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Pääkirjoitus: Sitoutuminen
rahapoliittiseen elvytykseen tukee
talouden näkymiä
25.3.2015 11:00 • EURO & TALOUS 1/2015 • PÄÄKIRJOITUS, RAHAPOLITIIKKA

Euroalueen inflaatio, pohjainflaatio ja lyhyt- sekä pitkäkestoiset inflaatio-odotukset
laskivat vuoden 2014 jälkipuoliskolla voimakkaasti. Pitkittyneen erittäin vaimean
hintakehityksen takia EKP:n hintavakaustavoite alkoi menettää asemaansa
hinnanmuodostusta voimakkaasti ohjaavana ankkurina euroalueella.

EKP:n neuvosto päätti tammikuussa 2015, että maaliskuusta lukien eurojärjestelmä
ostaa jälkimarkkinoilta merkittävän määrän euromääräisiä julkisen sektorin
velkapapereita. Vuoden 2014 jälkipuoliskolla neuvosto oli jo aloittanut yksityisten
omaisuusvakuudellisten arvopaperien ja katettujen joukkolainojen ostot. Arvopapereita
hankitaan yhteensä 60 mrd. eurolla kuukaudessa. Ostojen kestosta EKP:n neuvosto on
todennut, että ”ostoja jatketaan ainakin syyskuun 2016 loppuun saakka ja tarvittaessa
sen jälkeenkin, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi
tavoitteen mukaiseksi eli hieman alle 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä”.

Näiden rahapoliittisten toimien tavoitteena on ylläpitää hintavakautta keskipitkällä
aikavälillä. Rahapolitiikan keventäminen tukee osaltaan myös muuta talouskehitystä.
Kaikkien EKP:n toimien määrätietoisella toteuttamisella edistetään inflaatiovauhdin
palautumista kestävästi hieman alle 2 prosenttiin.

Sitoutuminen keveään rahapolitiikkaan on sitä tärkeämpää, mitä alempana korot ovat ja
mitä kauempana inflaatio-odotukset ovat hintavakaustavoitteesta, sillä rahapolitiikan
odotusten merkitys on keskeinen, kun tavoitteena on inflaatio-odotusten kasvu ja
taloudenpitäjien luottamuksen koheneminen. Eurojärjestelmän laajennettu
omaisuuserien osto-ohjelma on selkeä osoitus EKP:n neuvoston tahdosta palauttaa
hintakehitys tavoitteen mukaiseksi.
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Rahapoliittisilla päätöksillä on jo ollut huomattava määrä myönteisiä vaikutuksia.
Euroalueen lyhyet rahamarkkinakorot ja pidemmät valtion joukkolainoihin pohjautuvat
viitekorot ovat laskeneet selvästi. Inflaatio-odotusten lasku on pysähtynyt ja ne ovat
kääntyneet nousuun. Rahoituksen kustannukset ovat pienentyneet, ja
lainansaantitilanne on parantunut. Lisäksi rahan määrän ja luotonannon kehitys on
vahvistunut. Luottamus talouteen on kohentunut, mikä vauhdittaa toimien vaikutusta
reaalitalouteen.

Talouden elpymisen odotetaankin vähitellen vahvistuvan ja muuttuvan laaja-
alaisemmaksi. Myös euroalueen viennin pitäisi kasvaa euron efektiivisen valuuttakurssin
heikkenemisen myötä hintakilpailukyvyn kohentuessa ja maailmantalouden elpyessä.
Euroalueen vuotuinen YKHI-inflaatiovauhti oli helmikuussa –0,3 %. Taustalla on öljyn
hinnan merkittävä lasku. Inflaation ennakoidaan vähitellen nopeutuvan, kun
viimeaikaisten rahapoliittisten toimien kokonaiskysyntää tukeva vaikutus, euron
valuuttakurssin heikkeneminen ja oletukset öljyn hinnan hienoisesta noususta
lähivuosina tukevat inflaation kehitystä.

Vaikka poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka on perusteltua hintavakauden
turvaamiseksi, kielteisiä sivuvaikutuksia ei voida täysin sulkea pois. Rahapoliittisten
korkojen säilyminen pitkään matalina ja arvopaperiostojen tuoma lisäkevennys voivat
joissakin euroalueen maissa tai joillakin sektoreilla kasvattaa rahoitusvakauteen
kohdistuvia riskejä. Euroalueella onkin ylläpidettävä valmiutta makrovakauspolitiikan
aktiiviseen käyttöön tarpeen vaatiessa. Tämä edellyttää, että kaikilla euromailla on
käytössään tehokkaat makrovakaustyökalut.

Jotta rahapoliittisten toimien kaikki hyödyt voidaan saavuttaa, tarvitaan kuitenkin
päättäväisiä toimia muilla politiikan aloilla. Euroalueen elpyminen tarvitsee
rakenneuudistusten toteuttamista sekä taseiden sopeutusta eri sektoreilla.

Kysyntää tukeva finanssipolitiikka ei välttämättä ole mahdollista tai järkevää, jos valtion
budjetti on ollut pitkään alijäämäinen, veroaste on korkea ja pitkän aikavälin
kasvunäkymät ovat heikot. Tarve toteuttaa rakenteellisia toimia kansantalouden
tuotannon kasvupotentiaalin lisäämiseksi korostuu erityisesti maissa, joissa
mahdollisuudet lisätä julkista kysyntää ovat rajalliset tai työikäisen väestön määrä ei
enää kasva. Samalla vakaus- ja kasvusopimuksen täysimääräinen ja johdonmukainen
noudattaminen ylläpitää luottamusta julkisen talouden ohjausjärjestelmään.

24. maaliskuuta 2015

Erkki Liikanen
Suomen Pankin pääjohtaja

Avainsanat

• rahapolitiikka
• inflaatio
• euroalue
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Öljyn hinnan lasku tulonsiirto
tuottajilta kuluttajille
25.3.2015 11:00 • EURO & TALOUS 1/2015 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Öljyn hinnan lasku heijastuu laaja-alaisesti maailmantalouden tilaan ja näkymiin.
Useimpien arvioiden mukaan öljyn hinnan lasku on pääosin positiivinen tarjontasokki,
joka lyhyellä aikavälillä tukee öljyä nettomääräisesti tuovien maiden kasvua ja hidastaa
inflaatiota. Öljyn hinnan lisäksi myös pitkät korot ovat laskeneet voimakkaasti
euroalueella. Kokonaisuudessaan kehittyneiden maiden näkymät ovat keskimäärin
vahvistuneet, kun taas useiden nousevien talouksien näkymät ovat heikentyneet.
Maaryhmien sisällä on kuitenkin suuria eroja, mikä on näkynyt myös valuuttakursseissa.
Erityisesti Yhdysvaltojen dollari on vahvistunut.

Suomen Pankin ennusteessa maailmantalouden kasvu nopeutuu asteittain vuonna 2014
nähdystä 3,1 prosentista 3,7 prosenttiin vuonna 2017. Yhdysvalloissa kasvu jatkuu
ripeänä, ja myös EU22-alueella kasvu kiihtyy vuoden 2015 aikana. Kiinassa kasvun
hidastuminen on odotettua ja pääasiassa myönteistä. Venäjän talous supistuu
lähivuosina. Suomen Pankin ennusteen mukaan EU22-alueen inflaatio jää tänä vuonna
nollaan. Vuonna 2016 inflaatio on keskimäärin 1,1 % ja kiihtyy hitaasti 1,7 prosenttiin
vuonna 2017.

Kasvu- ja inflaatioennusteiden epävarmuus on aiempaa suurempi, mutta nyt on myös
ennustettua nopeamman kehityksen riskejä. Öljyn alhainen hinta ja pitkien korkojen
mataluus voivat kiihdyttää maailmantalouden kasvua arvioitua enemmän. Lisäksi
valuuttakurssien heikentyminen voi EU22-alueella ja Japanissa vauhdittaa kasvua ja
inflaatiota ennustettua enemmän. Toisaalta hitaan inflaation pitkittyminen voisi häiritä
kasvua erityisesti EU22-alueella. Geopoliittiset riskit varjostavat edelleen näkymiä.
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EKP:n neuvoston päätös keventää rahapolitiikkaa laajennetun osto-ohjelman avulla lisää
kysyntää ja kiihdyttää inflaatiota usean kanavan kautta. Pankkien taseiden kattavan
arvioinnin valmistuminen ja EKP:n toimet kohentavat rahapolitiikan välittymistä
pankkien luotonannon kautta. Yritysten rahoitusolojen keveneminen sekä euroalueen
yrityssektorin kohtuullinen velkaantuneisuus luovat edellytyksiä investointien
käynnistymiselle. Kotitalouksien suuret velanhoitokulut sekä vähäinen nettovarallisuus
pitävät yhä useassa euroalueen maassa yllä painetta velkaantuneisuuden pienentämiseen
ja heikentävät kotitalouksien kysyntää. Vaikka poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka on
perusteltua hintavakauden turvaamiseksi, kielteisiä sivuvaikutuksia ei voida täysin
sulkea pois. Kevyen rahapolitiikan kohdentumista tuotannollisiin investointeihin
asuntomarkkinoiden sijaan tulisi voida tukea makrovakauspolitiikalla.

Öljyn hinnan lasku tulonsiirto tuottajilta kuluttajille

Öljyn hinnan lasku on merkittävin yksittäinen muutos maailmantaloudessa viimeisen
puolen vuoden aikana. Se näkyy laaja-alaisesti maailmantalouden tilaa ja näkymiä
koskevissa arvioissa. Useimpien arvioiden mukaan öljyn hinnan lasku on pääosin
positiivinen tarjontasokki, joka lyhyellä aikavälillä tukee öljyä nettomääräisesti tuovien
maiden kasvua ja hidastaa inflaatiota. Samalla kuitenkin öljyä vievien maiden tilanne on
heikentynyt ja epävarmuus raaka-aine- ja rahoitusmarkkinoilla on kasvanut.

Kuvio 1.

Vuonna 2008 kärjistynyt finanssikriisi oli pitkään lähinnä kehittyneiden maiden talous-
ja velkakriisi, jonka vaikutus nouseviin maihin vaikutti jäävän pieneksi. Tilanne muuttui
viimeistään vuonna 2013, kun merkit Yhdysvaltojen talouden vahvistumisesta
voimistuivat. Odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan asteittaisesta
normalisoitumisesta lisäsivät epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla, jolloin erityisesti
talouden perustekijöiltään heikommat kehittyneet taloudet joutuivat ongelmiin. Viime
kuukausina kehittyneiden maiden näkymät ovat keskimäärin vahvistuneet, kun taas
useiden nousevien talouksien näkymät ovat edelleen heikentyneet. Molempien
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maaryhmien sisällä on kuitenkin suuria eroja. Erot ovat heijastuneet myös
valuuttakursseihin, ja erityisesti Yhdysvaltojen dollari on vahvistunut.

Kuvio 2.

Öljyn hinnan laskun myötä öljyä tuottavien maiden ja energiasektorilla toimivien
yritysten tulonäkymät ovat heikentyneet. Tämä on näkynyt rahoitusmarkkinoilla niiltä
vaadittujen korkojen ja rahoituskustannusten kohoamisena. Samaan aikaan pitkien
valtionlainojen tuottojen lasku Yhdysvalloissa, euroalueella ja Japanissa on ollut nopeaa.

Pitkien valtionlainojen markkinatuotto voidaan jakaa kolmeen komponenttiin: inflaatio-
odotukseen, reaalikorkoon ja likviditeettipreemioon. Pitkä reaalikorko voidaan
vuorostaan jakaa lyhyeen reaalikorkoon ja ns. aikapalkkioon. Keskipitkien ja pitkien
inflaatio-odotusten lasku oli vuonna 2014 huomattavaa euroalueella ja Yhdysvalloissa.
Inflaatio-odotusten vaimeneminen selittääkin valtaosan esimerkiksi viiden vuoden
valtiolainojen markkinatuottojen muutoksista euroalueella ja Yhdysvalloissa.
Reaalikorko viiden vuoden valtionlainoissa oli vuoden 2014 aikana Yhdysvalloissa
hieman nouseva ja euroalueella hieman laskeva. Yhdysvaltojen keskuspankin

arvion[1] mukaan aikapalkkion pienentyminen pidemmissä mm. 5–10 vuoden
valtionlainoissa oli kuitenkin Yhdysvalloissa merkittävää.

Todennäköinen selitys aikapalkkion pienentymiseen on valtionlainojen kysynnän kasvu.
Tätä kysynnän kasvua ovat tukeneet keskuspankkien osto-ohjelmat,
markkinatoimijoiden ns. turvasatamakysyntä ja osin markkinatoimijoiden sääntelyyn
liittyvä valtionlainojen omistustarve.

1. D´Ámico, S. – Kim, D. – Wei, M. (2010) Tips from TIPS: the information content of Treasury Inflation-

Protected Security prices. FED DP 19/2010. Ks. myös FED New York Database 2015. Euroalueelta vastaavia

analyysejä ei ole tehty.
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Inflaation hitaus huolettaa

Useimmissa keskeisissä maissa inflaatio on hidastunut voimakkaasti vuoden 2014
lopulta alkaen. Päätalousalueista inflaatio on hitainta euroalueella, missä
kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa –0,3 %. Myös Yhdysvalloissa inflaatio
painui tammikuussa negatiiviseksi. Japanissa inflaatio oli tammikuussa vielä 2½
prosentin tuntumassa, mihin on osaltaan vaikuttanut kulutusveron korotus huhtikuussa
2014. Kiinassa kuluttajahintainflaatio on hidastunut jo usean vuoden ajan.

Kuvio 3.

Viimeaikaisen inflaation hidastumisen taustalla on ensisijaisesti raakaöljyn
maailmanmarkkinahinnan lasku. Myös muiden raaka-aineiden hintojen lasku on
hidastanut inflaatiota. Esimerkiksi elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat olivat
tammikuussa 5 % alemmat kuin vuosi sitten ja noin 16 % alemmat kuin kesäkuussa 2014.

Vaikka elintarvikkeiden ja energian hinnoista puhdistettu pohjainflaatio on hidastunut
kuluttajahintainflaatiota vähemmän, sekin on historiaan verrattuna verkkainen.
Tarjontatekijöiden lisäksi hintakehityksen vaimeuden taustalla onkin edelleen heikko
suhdannetilanne. Arviot tuotantokuiluista ja mm. alhainen työllisyysaste vahvistavat
käsitystä, että resurssit ovat keskeisillä kehittyneillä talousalueilla edelleen
vajaakäytössä.

Toteutuneen inflaation lisäksi myös inflaatio-odotukset ovat laskeneet.
Hintavakaustavoiteen saavuttamiseksi EKP:n neuvosto päätti tammikuun
rahapoliittisessa kokouksessaan laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta (extended
asset purchase programme, EAPP). Osto-ohjelma ja siihen liittyvä inflaatioon kytketty
ennakoiva viestintä muuttivat selvästi inflaatio-odotuksia. Pidemmän ajan inflaatio-
odotusten voimakas lasku pysähtyi ja inflaatio-odotukset vakautuivat. Euroalueen
rahapolitiikasta kerrotaan tarkemmin artikkelissa Rahapolitiikka tukee euroalueen
palautumista kriisistä.
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Kuvio 4.

Markkinoiden inflaatio-odotuksia voidaan arvioida keskimääräisistä odotuksista
kertovien swap-sopimusten ja odotusten hajontaa kuvaavien optioiden avulla. Optioiden
avulla on mahdollista laskea odotetun inflaation (riskineutraali) todennäköisyysjakauma.
Kun tarkastellaan keskimääräisen 5 vuoden inflaation todennäköisyysjakaumia ennen ja
jälkeen EKP:n neuvoston tammikuun päätösten, havaitaan viiden vuoden odotetun
inflaation jakauman muuttuneen merkittävästi (kuvio 4). Negatiivisen inflaation
todennäköisyys on vähentynyt etenkin välillä –1–0 %, ja toisaalta nopeamman inflaation
todennäköisyys on kasvanut. Riskineutraalien todennäköisyysjakaumien tarkastelu
osoittaa, että rahapoliittiset päätökset ovat vaikuttaneet markkinoiden inflaatio-
odotuksiin enemmän kuin pelkästään odotuksien keskiarvoa tarkastelemalla voisi
päätellä.

Maailmantalouden kasvu nopeutuu ennustejaksolla

Suomen Pankin maaliskuun 2015 kansainvälisen talouden ennusteen lähtötilanne on
kehittyneiden maiden kannalta hieman suotuisampi kuin syyskuun ennustetta
laadittaessa. Öljyn hinnan lasku hyödyttää öljyä nettomääräisesti tuovia maita.
Toteutunut valuuttakurssikehitys tukee mm. euroalueen ja Japanin kasvu- ja
inflaationäkymiä samalla kun Yhdysvaltojen talouden tilan koheneminen on
sopusoinnussa dollarin vahvuuden kanssa.

Ennusteen raaka-aine-, korko- ja valuuttakurssioletukset pohjautuvat
markkinaodotuksiin. Finanssipolitiikan oletukset pohjautuvat kansallisten ja
kansainvälisten instituutioiden arvioihin rakenteellisista toimista, EU:n
finanssipolitiikan sääntöjen velvoitteisiin ja ennustettuun suhdannekehitykseen. Lisäksi
ennusteessa oletetaan, että Kreikan tilanne ratkeaa ilman kriisin kärjistymistä.

Suomen Pankin ennusteessa maailmantalouden kasvu nopeutuu asteittain vuonna 2014
nähdystä 3,1 prosentista 3,7 prosenttiin vuonna 2017. Vuosina 2015 ja 2016 maailman
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BKT:n kasvu jää aiemmin ennustettua hitaammaksi, sillä useiden nousevien talouksien
(pl. Kiina) lähtötilanne ja kasvuennusteet ovat aiempaa heikompia. Yhdysvaltoja ja
EU22-aluetta koskevat ennusteet ovat sen sijaan lähes ennallaan. Ennustejaksolla
kehittyneiden päätalouksien kasvuerot kuvastavat yhtäältä finanssikriisiä edeltäviä ja
talouskriisin aikana syntyneitä epätasapainoja. Lisäksi työikäisen väestön määrän
kehitys ja vuoden 2008 jälkeiset erot tuotannollisissa investoinneissa heijastuvat
arvioihin potentiaalisesta tuotannosta.

Kuvio 5.

Nousevien talouksien kasvuennusteiden heikentyminen näkyy myös maailmankaupan
ennusteessa. Ennustejakson aikana maailmankauppa vauhdittuuu, kun kulutuksen ja
investointien kasvu kehittyneissä maissa paranee. Vuonna 2017 maailmankaupan kasvu
ripeytyy noin 5½ prosenttiin.

Taulukko 1.

BKT:n ja maailmankaupan kasvuBKT:n ja maailmankaupan kasvu
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BKTBKT 20142014 2015e2015e 2016e2016e 2017e2017e

Yhdysvallat 2,4 3,1 3,0 2,8

2,1 3,1 3,1

EU22 1,2 1,6 1,9 1,8

1,1 1,6 1,9

Japani -0,1 0,6 1,4 1,0

1,1 1,2 1,2

Kiina 7,4 7,0 6,0 6,0

7,0 7,0 6,0

Venäjä 0,6 -4,4 -1,8 0,5

0,0 0,5 1,5

MaailmaMaailma 3,13,1 3,33,3 3,53,5 3,73,7

3,2 3,7 3,7

Maailmankauppa 3,5 4,2 5,0 5,4

3,9 5,1 5,4

e = ennuste.

EU22 = euroalue, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia.

Prosenttimuutos edellisvuotisesta (alla edellinen ennuste).

Lähde: Suomen Pankki.

18.3.2015

Kasvu kiihtyy Euroopassa

Suomen Pankin maaliskuun 2015 kansainvälisen talouden ennusteessa arvioidaan
EU22-alueen (euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska) kasvun kiihtyvän vuoden 2015
aikana. Vienti, yksityinen kulutus ja tuonnempana myös investoinnit kasvavat hieman
aiemmin ennakoitua paremmin. Vuoden 2015 BKT:n 1,6 prosentin kasvu on lähes 0,3
prosenttiyksikköä vauhdikkaampaa kuin joulukuun 2014 alussa arvioitiin. Vuoden 2015
jälkipuoliskolla BKT:n kasvu saavuttaa 1,7–1,8 prosentin vauhdin edellisestä
neljänneksestä vuositasolle korotettuna. Kasvun ennakoidaan pysyvän keskimäärin tällä
tasolla vuosina 2016–2017.

Ennusteen mukaan EU22-alueen BKT ylittää vuoden 2008 tason vuoden 2016 aikana.
Maiden väliset erot ovat kuitenkin suuria.

Finanssipolitiikan puolella euroalueen julkisen talouden kokonaisvaje pieneni 2,6
prosenttiin BKT:stä vuonna 2014. Vaikka vaje supistuu edelleen, on finanssipolitiikka
ennustejaksolla kasvun kannalta lähes neutraalia. Vajeen supistuminen johtuu suurelta
osin paremmasta suhdannekehityksestä. Jos kasvu toteutuu ennustetun kaltaisesti,
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painuu euroalueen julkisen talouden kokonaisvaje selvästi alle 2 prosenttiin BKT:stä
vuonna 2017.

Suomen Pankin ennusteen mukaan EU22-alueen inflaatio jää tänä vuonna nollaan.
Tämä on seurausta selvästi alhaisemmasta öljyn hinnasta vuodentakaiseen verrattuna.
Öljyn hinnan inflaatiota hidastava vaikutus poistuu vuoden loppuun mennessä ja
inflaatio palautuu positiiviseksi.

Taulukko 2.

Inflaatio palautuu kohti hintavakaustavoitettaInflaatio palautuu kohti hintavakaustavoitetta

Prosenttimuutos edellisvuotisesta (alla ed. ennuste)

20142014 20152015 20162016 20172017

EU22* 0,6 0,0 1,1 1,7

0,8 1,2 1,5

Yhdysvallat 1,6 0,2 1,6 2,0

1,8 1,9 2,1

Japani 2,7 0,4 1,1 1,6

2,9 2,0 1,8

* Euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska

Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja Suomen Pankin laskelmat.

18.3.2015

Vuonna 2016 inflaatio on keskimäärin 1,1 % ja kiihtyy hitaasti 1,7 prosenttiin vuonna
2017. Isossa-Britanniassa hyvät kasvunäkymät kiihdyttävät palkkojen nousua ja lisäävät
näin hintapaineita. Euroalueella EKP:n voimakkaasti kasvua tukeva rahapolitiikka
piristää talouden toimeliaisuutta ja tukee inflaatio-odotusten ankkuroitumista.
Kotimaisen kysynnän kohentumien vahvistaa elpymistä, ja kasvun myötä myös palkat
lähtevät hienoiseen nousuun. Inflaatiota nopeuttaa osaltaan myös euron heikentyminen,
joka nostaa tuontihintoja. Lisäksi ennusteoletusten mukaan öljyn ja muiden raaka-
aineiden hinnat kääntyvät pieneen nousuun ennustejakson kuluessa. Inflaatio kiihtyy
kuitenkin hitaasti, sillä taloudessa on edelleen paljon käyttämätöntä kapasiteettia.
Työttömyysaste on korkea, ja tuotantokuilun on arvioitu umpeutuvan vasta kuluvan
vuosikymmenen lopulla.

Erot EU-maiden välillä suuria

Saksassa vuoden 2015 lähtökohdat ovat hyvät. Kasvuperintö on noin ½
prosenttiyksikköä, ja talouden perustekijät ovat hyvässä kunnossa. Kilpailukyky on hyvä,
kotitalouksien velkaantuneisuus maltillista ja työttömyys euroalueen matalimpia.
Tasapainoisen julkisen talouden ja suurista euromaista alhaisimman velka-asteen
ansiosta julkisen talouden sopeutustarvetta ei ennustejakson aikana ole.
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Ranskassa talous kasvoi vuonna 2014 edellisvuotiseen tapaan vain 0,4 %.
Ennustejaksolla yksityistä kulutusta parantavat öljyn hinnan lasku ja hitaampi julkisen
talouden sopeutustahti. Veronalennukset, pienemmät energiakustannukset ja heikompi
euro lisäävät ranskalaisten yritysten kilpailukykyä, jolloin myös niiden
investointimahdollisuudet paranevat. Rakenteelliset uudistukset luovat edellytyksiä
työllisyyden kohenemiselle. Silti työttömyys supistuu ennustevuosina vain hitaasti.

Italian BKT:n kehitys on ollut heikkoa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Suomen
Pankki ennustaa kasvun olevan myös lähivuosina vaimeaa, vaikka Italia hyötyykin
rahapolitiikan kevyestä mitoituksesta keskimääräistä enemmän. Julkisen sektorin
velkaisuuden vähentämiseksi ja pitkän aikavälin kasvunäkymien parantamiseksi
Italiassa on pyritty viemään eteenpäin poliittisen järjestelmän, työmarkkinoiden ja
pankkisektorin reformeja. Näiden ja muiden rakenteellisten uudistusten
loppuunsaattaminen on keskeistä Italian talouden vakauttamiseksi.

Kuvio 6.

Espanjan BKT palasi kasvu-uralle vuoden 2013 puolivälissä supistuttuaan sitä ennen
lähes 5 vuotta. Kasvun odotetaan jatkuvan ripeänä ja yhä korkean työttömyysasteen
(23 %) alenevan lähivuosina. Kasvua tukevat pankkisektorin onnistunut
tervehdyttäminen sekä mm. työmarkkinoiden joustoa lisänneet rakenteelliset
uudistukset. Inflaatio hidastui Espanjassa noin nollaan jo syksyllä 2013 ja on painunut
selvästi negatiiviseksi joulu-tammikuussa. Maan julkinen talous on edelleen
voimakkaasti alijäämäinen ja julkinen velka kasvaa vuonna 2015 jo hieman yli 100
prosenttiin.

Ison-Britannian talouden kasvuvauhti pysyi vuonna 2014 vahvana, vaikka tahti hieman
hidastuikin vuoden jälkipuoliskolla. Talous pohjaa vahvasti yksityiseen kulutukseen, jota
nopeuttavat työmarkkinoiden tilanteen paraneminen entisestään, kotitalouksien
velkatason onnistunut sulattelu ja luottamuksen palautuminen. Tuotantokuilu muuttuu
ennusteiden mukaan positiiviseksi ennustejakson lopulla ja saa kasvun asteittain
hidastumaan.
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Ruotsissa talouden kasvunäkymät ovat edelleen melko hyvät, vaikka kotitalouksien yhä
jatkuva velkaantuminen varjostaakin keskipitkän aikavälin näkymiä. Yksityisen sektorin
velkaongelmista huolimatta Ruotsin talous on kasvanut suhteellisen ripeästi. Yritysten ja
kotitalouksien luottamusindikaattorit viestittävät myös vakaasta uskosta tulevaisuuteen.
Inflaatio on ollut matala ja hidastunut edelleen. Ruotsin keskuspankki päättikin
helmikuussa alentaa ohjauskorkoaan –0,1 prosenttiin ja aloittaa 10 mrd. kruunun
valtionobligaatioiden osto-ohjelman. Päätös merkitsee luultavasti, että myös
yksityissektorin velkaantuminen jatkuu ennustejakson aikana.

Tanska on elpymässä pitkään jatkuneesta taantumastaan. Tanska koki rahoituskuplan
asuntomarkkinoilla ennen rahoituskriisiä, mikä johti kotitalouksien selkeään
ylivelkaantumiseen. Kansainvälisen finanssikriisin myötä tanskalainen
pankkijärjestelmä joutui vaikeuksiin ja yksityinen sektori vajosi syvään tasetaantumaan.
Yritysten näkymät ovat olleet kotitalouksiin verrattuna selkeästi paremmat jo pitkään.
Tanskan keskuspankki on joutunut laskemaan talletuskorkoaan peräti –0,75 prosenttiin.

Yhdysvalloissa kasvu ripeää

Yhdysvaltojen talous kasvoi 2,4 % vuonna 2014. Kehittyneistä päätalouksista sen
näkymät ovat vahvimmalla pohjalla, sillä viime vuosina toteutunut tasesopeutus on
vähentänyt yksityisen sektorin velkaantumista oleellisesti. Öljyn hinnan halpeneminen
vaikuttaa Yhdysvaltain talouteen kokonaisuutena myönteisesti, vaikka maan
liuskeöljytuotanto onkin ajautunut vaikeuksiin. Talouden kasvu jatkuu selvästi
potentiaalista kasvuvauhtia ripeämpänä koko ennusteperiodin vahvan yksityinen
kulutuksen ja investointien ansiosta. Ennustejakson aikana Yhdysvaltain BKT kasvaa
noin 3 prosentn vuositahtia.

Kuvio 7.

Maan julkinen talous on käynyt läpi merkittävän tasapainottamiskuurin, mutta siitä
huolimatta julkisen talouden kokonaisvaje oli vuonna 2014 vielä noin 5 % BKT:stä.
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Kongressin budjettiviraston mukaan liittovaltion kokonaisvaje supistuisi hieman
ennustejaksolla suhdannekehityksen ansiosta. Edeltävinä vuosina vaje on pienentynyt
myös merkittävien menoleikkausten ja veronkorotusten ansiosta.

Inflaatio on laskenut yhtäjaksoisesti toukokuusta 2014 alkaen ja se painui tammikuussa
2015 negatiiviseksi. Merkittävimmät tekijät viimeaikaisen hintojen nousuvauhdin
hidastumisen taustalla ovat öljyn hinnan lasku sekä dollarin vahvistuminen kesästä 2014
lähtien. Näiden lisäksi hintapaineita on pitänyt vaimeana edelleen vaatimattomana
säilynyt palkkakehitys. Ennustejakson edetessä inflaatio hiljalleen kiihtyy, kun öljyn
inflaatiota hidastava vaikutus jää pois ja piristyvä talouskasvu supistaa tuotantokuilua ja
kiristää työmarkkinoita.

Japanissa rakenneuudistukset edenneet hitaasti

Japanin talous reagoi vuonna 2014 voimakkaasti kulutusveron korotukseen. Talous
kuitenkin piristyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja maan lähivuosien kasvunäkymät
ovat maltillisen positiiviset. Suomen Pankki ennustaa Japanin BKT:n kasvavan
lähivuosina keskimäärin noin 1 prosentin vauhtia.

Japanin talouskasvua on pyritty vauhdittamaan viime vuosina raha- ja finanssipolitiikan
keinoin. Hallituksen kasvustrategian kolmannen pilarin, rakenneuudistusten, kehitys on
kuitenkin edennyt hitaasti. Rakenneuudistusten onnistuminen on oleellista Japanin
pidemmän aikavälin kasvustrategian toteutumisen ja julkisen talouden
tasapainottamisen kannalta.

Inflaatio kiihtyi Japanissa vuonna 2014 kulutusveron korotuksen ja jenin heikentymisen
ansiosta. Hintojen nousuvauhti kuitenkin hidastuu öljyn hinnan laskun sekä
kulutusveron korotuksen vaikutuksen poistumisen myötä. Suomen Pankin ennusteen
mukaan inflaatio on 0,4 % vuonna 2015. Vuoteen 2017 mennessä inflaation ennustetaan
kiihtyvän 1,6 prosenttiin.

Kiinassa kasvun hallittu hidastuminen ei ole
itsestään selvää

Vuonna 2014 Kiinan kasvu hidastui odotetusti ja BKT kasvoi 7,4 %. Talouskasvun
odotetaan yltävän kuluvana vuonna vielä 7 prosentin paikkeille ja hidastuvan 6
prosenttiin vuosina 2016–2017. Kasvun hidastuminen on odotettua ja pääasiassa
myönteistä. Aiempaan ennusteeseen verrattuna talouden riskit ovat kuitenkin kasvaneet.
Ennustejaksolla kasvun hidastuessa talousreformien määrätietoinen toteuttaminen
tuleekin entistä tärkeämmäksi. Vuonna 2015 rahoitusmarkkinoilla odotetaan
talletussuojan käyttöönottoa, joka toteutuessaan mahdollistaisi korkosääntelystä
luopumisen. Lisäksi valuutansäännöstelystä on oleellisin osin tarkoitus luopua vuoden
2015 loppuun mennessä. Pääomamarkkinoita on asteittain avattu, mutta kaupankäyntiä
rajoitetaan yhä erilaisin ohjelmin ja kiintiöin. Pääomamarkkinoiden avautumisella voi
toteutuessaan olla ennustejaksolla suotuisia vaikutuksia talouskasvuun, joskin lyhyellä
aikavälillä vapauttamiseen liittyy myös riskejä.
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Kuvio 8.

Vuonna 2014 yksityisen ja julkisen kulutuksen yhteenlaskettu osuus BKT:stä kasvoi ensi
kerran sitten vuoden 2006 investointien osuutta suuremmaksi. Tuonnin odotetaan
ennustejaksolla kasvavan hieman vientiä nopeammin ja vaihtotaseen ylijäämän jäävän
noin 2 prosenttiin BKT:stä. Kehitykseen vaikuttavat yhtäältä Kiinan muuta maailmaa
nopeampi kasvu ja lisääntyvä kulutus sekä toisaalta valuuttakurssin vahvistuminen ja
matalan jalostusasteen tuotannon siirtyminen vähitellen pois Kiinasta
työvoimakustannusten kasvaessa.

Helmikuussa 2015 kuluttajahintainflaatio oli 1,4 prosenttia. Inflaation hidastuminen
johtuu suurelta osin ruoan ja energian hintakehityksestä. Tuottajahintojen hyvin pitkään
jatkunut lasku on seurausta Kiinan talouden rakenteellisista ongelmista. Siihen vaikuttaa
erityisesti useiden teollisuudenalojen ylikapasiteetti, joka on seurausta aiempien vuosien
investointivetoisesta elvytyksestä.

Venäjän talous supistuu tänä vuonna reippaasti

Venäjän talouden kasvu on hidastunut merkittävästi jo kolme vuotta. Vuonna 2014 BKT
kasvoi runsaat 0,5 %, ja osan vuotta kasvu oli pysähdyksissä. Öljyn hinnan romahduksen
myötä talous supistuu, ja myös valtiontalouden menoja aiotaan vähentää. BKT:n
ennustetaan pienenevän tänä vuonna yli 4 %. Öljyn hinnan alkaessa nousta kohtalaiseen
tahtiin BKT:n supistuminen tasaantuu. Toisaalta jatkuva jännitys Itä-Ukrainassa sekä
epäselvyys pakotteista ja Venäjän taloustoimista ylläpitävät yritysten piirissä
poikkeuksellista epävarmuutta investointien suhteen. Siten elpyminen pitkittyy ja talous
supistuu vielä vuonna 2016.

Venäjän tuonti on vähentynyt puolitoista vuotta. Vuonna 2015 talouden supistuminen
vähentää osaltaan tuontia edelleen. Ruplan reaalikurssi on neljänneksen heikompi kuin
vuoden 2014 keskikurssi, ja Venäjän vientitulot vähenevät jyrkästi. Tuonnin arvioidaan
putoavan viidenneksellä. Valtiontalouden vaje voi syventyä vuonna 2015 niin suureksi,
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että hallituksen reservirahastosta voi kulua jopa puolet. Markkinalähteiden niukkuuden
vuoksi vajetta on lisäksi jo rahoitettu pankkien kautta keskuspankista. Sitä aiotaan
rahoittaa osin myös valtion reservirahastosta, jossa olevien varojen määrä on noin 7,5 %
suhteessa BKT:hen. Niin ikään pankkien kautta keskuspankkia on käytetty merkittävästi
myös valtion öljyjätin ulkomaisen velan takaisinmaksujen rahoittamiseen.

Avainsanat

• ennuste
• inflaatio
• taloudellinen tilanne
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Ennusteessa riskejä molempiin
suuntiin
25.3.2015 11:00 • EURO & TALOUS 1/2015 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Kasvu- ja inflaatioennusteiden epävarmuus on aiempaa suurempi, mutta nyt on myös
ennustettua nopeamman kehityksen riskejä. Öljyn alhainen hinta ja pitkien korkojen
mataluus voivat kiihdyttää maailmantalouden kasvua arvioitua enemmän. Lisäksi
valuuttakurssien heikentyminen voi EU22-alueella ja Japanissa vauhdittaa kasvua ja
inflaatiota ennustettua enemmän. Toisaalta hitaan inflaation pitkittyminen sekä se, että
hinnat ja palkat eivät juuri jousta alaspäin, voisivat häiritä kasvua erityisesti
EU22-alueella. Geopoliittiset riskit varjostavat edelleen näkymiä.

Suomen Pankin maaliskuun 2015 kansainvälisen talouden ennusteen raaka-aine-, korko-
ja valuuttakurssioletukset pohjautuvat markkinaodotuksiin. Ennusteen riskit liittyvät
sekä ennusteoletuksiin että näiden oletusten arvioituihin vaikutuksiin. Erityisesti öljyn
tuleva hinta voi poiketa nykyisistä futuurihinnoista merkittävästikin. Vaikka öljyn
kysynnän kasvu säilyisi vakaana, voivat odottamattomat muutokset tarjonnassa
vaikuttaa öljyn hintaan. Myös odotukset pitkistä koroista ovat poikkeuksellisen alhaiset.
Yhdysvaltojen 30 vuoden swapkorko on laskenut kesäkuusta 2014 noin 0,9
prosenttiyksikköä. Euroalueella lasku on ollut vielä suurempi, 1,4 prosenttiyksikköä.
Maaliskuun puolivälissä euroalueen 30 vuoden swapkorko oli vain 0,9 %.

Kuvio.

Lähteet: Macrobond ja Suomen Pankki.

Pitkien korkojen lasku huomattava
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Ennusteoletusten kasvu- ja inflaatiovaikutuksiin liittyvät riskit ovat aiempaa
moninaisempia. Nyt on myös ennustettua vahvemman kasvun riskejä. Öljyn alhainen
hinta ja pitkien korkojen mataluus voivat kiihdyttää kehittyneiden maiden kasvua
arvioitua enemmän. Pitkien korkojen alhaisuus voi myös nopeuttaa luottokannan kasvua
nyt ennustettua enemmän. Tällöin mahdollinen investointien ja kulutuksen kasvun
kiihtyminen nopeuttaisi todennäköisesti myös inflaatiota enemmän. Toisaalta
geopoliittiset riskit varjostavat edelleen maailmantalouden näkymiä.

EU22-alueella ja Japanissa ennustettua nopeamman kasvun ja inflaation riskejä lisäävät
euron ja jenin heikentymisen mahdolliset arvioitua voimakkaammat vaikutukset.
Viennin ennustettua voimakkaampi ripeytyminen kiihdyttäisi investointeja ja
talouskasvua. Myös tuontitavaroiden arvioitua voimakkaampi kallistuminen voisi
nopeuttaa inflaatiota ennustettua enemmän EU22-alueella ja Japanissa.

Toisaalta hitaan inflaation pitkittyminen sekä se, että hinnat ja palkat eivät juuri jousta
alaspäin, voivat häiritä ja vaimentaa reaalitalouden kasvua erityisesti EU22-alueella.
Hitaan inflaation oloissa suhteellisten hintojen jouston sijaan joustoa voi syntyä talouden
reaalipuolelta. Tästä syystä suhteellisten hintojen joustavuutta edistävien
rakenneuudistusten toimeenpanon mahdollinen hidastuminen vaimean inflaation
oloissa voi entisestään kasvattaa reaalitalouden sopeutumistarpeita EU22-alueella.

Ennusteessa oletetaan, että Kreikan tilanne ratkeaa suotuisalla tavalla ja ettei vuosina
2010 sekä 2011–2012 koetun kaltaisia tartuntavaikutuksia synny. Euroalueen taloudet
ovat vahvempia kuin aiemmassa kriisivaiheessa, ja mm. Euroopan vakausmekanismin ja
EKP:n rahapoliittisten suorien kauppojen myötä kriisien leviämistä estävä palomuuri on
aiempaa vankempi. Mahdollisen uuden kriisiytymisen vaikutusten mittaluokkaa on
kuitenkin hyvin vaikea arvioida.

Kaiken kaikkiaan sekä kasvu- että inflaatioriskit ovat ennusteessa koko
maailmantalouden tasolla kutakuinkin tasapainossa, mutta painottuvat EU22-alueella
hieman arvioitua nopeamman kehityksen suuntaan. Öljyn alhaisen hinnan, pitkien
korkojen mataluuden ja euron heikentymisen vaikutukset EU22-alueen kasvuun ja
inflaatioon voivat mahdollisesti olla suuremmat kuin hitaaseen inflaatioon, hinta- ja
palkkajäykkyysiin ja geopoliittiseen tilanteeseen liittyvät arvioitua heikomman
kehityksen riskit.

Avainsanat

• ennuste
• inflaatio
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Venäjän talous ja tuonti supistuvat
tänä vuonna tuntuvasti
25.3.2015 11:00 • EURO & TALOUS 1/2015 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Venäjän talous on alkanut supistua öljyn hinnan pudottua. BKT pienenee vuonna 2015
yli 4 %, jos öljyn hinta on runsaat 55 dollaria. Epävarmuus kutistaa investointeja, ja
kulutusta vähentää etenkin nopea inflaatio. Tuontia painavat supistuva talous, ruplan
heikkous ja Venäjän vientitulojen väheneminen. Tuonnin arvioidaan putoavan
viidesosan. Vuosina 2016–2017 öljyn hinta nousee ja talouden ja tuonnin supistuminen
tasaantuu. Etenkin investointeja ja tuontia koskevat ennusteen riskit ovat suuret.

Talous alkanut supistua öljyn hinnan pudottua –
tuonti vähentynyt paljon

Venäjän talouden kasvu on hidastunut kolme vuotta, mikä on johtunut mm.
käytettävissä olevan työvoiman, pääoman ja tuottavuuden kasvun laantumisesta. Lisäksi
vientihintojen lievä lasku, Ukrainan kriisi, pakotteet, Venäjän vastasanktiot ja muut
kielteiset toimet sekä niiden lisäämä epävarmuus hiljensivät Venäjän BKT:n kasvun
runsaaseen puoleen prosenttiin vuonna 2014. Osan vuotta kasvu oli pysähdyksissä.
Vientihintojen lasku jyrkentyi vuoden loppua kohden öljyn hinnan luisuessa. Vaikutus
alkoi näkyä vuoden 2015 alkukuukausina, kun BKT pieneni hieman. Ilman
erityistekijöitä talous olisi supistunut jo viime vuonna.

Puolustusmenojen kova lisäys vuonna 2014 kannatteli osaltaan teollisuustuotantoa,
kuten jo vuonna 2013. Ruplan reaalikurssin heikentyminen vuoden 2013
alkukuukausista lähtien on tukenut joidenkin teollisuudenhaarojen asemaa tuontiin
nähden sekä mahdollisesti hieman myös eräiden energiasektorin ulkopuolisten
perushyödykkeiden vientiä.

Ruplan heikentyessä voimakkaasti syntyi kuluttajien ostoryntäyksiä. Ne pitivät yksityisen
kulutuksen 2 prosentin kasvussa. Palkkojen nousu kuitenkin hidastui, kuten myös
eläkkeiden kasvu. Inflaatio yltyi (lähes 17 % helmikuussa) ruplan heikentymisen sekä
Venäjän vastasanktioina käyttöönottamien elintarvikkeiden tuontirajoitteiden myötä, ja
tämän vuoksi kotitalouksien reaalitulot pienenivät koko vuoden osalta ensi kertaa sitten
vuoden 1999. Tuloja tuki työllisyyden pysyminen toistaiseksi hyvänä. Kotitalouksien
luotonotto väheni entisestään.

Hallituksen ohjauksessa useimmat suuret valtionyritykset investoivat suhteellisen hyvin,
mikä ei kuitenkaan riittänyt estämään kokonaisinvestointien parin prosentin
supistumista. Yrityssektorilla nettopääomavirta ulkomaille lisääntyi, mikä osin johtui
ulkomaisten velkojen takaisinmaksuista sekä Venäjän epävarmuuksien ja
rahoitussanktioiden aikaansaamasta ulkomaisen rahoituksen huomattavasta
vaikeutumisesta.

Viennin määrä väheni 2 %. Raakaöljyn ja kaasun vienti supistui huomattavasti, kun taas
öljytuotteiden viennin kasvu jatkui voimakkaana. Vientihintojen laskun jyrkennyttyä
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vientitulot olivat vuoden 2014 loppukuukausina jo toistakymmentä prosenttia
pienemmät (euroissa) kuin vuotta aiemmin. Tuonti, joka on supistunut puolitoista
vuotta, väheni määrältään 7 % vuonna 2014. Alamäki jyrkentyi huomattavasti vuoden
loppua kohden.

Talous pienenee tuntuvasti ja tuonti vähenee
edelleen, elpyminen hidasta

Öljyn hinta on pudonnut lähes puoleen vuoden 2014 keskihinnasta, ja tässä ennusteessa
öljyn tynnyrihinnan oletetaan olevan vuonna 2015 runsaat 55 dollaria eli noin 40 dollaria
edellisvuotista alempi. Tämän muutoksen vaikutus on hyvin suuri, sillä energian viennin
osuus Venäjän BKT:stä on lähes viidesosa. Lisäksi Ukrainan tilanne, pakotteet, Venäjän
käyttöönottamat talouden ja kaupan rajoitustoimet ja öljyn hinnan luisu ovat lisänneet
Venäjän talouteen liittyvää epävarmuutta. Pakotteiden oletetaan pysyvän nykyisellään
varsin pitkään. Pakotteiden sekä Venäjän epävakauden vuoksi ulkomaisen rahoituksen
saannin odotetaan pysyvän vaikeana. Valtiontalouden menojen ennakoidaan vähenevän
reaalisesti.

Suomen Pankin ennusteen mukaan Venäjän BKT supistuu vuonna 2015 yli 4 % (kuvio 1).
Suuri epävarmuus heikentää yksityisiä investointeja, ja yksityistä kulutusta vähentää
etenkin nopea inflaatio. Vaikka Venäjän tuonti on jo supistunut, sen arvioidaan putoavan
noin viidesosan verran ruplan heikennyttyä jyrkästi vuoden 2014 loppukuukausina.

Vuosina 2016–2017 maailmantalouden ja -kaupan kasvu vilkastuu ja öljyn hinnan
oletetaan nousevan noin 65 dollariin. Venäjän talouden supistumisen odotetaan jatkuvan
lievänä ennen hidasta elpymistä vuonna 2017. Investointien pudotuksen odotetaan
tasaantuvan ennustejakson loppua kohden. Myös yksityisen kulutuksen elpyminen vie
aikaa, sillä kotitalouksien reaalitulot pysyvät matalina. Viennin määrä kasvaa hyvin
verkkaisesti. Tuonti elpyy vuoden 2016 jälkeen.
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Kuvio 1.

1. BKT
2. Tuonti
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Venäjän BKT pienenee ja tuonti supistuu lisää

Lähteet: Rosstat ja Suomen Pankki (BOFIT).

Kulutus vähenee, ja investoinnit luisuvat

Yksityinen kulutus vähenee vuonna 2015 merkittävästi ja vielä myös vuonna 2016
hieman. Vain vähitellen talttuva inflaatio syö ostovoimaa siinä määrin, että
kotitalouksien reaalitulot pienenevät tuntuvasti. Yksityisen sektorin palkkojen
nousunäkymät ovat niukat, sillä yritysten kannattavuus on heikko ja työllisyyteen
kohdistuu vähentymispaineita. Julkisen sektorin palkkoihin on luvassa korkeintaan
pieniä inflaation alittavia korotuksia, ja hallitus pyrkii julkisen sektorin työntekijämäärän
vähentämiseen. Eläkkeitä korotetaan enintään inflaation tahtiin. Kotitalouksien
luotonotto pysyy vähäisenä, vaikka lyhytaikaisten velkojen kuoletusrasite helpottaa
vähitellen. Säästäminen voi vuoden 2009 kriisissä nähtyyn tapaan olla melko tuntuvaa.
Julkinen kulutus vähenee valtiontalouden paineissa.

Maailmankaupan elpyminen tukee Venäjän vientiä, mutta vienti lisääntyy hyvin hitaasti.
Ennen muuta yli 60 % kaikista vientituloista muodostava energianvienti pysyy mm.
Venäjän viranomaisten tuoreiden arvioiden mukaan melko ennallaan. Ruplan heikkous
voi tukea joidenkin perushyödykkeiden vientiä siihen asti, kun kapasiteettia on, mutta
yritysten halu uusiin investointeihin on kyseenalainen, sillä Venäjän
liiketoimintaympäristö on sumuinen ja uudet kauppapakotteet ovat mahdollisia.

Investoinnit supistuvat paljon tänä ja myös ensi vuonna. Etenkin yksityisiä investointeja
painaa epävarmuuksien vyyhti, jonka muodostavat jatkuva jännitys Itä-Ukrainassa,
epäselvät pakotenäkymät sekä mahdollisista lisäpakotteista ja laman torjunnasta
kumpuavien Venäjän talous- ja kauppatoimien arvaamattomuus. Valtionyritysten
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investoinnit, joiden lisäämisyritykset valtion johdon piirissä ovat vaimenneet, sekä
valtion ja sen pankkien luotottamat suurhankkeet jäävät vaikutukseltaan suhteellisen
pieniksi. Kotimaista rahoitusta sitoo jo muutoinkin mm. tarve tukea yritysten ja
pankkien ulkomaisten velkojen maksua. Taantuman saapuessa yritykset vähentänevät
myös varastojaan edelleen.

Talouden supistuminen, heikko rupla ja vientitulojen
väheneminen kutistavat tuontia

Venäjän tuonti reagoi voimakkaasti vuonna 2015. Osaltaan tuontia heikentää talouden
supistuminen. Verrattakoon, että kun BKT vuoden 2009 taantumassa pieneni 8 %,
tuonnin määrä kutistui 30 %. Ruplan reaalikurssi on nyt pudonnut paljon enemmän kuin
vuonna 2009 ja on neljäsosan heikompi kuin vuoden 2014 keskikurssi (kuvio 2). Venäjän
vientitulot, jotka vuonna 2009 vähenivät kolmasosan, supistuvat ennusteen mukaisen
öljyn hintaoletuksen perusteella lähes neljäsosan tänä vuonna. Tuonti joutuu
sopeutumaan vientitulojen vähenemiseen tavanomaistakin tiiviimmin, sillä vaihtotaseen
alijäämää olisi nykytilanteessa vaikea rahoittaa. Alijäämää on viimeksi ollut vain vähän
aikaa vuoden 1998 kriisissä. Tätä taustaa vasten tuonnin määrän arvioidaan putoavan
viidesosan verran vuonna 2015.

Vuoden 2015 jälkeen tuonnin väheneminen tasaantuu talouden supistumisen
helpottaessa. Lisäksi ruplan reaalikurssi vahvistuu, sillä inflaatio on Venäjällä tuntuvasti
nopeampaa kuin kauppakumppanimaissa (ero on kasvanut yli 10 prosenttiin). Ilman
pääomaa ulos sysääviä häiriöitä ruplan nimelliskurssin odotetaan pysyvän melko
ennallaan, sillä mm. yritysten ja pankkien ulkomaisten velkojen takaisinmaksuista
johtuva pääoman nettovirta ulkomaille ei välttämättä muodostu suuremmaksi kuin
vaihtotaseen ylijäämä. Vaihtotasetta tukevat tuonnin supistuminen sekä Venäjän
vientitulojen elpyminen öljyn hinnannousun myötä. Tämä vientitulojen elpyminen antaa
jälleen tilaa tuonnin kasvulle.
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Kuvio 2.

2. Venäjän tavaranviennin arvo euroissa
3. Venäjän tavarantuonnin arvo euroissa
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Venäjän vientitulot ja ruplan reaalikurssi kutistavat tuontia

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja Kansainvälinen järjestelypankki (BIS).

1. Ruplan kauppapainotettu reaalikurssi

3

Rahapolitiikka on tiukentunut, ja valtion menoja
pyritään karsimaan

Rahapolitiikalla on ollut vaikea edistää talouden kasvua, sillä yritysten halukkuus
investoida on kärsinyt ympäröivästä epävarmuudesta. Talvella 2014–2015 rahapolitiikan
huomio kääntyi epävakauden torjuntaan. Keskuspankki nosti roimasti ohjauskorkoaan –
joka tosin ei ole aivan inflaation tasolla – hidastaakseen inflaatiota ja hillitäkseen
pääomien ulosvirtausta. Tämä on nostanut pankkien talletus- ja luototuskorkoja paljon,
mikä asettaa lisärasitetta investointinäkymille.

Valtiontalouden avulla on viritelty uusia tukitoimia yrityksille tuonnin korvaamiseksi ja
talouden pitämiseksi kasvussa. Pankkitukea on myönnetty. Öljyn hinnan putoaminen ja
edessä oleva taantuma ovat kuitenkin heikentäneet valtiontalouden tulonäkymää, vaikka
ruplan heikkous korvaakin budjetin nimellistulojen menetystä dollarimääräisten
öljyverojen ansiosta. Talvella presidentti Putin ohjeisti vähentämään federaatiobudjetin
menoja reaalisesti vuosina 2015-2017 (lukuun ottamatta puolustusmenoja sekä sisäiseen
turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä menoja). Tätä seuranneet hallituksen linjaukset
tähtäävät varsin tuntuvaan menojen reaaliseen karsintaan lähivuosina (pois lukien myös
eläkkeet). Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta myönnettävät hankeluotot ja tuet
paikkaavat tilannetta suhteellisen vähän.

Jos öljyn hinta pysyy oletetusti noin 55 dollarissa, federaatiobudjetin vaje on
menopäätöksistä huolimatta syvenemässä vuonna 2015 niin suureksi (noin 3,5
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prosenttiin BKT:stä), että hallituksen reservirahastosta voi kulua jopa puolet. On
mahdollista, että tukitoimia toteutetaan käyttäen valtion velkakirjoja (kuten joulukuun
2014 pankkitukioperaatiossa, joka oli 1,4 % BKT:stä). Tukitoimissa voidaan käyttää myös
velallisten velkakirjoja (kuten valtion öljyjätin ulkomaisten velkojen maksun
rahoittamisessa, joka oli vajaan prosentin BKT:stä). Näitä molempia pankit voivat
tarpeen mukaan antaa vakuudeksi keskuspankille ottaessaan siltä melko pitkäaikaistakin
luottoa. Keskuspankin käyttö on jo lisääntynyt mittavammaksi kuin koskaan aiemmin
(kuvio 3).

Kuvio 3.

2. Pankkien saamiset keskuspankilta
3. Pankkien nettovelka keskuspankille
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Venäjän keskuspankkia käytetty ennätysmäisesti

Lähde: Venäjän keskuspankki.

1. Pankkien velka keskuspankille

3

Rahoituksen valtiollistumisen ohella Venäjän johto on laman äärellä lisännyt ns.
reaktiivista käsiohjausta usealla rintamalla. Tuontirajoituksia on lisätty mm.
korottamalla eräitä tuontitulleja ja suosimalla kotimaisia tuotteita julkisissa sekä myös
valtionyritysten hankinnoissa. Pääoman virtausta pois maasta on rajoitettu mm.
tehostamalla pankkien valvontaa ja ohjeistamalla valtionyrityksiä. Yrityksiä on
suostuteltu kohdistettuun hintasäännöstelyyn, joka tosin ei ainakaan vielä ole laajaa.

Pidemmän aikavälin näkymät heikkenevät. Talouden kasvu- ja kehitysperusta hapertuu,
kun yksityiset investoinnit vähenevät. Valtiontalouden menot painottuvat yhä enemmän
puolustukseen ja eläkkeisiin, kun taas kovimman karsinnan kohteeksi ovat joutumassa
julkiset investoinnit. Taantuman vastainen kamppailu tuki- ja suojatoimin on omiaan
tukahduttamaan vähäisetkin uudistuspyrkimykset ja vähentämään kilpailua.
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Ennusteriskejä yltympäriinsä

Ennusteen riskit ovat suuret. Ne liittyvät varsinkin Venäjän talouden epävarmuuksiin,
investointeihin ja tuontiin. Uudet taistelut Itä-Ukrainassa sekä lisäpakotteet ja niistä tai
taantuman torjunnasta johtuvat talouden ja kaupan rajoitustoimet Venäjän puolelta
voisivat entisestään heikentää yksityisten yritysten haluja investoida reaalitalouteen.
Yksityisen pääoman virta pois Venäjältä voisi kasvaa, vaikka viranomaiset pyrkivät
rajoittamaan sitä. Tämän myötä rupla heikentyisi, inflaatio nopeutuisi ja vaimentaisi
kulutusta. Tämä supistaisi tuontia lisää.

Öljyn hinta voi olla oletettua halvempi tai kalliimpi. Hinnan muutos vaikuttaisi nopeasti
ruplaan, Venäjän vientituloihin ja tuontiin sekä valtiontalouden tuloihin. Yksityisten
investointien supistuminen voi puolestaan kärjistää talouden tuotantopääomarajoitetta,
jolloin talouden kyky vastata kysynnän elpymiseen voisi osoittautua hyvinkin heikoksi.

Pankkipaniikkitilanteet, joissa kotitaloudet ja yritykset vetävät varojaan pankeista, ovat
mahdollisia, vaikka viranomaiset ovat tehostaneet pankkien valvontaa. Toisaalta
keskuspankki on valmiudessa välittömiin tukitoimiin.

Julkisessa taloudessa aluebudjetit, joita on vaikea rahoittaa velalla, voivat joutua
yllättävän heikolle pohjalle, jos keskeisten tuloerien (voittoveron, työtuloveron ja
federaatiolta tulevien varainsiirtojen) saanti pettää. Valtiontalous saattaa lähivuosina
osin tukea talouskasvua arvioitua enemmän, jos maan johto ei saa karsittua federaation
menoja tavoitteidensa mukaisesti. Johto voi myös päätyä käyttämään valtionpankkien ja
keskuspankin rahoitusta huomattavasti lisää. Pidemmälle katsoen tämä kuitenkin
pahentaisi syntyvää rahoituksen umpikujaa.

Avainsanat

• Venäjä
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Rahapolitiikka tukee euroalueen
palautumista kriisistä
25.3.2015 11:00 • EURO & TALOUS 1/2015 • RAHAPOLITIIKKA

EKP:n neuvoston päätös keventää rahapolitiikkaa laajennetun omaisuuserien osto-
ohjelman avulla lisää kysyntää ja kiihdyttää inflaatiota usean kanavan kautta. Pankkien
taseiden kattavan arvioinnin valmistuminen sekä EKP:n toimet kohentavat
rahapolitiikan välittymistä pankkien luotonannon kautta. Yritysten rahoitusolojen
keveneminen sekä euroalueen yrityssektorin kohtuullinen velkaantuneisuus luovat
edellytyksiä investointien käynnistymiselle. Kotitalouksien suuret velanhoitokulut sekä
vähäinen nettovarallisuus pitävät yhä useassa euroalueen maassa yllä painetta
velkaantuneisuuden pienentämiseen ja heikentävät kotitalouksien kysyntää. Vaikka
poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka on perusteltua hintavakauden turvaamiseksi,
kielteisiä sivuvaikutuksia ei voida täysin sulkea pois. Kevyen rahapolitiikan
kohdentumista tuotannollisiin investointeihin asuntomarkkinoiden sijaan voidaan tukea
makrovakauspolitiikalla.

Uusia ostoja tehdään, kunnes hintavakaustavoite
on saavutettu

Tammikuussa EKP:n neuvosto päätti laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta
(expanded asset purchase programme, EAPP). Ostoja jatketaan, kunnes inflaatio on
kestävästi lähelle 2:ta prosenttia johtavalla polulla. Ohjelmassa eurojärjestelmä ulottaa
ostonsa euroalueen valtioiden sekä yhteiseurooppalaisten laitosten joukkolainoihin.
Loka-marraskuussa 2014 aloitetut yksityisten arvopapereiden (pankkien katettujen
joukkolainojen sekä omaisuusvakuudellisten arvopapereiden) ostot jatkuvat edelleen.
Arvopapereita ostetaan yhteensä 60 mrd. eurolla kuukaudessa maaliskuusta 2015 alkaen
vähintään syyskuuhun 2016 asti. Ostojen yhteismääräksi tulee siis vähintään 1 140 mrd.
euroa, ja valtaosa on euroalueen valtioiden joukkolainoja.

Ennakoiva viestintä, jonka mukaan EKP:n neuvosto on sitonut arvopaperiostot inflaation
kiihtymiseen hintavakaustavoitteen mukaiseksi, on keskeinen osa tammikuun
rahapoliittisia päätöksiä. Pitkittyvän hitaan inflaation vaiheessa on vaarana, että
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inflaatio-odotukset alkavat irtautua keskipitkän aikavälin ankkuristaan. Rahapoliittisten
korkojen jo ollessa alarajalla inflaatio-odotusten hiipuminen nostaisi reaalikorkoa eli
rahapolitiikka kiristyisi. Tammikuussa 2015 EKP:n neuvosto arvioi, että rahapolitiikan
lisäkevennykseen on tarvetta, sillä inflaationäkymät olivat edelleen heikentyneet.
Laajojen arvopaperiostojen avulla on mahdollista keventää rahapolitikkaa merkittävästi
tilanteessa, jossa tavanomaisia koronlaskuja ei enää voida tehdä.

Kuvio 1.

Euroalueen rahapolitiikan lisäkeventäminen valtionvelkakirjoja ostamalla eroaa muiden
keskeisten keskuspankkien toimista siinä, että euroalueella ostojen kohteena ovat yhden
maan sijasta usean valtion velkapaperit. Euroalueen valtioiden joukkolainoja ostetaan
jälkimarkkinoilta suhteessa maan kokoon (ns. pääoma-avain). Ostokohteena ovat
euromääräiset vakavaraiset investointiluokan velkapaperit, joiden juoksuaika on 2–30
vuotta. EU:n/IMF:n sopeutusohjelmia toteuttavien valtioiden velkapapereille, jotka eivät
yllä investointiluokkaan, asetetaan jonkin verran muita tiukemmat
kelpoisuusvaatimukset ja ostot keskeytetään ohjelman arvioinnin ajaksi. Lisäksi ostoja
rajoitetaan niin, että eurojärjestelmällä saa olla hallussaan korkeintaan 33 % kunkin
liikkeeseenlaskijan joukkolainoja ja enintään 25 % kustakin liikkeeseenlaskusta.

EKP:n neuvosto päätti myös, että yhteiseurooppalaisten laitosten velkapapereiden
ostoista (joiden osuus on 12 % kaikista uudentyyppisistä ostoista) mahdollisesti
aiheutuvat luottotappiot jaetaan. Lisäksi EKP:n osuus ostoista on 8 %, joten 20
prosenttiin uudentyyppisistä ostoista liittyy riskinjakojärjestelyjä.
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Kuvio 2.

Osto-ohjelma kiihdyttää kysyntää ja inflaatiota
usean kanavan kautta

Laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman myötä pidemmät korot laskevat, yritysten ja
kotitalouksien rahoitusolot kevenevät (lainakorot laskevat ja rahoituksen saatavuus
paranee) ja arvopapereiden hinnat nousevat. Rahapolitiikan keventäminen
inflaationäkymiin sidotun osto-ohjelma avulla kasvattaa inflaatio-odotuksia, mikä
alentaa reaalikorkoa. Reaalikoron lasku sekä rahoitusolojen yleinen keveneminen
vaikuttavat talouteen niin, että kysyntä kasvaa ja inflaatio kiihtyy. Määrällisen
keventämisen kokonaisvaikutukset talouteen tulevat pitkälti samoja kanavia pitkin kuin
tavallisen koronlaskun.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 29

http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/ostot-kasvattavat-eurojarjestelman-tasetta-vahintaan-1140-miljardilla-eurolla/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/ostot-kasvattavat-eurojarjestelman-tasetta-vahintaan-1140-miljardilla-eurolla/


Kuvio 3.

Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa keskuspankeilla on kokemusta laajoista
arvopapereiden osto-ohjelmista. Näistä maista onkin jo saatavissa tietoa ohjelmien
vaikutuksista. Tutkimuksista saadut arviot vaikutusten suuruudesta vaihtelevat, mutta
tulevaa rahapolitiikkaa koskevan, osto-ohjelmaan liittyvän viestinnän on todettu olevan
merkittävä osa kokonaisvaikutusta. Rahapoliittisten toimien vaikutukset
inflaatiovauhtiin näkyvät kuitenkin vasta myöhemmin, ja euroalueen inflaatio voi öljyn
hinnan jo toteutuneen alenemisen takia pysyä negatiivisena usean seuraavan kuukauden
ajan.

Yhdysvalloissa kahden ensimmäisen osto-ohjelman vaikutuksia (vuosina 2008 ja 2010)
on voinut lisätä se, että lähtötilanteessa valtionlainakorot olivat korkeammalla kuin
euroalueella tällä hetkellä. Euroalueella valtionlainakorot alenivat selvästi vuonna 2014,
kun luottamus julkiseen taloudenpitoon alueella pysyi hyvänä ja odotukset EKP:n
valtionlainojen ostoista vahvistuivat vuoden loppua kohden. Vuoden 2015 alussa 10
vuoden valtionlainakorot ovat vakiintuneet erittäin mataliksi ja useassa maassa
lyhyimmät valtionlainakorot ovat painuneet jopa negatiivisiksi.
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Kuvio 4.

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa talouden tila ja näkymät ovat kohentuneet, ja
markkinat arvuuttelevat erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin aloittavan koron nostot jo
vuoden 2015 aikana. Tässä tilanteessa eurojärjestelmän päätös rahapolitiikan
lisäkeventämisestä heikentää euron valuuttakurssia.

Eurojärjestelmän päätös laajentaa arvopaperiostojaan on heijastunut euroalueen
lähimaihin. Jo muutama päivä ennen EKP:n neuvoston päätöstä Sveitsin keskuspankki
päätti luopua alarajasta, jonka se oli asettanut Sveitsin frangille suhteessa euroon.
Sveitsin keskuspankki on myös laskenut talletuskorkonsa –0,75 prosenttiin.
Vaimentaakseen kruunun vahvistumispaineita myös Tanskan keskuspankki on joutunut
laskemaan talletuskorkonsa –0,75 prosentiin. Ruotsin keskuspankki on kahdessa erässä
laskenut ohjauskorkonsa negatiiviseksi, –0,25 prosenttiin, sekä ilmoittanut ostavansa
yhteensä 30 mrd. kruunulla Ruotsin valtion velkapapereita.

Makrovakausvälineillä ehkäistään mahdollisia
rahapolitiikan kielteisiä sivuvaikutuksia

Vaikka poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka on perusteltua euroalueen nykyisessä
taloustilanteessa, sillä voi olla myös ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Niitä voivat olla
esimerkiksi rahoitusvakauteen liittyvien riskien kasvu tai vaikutukset tulonjakoon.

Rahapoliittisten korkojen säilyminen pitkään matalina ja arvopaperiostojen tuoma
lisäkevennys voivat joissakin euroalueen maissa tai joillakin sektoreilla kiihdyttää
velkaantumista ja lisätä muita rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä.

Eurojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on hintavakauden turvaaminen, ja
rahapoliittiset päätökset perustuvat arvioihin euroalueen hintavakauteen kohdistuvista
riskeistä. Rahoitusvakauteen liittyvien riskien kasvuun tulee vastata ensisijaisesti
makrovakauspolitiikalla niin, että nämä riskit eivät merkittävästi kasva.
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Euroalue on makrovakauspolitiikan kannalta nyt huomattavasti paremmassa asemassa
kuin vielä joitakin vuosia sitten. Euroopan keskuspankki sai uusia
makrovakausvaltuuksia pankkivalvonnan käynnistyttyä marraskuussa 2014, ja
vastasyklinen pääomapuskurivaatimus on käytettävissä kaikissa euroalueen maissa
viimeistään vuodesta 2016 alkaen. EKP:llä on oikeus tiukentaa maakohtaisia
vastasyklisiä pääomapuskureita ja muita vakavaraisuusdirektiivissä ja -asetuksessa

säädettyjä makrovakausvälineitä yli kansallisten viranomaisten asettaman tason.[1]

Merkittävä osa euroalueen makrovakauspolitiikasta on kuitenkin edelleen kansallisten
viranomaisten vastuulla. Yhteisen rahapolitiikan toimintaympäristössä alueen maat
voivat vahvalla kansallisella makrovakauspolitiikalla tukea oman sekä koko euroalueen
talouden vakautta ja parantaa rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä. Tärkeää on, että
jäsenmaat ottavat omien kansallisten tarpeidensa mukaisesti kattavasti käyttöön
makrovakausvälineitä, jotta toimenpiteet voitaisiin kohdentaa parhaalla mahdollisella
tavalla. Tarvitaan sekä tehokkaita luotonannon kasvua hillitseviä välineitä että
luotonannon liialliseen kasvuun liittyvien riskien ymmärrystä, jotta
makrovakauspolitiikka ei olisi liian passiivista.

Pitkään matalana pysyvä korkotaso sekä rahapolitiikan epätavanomaiset toimet ovat
nostaneet esille kysymyksen erittäin kevyen rahapolitiikan mahdollisista vaikutuksista
tulojen ja varallisuuden jakautumiseen. Rahapolitiikka voi vaikuttaa tulojen ja
varallisuuden jakoon useaa reittiä, joista osa voi lisätä ja osa vähentää näitä eroja.
Tutkimustulokset viittaavat siihen, että arvopaperien laajat ostot voivat kasvattaa tulo- ja
varallisuuseroja. Koska suurituloiset kotitaloudet omistavat tyypillisesti enemmän
arvopapereita ja suurempi osa niiden tuloista on pääomatuloja, arvopaperien hintojen
nousu hyödyttää niitä enemmän kuin pienituloisia kotitalouksia. Toisaalta pienituloiset
sekä velkaiset kotitaloudet hyötyvät matalista koroista. Lisäksi kevyen rahapolitiikan
kysyntää lisäävä vaikutus voi kasvattaa työllisyyttä enemmän matalapalkkaisilla kuin
korkeapalkkaisilla aloilla.

Rahapolitiikan välittyminen pankkien luotonannon
kautta kohenemassa

EKP toteutti vuonna 2014 pankkien taseiden kattavan arvioinnin. Tämän arvioinnin alla,
etenkin vuoden 2013 lopulla, euroalueen pankit sopeuttivat taseitaan vähäriskisempään
suuntaan sekä pienentämällä taseitaan että parantamalla vakavaraisuuttaan. Lokakuussa
2014 valmistuneen kattavan arvioinnin mukaan suurin osa alueen merkittävistä
pankeista on tarpeeksi vahvoja vastaanottamaan vakavia sokkeja kansainvälisiltä
rahoitusmarkkinoilta ja reaalitaloudesta.

Rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että pankkien
riskinsietokyky on riittävä. Rahapolitiikan välittyminen pankkien kautta edellyttää
kuitenkin, että pankkien pääomat riittävät myös luotonannon ja siten riskinoton
lisäämiseen. Vuoden 2014 tilastojen perusteella näyttää siltä, että taseiden

1. Muita EKP:n säädettävissä olevia makrovakausvälineitä ovat mm. kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta

systeemisesti merkittäville rahoituslaitoksille asetettavat lisäpääomavaatimukset (ns. O-SII-vaatimukset) ja asuin-

ja kiinteistövakuudellisten luottojen vähimmäisriskipainot pankkien vakavaraisuuslaskennassa.
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sopeuttaminen aggregaattitasolla olisi päättynyt. Euroalueen pankkien yhteenlaskettu
tase ja riskipainotettujen saamisten määrä ovat kääntyneet kasvuun, mikä on positiivista
rahapolitiikan välittymisen kannalta. Tämä ei ole kuitenkaan heikentänyt pankkien
vakavaraisuutta, joka on pysynyt kutakuinkin ennallaan.

Vaikka pankkien tila on kohentunut, on niiden toimintaympäristö edelleen vaativa.
Euroalueen pankkisektorin suurin ongelma on yhä heikko kannattavuus. Pankkien
kannattavuutta heikentävät talouden tilan heikkous ja siitä johtuvat
arvonalentumistappioiden suuri määrä, luottojen huono laatu ja kehitys sekä luottojen

hinnoittelun kannalta ongelmallinen tasainen korkokäyrä.[2] Lisäksi yksittäisten suurten
pankkien kannattavuutta ovat rasittaneet oikeudenkäyntikulujen kasvu ja viranomaisten
asettamat sanktiot.

Talouden heikon tilan takia pankit kärsivät myös edelleen suurista luottoriskeistä
etenkin Etelä-Euroopan maissa. Geopoliittisten riskien kasvu ja näistä riskeistä johtuvat
negatiiviset reaalitalouden vaikutukset ovat myös lisänneet niiden pankkien
haavoittuvuutta, joilla on merkittävää toimintaa useissa Itä- ja Keski-Euroopan maissa
sekä muissa nousevissa talouksissa, kuten Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi Sveitsin
frangin nopea vahvistuminen tammikuussa 2015, kun keskuspankki luopui
valuuttakytköksestä, saattaa kasvattaa luottotappioiden määrää niissä maissa, joissa
lainoja on sidottu merkittävästi Sveitsin frangiin.

Kuvio 5.

2. Pankin korkokate muodostuu (pitkäaikaisista) lainoista perityn ja (lyhytaikaisille) talletuksille maksettavan

koron erotuksesta.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 33

http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/pankkien-varainhankinnan-kustannukset-ovat-pienentyneet/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/pankkien-varainhankinnan-kustannukset-ovat-pienentyneet/


Pankit saattavat yhä vältellä riskipitoisen
yrityslainanannon kasvattamista

EKP:n rahapoliittiset toimet tukevat rahoituksen välitystä monin keinoin. Kohdennetut
pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot (TLTRO) ja pankkien liikkeeseen laskemien
katettujen joukkolainojen osto-ohjelmat pienentävät pankkien varainhankinnan
kustannuksia ja alentavat siten antolainauksen kustannuksia ja lisäävät sen määrää.
Myös maaliskuussa 2015 alkaneella julkisen sektorin joukkovelkakirjoihin laajenevalla
osto-ohjelmalla pyritään siihen, että EKP:n pankeilta ostamien velkakirjojen avulla
lisätty likviditeetti kanavoituisi talouteen lainanannon kasvuna.

Rahapolitiikan välittymisessä pankkien kautta on kuitenkin edelleen haasteita. Vaikka
tarve vähentää riskiä pankkien taseissa olisikin pääosin päättynyt, ei ole ilmeistä, että
pankit olisivat merkittävästi valmiita lisäämään riskinottoaan lähitulevaisuudessa.
Rahapolitiikan toimien ohella pankkien riskiottokykyyn ja halukkuuteen vaikuttavat
myös sääntelyuudistukset ja vallitseva talouden tila.

Pankit tarvitsevat vähäriskisiä velkakirjoja vakuuksina keskuspankkioperaatioissa ja
muussa toiminnassaan. Sääntelyuudistukset pakottavat pankit jatkossa ylläpitämään
myös suurempia likviditeettipuskureita. Riskillisemmän luotonannon lisääminen
edellyttää pankeilta myös lisäpääomia, eikä uuden pääoman hankkiminen heikon
kannattavuuden aikana ole aivan ongelmatonta. Lisäksi eurojärjestelmän
valtionlainaostojen suorat pankkisektoriin kohdistuvat vaikutukset eroavat maittain, sillä
pankkien omistamien julkisten joukkovelkakirjojen määrä niiden taseissa vaihtelee.

Varainhankintakustannusten laskun vaikutus rahapolitiikan välittymisen kanavana voi
olla rajallinen. Sitä heikentävät mm. taseen pienenemisestä johtuva varainhankinnan
tarpeen yleinen väheneminen ja sääntelyuudistuksista aiheutuva paine lisätä talletusten
osuutta kokonaisvarainhankinnasta. Myös sijoittajavastuun kasvattaminen lisää osaltaan
pankkien varainhankinnan kustannuksia. Toisaalta vaikka euroalueen pankkien
keskimääräiset varainhankinnan kustannukset ovat jo pienentyneet alhaisiksi, joissakin
maissa laskuvaraa on edelleen.
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Kuvio 6.

Pankit hyötyvät EKP:n toimenpiteistä myös epäsuorasti reaalitalouden positiivisten
vaikutusten kautta. Paraneva reaalitalous näkyy pankeissa niiden taseen ja
kannattavuuden kohenemisena, kun mm. hoitamattoman lainakannan osuus pienenee.
Samalla pankkien luottoriskit vähenevät, mikä antaa pankeille paremmat edellytykset
lisätä lainanantoa.

Pidemmällä aikavälillä on luultavaa, että euroalueen pankkisektorin rakenne muuttuu.
Jos pankkien kannattavuus pysyy pitkään heikkona, se pakottaa pankkeja tehostamaan
toimintojaan ja kehittämään liiketoimintamallejaan. Tämä voi myös edelleen kasvattaa
yritysten markkinavarainhankinnan merkitystä euroalueen rahoitusjärjestelmässä.

Kevyt rahapolitiikka tukee investointeja
euroalueella

Euroalueen yritysten rahoitusolot ovat keventyneet merkittävästi vuoden 2014 aikana.
EKP:n luotonantoa tukevien toimien sekä maaliskuussa 2015 käynnistyneen laajennetun
omaisuuserien osto-ohjelman odotetaan yhä alentavan sekä yritysten pankkilainoistaan
maksamia korkoja että niiden pääomamarkkinoilta tulevan varainhankinnan
kustannuksia.

Yritysten rahoituksen saatavuutta ja kustannuksia seurataan sekä yrityksille suunnatulla
kyselyllä (ns. SAFE-kysely) että pankkien luotonantokyselyn (Bank Lending Survey)
perusteella. Yritysten rahoitusoloja selvittävän EKP:n SAFE-kyselyn mukaan euroalueen
yritykset arvioivat rahoituksen saatavuuden olleen aiempaa pienempi ongelma
syyskuussa 2014 päättyvänä puolivuotisjaksona. Luotonantokyselyn mukaan taas
yritysluottojen kysyntä on piristynyt vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ja
luottoehdot ovat keventyneet etenkin marginaalien pienenemisen kautta. Yritykset
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arvioivat oman pääomatilanteensa parantuneen. Myös pankit näkevät lainanottajien
taloustilanteen vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä vaikuttaneen positiivisesti
luottoehtojen keventymiseen.

Sekä PK- että suurten yritysten luottoehdot ovat keventyneet, ja erot maiden välillä ovat
pienentyneet. Luottoehtoja on helpotettu paitsi kaventamalla marginaaleja myös
pidentämällä lainojen keskimääräistä maturiteettia ja kasvattamalla lainojen kokoa.
Lisäksi vakuusvaatimuksia on kevennetty ja yrityksille on annettu enemmän
mahdollisuuksia tilinylityksiin. Riskillisemmissä lainoissa muutos on ollut pienempi,
mikä viittaa pankkien olevan edelleen hyvin varovaisia kasvattamaan riskinottoaan.
Yrityslainakannan kehityksessä on kuitenkin myönteisiä merkkejä, sillä lainakannan
pitkään jatkunut supistuminen näyttäisi hiljalleen olevan päättymässä.

Markkinarahoituksen osuus isojen yritysten lainakannasta on kasvanut samaan aikaan
kun kustannukset ovat laskeneet ennätysalhaalle. Rahalaitosten osuus suurten yritysten
ulkoisesta rahoituksesta on pienentynyt ja markkinarahoituksen osuus kokonaisvelasta
kasvanut euroalueella keskimäärin 5 prosenttiyksikköä vuoden 2008 jälkeen ja oli
vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä noin 12 %. Markkinarahoituksen osuuden
kasvu selittyy myös osittain kustannusten alenemisella. Yritysten liikkeeseen laskemien
joukkolainojen tuottovaatimukset ovat laskeneet euroalueella ennätysalas vuoden 2015
alkupuolella. Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma tukee yritysten
joukkolainamarkkinoita sitä kautta, että valtion velkakirjoja myyvien sijoittajien
odotetaan siirtyvän riskipitoisempiin sijoituskohteisiin, kuten yrityslainoihin.

Kuvio 7.

Vaikka yritysemissiot ovat osaltaan korvanneet pankkien luotonannon vajetta isojen
yritysten tapauksessa, PK-yrityksillä ei ole käytössä samanlaisia vaihtoehtoisia
rahoituslähteitä, ja ne ovat siksi edelleen hyvinkin riippuvaisia pankkien luotonannosta.
Lisäksi markkinarahoituksen osuus yritysten varainhankinnasta eroaa selvästi
maakohtaisesti. Esimerkiksi Espanjassa ja Irlannissa yritysten velkakirjojen
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liikkeeseenlaskut ovat pysyneet myös kriisin aikana hyvin vähäisinä pankkien
luotonantoon nähden, kun taas Ranskassa ja Portugalissa markkinarahoituksen
suhteellinen osuus on ollut perinteisesti suurempi ja myös edelleen kasvanut kriisin
aikana.

Euroalueen yrityssektorin velkaantuneisuus ei
merkittävä investointien jarru

Rahoituksen saatavuuden paraneminen ja kustannusten supistuminen eivät vielä näy
investointien kasvuna. Tuotannolliset investoinnit ovat euroalueella edelleen noin 10 %
pienemmät kuin vuonna 2008, ja niiden osuus bruttokansantuotteesta on supistunut
noin 4 prosenttiyksikköä. Yrityslainojen kysynnässä on kuitenkin selviä merkkejä
piristymisestä. Pankkien luotonantokyselyn (BLS) mukaan yrityslainojen kysyntä on
euroalueella selvästi piristynyt vuoden 2014 lopulla, ja sen odotetaan pysyvän
positiivisena myös alkuvuonna 2015.

Tutkimusten mukaan luottoehtojen keventäminen ja lainojen kysynnän kasvu
ennakoivat reaalitaloudellista kasvua vasta 3–4 vuosineljänneksen päähän.
Viimeaikaisen rahoitusolojen keventymisen myötä investointien voisi siis odottaa
alkavan kasvaa vuoden 2015 aikana.

Investointien heikon kehityksen taustalla voivat olla myös epävarmuus tulevasta
talouskehityksestä ja sitä kautta yritysten riskinottohalukkuuden vähentyminen.
Euroalueen luottamusindikaattorien perusteella odotukset talouskehityksestä ovat
kuitenkin kohentuneet ja uusimmat reaalitalouden tilastotiedot ovat olleet
markkinaodotuksia parempia.

Kasvua tukeva rahapolitiikka saattaa lisätä yritysten investointihalukkuutta myös
epäsuorasti, sillä laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma nostaa todennäköisesti myös
osakekursseja. Osakkeiden arvon noustessa yritysten markkina-arvo kasvaa ja
rahoituskustannukset entisestään pienenevät. Tämän myötä uuden pääoman
liikkeeseenlasku on yrityksille aiempaa kannattavampaa, mikä näkyy lopulta yritysten
investointimahdollisuuksien kasvuna. Pörssikurssit ovatkin kulkeneet samansuuntaisesti
investointien kehityksen kanssa sekä Yhdysvalloissa että euroalueella.

Toisaalta luottojen alhainen hinta tai saatavuuden parantuminenkaan eivät riitä
voimistamaan talouden toimeliaisuutta, jos ylivelkaantuneet yritykset pyrkivät
pienentämään velkataakkaansa, eivätkä tämän vuoksi investoi. Euroalueen yritysten
velkasuhde (velan kokonaismäärä bruttokansantuotetta kohti) on supistunut
huippuvuodesta 2009, joskin kehityksessä on maittain hyvin isoja eroja.
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Kuvio 8.

Esimerkiksi Saksassa kokonaisvelka-aste on yrityssektorilla ollut viimeiset 15 vuotta
selvästi alhaisempi kuin euroalueella keskimäärin, kun taas Irlannissa ja Espanjassa
velkasuhde kasvoi kriisin kärjistymiseen asti nopeasti. Näissä maissa yritykset ovat
kuitenkin parin viime vuoden aikana purkaneet merkittävästi velka-astettaan, eikä
euroalueen yrityssektoria voida yleisesti ottaen pitää kovin suuresti velkaantuneena. Silti
joidenkin maiden keskimääräistä korkeammat velka-asteet voivat edelleen olla osasyynä
yritysten lainamäärien ja investointien heikkoon kehitykseen.

Kotitalouksien velkataakan keventäminen jarruttaa
kulutusta euroalueella

Hintavakauden saavuttamisen kannalta on erityisen tärkeää, että rahapoliittiset toimet
vaikuttavat myönteisesti investointien lisäksi myös kulutukseen. Yksityinen kulutus
euroalueella oli vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen mennessä noussut kutakuinkin
rahoituskriisiä edeltävälle tasolle. On myös tärkeää, että toimenpiteet eivät aiheuta
rahoitusmarkkinoilla uutta epätasapainoa, kuten esimerkiksi asuntomarkkinakuplaa.
Tämä riski on kuitenkin tällä hetkellä melko vähäinen, sillä asuntojen hinnat ovat
laskeneet useimmissa euromaissa finanssikriisin jälkeen.

Uusien rahapoliittisten toimien odotetaan alentavan yhä myös kotitalouksien
lainakorkoja. Asuntolainojen viitekorkoina tyypillisesti käytetyt euriborit ovat alentuneet
koko vuoden 2014 ajan rahapolitiikkakorkojen laskun myötä. Vaikutus uusien
asuntolainojen keskikorkoon on ollut maltillisempi. Asuntolainakoroissa on kuitenkin
maittaisia eroja siinä, kuinka paljon ne voivat alentua.
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Kuvio 9.

Euroalueen kotitaloudet ovat edelleen melko velkaantuneita. Kotitalouksien velka-asteet
(velat suhteessa tuloihin) ovat kutakuinkin samoissa lukemissa kuin ennen globaalia
finanssikriisiä. Tämä voi vaikeuttaa rahapolitiikan välittymistä reaalitalouteen, sillä
uusien luottojen kysyntä pysyy vaisuna, jos kotitaloudet sopeuttavat edelleen taseitaan.
Asuntojen reaalihintojen noin 15 prosentin lasku rahoituskriisin alkuvaiheesta
nykyhetkeen tukee myös tätä käsitystä.

Velka-asteen liian yksinkertainen tarkastelu voi kuitenkin johtaa harhaan, sillä useissa
maissa kotitaloussektorin velka-aste suhteessa esimerkiksi bruttokansantuotteeseen on
ollut kasvutrendiltään positiivinen yli 30 vuoden ajan. Tällöin on vaikea arvioida, mikä
velka-aste viestittää ylivelkaantumisesta ja mikä ei.

Tarkempi kuva kotitalouksien tämänhetkisestä velkaantuneisuudesta saadaan
tarkastelemalla velanhoitosuhdetta eli velanhoitokuluja (korkokulut ja lainojen
lyhennykset) jaettuna nettotuloilla. Tämä indikaattori ei kasva ajan myötä, ja sen
poikkeamat pitkän ajan keskiarvosta näkyvät käänteisesti yksityisen kulutuksen

kasvussa.[3] Velanhoitosuhteen poikkeamat eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa, sillä
suuria velanhoitokustannuksia voidaan ylläpitää – ainakin jonkin aikaa – ottamalla
uusia luottoja. Tämä on mahdollista niin kauan kuin kotitalouksien nettovarallisuus
pysyy huomattavana. Vastaavasti, kun nettovarallisuus on alhainen, kotitalouksilta
puuttuvat vakuudet uusiin lainoihin, ja ne joutuvat supistamaan velkakantaansa. Siten
nettovarallisuuden poikkeamat pitkän ajan keskiarvosta luovat kuvan kotitalouksien
taipumuksesta kasvattaa tai pienentää velkataakkansa.

Kotitalouksien velanhoitosuhteet ovat selkeästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella
kaikissa isoissa euroalueen maissa Saksaa lukuun ottamatta. Nettovarallisuus sen sijaan

3. Drehmann, Mathias – Juselius, Mikael (2012) Do debt service costs affect macroeconomic and financial

stability? BIS Quarterly Review. Syyskuu 2012.
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on keskiarvon alapuolella. Yhdessä nämä tekijät todennäköisesti heikentävät jatkossakin
kotitalouksien kysyntää ja luovat painetta velan määrän pienentämiseen.

Kuvio 10.

Kevyt rahapolitiikka tukee osaltaan kotitalouksien velkaantuneisuuden purkua. Sikäli
kuin toimenpiteet pienentävät lainanhoitokustannuksia, ne voivat parhaimmissa
tapauksissa edesauttaa taseiden sopeutumista. Euroalueen lainakannan keskikorko on jo
alentunut noin 3 prosenttiin, mutta sen voidaan odottaa yhä laskevan jonkin verran.
Toisaalta pahimmassa tapauksessa uudet toimenpiteet voivat keinotekoisesti ylläpitää
varallisuushintoja ja siten hidastaa taseiden luonnollista sopeutumista.

Kotitalouksien uusien luottojen kysyntä pysynee vastedes maltillisena. Toisaalta tämä
vaimentaa rahapolitiikan välittymistä yksityiseen kulutukseen, mutta samalla estää
kevyen rahapolitiikan voimakkaan kohdentumisen asuntomarkkinoille. Tämä tarkoittaa,
että toimenpiteiden kuluttajahintainflaatiota kiihdyttävä vaikutus voi jäädä odotettua
pienemmäksi, mutta toisaalta asuntojen hintojen voimakasta nousua tuskin nähdään.

Maakohtaiset erot rahapolitiikan välittymisessä euroalueen kotitalouksien kautta
reaalitalouteen ovat kuitenkin suuret. Tähän vaikuttaa mm. kotitalouksien
velkaantuneisuus, jossa on suuria maakohtaisia eroja. Euroalueen maat voidaan jakaa
tässä suhteessa karkeasti neljään ryhmään.
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Kuvio 11.

Ensimmäisessä ryhmässä ovat maat, joissa oli raju kotimainen rahoitusbuumi ja
systeemikriisi globaalin finanssikriisin yhteydessä. Näitä maita ovat esimerkiksi Espanja

ja Portugali.[4] Nopea velkaantuminen näissä maissa kasvatti velanhoitosuhteen
ennätyskorkeaksi juuri ennen kriisiä. Kriisin jälkeisessä ympäristössä nämä maat ovat
kuitenkin onnistuneet vähentämään velkataakkansa. Tärkein yksittäinen tekijä tässä on
ollut asuntojen hintojen romahdus, joka johti nettovarallisuuden arvon romahtamiseen
ja sen myötä luottojen tarjonnan nopeaan supistumiseen. Myös lainakorkojen
alentuminen helpotti velanhoitopaineita ja paransi siten kotitalouksien
takaisinmaksukykyä.

Italia ja Alankomaat muodostavat toisen ryhmän. Kotitalouksien velanhoitopaineet
kasvoivat näissä maissa ennen kriisiä lähes vastaavalla tavalla kuin Espanjassa ja
Portugalissa, joskaan eivät yhtä voimakkaasti. Velanhoitopaineiden kasvu on näissä
maissa kestänyt pitkään ja nettovarallisuuden arvo on alentunut. Tämä epäsuotuisa
kehitys on vasta viime aikoina ollut kääntymässä. Velan määrän vähentäminen kestää
luultavasti vielä pitkään, ja toipuminen on hidasta.

Kolmannessa ryhmässä on maita, joissa oli lyhyt elpymisen jakso finanssikriisin jälkeen,
mutta joissa tällä hetkellä selkeästi näkyy, että velanhoitopaineiden lisääntyminen
heikentää talouskasvua (Belgia, Ranska ja Suomi). Asuntojen hinnat eivät näissä maissa
romahtaneet samalla tavalla kuin muissa ryhmissä, joten nettovarallisuus pysyi suurena
ja kotitalouksien velkaantuneisuus jatkui. Tämä kehitys sai myös tukea lainakorkojen
alenemisesta kevyen rahapolitikan myötä. Nettovarallisuus on näissä maissa muuttunut
viime aikoina negatiiviseksi, mikä viittaa siihen, että edessä on pitkä velan vähentämisen
vaihe, jossa talouskasvu on hidasta.

4. Irlanti kuuluu myös tähän maaryhmään, mutta velanhoitosuhteen ja nettovarallisuuden poikkeamien

laskemiseksi tarvittavat tilastotiedot puuttuvat.
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Ainoa euroalueen tasolla merkittävä poikkeus kotitalouksien velkakehityksessä on Saksa,
joka yksin muodostaa neljännen ryhmän. Saksassa asuntojen reaalihinnat laskivat
pitkään ennen rahoituskriisiä ja pitivät nettovarallisuuden alhaalla. Tästä syystä Saksan
kotitaloudet vähensivät velkakantaansa ja siten velanhoitosuhde on tällä hetkellä
selkeästi keskiarvoa pienempi. Nettovarallisuuden poikkeamat ovat myös muuttuneet
positiivisiksi viime aikoina asuntojen hintojen elpymisen myötä. Tällä perusteella
yksityisen kulutuksen kasvulukujen voidaan lähitulevaisuudessa odottaa olevan Saksassa
aiempaa parempia.

Avainsanat

• rahapolitiikka
• euroalue
• makrovakaus
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Onko euroalueella vaarana
samanlainen deflaatiokehitys kuin
Japanissa?
25.3.2015 11:00 • EURO & TALOUS 1/2015 • RAHAPOLITIIKKA • TOMI KORTELA

Euroalueen inflaatio on jo pitkään ollut keskuspankin hintavakaustavoitetta vaimeampi
ja hidastunut viime kuukausina edelleen. Tämä on lisännyt huolta, että euroalue voisi
joutua samanlaiseen pitkäaikaiseen deflaatioon kuin Japani. Yhdysvaltain kokemukset
kuitenkin osoittavat, että Japanissa koettu kehitys on mahdollista välttää. Keskeistä
näyttää olevan inflaatio-odotusten ankkurointi. Uusilla rahapoliittisilla
keventämistoimillaan euroalue on vähentänyt riskiä, että se joutuisi kokemaan
samanlaisen deflaation kuin Japani.

Miten inflaatio määräytyy?

EKP:n tavoite on pitää keskipitkällä aikavälillä inflaatio alle 2 prosentissa, mutta lähellä
sitä. Jotta tavoite on mielekäs, keskuspankin tulee pystyä kontrolloimaan inflaatiota
rahapolitiikan avulla. Tämä on mahdollista, koska keskuspankilla on yksinoikeus luoda
rahaa, mikä takaa sille mahdollisuuden säädellä rahan hinnan ja määrän kehitystä.
Keskuspankki tyypillisesti ohjaa rahan hintaa ohjauskorolla, joka vuorostaan määrittää
koko korkotasoa taloudessa. Inflaatiotavoitteen saavuttamiseen ohjauskorkoa
muuttamalla on olemassa hyvät teoreettiset perusteet, kun keskuspankki seuraa ns.
Taylor-periaatetta: ohjauskorkoa muutetaan enemmän kuin inflaatio poikkeaa
tavoitteestaan.

Taylor-periaatteen mukaisilla ohjauskoron muutoksilla pyritään vaikuttamaan
nimelliskorkojen tasoon siten, että myös reaalikorko – eli nimelliskoron ja inflaation
erotus – muuttuisi haluttuun suuntaan. Reaalikoron muutokset ovat keskeisiä, koska ne
ohjaavat kulutus- ja investointipäätöksiä. Toisin sanoen inflaation kiihtyessä tavoiteltua
nopeammaksi taloudellista aktiivisuutta vähennetään reaalikorkoa nostamalla, mikä
vuorostaan hidastaa inflaatiota. Inflaation ollessa tavoiteltua hitaampaa toimitaan
päinvastoin. Uskottava rahapolitiikka mahdollistaa inflaatio-odotusten kontrolloinnin:
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kenelläkään ei ole syytä odottaa tavoitteesta poikkeavaa inflaatiota lyhytkestoisia
poikkeamia lukuun ottamatta. Inflaatio-odotusten kontrollointi on inflaatiotavoitteen
toteutumisen kannalta keskeistä, koska odotettu inflaatio vaikuttaa toteutuneeseen

inflaatioon.[1]

Pitkällä aikavälillä keskuspankki ei pysty määräämään reaalikorkoa, joka määräytyy
siten, että hyödykemarkkinat ovat tasapainossa, eli tavaroiden ja palvelujen kysyntä

vastaa niiden tarjontaa.[2] Nimelliskorko määräytyy tällöin hyödykemarkkinoiden
tasapainon osoittaman reaalikoron ja keskuspankin määräämän (odotetun) inflaation
summana. Tämä yhteys tunnetaan paremmin Fisher-yhtälönä: i = r + π. Tässä yhtälössä i
on nimelliskoro, r reaalikorko ja π odotettu inflaatio. Taylor-periaatteen noudattaminen
ja Fisher-yhtälön osoittaman yhteyden olemassaolo takaavat sen, että talous pysyy
keskuspankin haluamassa tasapainossa. Inflaatio on yhdenmukaista keskuspankin
inflaatiotavoitteen kanssa, ja reaalikorko on tasolla, jolla hyödykemarkkinat ovat
tasapainossa.

Kirjallisuudessa on kuitenkin esiintuotu mahdollisuus, että taloudessa on myös toinen

tasapaino.[3] Tätä tasapainoa voidaan pitää ei-toivottuna, koska siinä hintojen kehitys
poikkeaa keskuspankin tavoitteesta ja on mahdollisesti deflatorista. Tällaiseen tilaan
voidaan joutua, jos talouteen kohdistuu huomattava inflaatiota hidastava negatiivinen
sokki. Tällöin Taylor-periaatteen noudattaminen johtaisi tilanteeseen, jossa
nimelliskorko laskee nollaan. Asetelma tunnetaan yleisesti likviditeettiloukkuna.
Korkojen nolla-alarajalla Taylor-periaatetta ei voida enää noudattaa ohjauskorkoa
muuttamalla, jolloin inflaatio voi ajautua keskuspankin tavoitearvosta poikkeavaan
tasapainoarvoon. Ei-toivotussa tasapainossa inflaatio muodostuu sellaiseksi, jolla
reaalikorko tasapainottaa hyödykemarkkinat. Inflaatio vastaa siis hyödykemarkkinat

tasapainottavaa reaalikorkoa negatiivisella etumerkillä.[4]

Käytännön esimerkki ei-toivotun tasapainon olemassaolosta on mahdollisesti

Japani.[5] Japanin voidaan ajatella olleen tällaisessa ei-toivotussa tasapainossa jo 20
vuotta, jona aikana hinnat ovat kehittyneet deflatorisesti. Jos Japanin katsotaan olevan
tällaisessa ei-toivotussa tasapainossa, on mahdollista, että muutkin kehittyneet taloudet,
kuten Yhdysvallat tai euroalue, voivat joutua samaan tilaan.

1. Hintatason määräytymisen perusteista tyypillisissä rahapolitiikkamalleissa, ks. Cochrane (2011), Woodford

(2003, luku 2) ja Eusepi (2007).

2. Tasapainolla viitataan tässä mallin lepotilaan (steady state), jota tarkemmin määriteltynä voisi kutsua pitkän

aikavälin tasapainoksi. Tieteellisessä kirjallisuudessa tasapainolla viitataan mallin muuttujien arvoihin, jotka

täyttävät mallin ratkaisussa käytettävät ehdot. Lisäksi tässä esitetty hyödykemarkkinat tasapainottava reaalikoron

taso tunnetaan myös wickselliläisenä luonnollisen reaalikoron tasona.

3. Benhabib ym. (2001).

4. Reaalikorko määritellään Fisher-yhtälöstä nimelliskoron ja (odotetun) inflaation erotuksena eli r = i – π.

Likviditeettiloukussa nimelliskorko on nolla eli i = 0. Tällöin ei-toivotussa tasapainossa inlfaation pitää asettua

vastaamaan hyödykemarkkinat tasapainottavaa reaalikorkoa negatiivisella etumerkillä eli r = – π.

5. Esim. Eggertsson – Woodford (2003) viittaavat mahdollisuuteen, että Japani on Benhabibin ym. (2001)

osoittamassa ei-halutussa tasapainossa. Ks. myös Evans – Honkapohja (2005) sekä Evans – Guse – Honkapohja

(2008).
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Yhdysvaltain mahdollisuutta päätyä Japanin kaltaiseen tilanteeseen on myös

tarkasteltu.[6] Yhdysvalloissa inflaatio hidastui edelleen keväällä 2010, vaikka korot oli jo
laskettu nollarajalle. Tässä tilanteessa yhtymäkohdat Japaniin olivat selvät. Euroalue
puolestaan saavutti syksyllä 2014 korkojen nolla-alarajan, mistä huolimatta inflaatio
jatkoi hidastumistaan. Tilanne onkin euroalueella hyvin samankaltainen kuin
Yhdysvalloissa keväällä 2010. On siis hyviä perusteita huoleen, että euroalue ajautuisi

Japanissa koettuun deflatorisen hintakehityksen ei-toivottuun tasapainoon.[7] Tässä
artikkelissa tarkastellaan näitä riskejä.

Tarkastelun lähtökohdat ovat samat kuin vastaavassa Yhdysvaltain taloutta
tarkastelleessa Bullardin tutkimuksessa. Lisäksi artikkelissa pohditaan syitä siihen, miksi
Japani joutui ei-toivottuun tasapainoon, mutta Yhdysvallat vältti sen. Yhdysvaltain ja
Japanin kokemusten perusteella voidaan todeta, että eurojärjestelmän uusi laajennettu
osto-ohjelma pienentää huomattavasti riskiä euroalueen ajautumisesta Japanissa koetun
kaltaiseen deflatoriseen kehitykseen.

Taylor-periaatteen vaara: Japani ja euroalue

Ajatusta kahdesta tasapainosta havainnollistetaan kuviossa 1, jossa kuvataan
ohjauskoron ja pohjainflaation välistä suhdetta Japanissa ja euroalueella. Katkoviiva
kuviossa 1 on Fisher-yhtälö, joka kuvaa inflaation ja nimelliskoron yhdistelmiä, joilla
reaalikorko tasapainottaa hyödykemarkkinat. Jos nimelliskoron ja inflaation yhdistelmä
ei vastaa Fisher-yhtälöä, kotitaloudet ja yritykset uskovat inflaation muuttuvan.
Inflaation muutokset johtavat puolestaan nimelliskoron muutoksiin, joita kuvaa
keskuspankin rahapolitiikkasääntö (kuvion yhtenäinen käyrä). Käyrien leikkauskohdissa
inflaatio ja nimelliskorko ovat tasolla, jossa inflaatio on keskuspankin asettamalla tasolla
ja reaalikorko tasapainottaa hyödykemarkkinat. Näissä pisteissä inflaatio tai
nimelliskorko ei enää muutu, eli talous on tasapainossa.

6. Bullard (2010).

7. Esim. Lawrence Summers esitti Maailman talousforumissa Davosissa, että euroalueesta tulee ”uusi Japani”

(ks. http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-01-21/europe-on-its-way-to-being-the-new-japan-summers).
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Kuvio 1.

1. Euroalue 1/2002–1/2015
2.
3.
4.

Rahapolitiikkasääntö
Japani 1/2002–10/2013
Fisher-yhtälö

Lähde: Macrobond.

Ohjauskorko sekä inflaatio Japanissa ja euroalueella
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Kuviossa 1 oikealla ylhäällä oleva käyrien leikkauskohta kuvaa keskuspankin
tavoittelemaa tasapainoa, jonka ympäristössä euroalueen havainnot ovat.
Rahapolitiikkasääntö muuttaa ohjauskorkoa voimakkaasti keskuspankin haluaman
tavoitteen ympärillä Taylor-periaatteen mukaisesti, mikä pitää inflaation lähellä
tavoitetasoa. Kuvion alaosassa nimelliskoron nolla-alaraja kuitenkin rajoittaa
rahapolitiikkasääntöä. Tällöin muutokset inflaatiossa johtavat yhä pienempiin
muutoksiin ohjauskorossa, jolloin Taylor-periaate ei toteudu. Ohjauskoron avulla
harjoitetun rahapolitiikan voidaan katsoa olevan aktiivista – eli Taylor-periaatteen
mukaista, kun inflaatio on hieman yli 1 prosentin.

Fisher-yhtälöllä ja rahapolitiikkasäännöllä on toinen leikkauskohta erittäin matalan
inflaation tasolla. Tämä on ei-toivottu tasapaino, jossa inflaatio on selvästi hitaampaa
kuin keskuspankki haluaisi. Japanin talous näyttää pysytelleen pitkään tämän ei-
toivotun deflatorisen tasapainon ympärillä. Keskeistä on huomata, että muutokset
inflaatiossa eivät aikaansaa muutosta ohjauskorossa (rahapolitiikkasäännön lähes
vaakasuora osuus). Tähän tilaan ajaudutaan, kun inflaatio hidastuu suunnilleen alle 1
prosentin. Tällöin rahapolitiikka on passiivista kahdesta syystä. Ensinnäkin
nimelliskoron nollaraja estää ohjauskoron alentamisen inflaation hidastuessa. Toiseksi
keskuspankin tavoittelema inflaatiotaso on kaukana, jolloin inflaatio voi nopeutua pitkän
aikaa ylittämättä keskuspankin tavoitetasoa. Toisin sanoen rahapolitiikka on passiivista,
koska nimelliskoron nolla-alaraja estää koron laskut ja koron nostoon ei hitaan inflaation
vallitessa ole tarvetta.
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Keskeistä kuviossa 1 on, että euroalueen ja Japanin havaintojen muodostamat joukot
eivät leikkaa toisiaan koko havaintojaksolla. Taloudet tyypillisesti heilahtelevat
tasapainojensa ympärillä ja pyrkivät palautumaan kohti tasapainoa. Sekä euroalue että
Japani ovat pysytelleet lähellä tasapainojaan, mikä kuvaa ajatusta kahdesta tasapainosta.
Toisin sanoen, Japanin ja euroalueen havaintojen voidaan nähdä hyvin kuvaavan
keskuspankin tavoitteleman tasapainon ja ei-toivotun tasapainon olemassaoloa.

Euroalueen viimeisimmät havainnot ovat kuitenkin siirtyneet lähemmäs Japanin
havaintoja kuin koskaan aikaisemmin: ohjauskorko on laskettu 0,05 prosenttiin, ja
pohjainflaatio on 0,6 %. Tämä ei kuitenkaan tämän tarkastelun mukaan ole
tasapainotila. Aktiivinen rahapolitiikka johtaisi inflaation takaisin haluttuun
tasapainoon, mutta passiivisella politiikalla olisi mahdollisuus joutua Japanin kokemaan
tasapainoon. Euroalue on seurannut Taylor-periaatetta laskiessaan ohjauskorkoa, mutta
nimelliskoron nollaraja ei enää mahdollista aktiivista rahapolitiikkaa ohjauskorkoa
muuttamalla. Ohjauskoron avulla harjoitettu rahapolitiikka muuttuu passiiviseksi, mikä
ilman epätavanomaisia toimia voisi johtaa talouden ei-haluttuun tasapainoon.

Keskeinen syy siihen, miksi ei-toivottuun tasapainoon joudutaan, on Taylor-periaatteen
noudattaminen rahapolitiikassa. Keskuspankin tavoitteleman tasapainon ympäristössä
Taylor-periaate pitää inflaation rajattuna, jolloin periaate toimii hyvänä rahapoliittisena
ohjenuorana. Kun ollaan kauempana keskuspankin tavoitteesta, Taylor-periaatteen
noudattaminen johtaa talouden likviditeettiloukkuun, jossa ohjauskoron avulla
harjoitettu rahapolitiikka muuttuu passiiviseksi. Rahapolitiikan passiivisuus
mahdollistaa joutumisen ei-toivottuun tasapainoon. Toisin sanoen Taylor-periaate toimii
hyvänä rahapolitiikkasääntönä ainoastaan keskuspankin tavoitteleman tasapainon
ympäristössä. Tästä syystä Taylor-periaatteeseen sisältyy vaara. Kuvion 1 mukaan
euroalue on vuoden 2015 alussa suuremmassa vaarassa kuin koskaan ennen joutua ei-
toivottuun deflatoriseen tasapainoon, jossa Japani on ollut viimeiset 20 vuotta.

Euroalue ei ole ainoa talous, joka on ollut lähellä Japanin kaltaista likviditeettiloukkua.
Myös Yhdysvallat on mahdollisesti ollut joutumassa samanlaiseen likviditeettiloukkuun

tai ei-toivottuun tasapainoon.[8] Nyt tiedetään, että Yhdysvallat kuitenkin vältti
pitkäaikaisen deflaation. Yhdysvaltain ja Japanin talouksien tutkiminen nimelliskorkojen
nolla-alarajan tilanteessa tarjoaa hyvän lähtökohdan tarkastella syitä siihen, miksi talous
voi joutua ei-toivottuun tasapainoon tai välttää sen.

Onko Japanin kohtalo vältettävissä?

Euroalueen viime vuosien inflaation ja ohjauskoron kehitys on verrattavissa Japanin ja
Yhdysvaltain kehitykseen. Kuvioissa 2 ja 3 kuvataan pohjainflaation ja ohjauskoron
kehitystä Yhdysvalloissa, Japanissa ja euroalueella tilanteessa, jossa talousalueet ovat
kohdanneet nimelliskorkojen nolla-alarajalla hitaan inflaation. Tätä voidaan ajatella
edellisessä luvussa kuvattuna tilanteena, jossa ohjauskoron muutoksiin perustuva
rahapolitiikka muuttuu passiiviseksi, mikä kasvattaa riskiä joutua ei-toivottuun
tasapainoon. Nyt tiedetään, että Yhdysvallat kuitenkin vältti Japanin kehityksen.

8. Bullard (2010).
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Euroalueen kannalta keskeinen kysymys on, miksi Japani joutui ei-toivottuun
tasapainoon mutta Yhdysvallat vältti sen.

Kuvio 2.

1. Yhdysvallat
2.
3.

Euroalue
Japani

Hetki 0 kuvaa ajankohtaa, jolloin talousalueet kohtasivat nimelliskoron
nolla-alarajan ja hitaan inflaation yhdistelmän. Kyseinen hetki Yhdysvalloille
on 9/2010, Japanille 9/1995 ja euroalueelle 10/2014.

Lähde: Macrobond.
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Kuvio 3.

1. Yhdysvallat
2.
3.

Euroalue
Japani
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Ohjauskorko ennen ja jälkeen nimelliskoron nolla-alarajan
ja hitaan inflaation yhdistelmää

Hetki 0 kuvaa ajankohtaa, jolloin talousalueet kohtasivat nimelliskoron
nolla-alarajan ja hitaan inflaation yhdistelmän. Kyseinen hetki Yhdysvalloille
on 9/2010, Japanille 9/1995 ja euroalueelle 10/2014.

Lähde: Macrobond.

Yhdysvaltain riskiä joutua vuoden 2010 kehityksen päätteeksi samanlaiseen ei-

toivottuun tasapainoon kuin Japani on myös selvitetty.[9] Tutkimuksessa todettiin, että
todennäköisyys joutua ei-toivottuun tasapainoon oli tuolloin kasvanut, joskin se säilyi
pienenä. Tutkijat tulkitsivat tuloksiaan siten, että inflaatio-odotukset pohjimmiltaan
määräävät sen, mihin tasapainoon talous lopulta joutuu. Talouden tasapainon
vaihtuminen vaatii siis, että talouden toimijat samanaikaisesti (tai koordinoidusti)
vaihtavat odotukset keskuspankin haluamasta tasapainosta ei-toivottuun tasapainoon.
Tällaisesta kehityksestä on viitteitä, koska pitkän aikavälin inflaatio-odotukset
käyttäytyvät eri tavalla Yhdysvalloissa ja Japanissa (kuvio 4).

9. Aruoba ym. (2014).
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Kuvio 4.

1. Yhdysvallat
2.
3.

Euroalue
Japani

Pitkän aikavälin inflaatio-odotukset
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Yhdysvaltojen ja euroalueen inflaatio-odotus on inflaatioswapien
mukainen 5 vuoden keskimääräinen inflaatio 5 vuoden kuluttua.
Japanin inflaatio-odotus on konsensusennusteen 10 v inflaatioennuste.

Lähteet: Aruoba ym. ja Bloomberg.

Yhdysvaltain ja Japanin pitkän aikavälin inflaatio-odotukset poikkesivat huomattavasti
toisistaan, kun maat kohtasivat nimelliskorkojen nolla-alarajan hidastuvan
inflaatiokehityksen aikana (hetki 0 kuviossa 4). Yhdysvalloissa pitkän aikavälin inflaatio-
odotukset pysyivät vakaina noin 2,8 prosentin lähettyvillä huolimatta siitä, että inflaatio
oli hidastunut jo huomattavasti (kuvio 2). Japanissa taas kehitys oli päinvastaista: pitkän
aikavälin inflaatio-odotukset vaimenivat noin 2,5 prosentista lähes 1,5 prosenttiyksikön
verran. Lopulta Japanin pitkän aikavälin inflaatio-odotukset päätyivät 0,3 prosenttiin
vuonna 2003. Yhdysvaltain tapauksessa inflaatio-odotukset pysyvät ankkuroituneina,
kun taas Japanin odotusten käyttäytyminen kuvastaa päinvastaista tilannetta. Inflaatio-
odotukset Japanissa osoittivat pitkällä aikavälillä hidasta inflaatiota, joka lopulta myös
toteutui. Yhdysvalloissa tilanne oli päinvastainen, mikä mahdollisti ei-toivotun
tasapainon välttämisen.

Euroalueen inflaatio-odotukset pysyivät vakaina aina vuoden 2014 alkuun asti (ajanhetki
–4 kuviossa 4). Tämän jälkeen pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat pienentyneet 2,3
prosentista 1,8 prosenttiin. Vuoden 2015 ensimmäisen 3 viikon havaintojen keskiarvo on
1,6 % (katkoviiva kuviossa 4). Jos inflaatio-odotusten vaimeneminen jatkuu, euroalueen
kehitys lähestyisi Japanin tilannetta ja eriytyisi Yhdysvaltain kehityksestä eli
ankkuroituneiden inflaatio-odotusten tilanteesta. Tällöin riski siitä, että euroalue joutuu
ei-toivottuun tasapainoon, kasvaisi. Erityisen riskin euroalueelle muodostaa öljyn hinnan
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huomattava halpeneminen, koska hinnan lasku muutti inflaation negatiiviseksi
joulukuussa. Inflaation hidastuminen mahdollistaa sen, että talouden toimijoiden
inflaatio-odotukset alkavat samanaikaisesti poiketa EKP:n inflaatiotavoitteesta.
Euroalueella tulee siis varmistua siitä, että öljyn hinnanlaskun aiheuttama inflaation
hidastuminen ei siirry inflaatio-odotuksiin, koska muutos odotuksissa voi johtaa ei-
toivottuun tasapainoon.

Inflaatio-odotusten ankkurointi on yksi rahapolitiikan keskeisiä tavoitteita, koska
inflaatio-odotukset voivat toteuttaa itse itsensä ja johtaa tavoitteesta poikkeavaan
hintatason kehitykseen. Tutkimuksen mukaan rahapolitiikan erilaisuus olikin lopulta
keskeinen syy siihen, miksi Yhdysvallat vältti ei-toivotun tasapainon ja Japani taas joutui

siihen.[10] Toisin sanoen Japanin kokema deflatorinen kehitys on siis vältettävissä
aktiivisen rahapolitiikan avulla. Tarkastelemalla maiden harjoittamaa rahapolitiikkaa
nimelliskorkojen nolla-alarajalla voidaan löytää elementtejä siihen, miten
rahapolitiikalla voidaan välttää pitkäaikainen deflaatio.

Millaisella rahapolitiikalla Japanin kokema deflaatio
voidaan välttää?

Yhdysvaltain ja Japanin tapausten perusteella näyttää siltä, että inflaatio-odotusten
ankkurointi keskuspankin tavoitteen mukaiseksi on keskeistä, kun vähennetään riskiä ei-
toivottuun tasapainoon siirtymisestä. Ohjauskoron nolla-alarajalla ei voida käyttää
ohjauskoron muutoksia kasvattamaan inflaatio-odotuksia, vaan keskuspankin on
käytettävä ns. epätavanomaisia toimia. Sekä Japanissa että Yhdysvalloissa käytettiin
määrällistä keventämistä (quantitative easing, QE) instrumenttina rahapolitiikan
keventämiseksi. Sen lisäksi Yhdysvalloissa keskuspankki vahvisti toimiaan ennakoivan
viestinnän avulla.

Määrällisestä keventämisestä voidaan puhua, kun ohjauskoron nolla-alarajalla
keskuspankki kasvattaa rahaperustaa yli tavanomaisen korko-ohjauksen edellyttämän
tason. Määrällinen keventäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi ostamalla pitkän
juoksuajan valtionvelkakirjoja. Tämän rahapolitiikan vaikutukset inflaatio-odotuksiin

voivat tulla kolmella eri tavalla.[11]

Ensinnäkin valtionvelkakirjojen tai muiden arvopaperien osto voi nostaa näiden
papereiden hintaa, mikä näkyy tuottotason laskuna. Tällöin on mahdollista, että
talouden korkotaso laskee yleisemminkin. Korkotason lasku lisää kysyntää taloudessa ja
kiihdyttää näin inflaatiota ja inflaatio-odotuksia. Tämä vaikutuskanava tunnetaan myös
portfoliovaikutuskanavana. Kanavan vaikuttavuutta on ollut vaikea varmentaa, ja

empiiriset tutkimukset poikkeavat toisistaan huomattavasti.[12]

10. Aruoba ym. (2014).

11. Tässä tarkastellaan mahdollisia vaikutuskanavia vain hyvin karkeasti. Ks. tarkemmin Krishnamurthy – Vissing-

Jorgenssen (2011).

12. Kriittinen yhteenveto empiirisistä tutkimuksista, ks. Thornton (2014).
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Toinen vaikutuskanava on ns. signalointikanava, jolla keskuspankki vahvistaa

ennakoivaa viestintää tulevasta korkokehityksestä.[13] Tässä vaikutuskanavassa
keskuspankki pyrkii osoittamaan sitoutumistaan poikkeuksellisen alhaiseen korkotasoon
määrällisellä keventämisellä. Määrällisen keventämisen jatkaminen jonkin tavoitteen
saavuttamiseksi takaa sen, että korot pysyvät matalina, vaikka tyypillistä
rahapolitiikkasääntöä käyttämällä korkojen nosto voisi olla aiheellista. Määrällinen
keventäminen uutena rahapolitiikkatoimena osoittaa talouden toimijoille, että korkojen
aikaura ei välttämättä enää seuraa vanhaa uraa. Korkouran lasku johtaa kysynnän
kasvuun ja inflaation sekä inflaatio-odotusten voimistumiseen.

Kolmatta vaikutuskanavaa voidaan kutsua inflaatio-odotuskanavaksi. Tässä
vaikutuskanavassa voidaan finanssi- ja rahapolitiikan yhteisvaikutuksen avulla ehkäistä

odotuksia deflatorisesta kehityksestä.[14] Kun määrällisellä keventämisellä kasvatetaan
rahaperustaa säännönmukaisesti ennakolta asetetun hintavakaustavoiteen
ylläpitämiseksi, voidaan taloudesta sulkea pois hintojen ja määrien urat, joiden pitäisi
toteutua, jotta deflatorinen kehitys on mahdollista. Monet eri finanssi- ja rahapolitiikan
yhdistelmät ovat mahdollisia, mutta esimerkkinä voidaan ajatella seuraavaa tilannetta:
jotta deflatorinen kehitys voi taloudessa toteutua, pitää rahaperustan käytännössä
lopulta supistua. Kasvattamalla (mahdollisesti hyvin pitkään) rahaperustaa
keskuspankki signaloi talouden toimijoille, että deflatorinen tasapaino ei lopulta ole

mahdollinen.[15] Tällöin myöskään odotukset eivät voi muodostua ei-toivotun tasapainon
mukaisiksi, jolloin tämä tasapaino vältetään.

Kahden viimeksi mainitun vaikutuskanavan toiminnassa on keskeistä, että määrällinen
keventäminen on tehty uskottavasti. Pelkästään rahaperustan kasvattaminen ei vielä
muuta talouden toimijoiden oletuksia tulevasta inflaatiosta ja korkokehityksestä. Tämä
johtuu siitä, että rahaperustan kasvattaminen voidaan myös ”perua”. Japanissa 2001
alkaneessa määrällisessä keventämisessä rahaperustaa kasvatettiin huomattavasti, mutta
vuoden 2006 jälkeen rahaperusta palautettiin lähelle lähtötasoa. Japanissa talouden
toimijat eivät koskaan muuttaneet käsitystään tulevasta korko- tai inflaatiokehityksestä,
koska eivät ehkä kokeneet, että rahapolitiikalla on uskottavasti sitouduttu hintatason
nousuun. Lopulta talouden toimijoiden odotukset toteutuivat ja keskuspankki asetti

rahaperustan deflatorisen kehityksen mukaiseksi.[16]

Japanissa talouden toimijoilla oli monia syitä pitää toteutettua määrällistä keventämistä
epäuskottavana. Keskuspankin viestintä ei tukenut täysimääräisesti määrällisen
keventämisen politiikkaa, ja Japanin keskuspankki oli huolissaan nopeutuvasta

inflaatiosta eikä niinkään deflaatiosta.[17] Onkin väitetty, että Japanin keskuspankilla oli

13. Woodford (2012).

14. Eggertsson – Woodford (2003) s. 193–198.

15. Tarkalleen ottaen ehtona on, että julkisen sektorin nimellisten vastuiden ura muuttuu siitä, mitä ennen

määrällistä keventämistä odotettiin. Julkisen sektorin nimelliset vastuut koostuvat julkisen sektorin velasta ja

rahaperustasta.

16. Woodfordin tutkimuksessa (2012, luku 2) on yksityiskohtainen kuvaus syistä, joiden vuoksi Japanin vuosina

2001–2006 toteuttama määrällinen keventäminen ei toiminut. Keskeinen päätelmä on, että kvantiteettiteoriaan

perustuva määrällinen keventäminen ei nopeuta inflaatiota, jos sitä ei mielletä pysyväksi.

17. Ks. esim. Japanin keskuspankin silloisen pääjohtajan Hayamin puhe (1999).
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erityisesti vuosina 1998–2003 uskottavuusongelma määrällisen keventämisen

toteuttamisessa.[18] Keskuspankin kommunikaation takia – tai sen puuttumisen vuoksi –
määrällisen keventämisen jatkumiseen ei Japanissa uskottu eikä sen tavoitteita täysin
sisäistetty. Talouden toimijoilla ei näin ollen ollut syytä muuttaa odotuksiaan tulevasta
korkokehityksestä tai inflaatiosta. Vuonna 2010 Yhdysvalloissa toteutettu määrällinen

keventäminen näyttää taas kasvattaneen inflaatio-odotuksia (kuvio 5).[19]

Kuvio 5.

1. 1 vuoden keskimääräinen inflaatio 1 vuoden kuluttua (vasen asteikko)
2. 5 vuoden keskimääräinen inflaatio 5 vuoden kuluttua (oikea asteikko)

% %

Lähde: Bloomberg.
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jolloin Fedin pääjohtaja piti puheen, jossa käsiteltiin mahdollisia 
valtionvelkakirjojen lisäostoja. Päätös velkakirjojen ostosta tehtiin 3.11.2010.
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Lopullista syytä määrällisen keventämisen erilaisiin vaikutuksiin Japanissa ja
Yhdysvalloissa on vaikea varmentaa. Voidaan kuitenkin esittää, että erot määrällisen
keventämisen toteuttamisessa johtivat erilaisiin lopputuloksiin. Yhdysvalloissa
määrälliseen keventämiseen liittyi vahva ennakoiva viestintä, kun taas Japanissa

ohjelman vaikutuksia ja tavoitteita ei täysin selvästi kerrottu.[20]

18. Ito – Mishkin (2006, s. 165).

19. Kattava analyysi määrällisen keventämisen vaikutuksista inflaatio-odotuksiin vastaa kuvion 5 antamaa kuvaa,

ks. esim. Krishnamurthy – Vissing-Jorgenssen (2011).

20. Fedin avomarkkinakomitea (Federal Open Market Committee, FOMC) käytti ennakoivaa viestintää

joulukuusta 2008 alkaen. Hyvä esimerkki määrällisen keventämisen päämääristä ja vaikutuskanavista, ks.

Bernanke (2010). Yhteenveto Japanin keskuspankin viestinnästä, ks. Ito – Mishkin (2006).
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Ennakoiva viestintä lisäsi määrällisen keventämisen uskottavuutta Yhdysvalloissa,
jolloin talouden toimijat muuttivat käsityksiään tulevasta korkokehityksestä ja

inflaatiosta.[21] Tämä johti siihen, että inflaatio-odotukset pysyivät ankkuroituneina (ks.
kuviot 4 ja 5), ja lopulta myös pohjainflaatio Yhdysvalloissa nopeutui (kuvio 2).
Japanissa taas keskuspankin ennakoiva viestintä ja muu kommunikaatio eivät saaneet
talouden toimijoita vakuuttumaan, että keskuspankki olisi sitoutunut rahapolitiikan
muutokseen. Tällöin talouden toimijoilla ei ollut syytä muuttaa käsityksiään tulevasta
korko- ja inflaatiokehityksestä. Tällaisessa tilanteessa on epätodennäköisempää, että
rahapolitiikalla voidaan estää taloutta joutumasta ei-toivottuun tasapainoon.

Rahapolitiikan ostot pienentävät pitkäaikaisen
deflaation riskiä euroalueella

Japanin kokema pitkäaikainen deflatorinen kehitys on mahdollinen myös muilla
talousalueilla, joissa inflaatio on hidasta ja ohjauskoron nolla-alaraja rajoittaa sen
käyttöä rahapolitiikassa. Ohjauskoron avulla harjoitettu rahapolitiikka muuttuu
passiiviseksi, mikä mahdollistaa talouden päätymisen pitkäaikaiseen deflaatioon.
Pitkäkestoisen deflaation todennäköisyys lisääntyy, jos inflaatio-odotukset eivät ole
ankkuroituneet. Euroalueella todennäköisyys ajautua deflatoriseen kehitykseen oli
vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa suurempaa kuin koskaan aiemmin: inflaatio oli hidasta,
ohjauskoroissa oli saavutettu nolla-alaraja ja inflaatio-odotukset olivat hidastuneet.

Yhdysvallat oli vuonna 2010 samankaltaisessa tilanteessa. Tällöin Yhdysvaltain
keskuspankki käytti rahapolitiikassaan pitkän juoksuajan valtionvelkakirjojen ostoon
perustuvaa määrällistä keventämistä. Myös Japanissa käytettiin samaa instrumenttia
2000-luvun alussa. Tulokset näistä toimista olivat kuitenkin hyvin erilaisia.
Yhdysvalloissa inflaatio nopeutui, mutta Japanissa se pysyi hitaana.

Yhdysvalloissa harjoitettua määrällistä keventämistä tarkastelemalla voidaan todeta, että
sen avulla on mahdollista vähentää riskiä, että talous joutuu deflatoriseen kehitykseen.
Jotta määrällisellä keventämisellä olisi haluttuja vaikutuksia inflaatioon ja inflaatio-
odotuksiin, tulee se kuitenkin toteuttaa uskottavasti. Keskuspankin on saatava talouden
toimijat uskomaan, että se ei tule hyväksymään hintojen ja määrien kehitystä, joka on
yhteneväistä deflatorisen kehityksen kanssa. Japanissa määrällinen keventäminen ei
näytä riittävästi muuttaneen talouden toimijoiden uskomuksia tulevasta
korkokehityksestä tai inflaatiosta. Voidaan ajatella, että määrällinen keventäminen tuotti
Yhdysvalloissa haluttuja tuloksia, koska keskuspankki sai talouden toimijat uskomaan
olevansa tarvittaessa valmis riittäviin toimiin (”whatever it takes”) deflatorisen
kehityksen välttämiseksi. Tässä rahapolitiikan ennakoiva viestintä on keskeinen väline.

Euroalueella määrällisestä keventämisestä päätettiin tammikuussa 2015, kun EKP:n
neuvosto päätti laajennetusta omaisuuserien osto-ohjelmasta (expanded asset purchase
programme). Määrällinen keventäminen pitää sisällään sen tavoitteeseen ja
toteuttamiseen liittyvää ennakoivaa viestintää. (Tarkemmin euroalueen määrällistä
keventämistä kuvataan Kontulaisen ja Välimäen artikkelissa.) Ennakoivaan viestintään

21. Ks. Getler – Karadi (2014), joiden mukaan ennakoiva viestintä on keskeisesti vaikuttanut rahapolitiikan

tehokkuuteen Yhdysvalloissa.
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liittyvät elementit tekevät euroalueen määrällisestä keventämisestä samankaltaista kuin
Yhdysvalloissa ja erottavat sen Japanissa 2000-luvun alussa harjoitetusta määrällisestä
keventämisestä. Yhdysvallat välttyi Japanin tilanteelta pitkälti siellä harjoitetun
määrällisen keventämisen ansiosta. Myös EKP:n nykyiset rahapoliittiset toimet
vähentävät merkittävästi riskiä, että euroalue joutuisi kokemaan samanlaisen
deflatorisen kehityksen kuin Japani.
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Finanssikriisi muutti rahapolitiikan
välineitä mutta ei tavoitteita
25.3.2015 11:00 • EURO & TALOUS 1/2015 • RAHAPOLITIIKKA •

JARMO KONTULAINEN, TUOMAS VÄLIMÄKI

Keskuspankkien toimet rahapolitiikan keventämiseksi ovat olleet voimakkaita.
Normaalin korkopolitiikan liikkumavaran loputtua käyttöön on otettu epätavanomaisia
välineitä. Sitoutuminen keveään rahapolitiikkaan on sitä tärkeämpää, mitä alempana
korot ovat ja mitä kauempana inflaatio-odotukset ovat tavoitteesta, sillä rahapolitiikan
odotuskanavan merkitys on keskeinen, kun tavoitteena on inflaatio-odotusten kasvu ja
taloudenpitäjien luottamuksen koheneminen. Eurojärjestelmän laajennettu
arvopapereiden osto-ohjelma on esimerkki uusista rahapolitiikan välineistä ja osoitus
EKP:n neuvoston tahdosta palauttaa hintakehitys tavoitteen mukaiseksi.

Rahapolitiikan keventäminen finanssikriisin
alkuvaiheessa

Yhdysvalloissa talous alkoi hiipua vuosien 2007 ja 2008 aikana. Maan keskuspankki
vastasi tähän aluksi laskemalla ohjauskorkoaan asteittain. Kun investointipankki
Lehman Brothers ajautui syksyllä 2008 selvitystilaan, epävarmuus kasvoi niin suureksi,
että pankit eivät enää olleet halukkaita lainaamaan likviditeettiä toisilleen ja
rahamarkkinakorot nousivat päätalousalueilla merkittävästi korkeammiksi kuin
ohjauskorot. Keskuspankit joutuivat turvautumaan epätavanomaisiin toimiin.

Eurojärjestelmä siirtyi rahamarkkinalikviditeetin hallinnassa nk. täyden jaon
politiikkaan, jossa keskuspankki asettaa tarjoamalleen rahoitukselle kiinteän hinnan ja
hyväksyy kaikki pankeilta saamansa tarjoukset tällä korkotasolla. Rahapolitiikan
mitoituksessa siirryttiin tuolloin aiempaa korostuneemmin keskuspankkirahan määrän
sijasta sen hinnan ohjaukseen. Tätä politiikkaa on sittemmin sovellettu kaikissa
rahapolitiikan luotoissa. Tästä syystä pankkien keskuspankkirahan kysyntä on vuodesta
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2008 määrittänyt eurojärjestelmän taseen kokoa enemmän kuin eurojärjestelmän omat
päätökset. Tämän vastapainona eurojärjestelmä on pitänyt rahamarkkinakorot tarkassa
ohjauksessa.

Rahapolitiikassa tultiin kansainvälisesti uuteen vaiheeseen, kun rahapoliittiset korot
saavuttivat nollarajan. Samanaikaisesti taloudet olivat yhä niin huonossa kunnossa, että
toimittaessa normaalien rahapolitiikan mitoitusta kuvaavien sääntöjen (kuten ns.

Taylor-sääntö[1]) mukaan korkoja olisi ollut laskettava edelleen. Nimelliskorkojen
nollarajoitteen vuoksi reaalikorkojen alentaminen keskuspankin lyhytaikaista

antolainauskorkoa laskemalla ei kuitenkaan enää ollut mahdollista.[2]

Keskuspankit joutuivat kehittämään uusia epätavanomaisia välineitä, joilla keventää
rahapolitiikkaa. Näitä ovat poikkeuksellisen suuret arvopaperiostot, juoksuajaltaan
erittäin pitkäkestoiset luotto-operaatiot, pankkien omaisuuserien aiempaa laajempi
hyväksyntä keskuspankkirahoituksen vakuudeksi ja rahapolitiikan ennakoiva viestintä
sekä siihen kiinteästi liittyvän keveään politiikkaan sitoutumisen aktiivinen käyttö.

Useimmille epätavanomaisille politiikkatoimille on yhteistä siirtyminen lyhyiden
korkojen ohjauksesta pidempien korkojen ohjaukseen. Normaalisti keskuspankki lähes
asettaa markkinoilla vallitsevan lyhyen riskittömän koron tason omalla ohjauskorollaan.
Pitemmät korot puolestaan muodostuvat keskuspankkikoron tulevien odotusarvojen ja
erilaisten riskipreemioiden summana. Kun lyhyitä korkoja ei voida laskea nollan alle,
rahapoliittista kevennystä voidaan hakea joko vaikuttamalla lyhyitä korkoja koskeviin
odotuksiin tai alkamalla käydä kauppaa suoraan pitempimaturiteettisilla arvopapereilla.

Eri valuutta-alueet käyttivät vuosina 2008–2011 huomattavasti toisistaan poikkeavia
rahapolitiikan välineitä pitempikestoisten korkojen alentamiseen. Euroalueella, jossa
pankkien asema rahoituksen välityksessä on erityisen merkittävä, keskeisimpänä
toimena oli keskuspankin luotto-operaatioiden juoksuajan pidentäminen ja luottojen
vakuuksina käytettävien arvopapereiden kriteerien höllentäminen. Tämän lisäksi
eurojärjestelmä pyrki ylläpitämään pankkien markkinaehtoisia rahoituskanavia
ryhtymällä ostamaan pankkien liikkeeseen laskemia katettuja joukkolainoja. Yhä pitempi
(kiinteäkorkoinen) keskuspankkirahoitus sekä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmat
kevensivät pankkien pidemmän aikavälin rahoituskustannuksia ja laskivat siten
yleisemminkin euroalueen pitkiä korkoja. Näillä toimilla pyrittiin myös
yhdenmukaistamaan yhteisen rahapolitiikan välittymistä, kun maakohtaiset erot
rahapolitiikan välittymisessä olivat kasvaneet suuriksi.

Pääomamarkkinat ovat pankkirahoitusta keskeisemmässä asemassa rahoituksen
välittymisessä Yhdysvalloissa, jossa keskuspankki ryhtyi jo varhaisessa vaiheessa
laajamittaisiin arvopaperiostoihin. Niillä sekä valtion takaamien kiinteistövakuudellisten
arvopapereiden ostoilla kevennettiin oleellisesti rahoitusoloja ja tuettiin hiipuvaa
kulutus- ja investointikysyntää. Yhdysvalloissa ryhdyttiin myös määrätietoisiin toimiin

1. Taylor-säännön mukaan ohjauskoron muutokset riippuvat toteutuneen ja tavoitellun inflaation ja tuotannon

eroista. Tavoiteltu inflaatio asetetaan keskuspankin hintavakaustavoitteen ja tavoiteltu tuotanto potentiaalisen

tuotannon tasolle.

2. Keskuspankki ei käytännössä voi laskea antolainauskorkoaan merkittävästi alle nollan, koska käteisestä

muodostuisi tällöin riskitöntä reaalituottoa tuottava sijoituskohde.
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pankki- ja rahoitusjärjestelmän vakavaraisuuden ja toiminnan korjaamiseksi.
Euroalueella – varsinkin kriisimaissa – valtion ja pankkijärjestelmän rahoitusaseman
välinen yhteys hidasti luotonantoa pitkään. Vasta pankkiunionin perustamisen myötä
vuonna 2014 pankkien ja valtioiden toisiinsa nivoutumisen kierteestä alettiin päästä
eroon.

Samanaikaisesti keskuspankit pyrkivät saamaan markkinat ja taloudenpitäjät
vakuuttuneiksi, että kevyt rahapolitiikka jatkuu odotettua pidempään. Yhdysvaltain
keskuspankki (Federal Reserve Bank, Fed) otti käyttöön ennakoivan viestinnän
joulukuussa 2008 viestittämällä, että korot pysyvät tuolloin saavuttamallaan erittäin
alhaisella tasolla jonkin aikaa. Fed siirtyi kalenteripohjaisesta ennakoivasta viestinnästä
joulukuussa 2012 viestintään, joka on sidottu taloudellisten muuttujien, kuten inflaation

ja työttömyyden kehitykseen.[3]

Ennakoivan viestinnän avulla keskuspankki yhtäältä kertoo tavallista pitempikestoisen
näkemyksensä talouskehityksestä sekä toisaalta avaa tapaansa reagoida tuleviin
muutoksiin näkymässä. Keskuspankki siis täsmentää rahapolitiikan reaktiofunktiotaan
ja pyrkii vaikuttamaan taloudenpitäjien odotuksiin tulevasta rahapolitiikasta.

Muut merkittävät keskuspankit seurasivat Fedin esimerkkiä rahapolitiikan viestinnässä.
EKP alkoi viestiä tulevasta rahapolitiikastaan aiempaa selkeämmin kesäkuussa 2013.
Tuolloin euroalueen korot alkoivat – vastoin eurojärjestelmän tavoittelemaa
rahapoliittista mitoitusta – nousta Yhdysvaltain korkokehityksen mukana. EKP:n
ilmoitus sai aikaan toivotun reaktion: eurokorkojen kehitys erkaantui selvästi

dollarikorkojen liikkeistä.[4]

Euroalueella velkakriisi johti räätälöityihin
keskuspankkitoimiin

Eräät euroalueen maat ajautuivat vuoden 2010 alkupuolella valtioiden velkakriisiin.[5]

Euroalueen ensimmäisen vuosikymmenen aikana rahoitusmarkkinat olivat hinnoitelleet
eri euromaiden valtionlainat liki yhdenmukaisesti. Kriisioloissa erot maiden
talouskehityksessä ja erityisesti julkisen sektorin velkatasossa ja kestävyysnäkymissä
kuitenkin alkoivat korostua. Markkinareaktiot siirtyivät äärilaidasta toiseen. Aiemmin
kooltaan mitättömät valtioiden väliset riskipreemiot nousivat lopulta kautta linjan, mikä
puolestaan pahensi julkisen sektorin tilaa. Tämän kehityksen myötä euroalueen
keskimääräiset rahoitusolot kiristyivät huomattavasti tilanteessa, jossa talous ei vielä
ollut kypsä kiristymiseen.

Rahapolitiikan itsenäisyyden varmistamiseksi EU:n keskuspankeilta on kielletty julkisen
sektorin rahoittaminen. Tämä korostaa euromaiden vastuuta taloudenpidostaan ja estää
EKP:tä toimimasta eurovaltioiden hätärahoittajana. Eurovaltioiden akuuttien kriisien

3. Williams, J. C. (2013) Will Unconventional Policy Be the New Normal? FRBSF Economic Letter 2013-29, 7

October.

4. ECB Monthly Bulletin (April 2014) The ECB’s Forward Guidance.

5. Tilanne oli hankalin ns. GIIPS-maissa (Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja).
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oikaisuissa Euroopan komission ja IMF:n sopeutusohjelmilla sekä eurovaltioiden
takaamilla rahoitusjärjestelyillä on ollut keskeinen asema.

Velkakriisin akuuteimmassa vaiheessa kesällä 2012 markkinat kyseenalaistivat koko
eurojärjestelmän kestävyyden. Tuolloin EKP:n neuvosto käynnisti rahapoliittisten
suorien kauppojen ohjelman, jonka tavoitteena oli ehkäistä haitat, joita perusteettomat,
euron pysyvyyteen liittyvät riskipreemiot aiheuttivat yhteisen rahapolitiikan
toimintamahdollisuuksien kannalta.

Kriisimaiden toimet, euromaiden myöntämä rahoitustuki ja EKP:n rahapoliittisten
suorien kauppojen ohjelma – jossa ei edelleenkään ole toteutettu kauppoja – ovat
onnistuneet pienentämään huomattavasti euroalueen rahoitusolojen eriytyneisyyttä
(kuvio 1). Lisäksi eurojärjestelmän pankeille suuntaamat pitkät rahoitusoperaatiot,
pankkijärjestelmän vakautustoimet ja ennakoiva viestintä toimivat tavoitellusti. Kaikkien
näiden toimien yhteisvaikutuksesta euroalueen pankkijärjestelmän rahoitusolot
vakiintuivat ja alueen pitkät korot laskivat erittäin mataliksi. Tästä huolimatta
euroalueen talouskehitys ei ole vahvistunut toivotulla tavalla. Kahden viime vuoden
aikana alueen inflaatio sekä inflaationäkymät ovat vaimenneet voimakkaasti ja
deflatorisen kehityksen todennäköisyys on kasvanut erittäin huolestuttavasti.

Kuvio 1.

1. Saksa
2. Painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa)

Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.

Euroalueen pitkien (10 vuotta) valtionlainojen
korkotuottojen hajonta
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Laajennetut ostot vastauksena inflaatio-odotusten
hiipumiseen

Rahapolitiikan tavoite on euroalueella määritelty siten, että vuotuisen YKHI-inflaation
tulee olla keskipitkällä aikavälillä alle 2 prosentin, mutta lähellä sitä. Keskuspankin
toissijainen tavoite on tukea EU:n yleistä talouspolitiikkaa, kunhan
hintavakaustavoitteen saavuttaminen ei vaarannu.

Eurojärjestelmä on saavuttanut hintavakaustavoitteensa erittäin hyvin pitkällä
aikavälillä. Keskimääräinen inflaatiovauhti on ollut lähellä, mutta hieman alle 2
prosentin euroaikana. Euroalueen hintataso on pysynyt koko ajan muutaman
indeksipisteen etäisyydellä urasta, jonka jatkuvasti 2 prosentissa pysytellyt
inflaatiovauhti olisi tuottanut (kuvio 2). Sen sijaan lyhyellä aikavälillä inflaatiovauhti on
vaihdellut ajoittain huomattavastikin hintavakaustavoitteen ympärillä. Erityisesti näin
oli finanssikriisin alla vuonna 2008, kun inflaatiovauhti oli kovimmillaan yli 4 %, sekä
vain noin vuotta myöhemmin, kun kansainvälinen talous investointipankki Lehman
Brothersin konkurssin jälkimainingeissa sakkasi ja inflaatio hidastui hetkellisesti jopa
melko selvästi alle nollan (kuvio 3).

Kuvio 2.

Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat.

Hintavakauden trendi euroalueella
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Kuvio 3.

Lähde: Eurostat.

Toteutuneen inflaation ura
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Viime ajat ovat olleet hintavakauden kannalta vaikeita. Inflaatiovauhti on jo toista vuotta
jäänyt selvästi alle 1 prosentin, ja ennusteiden mukaan sen myös odotetaan pysyvän
tavoiteltua hitaampana vähintään seuraavat kaksi vuotta. Inflaatio on hidastunut
euroalueella sekä sisäisistä että ulkoisista syistä. Ylivelkaantuminen ja sen seurauksena
pitkään jatkunut heikko kysyntä ovat vähentäneet hintojen nousupaineita ja yritysten
mahdollisuuksia viedä kustannusten kasvu täysimääräisesti hintoihin.
Kilpailukykyongelmat ovat vähentäneet palkkapaineita useissa maissa, ja eräissä
euromaissa palkat ovat jopa laskeneet etenkin julkisella sektorilla. Lisäksi
kansainvälisten raaka-aineiden ja energian hinnan laskut ovat merkittävästi hidastaneet
globaalia hintakehitystä, kun samanaikaisesti sekä polttoaineiden hinnat että
elintarvikkeiden tuotantokustannukset ovat alentuneet.

Vuoden 2014 loppua kohden euroalueen hintanäkymät heikkenivät entisestään.
Kehitystä korosti inflaation painuminen joulukuussa negatiiviseksi. Tämä oli pitkälti
seurausta siitä, että hintakorissa merkittävän painoinen öljyn hinta romahti. Kuitenkin
myös energian ja ruoan hinnan vaihteluista puhdistettu ns. pohjainflaatio on viime
aikoina ollut poikkeuksellisen vähäinen, ja sen trendi on ollut hidastuva, mikä osaltaan
kertoo vaimean hintakehityksen laaja-alaistumisesta (kuvio 4).

Keskuspankit ovat valmiita ehkäisemään laaja-alaista, itseään toteuttavaa hintojen
laskukierrettä eli deflaatiota kaikin käytettävissään olevin keinoin. Vaikka hintataso on
laskenut muutamassa euromaassa, euroalue kokonaisuudessaan ei ole ajautunut laaja-
alaiseen deflaatioon. Lyhytkestoista tai vain suppeasta tuotejoukosta (kuten öljy)
aiheutunutta hintojen laskua ei voida pitää taloudelle erittäin haitallisena deflaationa.
Tästä huolimatta vaarallisen hintakehityksen merkit lisääntyivät loppuvuodesta 2014.
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Esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto arvio syksyn 2014 ennusteessaan, että
euroalueen todennäköisyys ajautua deflaatioon oli jo liki 30 %.

Eteenpäin katsovan rahapolitiikan ja hintavakauden näkökulmasta on olennaisempaa
arvioida inflaationäkymiä kuin toteutunutta inflaatiokehitystä. Inflaatio-odotusten
merkitys korostuu kahdesta syystä. Ensiksikin markkinaehtoisessa rahapolitiikan
toimeenpanossa muutokset politiikan mitoituksessa eivät heti vaikuta vallitseviin
hintoihin. Normaalioloissa rahapolitiikka välittyy hintakehitykseen noin 18–24
kuukaudessa. Hintojen satunnaisvaihtelun ja politiikkaviipeen takia EKP tavoitteleekin
hintavakautta nimenomaan keskipitkällä aikavälillä.

Toisekseen taloudenpitäjät arvioivat tulevaa hintakehitystä taloudellisia päätöksiä
tehdessään. Tämä vaikutus korostuu taloudellisten sopimusten pituuden mukana.
Esimerkiksi monivuotisten palkkaratkaisujen reaalisten vaikutusten arvioinnissa
odotetulla inflaatiolla on keskeinen merkitys. Odotetun inflaation nopeus kasvattaa
palkkavaateita, ja nousevat palkat puolestaan kiihdyttävät inflaatiota. Tällaisen inflaatio-
odotusten itseään toteuttavan ominaisuuden vuoksi odotusten ankkuroituminen
hintavakaustavoitteen mukaisiksi on rahapolitiikan kannalta keskeistä.

Toteutuneen inflaation hidastuminen nollan tuntumaan ei ole keskuspankin
näkökulmasta huolestuttavaa, jos se voitaisiin selittää puhtaasti väliaikaisilla tekijöillä,
kuten esimerkiksi energian hinnan laskulla. Suhteellisten hintojen muutosten
vaikutukset inflaatioon ovat yleensä tilapäisiä. Nämä muutokset eivät vaikuta inflaatio-
odotuksiin, eikä keskuspankki politiikkaviipeensä takia edes ehtisi reagoida

niihin.[6] Talousnäkymien heikkous, pitkään erittäin hitaana jatkunut inflaatio ja
rahapolitiikan nollakorkorajoitteen realisoituminen ovat kuitenkin painaneet sekä lyhyt-
että pitkäkestoisia inflaatio-odotuksia jo usean kuukauden ajan euroalueella (kuvio 5).
Inflaation hitautta ei euroalueella siten koettu enää vain tilapäiseksi ilmiöksi. Vuoden
2014 loppupuolella markkinat alkoivat jo hinnoitella negatiivista inflaatiota seuraavaksi
vuodeksi (kuvio 6). Lisäksi inflaatio oli eri toimijoiden laatimissa ennusteissa jäänyt
pidemmäksi aikaa alle hintavakaustavoitteen, mikä alkoi selvästi vaimentaa myös
pisimpiä markkinatiedoista laskettavia inflaatio-odotuksia kuvaavia indikaattoreita.

Vaikka inflaatio-odotusten mittareihin sisältyykin epävarmuutta, rahapolitiikan
näkökulmasta erityisen ongelmallista oli se, että myös 3–5 vuoden markkinahinnoista
johdetut inflaatio-odotukset heikkenivät erittäin voimakkaasti kesän 2014 jälkeen. Tältä
pohjalta tarkasteltuna voitiin tulkita, että markkinat eivät uskoneet inflaation palaavan
hintavakausmääritelmän tuntumaan senkään jälkeen, kun jo toteutuneet energian
hinnanlaskujen suorat ja epäsuorat vaikutukset olisivat poistuneet vuosi-inflaatiosta.

Pitempikestoisten inflaatio-odotusten hiipuminen oli EKP:n neuvostolle selkeä merkki
hintavakaustavoitteen vaarantumisesta. Neuvosto täydensikin luottomarkkinoiden
tukemiseksi aiemmin tähdättyjä rahapolitiikkatoimia laajennetuilla arvopaperiostoilla
vastatakseen pitkittyvältä näyttäneeseen erittäin hitaaseen inflaatioon ja deflatorisen
kehityksen uhkaan.

6. Suhteellisten hintojen muutokset voivat kuitenkin aikaansaada pysyvämmän inflaatiokierteen esimerkiksi

tilanteessa, jossa muutoksille haetaan kompensaatiota palkkaneuvotteluissa.
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Kuvio 4.

1. YKHI-inflaatio
2. Pohjainflaatio

Lähde: Eurostat.

Toteutunut YKHI-inflaatio ja pohjahintainflaatio (YKHI pl. energia
ja jalostetut elintarvikkeet)
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Kuvio 5.

Lähde: Bloomberg.

Markkinahinnoista johdettujen inflaatio-odotusten kehitys
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Kuvio 6.

Lähteet: Eurostat, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.

Markkinahinnoista johdettu 1.1.2015 odotettu inflaatio
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Hintavakautta rahan määrää kasvattamalla

Nollakorkorajoitteesta juontuva keskuspankin korkoinstrumentin epäsymmetria voi
periaatteessa tuoda alasuuntaista harhaa hintavakaustavoitteeseen. Keskimääräinen
inflaatio voi jäädä tavoitetason alapuolelle, jos keskuspankki pystyy tehokkaasti
hidastamaan hintojen nousuvauhtia nostamalla korkoa, mutta hintojen nousua ei voida
nollarajoitteen vuoksi kaikissa oloissa kiihdyttää. Periaatteessa keskuspankki voisi
kompensoida tämän vaikutuksen esimerkiksi sitoutumalla kevyeen rahapolitiikkaan
riittävän pitkäksi aikaa ja sallimalla inflaation väliaikaisesti kiihtyä keskimääräistä
tavoitetasoa nopeammaksi. Tällaisen politiikan toteuttaminen muuttaisi keskuspankin

rahapolitiikan strategiaa osin inflaatiotavoitteesta hintatasotavoitteen suuntaan.[7]

Vaikka talous ei olisikaan varsinaisessa laajassa deflatorisessa kierteessä, jossa hinnat ja
palkat laskevat, se voi nollakorkorajoitteen takia joutua pitkäaikaiseen erittäin hitaan
inflaation tilaan, josta voi olla vaikea päästä pois erityisesti, jos inflaatio-odotukset ovat
selvästi alle keskuspankin tavoitteen. Periaatteessa deflatorisen kierteen estämisen
resepti on varsin yksinkertainen: rahapolitiikassa on sitouduttava rajoittamattomiin
kevennystoimiin hintavakauden saavuttamiseksi ja inflaatio-odotusten kasvattamiseksi
strategisen tavoitteen mukaisiksi. Esimerkiksi keskuspankkirahan määrää voidaan lisätä
ostamalla omaisuuseriä tätä tarkoitusta varten luotavalla (elektronisella) rahalla.
Tällaisessa keskuspankkitaseen kasvattamisessa rahapoliittisin arvopaperiostoin ei ole

kyse vastikkeettomasta rahan painamisesta eli ns. helikopterirahasta.[8] Liikkeessä
olevien rahamäärien kasvattamisen lisäksi kotimainen luotonanto olisi saatava
kohenemaan ja finanssipolitiikan tulisi mahdollisuuksien mukaan tukea kysynnän
kasvua.

Käytännössä tällaisten politiikkatoimien toteuttaminen ei ole kuitenkaan helppoa.
Keskuspankit eivät hevin sitoudu rajoittamattomiin operaatioihin, sillä pitkään
ylikeveänä jatkuva rahapolitiikka saattaa johtaa esimerkiksi omaisuusarvojen nopeaan ja
perusteettomaan nousuun. Luottojen kysynnän lisääminenkään ei ole ongelmatonta
tilanteessa, jossa merkittävä osa taloudenpitäjistä on ylivelkaantuneita.
Ylivelkaantuneisuuteen liittyvät ongelmat voisivat tällöin heikentää keskuspankin
mahdollisuuksia kiristää rahapolitiikkaa riittävän nopeasti sen tullessa ajankohtaiseksi.
Kysyntää tukeva finanssipolitiikka ei välttämättä ole mahdollista tai järkevää, jos valtion
budjetti on ollut pitkään alijäämäinen, veroasteet ovat korkeat ja pitkän aikavälin
kasvunäkymät heikot. Rakenteelliset toimet kansantalouden tuotannon
kasvupotentiaalin lisäämiseksi ovatkin korostuneet erityisesti maissa, joissa
mahdollisuudet lisätä julkista kysyntää ovat rajalliset.

Kesäkuusta 2014 alkaen EKP:n antolainauskorko on ollut 0,05 %. Syykuussa 2014
keskuspankki lisäksi muutti korkoputkensa alarajaa, kun se laski talletuskorkonsa –0,20
prosenttiin. Eurojärjestelmä oli siten saavuttanut rahapolitiikan nollakorkorajan. Lisäksi
EKP:n neuvosto päätti kesä-syyskuussa joukosta pankkien luotonantoa tukevia ja

7. Ks. Kilponen, J. – Kontulainen, J. – Suvanto, A. (2013) Financial crises and monetary policy targets. Bank of

Finland Bulletin 1/2013, Vol.87.

8. Ks. Bernanke, B. S. (2002) Deflation: Making Sure "It" Doesn't Happen Here. Remark before the National

Economists Club. Washington, D.C. November 21.
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eurojärjestelmän tasetta kasvattavia toimia. Näistä toimista huolimatta luottojen kysyntä
pysyi vaimeana ja inflaatio-odotukset hiipuivat edelleen loppuvuodesta.

Saavuttaakseen tasetavoitteensa ja turvatakseen hintavakauden EKP:n neuvosto päätti
22. tammikuuta 2015 kasvattaa merkittävästi syksyllä 2014 aloitettujen
arvopaperiostojen määrää sekä laajentaa ostokohteet eurovaltioiden ja
yhteiseurooppalaisten laitosten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Aiemmissa
ohjelmissaan eurojärjestelmä hankkii sekä pankkien liikkeeseen laskemia katettuja
joukkolainoja että omaisuusvakuudellisia arvopapereita. Kaikkien kolmen ohjelman
yhteenlasketuiksi kuukausiostoiksi ilmoitettiin 60 mrd. euroa maaliskuusta 2015
syyskuun 2016 loppuun, mikä kumuloituu 1 140 mrd. euron kokonaisostoiksi. Lisäksi
neuvosto ilmoitti valmiudestaan jatkaa ostoja, kunnes euroalueen inflaatio on kestävällä
polulla kohti rahapolitiikan strategista tavoitetta eli hieman alle 2 prosentin
vuosivauhtia. Rahapolitiikan mitoituksessa ja viestinnässä otettiin näin selvä askel rahan
hinnan asettamisesta rahan määrillä ohjaamiseen.

Rahapolitiikan työkalupakki ei ole tyhjä

Taseen kasvattaminen ei ole eurojärjestelmälle itseisarvo, vaan sillä on hintavakauden
lisäksi reaalitaloudellisia tavoitteita. Ostot kasvattavat liikkeessä olevan rahan määrää,
mikä aikanaan näkyy euroalueen reaalitalouden kannalta rahoitusolojen helpottumisena
ja rahoituksen saatavuuden paranemisena.

Rahan tarjonnan kasvattamisen taloudelliset vaikutukset toteutuvat useiden eri kanavien
välityksellä. Toimet alentavat ostettavien velkakirjojen korkoja, mikä pienentää näiden
papereiden liikkeeseenlaskijan rahoituskustannuksia. Valtionlainojen tuottoja käytetään
rahoitusmarkkinoilla yleisesti viitekorkoina, joten korkovaikutukset koetaan
huomattavasti valtiontaloutta laajemmin. Tätä siirtymää edesauttaa myös niin kutsuttu
portfoliovaikutus, joka toteutuu, kun arvopaperin myyjä sijoittaa keskuspankilta
saamansa rahat uusiin kohteisiin, mikä nostaa niiden hintaa ja alentaa
rahoituskustannuksia. Lisäksi velkakirjojen hintojen nousu kasvattaa niiden omistajien
varallisuutta ja omaisuuserien arvoa vakuuskäytössä. Näin ostoista seuraa myös
varallisuusvaikutus ja ostot helpottavat likviditeetinsaanniltaan rajoittuneiden
toimijoiden mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Rahamäärien kasvattaminen lisää valuutan tarjontaa suhteessa muihin valuuttoihin.
Tämän pitäisi periaatteessa heikentää tarjontaa kasvattavan keskuspankin kotivaluuttaa.
Euro on kelluva valuutta, ja sen arvo määräytyy markkinoilla. Euron arvoon vaikuttaa
eurojärjestelmän oman rahapolitiikan lisäksi muiden maiden rahapolitiikka. Esimerkiksi
odotukset Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristämisestä – ja siis korkeammista
dollarikoroista tulevaisuudessa – ovat vaikuttaneet euron ja dollarin väliseen kurssiin
euroa heikentävästi ja dollaria vahvistavasti. Rahapoliittisen keventämisen vaikutus
valuuttakurssiin riippuu oleellisesti siitä, miten toimenpiteet muuttavat koti- ja
ulkomaisten sijoittajien näkemystä euroalueen ja euromääräisten arvopapereiden
tulevasta tuottokehityksestä.

Valuuttakurssin heikkeneminen parantaa valuutta-alueella tuotettujen tavaroiden ja
palveluiden suhteellista kilpailukykyä, mikä vahvistaa vientiä. Lisäksi tuontihintojen
nousu valuuttakurssin heikentyessä nopeuttaa inflaatiota.
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Kaikkien eurojärjestelmän voimassa olevien päätösten odotetaan yhteisvaikutukseltaan
vahvistavan vientiä, kulutusta ja investointeja, kohentavan kapasiteetin käyttöastetta
sekä tukevan raha- ja luottomäärien kasvua, mikä auttaa palauttamaan inflaatiovauhdin
lähemmäksi kahta prosenttia. Näin euroalueen rahapolitiikka tukee osaltaan talouden
elpymistä ja inflaation palautumista tavoitteen tuntumaan keskipitkällä aikavälillä. Tämä
tavoite toteutuu sitä nopeammin, mitä enemmän taloudenpitäjien odotukset
tulevaisuudesta muuttuvat positiivisiksi ja muu talouspolitiikka voi tukea Euroopan
keskuspankin toimia.

Vaikka arvopaperiostojen vaikutusten suunta on suotuisa, on vielä liian varhaista
arvioida vaikutusten lopullista voimakkuutta, kuten esimerkiksi sitä, kuinka paljon eri
korot alenevat tai minkä omaisuuserien kysyntä kasvaa eniten. Vastaukset riippuvat
paljolti keskuspankin ulkopuolisten tahojen päätöksistä, kuten siitä, mistä taseesta
arvopapereita myydään tai mitä myyjät tekevät saamillaan rahoilla.

EKP:n neuvoston tammikuisten päätösten pohjalta on entistä selvempää, miten
hintavakaustavoitteesta pidetään kiinni. EKP:n neuvosto on sitoutunut jatkamaan
kevyttä rahapolitiikkaa, kunnes inflaation ura palautuu kestävästi tavoitteen mukaiseksi
eli hieman alle 2 prosenttiin. Tämän pitäisi kasvattaa inflaatio-odotuksia, mikä onkin
keskuspankkikorkojen nollakorkorajoitteen takia nykyoloissa ainoa tapa keskuspankille
alentaa taloudessa vallitsevia odotettuja reaalikorkoja.

Sitoutuminen rajoittamattomaan keveään rahapolitiikkaan on sitä tärkeämpi ja
tehokkaampi osa rahapolitiikkaa, mitä alempana korot ovat ja mitä kauempana inflaatio-
odotukset ovat tavoitteesta. Euroalueella viime kuukausina vallinneissa oloissa
rahapolitiikan odotuskanavan merkitys, inflaatio-odotusten kasvu ja taloudenpitäjien
laajempi luottamuksen koheneminen korostuivat entisestään. Kevyeen rahapolitiikkaan
sitoutumisena toteutettua ennakoivaa viestintää voidaankin pitää tammikuisten
rahapolitiikkapäätösten keskeisimpänä osana. Laajennettu osto-ohjelma on
uudenlaisena toimena merkittävä osoitus eurojärjestelmän tahdosta palauttaa
hintakehitys tavoitteen mukaiseksi. On myös tärkeää ymmärtää, että rahapolitiikan
työkalupakkia ei ole tyhjennetty. Mikäli tammikuussa päätetyt toimet eivät riitä
hintavakaustavoitteen saavuttamiseen, EKP toteuttaa mandaattinsa mukaisesti uusia
toimia.

Avainsanat

• euroalue
• määrällinen keventäminen
• epätavanomaiset rahapolitiikkatoimet
• rahapolitiikka
• inflaatio
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