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artikkeleihin aiheesta. Ajan kuluessa teoksen 
koko on paisunut. Lopullinen versio on 538 si-
vua (ilman lähdeviitteitä). Kirjan liite, joka sisäl-
tää lisää derivointeja, on sekin vajaat 100 sivua.  

Kirja koostuu 5 pääluvusta ja 25 alaluvusta. 
Kirjan ensimmäinen pääluku (The Fiscal Theory) 
ja neljäs pääluku (Money, Interest Rates and 
Regimes) sisältävät kirjan keskeisimmän teoreet-
tisen ja empiirisen kontribuution, palaan tähän 
jäljempänä.

Kirjan toinen luku käsittelee rahatalouden ja 
finanssipolitiikan institutionaalisia kysymyksiä 
ja erityisesti sitä, miten valtio voi sitoutua vakaa-
seen hintatasoon. Historiallisina esimerkkeinä 
Cochrane käy keskustelua mm. kultakannasta ja 
kiinteän valuuttakurssin järjestelmästä vakaa-
seen hintatasoon tähtäävinä sitoutumismekanis-
meina fiskaalisen hintatasoteorian hengessä.   

Kirjan luku kolme on sekin mielenkiintoi-
nen pohdinta rahateorian klassisista doktrii-
neista ja erityisesti siitä, miten fiskaalinen hin-
tatasoteoria (Fiscal Theory of the Price Level, 
FTPL) eroaa aiemmista rahatalouden opeista. 

PhD Juha Kilponen (juha.kilponen@bof.fi) on rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäällikkö Suomen Pankissa. Kiitän 
Mika Kortelaista ja Jarmo Kontulaista arvokkaista kommenteista kirja-arvion ensimmäiseen versioon.  

John Cochrane on kirjoittanut monumentaali-
sen teoksen, joka ei yritä sen enempää eikä vä-
hempää kuin luoda uutta teoriakehikkoa hinta-
tason määräytymiselle ja soveltaa sitä rahapoli-
tiikan ja finanssipolitiikan välisen vuorovaiku-
tuksen mallintamiseen. John Cochranen eri-
koisosaaminen rahoitusmarkkinoiden hinnoit-
telun teorian tutkijana ja kehittäjänä näkyy läpi 
kirjan. Kirjan perusajatus kiteytyy julkisen ve-
lan hinnoitteluyhtälöön ja sen luomaan fiskaali-
seen tulkintaan hintatasosta, rahoitusvaateiden 
hinnoittelun teoriaa hyödyntäen.1 Kirja tarjoaa 
myös kritiikkiä rahan kvantiteettiteoriaa, mone-
tarismia ja uuskeynesiläisiä rahatalouden malle-
ja kohtaan.       

Kirja on ollut saatavana jo useamman vuo-
den ajan eri versioina tekijän kotisivulla, ja se 
pohjautuu merkittävästi Cochranen aiempiin 

1  Hintatason fiskaalista teoriaa ovat kehittäneet myös 
Woodford (1994,1995, 2001), Leeper 1991 ja Sims (1994, 
2001). 
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Cochrane käsittelee tässä luvussa pitkästi myös 
keskuspankin tasepolitiikkaa ja sen vaikutuksia 
eri regiimeissä. Kirjan viimeinen luku (Past, 
Present and Future) on katsaus lähinnä aiem-
paan fiskaalista hintatasoteoriaa kehittäneeseen 
ja kritisoivaan kirjallisuuteen. 

Kirja on selkeästi suunnattu akateemiselle 
yleisölle, eikä se päästä lukijaansa helpolla. 
Kirjan esitysmuoto on äärimmäisen matemaat-
tinen, kuten pitkään Chicagon yliopistossa vai-
kuttaneelta taloustieteilijältä voi odottaakin. 
Periaatteessa kirjaa voi lukea, vaikka ei deri-
vointeja ole harrastanutkaan, mutta aivan ilman 
makrotaloustieteen ja rahoitusteorian tunte-
musta kirja voi osoittautua liian raskaaksi. 
Kirjan jotkut luvut sisältävät runsaasti pohdin-
taa ja spekulointia, joka, kuten Cochrane itsekin 
kirjan esittelytekstissä toteaa, ”voi osoittautua 
vääräksi”. Jos kirjan perusajatuksista haluaa ly-
hennetyn ei-matemaattisen version, kannattaa 
lukea Cochranen artikkeli Fiscal Histories,2 
mutta substituutti se ei tietenkään ole tähän kir-
jaan tutustumiselle. 

Kirjaa voi suositella hyväksi lähteeksi mak-
rotaloustieteen väitöskirjaa suunnittelevalle, 
erityisesti raha- ja finanssipolitiikasta tai ylei-
semmin makrotaloustieteellisten mallien raken-
telusta kiinnostuneelle. Kirja on nimittäin täyn-
nä avoimia ja erinomaisia tutkimuskysymyksiä 
lähtien siitä, missä määrin inflaatio on rahata-
loudellinen tai fiskaalinen ilmiö. Mikä merkitys 
rahapolitiikan, finanssipolitiikan ja rahoitus-
markkinoiden instituutioilla ja odotuksilla on 
hintatason määräytymiseen taloudessa? 
Johtaako korkojen nostaminen aina inflaation 
kiihtymiseen pitkällä aikavälillä? Miksi inflaa-

2 https://static1.squarespace.com/
static/5e6033a4ea02d801f37e15bb/t/62df67c3ada45870de
9a94a5/1658808260014/JEP_revision.pdf

tio on vakaa, vaikka keskuspankki kiinnittäisi 
korkotason? Kirja tarjoaa joitain vastauksia ja 
näkökulmia, mutta avaa samalla tusinan uusia. 
Kirjan viitekehyksenä on suljettu talous, avota-
louden pohdinnat ovat vielä harvassa.        

Kirjan perusteoria  

Kirjan keskiössä on julkisen velan hinnoittelu-
yhtälö (”debt valuation equation”), jota makrota-
louden teoriassa käsitellään tyypillisesti julkisen 
vallan budjettirajoitteena. Sen mukaan talouden 
hintataso (P) sopeutuu niin että valtion velan re-
aaliarvo vastaa aina tulojen ja menojen välisen 
erotuksen (eli perusjäämän) odotettua nykyar-
voa. Samalla luovutaan perinteisemmästä ole-
tuksesta, jonka mukaan finanssipolitiikka so-
peutuu passiivisesti velan reaaliarvon muutok-
siin ottamalla hintatason annettuna kaikissa ti-
lanteissa. Leeper (1991) kuvaa tätä tilanteeksi 
missä finanssipolitiikka on aktiivinen (jolloin 
odotetut ylijäämät eivät reagoi yksi yhteen velan 
reaaliarvon muutoksiin).3 

Fiskaalisessa hintatasoteoriassa julkinen vel-
ka on kotitalouksien varallisuutta ja rahan ar-
von perustana on julkisen sektorin ylijäämä (tar-
kemmin ottaen siis verotulojen ja menojen ero-
tus sekä  valtion halu maksaa velkansa sen ve-
lanhaltijoille takaisin). Julkisen velan reaalisen 
markkinahinnan ajatellaan olevan samaan ta-
paan ehdollinen tulevalle ”osinkovirralle” (yli-
jäämät) kuin yrityksen liikkeelle laskemien 
osakkeiden hinnat, joiden hinnoittelun perus-
teena ovat odotetut tulevat osingot (yrityksen 

3  Kilponen ja Kontulainen (2021) käsittelee kirjan perusteo-
riaa hieman laajemmin ja esittelee teoriaa simulointien 
avulla suljetun talouden ja jäykkien hintojen rahapolitiikka 
mallissa. 

https://static1.squarespace.com/static/5e6033a4ea02d801f37e15bb/t/62df67c3ada45870de9a94a5/1658808260014/JEP_revision.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e6033a4ea02d801f37e15bb/t/62df67c3ada45870de9a94a5/1658808260014/JEP_revision.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e6033a4ea02d801f37e15bb/t/62df67c3ada45870de9a94a5/1658808260014/JEP_revision.pdf
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voitot). Jos velkakirjojen haltijat odottavat vel-
kakirjojen vakuutena olevien tulevien julkisen 
sektorin ylijäämien supistuvan, myös velan re-
aaliarvon täytyy alentua. Tämä voi tapahtua ve-
lan markkina-arvon alenemisen ja/tai hintata-
son kohoamisen kautta. Tämän voi ymmärtää 
parhaiten yhtälön (1) avulla 

,    
(1)

missä yhtälön vasen puoli on velan reaalinen 
markkina-arvo (Q=velan hinta, B-1 on velan ni-
mellisarvo ja P on hintataso). Yhtälön oikea 
puoli on ylijäämän (s) diskontattu odotettu ny-
kyarvo (EPV), joka riippuu velan diskonttoteki-
jästä R. Jos ylijäämä s supistuu (ceteris paribus), 
täytyy joko hintatason nousta ja/tai velan mark-
kinahinnan Q alentua niin että yhtälö pätee. 
Toisaalta jos s pysyy muuttumattoman ja kes-
kuspankki nostaa korkoa, velan reaaliarvon täy-
tyy siinäkin tapauksessa alentua, koska korke-
ampi diskonttokorko (R) alentaa ylijäämän ny-
kyarvoa. Se, mitä hintatasolle tapahtuu lyhyellä 
aikavälillä, riippuu siitä, kuinka paljon koron 
nousu alentaa velan markkinahintaa Q. Tämä 
taas riippuu erityisesti valtion velkapääoman 
juoksuajasta. Äärimmäisessä tapauksessa, jos 
valtio laskee liikkeelle vain yhden periodin pi-
tuisia nollakuponkilainoja, keskuspankin koron 
nosto (jolloin R kasvaa) johtaa myös hintatason 
nousuun. Mitä pidempi on velkakirjojen matu-
riteetti, sitä todennäköisempää on, että korkojen 
nousu alentaa hintatasoa, kuten perinteisesti 
ajatellaan. Tämä johtuu siitä, että velkakirjojen 
hinnan (Q) herkkyys koron suhteen kasvaa, kun 
velkakirjojen juoksuaika pitenee. 

Jos hinnat taloudessa ovat täysin joustavia, 
fiskaalisen hintatasoteorian mukaisessa regii-
missä keskuspankin asettama korko määrää 

odotetun inflaation. Tämän takana on tulkinta 
Fisher’n yhtälöstä i = r + Etπt + 1, missä i on kes-
kuspankin asettama nimelliskorko, r on reaali-
korko ja Etπt + 1 on odotettu inflaatio. Koska ta-
louden reaalikorko on rahapolitiikan näkökul-
masta eksogeeninen ja riippuu mm. pääoman 
tuottavuudesta, nimellisen korkotason ja odote-
tun inflaation välillä on positiivinen relaatio. 
Finanssipolitiikka (eli yllättävä muutos ylijää-
mässä) sen sijaan määrittää odottamattoman in-
flaation. Tämä tulkinta Fisher yhtälöstä on eri-
lainen kuin mistä Friedman (1968) ja itseasiassa 
myös uuskeynesiläiset mallit lähtevät: Jos kes-
kuspankki kiinnittää korkotason, ei ole takeita 
siitä, että odotettu inflaatio tasapainottaa yhtä-
lön. Päinvastoin, jos keskuspankin asettama ni-
melliskoron taso on hieman liian alhainen, in-
flaatio alkaa kiihtyä (koska rahan kysyntä kas-
vaa). Standardien uuskeynesiläisten mallien 
taustalla olevassa IS-LM kehikossakin käy sa-
moin: liian alhainen nimelliskorko implikoi lii-
an alhaista ex ante reaalikorkoa, joka lisää koko-
naiskysyntää ja inflaatiota. Keskuspankin täytyy 
tällöin reagoida systemaattisesti ja riittävän voi-
makkaasti inflaation poikkeamiin oletetusta ta-
sapainotasosta tai tavoitteesta. Muutoin inflaa-
tio ei ole hyvin määritelty.   

Koska diskonttotekijän R muutokset riippu-
vat keskuspankin asettamasta korosta, rahapo-
litiikka on FTPL-kehikossakin keskeisessä ase-
massa inflaatiokehityksen määrittäjänä. Kun 
keskuspankki nostaa korkoja, inflaatio voi lyhy-
ellä aikavälillä hidastua, mutta korkotason nou-
su samalla kasvattaa julkisen sektorin korkome-
noja. Jos finanssipolitiikka ei sopeudu tähän, 
korkojen pysyvä nousu johtaa lopulta inflaation 
kiihtymiseen yhtälön (1) mukaisesti. Vakaa in-
flaatio edellyttää vakaata korkotasoa ja vakaata/
kestävää finanssipolitiikkaa. Tai, toisin sanoen, 
vakaa inflaatio edellyttää raha- ja finanssipoli-
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tiikan koordinaatiota. Toisin kuin hätäisimmät 
ovat ajatelleet, FTPL ei siis tee inflaatiosta raha-
politiikasta riippumatonta. 

Jos kehikkoon lisätään jäykät hinnat, tämä ei 
muuta perustuloksia sinänsä. Korko- ja finanssi-
politiikan sokkien vaikutukset vain jakaantuvat 
hintakehitykseen tasaisemmin yli ajan. Tosin 
hintojen jäykkäliikkeisyys alleviivaa diskonttote-
kijän merkitystä rahapolitiikan välittymisessä in-
flaatioon: esimerkiksi nimellisen koron nousu 
tällöin nostaa reaalikorkoa ja diskonttotekijää, 
joka puolestaan alentaa tulevien ylijäämien nyky-
arvoa.  

Fiskaal isen hintatasoteorian 
soveltuvuus käytäntöön

Cochrane rakentaa kirjan luvussa I.4 empiiristä 
tukea fiskaaliselle hintateorialle. Kuten rahoituk-
sen hintateorian mukaisissa malleissa, tässäkin 
osoittautuu, että diskonttotekijän vaihtelut yli 
suhdanteiden ovat merkittävässä asemassa myös 
valtion velan hinnoitteluyhtälön tulkinnassa ja 
inflaatiokehityksen selittäjänä. Coch ranen mu-
kaan inflaation hidastumista taantumassa voi se-
littää ennemminkin se, että valtion velan tuotto 
alenee kuin että odotetut ylijäämät kasvavat.    

Mutta missä määrin inflaation kehitys on fis-
kaalisen hintatasoteorian mukainen esimerkik-
si Yhdysvalloissa? Kysymys jää avoimeksi. Osin 
näin käy siksi, että tämän teorian verifiointi on 
samalla tavalla vaikeaa, ellei mahdotonta, kuin 
minkä tahansa nettonykyarvolausekkeeseen pe-
rustuvan hinnoitteluteorian empiirinen testaus-
kin. Haasteensa teorian paikkansapitävyydelle 
asettaa tietenkin myös se, että ylijäämien ja in-
flaation välinen korrelaatio on positiivinen: 
taantumassa alijäämä kasvaa ja inflaatio hidas-
tuu. Toisaalta taantuman jälkeen inflaatio kiih-

tyy ja alijäämä supistuu. Vaikka Yhdys val-
loissakin liittovaltion ylijäämä on supistunut 
1990 luvun puolesta välistä lähtien, vasta viimei-
sen parin vuoden aikana inflaatio on kiihtynyt 
voimakkaasti. Inflaation kiihtyminen näyttää 
edellyttäneen ensin voimakkaan raha- ja finans-
sipoliittisen elvytyksen ja sitten sitä seuraavan 
rahapolitiikan kiristämisen. Miksi kiihtyminen 
ei tapahtunut jo rahoituskriisin jälkeen?      

Rahapolitiikan ja makrotalouden mallien 
harrastajalle luku 5, joka sovittaa fiskaalista hin-
tatasoteoriaa uuskeynesiläisiin jäykkien hinto-
jen rahapolitiikkamalleihin, on erittäin hyödyl-
linen myös opetuksellisesti. Tosin linearisoitu-
jen tasapainoyhtälöiden yksityiskohtaiset deri-
voinnit on syytä selvittää etukäteen. Samainen 
luku sisältää myös mielenkiintoista pohdintaa 
inflaatiosta ja rahapolitiikan eri regiimeistä 
1970-luvulta alkaen. 

Kun julkisen sektorin budjettirajoite tulki-
taan tasapainoyhtälöksi, tasapainon yksikäsit-
teisyyden olemassaolo ei edellytä enää välttä-
mättä ns. Taylorin periaatteen voimassaoloa, 
missä keskuspankki reagoi voimakkaasti inflaa-
tioyllätyksiin. Keskuspankki voi kiinnittää kor-
kotason ja olla reagoimatta inflaation poikkea-
miin sille asetetusta tavoitteesta, mutta inflaatio 
on silti stabiili ja hintataso määritelty kyseisen 
tasapainoehdon myötä. Cochrane käyttää tätä 
havaintoa selittääkseen inflaation, korkojen ja 
alijäämien käyttäytymistä matalan inflaation 
ajanjaksolla globaalin rahoituskriisin jälkeen. 
Hänen yksi keskeisistä kritiikeistään uuskeyne-
siläisiä malleja kohtaan liittyykin juuri tähän. 
Hänen mukaansa uuskeynesiläiset mallit eivät 
kykene selittämään sitä, miksi rahoituskriisin 
jälkeen, korkojen ollessa nollassa, inflaatio oli 
vakaa. Cochrane ei tosin tässä yhteydessä pohdi 
epätavanomaisen rahapolitiikan roolia korko-
politiikan substituuttina ja inflaatiokehityksen 
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vakauttajana. Epätavanomaista rahapolitiikkaa 
Cochrane toki analysoi erikseen ja erityisesti 
kirjan luvussa kaksi.  

Fiskaalisessa hintatasoteoriassa rahan arvo 
ja siten talouden hintataso ei määräydy sen vält-
tämättömyydestä transaktioissa, kuten rahan 
kvantiteettiteoriassa.4 Periaatteellinen yhtene-
väisyys klassisiin rahateorioihin ja järjestelmiin, 
joissa rahan hinta on sidottu esimerkiksi arvo-
metalleihin, on tässä tulkinnassa ilmeinen. 
Kvantiteettiteorian mukaan talouden hintata-
son määrittää rahan arvon käänteisluku: kuinka 
paljon rahaa tarvitaan tietyn hyödykekorin han-
kintaan (P=Y/MV), missä P on hintataso, Y tuo-
tanto, M rahan määrä ja V rahan kiertonopeus. 
Tällöin hintatason vakaana pitäminen edellyt-
tää, että keskuspankki voi rajoittaa rahan mää-
rää (ja sitä kautta siis transaktioiden määrää) ta-
loudessa. Nykyisen kaltaisessa rahataloudessa, 
missä myös käteisen merkitys on vähentynyt (ja 
suurin osa transaktioista tehdään korttimak-
suilla) on vaikea kuvitella, että keskuspankki 
edes kykenisi rajoittamaan rahan tarjontaa. 
Siksi keskuspankit pyrkivätkin säätämään suo-
raan rahan kysyntää rahan hinnan eli (reaali)ko-
ron avulla.     

Lopuksi

John Cochranen kirja on tervetullut tutkielma 
makrotalousteorian ja erityisesti rahateorioiden 
ytimeen. Talouskehitystä tulee ajatella erilaisina 
ajanjaksoina, joita talousteoria voi valottaa ja 
pyrkiä selittämään. Joidenkin ajanjaksojen ym-
märtämiseksi fiskaalinen hintatasoteoria sopii 

4 On tosin huomattava, että valtion velkakirjoilla on tärkeä 
rooli modernissa rahoitusjärjestelmässä myös likviditeetin 
lähteenä. 

hyvin ja on sen vuoksi tärkeä ja pysyvä osa talo-
ustieteellistä kirjallisuutta. Rahapolitiikasta ja 
rahatalouden teoriasta syvällisesti kiinnostunei-
den tutkijoiden on kirjaan siis hyödyllistä tutus-
tua. Kirjan lukemisen jälkeen makrotalouden 
malleissa esiintyvä julkisen sektorin budjettira-
joite ei enää näytä samalta. Cochrane myös kir-
joittaa erinomaisesti, vaikka paljon ajatuksia ja 
derivointeja kirjassa jää myös hieman ilmaan ja 
lukijan itseopiskelun varaan. □
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