
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a – 1 0 3 . v s k . – 2 / 2 0 0 7

125

Onko inflaationormi
liian suppea keskuspankin
rahapolitiikan tavoitteeksi?

Pentti Pikkarainen
Osastopäällikkö

suomen pankki

rahapolitiikassa tarvitaan selkeä tavoite vies
tinnän selkeyttämiseksi ja inflaatio ja korko
odotusten hallitsemiseksi. rahapolitiikan sel
keä tavoite on myös modernin makrotalousteo
rian keskeisiä opetuksia (ks. esim. Chari ja
kehoe 2006). Monet keskuspankit (kuten
uusiseelanti, englanti, ruotsi ja suomi)
omaksuivat ns. suoran inflaatiotavoitteen lä
hestymistavan 1990luvun alussa. tämä liittyi
yleisesti kiinteän valuuttakurssin järjestelmän
murtumiseen. kun rahan kysynnän vakauteen
ei voitu luottaa ja monetarismi puhtaimmassa
muodossaan oli sortunut jo aikaisemmin, kes
kuspankit täsmensivät mahdollisimman selkeän
inflaationormin rahapolitiikan ohjenuoraksi.

tämän ensimmäisen aallon jälkeen selkeän
inflaatiotavoitteen asettaminen on saanut suur
ta suosiota. euroopan keskuspankilla ekp:lla
on selkeä hintavakauden tavoite. yhdysvallois
sa on vähitellen liu’uttu samaan suuntaan, vaik
kakaan Fed ei ole ainakaan vielä täsmentänyt
selkeää inflaationormia. inflaationormilla on
ollut rooli myös japanissa, kun japani on py
ristellyt eroon deflaatiosta.

Viimeisen noin 3–4 vuoden aikana jotkut
ekonomistit ovat asettaneet kuitenkin kyseen
alaiseksi puhtaan inflaationormin keskuspan
kin rahapolitiikan ainoana tavoitteena. Mielen
kiintoisin kritiikki lähestymistapaa kohtaan on
tullut kansainvälisen järjestelypankin Bis:n
ekonomistien piiristä (ks. esim. White 2006 ja
siinä mainitut lähteet). Bis on sveitsin Baselis
sa toimiva keskuspankkien omistama keskus
pankkien pankki ja yhteistyöfoorumi.

kansainvälisessä taloudessa suurin viime
aikojen menossa oleva kehitys on ollut ja on
edelleen kehittyvien talouksien integroitumi
nen maailman talouteen. kiina ja intia ovat
tietenkin merkittävimmät ”uudet” tulokkaat.
erityisesti kiinan nopea kasvu on merkinnyt
”positiivista tarjontahäiriötä” muiden maiden
kannalta. hyödykemarkkinoiden koventuneen
kilpailun ja ”kiinashokin” seurauksena inflaa
tiopaineet ovat pysyneet kurissa globaalisti.
kun keskuspankit määrittävät korkopolitiikan
virityksen inflaationormin näkökulmasta, korot
on voitu pitää hyvin matalalla tasolla. tämä ei
ole ollut kuitenkaan ongelmatonta: matala kor
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kotaso on ruokkinut taloudenpitäjien velkaan
tumista, monetaarista ekspansiota ja varalli
suusesineiden hintoja. kevyt rahapolitiikka
heijastuu myös raakaaineiden hinnoissa
(Browne ja Cronin 2007).

tiukasti vain matalaan inflaatioon tähtäävä
rahapolitiikka voi olla ristiriidassa rahoitus
markkinoiden vakauden kanssa: pitkään mata
lana pysyvä korkotaso ja odotukset sen jatku
misesta voivat ruokkia velkaantumista niin
pitkälle, että taloudet ajautuvat riskialttiiseen
tilaan. kehitys voi puhjeta joko itsestään tai
jonkin häiriön seurauksena. tällaisen kehityk
sen myötä resurssien kohdentumisessa tapah
tuu virheitä ja makrotaloudellinen kehitys häi
riytyy mm. konkurssien ja työttömyyden nou
sun seurauksena.

keskuspankit ovat vastuussa hintavakauden
ohella myös rahoitusmarkkinoiden vakaudesta.
keskuspankkien mandaatteihin tämä näkökul
ma on kirjattu eri tavoin ja eri tarkkuuksilla.
rahapolitiikan tutkijoiden ja keskuspankkiirei
den piirissä on erimielisyyttä siitä, kuinka näi
den kahden tavoitteen välinen ristiriita tulisi
pyrkiä ratkaisemaan (ks. esim. Blinder 2006 ja
papademos 2006). alan �reenspanin aikana
yhdysvaltain keskuspankki Fed opetti markki
noille, että rahoitusmarkkinoiden häiriöissä Fed
on valmis laskemaan korkoja ja pumppaamaan
talouteen likviditeettiä. tämä ei ole kuitenkaan
ongelmatonta: kun rahoitusmarkkinoilla voi
daan luottaa keskuspankin pelastukseen, rahoi
tusmarkkinoilla toimivat voivat ottaa riskejä
entistä huolettomammin. äärimmillään tällai
nen politiikka johtaa hyvin riskipitoiseen sijoi
tuspolitiikkaan, suureen velkaantumiseen ja
loppujen lopuksi hyvin matalaan korkotasoon.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa (White 2006
ja papademos 2006) korostaa keskuspankin
ennalta ehkäisevää toimintaa. jos raha ja luot

tomäärien ja velkaantumisen kasvuvauhti on
hyvin nopeaa, keskuspankin pitäisi harjoittaa
jonkin verran kireämpää korkopolitiikkaa kuin
mitä se olisi pelkästään inflaationormin näkö
kulmasta. tällaisessa tilanteessa pitäisi hyväk
syä, että inflaatio on ainakin jonkin aikaa hi
taampaa kuin asetettu inflaationormi.

Monetaarisen kehityksen huomioon ottami
seen liittyy toki monia tunnettuja ongelmia:
Mitä mittaria tai indikaattoria keskuspankin
tulisi seurata? kuinka luotettavaa näiden indi
kaattoreiden antama informaatio on? jos kes
kuspankilla on selkeästi määritelty inflaationor
mi, mutta se painottaa myös monetaarista ke
hitystä, eikö tästä aiheudu ongelmia kommuni
kaatiossa ja siten epävarmuus heijastuu myös
korkokehitykseen?

sopivien indikaattoreiden valinta ei ole yk
sinkertaista. pitäisi löytää indikaattoreita, jotka
kohtuullisen luotettavasti ja hyvissä ajoin ker
tovat mahdollisista tasapainottomuuksista. pe
rustuen ekonometrisiin tutkimuksiin ekp va
litsi syksyllä 1998 tietyllä tapaa määritellyn
laajan rahaaggregaatin tällaiseksi indikaatto
riksi. Myöhemmin ekp on muuttanut käytän
töään siten, että tälle rahaaggregaatille anne
taan pienempi rooli. tutkimusten mukaan on
vaikea, ehkä mahdotonta löytää monetaarista
indikaattoria, mikä täyttäisi kaikki vaadittavat
ehdot. tästä ei kuitenkaan pitäisi tehdä sitä
johtopäätöstä, että monetaarinen analyysi tuli
si hylätä. jos talouden monetaarinen kasvu
vauhti on selvästi nopeampaa kuin talouden
potentiaalisen kasvuvauhdin ja inflaatiotole
ranssin summa, hälytyskellojen pitäisi soida.
talouden monetaarista kehitystä ja velkaantu
mista tulisi siten tarkastella laajaalaisesti ja ei
dogmaattisesti. taloudessa ei saisi olla liikaa
likviditeettiä eikä kertyä kohtuuttomasti velka
varantoja.
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jos keskuspankin tavoite ei ole selkeästi
määritelty, rahoitusmarkkinoilla voi syntyä on
gelmia arvailtaessa, millä perustein rahapoli
tiikkaa mitoitetaan. tulevaan korkokehitykseen
liittyvä epävarmuus siten kasvaa ja markkina
korkojen vaihtelu lisääntyy. tällä voi olla nega
tiivisia reaalitaloudellisiakin vaikutuksia. toi
saalta esimerkiksi Fedin mandaatti on varsin
epämääräinen; Fedillä ei ole yksikäsitteistä ta
voitetta vaan sen tulee pyrkiä hitaaseen inflaa
tioon – mitä ei ole edes tarkasti määritelty ja
mistä käydään jatkuvasti keskustelua jopa Fe
din johtajien parissa – sen edellytetään tasaavan
suhdannekehitystä ja tukevan työllisyyttä. täs
sä asetelmassa Fed on pystynyt esimerkillisen
hyvin ohjaamaan markkinakorkoja. kysymys
on erityisesti rahapolitiikan kommunikaatiosta:
tarjoamalla rahoitusmarkkinoille tarpeeksi tie
toa rahapolitiikan mitoittamiseen vaikuttavista
tekijöistä ja päätöksentekijöiden näkemyksistä
tulevasta talouskehityksestä, epävarmuutta tu
levasta korkokehityksestä voidaan vähentää
merkittävästi.

Monetaarisen kehityksen ja velkaantumisen
näkökulmasta sekä ekp että Fed ovat harjoit
taneet viime vuosina liian löysää rahapolitiik
kaa. euroalueen inflaatio on ollut keskimäärin
vieläpä nopeampaa kuin ekp:n itse asettama
tavoite. euroalueen rahan määrän kehitys ja
luottojen kasvuvauhti ovat olleet selvästi no
peampaa kuin mitä niiden pitäisi olla pitkällä
aikavälillä. toki euroalueella monetaarisen ke
hityksen tulkintaan liittyy monia ongelmia. Voi
olla, että euroalueen taloudenpitäjät ovat so
peutumassa uuteen tasapainoon ja nähty kehi
tys liittyy erityisesti tähän sopeutumisvaihee
seen. Voi olla, että taloudenpitäjien korkeampi
velkaantumisaste heijastaa joissakin euroalueen
maissa inflaatioriskin vähenemisen myötä ta
pahtunutta odotetun reaalikoron alenemista

sekä rahoitusmarkkinoiden kehittymistä euron
käyttöönoton myötä. joissakin euroalueen
maissa velkaantumiskehitys on kuitenkin ollut
vaarallisen nopeaa.

tämän vuoden aikana yhdysvalloissa vel
kaantumisongelmat ovat tulleet esille erityises
ti asuntomarkkinoilla. yhtenä ja ehkä suurim
pana syynä näihin ongelmiin on viime vuosina
harjoitettu hyvin keveä rahapolitiikka. alan
�reenspanin kaudella kylvettiin satoa, mitä nyt
niitetään. Voikin olla, että alan �reenspanin
johtaman Fedin rahapolitiikkaa tullaan vielä ar
vioimaan hyvin kriittisesti. ekp:nkin ehkä tu
lisi antaa monetaariselle analyysille aikaisempaa
suurempi paino, ei kuitenkaan lyhyen aikavälin
inflaatiokehityksen näkökulmasta vaan erityi
sesti vakaan monetaarisen kehityksen ja rahoi
tusmarkkinoiden vakauden näkökulmasta,
mitkä myös kuuluvat ekp:n mandaattiin. 
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