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Yhdysvaltain rahapolitiikan ja finanssipolitii-
kan historiaan. 

Kuuteen vuosikymmeneen mahtuu kaksi-
toista Yhdysvaltain presidenttiä ja kahdeksan 
keskuspankin pääjohtajaa. Kirjan keskeisenä ta-
voitteena on kuvata rahapolitiikan ja finanssipo-
litiikan vuorovaikutusta eri aikoina. Raha poli-
tiikassa keskeinen toimija on keskuspankin pää-
johtaja ja finanssipolitiikassa presidentti. Nämä 
ovat kirjan päähenkilöitä, mutta oman roolinsa 
saavat myös valtiovarainministerit ja presidentin 
talouspoliittisten neuvonantajien neuvoston pu-
heenjohtajat. 

Kirja keskittyy talouspolitiikan historiaan, 
ei taloustieteen oppihistoriaan. Talouspolitiikan 
ja taloustieteen vuorovaikutus nostetaan toki 
esille. Taloustieteen professorit esiintyvät vain 
sivurooleissa. Poikkeuksen muodostavat ne pro-
fessorit, jotka on nostettu presidentin taloudel-
listen neuvonantajien johtoon tai keskuspankin 
pääjohtajiksi. 

Alan Stuart Blinder (s. 1945) väitteli taloustie-
teen tohtoriksi MIT:ssa vuonna 1971 ja nimitet-
tiin jo samana vuonna, 26-vuotiaana, Princeto-
nin yliopiston apulaisprofessoriksi. Princeton 
on yhä 77-vuotiaan professorin akateeminen ko-
ti. Siellä hän on viiden vuosikymmenen ajan tut-
kinut ja opettanut makrotaloustiedettä eli juuri 
niitä työkaluja, joita raha- ja finanssipolitiikan 
analyysissa tarvitaan. Hän on myös kokemusasi-
antuntija. 1990-luvulla hän kuului presidentti 
Bill Clintonin talouspoliittisiin neuvonantajiin 
(Council of Economic Advisors), mistä tehtävästä 
Clinton nosti hänet Yhdysvaltain keskuspan-
kin, Federal Reserven, varapääjohtajaksi. 

Blinder on aktiivinen yhteiskunnallinen kes-
kustelija. Hän on toiminut säännöllisenä ko-
lumnistina monissa tunnetuissa amerikkalaisis-
sa päivä- ja viikkolehdissä. Hän on myös julkais-
sut lukuisia yleistajuisia tietokirjoja. Niistä uu-
sin, A Monetary and Fiscal History of the United 
States 1961–2021, vie lukijan pitkälle matkalle 
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Blinder tunnustautuu heti kirjan alussa key-
nesiläiseksi. Raha- ja finanssipolitiikka vaikut-
tavat kokonaiskysyntään, ja niitä tulisi käyttää 
vakaan talouskehityksen tukemiseksi. Anti-
keynesiläiset, joihin kuuluvat 1960-luvun mone-
taristit ja 1970-luvun uuden klassisen koulukun-
nan edustajat, katsoivat että aktiivista suhdan-
nepolitiikkaa ei voida onnistuneesti harjoittaa. 
Syitä oli monia: rahapolitiikan pitkät ja vaihte-
levat viiveet, yksityisten investointien syrjäyty-
minen julkisten menojen noustessa sekä liian 
fiksu yleisö, joka reagoi odotettuun talouspoli-
tikkaan jo etukäteen ja näin vie siltä tehon. 
Blinder suhtautuu hyvin ironisesti tällaisiin pe-
rusteluihin.

Kirja kuvaa nousuja ja laskuja rahapolitiikan 
ja finanssipolitiikan välisessä vuorovaikutukses-
sa. Joskus niitä on pyritty koordinoimaan, 
useimmiten ei. Löytyy onnistumisia ja epäon-
nistumisia. On ajanjaksoja, jolloin finanssipoli-
tiikka dominoi ja rahapolitiikan oletetaan myö-
täilevän. On ajanjaksoja, jolloin finanssipolitiik-
kaa ohjaavat muut tavoitteet kuin suhdanne-
vaihteluiden tasaaminen, jolloin rahapolitiikalle 
jää suurempi vastuu. Politiikkalohkojen suh-
teelliseen asemaan on vaikuttanut se, miten suh-
taudutaan budjettialijäämiin ja keskuspankin it-
senäisyyteen.

Kirja alkaa John F. Kennedyn presidentti-
kaudesta. Hän mursi esikeynesiläisen ortodok-
sian ehdottamalla heti presidenttikautensa alus-
sa veronalennuksia, vaikka liittovaltion budjetti 
oli valmiiksi alijäämäinen ja talous oli kasvu-
uralla. Tämä oli ennenkuulumatonta; aikaisem-
min alijäämiä oli pidetty edesvastuuttomana jo-
pa moraalittomana (Eisenhower). Kennedyllä 
oli innokkaita keynesiläisiä neuvonantajia, ku-
ten Walter Heller, Robert Solow ja James Tobin.

Alijäämä alkoi paisua Lyndon B. Johnsonin 
tultua presidentiksi Kennedyn salamurhan jäl-

keen. Johnson lisäsi puolustusmenoja Vietnamin 
sodan eskaloituessa ja aloitti samaan aikaan toi-
sen sodan, sodan köyhyyttä vastaan (Great 
Society). Inflaatio alkoi kiihtyä jo vuonna 1965. 
Johnson ja keskuspankin pääjohtaja William 
McChesney Martin ajautuivat napit vastakkain. 

Republikaanien Richard Nixon nousi presi-
dentiksi tammikuussa 1969, jolloin Martinin 
toimikausi päättyi. Nixon kiirehti nostamaan 
tämän tilalle pitkäaikaisen poliittisen ystävänsä 
Arthur Burnsin. Vietnamin sota jatkui, inflaa-
tio pysyi korkeana ja Bretton Woodsin järjestel-
mä oli murtumassa. Nixonille suurin huolenai-
he kuitenkin oli varmistaa uudelleen valituksi 
tuleminen vuoden 1972 presidentinvaaleissa. 
Sitä varten hän tarvitsi talouskasvua ja alhaisen 
inflaation. Hyvä ystävä Burns tuli apuun. Raha- 
ja finanssipolitiikkaa kevennettiin samanaikai-
sesti. Inflaation alentamiseksi Burns vinkkasi 
Nixonille, että vaalikampanjan ajaksi inflaatio 
saadaan taltutettua ottamalla käyttöön kattava 
hinta- ja palkkasäännöstely. Tämän Nixon to-
teutti - ja tuli uudelleen valituksi. Blinder kut-
suu tätä episodia varhaiseksi esimerkiksi fiskaa-
lisesta dominanssista. 

Uusia ongelmia nousi esiin. Ensin nousivat 
elintarvikkeiden hinnat ja vuotta myöhemmin 
öljyn hinta nelinkertaistui. Inflaatio hyppäsi 
kaksinumeroiseksi vuonna 1974. Nixon erosi 
Watergate-skandaalin vuoksi, ja Gerald Ford 
tuli tilalle.

Oli siirrytty stagflaatioon, korkean inflaati-
on ja korkean työttömyyden aikaan. Talous-
politiikan kannalta tilanne oli uusi. Työt-
tömyyden vuoksi olisi tarvittu elvyttävää talous-
politiikkaa, inflaation vuoksi kiristävää. Burns 
hapuili hetken aikaa. Rahapolitiikka oli aluksi 
kireää, mutta myöhemmin, vuosina 1976–1978, 
erittäin elvyttävää. Inflaatio oli täten jo kiihty-
mässä, kun toinen öljykriisi puhkesi vuonna 
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1979. Tällöin Ford oli jo vaihtunut demokraat-
tien Jimmy Carteriin, jonka presidenttikausi al-
koi tammikuussa 1977. 

Arthur Burns jäi historiaan keskuspankin 
pääjohtajana, joka ei nähnyt yhteyttä inflaation 
ja rahapolitiikan välillä. Burnsin seuraajaksi 
presidentti Carter nimitti William Millerin, jo-
ka pian siirtyi valtiovarainministeriksi. Hänen 
sijalleen Carter nosti New Yorkin aluekeskus-
pankin pääjohtajan Paul Volckerin, joka tunnet-
tiin voimakastahtoisena inflaatiohaukkana, 
Burnsin vastakohtana. 

Volcker ryhtyi nujertamaan inflaatiota tie-
toisena siitä, että se todennäköisesti johtaa 
taantumaan. Carter hyväksyi Volckerin kovan 
linjan siitä huolimatta, että taantuma heiken-
täisi hänen mahdollisuuksiaan tulla uudelleen 
valituksi. 

Volcker otti käyttöön monetaristisen retorii-
kan ilmoittamalla, että rahapolitiikkaa kiriste-
tään supistamalla rahan määrän kasvuvauhtia. 
Käytännössä rahapolitiikan kiristäminen tapah-
tui supistamalla pankkien reservejä (keskus-
pankkitalletuksia). Nykykielellä sitä kutsuttai-
siin määrälliseksi kiristämiseksi (quantitative 
tightening). Yön yli -korot pankkien välisillä 
markkinoilla (federal funds rate) nousivat 18 
prosenttiin ja dollari vahvistui jyrkästi. Inflaatio 
aleni parissa vuodessa 14 prosentista kolmeen 
prosenttiin. Hintana oli syvä, mutta lyhyeksi jää-
nyt taantuma.1 Inflaatio saatiin kertaheitolla nu-
jerretuksi. Se pysyi matalana seuraavat neljä-
kymmentä vuotta.  

1  Britanniassa Margaret Thatcher organisoi samoihin ai-
koihin vastaavanlaisen inflaation nujertamisen. Rahapolitii-
kasta Britanniassa vastasi tuohon aikaan valtiovarainminis-
teri, ei keskuspankki.

Jimmy Carter hävisi vuoden 1980 presiden-
tinvaalit Ronald Reaganille. Alkoi kaikkien ai-
kojen suurin yhteenotto rahapolitiikan ja fi-
nanssipolitiikan välillä. Volcker piti rahapoli-
tiikkaa kireänä samalla, kun Reagan ilmoitti 
suurista veronalennuksista. Oppikirjoista tutun 
IS/LM-mallin mukaan tällainen politiikkakom-
binaatio nostaa reaalikorkoja ja alentaa inves-
tointeja. Tämän päälle tuli dollarin jyrkkä vah-
vistuminen (efektiivisesti yli 50 prosenttia vuo-
sien 1980 ja 1985 välillä), minkä seurauksena 
keskilännen vanhat teollisuuskeskukset alkoivat 
kuihtua. Dollarin vahvistumista jouduttiin lo-
pulta toppuuttelemaan G6-maiden keskenään 
sopimilla koordinoiduilla valuuttainterventioil-
la (Plaza Accord). 2 Amerikkalaiset saivat kou-
riintuntuvasti oppia, että myös Yhdysvallat on 
avoin talous. 

Presidentti Reagan vaihtoi Volckerin Alan 
Greenspaniin keskuspankin pääjohtajana elo-
kuussa 1987. Pari kuukautta myöhemmin tapah-
tui pörssiromahdus. Blinder antaa kunniaa 
Greenspanille siitä, että tämä ei ryhtynyt alen-
tamaan korkoja, vaan reagoi lupaamalla seisoa 
rahoitussektorin tukena viimekätisenä lainaaja-
na vahinkojen minimoimiseksi. Pian pörssitur-
bulenssin jälkeen palattiin nousukauteen. 
Rahapolitiikkaa kiristettiin tuntuvasti reaktio-
na inflaation kiihtymiseen. Reaalitaloudelle ei 
syntynyt vahinkoa. Blinder pitääkin episodia 
esimerkkinä melkein täydellisestä pehmeästä 
laskusta. 

Vastuu suhdannepolitiikasta oli siirtynyt ko-
konaan rahapolitiikalle. Reagan ei kahden pre-
sidenttikautensa aikana pyrkinyt aktiiviseen fi-
nanssipolitiikkaan, eikä hän välittänyt budjetti-
alijäämistä. Hän uskoi tarjonnan taloustieteen 

2  G6-maihin kuuluivat Yhdysvaltain lisäksi Britannia, 
Japani, Kanada, Ranska ja Saksa. 
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oppeihin, joiden mukaan veronalennukset ra-
hoittavat itsensä nopeamman talouskasvun 
kautta. Samaan uskoivat myöhemmin myös pre-
sidentit Georg Bush nuorempi ja Donald 
Trump. 

Reaganin seuraaja oli Georg Bush vanhem-
pi, joka vaalikampanjansa aikana oli sanonut, 
että ”lukekaa huuliltani, ei uusia veroja”. Talous 
oli menossa taantumaan. Bushin omat asiantun-
tijat neuvoivat häntä välttämään finanssipolitii-
kan keventämistä, koska elvyttävästä finanssi-
politiikasta olisi todennäköisesti enemmän hait-
taa kuin apua. Bush oli huolestunut budjettiali-
jäämän kasvusta ja päätyi korottamaan veroja, 
mikä vei häneltä mahdollisuuden tulla uudel-
leen valituksi. 

Bushin jälkeen presidentiksi tuli demokraat-
tien Bill Clinton. Heti kautensa alussa Clinton 
sai aikaan lain, joka sääti alijäämien merkittä-
västä supistamisesta vuoteen 1997 mennessä. 
Tässä häntä auttoi Wall Streetiltä Valkoiseen ta-
lon presidentin ykkösneuvonantajaksi kutsuttu 
Robert Rubin. Rubin sai Clintonin uskomaan 
siihen, että uskottava liittovaltion budjetin tasa-
painottamisohjelma saisi aikaan innostuksen 
joukkovelkakirjamarkkinoilla, ja pitkät korot 
laskisivat. 

Blinder oli tuolloin sisäpiirissä. Hänet oli 
kutsuttu Clintonin taloudellisten neuvonantaji-
en neuvoston jäseneksi. Kun budjettialijäämien 
vähennysohjelma hyväksyttiin kongressissa, pit-
kät korot putosivat välittömästi kuin kivi 
(Blinderin käyttämä metafora). Ilo kesti vain ly-
hyen aikaa. Helmikuussa 1994 Fed alkoi nostaa 
korkoja. Se sai Clintonin raivon valtaan, mutta 
sen näkivät vain sisäpiiriläiset. Ulkopuolelle hän 
sanoi, ”we don’t comment on the Fed”. Tätä hän 
toisti johdonmukaisesti koko virkakautensa 
ajan.

Suotuisa talouskasvu ja budjettialijäämien 
supistamisohjelma johtivat siihen, että liitto-
valtion budjettiin syntyi Clintonin kaudella 
suuri ylijäämä. Liittovaltion velka supistui niin 
kovaa vauhtia, että Greenspan huolestui siitä, 
voidaanko rahapolitiikkaa tulevaisuudessa to-
teuttaa perinteisellä tavalla eli valtion velkakir-
jamarkkinoilla tehdyillä avomarkkinaoperaa-
tioilla.

Greenspanin huoli oli turha. Republikaani 
Georg Bush nuorempi tuli Yhdysvaltain presi-
dentiksi Bill Clintonin jälkeen. Reaganin tapaan 
hän oli kampanjassaan luvannut suuria veron-
alennuksia, ja toisin kuin hänen isänsä, Georg 
Bush vanhempi, hän toteutti ne. Paisuvat alijää-
mät olivat tulleet takaisin. 

Talous alkoi elpyä, mutta työllisyys ei. Fed 
kevensi rahapolitiikkaa ja alensi tavoitekorkon-
sa ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Jälkikäteen 
on käyty keskustelua siitä, oliko kevyt rahapoli-
tiikka vuosina 2003–2005 syy asuntohintojen 
nopeaan nousuun. Blinder näkee tämän yhtenä 
syynä, mutta suurempana syynä hän pitää huo-
noa regulaatiota. Blinder ylistää Greenspanin 
aikana harjoitettua rahapolitiikkaa, mutta ar-
vostelee tätä kovin sanoin siitä, että markkina-
liberaalina hän ei halunnut kiristää säätelyä. 

Yhdysvaltojen asuntohintakupla taittui 
vuonna 2006, mikä aiheutti kuohuntaa rahoi-
tusmarkkinoilla, kunnes lopulta päädyttiin täy-
simittaiseen globaaliseen finanssikriisiin syksyl-
lä 2008. Keskuspankissa Greenspan oli ehtinyt 
vaihtua Ben Bernankeen jo edellisenä vuonna. 
Bernanke ja Bushin valtiovarainministeri Henry 
Paulson ja myöhemmin Barack Obaman valtio-
varainministeri Timothy Geithner joutuivat 
improvisoimaan keinoja, joilla rahoitusmarkki-
noiden ja reaalitalouden romahtaminen voitai-
siin estää. 
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1930-luvun kaltaisen laman toistuminen oli 
alkanut näyttää todennäköiseltä. Onneksi 
Blinderin entinen Princetonin kollega Ben 
Bernanke oli syvällisesti perehtynyt 1930-luvun 
lamaan ja silloin tehtyihin politiikkavirheisiin. 
Tälle tutkimustiedolle oli nyt käyttöä.

Blinder antaa korkean arvosanan Bernanken, 
Paulsonin ja Geithnerin toiminnalle kriisin ai-
kana. Toimenpiteiden mittasuhteet olivat jätti-
mäiset. Satoja miljardeja dollareita käytettiin ra-
hoitusmarkkinoiden toimintakyvyn palautta-
miseen, mikä oli suurin rahapoliittinen keven-
nys koskaan ja suurin finanssipoliittinen elvytys 
koskaan. Näistä vaiheista on kirjoitettu useita 
kirjoja. Blinderin tiivistelmä tapahtumista muis-
tuttaa jännityskertomusta. 

Bernanken toinen pääjohtajakausi päättyi 
vuonna 2014. Tilalle nostettiin Janet Yellen. 
Tuleva presidentti Donald Trump oli aloittanut 
keskuspankin ja erityisesti sen uuden pääjohta-
jan parjaamisen jo ennen kuin oli tullut valituk-
si republikaanien presidenttiehdokkaaksi. 
Trump syytti Yelleniä siitä, että tämä pitää ko-
rot liian matalana (lähellä nollaa) poliittisista 
syistä edistääkseen demokraattien ehdokkaan 
voittoa. 

Yellen aloitti korkojen noston Trumpin en-
simmäisenä presidenttivuotena 2017. Hänen 
seuraajansa, Trumpin keskuspankin johtoon ni-
mittämä Jerome Powell jatkoi korkojen nostoa 
pienin askelin seuraavana vuonna ja kohtasi 
vuorostaan Trumpin ryöpytyksen. Trumpin 
mielestä keskuspankki on tullut hulluksi ja 
muodosti suurimman uhan Yhdysvaltain talou-
delle. Jos Trumpilla olisi ollut laillinen mahdol-
lisuus erottaa Powell tai viedä keskuspankilta 
sen itsenäisyys, hän olisi tehnyt sen. 

Trump puolestaan pani toimeen lupaaman-
sa veronkevennykset. Hän ja hänen valtiova-
rainministerinsä Stephen Mnuchin vakuuttivat, 

että veronalennukset tulevat rahoittamaan it-
sensä niiden aikaansaaman ennätysnopean ta-
louskasvun kautta. Tämä oli kolmas kerta, kun 
ns. Lafferin käyrä otettiin talouspoliittiseen 
käyttöön. Joka kerta veronalennuksilla on ollut 
lyhytaikainen kysyntää lisäävä vaikutus (ts. fi-
nanssipolitiikalla on väliä), mutta millään ker-
ralla ne eivät ole johtaneet talouskasvun pitkä-
aikaiseen nopeutumiseen eivätkä siten paikan-
neet syntynyttä alijäämää.

Koronakriisin puhkeaminen suisti Yhdys-
valtojen ja koko maailmantalouden syvään kui-
luun. Talouspolitiikan reaktiot olivat nopeita. 
Jopa Trumpin hallinto sai ajetuksi läpi isohkon 
finanssipoliittisen (keynesiläisen) elvytyspake-
tin. Myös keskuspankki reagoi välittömästi. 
Rahapoliittiset korot päästettiin putoamaan ta-
kaisin lattiaan (lähelle nollaa). Sen välitön ky-
syntää lisäävä vaikutus kuitenkin jäi pieneksi, 
kun ihmiset eivät voineet tai uskaltaneet kulut-
taa ja matkustaa. Keskuspankki ilmoitti, että se 
tekee kaiken tarpeellisen, jotta rahoitus- ja luot-
tomarkkinat toimivat turvallisesti. Korkeiksi 
syöksähtäneet riskilisät alkoivat välittömästi su-
pistua. Keskuspankki otti käyttöön uusia rahoi-
tusmekanismeja pankeille ja lisäsi määrällistä 
keventämistä.

Myöhemmin Joe Bidenin hallinto päätti vie-
läkin suuremmasta elvytyspaketista. Raha- ja fi-
nanssipolitiikan massiivinen keventäminen al-
koi näkyä inflaation kiihtymisenä jo ennen 
Ukrainan sodan aiheuttamaa energian ja elin-
tarvikkeiden hintojen nousua. 

Blinderin kuusi vuosikymmentä kattava kir-
ja Yhdysvaltain raha- ja finanssipolitiikan vuo-
rovaikutuksesta päättyy ajankohtaiseen keskus-
teluun tulevista inflaationäkymistä. Blinderin 
mukaan Powellin haaste inflaation torjunnassa 
on huomattavasti helpompi kuin Volckerin koh-
taamat haasteet olivat 1980-luvun alussa. 
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Pohjainflaatio on alhaisella tasolla (kirjan il-
mestyessä 5 %) verrattuna 1980-luvun alkuun 
(14 %), ja inflaatio-odotukset ovat pysyneet 
muuttumattomina ja matalina (lähellä 2 %).

Vaikka keynesiläisyys oli 1970- ja 1980-lu-
vuilla katoamassa akateemisesta makrotalous-
tieteestä, se ei Blinderin tulkinnan mukaan kos-
kaan kadonnut käytännön talouspolitiikan val-
mistelusta ja päätöksenteosta. Raha- ja finanssi-
politiikalla tiedettiin olevan vaikutuksia koko-
naiskysyntään. Eri asia on, haluttiinko niitä aina 
käyttää talouskehityksen vakauttamiseksi. 
Sittemmin keynesiläisyys palasi myös akateemi-
seen makrotaloustieteeseen. Uuskeynesiläiset 
mallit ovat nykyään makrotaloustieteen valta-
virtaa ja samalla hyödyllisiä työhevosia talous-
politiikan valmistelussa. □
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