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Onko inflaatio rahataloudellinen
vai fiskaalinen ilmiö?
Juha Kilponen ja Jarmo Kontulainen

Rahapolitiikan ja finanssipolitiikan yhteinen mittava elvytys koronakriisin aikana on nostanut esiin huolen
velkaantumisesta ja fiskaalisesta dominanssista. Nämä huolet liittyvät läheisesti talouden hintatason määräytymiseen ja inflaatiodynamiikkaan tilanteessa, missä rahapolitiikan liikkumavara on kaventunut merkittävästi.
Avaamme artikkelissamme näitä kysymyksiä toisaalta konventionaalisen rahapolitiikan teorian ja toisaalta ns.
fiskaalisen hintatasoteorian näkökulmasta. Osoittautuu, että hintataso voidaan määrittää yksikäsitteisesti molemmissa regiimeissä. Valaisemme raha- ja finanssipolitiikan inflaatiovaikutuksia kummassakin regiimissä mallisimulointien avulla. Kun fiskaalinen hintatasoteoria yhdistetään rahapolitiikan oppikirjamalliin, inflaatio on
rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välisen interaktion tulos, missä sekä rahapolitiikan määrittelemä korkotaso
että finanssipolitiikan päätökset valtion tuloista ja menoista määrittävät inflaatiota.

Koronakriisin

seurauksena kehittyneiden
maiden julkiset taloudet ovat velkaantuneet
voimakkaasti samalla kun rahapolitiikan epätavanomaiset toimet ovat olleet poikkeuksellisen
mittavia. Euroalueella julkinen velka kasvoi

98 prosenttiin vuonna 2020 ja Yhdysvalloissa
134 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT). Velan BKT-suhde nousi Yhdysvalloissa 25 prosenttiyksikköä ja euroalueellakin
14 prosenttiyksikköä. Yhdysvalloissa presi-
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dentti Bidenin massiivinen 1900 miljardin dollarin lisäelvytyspaketti on suuruudeltaan historiallinen. Yhdysvaltojen koko julkisen talouden
alijäämä oli Kansainvälisen valuuttarahaston
viimeisimmän ennustepäivityksen mukaan
14,7 % BKT:stä vuonna 2020.1 Suomessakaan
velan BKT-suhde ei ole ollut yhtä korkealla tasolla sitten toisen maailmansodan päättymisen.
Rahapoliittinen elvytys on perustunut
markkinoiden ja pankkijärjestelmien likviditeetin hallintaan, arvopapereiden laajamittaisiin ostoihin ja ennakoivaan viestintään, joilla
korkotaso ja odotukset korkotason noususta on
pidetty alhaisina. Laajamittaiset arvopaperiostot ovat näkyneet keskuspankkien taseiden
kasvuna, joka on ollut jatkoa globaalin rahoituskriisin jälkeiselle voimakkaalle määrälliselle keventämiselle. Määrällinen keventäminen
on ollut välttämätöntä, koska tasapainokorkotason alhaisuus on kaventanut tavanomaisen
rahapolitiikan liikkumavaraa. Sitä on käytetty
siis perinteisen korkopolitiikan tukena ja substituuttina.
Koronakriisin iskiessä myös finanssipolitiikassa tarvittiin voimakkaita toimia talouden
supistuessa jyrkästi. Rahapolitiikka oli jo kevyttä, mutta luotto- ja osto-operaatioita kiihdytettiin edelleen. Rahapolitiikan ja finanssipolitiikan yhteinen mittava elvytys on nostanut esiin
uuden huolen. Huoli liittyy laajasti ottaen rahaja finanssipolitiikan tavoitteiden, politiikan ja
pelisääntöjen mahdolliseen muuttumiseen.
Julkisessa ja akateemisessa keskustelussa
näihin huoliin liitetään termi fiskaalinen dominanssi. Termillä viitataan tilanteeseen, jossa
rahapolitiikan ajatellaan olevan finanssipolitiikalle alisteinen: keskuspankin rahapolitiikan
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/
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liikkumavara ja itsenäisyys on kaventunut, koska keskuspankki ei voi nostaa korkotasoa julkisen sektorin korkean velkaantuneisuuden
vuoksi. Fiskaalisen dominanssin regiimissä
ajatellaan myös finanssipolitiikan irtautuneen
sen perinteistä roolista niin, että budjetin ylijäämää ei sopeuteta (ainakaan) täysimääräisesti velan reaaliarvon muutoksiin. Tällaisessa
fiskaalisen dominanssin tilanteessa korkotason
nostaminen lisäisi velanhoitomenoja, syventäisi alijäämää ja voisikin johtaa inflaation hidastumisen sijasta inflaation kiihtymiseen, kuten
myöhemmin esitämme.
Avaamme artikkelissamme näitä kysymyksiä toisaalta konventionaalisen rahapolitiikan
teorian ja toisaalta fiskaalisen hintatasoteorian
(ks. Leeper 1991; Sims 1994; Woodford 1994,
1995 ja 2001; Cochrane 2021) näkökulmasta, ja
tarkastelemme inflaation käyttäytymistä eri
regiimeissä mallisimulointien avulla. Osoittautuu, että hintataso voidaan määrittää yksikäsitteisesti molemmissa regiimeissä. Lisäksi, kun
fiskaalinen hintatasoteoria yhdistetään rahapolitiikan oppikirjamalliin, inflaatio on rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välisen interaktion
tulos, missä sekä rahapolitiikan määrittelemä
korkotaso että finanssipolitiikan päätökset valtion tuloista ja menoista määrittävät inflaatiota. Inflaatio on siis sekä rahataloudellinen että
fiskaalinen ilmiö.

1. Rahataloudellinen tasapaino ja
inflaatio
”Inflaatio on aina ja kaikkialla monetaarinen
ilmiö”. Näin sanoi Milton Friedman vuonna
1963. Lähtökohtana Friedmanin tunnetussa
lausahduksessa on rahan kvantiteettiteoria,
jonka mukaan rahan tarjonnan kasvaessa samaa
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vauhtia kuin tuotanto myös hintataso on vakaa.
Teorian taustalla on rahan kvantiteettiyhtälö
MV=PY, jonka ajatellaan määrittävän talouden
hintatason (P), kun rahan tarjonta (M) on annettu. Teorian taustalla on oletus, että rahan
kiertonopeus (V) on vakio. Modernimmassa
yleisen tasapainon tarkastelussa rahan kiertonopeus riippuu kuitenkin itsessään reaalitalouden kehityksestä (Y) ja erityisesti koroista, jolloin talouden hintataso määräytyy osana kyseisten muuttujien yleistä tasapainoa.
Rahan kvantiteettiteorian soveltuvuutta rahapolitiikan ohjausnuoraksi heikentävät paitsi
kiertonopeuden muutokset myös taloudessa
kiertävän rahan määrän mittaamisen ongelmat. Rahoitusmarkkinoilla on yhä enemmän
velkapapereita ja erilaisia rahoitusinnovaatioiden myötä syntyneitä sijoituskohteita, jotka
ovat hyvin läheisiä substituutteja keskenään.
Tällöin taloudessa kiertävän rahan määrän lisäksi myös rahan kiertonopeutta on hyvin vaikea mitata.
Moderneilla rahoitusmarkkinoilla ja erityisesti kriisin oloissa keskuspankki joutuu tarjoamaan markkinoille rahaa sen kysynnän
mukaan. Esimerkkinä tästä on ns. täyden jaon
politiikka, johon myös EKP joutui turvautumaan finanssikriisin tullen, pankkien välisen
markkinan toiminnan supistuessa ja osittain
jopa kuivuessa kokonaan. Täyden jaon politiikassa keskuspankki myöntää vastapuolilleen
likviditeettiä sen kysynnän mukaan. EKP kykeni tässä tilanteessa säätämään rahamarkkinakorot haluamalleen tasolle tarjoamalla vastapuolipankeilleen (vakuudellista) keskuspankkirahaa niin paljon kuin markkinat sitä
kysyivät keskuspankin asettamalla korolla.
Tällöin keskuspankki asettaa likviditeetille
hinnan, mutta ei pyri rajoittamaan samanaikai-
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sesti sen määrää.2 Tämä politiikka on edelleen
voimassa euroalueella. Rahan tarjonnan, korkotason, rahan määrän ja inflaation välisellä
suhteella on toki indikaattoriarvoa markkinatilanteen ja talouskehityksen kannalta joissain
tilanteissa, mutta systemaattisen rahapolitiikan
harjoittamiseen niiden väliset relaatiot soveltuvat huonosti. Talouden hintakehitykseen pyritään vaikuttamaan rahan hintaa, ei rahan tarjontaa säätämällä. Esimerkiksi määrällisen
keventämisen elvyttävä vaikutus talouteen on
syntynyt matalammasta korkotasosta, kun keskuspankkien ostot ovat alentaneet erityisesti
pitkiä korkoja, mutta tälläkään ei ole suoraviivaista yhteyttä taloudessa kiertävään rahan
määrään.
Myös moderneissa rahapolitiikan malleissa
rahan kvantiteettiteoria on taka-alalla. Näissä
malleissa systemaattisen rahapolitiikan keskeisenä välineenä on ”rahan hinta” eli korkotaso.
Rahapolitiikan oppikirjamalleissa talouskasvun ja reaalikoron välistä suhdetta kuvataan
kysyntäkäyrällä, missä kokonaiskysyntä on exante reaalikoron suhteen laskeva. Kysyntäkäyrän jyrkkyys kuvaa käytännössä ex-ante reaalikoron ja kulutuksen välisen riippuvuuden
voimakkuutta. Kysyntäkäyrän taustalla on
kuluttajien hyödyn maksimointi. Kotitalous

Sargent and Wallace (1975) osoittavat että talouden hintataso on määrittelemätön ja inflaatio voi vaihdella satunnaisesti talouden fundamenteista riippumatta, jos keskuspankki kiinnittää korkotason eksogeenisesti tai riippumattomasti hintatason tai rahan määrän kehityksestä. Korkotaso määrittää tällöin rahan kiertonopeuden, mutta ei erikseen
rahan määrää tai hintatasoa, eikä siten myöskään inflaatiota.
On kuitenkin syytä korostaa, että täyden jaon politiikka ei
sulje pois korkotason muuttamista reaktiofunktion mielessä
eikä siis ole samaa politiikkaa, johon Sargent ja Wallace
(1975) viittaavat koron kiinnittämisellä.
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tasapainoilee kuluttamisen ja säästämisen välillä. Kuluttaminen on houkuttelevampaa silloin, kun sen vaihtoehtoiskustannus (toisin
sanoen säästämisestä saatava tuotto = reaalikorko) on alhainen.
Talouden tarjontakäyrä puolestaan kuvaa
inflaation ja taloudellisen aktiviteetin välistä
suhdetta. Talouden tarjontakäyrän taustalla on
yritysten voiton maksimointi. Lopputuotteiden
hinnat riippuvat tuotantokustannuksista eli
työvoiman ja pääoman hinnasta (tai tarkemmin
ottaen tuotannon marginaalikustannuksista).
Jos työvoimasta ja pääomasta tulee niukkuutta,
niiden hinta nousee ja tämä kiihdyttää inflaatiota. Uuskeynesiläisissä malleissa (esim. Clarida 2000; Christiano 2005; Woodford 2003;
Gali 2015) talouden tarjontakäyrä on eteenpäin
katsova, niin että inflaatio riippuu myös inflaatio-odotuksista. Eteenpäin katsovan tarjontakäyrän taustalla on tyypillisesti oletus, että
yritykset voivat muuttaa hintoja vain ajoittain
tai hintojen muuttamiseen liittyy sopeutuskustannuksia (Calvo 1983; Rotemberg 1982). Jos
hintojen oletettaisiin olevan täysin joustavia,
rahapolitiikalla ei olisi mallissa reaalivaikutuksia. Nimelliskoron yllättävä alentaminen kiihdyttäisi väliaikaisesti inflaatiota, mutta ei vaikuttaisi tuotantoon tai työllisyyteen, koska talouden tarjontakäyrä olisi pystysuora.
Uuskeynesiläisissä malleissa inflaatiota
määrittävät keskeisesti: tarjonta- ja kysyntähäiriöt, talouden vajaan kapasiteetin määrä sekä
inflaatio-odotukset. Inflaatio on uuskeynesiläisessäkin mallissa rahataloudellinen ilmiö
siinä mielessä, että keskuspankki voi vaikuttaa
taloudelliseen aktiviteettiin ja inflaatioon (reaali)korkoa säätelemällä. Laskemalla nimelliskorkoa ja samalla reaalikorkoa keskuspankki
kiihdyttää kokonaiskysyntää (kulutus + investoinnit), mikä lisää työvoiman ja pääoman ky-

syntää. Kun työvoimasta ja pääomasta tulee
niukkuutta niiden kysynnän ylittäessä tarjonnan, tuotantokustannukset nousevat. Tämä
puolestaan nostaa tarjontakäyrän mukaisesti
lopputuotteiden hintoja ja siis kiihdyttää inflaatiota. Pitkällä aikavälillä, kun kokonaiskysyntä
ja tarjonta ovat tasapainossa, inflaatio ja inflaatio-odotukset asettuvat keskuspankin määrittämän inflaatiotavoitteen mukaiselle tasolle.
Finanssipolitiikka vaikuttaa tässä kehikossa
inflaatioon perinteisen kysyntäkanavan kautta.
Menojen lisäys kiihdyttää kokonaiskysyntää
väliaikaisesti. Samoin käy, jos verotusta kevennetään. Vaikutus inflaatioon riippuu käytetystä finanssipolitiikan instrumentista, mutta finanssipolitiikka ei määritä talouden hintatasoa
eikä inflaatiota pitkällä aikavälillä.

2. Raha- ja finanssipolitiikan
uskottavuus ja reaktiofunktio
Näissä konventionaalisissa rahapolitiikan malleissa oletetaan edellä mainitun lisäksi, että
keskuspankki on uskottavasti sitoutunut ennalta määrättyyn inflaatiotavoitteeseen. Inflaatioodotusten ankkuroitumisen kannalta on olennaista, että keskuspankki reagoi inflaatiosokkeihin riittävän voimakkaasti niin sanotun
Taylorin periaatteen mukaisesti (Carlozzi ja
Taylor 1985; Taylor 1999).
Keskuspankin sitoutumista inflaatiotavoitteeseen voidaan kuvata rahapolitiikan reaktiofunktiolla. Sen mukaan keskuspankki reagoi
inflaation poikkeamiin sen tavoitteesta nimelliskorkoa nostamalla tai laskemalla. Keskuspankki siis asettaa nimelliskoron vastaamaan
tasoa, jonka se katsoo olevan sopusoinnussa
hintavakaustavoitteensa kanssa. Yksinkertaisimmillaan tätä voidaan kuvata seuraavasti:
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Artikkelissa ylijäämällä viitataan tarkemmin ottaen pesitoutunut uskottavasti ylläpitämään hintavarusjäämään eli valtion tulojen ja menojen erotukseen pois
kautta (ts. toteuttamaan asettamaansa inflaalukien korkomenot. Tässä esitetyssä yksinkertaistetussa
tiotavoitetta) ja että finanssipolitiikka tunnusbudjettiyhtälössä oletetaan myös, että julkinen sektori lastaa tämän. Keskuspankki on sitoutunut säätäkee liikkeelle velkaa periodin t alussa, ja velka erääntyy (eli
mään rahapolitiikan avulla hintatason vastaamaksetaan takaisin) periodin t lopussa. Periodin t lopun
maan sille annettua hintojen kehitystä koskevelan määrää kuvataan yhtälössä termillä B-1.
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Alkuperäinen malli sisältää velkasäännön tulonsiirroille
(könttäsummaveroille), palkkaveroasteelle sekä julkiselle
kulutukselle.
6

Juha Kilponen ja Jarmo Kontulainen

Kuten edellä, tulkitsemme fiskaalisen dominanssin regiimin tilanteeksi, missä keskuspankki kiinnittää nimellisen korkotason, eikä
siis reagoi Taylorin periaatteen mukaisesti talouteen tuleviin sokkeihin. Tämä voidaan tulkita ääriesimerkiksi tilanteesta missä rahapolitiikan liikkumavara on hyvin pieni ja keskuspankki tyydyttää rahan kysynnän itse kiinnittämällään korolla. Oletamme tällöin myös,
että finanssipolitiikka (julkisen talouden ylijäämät) eivät reagoi yksi yhteen velan reaaliarvon
muutoksiin. Tällöin julkisen sektorin budjettiyhtälö muodostaa mallin uuden tasapainoehdon ja hintataso on määritelty sitä kautta myös
rahapolitiikan ollessa passiivinen, kuten edellä
on kuvattu. Tilanne vastaa Leeperin (1991) tulkintaa aktiivisen finanssipolitiikan ja passiivisen rahapolitiikan regiimistä. Tämä on äärimmäinen yksinkertaistus, emmekä luonnollisestikaan väitä, että se kuvaisi realistisesti rahapolitiikan ja finanssipolitiikan interaktiota todellisuudessa. Mallissa rationaaliset, eteenpäin
katsovat kotitaloudet tulkitsevat liikkeeseen
lasketut nimelliset velkakirjat osaksi nettovarallisuuttaan, koska valtionvelan takeena on
vain osittain tulevat ylijäämät: jos valtio laskee
liikkeelle lisää velkakirjoja, tätä ei kompensoida ainakaan kokonaisuudessa tulevilla veronkorotuksilla tai menoja pienentämällä.
Tarkastelemme näissä yksinkertaistetuissa
simuloinneissa tavanomaisen rahapolitiikan,
ennakoivan viestinnän ja finanssipolitiikkasokkien vaikutuksia tuotantoon ja inflaatioon.
Simuloinnit, kuten mallikin, ovat hyvin yksinkertaisia, ja niillä pyritään pelkästään havainnollistamaan erityisesti inflaation käyttäytymistä kuvatuissa kahdessa eri regiimissä. Kuten edellä on todettu, kyseessä on suljetun talouden malli, joka kuvaa tyylitellysti ja yksinkertaistaen jonkin suuren talousalueen rahapo-

litiikan ja finanssipolitiikan välistä vuorovaikutusta (esim. Yhdysvallat).
4.1 Tavanomainen rahapolitiikkasokki

Kuviossa 1 simuloidaan mallia tilanteessa, missä keskuspankki nostaa yllättäen korkoa yhdellä prosenttiyksiköllä periodilla 1. Tulokset on
esitetty prosentuaalisina (tuotanto) tai prosenttiyksikköinä mitattuina (inflaatio, korko, ylijäämä) poikkeamina mallin pitkän aikavälin tasapainosta. Vaaka-akselilla kuvatun periodin pituus on yksi vuosineljännes.
Rahataloudellisessa regiimissä tuotanto ja
inflaatio reagoivat odotetusti: Rahapolitiikan
yllättävä kiristäminen johtaa tuotannon supistumiseen ja inflaation hidastumiseen perinteisen IS-LM -kehikon mukaisesti: koska hinnat
ovat jäykkiä, nimelliskoron nosto kohottaa reaalikorkoa, mikä puolestaan lisää säästämistä ja
alentaa kokonaiskysyntää. Alhaisempi kokonaiskysyntä puolestaan hidastaa inflaatiota.
Finanssipolitiikka reagoi passiivisesti. Tuotannon supistuminen alentaa verotuloja työllisyyden heikentyessä, mutta tulonsiirrot kompensoivat muutosta ja ylijäämä pysyy liki ennallaan.
Fiskaalisen dominanssin regiimissä positiivinen korkoyllätys johtaa puolestaan inflaation
kiihtymiseen pitkäaikaisesti.7 Inflaatio reagoi
samanaikaisesti korkoyllätyksen kanssa. Odotettu reaalikorko nousee väliaikaisesti, koska
hinnat sopeutuvat hitaasti. Korkeampi reaalikorko nostaa ylijäämien diskonttotekijän arvoa,

Korkoreaktio on rahataloudellisessa ja fiskaalisessa regiimissä hieman erilainen, vaikka korkosokin koko on sama.
Tämä johtuu siitä, että rahataloudellisessa regiimissä korko
reagoi endogeenisesti muutoksiin inflaatiossa ja tuotannossa
Taylorin säännön mukaisesti. Fiskaalisessa regiimissä vastaavaa endoneenista reaktiota ei synny.
7

373

Kuviossa 1 simuloidaan mallia tilanteessa, missä keskuspankki nostaa yllättäen korkoa yhdellä
prosenttiyksiköllä periodilla 1. Tulokset on esitetty prosentuaalisina (tuotanto) tai prosenttiyksikköinä

mitattuina (inflaatio, korko, ylijäämä) poikkeamina mallin pitkän aikavälin tasapainosta. Vaaka-akselilla kuvatun
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periodin pituus on yksi vuosineljännes.

Kuvio 1. Positiivinen
korkoyllätys
fiskaalisessa
ja rahataloudellisessa
regiimissä
(lyhytaikainen
velka)
Kuvio 1. Positiivinen
korkoyllätys
fiskaalisessa
ja rahataloudellisessa
regiimissä
(lyhytaikainen
velka)

Pystyakseli: Poikkeama pitkän aikavälin tasapainosta prosentteina (tuotanto) tai prosenttiyksiköinä (inflaatio ja korko, yliPystyakseli:
Poikkeama pitkän aikavälin tasapainosta prosentteina (tuotanto) tai prosenttiyksiköinä (inflaatio ja
jäämä). Vaaka-akseli:
Aika vuosineljänneksittäin.

korko, ylijäämä). Vaaka-akseli: Aika vuosineljänneksittäin.

Rahataloudellisessa
regiimissä
tuotanto
reagoivat odotetusti:
Rahapolitiikan
jolloin ylijäämien
odotettu nykyarvo
EPV(s,
R) ja inflaatio
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=
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täytyy
kohota.
kiristämiseen
vastakkaisiin
suuntiin,
kun fis- ja alentaa
hinnat ovat jäykkiä, nimelliskoron nosto kohottaa reaalikorkoa, mikä puolestaan lisää säästämistä
Kireämmän rahapolitiikan tuottama korkeamkaalisen dominanssin tapauksessa inflaatio
kokonaiskysyntää. Alhaisempi kokonaiskysyntä puolestaan hidastaa inflaatiota. Finanssipolitiikka reagoi
pi diskonttotekijä on siis tässä tapauksessa infkiihtyy pitkäaikaisesti. Tällainen, edellä jo kulatorinen, koska finanssipolitiikka ei kompenvattu ns. Fisheriläinen inflaatioreaktio on vassoi rahapolitiikan väliaikaista kiristymistä tuletoin konventionaalisessa talousteoriassa käytetvia ylijäämiä kasvattamalla. Tuotanto supistuu
tävää ja empiirisestikin todennettua (esim.
ensimmäisellä periodilla väliaikaisesti, kun
Christiano ym. 1999) korkosokin vaikutusta
reaalikorko nousee, mutta kohoaa tasapainon
inflaatioon. Fiskaalisen dominanssin regiimisyläpuolelle reaalikoron alentuessa toiselta pesä korkojen nostaminen lisää valtion velan rariodilta lähtien. Jos hintojen oletettaisiin olevan
hoituskustannuksia, joka täytyy rahoittaa lastäysin joustavia, olisi samankaltainen korkoylkemalla liikkeelle lisää velkaa. Koska lisävelan
lätys johtanut inflaation kiihtymiseen väliaikaivakuutena ei ole suurempi ylijäämä, kotitalousesti toisella periodilla Fisher-relaation (nimeldet kokevat varallisuuden näennäisesti kohonliskorko = reaalikorko + odotettu inflaatio)
neen ja kuluttavat sen, kunnes hintojen nousu
mukaisesti, ilman reaalivaikutuksia.
kompensoi nettovarallisuuden kasvun.
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Edellä esitetyissä simuloinneissa on oletetnoehto voi toteutua nyt myös sitä kautta, että
tu, että valtio laskee liikkeelle velkakirjoja,
liikkeelle lasketun velan markkinahinta muutjoiden juoksuaika on yksi periodi. Kuviossa 2
tuu, kuten edellä on keskusteltu.
tarkastelemme realistisempaa tilannetta, jossa
Positiivisen korkoyllätyksen vaikutukset
valtio voi laskea liikkeelle velkakirjoja, joiden
talouteen ovat nyt lyhyellä aikavälillä samanjuoksuaika on pitkä (simuloinneissa noin 10
kaltaiset molemmissa regiimeissä. Sekä tuotanvuotta). Tulokset on esitetty jälleen prosento että inflaatio reagoivat samansuuntaisesti:
tuaalisina (tuotanto, velanmarkkinahinta) tai
positiivinen korkoyllätys saa siis aikaan inflaaprosenttiyksikköinä (inflaatio, korko) poikkeation väliaikaisen hidastumisen myös fiskaalimina mallin pitkän aikavälin tasapainosta.
sen dominanssin regiimissä. Siinä korkojen
Vaaka-akselilla kuvatun periodin pituus on
hetkellinen ja odottamaton nousu alentaa vetässäkin yksi vuosineljännes.
lan markkinahintaa odotushypoteesin mukaiLyhyiden korkojen nostaminen alentaa nyt
sesti ja alentaa kotitalouksien nettovarallisuutLyhyiden korkojen nostaminen alentaa nyt myös jo liikkeelle lasketun velan markkinahintaa odotush
myös jo liikkeelle lasketun velan markkinahinta. Kotitaloudet vähentävät kulutusta ja hintamukaisesti.mukaisesti.
Tämä muutos
on hyvin
koska tasapainoehto voi toteutua nyt myös sitä
taa odotushypoteesin
Tämä
muu-merkityksellinen,
taso alenee hetkellisesti.
tos on hyvinettä
merkityksellinen,
koska
liikkeelle lasketun
velantasapaimarkkinahinta muuttuu, kuten edellä on keskusteltu.

Kuvio 2. Positiivinen
korkoyllätys fiskaalisessa ja rahataloudellisessa regiimissä (pitkäaikainen velka)
Kuvio 2. Positiivinen korkoyllätys fiskaalisessa ja rahataloudellisessa regiimissä (pitkäaikainen velka)

Pystyakseli: Poikkeama pitkän aikavälin tasapainosta prosentteina (tuotanto, velan markkinahinta) tai prosenttiyksiköinä
Pystyakseli: Poikkeama pitkän aikavälin tasapainosta prosentteina (tuotanto, velan markkinahinta) t
(inflaatio ja korko). Vaaka-akseli: Aika vuosineljänneksittäin.

prosenttiyksiköinä (inflaatio ja korko). Vaaka-akseli: Aika vuosineljänneksittäin.

375
Positiivisen korkoyllätyksen vaikutukset talouteen ovat nyt lyhyellä aikavälillä samankaltaiset
molem

regiimeissä. Sekä tuotanto että inflaatio reagoivat samansuuntaisesti: positiivinen korkoyllätys saa s

inflaation väliaikaisen hidastumisen myös fiskaalisen dominanssin regiimissä. Siinä korkojen hetkellin
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Koska fiskaalisen dominanssin regiimissä
reaalikorko ja siten velan diskonttotekijä kuitenkin alenee toiselta periodilta eteenpäin,
inflaatio kiihtyy. Inflaatio kiihtyy pitkäaikaisesti, koska mallissa oletetaan edelleen hintojen sopeutuvan hitaasti. Väliaikainen positiivinen korkosokki on siis tässäkin tapauksessa
lopulta inflatorinen, koska olemme edelleen
olettaneet, että finanssipolitiikka ei kompensoi
mitenkään rahapolitiikan kiristymistä. Positiivinen korkoyllätys lisää julkisen sektorin velanhoitomenoja ja se rahoitetaan laskemalla
liikkeelle lisää velkaa. Koska lisävelan vakuutena ei ole edelleenkään entistä suurempaa
ylijäämää, kotitaloudet kokevat varallisuutensa
näennäisesti kohonneen, jolloin sekä talouden
kasvu että inflaatio kiihtyvät hieman.8 Jos
odottamaton, positiivinen rahapolitiikkasokki
olisi pysyvämpi, se alentaisi velan markkinahintaa pysyvämmin ja vastaavasti johtaisi inflaation
ja kasvun hidastumiseen pidempiaikaisesti, ei
kuitenkaan edelleenkään pysyvästi.
4.2 Ennakoiva viestintä

Keskuspankkien ennakoivasta viestinnästä on
tullut yksi keskeinen rahapolitiikan väline rahoituskriisin jälkeen. Ennakoivassa viestinnässä on tyypillisesti kysymys siitä, että keskuspankki kertoo rahapolitiikan tulevasta mitoituksesta esimerkiksi viestimällä ohjauskoron
tulevasta kehityksestä. Ennakoivan viestinnän
tehokkuus pohjautuu keskeisesti siihen, että
kulutus- ja investointipäätöksiin vaikuttavat
myös odotukset korkojen tulevasta kehityksestä eikä pelkästään tämänhetkinen korkotaso.
Tämä ajatus on sisäänrakennettu myös uuskeynesiläiseen mallikehikkoon.
8

Sims (2011) kutsuu tätä ”Stepping on a rake” -ilmiöksi.
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Simuloinnissa (ks. kuvio 3) oletetaan, että
keskuspankki sitoutuu uskottavasti pitämään
lyhyen koron yhden prosenttiyksikön matalammalla tasolla vuoden ajan (4 periodia).
Korkojen alentaminen nostaa velan markkinahintaa (Q), joka reagoi odotushypoteesin
mukaisesti. Molemmissa regiimeissä rahapolitiikan keventäminen ennakoivalla viestinnällä
lisää tuotantoa ja kiihdyttää inflaatiota väliaikaisesti. Samansuuruisen ennakoidun rahapolitiikan keventämisen vaikutus tuotantoon ja
inflaatioon on kuitenkin selvästi pienempi fiskaalisen dominanssin regiimissä. Korkojen
alentamisella on pidemmällä aikavälillä deflatorinen vaikutus hintoihin, koska kotitaloudet
tulkitsevat nettovarallisuusasemansa heikentyneen. Tämä heikentää rahapolitiikan reaalivaikutuksia (eli tuotanto kasvaa vähemmän).
Rahataloudellisessa regiimissä vastaavaa deflatorista vaikutusta ei synny, koska finanssipolitiikka sopeutuu täysimääräisesti velan reaaliarvon muutoksiin.
Yleisemmin ottaen muutos hintatasossa on
fiskaalisessa regiimissä sitä suurempi, mitä suurempi on liikkeelle lasketun velan määrä (B),
mitä joustavammat hinnat ovat, ja mitä enemmän koron muutos vaikuttaa velkakirjojen hintoihin (Q). Fiskaalisessa regiimissä pysyvämpi
koron muutos vaikuttaa velan markkinahintaan
enemmän kuin lyhytaikainen, ja siten pysyvämmän koron muutoksen vaikutus myös inflaatioon on suurempi kuin lyhytaikaisen. Ennakoivan viestinnän vaikutukset inflaatioon siis
kasvavat sitä suuremmiksi, mitä kauemmin
keskuspankki on sitoutunut keveämpään rahapolitiikkaan, kun finanssipolitiikka ei kompensoi keveämmän rahapolitiikan vaikutuksia esimerkiksi kireämmällä verotuksella.
Yksi tärkeä johtopäätös edellä esitetyistä
simuloinneista on, että inflaatio ei siis ole fis-
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Kuvio 3. Ennakoiva
ja sen vaikutukset
eri regiimeissä
Kuvio 3. Ennakoiva
viestintä viestintä
ja sen vaikutukset
eri regiimeissä

keskuspankki on sitoutunut keveämpään rahapolitiikkaan, kun finanssipolitiikka ei kompensoi keveämmän
rahapolitiikan vaikutuksia esimerkiksi kireämmällä verotuksella.
Yksi tärkeä johtopäätös edellä esitetyistä simuloinneista on, että inflaatio ei siis ole fiskaalisen dominanssin
regiimissäkään rahapolitiikasta riippumatonta, eikä pelkästään finanssipolitiikan määrittämä.
4.3. Finanssipolitiikka
Edellä olemme esittäneet yksinkertaisia simulointeja koskien rahapolitiikkaa, mutta vähintään yhtä kiinnostava
on kysymys, miten talous reagoi näissä kahdessa eri regiimissä finanssipolitiikkaan. Mitä tapahtuu, jos julkisia
menoja lisätään yllättäen yhdellä prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta julkisten
menojen lisäyksen ja sitä seuraavan ylijäämän supistumisen takeena ei välttämättä olekaan kireämpi verotus
Pystyakseli: Poikkeama pitkän aikavälin tasapainosta prosentteina (tuotanto, velan markkinahinta) tai prosenttiyksiköinä
Pystyakseli:
Poikkeama
pitkän aikavälin
prosentteina (tuotanto, velan markkinahinta) tai
tulevaisuudessa?
Tätä tarkastellaan
kuviossatasapainosta
4.
(inflaatio ja korko).
Vaaka-akseli:
Aika
vuosineljänneksittäin

prosenttiyksiköinä (inflaatio ja korko). Vaaka-akseli: Aika vuosineljänneksittäin.

Kuvio 4. Finanssipolitiikka
sen vaikutukseteri
eriregiimeissä
regiimeissä
Kuvio 4. Finanssipolitiikka
ja sen javaikutukset

Korkojen alentaminen nostaa velan markkinahintaa (Q), joka reagoi odotushypoteesin mukaisesti. Molemmissa

regiimeissä rahapolitiikan keventäminen ennakoivalla viestinnällä lisää tuotantoa ja kiihdyttää inflaatiota

väliaikaisesti. Samansuuruisen ennakoidun rahapolitiikan keventämisen vaikutus tuotantoon ja inflaatioon on

kuitenkin selvästi pienempi fiskaalisen dominanssin regiimissä. Korkojen alentamisella on pidemmällä aikavälillä

deflatorinen vaikutus hintoihin, koska kotitaloudet tulkitsevat nettovarallisuusasemansa heikentyneen. Tämä

heikentää rahapolitiikan reaalivaikutuksia (eli tuotanto kasvaa vähemmän). Rahataloudellisessa regiimissä

vastaavaa deflatorista vaikutusta ei synny, koska finanssipolitiikka sopeutuu täysimääräisesti velan reaaliarvon
muutoksiin.

Yleisemmin ottaen muutos hintatasossa on fiskaalisessa regiimissä sitä suurempi, mitä suurempi on liikkeelle

lasketun velan määrä (B), mitä joustavammat hinnat ovat, ja mitä enemmän koron muutos vaikuttaa

velkakirjojen hintoihin (Q). Fiskaalisessa regiimissä pysyvämpi koron muutos vaikuttaa velan markkinahintaan

enemmän kuin lyhytaikainen, ja siten pysyvämmän koron muutoksen vaikutus myös inflaatioon on suurempi

kuin lyhytaikaisen. Ennakoivan viestinnän vaikutukset inflaatioon siis kasvavat sitä suuremmiksi, mitä kauemmin

Pystyakseli: Poikkeama pitkän aikavälin tasapainosta prosentteina (tuotanto) tai prosenttiyksiköinä (inflaatio, korko, ylijäämä). Vaaka-akseli:Pystyakseli:
aika, vuosineljänneksittäin.
Poikkeama pitkän aikavälin tasapainosta prosentteina (tuotanto) tai prosenttiyksiköinä (inflaatio,
korko, ylijäämä). Vaaka-akseli: aika, vuosineljänneksittäin.
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kaalisen dominanssin regiimissäkään rahapolitiikasta riippumatonta, eikä pelkästään finanssipolitiikan määrittämä.
4.3 Finanssipolitiikka

Edellä olemme esittäneet yksinkertaisia simulointeja koskien rahapolitiikkaa, mutta vähintään yhtä kiinnostava on kysymys, miten talous
reagoi näissä kahdessa eri regiimissä finanssipolitiikkaan. Mitä tapahtuu, jos julkisia menoja lisätään yllättäen yhdellä prosenttiyksiköllä
suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta julkisten menojen lisäyksen ja sitä seuraavan ylijäämän supistumisen takeena ei välttämättä
olekaan kireämpi verotus tulevaisuudessa?
Tätä tarkastellaan kuviossa 4.
Julkisten menojen yllättävä lisäys eli finanssipoliittinen elvytys tuottaa molemmissa tapauksissa odotetun kaltaisen reaktion tuotannossa ja inflaatiossa, mutta vaikutukset ovat
selkeästi voimakkaammat fiskaalisen dominanssin regiimissä. Tuotanto kasvaa hetkellisesti enemmän kuin julkisten menojen lisäyksen verran eli finanssipolitiikan kerroinvaikutus on fiskaalisessa regiimissä yli yhden. Koska
julkisten menojen lisäys alentaa ylijäämää, inflaation täytyy kiihtyä tasapainoehdon mukaisesti. Toisaalta, koska rahapolitiikan oletetaan
olevan passiivinen eli se ei reagoi korkoa nostamalla, inflaation kiihtyminen alentaa reaalikorkoa.
Rahataloudellisessa regiimissä korkotaso
puolestaan reagoi Taylorin periaatteen mukaisesti ja reaalikorko kohoaa hetkellisesti. Tämä
supistaa yksityistä kysyntää ja heikentää tuotannon ja inflaation reaktiota väliaikaiseen
julkisten menojen lisäykseen.
Jos hintojen oletettaisiin olevan täysin joustavia, johtaisi finanssipolitiikan keventäminen
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fiskaalisen dominanssin regiimissä vielä huomattavasti voimakkaampaan reaktioon inflaatiossa, mutta pienempään reaktioon tuotannossa. Samoin tapahtuisi, jos julkisten menojen
lisäyksen oletettaisiin olevan pidempiaikainen.
On huomattava, että myös rahataloudellisessa
regiimissä keskuspankki voisi jättää reagoimatta inflaation väliaikaiseen kiihtymiseen ja poiketa Taylorin säännöstä väliaikaisesti. Tämä
voisi olla perusteltua esimerkiksi tilanteessa,
jossa inflaatio on keskuspankin tavoitteen alapuolella ja inflaation kiihtymistä finanssipolitiikan keventämisen seurauksena voitaisiin
katsoa ”läpi sormien”. Tuottaisiko tämä yhtä
suuren väliaikaisen elvyttävän vaikutuksen talouteen kuin fiskaalisessa regiimissä? Vastaus
on ei. Tämä johtuu siitä, että rahataloudellisessa regiimissä ei synny fiskaalisen regiimin kaltaista julkisen velan nettovarallisuusvaikutusta.
Fiskaalisen dominanssin regiimissä finanssipolitiikan vaikutukset inflaatioon ovat siis
tyypillisesti voimakkaammat kuin rahataloudellisessa regiimissä, eli inflaation volatiliteetti siinä kasvaa. Inflaatio on kuitenkin stabiili
ja mallin tasapaino yksikäsitteinen, vaikka rahapolitiikka ei reagoikaan Taylorin periaatteen
mukaisesti.

5. Keskustelua
Meneillään olevan koronakriisin keskellä on
puhuttu paljon rahapolitiikan ja finanssipolitiikan koordinaatiosta. On esitetty arvioita sekä
inflaation voimakkaan hidastumisen että sen
kiihtymisen puolesta, ja ihmetelty inflaation
maltillisuutta ja suhteellista vakautta alhaisista
koroista ja valtioiden voimakkaasta velkaantumisesta huolimatta.

Juha Kilponen ja Jarmo Kontulainen

Fiskaalinen hintatasoteoria yhdistettynä
uuskeynesiläiseen rahapolitiikan kehikkoon
korostaa, että inflaatio määräytyy lopultakin
rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välisen interaktion tuloksena, missä sekä korkotaso että
finanssipolitiikan päätökset valtion tuloista ja
menoista vaikuttavat inflaatioon. Keskuspankki voi kaikissa olosuhteissa vaikuttaa inflaatiokehitykseen korkotasoa muuttamalla. Vaikutus
inflaatioon syntyy joko perinteisen keynesiläisen kysyntäkanavan kautta tai korkojen vaikutuksesta julkisen velan markkina-arvoon ja
sitä kautta kotitalouksien nettovarallisuuteen.
Myös finanssipolitiikka voi vaikuttaa inflaatioon perinteisen keynesiläisen kysyntäkanavan, tai fiskaalisen hintatasoteorian tapauksessa, kotitalouksien nettovarallisuusaseman
kautta. Kuinka voimakas ”fiskaalinen inflaatio” jälkimmäisessä tapauksessa on, riippuu
käytännössä siitä, miten finanssipolitiikan ajatellaan reagoivan velan reaaliarvon muutoksiin. Käyttäytyykö valtio täysin ricardolaisesti
vai onko realistisempaa odottaa, että ylijäämiä
ei sopeutetakaan täysimääräisesti velan reaaliarvon muutoksiin ja valtio rahoittaa osan syntyneistä alijäämistä inflaatiolla? Jälkimmäisessä tapauksessa talouden hintataso ei ole enää
riippumaton tulevista ylijäämistä ja siten finanssipolitiikasta. Toisaalta fiskaalinen hintatasoteoria ei edellytä, että valtio rahoittaisi
kaiken syntyneen alijäämän inflaatiolla. Myös
fiskaalisen hintatasoteorian mukaisessa tapauksessa finanssipolitiikka määrittää ylijäämien kehitystä, eikä sen tarvitse olla eksogeeninen prosessi, kuten jotkut ovat erheellisesti
väittäneet (esim. Canzoneri ym. 2001).
Tässä artikkelissa esitetyissä hyvin yksinkertaistetuissa mallisimuloinneissa on havainnollistettu raha- ja finanssipolitiikan vaikutuksia rahataloudellisessa ja finanssipolitiikan

dominanssin tyyppisissä regiimeissä. Simuloinnit osoittavat, että oletuksilla raha- ja finanssipolitiikan regiimistä on hyvin paljon väliä sille,
miten talous reagoi raha- ja finanssipolitiikkaan. Inflaatio voi olla vakaa ja talouden hintataso hyvin määritelty myös tilanteessa, jossa
rahapolitiikan liikkumavara on huomattavasti
kaventunut, mutta talouden hintataso ja inflaatiodynamiikka riippuu tällöin keskeisesti harjoitetusta finanssipolitiikasta. Fiskaalisen hintatasoteorian mukaan rahan arvon perustana
on julkisen talouden liikkeelle lasketun velan
markkina-arvo suhteessa sen odotettavissa olevien tulojen ja menojen erotukseen (ylijäämien
odotettu nykyarvo), samaan tapaan kuin yrityksen markkinahintaa määrittää sen velkojen suhde tulevaan kassavirtaan: jos kassavirta ehtyy,
yrityksen arvo laskee. Samoin käy julkisessa
taloudessa. Jos ylijäämät supistuvat voimakkaasti tänään, ja hallituksen ei uskota tekevän
korjaavia toimenpiteitä huomenna, rahan ostovoima heikkenee ja inflaatio kiihtyy. Vaikutus
on sitä voimakkaampi, mitä velkaantuneempi
kansantalous on.
Cochrane (2021) painottaa toisaalta, että
fiskaalisessa hintatasoteoriassa ei ole kysymys
siitä, että valtio jättäisi velat maksamatta, eli ei
kunnioittaisi velkakirjaan kirjattua sopimusta
velallisen ja velkojan välillä. Kysymys on ennemminkin siitä, sopeutuuko finanssipolitiikka täysimääräisesti velan reaaliarvon muutoksiin, kuten perinteisessä uuskeynesiläisessä
kehikossa implisiittisesti oletetaan. Fiskaalisessa hintatasoteoriassa ei ole kysymys myöskään
siitä, että rahapolitiikan olisi oltava täysin passiivinen niin, että se ei reagoisi lainkaan inflaatioon tai reaalitalouden kehitykseen, vaikka
edellä esitetyissä yksinkertaistetuissa simuloinneissa näin onkin oletettu. Fiskaalinen hintatasoteoria korostaa rahapolitiikan ja finanssi379
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politiikan yhteisvaikutusta inflaatiokehitykseen ja nostaa esille tarpeen arvioida politiikan
vaikutuksia ja valintoja hintakehitykseen kehikoissa, jotka huomioivat realistisesti ja eksplisiittisesti myös finanssipolitiikan roolin (ks.
myös Sims 2011). Sekä rahapolitiikan että finanssipolitiikan näkökulmasta relevantti kysymys on se, miten erilaisten regiimien mahdollisuus tulisi huomioida rahapolitiikan ja finanssipolitiikan strategiassa jatkossa?9 Millaiset rahapolitiikan ja finanssipolitiikan säännöt
varmistavat inflaation ja talouskehityksen vakauden parhaiten, kun rahapolitiikan liikkumavara on pieni ja velkaantuneisuus korkealla
tasolla?

6. Kritiikkiä fiskaalista hintatasoteoriaa kohtaan
Fiskaalinen hintatasoteoria on luonnollisesti
kohdannut myös paljon kritiikkiä, (ks. esimerkiksi Buiter 2002; Canzoneri 2001 ja Bassetto
2002, 2005). Teoreettisesta näkökulmasta keskeisin kritiikki koskee sitä, että fiskaalisessa
hintatasoteoriassa valtio näyttää voivan jättää
huomioimatta budjettirajoitteensa, koska budjettiyhtälö on voimassa vain tasapainohinnoilla.
Teoria ei siis noudata Walras’n lakia, jonka mukaan tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja tarjonta summautuvat nollaan riippumatta siitä,
ovatko markkinoilla vallitsevat hinnat tasapainohintoja vai eivät. Cochrane (2005, 2021) vastaa tähän kritiikkiin. Fiskaalisessa hintatasoteoriassa hintataso määräytyy julkisen velan
hinnoitteluyhtälöstä, ja sitä ei tulekaan käsitellä budjettirajoitteena. Cochrane (2005) vetää
yhtäläisyyden osakemarkkinoille, missä osak9

Ks. esimerkiksi McClung (2020).
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keiden arvo pohjautuu sijoittajien odotuksiin
yritysten osinkovirrasta eli voitoista. Kyseinen
osakkeiden hinnoitteluyhtälö ei ole yrityksen
budjettirajoite, vaan tasapainoehto. Jos hinnoitteluyhtälöä käsiteltäisiin budjettirajoitteena, olisi yrityksen kasvatettava voittoja, jos
yrityksen osakkeen arvo nousee markkinoilla.
Kausaalisuus kulkee kuitenkin ennemminkin
toisin päin. Sekä yrityksen että valtion on kuitenkin kunnioitettava velkakirjan ehtoja. Kun
valtio laskee liikkeelle nimellisesti riskittömiä
velkakirjoja, se lupautuu samalla tilittämään
sijoittajalle velkakirjaan kirjatun velan nimellisarvon + koron mukaisen summan ennalta määritellyssä valuutassa ja ajassa. Samalla valtio
sitoutuu hyväksymään kyseisen valuutan käytön verojen maksussa. Tästä nimellisestä ”sopimuksesta” voidaan periaatteessa pitää kiinni
millä tahansa hintatasolla. Samalla tavalla yrityksen laskiessa liikkeelle velkaa se sitoutuu
maksamaan sijoittajalle tuottoa osinkojen muodossa. Markkinoilla vallitseva osakkeiden hinta
ei vaikuta tähän sitoumukseen.
Toinen kritiikin kohde on se, että erityisesti Japanissa ja suureksi osaksi myös Yhdysvalloissa vuoden 2000 jälkeen valtioiden budjetin
perusjäämä on ollut negatiivinen hyvin pitkään. Koronakriisin jälkeen tilanne on entisestään kärjistynyt. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
perusalijäämä on tällä hetkellä noin 5 prosenttia ja euroalueella liki 6 prosenttia suhteessa
bruttokansantuotteeseen. Samalla molemmilla
talousalueilla velkaantuneisuus on kasvanut
hyvin nopeasti. Tästä huolimatta inflaatio on
pysynyt varsin maltillisena. Yleisemmin ottaen
inflaatio, alijäämä ja valtioiden velkaantuneisuus näyttävät korreloivan keskenään joko hyvin vähän tai ennemminkin vastakkaisesti fiskaalisen hintatasoteorian kanssa. Useimmissa
taantumissa ylijäämä supistuu ja inflaatio hi-
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dastuu ja nousukausissa käy päinvastoin, heijastaen ennemminkin Phillips-käyrän mukaista inflaation dynamiikkaa. Eikö tämä ole ristiriidassa fiskaalisen hintatasoteorian kanssa?
Ei välttämättä. Se, että merkittävä osa ylijäämien vaihtelusta liittyy suhdanteisiin, kertoo myös siitä, että yli- ja alijäämät ovat pääsääntöisesti ohimeneviä, joten nykyiset ylijäämät ennustavat huonosti tulevien ylijäämien
kehitystä. Cochrane (2021) huomauttaa, että
esimerkiksi Yhdysvalloissa alhainen inflaatio
ja suuri perusalijäämä ei ole fiskaalisen hintatasoteorian vastainen tilanne. Se kertoo hänestä enemmänkin siitä, että tämänhetkisten korkeiden alijäämien ja suuren velkaantuneisuuden vastapainoksi ylijäämien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. □
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