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Elämä vakaan hintatason oloissa1
ANTTI SUVANTO
Johtokunnan neuvonantaja
Suomen Pankki
Teollistuneet maat ovat jo pitkään eläneet vakaan hintatason olosuhteissa. Nykyisten euromaiden inflaatio on vuodesta 1996 ollut parin
prosentin luokkaa tai sitä alempi. Yhdysvalloissa mitattu inflaatio on ollut hieman nopeampaa,
mutta silti hyvin alhainen verrattuna 1970- ja
1980-luvun kokemuksiin.
Vakaa hintataso ei historiallisessa perspektiivissä ole mitenkään poikkeuksellista. Saksassa
ja Yhdysvalloissa 1990-luvun jälkipuolen kokemus muistuttaa inflaatiovauhdin osalta 1960-lukua. 1960-luvun kokemus ja Yhdysvalloissa
myös 1990-luvun kokemus osoittaa, että matala inflaatio ja taloudellinen kasvu eivät välttämättä ole toistensa vihollisia. Myös Suomen
historiasta tunnetaan periodeja, jolloin hintataso on ollut vakaa ja kasvu suhteellisen nopeaa.2

1

Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa 1.3.2000
2
Suomessa tällainen periodi oli esimerkiksi 1800luvun loppuvuosikymmenet, ks. Heikkinen, S.,
»1800-luvun lopun pitkä deflaatiokausi». Kansantaloudellinen aikakauskirja », 4/1999, ss. 709–712.

Voidaan jopa kysyä, voisiko vakaa hintataso
olla kasvua edistävä tekijä.
Kehittyneissä maissa vallitsee nykyään hyvin
laaja yksimielisyys siitä, että rahapolitiikan ensisijaisena tavoitteena tulee olla hintavakauden
turvaaminen. Monissa maissa tavoite on kirjoitettu keskuspankkia koskevaan lakiin. Myös
EU:n perustamissopimus määrittelee Euroopan
keskuspankkijärjestelmän primääriseksi tavoitteeksi hintatason vakauden turvaamisen. EKP:n
neuvoston päätöksen mukaan »hintavakaus tulee määritellä euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin alle 2 prosentin vuotuiseksi nousuksi».3 Koska lyhyellä aikavälillä hintakehitykseen vaikuttavat muut tekijät kuin rahapolitiikka, hintavakauteen pyritään keskipitkällä aikavälillä.
Tarkoitukseni on seuraavassa arvioida eri näkökulmista, millaista on elämä vakaan hintatason oloissa. Miten suhteellisten hintojen muutokset näkyvät? Voiko hintavakaus vallita koko
3

Euroopan keskuspankki, »Vakauteen tähtäävä eurojärjestelmän rahapolitiikan strategia». Kuukausikatsaus, tammikuu 1999.
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euroalueella? Konvergoituvatko hintatasot? Miten hintavakaus vaikuttaa yritysten, kuluttajien
ja sijoittajien käyttäytymiseen? Miten hintamekanismi toimii, kun kustannuksia ei voida siirtää hintoihin? Miltä vakaa hintataso näyttää rahapolitiikan kannalta?
En aio uudelleen referoida taloustieteilijöiden käymää keskustelua siitä, mitkä ovat inflaation hyödyt ja haitat tai kuinka suuria ovat inflaation alentamiseen liittyvät kustannukset. Se
keskustelu on jo käyty ja tulokset voidaan tiivistää seuraavasti4:
– korkea inflaatio on hyvinvoinnin kannalta
haitallista;
– keskimatala inflaatio, mikäli se on odotettu
ja pysyy vakaana, ei ehkä ole kovin haitallista mutta ei liioin hyödyllistäkään;
– disinflaatioon eli inflaation pysyvään alenemiseen voi liittyä merkittäviä kustannuksia;
– yleisen hintatason kumulatiivinen lasku eli
yleinen deflaatio voi olla hyvinvoinnin kannalta hyvinkin vahingollista.
Tästä keskustelusta ei ole paljon hyötyä, kun
tarkastelemme maailmaa, jossa vakaa hintataso
on saavutettu ja se on yleisesti odotettu ja hyväksytty.

Suhteelliset hinnat
Suhteelliset hinnat ovat taloustieteen peruskäsitteistön ytimessä. Taloudelliset päätökset perustuvat – tai niiden ainakin tulisi perustua –
suhteellisiin hintoihin.
4

Ks. Fischer, S, »Why are central banks pursuing
long-run price stability», teoksessa Federal Reserve
Bank of Kansas City, Achieving Price Stability 1996;
O’Reilly, B., »The Benefits of Low Inflation: Taking
Stock», Bank of Canada April 1998; Forsman, P.
»Inflaation haitat», Suomen Pankin keskustelualoitteita 12/97, 31.7.1997.
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Hintamekanismi ja sen aikaansaama taloudellisen toiminnan tehokkuus perustuvat nimenomaan suhteellisten hintojen välittämään informaatioon. Siksi vakaa hintataso ei voi merkitä
sitä, että kaikki hinnat pysyisivät muuttumattomina. Mutta vakaa hintataso voi vahvistaa hintamekanismin toimintaa, koska silloin suhteelliset hinnat ja niissä tapahtuvat muutokset ovat
läpinäkyviä ja konkreettisia.
EKPJ:n määritelmän mukaan Suomessa on
vallinnut hintavakaus syksystä 1994 lähtien.
Silti suhteelliset hinnat ovat olleet alituisessa
liikkeessä. Tätä voidaan havainnollistaa oheisella kuviolla. Se on laadittu siten, että kaikki
Suomen kuluttajahintaindeksin 401 komponenttia on järjestetty jonoon siten, että se komponentti, jonka kontribuutio koko indeksin muutosvauhtiin on suurin, on sijoitettu ensimmäiseksi.5 Siihen on lisätty seuraavaksi suurin positiivinen kontribuutio. Näin on jatkettu, kunnes
käyrän oikeassa päässä päädytään niihin komponentteihin, joilla on ollut suurin negatiivinen
kontribuutio hintaindeksin muutosvauhtiin.
Useiden komponenttien kohdalla kontribuutio on ollut nolla, koska niiden hinta ei 12 edellisen kuukauden aikana ole muuttunut lainkaan.
Tämä näkyy kuviossa siten, että käyrä on keskiosiltaan hyvin lattea. Oikealle siirryttäessä
käyrä kääntyy laskevaksi, koska joidenkin hyödykkeiden hinnat ovat olleet laskussa. Käyrän
päätepiste osoittaa, kuinka suuri kuluttajahintaindeksin muutos kokonaisuudessaan on ollut.
Kuviossa on esitetty kaksi käyrää. Näistä
alempi kuvaa tilannetta vuoden 1999 tammikuussa, jolloin kuluttajahintaindeksin nousu oli
vain 0,5 prosenttia. Ylempi käyrä puolestaan
5
Kuviosta kiitokset kuuluvat Juhana Hukkiselle, ks.
Hukkinen, J., »Suhteelliset hinnat ja inflaatio», Muistio, Suomen Pankin kansantalousosasto, Toukokuu
2000.
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Kuvio 1.

kuvaa tilannetta saman vuoden lopussa, jolloin
kuluttajahintaindeksin nousuvauhti oli kiihtynyt
2,0 prosenttiin. Suurin kontribuutio nousuun
tuli polttoaineista, asuntohinnoista ja vuokrista.
Molemmissa käyrissä on leveä tasainen alue,
mikä ilmentää sitä, että useimmat hinnat pysyivät melko vakaina. Sekä vuoden alussa että lopussa hintaindeksissä oli lukuisia komponentteja, joiden hinnat laskivat. Joulukuussa 1999
käyrän kääntyminen alaspäin selittyy luottokorkojen ohella muun muassa kahvin, matkapuhe-

luiden, perunoiden, mikrotietokoneiden ja sähkön hintojen laskulla.
Se, että joidenkin kuluttajahintaindeksin
komponenttien hinnat laskevat tuskin on kenenkään kannalta mikään huono asia. Huolestumiseen sitä vastoin olisi aihetta, mikäli käyrä vastedes jäisi monotonisesti nousevaksi. Se olisi
merkki siitä, että olisimme liukumassa pois vakaan hintatason tilasta. Viime joulukuussa
emme onneksi vielä olleet siinä tilassa.
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Deflaatiokeskustelu ja mittausongelmat
Inflaation häviäminen synnytti muutama vuosi
sitten Suomessa lyhyeksi jääneen keskustelun
deflaatiosta. Kun kuluttajahintojen nousu oli lähellä nollaa ja pohjainflaatioindikaattori laski,
monet ajattelivat, että ihmiset lakkaavat ostamasta odottaessaan hintojen edelleen alenevan.
Huoli deflaatiosta oli kuitenkin täysin vailla
katetta. Reaalitulot kasvoivat, kysyntä oli kasvussa, kuluttajien odotukset olivat korkealla ja
ennen muuta omaisuushinnat olivat vahvassa
nousussa. Asuntoluottojen korkojen aleneminen
painoi indeksiä alaspäin. Sen lisäksi erityisesti
elintarvikkeiden hinnat olivat EU-jäsenyyden
vuoksi laskeneet. Tässä kysymys oli ennen
muuta ruoan suhteelliseen hinnan eikä yleisen
hintatason laskusta.
Hintojen laskun seurauksena kotitalouksien
reaalitulot nousivat. Samalla rahalla voitiin ostaa enemmän elintarvikkeita tai ruokamenoissa
tapahtuneet säästöt voitiin käyttää muihin menoihin. Kuluttajille hintojen lasku oli siten iloinen asia. Samalla tavalla kuluttajien hyvinvointi nousee, kun tuottavuuden kasvu alentaa matkapuhelimien hintoja tai deregulaatio ja kilpailun lisääntyminen alentaa puhelujen tai sähkön
suhteellista hintaa.
Vakaa hintataso merkitsee sitä, että mitattu
hintaindeksin nousuvauhti on hyvin pieni luku.
Mutta mikä tahansa hintaindeksi on epätäydellinen mittari hintatasolle, ja kaikkien hintaindeksien muutoksiin inflaation mittarina sisältyy
mittausvirheitä, harhaa ja erilaista kohinaa, jolla ei ole mitään tekemistä alla olevan inflaatioprosessin kanssa.6 Myös hintojen konvergenssi,
jota integraation tulisi nopeuttaa, tekee hintakehityksen vertailun hankalammaksi.
Kun inflaatioluvut pysyvät pieninä, niissä tapahtuvat muutokset eivät välttämättä kerro ko-

212

vin paljon. Silti muutaman desimaalin suuruiset
muutokset saattavat joskus saada suhteettoman
suuren painon. Esimerkiksi kuulee puhuttavan
inflaation kiihtymisestä, kun hintaindeksin nousuvauhti on kohonnut 1.2 prosentista 1.4 prosenttiin, vaikka yhtä oikein olisi sanoa, että hintataso on pysynyt vakaana.
Ainakin keskuspankkien näkökulmasta paljon tärkeämpää on osata arvioida, miten todennäköistä on, että hintavakaus lähitulevaisuudessa menetetään joko inflaation tai deflaation
suuntaan, kuin tehdä suurta numeroa muutaman
prosenttiyksikön kymmenesosan suuruisista toteutuneista muutoksista.

Hintojen konvergenssi
Harva nykyään kiistää sitä, etteikö inflaatio olisi pohjimmiltaan rahataloudellinen ilmiö. Tästä
seuraa, että rahaliiton oloissa yhteinen rahapolitiikka määrittelee yhteisen ydininflaation, joka
on yksi ja sama kaikille rahaliittoon kuuluville
maille. Rahaliiton eri maissa ei voi olla mitään
erillistä omaa inflaatioprosessia. Jos näin olisi,
silloin inflaatio ei olisikaan rahataloudellinen ilmiö eikä yhteiselle rahapolitiikan tavoitteeksi
voisi asettaa hintavakauden vaalimista rahaliiton alueella.
Eroja mitatussa inflaatiovauhdissa eri maiden
välillä voi rahaliitossakin esiintyä. Syitä voivat
olla erilaiset indeksirakenteet, verojen tai hallinnollisten hintojen muutokset tai resurssiboo6
Kuluttajahintaindeksin harhat on Yhdysvalloissa
arvioitu noin runsaan prosenttiyksikön suuruisiksi ja
Saksassa sitä pienemmiksi. Boskin, M., E. Dulberger,
E., R. Gordon, Z. Griliches ja D. Jorgenson, »The
CPI commission ; findings and recommendations»,
American Economic Review», Vol 87, May 1997 ja
Hoffman, J., »Problems of Inflation Measurement in
Germany», Discussion Papers of the Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank 1/1998.
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mi tai -lama, mutta myös erilainen suhdannetilanne. Tällaiset erot eivät voi olla merkittäviä
tai pitkäaikaisia ainakaan sen jälkeen, kun hintatasot ovat konvergoituneet.
Hintatasoissa eri maiden välillä on eroja sen
vuoksi, että maat ovat eri kehitysvaiheessa.
Köyhemmissä maissa avoimen sektorin tuottavuus on alempi kuin rikkaissa ja siten palkat ja
palvelujen hinnat ovat alempia. Reaalinen konvergenssi, mikäli se tapahtuu, johtaa siihen, että
kiinni ottavissa maissa palkkojen ja suljetun
sektorin hintojen nousu on keskimääräistä nopeampaa, vaikka avoimen sektorin hinnat olisivatkin muuttumattomia koko alueella.7 Kovin
suurista pysyvistä inflaatioeroista ei tässäkään
voi olla kysymys.
Muitakin hintaeroja euroalueen maiden välillä esiintyy. Se on merkki siitä, että markkinoiden integraatio euroalueen sisällä on vielä vajavaista. Yksi syy siihen on ollut valuuttarajojen
olemassaolo. Toinen syy löytyy puutteellisesta
kilpailusta.
Yhdysvaltain ja Kanadan alueellisella kulutustavaroita koskevalla hinta-aineistolla tehty
tutkimus osoittaa konkreettisesti, miten suuri
merkitys hinnanmuodostukseen valuuttarajalla
voi olla.8
7

Kysymys on ns. Balassa-Samuelson-vaikutuksesta. Ks. Alberola, E. ja T.Tyrväinen, »Is there scope
for inflation differentials in EMU? An empirical
evaluation of the Balassa-Samuelson model in EMU
countries», Bank of Finland Discussion Papers 15/98
20.7.1998, 44 ja Cecchetti, S., G. Nelson ja C. Sonora, »Price level convergence among United States
cities : Lessons for the European Central Bank», Oesterreichische Nationalbank, Working paper 32, 1998
sekä Euroopan keskuspankki, »Inflaatioerot rahaliitossa», Kuukausikatsaus Lokakuu 1999, ss. 35–44
8

Ks. Engel, C. ja J.H. Rogers, »How wide is the
border?, American Economic Review, Vol. 86, 1996,
ss. 1112–1125.

Tulosten mukaan näytti pitävän paikkansa se
intuitiivisestikin hyväksyttävä olettamus, jonka
mukaan saman valuutta-alueen sisällä hinnat
ovat lähellä toisiaan ja muuttuvat samansuuntaisesti paikkakunnilla, jotka ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan.9 Mitä pitemmälle mennään, sitä suurempia eroja hinnoissa voidaan
havaita ja sitä eritahtisemmin hinnat voivat lyhyellä aikavälillä muuttua. Pitkällä aikavälillä
kuitenkin hinnat yhden maan tai valuutta-alueen
sisällä kehittyvät samansuuntaisesti.
Vaikka tämä etäisyysvaikutus toimi odotetulla tavalla erikseen sekä Yhdysvaltain että Kanadan kaupunkien välillä, se ei enää toiminut
amerikkalaisten ja kanadalaisten kaupunkien
välillä. Vaikka kaupungit olisivat olleet maantieteellisesti lähellä toisiaan, korrelaatio hintamuutosten välillä jäi heikoksi. Valuuttarajan
vaikutus hintojen korrelaatioon oli siten samankaltainen kuin etäisyyden vaikutus yhdessä
maassa. Tutkijat laskivat, että USA:n ja Kanadan välinen valuuttarajan leveys vastaa 3500 kilometrin matkaa USA:n sisällä. Euroopassa
vastaavaa tutkimusta ei tiettävästi ole tehty.
Hintavertailuja on kuitenkin tehty ja tehdään
enenevästi myös EU-maiden välillä.10 Tämä on9

Yksi selitys tälle on se, että myös keskenään lähellä olevien alueiden välinen kauppa näyttää vähenevän silloin kun näiden välissä on valuuttaraja verrattuna maan sisäiseen kauppaan, ks, McCallum, J.,
»National borders matter: Canada-U.S. regional trade patterns», American Economic Review, Vol. 85,
1995, ss.615–623

10
Ks. komission tuore Cardiff-raportti, Commission
of the European Communities, »Economic reform:
Report on the functioning of Community product and
capital markets», COM(2000)26, 2.2000 ja sen Liite B, »Price dispersion indicators», SEC(2000)90,
8.2.2000. Investointipankki Dresdner Kleinwort Benson Research on tehnyt kahdesti oman hintavertailun,
ks. DKBR Europe Economics, »A price for Europe»,
euroFocus, 9 June 1999.
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Taulukko 1. Tunnuslukuja hintahajonnasta: variaatiokerroin.
b) Hyödykekategoriat (eivät täysin vertailukelpoisia)
EU:n ydinmaat
1999

EU15
1999

Ranska
1989

Saksa
1993

EU12
1993

USA
1998

5%
4%
10%
9%
13%
21%
..

5%
13%
21%
19%
28%
18%
..

3%
1%
..
..
..
..
3%

4%
1%
..
..
..
..
2%

21%
26%
..
..
..
..
..

8%
5%
21%
..
17%
8%
..

Ruoka (1)
Muut tavarat (1)
Energia
Palvelut (2)
Vuokrat
Liikenne
Vaatteet

Ydinmaat = Benelux, Itävalta, Ranska ja Saksa.
(1) pl. tupakka ja alkoholi (2) pl. vuokrat ja liikenne

a) Identtiset hyödykkeet vähittäiskaupassa ilman välillisiä veroja (alv/lvv)

Vaatteet
Siivous- ja hygienia
Ruoka ja juomat
Sähkölaitteet
Media ja pelit
Yhteensä

Euroalue
1999

USA
1999

11%
22%
21%
17%
13%
17%

4%
4%
3%
3%
6%
5%

( 27)
( 20)
( 21)
( 17)
( 10)
(181)

Suluissa vertailtujen tavaroiden lukumäärä
Lähde: Dresdner Kleinwort Benson Research, euroFocus June 1999, ss. 7–8 ja 25–26

kin tärkeää, sillä olihan hintamekanismin toiminnan tehostaminen yksi keskeisimpiä perusteluja sekä sisämarkkinaohjelmalle että talousja rahaliitolle.
Hintavertailuihin liittyy tunnetusti monenlaisia ongelmia. On vaikea löytää vertailukelpoisia tuotteita tai tuoteryhmiä. Myös verotuksessa on suuria maittaisia eroja. Sitä paitsi yksittäisten maiden sisälläkin samoja tavaroita myydään eri hinnoin.
Tehdyt vertailut antavat useita esimerkkejä,
että euroalueella hintaerot ovat huomattavan
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suuria. Variaatiokertoimella mitattuna maiden
väliset erot ovat selvästi suurempia kuin alueelliset erot maiden sisällä (Taulukko 1). Variaatiokerroin mittaa suhteellista standardipoikkeamaa. Se saadaan jakamalla standardipoikkeama
keskiarvolla. Erot euroalueella ovat suurempia
kuin Yhdysvalloissa. Hintaerot ovat jonkin verran pienentyneet 1990-luvulla, mutta kaikilta
osin kehitys ei ole vienyt kohti halvimpia hintoja. Maittaisissa vertailuissa Suomi esiintyy
vielä 1990-luvun jälkipuoliskollakin yhtenä euroalueen kalleimpana maana (Taulukko 2).
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Taulukko 2. Arvioita kuluttajahintaindeksin ja sen komponenttien eroista 1999, EU15 = 100.

Elintarvikkeet
Muut tavarat (1)
Palvelut (2)
Vuokrat
Liikenne
Energia
KHI

Suomi

Saksa

Ranska
EU15 = 100

Espanja

Portugali

109
119
108
114
87
86
114

102
101
115
137
114
112
108

110
108
113
124
98
107
111

81
97
88
70
85
77
81

80
99
68
38
105
106
74

(1) pl alkoholi ja tupakka; (2) pl vuokrat ja liikenne
Lähde: Dresdner Kleinwort Benson Research, euroFocus, June 1999, s. 17

Ruotsalaisen huonekalujätti Ikean luettelot
antavat kiinnostavaa informaatiota identtisten
tuotteiden hintaeroista. Tähän on kiinnitetty
huomiota eräässä tuoreessa tutkimuksessa.11
Oheiseen taulukkoon on poimittu tästä tutkimuksesta tietoja kolmen peilin hinnoista eri
maissa (Taulukko 3). Vertailu on sikäli kiinnostava, että vertailtavat tuotteet ovat täysin identtisiä.
Hintaerot ovat huomattavia. Niitä ei voi selittää kuljetuskustannuksilla, verotuksella,
vuokrilla, palkoilla tai vastaavilla tekijöillä.
Tämä käy ilmi esimerkiksi siitä, että myös peilien suhteelliset hinnat poikkeavat suuresti kun
siirrytään maasta toiseen.
Ikean hinnat eivät kenties tarjoa parasta esimerkkiä hintaeroista, koska eri maissa toimivat
Ikean myymälät eivät kilpaile keskenään. On
luultavaa, että Ikean hinnoitteluun on vaikuttanut se, miten samantyyppiset tavarat on hinnoiteltu ao. maiden muissa huonekalumyymälöissä. Joka tapauksessa voidaan esittää kysymys,
miten suuria hintaeroja asiakkaat ovat valmiita
11

Haskel, J. ja H. Wolf, »Why Does the ’Law of One
Price’ Fail? A Case Study», CEPR Discussion Papers
No. 2187, 1999.

Taulukko 3. Ikean peilien hinnat.
Alg

Guldros

Belgia
Espanja
Hollanti
Italia
Itävalta
Ranska
Saksa
Suomi
Iso-Britannia
Ruotsi
Tanska

119
174
109
125
131
114
120
82
136
82
71

604
610
550
430
165
544
526
582
626
511
648

Kanada
Yhdysvallat

267
217

533
539

Krabb Krabb/Alg
152
185
109
239
261
180
278
114
163
131
185

1.3
1.1
1.0
1.9
2.0
1.6
2.3
1.4
1.2
1.6
2.6

Kesän 1998 luetteloiden hinnat muunnettuna Suomen markoiksi kesäkuun 1998 valuuttakurssein.
Lähde: CEPR Discussion Paper No. 2187.

hyväksymään sen jälkeen, kun kaikissa maissa
on siirrytty yhteen ja samaan laskuyksikköön.
Käykö niin, että euroalueelle painetaan yksi
luettelo, jossa hinnat on ilmoitettu nettohintoina (ilman arvonlisäveroa)? Tämä kysymys ei
koske vain Ikean luetteloita, vaan kaikkia muitakin julkaisuja, joissa hinnat on pantu näkyviin.
Tällaiset katalogit tulevat enenevästi näkymään
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internetissä. Voiko siellä esittää maakohtaisia
hintoja, kun rahayksikkö on sama eri maissa?
Kun maat lähtevät eri tuottavuustasoilta ja
kun hinnoissa on valuuttarajojen, säännöstelyn
ja kilpailun puutteen perintönä melko huomattaviakin eroja, silloin kilpailun lisääntymisen ja
hintojen läpinäkyvyyden paranemisen tulisi
johtaa hintatason jonkinasteiseen, vaikkakaan ei
täydelliseen, konvergenssiin.
Mihin suuntaan konvergenssi tapahtuu?
Kaikki mikrotaloudelliset argumentit näyttäisivät puoltavan sitä, että ainakin tavaroiden ja
kaupattavissa olevien palvelusten hinnat konvergoituvat alimpien hintojen tasolle. Jos toisin
kävisi se olisi osoitus siitä, että kilpailu sisämarkkinoilla ei toimikaan. Makrotaloudelliset
argumentit taas viittaisivat siihen, että ei-kaupattavien tuotteiden ja palvelusten hinnat lähestyisivät euroalueen keskimääräisiä tasoja niissä
maissa, joissa nämä hinnat avoimen sektorin alhaisen tuottavuuden ja alhaisten palkkojen
vuoksi vielä ovat keskimääräistä alempia.
Eurooppatason vertailuissa Suomi kuuluu
edelleen korkeimpien hintojen ja palkkojen
sekä korkean tuottavuuden maihin. Tässä suhteessa Suomella ei ole kovin paljon »kiinni otettavaa». Siitä syystä mikrotaloudellisten mekanismien tulisi dominoida ja painaa hintoja alaspäin.

Käyttäytyminen
Ennen vanhaan odotukset inflaation jatkumisesta vaikuttivat käyttäytymiseen tavalla, joka piti
yllä inflaation jatkumista. Ilman muodollista indeksointiakin, sopimuksissa otettiin tuleva inflaatio huomioon. Pienimmissä yhdistyksissäkin talousarviota oli tapana korottaa odotetun
inflaation verran. Verotuksen ja säännöstelyjärjestelmän myötävaikutuksella syntyi ryhmiä,
jotka hyötyivät inflaatiosta. Odotukset ja inflaa-

216

tiosta hyötyvien ryhmien syntyminen tekivät inflaation nujertamisesta poliittisesti vaikeamman
prosessin kuin sen olisi tarvinnut olla.
Disinflaation kustannukset perustellaan
yleensä sillä, että palkanmuodostus sopeutuu
inflaation alenemiseen viiveellä, jolloin reaalipalkat nousevat ja työllisyys sen takia laskee.
Hieman yleisemmin voisi sanoa, että kaikilla on
taipumus hinnoitella yläkanttiin, mutta pyydetyillä hinnoilla kauppa ei tahdo käydä, jolloin
joudutaan sopeuttamaan tarjontaa, mihin liittyy
työllisyyden heikkeneminen.
Mutta tämä on vain siirtymävaiheen ilmiö.
Kun hintataso on vakaa ja kun sen odotetaan
pysyvän vakaana, silloin myös hinnoittelukäyttäytymisen ja palkanmuodostuksen täytyy
muuttua. Voittajat ovat niitä, jotka ajoissa
muuttavat käyttäytymistään uusia olosuhteita
vastaavasti ja pyrkivät hankkimaan asiakkaita
tarjoamalla edullisempia hintoja silloin kun häviäjät vielä pyrkivät siirtämään ongelmiaan
asiakkailleen hintoja nostamalla.
Mikrotaloudellisella tasolla vakaa hintataso
edistää kilpailua. Yksittäinen hinnankorotus tulkitaan ensisijaisesti suhteellisen hinnan muutokseksi, jolloin siihen reagoidaan välittömästi.
Koska hintavakauden oloissa hintojen ei yleisesti ottaen pitäisi nousta, niin asiakkaat jotka
kohtaavat nousevan hinnan aiheellisesti epäilevät, että jotain on vialla. Heitä joko yritetään
huijata tai myyjillä arvellaan olevan kustannusongelmia. Siksi kannattaa tarkistaa, ovatko
muutkin myyjät nostaneet hintaa. Kun myyjä
tietää tämän, kynnys hintojen nostamiseen on
korkeampi kuin sellaisissa oloissa, joissa kaikilla on tapana toistuvasti nostaa hintojaan.
Hintavakauden määritelmä tässä tilanteessa
voisikin olla seuraava: Hintavakaus vallitsee,
kun nähtyäsi kaupassasi tavaran, jonka hinta
on noussut mutta laatu ei ole parantunut, jätät
ostamatta sen.
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Jos edellä kuvattu käyttäytyminen toteutuu
mikrotalouden tasolla, se muuttaa myös inflaation ja taloudellisen aktiviteetin välistä riippuvuutta aggregaattitasolla. Hyödykkeiden kysynnän hintajousto nousee. Koska kustannuksia on
vaikeampi siirtää hintoihin, myös työvoiman
kysynnän palkkajousto kasvaa.12 Toisin ilmaistuna tämä tarkoittaa, että lyhyen aikavälin Phillips-käyrä tulee loivemmaksi, kun hyvin matalan inflaation tai vakaan hintatason tila on saavutettu.
Phillips-käyrän loivenemisesta matalan inflaation oloissa on jonkin verran empiiristä evidenssiä. Andersen ja Wascher estimoivat Lucasin tarjontafunktion 19 maalle, ja toteavat sen
loiventuneen useimmissa maissa 1990-luvulle
tultaessa.13 Lucasin tarjontafunktio on itse
asiassa sama asia kuin Phillips-käyrä käänteisessä muodossa esitettynä. Ilmo Pyyhtiä on estimoinut samankaltaisen tarjontafunktion epälineaarisessa muodossa. Tulosten mukaan Phillips-käyrä on ollut voimakkaasti epälineaarinen
monissa nykyisissä euromaissa.14 Se tarkoittaa
käyrän loiventumista matalan inflaation oloissa.
Evidenssi hinta- ja palkkajoustojen muutoksista on toistaiseksi melko vähäistä. Yhdysvaltojen aineistolla tehty tutkimus osoittaa palkkajouston nousseen teollisuuden tuotannollisten
työntekijöiden keskuudessa kansainvälisen kaupan lisääntymisen ja siten kiristyneen kilpailun

seurauksena, kun taas toimihenkilöiden kohdalla tällaista johtopäätöstä ei voitu tehdä.15 Martti
Hetemäen tuore selvitys viittaa myös työvoiman kysynnän palkkajouston nousseen 1980-luvun puolivälin jälkeen ja ylittävän selvästi ykkösen tutkituissa viidessä maassa (Iso-Britannia, Italia, Ranska, Saksa ja Suomi).16
Näillä käyttäytymiseen liittyvillä päätelmillä
ja havainnoilla voidaan perustella ainakin kaksi
hyvin erilaista johtopäätöstä. Toinen antaa hyvän uutisen ja toinen mahdollisesti huonon.
Hyvä uutinen on se, että vakaa hintataso
edistää hintamekanismin toimintaa ja taloudellista tehokkuutta ja siten todennäköisesti pienentää tarjontahäiriöiden vaikutuksia talouteen.
Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Alan
Greenspan tuli tähän johtopäätökseen Humphrey-Hawkins selonteossaan USA:n senaatin
pankkivaliokunnalle kaksi vuotta sitten, kuten
seuraava lainaus osoittaa17:
»Simply put, while the pursuit of price stability
does not rule out misfortune, it lowers its probability. If firms are convinced that the general
price level will remain stable, they will reserve
increases in their sales prices of goods and services as a last resort, for fear that such increases
could mean loss of market share. Similarly, if
households are convinced of price stability, they
will not see variations in relative prices as reasons to change their long-run inflation expecta15

12

Ks. Rodrick, D., Has Globalization Gone Too
Far?, Institute for International Economics, Washington, DC, 1997.

13

Andersen, P. ja W. Wascher, »Sacrifice ratios and
the conduct of monetary policy in conditions of low
inflation». BIS Working Papers, No. 82 – November
1999.
14

Pyyhtiä, I., »The nonlinearity of the Phillips curve
and European monetary policy», Bank of Finland
Discussion Papers 17/99, 26.11.1999.

Matthew J. Slaughter, »International Trade and
Labor-Demand Elasticities», NBER Working Paper
No. W6262, November 1997

16
Hetemäki, M., »Tax policy, unemployment benefits and structural unemployment», Paper presented
at the Conference on Jobs organised by the Finnish
Government, Helsinki 27–28 January 2000.
17

Alan Greenspan, »The Federal Reserve’s semiannual report on monetary policy», Testimony before
the Committee of Banking, Housing and Urban Affairs of the US Senate, 24th of February 1998.
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tions. Thus, continuing to make progress toward
this legislated objective will make future supply
shocks less likely and our nation’s economy less
vulnerable to those that occur.»

Vaikka syistä ja seurauksista voidaankin keskustella, on ilmeistä, että hintavakaus edistää
kansantalouksien avautumista ja kilpailun lisääntymistä, mikä puolestaan saa aikaan tuotannon tehostumista. Greenspanin johtopäätökseen
voi toisin sanoen pitkälti yhtyä. Sen sijaan voidaan epäillä, voidaanko niin sanottu uusi talous
perustella hintavakaudella. Greenspan esitti tällaisen kannan selonteossaan USA:n kongressin
talousvaliokunnalle kesällä 1999:18
»Because neither business firms nor their competitors can currently count any longer on a general inflationary tendency to validate decisions to
raise their own prices, each company feels compelled to concentrate on efforts to hold down
costs. the availability of new technology to each
company and its rivals affords both the opportunity and the competitive necessity of taking steps
to boost productivity. This contrasts with our experiences through the 1970s and 1980s, when
firms apparently found it easier and more profitable to seek relief from rising nominal labour
costs through price increases than through costreducing capital investments.».

Huono uutinen taas on se, että lyhyen aikavälin Phillips-käyrän loiveneminen mahdollisesti lisää reaalitalouden herkkyyttä kokonaiskysyntähäiriöille. Vielä pitemmälle menevä
huono uutinen on se, että mahdollisesti myös
pitkän aikavälin Phillips-käyrä muuttuu laskevaksi ja tulee lopulta hyvin loivaksi, kun inflaatiovauhti laskee riittävän alas.
Ensimmäistä huonoa uutista lieventää se, että
vakaan hintatason oloissa kokonaiskysyntähäi18

Alan Greenspan, » »High-tech industry in the U.S.
economy». Testimony before the Joint Economic
Committee. U.S. Congress, 14 June 1999.
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riöiden varianssi todennäköisesti pienenee, koska rahapolitiikkaan liittyvät yllätykset vähenevät. Tätä tukee mennyt kokemus, jonka mukaan
inflaatioepävarmuus kasvaa inflaation lisääntyessä. Inflaatioepävarmuuttahan voidaan pitää
yhtenä mittarina kokonaiskysyntähäiriöiden todennäköisyydelle.
Argumentti, jonka mukaan pitkän aikavälin
Phillips-käyrä loivenee lähestyttäessä nollainflaatiota on periaatteessa vanha, mutta se nousi
uudelleen keskustelun kohteeksi vuonna 1996
Akerlofin, Dickensin ja Perryn toimesta.19 Heidän argumenttinsa perustuu ratkaisevasti siihen,
että nimellispalkat ovat lyhyellä aikavälillä
jäykkiä alaspäin. Eri yritykset kohtaavat toisistaan riippumatta negatiivisia kysyntä- tai tarjontahäiriöitä mutta eivät voi reagoida laskemalla
palkkoja. Vakaan hintatason oloissa tällaisia tilanteita tapahtuu useammin, kun taas inflaation
oloissa kannattavuus voitaisiin säilyttää antamalla reaalipalkkojen laskea.
Argumentissa voi olla jotain perää varsinkin
olosuhteissa, jotka ovat muutenkin jäykät ja
staattiset. Keskeinen ongelma tässä argumentissa on se, että siinä oletetaan, että palkkausjärjestelmät sekä talouden rakenne pysyvät samanlaisina vakaan hintatason oloissa kuin inflaation
aikana. Mikäli palkkojen pitäisi reagoida yritysten tilapäisiinkin ongelmiin, silloin palkkojen
jousto estäisi tarpeen etsiä tehokkaampia ratkaisuja, jolloin hintamekanismi ei enää ohjaisi rakennemuutosta.

Rahapolitiikka
Edellä ei ole sanottu mitään täsmällistä rahapolitiikan roolista. Lähtökohtana on ollut, että ra19

Akerlof, G., W. Dickens ja G. Perry, »The macroeconomics of low inflation», Brookings Papers on
Economic Activity 1:1996, ss. 1–76.
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hapolitiikan tehtävänä on hintavakauden ylläpitäminen ja että keskuspankeille on annettu keinot tämän tavoitteen toteuttamiseen. Keinoihin
kuuluu itsenäisyys korkopoliittisessa päätöksenteossa. Rahapolitiikan oletetaan vaikuttavan
käyttäytymiseen siten, että matalan inflaation
tavoite toteutuu.
Tämä ei tarkoita sitä, että vakaan hintatason
katalysoima taloudellisen toiminnan tehostuminen vapauttaisi yritykset, kotitaloudet tai valtiot
budjetti- ja kapasiteettirajoituksista. Rahapolitiikkaa tarvitaan edelleen hintavakauden turvaamiseksi. Mutta juuri sen vuoksi, että rahapolitiikan odotetaan reagoivan, ostajat jotka kohtaavat korkeampia hintapyyntöjä etsivät parempia
hintoja muualta tai siirtävät hankintojaan. Siten
ylikysyntä jää pienemmäksi. Vastaavasti, koska myyjät tietävät asiakkaiden hintajoustavuuden, he reagoivat kysynnän kasvuun tuottamalla enemmän tai tarjoamalla parempaa laatua,
jolloin hinnan nousu voi olla asiakkaan kannalta perusteltu.
Mutta ylikysyntätilanteen jatkuessa inflaatiopaineet tulevat lopulta enemmin tai myöhemmin esiin, mikäli rahapolitiikka ei reagoi. Jos
rahapolitiikka ei reagoi ajoissa inflaatio-odotukset alkavat uudelleen muokata käyttäytymistä.
Siksi rahapolitiikan on reagoitava ajoissa eikä
vasta sitten, kun hintavakaus on jo menetetty.
Toisaalta rahapolitiikan annostus voi olla pienempi, kun keskuspankin uskotaan huolehtivan
hintavakauden säilymisestä.
Aikaepäkonsistenssin ongelma eli rahapolitiikan dynaaminen epäjohdonmukaisuus on jo
parin vuosikymmenen ajan ollut keskeinen osa
makrotaloudellista valtavirta-ajattelua.20 Sen
mukaan rahapolitiikalla on taipumus luistaa lupauksistaan ja sallia nopeampi inflaatio, kun taloudessa alkaa mennä huonommin. Tällainen
rahapolitiikka luo talouteen niin sanotun inflaatioharhan. Se tarkoittaa, että inflaatio on kor-

keampi kuin keskuspankki tai itse asiassa kukaan muukaan haluaisi ilman että työttömyys
olisi lainkaan alempi tai kasvu nopeampi.
On vaikea kiistää, etteikö tämä mekanismi
olisi ollut monessa maassa merkityksellinen tekijä. Suomi devalvaatiohistorioineen kuuluu
varmasti näihin maihin. Mutta voidaan esittää
kysymys, miten relevantti se on olosuhteissa,
joissa vakaa hintataso on jo vakiintunut, odotettu ja hyväksytty. Jos keskuspankin tavoitefunktiossa painavat sekä hintavakaus, lyhyen aikavälin Phillips-käyrän loiveneminen merkitsisi
tuotannon vaihteluiden lisääntymistä, mikäli
keskuspankki ryhtyisi tilapäisesti poikkeamaan
hintavakauden tavoitteestaan. Lisäksi voidaan
kysyä, miksi olisi syytä odottaa, että uudesta sitoutumisteknologiasta (keskuspankin itsenäisyys, laissa määritelty tavoite jne.) oltaisiin valmiita luopumaan juuri kun se on saatu toimimaan. Sitä paitsi markkinat nykyään vahtivat
entistä tarkemmin sitä, että keskuspankit eivät
luiskahda takaisin aikaepäjohdonmukaisuuteen.
Korkojen ei-negatiivisuusrajoite on seikka,
joka usein tuodaan esille puhuttaessa rahapolitiikasta matalan inflaation oloissa.21 Tässä on
korostettava, että rajoite ei ole millään tavalla
ahdas, mikäli ajatellaan normaalia elämää va20

Klassiset viittaukset ovat Kydland, F.E, ja E.C.
Prescott, »Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans», Journal of Political Economy, Vol 85, June 1977, ss. 473–491 ja Barro, R.J.
ja D.B. Gordon, »Discretion and reputation in a model of monetary policy», Journal of Monetary Economics, Vol, 12 July 1983, ss. 101–121.
21

Ks. Summers, L., »How should long-term monetary policy be determined?», Journal of Money,
Credit, and Banking, Vol. 23, No. 3. Part 2, 1991,
ss.!625–631 jaFischer, S., »Why are central banks
pursuing long-run price stability.», teoksessa Achieving Price Stability, Federal Reserve Bank of Kansas
City, 1996, ss. 7–34.
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kaan hintatason oloissa. Kasvavassa taloudessa
nimelliskoroilla on reilusti tilaa vaihdella 3–5
prosentin molemmin puolin.
Eri asia on, mikäli talous kohtaa niin merkittävän negatiivisen kokonaiskysyntähäiriön, että
deflaatiokierteen uhka on aito. Teoriassa tähänkin tilanteeseen on löydettävissä ratkaisuja22;
toinen asia on ovatko ne käytännössä toteutettavissa. Relevantimpi kysymys on, onko todel22
Ks. Tarkka, J., »Deflaatiovaara tutkimuskohteena», Kansantaloudellinen aikakauskirja, 95. vsk., 4/
1999, ss. 702–708.
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la suuri negatiivinen kysyntähäiriö todennäköisempi vakaan hintatason kuin keskimatalan inflaation oloissa. Tähän tuskin on annettavissa
täsmällistä vastausta. Pieniä kansantalouksia
voi kohdata suuri häiriö, mutta niiden kohdalla
korkorajoitus tuskin tulee vastaan, koska valuuttakurssi voi reagoida. Mutta mikä talouspolitiikasta itsestään riippumaton eksogeeninen tekijä saisi suuren maan kohtaamaan suuren negatiivisen kysyntähäiriön? Lähinnä tulee mieleen omaisuushintojen romahdus. Mutta sellainen tunnetusti voi tapahtua myös keskimatalan
inflaation oloissa samoin vakavin seurauksin.

