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Kuinka Japani selviytyy suuresta 
julkisesta velastaan?
 

18.10.2010

Japanin julkinen velka on kasvanut 
ennätyksellisiin mittoihin. Silti rahoi
tusmarkkinat eivät ole Japanin vel
kaantumisesta yhtä huolestuneita 
kuin esimerkiksi Kreikan velasta. 
Tässä artikkelissa pohditaan syitä 
tähän suhtautumiseroon sekä arvioi
daan Japanin velkaantumisen riskejä 
niin Japanin oman kansantalouden 
kuin myös kansainvälisten rahoitus
markkinoiden kannalta. Lopuksi 
tarkastellaan, mitä vaihtoehtoja 
Japanilla on selvitä tilanteesta ja 
palauttaa velkaantuminen siedettä
välle tasolle samaan aikaan, kun 
väestön ikääntyminen tuo lisä
paineita sen julkiseen talouteen. 

Viime vuosina maailmalla on ajau

duttu talouskriisistä toiseen. Kaikki 

alkoi syksyllä 2007, kun Yhdysvalto

jen asuntomarkkinoiden ongelmat 

kärjistyivät globaaliksi rahoitusmark

kinoiden kriisiksi. Yritysten rahoitus

vaikeudet kanavoituivat pian reaali

talouden ongelmiksi, ja seurauksena 

oli maailmankaupan romahdus. 

Useimmissa maissa ajauduttiin syvään 

taantumaan, jota lääkittiin niin raha

poliittisella kuin myös finanssipoliitti

sella elvytyksellä. Julkisten menojen 

kasvu ja verotulojen väheneminen 

johtivat budjettialijäämien ja julkisen 

velan suurenemiseen. Muutamissa 

maissa velka paisui niin suureksi, että 

se heikensi kansainvälisten rahoitus

markkinoiden luottamusta näihin 

maihin ja synnytti riskin kierteestä, 

jossa maat ajautuvat korkomenojen 

kasvun takia entistä syvempiin ongel

miin. Tätä meneillään olevaa talous

kriisin kolmatta vaihetta onkin kut

suttu valtioiden velkakriisiksi. 

Erityisen paljon huomiota velka

kriisissä ovat saaneet muutamat euro

alueen maat kuten Irlanti, Italia, 

Espanja, Portugali ja etenkin Kreikka. 

Sen sijaan luottamus Japanin julkisiin 

velkapapereihin on säilynyt, ja näiden 

papereiden pitäminen turvallisena 

sijoituskohteena velkariisin aikana on 

alentanut Japanin velkapaperien kor

koja edelleen. Näin on huolimatta sii

tä, että Japanin velkaantumisaste on jo 

pitkään ollut merkittävästi korkeampi 

kuin yhdenkään mainitun euroalueen 

maan (kuvio 1). Japanin julkinen 

 bruttovelka on jo yli 200 % suhteessa 

bruttokansantuotteeseen, kun esimer

kiksi Kreikan vastaava luku on ”vain” 

115 %. Japanin velka on ennätysluok

kaa myös suhteessa asukaslukuun, yli 

kaksinkertainen verrattuna Kreikkaan. 

Silti Japanin valtionvelan korko on 

pysynyt pitkään matalana ja luotto
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Kuvio 1.

Japanin, Yhdysvaltain, Saksan ja Kreikan brutto- ja
nettovelkaantumisaste vuonna 2009

% BKT:stä

1. Brutto 2. Netto
Lähde: IMF.
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tettiin vuonna 1992 ja vuotta myö  hem

min seuraava – molemmat laihoin 

 tu loksin. Japanin 1990lukua onkin 

kutsuttu menetetyksi vuosikymmenek

si. Vuosina 1992–1999 tehtiin lähes 

kymmenen elvytyspakettia, joihin sisäl

tyi mm. julkisia investointeja, PKyri

tysten luototustukia ja tuloveron alen

nuksia.  

Japanin talous alkoi elpyä vasta 

2000luvun alussa – ajautuakseen 

taas vuosikymmenen lopulla uuteen 

kriisiin muun maailman mukana. 

Japanin hallitus on elvyttänyt taloutta 

aktiivisesti myös viime vuosien taan

tumassa sekä useiden erillisten elvy

tyspakettien että ekspansiivisten 

talousarvioiden avulla. Paketit ovat 

tyypillisesti olleet lisäbudjetteja maa

lishuhtikuun vaihteessa vaihtuvien 

finanssivuosien budjetteihin. Myös 

näihin paketteihin on sisältynyt jul

kisten menolisäysten ohella veromuu

toksia. Uutta viime vuosina on ollut 

voimakas panostus ympäristöystäväl

luokitus hyvänä1. Miksi rahoitusmark

kinat eivät ole hermostuneet Japanin 

tilanteesta? Miten on mahdollista, että 

maa on tullut toimeen suuren velan 

kanssa vuosikausia? Entä voiko Japa

nin tilanne antaa olosuhteiden muut

tuessa aineksia uuteen finanssikriisiin?

Velkatilanteen taustalla 
talouskriisit, elvytysmenot ja 
vähäiset verotulot

Japani on maailman kehittyneistä 

talouksista velkaantunein suhteessa 

bruttokansantuotteeseen, käytettiin 

mittarina sitten brutto tai nettovel

kaantumisastetta. Kansainvälinen 

valuuttarahasto IMF arvioi maan 

bruttovelan kasvavan vuoden 2010 

aikana 227 prosenttiin bruttokansan

tuotteesta, kun kehittyneiden maiden 

G7ryhmän keskiarvo nousee 110 

prosenttiin. Japanin nettovelkaan

tumisaste ylittää IMF:n arvion mukaan 

tänä vuonna 120 %, kun G7maiden 

keskiarvo kohoaa 74 prosenttiin. 

Japanin julkinen velka oli vielä 

1990luvun alussa varsin kohtuullinen, 

vain 68 % BKT:stä (kuvio 2). Sen jäl

keen sitä ovat kasvattaneet lukuisat 

 talouskriisit ja niitä lääkitsemään 

 räätälöidyt finanssipoliittiset toimen

piteet. Japanin talous ylikuumentui 

1980luvulla, kun sääntelyä purettiin 

ja korkotaso oli alhainen. Kupla puh

kesi vuonna 1989, jolloin maa ajautui 

kriisiin. Alkoi pitkä hitaan kasvun vai

he. Ensimmäinen elvytyspaketti toteu

1  Merkittävimpien luottoluokituslaitosten Japanin 
valtiolle antamat luokitukset ovat erittäin hyvät: 
Standard & Poor’s AA, Moody’s Aa2, Fitch AA–.

Kuvio 2.

Japanin 10 vuoden valtionlainakorko ja
bruttovelkaantumisaste vuosina 1990–2010

%    Bruttovelka/BKT

1. Bruttovelkaantumisaste (oikea asteikko)
2. 10 vuoden valtionlainakorko
Lähteet: IMF ja Bloomberg.
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lisen kulutuksen ja energiaa säästä

vien rakennusinvestointien tukemi

seen. Myös avustukset paikallishallin

nolle ovat olleet aiempaa suurempia. 

Lisäksi on korotettu lapsilisiä ja pois

tettu koulujen lukukausimaksuja. 

Viime vuosien elvytyspakettien 

yhteenlaskettu koko vastaa satoja 

miljardeja Yhdysvaltain dollareita. 

Merkittävä osa kriisinaikaisista elvy

tystoimista on rahoitettu uudella 

velanotolla. Japanin valtionvarainmi

nisteriön mukaan vuonna 2009 val

tionlainojen liikkeeseenlasku ylitti 

samana vuonna kerätyt verotulot 

ensimmäistä kertaa vuoden 1946 jäl

keen (kuvio 3). Velanotosta oli tullut 

budjetin pääasiallinen rahoituslähde. 

Yksi merkittävä syy Japanin 

budjettialijäämiin ovat olleet keveä 

verotus ja aukot veropohjassa. Monia 

erityisryhmiä on vapautettu koko

naan joistakin veroista tai niille on 

myönnetty runsaasti verovähennyksiä. 

OECD arvioi vuonna 2008, että vain 

alle puolet palkkatulosta on tuloveron 

alaista (taulukko 1). Lisäksi monet 

talouskriisit ovat muutenkin heiken

täneet verokertymiä sekä automatii

kan että elvytyspoliittisten veronalen

nusten vuoksi. Ero muihin kehittynei

siin maihin on erityisen suuri kulutus

veroissa, jotka ovat Japanissa hyvin 

alhaisia, viime vuosina vain runsaat 

5 %. Mm. IMF on suosittanut Japa

nin hallitukselle kulutusveron korot

tamista. Sen toteuttaminen käytän

nössä on ollut poliittisesti hankalaa 

tilanteessa, jossa yksityisen kulutuk

sen kasvu on muutenkin heikkoa.2 

2   Esimerkiksi vuoden 1997 päätöstä korottaa 
kulutusvero 3 prosentista 5 prosenttiin pidettiin 
erityisen epäonnistuneena toimenpiteenä keskellä 
syvää taantumaa (Vanhala 2009).

Taulukko 1.

Verotulot verolajeittain vuonna 2007

% BKT:stä Japani Yhdysvallat Saksa Suomi OECD

Kotitalouksien tulot, yritysten 
voitot sekä pääomatulot

10,3 13,9 11,3 16,9 13,2

Tavarat ja palvelut 5,1 4,7 10,6 12,9 10,9

Omaisuus 2,5 3,1 0,9 1,1 1,9

Sosiaaliturvamaksut 10,3 6,6 13,2 11,9 9,1

Verotulot 28,2 28,3 36,0 42,8 35,1

Lähde: OECD.

Kuvio 3.

Japanin valtion kokonaismenot, verotulot ja valtion 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskut vuosina 1986–2010

1 000 mrd. jeniä

1. Kokonaismenot
2. Verotulot
3. Valtionlainojen liikkeeseenlaskut
Lähde: Japanin valtiovarainministeriö.
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Velkaantuminen johtaa syven

tyessään helposti kierteeseen, jossa 

suuret velanhoitokulut ylläpitävät 

menoautomaattia ja budjettialijää

miä. Vuonna 2010 lainan lyhennykset 

ja korot vievät arviolta jo 22,4 % 

 valtion menoista, vaikka Japanin val

tionlainojen korkomenot ovat pysy

neet kohtuullisina julkisen velan kii

vaasta kasvusta huolimatta. Valtion

talouden alijäämä on kasvanut vuosi 

vuodelta, ja sen ennustetaan pysytte

levän 10 prosentin tuntumassa myös 

tänä vuonna. 

Japanin paradoksi

Japanin tilanteesta tekee erityisen 

mielenkiintoisen se, että vaikka val

tion budjetit ovat olleet alijäämäisiä 

jo 1990luvun alusta lähtien ja julki

nen sektori on erittäin velkaantunut, 

maa itse on maailman suurimpia vel

kojavaltioita. Japani – erityisesti sen 

institutionaaliset sijoittajat – kuuluvat 

Yhdysvaltain vaihtotaseen vajeen kes

keisiin rahoittajiin. Tämän on mah

dollistanut Japanin oman vaihtota

seen ylijäämäisyys 1980luvun alusta 

lähtien. Viime vuosina ylijäämä on 

ollut vuosittain noin 3 % suhteessa 

BKT:hen. Tämä selittyy yritysten kor

kean säästämisasteen ja vähäisen 

investointiaktiivisuuden yhdistelmäl

lä. Japanin kansallinen säästäminen 

ylittää sen kotimaiset investoinnit, 

mikä tekee Japanista pääoman netto

viejän (kuvio 4). 

Vaihtotase mittaa hyödykkeiden 

ja palvelujen viennin ja tuonnin ero

tusta sekä tuotannontekijäkorvauksia 

vuoden aikana. Jos kansantalouden 

ajatellaan jakautuvan julkiseen ja 

yksityiseen sektoriin sekä ulkomaihin, 

voidaan sanoa, että Japanin vaihtota

seen ylijäämän ja julkisen sektorin 

alijäämän yhdistelmä merkitsee sitä, 

että yksityisen sektorin (kotitaloudet 

ja yritykset yhteensä) on oltava huo

mattavan ylijäämäinen. 

Kotitalouksien säästämisaste on 

kuitenkin ollut laskusuunnassa, joten 

säästövirrat ovat viime aikoina tulleet 

lähinnä yrityssektorilta. Kotitalouksien 

matalan säästämisasteen ja valtion 

huomattavan velkaantumisen yhdis

telmä pakottaisi yleensä maan lainaa

maan ulkomailta. Japanin vaihtotase 

on kuitenkin ylijäämäinen. Tämän 

paradoksaaliselta vaikuttavan tilan

teen selittävät yritysten korkea sääs

tämisaste sekä alhainen investointias

te. Japanin kansalliset säästöt ovat 

siis edelleen suuremmat kuin sen koti

maiset investoinnit, mikä mahdollis

Kuvio 4.

Japanin rahoitusjäämät sektoreittain 
vuosina 1980–2008

% BKT:stä 

1. Kotitalouksien nettosäästäminen
2. Yritysten nettosäästäminen 
3. Julkisen talouden rahoitusjäämä
4. Vaihtotase
Lähteet: IMF ja Suomen Pankin laskelmat.
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taa pääoman nettoviennin suuresta 

julkisesta vajeesta huolimatta. Korkea 

säästämisaste ja säästöjen kanavoitu

minen valtion velkapapereihin ovat 

osaltaan auttaneet Japanin korko

tasoa pysymään alhaisena. 

Yrityssektorin ylijäämät kasvoivat 

merkittäviksi 1990luvun lopun elpy

misen myötä. Näin kävi myös monissa 

muissa kehittyneissä maissa vuositu

hannen vaihteessa ja 2000luvun alku

puolella. Ylijäämiä tuki suurten voitto

jen ja laskevien pääomahyödykehinto

jen yhdistelmä. Samalla yritykset mak

soivat velkojaan takaisin ja vähensivät 

näin velkaantuneisuuttaan. Viimeisten 

10 vuoden aikana yrityssektorilla on 

ollut valtionlainamarkkinoita tukeva 

rooli, mutta tilanne saattaa muuttua 

tulevaisuudessa, jos yritysten ylijäämät 

supistuvat tai säästämisaste laskee. Lähi

vuosina maailmanlaajuinen talouskriisi 

tulee aiheuttamaan edelleen lisähaasteita.

Keskimäärin nettovelkaantumis

aste on G7maissa noin 30 prosent

tiyksikköä bruttovelkaantumisastetta 

matalampi, mutta Japanissa ero on 

lähes 100 prosenttiyksikköä (kuvio 5). 

Ei siis ole yhdentekevää, kumpaa mit

taria käytetään arvioitaessa Japanin 

velkatilanteen kestävyyttä. 

Nettovelan määrä saadaan 

vähentämällä bruttovelasta velkasi

toumuksia vastaavat rahoitussaami

set. Vuonna 2008 Japanin finanssi

omistusten määrä vastasi noin vuo

tuisen bruttokansantuotteen määrää. 

Japanilla oli vuoden 2009 lopussa 

ulkoisia varoja 266 tuhatta mrd. 

jeniä. Japanista tuli Yhdysvaltain val

tiovarainministeriöntietojen mukaan 

vuonna 2009 Yhdysvaltain valtion 

velkakirjojen suurin omistaja – Kii

naakin suurempi.

Japanin bruttovelka sisältää 

IMF:n määritelmän mukaisesti myös 

julkisen sektorin sisäistä velkaa (int

ragovernmental debt), joka muodos

taakin huomattavan osan valtion 

kokonaisvelasta. Erityisesti tällä velal

la tarkoitetaan sosiaaliturvarahaston 

(social security trust fund) muulle jul

kiselle sektorille, kuten valtiovarain

ministeriölle, lainaamia varoja. Nämä 

lainat on katettava, jotta tulevat sosiaa

liturva ja eläkevelvoitteet voidaan 

maksaa. Japanilaisille veronmaksajille 

lopulta maksettavaksi koituva velka

määrä on nimenomaan bruttovelka. 

Velan kotimaisuus mahdollistanut 
matalat korot

Maan velanhoitokykyyn vaikuttavat 

julkisen talouden kestävyyden lisäksi 

monet velan rakenteeseen liittyvät 

Kuvio 5.

Japanin julkinen brutto- ja nettovelka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen vuosina 1980–2010

% BKT:stä

1. Bruttovelka 
2. Nettovelka
Lähde: IMF.
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tekijät. Merkitystä on erityisesti velan 

kotimaisuusasteella, maturiteetilla, 

koron indeksoinnilla ja liikkeeseen

laskuvaluutalla. Kaikki nämä ominai

suudet vaikuttavat siihen, kuinka riip

puvainen maa on rahoitusmarkkinoi

den luottamuksesta ja miten nopeasti 

koronnousu siirtyy velanhoitokustan

nusten kasvuksi. 

Japanin valtionvelka koostuu 

suurimmaksi osaksi valtion joukko

velkakirjalainoista (81,2 %) ja lyhyt

aikaisista valtion velkasitoumuksista 

(12,7 %), minkä lisäksi valtio on 

ottanut muita lainoja (6,1 %) 

(kuvio 6). Yhteensä liikkeeseen laske

tun valtionvelan määrä oli Japanin 

valtiovarainministeriön mukaan 

n. 904 tuhatta mrd. jeniä. Lisäksi 

Japani on taannut velkoja lähes suoraa 

lainanottoaan vastaavalla summalla.

Noin kuudennes Japanin liikkee

seen laskemista yli vuoden mittaisista 

velkakirjoista on niin sanottuja FILP

lainoja eli valtiovarainministeriön 

hallinnoiman sijoitus ja lainaohjel

man (Fiscal Investment and Loan 

Program) mukaisesti liikkeeseen las

kettuja velkakirjoja, jotka ovat yksi 

valtionlainojen muoto. Ohjelmaan 

viitataan joskus valtion ”toisena bud

jettina”, sillä sitä toteutetaan osittain 

valtion budjetin ulkopuolella. Valtio 

tarjoaa FILPrahaston kautta rahoi

tusta useille erilaisille valtiosidonnai

sille laitoksille ja yrityksille julkisten 

hankkeiden, kuten infrastruktuuri

projektien, toteuttamiseksi. Ohjelmaa 

on mediassa kritisoitu kannattamat

tomien hankkeiden rahoituksesta puo

luepoliittisin perustein ja siten valtion 

varojen tehottomasta käytöstä. 

Japanin valtionvelan erityispiirre 

on velan kotimaisen omistuksen valta

va osuus. Lähes 95 % Japanin valtion 

bruttovelasta on kotimaisten sijoitta

jien hallussa. Suurten ja vakaiden insti

tutionaalisten sijoittajien, erityisesti 

 Japanin postipankin (entinen posti

säästöpankki) ja valtion eläkerahaston 

yhteenlaskettu omistusosuus Japanin 

valtionlainoista on noin 35 %. Lisäksi 

Japanin keskuspankki omisti vuoden 

2008 lopussa lähes 8,3 % Japanin val

tionlainoista. Viime vuosina monet 

keskuspankit ovat ostaneet valtion vel

kapapereita tukeak seen talouden elpy

mistä. Näin on toimittu myös Japanis

sa. Tämänkaltaisista epätavanomaisis

ta toimista on ilmoitettu viimeksi lo

kakuussa 2010, jolloin keskuspankki 

ilmoitti jälleen uusista 35 tuhannen 

mrd. jenin (n. 419 mrd. Yhdysvaltain 

dollarin) elvytystoimista, joista suurin 

osa tullaan kohdistamaan Japanin val

tionlainojen ostoon. 

Kuvio 6.

Japanin liikkeeseen laskettu valtionvelka velkatyypeittäin
vuonna 2008

Lähde: Japanin valtiovarainministeriö.

Valtion velkakirjat
81 %

Lainat
6 %

Lyhytaikaiset rahoitusinstrumentit
13 %
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Tarkasteltaessa Japanin valtion

lainojen omistusrakennetta3 nähdään 

julkisen sektorin omistusten pienenty

neen lähes neljänneksestä reiluun 13 

prosenttiin valtion velkakirjoista (tau

lukko 2). Samaan aikaan valtion elä

kerahaston osuus omistuksista on 

nelinkertaistunut. Eläkerahaston 

osuus on nyt lähes 90 % julkisen sek

torin omistamista kotimaisista val

tionlainoista. Ylivoimaisesti suurin 

omistajasektori ovat japanilaiset 

rahoitusinstituutiot, joista suurin osa 

on pankkeja. Japanilaiset kotitaloudet 

3  Tokuoka (2010).

omistavat suoraan vain 5 % Japanin 

valtion velkapapereista, mutta epä

suorat kanavat kuten postipankki ja 

eläkeyhtiöt huomioon  ottaen omistus 

on vähintään 50 %. Tämän lisäksi 

julkiset eläkelaitokset omistavat run

saat 10 % valtion velkakirjoista 

(kuvio 7). 

Japanin valtionvelan valuutta

määräinen rakenne heijastelee odote

tusti kotimaisen sijoittajien hallitse

vaa osuutta lainojen omistuksesta. 

IMF:n kokoaman selvityksen4 

mukaan useimpien kehittyneiden val

4  IMF (2010).

Taulukko 2.

Japanin valtionlainojen omistusrakenne1)

% valtionlainoista
Joulukuu  

2000
Joulukuu  

2005
Joulukuu  

2006
Joulukuu  

2007
Joulukuu  

2008

Valtio2), % JGB:stä 23,1 15,9 14,3 13,8 13,2

Josta julkisia eläkevaroja, 

% JGB:stä
2,8 9,2 9,8 11,1 11,8

Japanin keskuspankki, 
  % JGB:stä

11,9 14 11,2 9,5 8,3

Rahoitusinstituutiot, 
  % JGB:stä

55,1 59,9 62,2 62 64,2

Joista postisäästöpankki, 

% JGB:stä
7 18,5 20,3 - -

Joista pankit3), % JGB:stä 22,3 17 16,3 35 36,2

Ulkomaat, % JGB:stä 5,9 4,7 5,5 7 6,4

Kotitaloudet, % JGB:stä 2,2 4 4,8 5,3 5,3

Muut4), % JGB:stä 1,8 1,6 2 2,3 2,5

Yhteensä (1 000 mrd. jeniä) 391,2 672,1 674,6 682,4 697,3

Yhteensä (pl. FILP-velkakirjat) 
(1 000 mrd. jeniä) 

391,2 535,8 534,8 538,2 558

1) Valtion joukkovelkakirjalainat (ml. FILP-lainat, pl. valtion velkasitoumukset).
2) Ml. FILP.
3) Sis. Japanin postipankin vuosina 2007 ja 2008.
4) Yritykset (pl. rahoitussektori) ja voittoa tavoittelemattomat yksityiset järjestöt.
Lähde: IMF (2010) The Outlook for Financing Japan’s Public Debt. Luvut on koottu Japanin Flow of Funds -tiedoista.
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tioiden velka on täysin tai lähes 

kokonaan kotimaan valuutan mää

räistä. Näin on myös Japanissa, jonka 

liikkeeseen laskema velka on koko

naan jenimääräistä, mikä poistaa val

tion velkapuolelta valuuttakurssiris

kin ja vähentää näin alttiutta ulkoisil

le häiriöille. Japanin tilannetta tukee 

myös se, että jenin asema kansainväli

sillä valuuttamarkkinoilla (ja turvalli

seksi koettuna sijoitusvaluuttana) hel

pottaa maan likviditeetinsaantia ja 

pääsyä markkinoille.

Kehittyneiden maiden velka on 

yleensä maturiteetiltaan keskimäärin 

pidempiaikaista kuin kehittyvien mai

den. Se auttaa osaltaan pitämään 

velanhoitokustannukset pieninä ja 

ennustettavina myös tilanteissa, joissa 

markkinoiden luottamus maan velan

hoitokykyyn äkillisesti horjuisi. 

Ly hyen keskimääräisen maturiteetin 

voidaan siis katsoa lisäävän jossain 

määrin koronnousun mahdollisuu

desta johtuvaa jälleenrahoitusriskiä. 

Japanin lyhytaikaisen velan osuus 

suhteessa pidempiaikaiseen velkaan 

on suurempi kuin useimpien merkit

tävien kehittyneiden talouksien. Ero 

ei ole kuitenkaan kovin dramaattinen. 

Japanin valtionlainojen keskimääräi

nen maturiteetti (6,1 vuotta) on hie

man kehittyneiden maiden keskiarvoa 

(7,1 vuotta) lyhyempi. Sen voidaan 

katsoa lisäävän jossain määrin koron

nousun mahdollisuudesta johtuvaa 

jälleenrahoitusriskiä. 

Japanin valtionvelka on suurim

maksi osaksi (93 %) kiinteäkorkoista, 

ja vain pieni osa on joko vaihtuva

korkoista tai indeksiin sidottua. Tämä 

on IMF:n mukaan tyypillistä kehitty

neille talouksille ja erityisesti niiden 

kotimaan valuutan määräisenä liik

keeseen laskemalle velalle. Kiinteä

korkoisuus tyypillisesti hidastaa 

koron muutosten siirtymistä lainaus

kustannuksiin. Muutoksia tulee lähin

nä erääntyvien lainojen jälleenrahoi

tuksen yhteydessä.

Japanin 10vuotisen valtionlai

nan korko laski 1990luvulla tasaises

ti 7 prosentista alle 2 prosenttiin, 

Kuvio 7.

Japanilaisten kotitalouksien valtionlainaomistukset

1 000 mrd.  jeniä 

Kotitalouksien 
suorat ja 
välilliset 

omistukset

359

697 76 %

24 %

7 %

93 %

613

35 %

65 %

792

399

37

200

Japanin valtion- 
lainat yhteensä

Rahoituslaitokset

Muut talletus-
laitokset

Eläke- ja vakuutus-
rahastot (pl. valtion 

peruseläke)

Japanin postipankki

Kotitaloudet

Japanin
 valtionlainat

Muut omai-
suuserät

Japanin 
valtionlainat

Muut omai-
suuserät

Japanin 
valtionlainat

Muut omai-
suuserät

Raha ja 
talletukset

Eläke- ja 
vakuutusrahastot

Japanin 
valtionlainat

Muut omai-
suuserät

179

Japanin kotitaloussektorin suorat ja välilliset valtionlainaomistukset
179 * 76 % + 613 * 7 % + 399*35 % + 37 = 359
Lähde: IMF (2010) The Outlook for Financing Japan’s Public Debt. Laskelmat 
perustuvat Bank of Japanin ja Japanin postipankin tietoihin vuodelta 2008.
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vaikka bruttovelan ja bruttokansan

tuotteen suhdeluku suureni samalla 

68 prosentista 134 prosenttiin. Korot 

ovat sen jälkeenkin pysyneet jokseen

kin vakaina noin 2 prosentissa velka

suhteen noustessa yli 200 prosenttiin 

(kuvio 8). 

Japanin velkaantumiseen liittyy 
merkittäviä ongelmia

Valtion tuntuva velkaantuminen vai

kuttaa talouteen monella eri tavalla. 

Velanhoitokustannukset syrjäyttävät 

muuta julkista kulutusta. Velkaantu

minen voi vähentää myös yksityistä 

kulutusta, jos kuluttajat ottavat huo

mioon, että budjettialijäämä johtaa 

ennemmin tai myöhemmin veronko

rotuksiin. Tämän nk. ricardolaisen 

ekvivalenssin mukaan kuluttajien 

käyttäytymiseen ei vaikuta se, rahoi

tetaanko alijäämä velanotolla vai 

verojen korotuksella. Käytännössä 

velanotolla pyritään kuitenkin tasaa

maan suhdanteita ajallisesti siten, että 

veronkorotuksia ei tarvitsisi toteuttaa 

hitaan kasvun aikana. Jos valtion vel

kaantuminen jatkuu pitkään ja velka 

kasvaa suureksi, sillä voi olla vaiku

tusta myös eri ikäryhmien ja jopa eri 

sukupolvien väliseen tulonjakoon. Kun 

suurin osa valtionvelan rahoituk sesta 

tulee kotimarkkinoilta, valtio saattaa 

syrjäyttää muita rahoituksen tarvitsijoi

ta, etenkin yksityisiä yrityksiä. 

Selkeimmin riskit liittyvät kui

tenkin siihen, että velkapapereiden 

myynti kotimaahan alhaisella korolla 

ei tulevaisuudessa olisikaan enää yhtä 

helppoa kuin aiemmin. Tämä lisäisi 

Japanin riippuvuutta kansainvälisistä 

rahoitusmarkkinoista ja todennäköi

sesti lisäisi korkomenoja. Samalla 

kasvaisi riski, että luottamus horjuisi. 

Markkinoiden menettäessä luotta

muksensa tilanne voi kriisiytyä hyvin

kin nopeasti, kuten on käynyt mm. 

Kreikassa.

Kotitalouksien säästämisaste laskee 
väestön ikääntyessä

Japanissa valtionlainojen koron ja 

velkaantumisen yhteys on heikompi 

kuin muissa maissa. Yleensä suuri jul

kinen velka heikentää valtion luotto

kelpoisuutta ja kasvattaa velan kus

tannuksia. Poikkeusta Japanin tapauk

sessa selittävät Japanin velan suuri 

kotimainen omistusosuus sekä japani

laisten sijoittajien käyttäytyminen, 

mikä suosii kotimaisia sijoituskohteita. 

Japanin kyky ylläpitää suuren 

budjettialijäämän, matalien korkojen 

ja pääoman nettoviennin yhdistelmää 

Kuvio 8.

Japanin, Yhdysvaltain, Saksan ja Kreikan 10 vuoden 
valtionlainakorot vuosina 1980–2010

%  %

1. Japani 2. Yhdysvallat 
3. Saksa 4 Kreikka (oikea asteikko)
Lähteet: IMF ja Bloomberg.
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on perustunut korkeaan yksityiseen 

säästämisasteeseen niin kotitalous 

kuin yrityssektorillakin. 

Japanilaiset kotitaloudet säästi

vät vielä 1980luvulla noin 15 % 

verojen jälkeen käytettävissään ole

vista tuloistaan, kun yleinen tulotaso 

nousi voimakkaasti. Vaikka säästä

misaste laski asteittain, oli se vuonna 

1990 vielä 10 %. Pääomakuplan puh

keamisen jälkeinen 1990luku oli kui

tenkin hitaan kasvun vuosikymmen, 

ja kotitaloudet käyttivät aiempaa 

suuremman osan tuloistaan kulutuk

seen. Kotitalouksien säästämisaste 

laski ja oli alle 5 % vuonna 1990. 

Lasku on jatkunut, ja nyt säästämis

aste on noin 2,2 % (2009). 

Säästämisasteen laskun takana 

on monia tekijöitä. Japanin väestö 

ikääntyy nopeimmin maailmassa. 

Tutkimusten5 mukaan ikääntyvä 

väestö vähentää säästämistään jää

tyään eläkkeelle. Tämä merkitsee sitä, 

kotitalouksien merkitys rahoituksen 

tarjoajana tulee edelleen pienene

mään. IMF:n alustavien mallilaskel

mien6 mukaan Japanin julkinen brut

tovelka (ml. FILPvelat) saattaa 

nykyisen kehityksen jatkuessa ylittää 

kotitalouksien rahoitusvarallisuuden 

määrän noin vuonna 2015. Nyky

trendien jatkuessa tämä antaa viittei

tä siitä, että jo muutaman vuoden 

sisällä valtionvelan kotimainen rahoi

tus voi vaikeutua ja aiheuttaa korolle 

nousupaineita.

5  Mm. Horioka (2008).

6  IMF (2010).

Nykyinen kotitalouksien mata

lan säästämisasteen ja kasvavien jul

kisen talouden vajeiden ja velan 

yhdistelmä tullee muuttamaan koti

maisen säästämisen negatiiviseksi. 

Sama negatiivinen vaikutus vaihto

taseeseen voi olla sillä, jos yrityssektori 

lisää kotimaisia investointejaan tai 

vähentää säästämistään esimerkiksi 

korkeampien palkkojen tai osingon

maksujen kautta. 

Kotimaisten sijoittajien 
tuottovaatimukset kasvavat

Kotimaiset sijoittajat ovat Japanissa 

suosineet oman valtion velkapaperei

ta siitä huolimatta, että olisivat voi

neet saada paremman tuoton ulko

mailta. Tämä kotimaisten sijoituskoh

teiden suosiminen ulkomaisten kus

tannuksella selittää pitkälti sen, että 

Japanin maksama korkotaso on pysy

nyt alhaisena ja siten lainanhoitokus

tannukset ovat säilyneet vähäisinä 

suhteessa velan suureen määrään. 

Ulkomaansektorin omistukset 

Japanin valtionlainoista ovat alle 

6 %, joten lyhyellä aikavälillä on 

IMF:n mukaan tuskin luvassa suuria 

valtionlainamarkkinoihin kohdistuvia 

vaikutuksia. Kansainvälisillä valtion

lainamarkkinoilla voi kuitenkin olla 

merkittävä vaikutus sitä kautta, että 

kaikkien valtioiden lisätessä lainanot

toaan talouskriisin myötä Japanin 

valtionlainakoroihin kohdistuu nou

supaineita kilpailussa sijoittajien 

rahoista. 

Japanin rahoitussektorilla on vii

me vuosina tehty institutionaalisten 
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sijoittajien joustavuutta lisänneitä 

uudistuksia, mikä tulee todennäköi

sesti vähentämään japanilaisten sijoit

tajien halua sijoittaa kotimaiseen vel

kaan. Esimerkiksi valtion eläkerahas

ton sijoitustoiminta voi muuttua 

muustakin syystä kuin väestön ikään

tymisen aiheuttamien eläkemaksujen 

vähenemisen kautta. Eläkerahaston ei 

ole enää vuoden 2007 jälkeen ollut 

pakko ostaa FILPorganisaatioiden 

liikkeeseen laskemia valtionlainoja. 

Myös Japanin postipankki saa nykyi

sin laajentaa sijoituksiaan muihin 

kuin valtionlainainstrumentteihin. 

Näiden instituutioiden varallisuus on 

niin valtava, että IMF:n arvion 

mukaan jo 10 prosentin muutos mer

kitsisi 20–30 tuhatta mrd. jeniä eli 

noin 4–6:ta prosenttia bruttokansan

tuotteesta. Talouskriisin jossain vai

heessa hellittäessä Japanin valtionlai

nojen kysyntä turvallisena sijoitus

kohteena saattaa muutenkin hiipua, 

jolloin julkisten institutionaalisten 

sijoittajien lisäksi myös yksityiset 

rahoituslaitokset saattavat lisätä sijoi

tuksiaan ulkomaisiin sijoituskohtei

siin. 

Deflaation yhteys velkaongelmaan

Monissa pahasti velkaantuneissa 

maissa valtion pelastajaksi on tullut 

inflaatio, sillä se on vähentänyt velko

jen reaalista arvoa. Japanissa sen 

sijaan ongelmana on ollut pitkään 

deflaatio, joka lisää velan reaalista 

arvoa suhteessa bruttokansantuottee

seen. Tämä lisää velkataakkaa myös 

ilman uuden velan ottoa. Japanilaiset 

yritykset menettivät luottamustaan 

rahoituslaitoksiin vuosien 1997–1998 

rahoituskriisin jälkeen, minkä jälkeen 

ne ovat pitäneet taseissaan suuria 

määriä käteistä. Yritykset ovat edel

leen olleet haluttomia ottamaan riske

jä, vaikka se parantaisi niiden tuotta

vuutta. Heikon investointiaktiivisuu

den ja riskin kaihtamisen takia Japa

nin kotimainen kysyntä ei vastaa 

maan tuotantokapasiteettia, mikä on 

johtanut deflaatioon. Käytännössä 

kyse on siitä, että yritysten säästämi

nen on pois liiketoiminnan laajenta

misesta ja investoinneista ja hidastaa 

siten talouskasvua. Palkat pysyvät 

matalina, mikä puolestaan ohjaa 

kuluttajia suosimaan edullisia tuottei

ta. Tämä puolestaan vahvistaa deflaa

tiokierrettä.

Toisaalta deflaatio on pakotta

nut keskuspankin pitämään ohjaus

koron nollan tuntumassa, mikä on 

heijastunut kotimaisiin markkinakor

koihin ja sitä kautta myös valtion vel

kapapereiden korkoihin, jotka ovat 

niin ikään pysyneet matalina. Toisaal

ta deflaatio nostaa reaalikorkoja. 

Noin prosentin deflaatiovauhti huo

mioon ottaen Japanin reaalikorko on 

nyt vajaat 2 %7. 

Japanin keskuspankki on pyrki

nyt voittamaan deflaatioongelman 

ns. määrällisen elvytyksen avulla eli 

lisäämällä liikkeessä olevan rahan 

määrää mm. valtion velkapapereita 

ostamalla. Näin maan keskuspankis

takin on tullut julkisen velan keskei

7  Bloomberg.

Talouskriisin 

helittäessä Japanin 

valtionlainojen 

kysyntä turvallisena 

sijoituskohteena 

saattaa hiipua.
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nen rahoittaja. Rahapolitiikan kiristä

minen ei näytä todennäköiseltä niin 

kauan kuin hintakehitys Japanissa 

jatkuu negatiivisena. Mutta kun tilan

ne joskus muuttuu ja elvytystoimia 

aletaan ajaa alas, rahapolitiikan kiris

täminen tulee todennäköisesti vähen

tämään keskuspankin valtionlainaos

toja. 

Mitä vaihtoehtoja Japanilla on?

Teoriassa Japanilla on useita vaihto

ehtoja siinä, miten se suhtautuu julki

seen velkaansa. Seuraavassa tarkastel

laan, mihin eri vaihtoehdot johtaisi

vat realistisen noin 2 prosentin vuo

tuisen talouskasvun, nollainflaation ja 

nykyisen valtionvelkojen korkotason 

vallitessa. 

Jos Japani antaisi velkaantumis

asteen nousta samaa vauhtia kuin se 

on noussut 1990luvun alusta lähtien 

keskimäärin, maan velkaantumisaste 

olisi vuonna 2020 noin 300 % suh

teessa BKT:hen. Näin käy silloin, kun 

velan määrä kasvaa nopeammin kuin 

BKT. Jos velkaantumisaste vakiinnu

tettaisiin nykyiselleen noin 200 pro

senttiin BKT:stä, olisi bruttovelan 

kasvu rajoitettava BKT:n kasvuvauh

tiin. Kun väestön ikääntymisestä joh

tuvat julkiset menot kasvavat BKT:tä 

nopeammin ja huoltosuhde heikke

nee, edellyttäisi tämäkin tavoite mui

den julkisten menojen leikkauksia 

ja/tai veronkorotuksia. 

Japanin lähivuosikymmenien 

demografinen kehitys lisää julkisia 

menoja ja hidastaa verotulojen kehi

tystä. Japanin väestömäärä alkoi pie

netä jo vuonna 2006, ja sen arvioi

daan supistuvan tällä vuosikymme

nellä yli 3 %. Samaan aikaan eläke

läisten määrä työikäisiin nähden kas

vaa. Tämä lisää eläke sekä hoivame

noja. Käytännössä nykyisenkään suu

ruisen velkasuhteen ylläpitäminen oli

si julkisen talouden kestävyyden kan

nalta mahdotonta. 

Japanin velkadynamiikkaa voi

daan havainnollistaa muutamalla las

kuesimerkillä, joissa BKT:n kasvu

vauhdiksi oletetaan 2 % ja inflaatioksi 

nolla. Jos velan nimellinen määrä kas

vaisi samaa vauhtia kuin vuosina 

1990–2009 eli keskimäärin 6,8 % 

vuodessa, velkaantumisaste olisi 

vuonna 2020 noin 360 % BKT:stä. 

Jos taas velka kasvaisi 2000luvun 

keskimääräistä 4,5 prosentin vauhtia, 

nousisi velkaantumisaste 284 pro

senttiin BKT:stä. Jos velan määrä 

vakiinnutettaisiin nykyiselle noin 

 runsaan miljoonan miljardin jenin 

(runsaan 11 000 mrd:n Yhdysvaltain 

dollarin) tasolle, laskisi velkaantumis

aste vuoteen 2020 mennessä noin 

175 prosenttiin BKT:stä. Velkasuhde 

alittaisi 100 % vasta 2040luvun 

lopulla. 

Jos tavoitteeksi asetettaisiin vel

kaantumisasteen laskeminen 100 pro

senttiin vuoteen 2020 mennessä 

BKT:n oletetun 2 prosentin kasvun 

myötä, se asettaisi erittäin ankaria 

vaatimuksia budjettitaloudelle. Velan 

tulisi pienentyä 45 % nykyisestä, 

mikä edellyttäisi, että budjettiylijää

män suuruus täytyisi vuosittain olla 

noin 5 % BKT:stä. Se on epärealisti
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nen oletus, sillä Japanin valtion bud

jetit ovat olleet alijäämäisiä yhtä mit

taa vuodesta 1992 lähtien. Alijäämät 

ovat olleet 2000luvulla keskimäärin 

yli 6 % suhteessa BKT:hen. 

Velkasuhde voi pienentyä myös 

talouskasvun kautta ilman budjetti

ylijäämiä. Jotta velkasuhde pienenisi 

vuoteen 2020 mennessä 100 prosent

tiin tasapainoisten budjettien myötä, 

tulisi BKT:n kasvuvauhdin olla vuosi

na 2010–2020 keskimäärin 7,3 %, 

mitä ei Japanin työvoima ja tuotta

vuusennusteiden valossa voida pitää 

mahdollisena. Japanin BKT supistui 

vuonna 2009 yli 5 %, ja sen ennuste

taan kasvavan tänä vuonna runsaat 

2 % ja parina seuraavana vuonna sel

västi hitaammin. 

Käytännössä Japani tarvitsisi sel

viytyäkseen velan määrän supistami

sen ja vahvan talouskasvun yhdistel

män. Japanin pitkän aikavälin kasvu

näkymät eivät kuitenkaan ole kovin 

hyvät. Japanin kasvun esteenä ovat 

etenkin heikko kotimainen kysyntä, 

väestön ikääntyminen ja yritysten 

alhainen investointiaste. Työmarkki

nat ovat jäykät, ja tuottavuuskehitys 

on heikkoa. Myös tuotantorakentees

sa on puutteita. Japani tuottaa run

saasti kulutuselektroniikkaa, jonka 

maailmanmarkkinahinnat ovat laske

neet ja jonka kysyntä on hyvin suh

danneherkkää. Myös Japanille tärkeä 

autoteollisuus on ollut suurissa vaike

uksissa halvemmista maista tulevan 

kilpailun vuoksi. Jenin vahvuus on 

osaltaan syönyt Japanin kansainvälis

tä kilpailukykyä. 

Osana kasvustrategiaa olisi hyvä 

olla myös nykyisin tehottomassa käy

tössä olevien omaisuuserien myynti. 

Myynnistä saatavat varat olisivat ker

taluonteisia eriä eivätkä suoraan rat

kaisisi velkaongelmaa. Lisäksi aluksi 

tulot pienenisivät, koska saatavat yri

tysverotulot olisivat pienemmät kuin 

niistä nyt saatavat voitot ja osingot. 

Pidemmällä aikavälillä pääoma tulisi 

kuitenkin tehokkaaseen käyttöön ja 

tuottavuuden lisääntymisen kautta 

myös yritysverotulot kasvaisivat.

Rakenteelliset uudistukset ovat 

joka tapauksessa välttämättömiä. 

Osassa taloutta niitä tulee myös 

ilman poliittisia päätöksiä ulkoisen 

paineen takia. Rakenteelliset muutok

set Japanin valtionvelan markkinoilla 

sekä kotitalouksien säästämisessä 

saattavat tulevaisuudessa heikentää 

Japanin valtionlainamarkkinoiden 

absorbointikykyä ja näin ollen vah

vistaa valtionlainakoron ja velkaantu

misen välistä yhteyttä. 

Kyteekö Japanin velassa uusi 
finanssikriisi? 

Japanin velkaa voidaan pitää yhtenä 

selkeimmistä globaaleista epätasapai

noista, ja se on sellaisenaan riski kan

sainvälisille rahoitusmarkkinoille. 

Japanin velkaongelmaa on pitkään 

vähätelty mm. sillä perusteella, että 

velka on pääosin kotimaista. Koti

maisuus ei kuitenkaan enää takaa, 

että ongelmilta vältytään. Japanin 

mahdollisuudet selviytyä nykyisen 

tasoisesta velkaantumisesta riippuvat 

mm. siitä, miten kotitalouksien 

Selvitäkseen 

Japanin täytyy 

supistaa velka-

taakkaansa ja 

maan talouskasvun 

on vahvistuttava.
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 säästämisaste, sijoittajien tuottovaati

mukset sekä Japanin talouskasvu 

kehittyvät. Lisäksi riippuvuus ulko

maisista rahoittajista todennäköisesti 

kasvaa.

Japanin velka on suureksi osaksi 

kotimaista sen ansiosta, että säästä

misaste on Japanissa perinteisesti 

ollut korkea. Myös pankit, eläkera

hastot ja vakuutusyhtiöt ovat sijoitta

neet varoja valtion velkakirjoihin pie

nemmillä tuotoilla kuin ne saisivat 

riskipitoisemmista ulkomaisista sijoi

tuskohteista. 

On arvioitu, että väestön ikään

tyessä säästäminen vähentyisi, mikä 

pienentäisi kotimaan valtionlaina

markkinoille suuntautuvia säästövir

toja. Väestön vanheneminen ja finans

sisektorin uudistukset lisäävät myös 

japanilaisten sijoittajien riskinottoha

lua. Esimerkiksi eläkeyhtiöt joutuvat 

todennäköisesti kasvattamaan sijoi

tustoimintansa minimituottovaadetta, 

kun eläkemenot kasvavat merkittä

västi demografisen kehityksen seu

rauksena. Jos mm. eläkerahastot alka

vat vaatia sijoituksilleen maksimaalis

ta tuottoa, se poistaisi eron kotimai

sen ja ulkomaisen rahoituksen välillä. 

Japanin riippuvuus kansainväli

sistä rahoitusmarkkinoista tulee väis

tämättä kasvamaan. Se lisää Japanin 

riippuvuutta siitä, miten markkinat 

luottavat sen kykyyn selvitä nykyisis

tä veloistaan ja demografisten muu

tosten aiheuttamista menopaineista. 

Luottamuksen menetys voisi johtaa 

äkilliseen korkojen nousuun, mikä 

entisestään vaikeuttaisi Japanin sel

viytymistä ja pahentaisi luottamuspu

laa. Näin on jo käynyt mm. Kreikalle. 

Japanissa talous voisi kuitenkin 

sopeutua Kreikkaa tehokkaammin 

myös valuuttakurssin kautta. 

Japanin valtionlainojen korkoja 

matalalla pitäneet olosuhteet tulevat 

lähitulevaisuudessa muuttumaan. 

Muutos ei välttämättä ole nopea, 

vaan voi kestää vuosia. Merkittävin 

riski Japanin tapauksessa liittyy kui

tenkin tilanteeseen, jossa pitkät val

tionlainojen korot nousisivat äkilli

sesti. Kreikan tapauksessa luottamuk

sen puute nosti sen maksamien kor

kojen tason erittäin korkealle, ja maa 

ajautui rahoituskriisiin. Samoin kävi 

mm. Islannille. Kumpikin maa joutui 

turvautumaan kansainvälisen yhtei

sön apuun, ja kummallakin on 

meneillään ankara sopeutuminen, 

mm. veronkorotukset, menojen leik

kaukset ja elintason lasku. 

Japani on vielä toistaiseksi siitä 

erikoisessa asemassa, että sen ongel

mana ovat pikemminkin valtion suu

ret alijäämät kuin liian suuret velan

hoitomenot – kiitos matalien korko

jen. Silti voi kysyä, mitä tapahtuisi, 

jos Japanin maksamat korot nousisi

vat ja maa ajautuisi ongelmiin velan 

hoidossa. Japani on niin suuri talous 

ja sen velkamäärä niin valtava, ettei

vät kansainvälisten rahoitusmekanis

mien resurssit kykenisi sen rahoitus

tarpeita kattamaan. Jos maa ei kyke

nisi korjaamaan julkisen taloutensa 

tilaa riittävän nopeasti, vaihtoehtoja 

jäisi lähinnä kaksi. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa Japanin keskuspankki 
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joutuisi rahoittamaan suoraan julkis

ta velkaa eli käytännössä inflatoi

maan osan velasta pois. Vaihtoehtoi

sesti Japani joutuisi järjestelemään 

velkojaan uudestaan. Kummassakin 

tapauksessa tappioita kärsivät ensisi

jaisesti Japanin kotimaiset sijoittajat, 

kotitaloudet, eläkerahastot ja muut 

rahoituslaitokset. Yksityisen varalli

suuden raju supistuminen johtaisi 

suureen epävarmuuteen, yksityisen 

säästämisasteen nousuun ja viime 

kädessä syvään kysyntäjohteiseen 

lamaan. 

Vaikka tilanne on huolestuttava, 

velkojen uudelleenjärjestelyn tarpee

seen ei Japanin tapauksessa vielä 

uskota. Japanilla olisi mahdollisuuk

sia mm. verotuksen kiristämiseen, 

koska sen veroaste on vielä kansain

välisesti alhainen. Riskinä on kuiten

kin, että veronkorotukset vahingoit

taisivat talouskasvua ja todennäköi

sesti syventäisivät entisestään deflaa

tiokierrettä. Näyttää siltä, että Japani 

ei tule selviämään tilanteesta ilman 

merkittäviä rakenteellisia muutoksia 

verotuksessa, tuotannossa, työmark

kinoilla ja rahoitusmarkkinoilla. Ellei 

se onnistu niitä tekemään sekä 

vakaannuttamaan julkista talouttaan 

ja velkaantumistaan, sillä voi olla 

edessä ankara kuuri ja elintason las

ku. 

Asiasanat: Japani, velka, julkinen 

talous, finanssikriisi, rahoitus-

markkinat
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