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1 Johdanto 

Tässä artikkelissa arvioidaan vaihtotaseiden ja reaalisten valuuttakurssien sopeutuspaineita 

eri maissa käyttäen hyväksi fundamenttien mukaisen vaihtotaseen käsitettä.1,2 Se kuvaa 

säästämis- ja investointiasteita, jotka ovat sopusoinnussa vaihtotaseeseen vaikuttavien mak-

rotaloudellisten muuttujien eli fundamenttien kanssa. 

Tarkoituksena ei ole ennustaa lyhyen aikavälin kehitystä, vaan pyrkiä vastaamaan kysy-

mykseen siitä, mitkä sopeutustoimet aikaansaisivat tyydyttävän makrotaloudellisen tilanteen 

eri maissa. Keskeisiä tavoitteita ovat sisäinen tasapaino (tuotanto yhtä kuin potentiaali) ja 

ulkoinen tasapaino (kestävät vajeet ja varallisuusasemat suhteessa ulkomaailmaan). 

Vaihtotaseiden ja valuuttakurssien sopeutustarpeet ovat mielenkiintoinen teema useam-

mastakin syystä. Ensinnäkin ne liittyvät olennaisesti parhaillaan käytävään keskusteluun eu-

roalueen sisäisistä muutospaineista. Toiseksi ne liittyvät jo kriisiä edeltäneisiin globaaleihin 

epätasapainoihin esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Työ pohjautuu metodologisesti 

aiempaan kirjallisuuteen, jossa on tutkittu vaihtotaseen keskipitkän aikavälin määräytymistä. 

Säästämis- ja investointiasteen on oletettu olevan ehdollinen mm. maan väestörakenteelle 

kulutuksen elinkaarimallin mukaan. Chinnin ja Prasadin (2003) tutkimus on kirjallisuuden 

laajimpia. Heidän mukaan vaihtotase riippuu väestörakenteen lisäksi mm. ulkomaisesta net-

tovarallisuusasemasta ja valtion budjettitasapainosta.  

Fundamentaalisen vaihtotaseen malleilla on kuitenkin myös ongelmansa. Gruber ja Kamin 

(2005) huomauttavat, etteivät pelkistetyt mallit kykene perustelemaan Aasian ylijäämiä tai 

Yhdysvaltojen alijäämiä vuosina 1997–2003. Selitysaste tosin paranee, kun talouskriisit ja 

institutionaaliset erot huomioidaan. Chinn ja Ito (2007) keskittyvät samoihin ongelmiin: he 

selittävät kriisiä edeltäneitä epätasapainoja alhaisella investointiasteella Aasiassa ja kehitty-

neiden maiden kiinteistö- ja osakemarkkinakuplilla. 

Tässä työssä käytetään kolmea eri näkökulmaa maailman päätalousalueiden ja euroalu-

een sisäisten sopeutustarpeiden arvioimiseen. Ensimmäinen näistä perustuu IMF:n puolivuo-

tisiin vaihtotaseiden ja valuuttakurssien epätasapainoarvioihin, jotka pohjautuvat osaksi 

Chinnin ja Prasadin (2003) tapaiselle keskipitkän aikavälin fundamentaalisen vaihtotaseen 

                                                
1
 Valuuttakurssilla viitataan tässä tutkimuksessa reaaliseen efektiiviseen valuuttakurssiin. 

2
 Erityisesti valuuttakurssien tasapainosta kiinnostuneiden kannattaa tutustua Driverin ja Westawayn (2004) kirjal-

lisuuskatsaukseen, jossa on esitelty 14 erilaista tasapainovaluuttakurssin käsitettä. 
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mallille.3 Toista näkökulmaa edustavat Peterson Institute for International Economicsin (PIIE) 

epätasapainoarviot (Cline ja Williams 2012.). He vertaavat IMF:n ennustamia vaihtotaseita 

sallittuihin vaihtotaserajoihin (±3 % BKT:stä). Kolmantena näkökulmana on arvioida funda-

menttien sopeutustarpeita maissa, joiden vaihtotasekehitys ei ole ulkoisen velkaantumisen 

kannalta kestävällä uralla. 

Tutkielmassa estimoidaan paneeliaineiston ja World Economic Outlook (WEO) -

ennusteiden avulla makrotaloudellisten fundamenttien kanssa sopusoinnussa olevat vaihto-

taseet valituille maille. Hajottamalla nämä osatekijöihin voidaan tutkia, mitkä tekijät vaikutta-

vat vaihtotaseiden eroihin maiden välillä. Jos mallinnetut vaihtotaseet ovat ulkoisen velkaan-

tumisen kannalta kestämättömiä, arvioidaan, mitkä fundamenttien muutokset palauttaisivat 

ne kestävälle tasolle. Valuuttakurssien epätasapainoa arvioidaan vertaamalla WEO:n vaihto-

tase-ennusteita mallinnettuihin vaihtotaseisiin ja toisaalta kestäviin vaihtotaserajoihin.  

Tuloksien mukaan maiden välisiä vaihtotase-eroja voidaan ymmärtää fundamenteilla. 

Merkittäviä selittäjiä ovat ulkomainen nettovarallisuus ja väestörakenne. Euroalueen sisäisiä 

vaihtotase-eroja selittävät merkittävissä määrin erot ulkomaisessa nettovarallisuudessa. Pää-

talousalueiden eroihin vaikuttavat suhteellisesti enemmän väestörakenne ja valtion budjetti-

tasapaino. Tulokset osoittavat, että Kreikan, Portugalin ja Espanjan fundamentaaliset vaihto-

taseet eivät ole kestävällä pohjalla ulkoisen velkaantumiskehityksen kannalta. Valuuttakurs-

sipaineita olisi taas erityisesti Yhdysvalloissa (heikentyminen), Ruotsissa (vahvistuminen) ja 

Australiassa (heikentyminen). 

Artikkelin toisessa luvussa eritellään tarkemmin epätasapainojen arvioinnissa käytettyä 

metodologiaa. Kolmannessa luvussa esitellään eri muodoissa estimoitu fundamentaalisen 

vaihtotaseen malli. Tällä mallilla lasketaan neljännessä luvussa valituille maille fundamentti-

en mukaiset vaihtotaseet, tutkitaan niiden osatekijöitä ja kommentoidaan sopeutustarpeita. 

Viides luku esittää yhteenvedon. 

2 Epätasapainon määrittely 

Sisäinen ja ulkoinen tasapaino ovat luonnollisia toivottavan makrotaloudellisen tilanteen kri-

teerejä, koska sisäinen tasapaino takaa täystyöllisyyden ja ulkoinen tasapaino estää pitkällä 

aikavälillä talouskasvua hidastavien kohtuuttomien velka-asemien muodostumisen. Jos nä-

                                                
3
 IMF käyttää reaalisten valuuttakurssien epätasapainojen arvioimiseen lisäksi kahta muuta metodologiaa sekä tutkijoiden omaa 

harkintaa. 
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mä tavoitteet eivät täyty, on mailla paineita sopeutua joko valuuttakurssimuutosten tai raken-

teellisten uudistusten kautta. Tämä on huomattavissa esimerkiksi eurokriisin koettelemissa 

maissa. 

Tutkimuksen pohjana käytettyjen IMF:n ja PIIE:n epätasapainoarvioiden lähtökohtana on 

verrata eri maiden ennustettua vaihtotasekehitystä tavoitteellisiin ulkoisen tasapainon var-

mistaviin vaihtotaseisiin. Vaihtotase-ennusteissa keskitytään vuoteen 2017, sillä maiden ole-

tetaan olevan tällöin sisäisesti tasapainossa.4 Tällä tavoin väliaikaiset suhdanneheilahtelut 

eivät häiritse arvioita. Lisäoletus on, etteivät reaaliset valuuttakurssit muutu ennusteperiodin 

aikana. Koska sisäinen tasapaino on varmistettu, tutkittavaksi jää, mitkä valuuttakurssien tai 

makrofundamenttien sopeutukset varmistavat ulkoisen tasapainon.5 

Sopeutustarpeeseen vaikuttaa olennaisesti se, miten ulkoisen tasapainon varmistava 

vaihtotase määritellään. IMF:n Macroeconomic Balance Approach (tästedes MB) pohjautuu 

fundamentaalisen tasapainovaihtotaseen käsitteeseen (Lee et al. 2008). MB:n ensimmäises-

sä vaiheessa estimoidaan regressiomalli (yhtälö 1), jossa selitettävänä muuttujana on vaihto-

tase–BKT-suhde ja selittäjinä makrofundamentteja kuten väestönkasvu ja valtion budjetti-

tasapaino. 

  

 
                                                                                 

Tämän jälkeen fundamentaalinen vaihtotase lasketaan käyttämällä yhtälön 1 arvioituja ker-

toimia ja selittävien muuttujien keskipitkän aikavälin arvoja:  

 
  

 
 
    

     

                    
                                     

                  

jossa    viittaa yhtälön 1 estimoituun muotoon. 

MB:n fundamenttien mukainen vaihtotase kuvaa siis keskimääräistä vaihtotasetta anne-

tuilla fundamenttien arvoilla olettaen riippuvuussuhteen pysyvän tulevaisuudessa samana 

kuin estimointiajanjakson aikana.6 IMF:n metodologia mahdollistaa eriävät fundamentaaliset 

                                                
4
 WEO-ennusteet ulottuvat aina viisi vuotta tulevaisuuteen ja viimeisenä vuonna maiden oletetaan olevan sisäi-

sesti tasapainossa. 2017 on tutkimuksen tekohetkellä ennustehorisontin viimeinen vuosi. 

5
 Ulkoisen tasapainon tavoittelu toki luultavasti vaikuttaa myös sisäiseen tasapainoon. Tämä tutkimus kuitenkin 

olettaa kuten Cline ja Williamson (2012), että tästä johtuvat sisäisen tasapainon muutokset kompensoidaan sopi-

valla finanssi- ja rahapolitiikalla. 

6
 Fundamenttien mukaista vaihtotasetta laskiessaan IMF korjaa budjettialijäämiä pienemmiksi niissä maissa, 

joissa julkinen nettovelka on kestämättömällä uralla ennustejakson lopussa. Tämä liittyy IMF:n ajatukseen siitä, 

että fundamenttien mukaiset vaihtotaseet kuvaavat toivottavia vaihtotaseen arvoja talouspolitiikan ollessa opti-

maalista. 
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vaihtotaseet eri maille. Esimerkiksi nopean väestönkasvun maan fundamenttien mukaista 

vaihtotasetta heikentää suuri investointitarve. 

Fundamenttien mukaisen vaihtotaseen laskemisen jälkeen epätasapainoja arvioidaan 

IMF:n metodologian mukaan selvittämällä, kuinka paljon valuuttakurssin pitäisi muuttua, jotta 

ennustettu vaihtotase saavuttaisi mallinnetun tasonsa. Tämä sopeutusmenetelmä on esitetty 

kuviossa 1. 

Kuvio 1. Fundamenttien mukainen vaihtotase sekä sopeutustarve valuuttakurssin kautta. 

 

Ennustettu vaihtotase riippuu negatiivisesti reaalisesta valuuttakurssista, minkä takia sen 

käyrä laskee alas oikealle.7 Ulkoisen tasapainon varmistava fundamenttien mukainen vaihto-

tase perustuu puolestaan makrofundamentteihin ja on siksi riippumaton valuuttakurssista. 

Olettaen etteivät fundamentit kuten esimerkiksi valtion budjettitasapaino muutu ennustetusta, 

kuvioon on hahmoteltu tarvittava reaalisen valuuttakurssin heikennys, joka tuo ennustetun 

vaihtotaseen fundamenttien mukaisen vaihtotaseen tasolle. Jos kuitenkin muut ennustettuun 

tai fundamenttien mukaiseen vaihtotaseeseen vaikuttavat tekijät kuin valuuttakurssi muuttu-

vat, siirtyvät nämä käyrät ja sitä kautta myös tasapaino uuteen pisteeseen. Näin ollen tarvit-

tava valuuttakurssin sopeutus muuttuu tai jopa häviää. 

                                                
7
 Reaalinen valuuttakurssi on määritelty tässä niin, että sen vahvistuminen tarkoittaa maan suhteellisen hintata-

son nousua eli kilpailukyvyn heikkenemistä. 

Reaalinen valuuttakurssi 

Vaihtotase/BKT 

Fundamenttien 

mukainen 

vaihtotase 

Ennustettu vaihtotase 

REER
20

12 

REER
eq 

Tasapaino
 

Valuuttakurssin sopeutus
 

Muokattu Isard et al. (2001) kuvios-

ta 

ca/y
2017 ennuste –3 % +3 

% 
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Myös PIIE julkaisee valuuttakurssien epätasapainoarvioita määrittäen ulkoisen tasapainon 

varmistavan vaihtotaseen eri tavalla. Sen sijaan, että PIIE laskisi kullekin maalle oman fun-

damenttien mukaisen vaihtotaseen, instituutti pitää kolmen prosentin ali- tai ylijäämää suh-

teessa BKT:hen sallittuina vaihtotaseen rajoina.8,9 Jos maan vaihtotaseen ylijäämä on esi-

merkiksi 6 %, PIIE laskee valuuttakurssin muutoksen, joka toisi ylijäämän kolmeen prosent-

tiin. Toisaalta jos vaihtotase on sallitulla välillä, PIIE arvioi ettei sopeutumistarvetta ole. Arvi-

oiden pohjana olevina vaihtotaselukuina PIIE käyttää niin ikään WEO:n viiden vuoden pää-

hän sijoittuvia ennusteita. (Cline (2008) ja Cline ja Williamson (2012)). 

IMF:n lähestymistapaa voi kritisoida eri tavoin. Mallin antamia vaihtotaseiden arvoja ei ai-

na voi pitää tavoitteellisina. Vaikka IMF huomioi fundamenttien mukaista vaihtotasetta laski-

essaan julkisen velkakestävyyden pienentämällä budjettialijäämiä raskaasti velkaantuneissa 

maissa, vastaavaa korjausta ei tehdä ulkomaisen nettovarallisuusaseman kestävyyden suh-

teen. Tästä voi seurata, että raskaasti velkaantuneiden maiden fundamenttien mukainen 

vaihtotase on reilusti negatiivisempi kuin –3 % BKT:stä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä 

kestävää ulkoisen velka-aseman kannalta. Tällöin onkin mielekästä pohtia, kuinka funda-

menttien pitäisi muuttua, jotta vaihtotase saavuttaisi ulkoisen tasapainon takaavat rajat. Tä-

mä sopeutusmenetelmä on esitetty kuviossa 2. 

Edelliseen liittyvä Clinen ja Williamsonin (2012) esittämä kritiikki on, että kirjallisuuden 

mukaan suuret alijäämät altistavat maita äkillisille alijäämien korjauksille (Freund (2000); 

Mann (1999); Cline (2005) ja Reinhart et al. (2003)). Näiden korjauksien aikana maiden 

talouskasvu on tavanomaisesti heikompaa ja ne ajautuvat suuremmalla todennäköisyydellä 

maksukyvyttömiksi.  

Kolmanneksi jos vaihtotaseiden sopeutusta ajatellaan kansainvälisen koordinaation on-

gelmana, ovat yhdenmukaiset säännöt poliittisesti helpommin hyväksyttävissä kuin eri maita 

eri tavoin kohtelevat rajat. 

                                                
8
 PIIE myöntää rajojen olevan osittain mielivaltaiset. Instituutti kuitenkin perustelee kolmen prosentin alijäämän 

olevan jokseenkin lähellä rajaa, jota suurempien vajeiden pitäisi olla huolestuttava merkki. Lisäksi, jos alijäämiä 

rajoitetaan, on vaihtotaseiden nollasummaluonteen takia syytä rajoittaa myös ylijäämiä. Cline ja Williamson 

(2012). 

9
 PIIE:n arviot vertautuvat Euroopan komission (2012) käyttämiin sallittujen vaihtotaseiden rajoihin (min –4 %; 

max 6 %). 
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Kuvio 2. Vaihtotaseen sopeutus fundamenttien muutoksen kautta. 

 

Kuviossa 2 fundamenttien mukainen vaihtotase kuvaa yhtälöstä 2 saatua vaihtotaseen ar-

voa. Sitä kuvaava käyrä on pystysuora, koska fundamenttien mukaisen vaihtotaseen ei ole-

teta olevan riippuvainen valuuttakurssista. Kestävän vaihtotaseen alaraja on puolestaan 

määritelty niin, että se estää ulkoisen velka-aseman ja globaalien epätasapainojen liiallisen 

kasvun. Alaraja on tietysti jossain määrin mielivaltainen, mutta –3 % on kuitenkin jokseenkin 

linjassa sekä PIIE:n (minimi –3 %) että Euroopan komission (minimi –4 %) hyväksyttävien 

vaihtotasekriteerien kanssa. 

Epätasapainojen arvioinnissa on syytä käyttää vertailevasti eri yllä kuvattuja menetelmiä. 

PIIE:n epätasapainoarviot ovat intuitiivisia, koska ne estävät kohtuuttomat yli- tai alijäämät. 

MB:n etuna on taas kyky ottaa huomioon erot maiden fundamenteissa. On myös syytä ko-

rostaa, että epätasapainojen korjaus voi tapahtua ainakin osittain fundamenttien korjauksen 

eikä ainoastaan valuuttakurssisopeutuksen kautta. 

 

Vaihtotase/BKT 

Fundamenttien sopeutus 

–3 % 0 

Kestävän vaihtotaseen alaraja Fundamenttien 

mukainen vaih-

totase 

Reaalinen valuuttakurssi 
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3 Fundamenttien mukaisen vaihtota-

seen malli 

Tässä osassa esitellään MB:n metodologiaa mukailevan vaihtotasemallin tulokset. Vaihtota-

seen riippuvuus fundamenteista on esitetty taulukossa 1 kahdella eri spesifikaatiolla: POLS 

viittaa yhdistettyyn paneelimalliin, joka on estimoitu pienimmän neliösumman menetelmällä; 

DPOLS on puolestaan dynaaminen paneelimalli, sillä se sisältää viivästetyn vaihtotase–BKT 

-suhteen selittävänä muuttujana.10 Malli estimoitiin lisäksi eri muodoissa käyttäen mm. maa-

kohtaisia vakioita ja instrumentteja. Mallinnuskysymyksistä ja syistä POLS- ja DPOLS-

mallien käyttämiseen referensseinä on keskustelua liitteessä 1. 

Taulukko 1. Keskeiset estimointitulokset. 

 

                                                
10

 Kummatkin sisältävät yleisen vakiotermin, jota ei ole raportoitu taulukossa 1. 

Muuttuja/Malli POLS DPOLS 

      
Ulkomainen nettovarallisuus 0.0537*** 0.0261** 
 (0.00607) (0.0103) 
Valtion budjettitasapaino 0.203*** 0.110** 
 (0.0610) (0.0525) 
Vanhushuoltosuhde -0.132** -0.101** 
 (0.0475) (0.0432) 
Väestönkasvu -2.898*** -2.565*** 
 (0.452) (0.447) 
Öljykauppatase 0.341*** 0.274*** 
 (0.0661) (0.0772) 
Rahoituskeskittymä-dummy 0.0175** 0.0126** 
 (0.00779) (0.00456) 
Pääomavirtabuumi-dummy -0.0446*** -0.0398*** 
 (0.00619) (0.00592) 
Viivästetty vaihtotase-BKT-suhde  0.433*** 
  (0.129) 

Havaintojen lkm 167 166 
Selitysaste 0.742 0.777 
Suluissa sarjakorrelaation ja heteroskedastisuuden sallivat 
keskivirheet 

  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   
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Seuraavassa on selitetty tarkemmin, miksi taulukon 1 muuttujat on valittu.11 

 Ulkomainen nettovarallisuus 

Ulkomainen varallisuus tuottaa tuloja (+) mutta mahdollistaa toisaalta alijäämäisen kauppata-

seen (-). Estimointituloksien mukaan ensimmäinen vaikutus dominoi ja ulkomainen nettova-

rallisuus on itse asiassa kvantitatiivisesti yksi merkittävimmistä vaihtotase-erojen selittäjistä. 

Muuttuja on mitattu BKT-suhteena ja siitä käytetään viivästettyä arvoa. 

 Julkisen sektorin budjettitasapaino 

Jollei ricardolainen ekvivalenssi päde täydellisesti, vaikuttaa julkisen sektorin säästäminen 

myös vaihtotaseeseen. POLS-mallin kerroin 0,2 tarkoittaa, että budjettiylijäämän yksipuoli-

nen kasvattaminen prosenttiyksiköllä kohentaa vaihtotasetta 0,2 prosenttiyksikköä. Muuttuja 

on mitattu BKT-suhteen erotuksena kauppakumppanien keskiarvosta.12 

 Vanhushuoltosuhde 

Elinkaarimallin mukaan ikääntyvät maat kuluttavat aiempia säästöjään, mikä heikentää vaih-

totasetta. Estimointitulokset tukevat tätä hypoteesia, sillä vanhushuoltosuhde oli tilastollisesti 

merkitsevä selittäjä useimmilla spesifikaatioilla. Muuttuja on mitattu erotuksena kauppa-

kumppanien keskiarvosta. 

 Väestönkasvu 

Elinkaarimallin mukaan nopeasti kasvavat maat investoivat suhteellisesti enemmän annetun 

pääoma–työvoima-suhteen ylläpitämiseksi. Lisäksi korkean väestönkasvun maissa tulevai-

suuden velanmaksukyky on parempi. Muuttuja myös kontrolloi osaltaan nuorisohuoltosuh-

teen vaikutusta vaihtotaseeseen. Näiden tekijöiden voi olettaa vaikuttavan vaihtotaseeseen 

negatiivisesti. POLS-mallin mukaan vuotuisen väestönkasvun nousu prosenttiyksiköllä yh-

dessä maassa heikentää tämän maan vaihtotasetta 3 prosenttiyksikköä.13 Muuttuja on mitat-

tu erotuksena kauppakumppanien keskiarvosta. 

 Öljykauppatase 

                                                
11

 Muitakin muuttujia kokeiltiin, mikä ilmenee liitteestä 1. Tähän on sisällytetty ainoastaan kuvaukset tilastollisesti 

merkitsevistä selittäjistä POLS- ja DPOLS-malleissa. 

12
 Monet muuttujat on mitattu suhteessa kauppakumppanien keskiarvoon, koska jos esimerkiksi kaikki maat kor-

jaavat budjettitasapainoaan identtisesti, ei tämän pitäisi vaikuttaa vaihtotaseeseen. 

13
 Prosenttiyksikön muutos on tosin maajoukossa hyvin suuri. Ero vuoden 2017 hitaimmin (Japani) ja nopeimmin 

(Tanska) kasvavan maan välillä on 1,75 prosenttiyksikköä. Tanskan lukuun on kuitenkin syytä suhtautua varauk-

sella, koska se ei ole linjassa edeltävien vuosien kasvun kanssa. 
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Öljykauppataseen sisällyttäminen ottaa huomioon öljynviejämaiden poikkeukselliset vaihto-

taseiden ylijäämät. Itsessään öljykauppatase on vaihtotaseen osatekijä ja sen vaikutus siten 

odotetusti positiivinen. Lisäksi öljykauppataseen voi tulkita mittaavan maan vaihtotaseen 

herkkyyttä öljyn hinnan muutoksille (Lee et al. 2008). Muuttuja on mitattu BKT-suhteena. 

 Rahoituskeskittymä-indikaattorimuuttuja 

Merkittävän finanssisektorin omaavien maiden vaihtotaseet ovat olleet historiallisesti huomat-

tavasti ylijäämäisiä. Indikaattorimuuttuja on merkitty Alankomaille, Belgialle ja Sveitsille seu-

raten IMF:n alkuperäisiä valintoja (Lee et al. 2008). 

 Pääomavirtabuumi-indikaattorimuuttuja 

Vaihtotaseen havaittuja negatiivisia ääriarvoja (esimerkiksi Islannin keskiarvo vuosina 2004–

2007 oli –17 % BKT:stä) on vaikea selittää muilla sisällytetyillä muuttujilla. Tämän takia mal-

liin on sisällytetty pääomavirtabuumeja (capital inflow boom) kuvaava indikaattorimuuttuja, 

joka saa arvon 1, jos vaihtotase on pienempi kuin maakohtainen raja-arvo.14 Muuttujan ker-

toimen merkki on näin ollen väistämättä negatiivinen. 

4 Fundamenttien mukaisten vaihto-

taseiden erot ja sopeutustarpeet 

Fundamenttien mukaiset vaihtotaseet vuodelle 2017 voidaan laskea käyttämällä POLS- ja 

DPOLS-mallien kertoimia ja selittävien muuttujien ennusteita.15 Nämä fundamenttiarvot ja 

WEO:n ennustamat vaihtotaseet sekä diskreetit ±3 % BKT:stä rajat on esitetty kuviossa 3 

valikoidulle maajoukolle.16 

                                                
14

 Raja-arvo on kunkin maan vaihtotaseen 20. prosenttipiste aikavälillä 1980–2007. Jos vaihtotase on jollain maal-

la aina positiivinen, ei sille kuitenkaan merkitä ikinä buumia. Muuttuja perustuu Reinhartin & Reinhartin (2008) 

tietokantaan. 

15
 Vuoden 2017 arvioita käytetään, koska ennusteoletuksena on, että taloudet ovat silloin sisäisessä tasapainos-

sa. Tämä mahdollistaa abstraktion vallitsevan hetken suhdannevaihtelusta.  

16
 Koska IMF:n ennusteen numeroarviot ovat maaliskuulta 2012, on ennustettuja vaihtotaseita korjattu ottamalla 

huomioon reaalisen valuuttakurssin kehitys välillä 03/12–07/12. Vaikutus on laskettu liitteessä 2 kuvatulla vaihto-

taseen valuuttakurssijoustolla. 
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Kuvio 3. Fundamenttien mukaiset vaihtotaseet ja vaihtotase-ennusteet 2017 (suhteessa bruttokansantuotteeseen).17 

                                                
17

 Huom.: Oheisia fundamenttien mukaisia vaihtotaseita ei ole korjattu kestämättömiä budjettialijäämiä tai ulkomaista nettovarallisuutta silmällä pitäen. Näitä arvoja olisi siksi 

syytä pitää arvoina, joita kohti vaihtotaseella on painetta kehittyä, jos fundamentit eivät muutu ennustetusta ja vanhat riippuvuussuhteet pitävät paikkansa. 
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Ensimmäisenä kuviosta 3 havaitaan, että fundamenttien mukaisten vaihtotaseiden ja WEO-

ennusteiden etumerkit ovat useimpien maiden kohdalla samat. Tämän mukaan makrofun-

damentit selittävät kohtalaisesti (ennustettuja) vaihtotaseen eroja eri maissa. Epätasapaino-

jen kannalta on mielenkiintoista huomata, että 18 maasta puolet rikkoo ±3 % rajat IMF:n en-

nusteen mukaan.  

Suurimmat ylijäämät kaikilla mittareilla on Norjalla ja Sveitsillä. Selityksenä ovat näiden 

maiden suuret ulkomaiset saatavat (Norja: 175 % / BKT; Sveitsi: 185 % / BKT), öljykauppa-

tase (Norja) ja kansainvälisten yritysten kotiuttamattomat voitot (Sveitsi).18 Suurimmat alijää-

mät ovat puolestaan Australialla, Yhdysvalloilla ja euroalueen kriisimailla (Irlantia lukuun ot-

tamatta). 

Jotta ymmärrettäisiin paremmin, mistä erot syntyvät, kuvioissa 4 ja 5 on hajotettu POLS-

mallin antamat fundamenttien mukaiset vaihtotaseet osatekijöihinsä. Seuraavissa arvioissa 

käytetään hyväksi kaikkia kolmea kuviota. 

Kuvio 4. Fundamenttien mukaisten vaihtotaseiden osatekijät 2017 (euromaat). 

 

                                                
18

 Arvioidessaan epätasapainoja PIIE ei suostu kommentoimaan öljyntuottajamaiden valuuttakurssien epätasa-

painoa. Instituutti lisäksi skaalaa Sveitsin ennustettua ylijäämää alaspäin ennen sopeutumistarpeen arviointia. 

(Cline ja Williamson 2012). 
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Euroalue 

Euroalueen aggregaatin vaihtotasemittarit tasapainottuvat jokseenkin liki nollaa kuvioissa 3 

ja 5, vaikkakin ennustettu ylijäämä on suurempi kuin fundamenttien mukainen vaihtotase.19 

Aggregaatit sisältävät kuitenkin suurta vaihtelevuutta: Kreikan, Espanjan ja Portugalin ali-

jäämiä tasoittavat ennen kaikkea Saksan ja Alankomaiden ylijäämät. Muita ylijäämämaita 

ovat Irlanti, Itävalta ja Belgia; alijäämämaihin kuuluu lisäksi Italia. Suomen ja Ranskan fun-

damenttien mukaiset vaihtotaseet ja ennusteet ovat liki nollaa. 

Euroalueella on syytä huomata monien tämän hetken kriisimaiden huikean negatiiviset 

fundamenttien mukaiset vaihtotaseet: staattisella mallilla laskettu Kreikan fundamenttivaihto-

tase on noin –8 % BKT:stä, Portugalin –6 % ja Espanjan –5 %. Kuviosta 4 huomataan, että 

vaihtotasearvioita heikentävät erityisesti suuret ulkomaiset nettovelka-asemat (Kreikka:  

–160 % / BKT; Portugali: –130 % / BKT; Espanja: –80 % / BKT).20,21 Näiden maiden kohdalla 

ei olekaan järkevää pyrkiä laskemaan valuuttakurssin muutosta, joka toisi vaihtotase-

ennusteen fundamenttien mukaiselle tasolle, sillä se olisi ulkoisen velka-aseman kannalta 

kestämätöntä.22 Sen sijaan on syytä ajatella mallinnettua vaihtotasetta tasona, jota kohti 

vaihtotaseella on painetta lähestyä, ellei fundamenttien kehitys poikkea ennustetusta.23 

Euroalueen kriisimaista Kreikalla, Portugalilla ja Espanjalla on painetta fundamenttien pa-

rantamiseen, jotta vaihtotase saavuttaisi kestävän tason.24 Olennaista olisi kyetä pienentä-

mään näiden maiden huomattavaa ulkomaista nettovelkaa (kuvio 4). Se voi muuttua virtojen 

muutosten, eli käytännössä kauppataseen kohentumisen, sekä saamisten ja velkojen ar-

vonmuutosten kautta. Kauppataseen kohentumista auttavat rakenteelliset toimet, jotka vah-

vistavat vientiä kilpailukyvyn kohentamisen kautta, ja pienentävät tuontia suhteellisen huonoa 

                                                
19

 Euroalueen aggregaatti on laskettu euroalueen kokonaisluvuilla, ei kuvion 4 maiden keskiarvona. 

20
 Ulkomainen nettovarallisuusasema -luvut vuodelle 2016 sisältävät paljon epävarmuutta: ne on laskettu vuoden 

2004 lukujen pohjalta kumuloimalla kahdentoista vuoden vaihtotaseet toteutuneen kehityksen ja WEO-

ennusteiden avulla. Ne eivät siis ota huomioon varallisuusarvojen muutoksia, vaan olettavat niiden tasapainottu-

van lähellä nollaa. 

21
 Koska WEO:n luvut ovat huhtikuulta 2012, niissä ei välttämättä ole otettu huomioon Kreikan yksityisesti omiste-

tun julkisen velan velkajärjestelyä samana keväänä. 

22
 Tämä vaatisi reaalisen valuuttakurssin vahvistumista kaikissa maissa! 

23
 Vaihtotase voi toki pysyä alijäämäisenä vain, jos se pystytään rahoittamaan ulkomailta. Jos näin ei ole, korjau-

tuu vaihtotaseen alijäämä väkisin, mikä johtaa todennäköisesti suhdannevaihtelun kärjistymiseen.  

24
 Painava kritiikki MB:n mukaisia vaihtotaseita kohtaan on niiden historiariippuvuus: jos maa on menneisyydessä 

velkaantunut rajusti, tämä heikentää negatiivisen nettovarallisuuden kautta fundamenttien mukaista vaihtotasetta, 

mistä seuraa velkaantumiskierteen jatkuminen. 
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energiatehokkuutta parantamalla. Erityisesti Espanjan kohdalla auttaisi myös suuren ennus-

tetun budjettialijäämän supistaminen, vaikka sen rooli Espanjan fundamenttien mukaisessa 

vaihtotaseen alijäämässä on kohtuullisen pieni (kuvio 4).   

Sen sijaan Irlanti eroaa selkeästi näistä kolmesta maasta. Maan fundamenttien mukainen 

vaihtotase on selkeästi ylijäämäinen etupäässä väestömuuttujien takia, joissa yhdistyvät 

edullinen huoltosuhde ja ennakoitu negatiivinen väestönkasvu. Väestönkasvuennusteista ei 

kuitenkaan ole yksimielisyyttä, koska esimerkiksi YK (2010) ennustaa Irlannilla huomattavaa 

positiivista väestönkasvua vuonna 2017. Irlannin positiiviseen mallinnettuun vaihtotaseeseen 

vaikuttaa myös maltillinen ulkomainen nettovelka-asema (–23 % / BKT), joka ei noussut sa-

malla tavoin kuin Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa ennen kriisiä. 

Kriisimaiden vastapainona on mielenkiintoista analysoida euroalueen ylijäämämaita. Sak-

san vaihtotaseen ylijäämää kasvattavat ennen kaikkea ulkomaiset saatavat ja negatiivinen 

väestönkasvu. Alankomaiden ylijäämää selittävät ulkomaiset saatavat ja asema finanssikes-

kuksena.  

Saksan ja Alankomaiden kohdalla voidaan esittää käänteinen argumentti verrattuna krii-

simaihin, koska niiden ylijäämät ovat hyvin historiariippuvaisia ulkomaisen nettovarallisuuden 

kautta samalla tavoin kuin kriisimaiden alijäämät. Jos siis Saksan ja Alankomaiden vaihtota-

seen ylijäämät pienenisivät vuosina 2012–2016, kumuloituisivat ne pienemmäksi fundament-

tien mukaisen vaihtotaseen ylijäämäksi vuonna 2017. Euroalueen sisäistä tasapainotusta 

auttaisi siis näiden maiden kotimaisen kysynnän kasvu ja/tai suhteellisen hintatason nousu 

verrattuna kriisimaihin. 

Väestön ikääntyminen vaikuttaa vaihtotaseeseen negatiivisesti euroalueella erityisesti 

Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Italiassa. Vaikutus on suurin juuri Suomen kohdalla. 

Valuuttakurssien sopeutustarpeet euroalueen aggregaatin kannalta ovat IMF:n ja PIIE:n 

kriteereillä pieniä.25 MB-arvion mukaan euroalueen reaalisen valuuttakurssin pitäisi vahvis-

tua, jotta ennustettu vaihtotase pienenisi fundamenttien mukaisen vaihtotaseen tasolle26. 

                                                
25

 Valuuttakurssien epätasapainojen laskentamenetelmä on esitetty liitteessä 2. Tässä tutkimuksessa ei kuiten-

kaan esitetä piste-estimaatteja epätasapainoista, koska niiden on osoitettu olevan hyvin epävarmoja ja alttiita 

suurille heilahduksille (Bussière et al. 2010). 

26
 Arvioitaessa valuuttakurssien epätasapainoja IMF:n kriteerillä, ei kuvion 3 fundamenttien mukaista vaihtotasetta 

pidä käyttää referenssinä, koska sen luvuissa ei ole tehty korjausta kestämättömien budjettialijäämien suhteen. 

Tässä esitetyissä kvalitatiivissa arvioissa budjettialijäämiä vuodelle 2017 on korjattu raskaasti velkaantuneissa 

maissa (julkinen nettovelka yli 60 % BKT:stä) seuraavasti: budjettitasapaino 0 % Belgiassa, Ranskassa, Irlannis-

sa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa; +1 % Japanissa ja +2 % Kreikassa. 

Muut maat WEO-ennusteiden mukaan. MB-arvioissa näin korjattu vaihtotase on laskettu POLS-mallin avulla. 
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PIIE:n kriteerillä sopeutustarvetta ei olisi. Kuten aiemmin on todettu, vaihtotaseiden maakoh-

tainen arviointi MB-kriteerillä ei ole järkevää kaikkien euromaiden tapauksessa. PIIE:n kritee-

rillä vahvistumispaineita olisi Saksalla, Alankomailla ja Irlannilla; heikentymispaineita ei olisi 

yhdelläkään jäsenmaalla, sillä WEO-ennusteessa kaikkien euromaiden alijäämä on alle 3 % 

vuonna 2017.27 

Siirryttäessä päätalousalueiden tarkasteluun voidaan huomata ero kuvioiden 4 ja 5 välillä. 

Euroalueen sisäisiä eroja mallinnetuissa vaihtotaseissa selittävät suurelta osin erot ulkoises-

sa nettovarallisuusasemassa sekä vanhushuoltosuhteessa. Päätalousalueiden erojen syyt 

ovat taas moninaisemmat. Väestörakenteen ja budjettialijäämien vaihtelulla on näissä mais-

sa suhteellisesti suurempi rooli. 

Kuvio 5. Fundamenttien mukaisten vaihtotaseiden osatekijät 2017 (keskeisiä talousalueita). 

 

Yhdysvallat 

Yhdysvaltojen vaihtotaseen alijäämä säilyy IMF:n ennusteen mukaan merkittävänä. Mallinne-

tun vaihtotaseen mukaan tämä on myös perusteltua ottaen huomioon maan ulkomainen net-

tovelka-asema, suhteellisesti korkea väestönkasvu ja huomattava budjettivaje. 

                                                
27

 Irlanti ja Alankomaat ovat tosin kummatkin erikoistapauksia: Irlannin ylijäämiä lisäävät kansainvälisten yritysten 

kotiuttamattomat voitot; Alankomaiden vaihtotasetta puolestaan pönkittää merkittävä finanssisektori. Näin ollen + 

3 % BKT:stä ei ole näille maille välttämättä järkevä sallitun vaihtotaseen yläraja. 
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Koska nopeasti kasvava väestö lisää investointitarvetta ja toisaalta helpottaa velanmak-

sua tulevaisuudessa, on Yhdysvaltojen euroaluetta negatiivisempi vaihtotase perusteltu.28 

Väestönkasvun merkitystä voi kuvata laskuharjoituksella. Jos Yhdysvaltojen väestönkasvu 

pienenisi euroalueen tasolle (1 % –> 0,2 %), supistuisi fundamenttien mukaisen vaihtotaseen 

alijäämä –3,9 prosentista –1,8 prosenttiin. Toinenkin näkökulma on valaiseva: suhteellinen 

väestönkasvu pienentää Yhdysvaltojen mallinnettua vaihtotasetta 1,5 prosenttiyksiköllä mut-

ta toisaalta kasvattaa euroalueen vaihtotasetta prosenttiyksiköllä. 

Yhdysvaltojen kohdalla voidaan kuitenkin Euroopan kriisimaiden tapaan pohtia funda-

menttien mukaisen vaihtotaseen kestävyyttä. Maan ulkomaisen nettovelan ennustetaan ole-

van vuonna 2017 huomattavat 50 % BKT:stä, mikä ei yhdistettynä jatkuviin vajeisiin vaikuta 

välttämättä kestävältä korkeasta väestönkasvusta huolimatta. Vaihtotaseen alijäämän supis-

tamisessa auttaisivat positiivisemmat kauppataseet, jotka pienentäisivät ennustettua ulko-

maista nettovelkaa. Tätä edistäisi dollarin heikentyminen. Myös huomattavan budjettialijää-

män (ennuste 2017: –4,4 %) pienentäminen auttaisi tervehdyttämään vaihtotaseen alijää-

mää. 

Yhdysvaltojen reaalisella valuuttakurssilla olisi paineita heikentyä sekä IMF:n että PIIE:n 

kriteerillä, jotta ennustettu vaihtotase pienenisi tavoitetasolleen. 

Kiina 

Kiinaa on usein syytetty valtion väliintuloilla ylläpidetystä yuanin aliarvostuksesta. Viime vuo-

sina Kiinan vaihtotaseen ylijäämät ovat kuitenkin pienentyneet selkeästi: vuonna 2007 yli-

jäämä oli 10 % BKT:stä mutta vuonna 2011 enää 2,7 % BKT:stä (WEO 4/2012). Myös IMF 

(2012) on muokannut kantaansa yuanin aliarvostuksen suhteen maltillisemmaksi. 

Kuvion 5 perusteella Kiinan korkeat vaihtotaseen ylijäämät ovat ymmärrettävissä funda-

menteilla: vaihtotasetta kasvattavat pieni vanhushuoltosuhde, ulkomaiset saatavat ja ylijää-

mäinen (0,7 %) valtiontalous. Vanhushuoltosuhteen kasvu maajoukon keskiarvoon pienen-

täisi mallinnetun vaihtotaseen ylijäämää 6,6 prosentista 3,3 prosenttiin. Kiinan yhden lapsen 

politiikka ja siitä seuraava väestön ikääntyminen eivät siis ilmene voimakkaasti maan funda-

menttien mukaisessa vaihtotaseessa vielä vuonna 2017. Näiden voi kuitenkin odottaa aset-

tavan enemmän painetta vaihtotaseen ylijäämän supistumiselle pitkällä tähtäimellä. Sopeu-

tustarpeita voitaisiin perustella tätä aiemminkin, jos ajatellaan Kiinan ylijäämien absoluutti-

                                                
28

 Jos vaihtotaseiden alijäämillä kuitenkin rahoitetaan kestämätöntä kulutusta investointien sijaan, on niihin syytä 

suhtautua suuremmalla varauksella. 
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sesti suuren koon pakottavan muita maita ylläpitämään kestämättömän negatiivisia vaihto-

taseita. 

Kiina on esimerkki IMF:n valuuttakurssien epätasapainokriteerin epäintuitiivisuudesta eri-

koistapauksissa. Vaikka Kiinan vaihtotaseen ylijäämäksi ennustetaan 4 % vuonna 2017, täy-

tyisi maan valuuttakurssin tällä metodologialla edelleen heikentyä, jotta vaihtotase saavuttaisi 

noin 6 % ylijäämän. Toisaalta PIIE:n kriteerillä Kiinan reaalisen valuuttakurssin pitäisi tätä 

vastoin vahvistua, jotta ennustettu ylijäämä pienenisi kolmeen prosenttiin. 

Japani 

IMF ennustaa Japanin vaihtotaseen säilyvän ylijäämäisenä vuonna 2017. Maan fundament-

tien mukainen vaihtotase on alhaisempi erityisesti maajoukon heikoimman vanhushuoltosuh-

teen ja suurimman budjettialijäämän takia. Fundamentaalista vaihtotasetta puolestaan kohot-

tavat merkittävästi positiivinen ulkomainen nettovarallisuusasema (55 % BKT:stä) sekä nega-

tiivinen väestönkasvu.  

Japanin ja euroalueen vertailu on mielekästä, sillä Japanin jälkeen ikääntymiskehitys on 

voimakkainta juuri euroalueella. Euroalueen vaihtotaseella on siten painetta heikentyä van-

hushuoltosuhteen suurentuessa.29 Toisin kuin Japanilla, euroalueella ei kuitenkaan ole huo-

mattavaa ulkomaista nettovarallisuutta puskurina. 

Japanin valuuttakurssin pitäisi IMF:n kriteerin mukaan vahvistua, jotta ennustettu vaihto-

tase pienenisi fundamenttien mukaiselle vaihtotaseen tasolle. PIIE:n metodilla muutospainei-

ta ei olisi, sillä ennustettu ylijäämä on maltillinen. 

Muut maat 

Ison-Britannian fundamenttien mukainen vaihtotase ja ennuste ovat hyvin lähellä toisiaan ja 

itseisarvoiltaan pieniä suhteessa BKT:hen. Valuuttakurssiin ei siis kohdistu mainittavia muu-

tospaineita kummallakaan arviointikriteerillä. 

Etelä-Korean vaihtotasetta kasvattaa Kiinan tapaan pieni vanhushuoltosuhde. Toisaalta 

maan vaihtotasetta alentaa maajoukon negatiivisin öljykauppatase. Valuuttakurssi vaikuttaisi 

olevan tasapainossa, sillä ennustettu ylijäämä on maltillinen (<1 %) ja melko lähellä mallin-

nettua vaihtotasetta. 

Ruotsin ja Australian ennustettuja suuria vaihtotaseen yli- ja alijäämiä on kuvion 3 mukaan 

vaikea perustella makrotaloudellisilla fundamenteilla. Vaikka Ruotsin positiivinen ulkomainen 

nettovarallisuusasema ja terve valtiontalous perustelevat ylijäämäistä vaihtotasetta, on 

                                                
29

 Toisaalta tätä kompensoi osittain samanaikainen väestönkasvun hidastuminen, mikä pienentää investointitarvetta ja parantaa 

sitä kautta vaihtotasetta. 
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WEO:n ennuste vielä huomattavasti fundamenttien mukaista vaihtotasetta suurempi. Austra-

lian tilanne on päinvastainen: vaikka fundamenttien perusteella vaihtotaseen voisi odottaakin 

olevan alijäämäinen, on ennustettu –6,3 % tavoitteita suurempi ja myös ulkoisen nettovaralli-

suusaseman (–65 % / BKT) kannalta kestämätön vaje. Ruotsin valuuttakurssilla olisi siis se-

kä IMF:n että PIIE:n kriteerillä paineita vahvistua ja Australian valuuttakurssilla taas paineita 

heikentyä. 

Edellä esitetyt arviot vaihtotaseiden ja valuuttakurssien epätasapainoista sisältävät merkit-

tävää epävarmuutta. Ensinnäkin mallinnetun vaihtotaseen keskivirhe on jo aineiston sisällä 

noin 2 prosenttiyksikköä. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että vaihtotasedynamiikka on oletettu 

paneeliestimoinnissa samanlaiseksi eri mailla ja yli ajan. Toisekseen valuuttakurssiarviot 

käyttävät mittapuunaan WEO:n ennustetta, johon liittyy kaikkien ennusteiden tapaan omat 

epävarmuutensa.30 

5 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty vaihtotaseen määräytymistä makrotaloudellisten muuttuji-

en perusteella sekä arvioitu sopeutustarpeita eri maissa. 

Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä on, että vaihtotaseiden maakohtaisia eroja on 

mahdollista selittää eroilla fundamenteissa. Erityisesti vaihtotaseeseen vaikuttavat ulkomai-

nen nettovarallisuus ja väestömuuttujat. Euroalueen sisäisiä vaihtotase-eroja selittävät mer-

kittävissä määrin erot ulkomaisessa nettovarallisuudessa. Päätalousalueiden eroihin vaikut-

tavat suhteellisesti enemmän väestörakenne ja valtion budjettitasapaino. 

Sopeutustarpeista selkein on Kreikan, Portugalin ja Espanjan tarve tervehdyttää funda-

menttejaan – muuten maiden ulkoisilla vajeilla on painetta säilyä suurina myös tulevaisuu-

dessa. Vaihtoehtoisesti kyseisiä maita uhkaa vaihtotaseiden äkillinen korjausliike (julkisten-

kin) pääomavirtojen tyrehtyessä. Tilanteen parantumista helpottaisi vastavuoroinen sopeu-

tuminen euroalueen ylijäämämaissa (ensisijaisesti Saksa ja Alankomaat) suhteellisen hinta-

tason kohoamisen ja sisäisen kasvun edistämisen kautta. 

                                                
30

 Bussière et al. (2010) ovat kritisoineet pidemmälti MB-arvion pohjalta tehtäviä valuuttakurssiarvioita. IMF koros-

taa itsekin arviointeihinsa liittyviä epävarmuuksia. Tästä syystä järjestö käyttää valuuttakurssien epätasapainoar-

vioissaan MB-mittarin lisäksi kahta muuta metodologiaa sekä tutkijoiden omaa harkintaa. 
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Tuloksien perusteella Kiinan ja Yhdysvaltojen vaihtotaseiden vastakohtaisuuksia voidaan 

ymmärtää maiden fundamenttien avulla. Vuonna 2017 Yhdysvaltojen fundamenttien mukai-

nen vaihtotase on edelleen negatiivinen ja Kiinan ylijäämäinen. Yhdysvaltojen alijäämällä on 

kuitenkin painetta supistua, kun maan budjettisopeutus etenee. Toisaalta myös Kiinan yli-

jäämät ovat pienentyneet huipustaan ja pidemmällä tähtäimellä vanhushuoltosuhteen kasvu 

supistaa vaihtotaseen ylijäämää entisestään. Vaihtotaseen historiariippuvuuden takia sopeu-

tuminen fundamenttien kautta ottaa kuitenkin – ilman äkillisiä kriisejä – aikansa. Reaalisten 

valuuttakurssien sopeutuksella on siis myös tehtävänsä. 
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Liite 1 

Fundamenttien mukaisen vaihtotaseen malli 

Data 

Ekonometrisessa mallissa vaihtotase–BKT-suhteen selittäjinä on käytetty leipätekstissä esi-

teltyjen muuttujien lisäksi seuraavia tekijöitä. 

 Suhteellinen tulotaso 

Köyhempien maiden voisi olettaa investoivan suhteellisesti enemmän, jotta niiden pääomain-

tensiteetti saavuttaisi rikkaampien maiden tulotason. Tällöin muuttujan kasvu vaikuttaisi vaih-

totaseeseen positiivisesti investointien vähentyessä. Muuttuja on mitattu maan ostovoimakor-

jattuna tulotasona henkilöä kohti verrattuna Yhdysvaltoihin. 

 Henkilöä kohti laskettavan bruttokansantuotteen kasvuvauhti 

Kuten suhteellinen tulotaso, myös henkilöä kohti laskettavan bruttokansantuotteen kasvu-

vauhti kontrolloi eri kehitysasteilla olevien maiden erilaisia investointitarpeita. Oletuksena on, 

että köyhemmät maat kasvavat nopeammin hyödyntämällä ulkomaista pääomaa investoin-

tien kasvattamiseen. Kertoimen merkin pitäisi tämän hypoteesin mukaan olla negatiivinen. 

 Tuotantokuilu 

Maat voivat tasoittaa tuotannon vaihtelujen vaikutusta kulutukseen antamalla vaihtotaseen 

olla alijäämäinen, kun tuotanto on alle potentiaalin ja toisinpäin korkeasuhdanteessa. Tämä 

puolustaisi positiivista kertoimen merkkiä. Toisaalta korkeasuhdanteessa yleensä myös in-

vestoinnit kasvavat positiivisten tulevaisuudenodotusten seurauksena, mikä pienentää vaih-

totasetta. Merkki on ennakolta näin ollen epävarma. 

 Talouskriisi-indikaattorimuuttujat 

Kriisiin joutuvat maat menettävät usein ulkomaisten sijoittajien luottamuksen, mikä pienentää 

mahdollisuutta ylläpitää negatiivista vaihtotasetta. Kriisimaiden valuutat myös usein heik-

kenevät. Kummankin tekijän voi olettaa vaikuttavan vaihtotaseeseen positiivisesti. 

 Reaalinen valuuttakurssi 

Reaalinen valuuttakurssi kuvaa maiden välistä suhteellista hintatasoa, joten valuuttakurssin 

heikentymisen voi olettaa vaikuttavan kauppataseen kautta positiivisesti vaihtotaseen ar-

voon. Muuttuja on rakennettu ottamalla keskiarvo edellisen periodin vuosittaisista valuutta-

kurssimuutoksista. 
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Data on pääosin peräisin IMF:n WEO-tietokannasta (huhtikuu 2012 päivitys).31 Puuttuvien 

tietojen tapauksessa tietoja on täydennetty IFS:stä ja Eurostatilta. Huoltosuhdedata on 

YK:lta. Ulkomainen nettovarallisuusdata puolestaan on peräisin Lanen ja Milesi-Ferrettin 

(2006) kokoamasta tietokannasta, jota on jatkettu vuodesta 2004 eteenpäin kumuloimalla 

toteutunut vaihtotasekehitys. Talouskriisimuuttujan suhteen on käytetty Laeven ja Valencian 

(2012) tietokantaa, joka keskittyy systemaattisiin pankkikriiseihin. Finanssikeskittymiksi nime-

tyt maat ovat samat kuin IMF:n alkuperäisessä tutkimuksessa (Lee et al. 2008). Reaalisen 

valuuttakurssin indeksit ovat peräisin OECD:ltä.32 Pääomavirtabuumia kuvaava muuttuja on 

rakennettu Reinhartin ja Reinhartin (2006) keräämän tietokannan pohjalta. Kauppapainoina 

on käytetty BIS:n reaalisten valuuttakurssien keskiarvoisia kauppapainoja vuosina 1993–

2010. Aikaperiodi ei ole täydellinen, vaan sen on määritellyt datan saatavuus. Laskettaessa 

vuoden 2017 vaihtotaseita käytetään kauppapainoina tuoreimpia eli vuosien 2008–2010 kes-

kiarvoja. 

Aineistona on euroalue aggregaattina ja 24 maata, jotka sisältävät kehittyneitä talouksia ja 

Kiinan.33 IMF käyttää mallinnuksessaan huomattavasti suurempaa maajoukkoa, minkä imi-

tointi olisi kuitenkin ollut vaikeaa datan saatavuusongelmien takia. Jos vaihtotase määräytyy 

lisäksi erilailla kehittyvissä ja kehittyneissä talouksissa, olisi kehittyvien talouksien lisääminen 

aineistoon ollut kyseenalaista myöhemmän analyysin kannalta.34 Valituista maista on vuosi-

dataa ajalta 1980–2007. Koska edellä esitettyjen makrofundamenttien voi olettaa vaikuttavan 

vaihtotaseeseen hitaasti, on data typistetty keskiarvomenetelmällä jokaisen maan osalta 

seitsemään neljän vuoden periodiin.35 

Mallinnus 

Koska jokaisen maan osalta on vain seitsemän havaintoa, malli estimoitiin paneelina. Mallin-

nuksen suhteen valinta täytyi tehdä yhtäältä staattisten ja dynaamisten mallien välillä. Dy-

                                                
31

 Koska IMF:n ennusteen numeroarviot ovat maaliskuulta 2012, on ennustettuja vaihtotaseita korjattu ottamalla 

huomioon reaalisen valuuttakurssin kehitys välillä 03/12–07/12. 

32
 Mittari ei ole täydellinen, sillä OECD:n efektiivinen valuuttakurssi sisältää maita, jotka eivät ole näytteessä mu-

kana. Koska tarkasteltavat maat muodostavat kuitenkin valtaosan maailmankaupasta, mittarin harha on luultavas-

ti pieni. 

33
 Euroalueen aggregaattia ei käytetty estimointivaiheessa, sillä muuten alue saisi kerroinestimaattoreissa kaksin-

kertaisen painon, koska aineiston 24 maata sisältävät useimmat euroalueen valtiot. 

34
 Eri malleja estimoitiin myös ilman Kiinaa, mikä ei kuitenkaan dramaattisesti muuttanut kertoimien arvoja. Tämä 

ei toki tarkoita, että Kiinan kertoimet eivät voisi erota huomattavastikin keskiarvosta. 

35
 Ensimmäinen havainto viittaa siis vuosiin 1980–1983, toinen vuosiin 1984–1987 jne. 
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naamisten mallien puolesta puhuu se tosiasia, että vaihtotase–BKT-suhde oli ajanjaksolla 

hyvin pysyvä. Tämä selviää selkeästi muuttujan ja sen viivästetyn arvon hajontakuviosta. 

Kuvio 6. Vaihtotase-BKT -suhteen ja viivästetyn vaihtotase-BKT -suhteen yhteys (1980–
2007). 

 

Kuvion 6 esittämä riippuvuus yli ajan on mahdollista ottaa huomioon lisäämällä malliin maa-

kohtaiset vakiotermit ja/tai viivästetty vaihtotase–BKT-suhteen arvo.36 Dynaamisissa ja kiin-

teiden vaikutusten (fixed effects) malleissa on kuitenkin myös ongelmansa. On vaikea perus-

tella, miksi maakohtaiset vakiot olisivat muuttumattomia 28 vuoden ajanjakson yli. Näiden 

lisääminen tekee myös vaikeammaksi hyödyntää estimoinnissa maiden välisiä eroja, koska 

vakiotermi kaappaa helposti suuren osan vaihtotaseen poikittaisvaihtelevuudesta. Lisäksi jos 

vaihtotasetta halutaan selittää ”fundamenteilla”, ei viivästetty vaihtotase ole teoreettisesti 

täysin tyydyttävä fundamentti. 

Toisaalta jos todellinen malli sisältää maakohtaiset vakiotermit ja/tai viivästetyn vaihto-

tase–BKT-suhteen, jotka korreloivat sisällytettyjen selittävien muuttujien kanssa, johtaa näi-

den poisjättäminen harhaisiin kerroinestimaattoreihin. Jos malliin kuitenkin lisätään sekä 

maakohtaiset vakiotermit että viivästetty vaihtotase–BKT-termi, on pienimmän neliösumman 

estimointi harhaton ainoastaan havaintoperiodien lukumäärän ollessa suuri. Koska kyseissä 

                                                
36

 Kuvion 2 esittämä pysyvyys voisi toki olla selitettävissä myös staattisella mallilla, jos itse makrofundamentit 

eivät muutu paljon yli ajan. 
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paneelissa on vain seitsemän havaintoa, ei tämä vaatimus välttämättä täyty. Tällöin joudu-

taan käyttämään instrumentoitua mallia, jonka tehokkuus on voi olla heikko.37 

Mahdollisista spesifikaatio-ongelmista johtuen malli estimoitiin alustavasti eri muodoissa (tau-

lukko 1).38

                                                
37

 Fundamenttien mukaisen vaihtotaseen estimointiongelmista kirjoittavat tarkemmin Bussière et al. (2010). 

38
 Yläviitteellä 

2
 varustetut mallit sisältävät viivästetyn valuuttakurssin muutoksen selittävänä muuttujana. 

POLS viittaa yhdistettyyn (pooled) paneelimalliin, joka on estimoitu pienimmän neliösumman menetelmällä (OLS). 

Malliin sisältyy tässä raportoimaton yleinen vakiotermi. FE viittaa kiinteiden vaikutusten (fixed effects) mallin, 

jossa jokaiselle maalle on oma indikaattorimuuttuja. FD viittaa differensoituun malliin. DPOLS ja DFE viittaavat 

edellisiin malleihin, joissa on lisäksi viivästetty vaihtotase-BKT-suhteen arvo selittävänä muuttujana. 

AB viittaa differensoituun malliin, jossa on viivästetty vaihtotase-BKT-suhteen arvo selittävänä muuttujana. Mallis-

sa on käytetty Arellanon ja Bondin (1991) ehdottamia instrumentteja.  
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Taulukko 2. Eri mallien estimointitulokset 

 
 

Muuttuja/malli POLS
 

POLS
2 

FE FE
2 

FD DPOLS DPOLS
2 

DFE DFE
2 

AB AB
2 

                        

Ulkomainen nettovarallisuus 0.0537*** 0.0530*** 0.0546*** 0.0540*** 0.00957 0.0261** 0.0242** 0.0239 0.0210 0.0192 0.0322* 

 (0.00607) (0.00605) (0.0126) (0.0128) (0.0113) (0.0103) (0.00992) (0.0154) (0.0156) (0.0163) (0.0188) 

Valtion budjettitasapaino 0.203*** 0.214*** 0.133 0.131 0.132 0.110** 0.117**     

 (0.0610) (0.0591) (0.0794) (0.0792) (0.0930) (0.0525) (0.0528)     

Vanhushuoltosuhde -0.132** -0.124*** -0.168* -0.189** -0.0545 -0.101** -0.0906** -0.135 -0.156* -0.170 -0.194* 

 (0.0475) (0.0441) (0.0931) (0.0883) (0.124) (0.0432) (0.0381) (0.0857) (0.0807) (0.119) (0.112) 

Väestönkasvu -2.898*** -3.031*** -1.605*** -1.725*** -1.081 -2.565*** -2.691*** -1.227** -1.376** -1.558* -1.780** 

 (0.452) (0.440) (0.472) (0.468) (0.639) (0.447) (0.419) (0.505) (0.498) (0.837) (0.827) 

Öljykauppatase 0.341*** 0.330*** 0.338** 0.355** 0.280 0.274*** 0.260***     

 (0.0661) (0.0655) (0.159) (0.159) (0.205) (0.0772) (0.0744)     

Suhteellinen tulotaso   -0.1000** -0.0944** -0.101*   -0.0955** -0.0894*** -0.130** -0.147*** 

   (0.0405) (0.0388) (0.0515)   (0.0355) (0.0337) (0.0600) (0.0525) 

Finanssikeskittymä 0.0175** 0.0182**    0.0126** 0.0131***     

 (0.00779) (0.00783)    (0.00456) (0.00437)     

Pääomavirtabuumi -0.0446*** -0.0446*** -0.0454*** -0.0446*** -0.0354*** -0.0398*** -0.0397*** -0.0489*** -0.0477*** -0.0441*** -0.0425*** 

 (0.00619) (0.00641) (0.00879) (0.00879) (0.00674) (0.00592) (0.00610) (0.00801) (0.00729) (0.0109) (0.0101) 

Valuuttakurssin muutos  -0.137***  -0.110***   -0.159***  -0.127***  -0.111*** 

  (0.0360)  (0.0303)   (0.0314)  (0.0285)  (0.0371) 

Tuotantokuilu   -0.177** -0.177** -0.288***   -0.158** -0.161** -0.201** -0.152* 

   (0.0760) (0.0743) (0.0855)   (0.0608) (0.0621) (0.0850) (0.0858) 

BKT/henkilö vuosikasvu          -0.272* -0.287** 

          (0.146) (0.141) 

Viivästetty vaihtotase      0.433*** 0.453*** 0.378*** 0.403*** 0.225 0.251 

      (0.129) (0.126) (0.0888) (0.0757) (0.145) (0.163) 

Havaintojen lkm 167 167 164 164 139 166 166 163 163 117 117 

Selitysaste 0.742 0.752 0.616 0.629 0.450 0.777 0.791 0.626 0.643   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1            
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Ulkomainen nettovarallisuus vaikuttaa kaikissa malleissa positiivisesti vaihtotase–BKT-

suhteen arvoon. Muuttuja on tilastollisesti merkitsevä useimmissa malleissa. Merkityksettö-

myys DFE-malleissa johtuu luultavasti muuttujan ja viivästetyn vaihtotase–BKT-suhteen väli-

sestä keskinäisriippuvuudesta. FD-mallin tuloksiin kannattaa suhtautua varauksella, sillä se 

on muita malleja vähemmän tehokas differenssoinnin takia, joka pienentää aineistoa. 

Valtion budjettitasapainolla on positiivinen yhteys vaihtotase–BKT-suhteeseen useimmissa 

malleissa. 

Korkeampi vanhushuoltosuhde ja väestönkasvu pienentävät vaihtotase–BKT-suhdetta 

odotetusti. 

Öljykauppataseen merkki on odotetusti positiivinen. 

Pääomavirtabuumi-muuttuja eristää aineistosta erityisen negatiiviset vaihtotasehavainnot, 

mistä seuraa huomattavan negatiivinen kerroin (buumi heikentää vaihtotase–BKT-suhdetta 

keskimäärin 4,5 prosenttiyksiköllä). 

Viivästetty vaihtotaseen arvo on tilastollisesti merkitsevä sekä DPOLS- että DFE 

-malleissa. AB-mallien suhteen on esitettävä sama varaus kuin FD-mallin kohdalla: estimointi 

ei tällä aineistokoolla ole välttämättä erityisen tehokasta. 

Finanssikeskuksilla on keskimäärin 1,75 prosenttiyksikköä korkeammat vaihtotaseen yli-

jäämät. IMF:n tutkimuksessa (Lee et al. 2008) finanssikeskittymiksi tarkasteltavasta maajou-

kosta on nimetty Belgia, Alankomaat ja Sveitsi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkemmin sel-

vitetä, millä mittarilla nämä maat on valittu (ja miksi esimerkiksi Iso-Britanniaa ei).39 

Suhteellinen tulotaso ei ole useissa malleissa merkitsevä vaihtotaseen selittäjä. Niissä 

malleissa, joissa muuttuja on merkitsevä, sen merkki on lisäksi negatiivinen. Teoreettisesti 

merkin voisi olettaa olevan positiivinen köyhempien maiden investoidessa enemmän, jotta 

pääoma–työvoima-suhteet näissä maissa kohoaisivat rikkaampien maiden tasolle. Tämä 

hypoteesi ei kuitenkaan saa varauksetonta tukea tämän aineiston pohjalta. Ekonometrisena 

syynä voi olla se, ettei muuttuja vaihtele riittävästi suhteellisen homogeenisessa maajoukos-

sa. 

Henkilöä kohti laskettavan bruttokansantuotteen kasvuvauhti on tilastollisesti merkitsevä 

ainoastaan instrumentoiduissa malleissa. Verrattuna suhteelliseen tulotasoon, sen merkki on 

kuitenkin odotusten mukainen. 

Tuotantokuilun merkki on negatiivinen niissä malleissa, joissa se on merkitsevä. Tämän 

mukaan korkeasuhdanteen positiivinen vaikutus investointeihin näyttäisi dominoivan kulutuk-
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 Jos indikaattorimuuttuja saa arvon 1 myös Ison-Britannian kohdalla, menettää se tilastollisen merkitsevyytensä. 

Toisaalta muiden muuttujien kerroinestimaatit eivät muutu dramaattisesti. 
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sen tasaamismotiivia. Muuttuja ei kuitenkaan ole merkitsevä keskeisissä POLS- ja DPOLS-

malleissa. 

Viivästetty valuuttakurssi on sisällytetty osiin malleista kuvion 1 esittämän pystysuoran 

fundamenttien mukaisen vaihtotaseen hypoteesin testaamiseksi. Muuttuja on tilastollisesti 

merkitsevä malleissa, joihin se on sisällytetty, mikä sotisi alkuperäistä hypoteesia vastaan. 

Toisaalta valuuttakurssin sisällyttäminen ei muuta muiden muuttujien kertoimia juurikaan. 

Koska muuttuja ei ole mitattu tasoina, vaan muutoksina, ei sitä voi käyttää yksiselitteisesti 

vuoden 2017 vaihtotaseiden ekstrapoloimiseen. Sen sijaan kertoimen arvoa voi ajatella kes-

kiarvoisena vaihtotaseen valuuttakurssijoustona pitäen muut fundamentit vakiona. POLS-

mallin kertoimen arvo –0,137 tarkoittaisi, että reaalisen valuuttakurssin prosenttiyksikön re-

valvoituminen heikentäisi vaihtotasetta 0,137 prosentilla. 

Talouskriisimuuttuja ei ole merkitsevä vaihtotaseen selittäjä missään mallissa. Valitun 

maajoukon jäsenet eivät siis joutuneet systemaattisesti pääomapaon kohteeksi talouskriisien 

aikana vuosina 1980–2007. 

Kiinteiden vaikutusten mallit tukevat ainakin kvalitatiivisesti yksinkertaisempia yhdistettyjä 

paneeliestimaatteja. Tästä syystä ja edellisistä kiinteiden vaikutusten malleihin esitetyistä 

varauksista johtuen myöhemmässä analyysissä nojaudutaan POLS- ja DPOLS-mallien pa-

rametriestimaatteihin.40 

POLS-mallin mahdollisena ongelmana on sen residuaalien sarjakorreloituvuus, mikä lie-

nee seurausta fundamenttien epätäydellisestä kyvystä selittää kuvion 1 esittämää vaihtota-

seen vahvaa pysyvyyttä.41 DPOLS-mallin ongelmana on puolestaan epäselvyys siitä, minkä 

ajanjakson vaihtotasetta olisi syytä käyttää viivästetyn vaihtotaseen arvona ekstrapoloidessa 

fundamenttien mukaista vaihtotasetta. Kahden mallin käyttäminen on vertailumahdollisuuden 

kannalta kuitenkin järkevää, sillä laskuihin sisältyy joka tapauksessa huomattavasti epävar-

muutta. 

  

                                                
40

 Kiinteiden vaikutusten malleja käytetään ainoastaan vertailukohtina myös Chinnin ja Prasadin (2003) sekä 

Chinnin ja Iton (2007) tutkimuksissa. Gruber ja Kamin (2005) eivät estimoi kiinteiden vaikutusten mallia lainkaan. 

41
 DPOLS-mallin residuaalien sarjakorreloituvuus hylätään 10 % merkitsevyysasteella. P-arvo on 0,115.  
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Liite 2 

Valuuttakurssien epätasapainojen metodologiaa 

Valuuttakurssien sopeutustarpeita arvioitaessa on syytä kerrata kaksi erilaista sopeutuskri-

teeriä: 

1) IMF:n kriteeri: lasketaan se valuuttakurssin muutos, joka toisi ennustetun vaihtotaseen 

fundamenttien mukaisen vaihtotaseen tasolle (arvioissa ennustetut budjettialijäämät kor-

jattu ylivelkaantuneiden maiden osalta kestäviksi). 

2) PIIE:n kriteeri: lasketaan se valuuttakurssin muutos, joka toisi ennustetun vaihtotaseen 

sallittujen vaihtotaserajojen sisään (±3 % BKT:stä). 

Vaihtotaseen valuuttakurssijousto 

Kummallakin kriteerillä lasketut valuuttakurssien epätasapainot pohjautuvat vaihtotaseen 

valuuttakurssijouston arvioinnille. IMF ja PIIE laskevat jouston arvon kuitenkin eri kaavalla. 

Molempien tapojen ajatuksena on, että avoimemman maan täytyy sopeuttaa valuuttakurssi-

aan vähemmän annetun vaihtotase-epätasapainon korjaamiseksi. 

 

IMF:n valuuttakurssijousto 

IMF olettaa reaalisen valuuttakurssin vaikuttavan vaihtotaseeseen yhtälön 1 mukaan: 

  
  
  

       
    

   

 

 
        

 

 
                                                                            

jossa    ja    kuvaavat viennin ja tuonnin valuuttakurssijoustoja ja 
 

 
 sekä 

 

 
 vastaavasti 

viennin ja tuonnin BKT-osuuksia (Lee et al. 2008). Kääntämällä yhtälö 1, voidaan valuutta-

kurssin prosentuaalinen sopeutuspaine laskea kaavalla: 

       

    
 

  
  
  

   
 
         

 
  

                                                                            

IMF:n arvioissa   
  

 
                                                         . 

Kertoimien    ja    arvoina käytetään tämän tutkimuksen arvioissa lukuja –0,71 ja 0,92 

(Isard et al. 2001).  

Joustojen arvoihin pitää suhtautua varauksellisesti, koska niiden laskuissa ei oteta huomioon 

esimerkiksi sektorikohtaisia kilpailutilanne-eroja, joiden takia viennin hintaherkkyys vaihtelee 

sen mukaan, minkä hyödykkeen valmistamiseen maa on erikoistunut. Ottaakseen tämän 
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huomioon, IMF käyttää ilmeisesti nykyään omissa arvioissaan tuonnin ja viennin joustoissa 

maakohtaisia lukuja. Järjestö ei kuitenkaan ilmoita arvioidensa yhteydessä näitä jousto-

ja,joten tämä tutkimus pitäytyy Isard et al. (2001) yhdenmukaisissa luvuissa. 

PIIE:n valuuttakurssijousto 

Epätarkkuuksien vuoksi on hyödyllistä käyttää vaihtoehtoisia joustomittareita. PIIE käyttää 

hiukan erilaista metodia, jossa viennin jouston arvo riippuu lineaarisesti viennin BKT-

osuudesta (Cline 2008). 

PIIE:n metodilla valuuttakurssin sopeutuspaine on: 

       

    
 

  
  
 

 

             
 
 
  

 
  

                                                                 

PIIE:n arvioissa   
  

 
  

 
 
 

 
        

  

 
 
    

           
            

     
  

 
 
    

           
    

  

 
    

      
  

 
 
    

           
    

  

 
     

  

Kumpikin järjestö lisäksi korjaa yhtälöiden (4) ja (5) antamia maakohtaisia sopeutustarpeita, 

jotta ne ovat keskenään johdonmukaisia. 

 

Johdonmukaisuuskorjaus 

Viimeisenä korjauksena kumpikin järjestö sopeuttaa yhtälöiden 1 ja 3 antamia valuuttakurs-

simuutoksia niin, että yksittäisten maiden muutokset ovat keskenään johdonmukaisia. 
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