 

tämä tutkimus olisi saanut paljon lisäarvoa siitä, jos aineisto sekä ajankohta olisi sallinut 

niin Brexitin vaikutukset Ison-Britannian (ja koko Euroalueen) taloudelliseen 

kestävyyteen kuin covid-19 -viruksen vaikutukset kaikkien OECD-maiden kestävyyteen. 

Brexit sekä covid-19 todennäköisesti paljastavat valtioiden velkaantumisen rakenteissa 

samanlaisia ongelmakohtia kuin 2008 finanssikriisi, jolloin pystyisimme arvioimaan 

koherentimmin usean eri shokkitekijän (1990-luvun lama, subprime-kriisi, Brexit, Covid-

19) vaikutuksia velkaantumisen kestävyyteen pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.  

 

Lopuksi todettakoon, että niin aiemmin esitellyn empiirisen kirjallisuuden sekä tämän 

tutkielman tutkimustuloksien valossa voidaan Euroopan Unionin kasvu- ja 

vakaussopimuksessa sovittua kuudenkymmenen prosentin tasoa velan ja 

bruttokansantuotteen suhteelle pitää epäpätevänä. Millä tahansa kolmesta menetelmästä 

tarkastellessa voidaan todeta, että velan ja bruttokansantuotteen suhde ei itsessään ole 

riittävä mittari valtion velkaantumisen kestävyydelle. Kun valtion velan ja 

bruttokansantuotteen suhteuttaa esimerkiksi reaaliseen korkotasoon ja reaaliseen 

talouskasvuun, tuo se tarpeeksi perspektiiviä siihen, että voimme sanoa tässä 

tutkimuksessa löydettäneen vahvaa evidenssiä kasvu- ja vakaussopimuksen asettamien 

velkasuhde- ja alijäämärajojen kyseenalaistamiseksi.  
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8 LIITTEET 

8.1 Liite A 

 

Kuvio A1: Suomen velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen 

 

  
 

Kuvio A2: Ruotsin velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen.  
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Kuvio A3: Norjan velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen.  

 

 
 

Kuvio A4: Tanskan velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. 

Punaiset pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti 

negatiivinen.  
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Kuvio A5: Portugalin velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde.  

 

 
 

Kuvio A6: Irlannin velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen.  
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Kuvio A7: Kreikan velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde.  

 

 
 

Kuvio A8: Espanjan velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. 

Punaiset pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti 

negatiivinen.  
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Kuvio A9: Belgian velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen.  

 

 
 

Kuvio A10: Ranskan velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen. 
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Kuvio A11: Saksan velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen. 

 

 
 

Kuvio A12: Italian velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde.  
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Kuvio A13: Alankomaiden velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. 

Punaiset pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti 

negatiivinen. 

 

 
 

Kuvio A14: Australian velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde.  
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Kuvio A15: Uuden-Seelannin velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen 

velkasuhde.  

 

 
 

Kuvio A16: Kanadan velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. 

Punaiset pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti 

negatiivinen. 
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Kuvio A17: Japanin velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. Punaiset 

pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti negatiivinen. 

 

 
 

Kuvio A18: Ison-Britannian velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. 

Punaiset pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti 

negatiivinen. 
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Kuvio A19: Yhdysvaltojen velkasuhde (%) ja Bohnin (2007) optimaalinen velkasuhde. 

Punaiset pystypalkit näyttävät ne ajanjaksot, jolloin reaalikorko on ollut aidosti 

negatiivinen. 
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8.2 Liite B  

Kuvio B1: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Suomi. 

 

 
Kuvio B2: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Ruotsi.  

 

 



 

 

 

Kuvio B3: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Norja. 

 

 
 

 

Kuvio B4: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Tanska. 
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Kuvio B5: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Espanja 

 
 

 

 

 

 

Kuvio B6: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Ranska. 

. 

 

 

 



 

 

Kuvio B7: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Saksa 

 

 
 

 

Kuvio B8: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Alankomaat 

 

. 
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Kuvio B9: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Australia 

 

 
 

Kuvio B10: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Japani.  

 
 

 

 

 

 



 

 

Kuvio B11: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Kanada.  

 

 
 

 

 

 

 

Kuvio B12: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Iso-Britannia. 
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Kuvio B13: VTAR-mallin raja-arvon käyttäytyminen, Yhdysvallat. 
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