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Y
hdysvaltain talous painui taantu-

maan vuoden 2007 lopulla asun-

tomarkkinoiden heikkenemisen 

seurauksena.1 Taantuma oli syvin ja kes-

toltaan pisin sitten vuosien 1929–19�� 

laman. Kansantuotteen lasku taittui kui-

tenkin puolessatoista vuodessa, joten 

laman, eli vuosia kestävän tuotannon 

1 Yhdysvalloissa National Bureau of Economic 
Research määrittelee taantumajaksot. Se soveltaa 
laajempaa määritelmää kuin monesti käytetty 
bkt:n supistuminen kahdella peräkkäisellä vuosi-
neljänneksellä. 
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Rahapolitiikka 
Yhdysvaltain 
”Suuressa 
Taantumassa”
Finanssikriisi ja Suuri Taantuma ovat johtaneet lukuisiin 

poikkeustoimiin Yhdysvaltain rahapolitiikassa. 

Tulevaisuudessa niitä on määrätietoisesti purettava, sillä 

muuten käy niin kuin usein historiassa: inflaatio kiihtyy. 

Suuri Taantuma tulee muuttamaan rahapolitiikka myös 

pysyvämmin – ainakin avoimuus lisääntyy.

supistumisen, mittasuhteita ei saavutet-

tu. Niinpä ajanjakso ristittiin ”Suureksi 

Taantumaksi”. Vaikka taantuma on vi-

rallisesti päättynyt, niin julkisuudessa 

nykytilannetta pidetään osana ”Suurta 

Taantumaa”, koska taloudessa ajat ovat 

edelleen monessa suhteessa heikot ja 

poikkeukselliset.

Yhdysvaltain ”Suuri Taantuma” ei juu-

ri poikkea lukuisista vastaavista taantu-

mista, joita viime vuosikymmeninäkin 

on nähty monia niin suurissa kuin pienis-

säkin maissa. Vastaavien kriisien taustal-
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Taantuma on virallisesti ohi, mutta Reijo 
Heiskanen näkee, että menee vielä pitkään 

ennen kuin Yhdysvaltain talous on palautunut 
lähellekään normaalia. Rahapolitiikan normali-

soinnissa tulee olemaan pitkä työ.

la on tyypillisesti pitkän tasaisen kehityk-

sen kausi, joka herättää optimismia siitä, 

että vakaa kasvu on pysyvä olotila. Luot-

tamus nousee ja nousukausi vahvistuu. 

Vauhtisokeus iskee ja riskejä vähätellään. 

Lopulta ylikuumeneminen johtaa vaka-

viin ylilyönteihin ja epätasapainoiseen 

kehitykseen, kupliin (Alhonsuo ja Leino-

nen 2009).

Usein ylikuumeneminen johtaa vuo-

sia kestävään lamaan. Tämänhetkinen 

konsensus on varmaankin, että lama on-

nistuttiin välttämään Yhdysvalloissa oi-

keanlaisen ja nopean talouspoliittisen 

reaktion ansiosta. Jopa ekonomistikun-

nan äärilaitoja edustavat henkilöt, ku-

ten Robert Barro (2011) ja Paul Krugman 

(2009, 2011), ovat olleet yksimielisiä el-

vyttävän finanssipolitiikan tarpeellisuu-

desta taantumavaiheen aikana. Tosin 

tähän yksimielisyys taitaakin herrojen 

välillä jäädä. 

Tässä kirjoituksessa käydään kuitenkin 

läpi erityisesti rahapolitiikan merkitys-

tä niin taantuman synnyssä kuin laman 

torjunnassa. Yhdysvalloissa harjoitettua 

rahapolitiikkaa verrataan lyhyesti myös 

EKP:n politiikkaan.

Vuoden 1929 pörssiromahduksen kär-

jistymistä Suureksi Lamaksi edesauttoi 

virheellinen rahapolitiikka. On erikoinen 

sattuma, että Yhdysvaltain keskuspan-

kin, Fedin johdossa istuu nyt erityisesti 
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Suuren Laman tutkimuksesta kannuksia 

hankkinut Ben Bernanke. Hänen tiede-

tään arvostavan monetarismin perus-

tajan Milton Friedmanin tekemää tut-

kimusta rahapolitiikasta Suuren Laman 

aikaan.2 Täten Friedmanin tutkimus ja 

ajatukset ovat vaikuttaneet harjoitettuun 

rahapolitiikkaan selvästi. Yleinen väittä-

mä finanssikriisin aikana oli, että olem-

me nyt keynesiläisiä kaikki. Viime aikoi-

na harjoitetun politiikan perusteella voisi 

yhtä hyvin väittää, että olemme moneta-

risteja kaikki.

Rahapolitiikka taantuman taustalla

Yhdysvaltain Suuren Taantuman alku-

sävelet soitettiin jo kymmenisen vuotta 

ennen taantuman alkua, joissakin suh-

teissa jopa aiemmin.� Makrotalouden 

näkökulmasta ratkaisevat virheet teh-

tiin kuitenkin George W. Bushin kauden 

aikana. Presidentti Bushin omaksi vir-

heeksi voi lukea turhan kevyen finanssi-

politiikan vuosikymmenen keskivaiheen 

aikana. Suuremmat virheet tehtiin silti 

rahapolitiikassa. 

Keskuspankin päätelmä oli, että kup-

lia on vaikea tunnistaa etukäteen ja on 

parempi keskittyä jälkien korjaamiseen, 

2 Keskeinen tutkimus tästä aiheesta oli Friedman 
ja Schwartz (196�), jonka mukaan Yhdysvaltain 
keskuspankin kireä rahapolitiikka syvensi normaa-
lilta vaikuttaneen taantuman Suureksi Lamaksi.
� Ferguson (2009) käsittelee kirjassaan 19�0-lu-
vulta lähtevää kaarta asuntomarkkinoiden kehi-
tyksessä, joka saavutti eräänlaisen kulminaation 
2000-luvulla.

jos kupla puhkeaa. Näin myös toimittiin 

vuosituhannen vaihteen IT-kuplan puh-

keamisen yhteydessä. Rahapolitiikkaa 

kevennettiin jyrkästi ja korot pidettiin 

matalina pitkään. Tämä oli mahdollista, 

koska inflaatiopaineista ei ollut pelkoa. 

Inflaation pysymistä matalana puoles-

taan helpottivat kehittyviltä markkinoil-

ta tuotavien tavaroiden halvat hinnat ja 

1990-luvun loppupuolen Aasian kriisin 

jäljiltä mataliksi jääneet raaka-aineiden 

hinnat.

IT-kuplan jälkeinen taantuma jäi lie-

väksi. Tässä suurta roolia näytteli laina-

rahalla elvytetty kulutus. Rahapolitiikka 

jatkui kevyenä koko 2000-luvun. Asunto-

markkinat ylikuumenivat selvästi 2000-

luvulla. Fed suhtautui tähän samaan 

tapaan kuin IT-kuplaankin. Rahoitussek-

torin haavoittuvuutta mahdolliselle kup-

lan puhkeamiselle ei nähty merkittävänä 

uhkana. Heikon tai olemattoman maksu-

kyvyn omaaville asuntolaina-asiakkaille 

myönnettyjä subprime-luottoja pidet-

tiin pohjimmiltaan myönteisenä ilmiö-

nä, jonka avulla yhä useammat pystyivät 

saavuttamaan amerikkalaisen unelman 

omasta talosta. Omistusasuminen nousi-

kin uusiin ennätyksiin.

Fedissä vallitsi luottavainen asenne 

markkinoiden toimivuuteen ja rahapo-

litiikan kykyyn ratkaista mahdolliset on-

gelmat. Ajan henkeä kuvaavana pidetään 

Ben Bernanken (2004) ”Great Moderati-

on”–puhetta. Siinä hän arvioi syitä, jotka 

olivat johtaneet suhdannevaihteluiden 

loivenemiseen. Tutkijat olivat esittäneet 

kolmea eri perussyytä myönteiseen ke-

hitykseen. Yhtäältä talouden rakenteet 

olivat kohentuneet niin, että markkinat 

itsessään tasapainottavat vaihteluita. 

Toisaalta talouspolitiikassa oli opittu ai-

emmista virheistä, joten Suuren Laman 

kaltaisia onnettomuuksia ei pääse enää 

syntymään. Kolmanneksi kyse saattoi ol-

la hyvästä onnesta. Bernanken mieles-

tä suhdannevaihteluiden loiveneminen 

oli erityisesti parantuneen rahapolitii-

kan ansiota, vaikka hän toki arvioikin, et-

tä myös hyvällä tuurilla oli ollut osuutta 

asiaan.

Yhdysvalloissakaan ei toki oltu sokei-

ta tilanteen riskeille. Fedin pääjohtaja 

Alan Greenspan (2008) oli toki varoitel-

lut riskien alihinnoittelemisesta jo 1990-

luvulla. Vastaavasti Euroopassa Suomi 

mukaan lukien pohdittiin sitä, kuinka 

Yhdysvaltain epätasapainojen äkillinen 

korjaantuminen vaikuttaisi maailmanta-

louteen. Lisäksi muun muassa Bernan-

ke pohti, kuinka tilanne saattaisi purkau-

tua. Riskien ymmärtämisestä huolimatta 

talouspolitiikassa ei ryhdytty korjaaviin 

toimiin, jos se edes olisi ollut mahdollis-

ta.

Fedin keskeiset toimet

Yhdysvalloissa kriisi johti keskuspankin 

taseen moninkertaistumiseen ennennä-

kemättömällä tavalla. Rahapolitiikassa ei 

tyydytty tavanomaiseen, vaan otettiin 

käyttöön poikkeukselliset toimet. Aluk-

si käynnistettiin toimia, jotka oli suun-

nattu rahoitusmarkkinoiden vakauden 

turvaamiseksi ja ovat luonnollinen osa 

keskuspankin ”lender-of-last-resort”- eli 

perimmäinen lainanantaja-roolia. Myö-

hemmin siirryttiin luonteeltaan enem-

män rahapoliittisiin ohjelmiin, joilla pyri-

tään selkeästi edistämään keskuspankin 

inflaatio- ja työllisyystavoitteen toteutu-

mista. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti 

keskeisten poikkeustoimien sisältöä.

Fed käynnisti jo heti finanssikriisin 

ensi oireiden ilmaannuttua poikkeuk-

2000-luvun kevyt raha-
politiikka oli IT-kuplan 
puhkemisen jälkihoitoa.

Finanssikriisin puhjettua 
Yhdysvalloissa otettiin 

käyttöön rahapolitiikan 
poikkeustoimia.
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selliset toimet markkinoiden toiminnan 

turvaamiseksi. Elokuussa 2007 lyhyen 

rahan markkinat kiristyivät nopeasti. 

Pankit puolestaan olivat nihkeitä käyt-

tämään keskuspankin normaalia mak-

suvalmiusluottokanavaa edes aiempaa 

matalammalla korolla, koska ne pelkä-

sivät keskuspankkiluottojen vaaranta-

van niiden maineen sijoittajien silmissä. 

Keskuspankki otti käyttöön huutokaup-

pamenettelyn, joka turvasi paremmin 

pankkien anonymiteetin. Tämä Term 

Auction Facility eli TAF-järjestelmä toi-

mikin mainiosti. Markkinoiden likvidi-

teetti  parani ja korot pankkien välisillä 

markkinoilla laskivat (kuvio 1) (Bernan-

ke 2009).

Lyhytaikaisen rahamarkkinan toimin-

nan turvaaminen ja rahoituslaitosten 

likviditeetistä huolehtiminen on vie-

lä varsin tavanomaista keskuspankki-

toimintaa. Sen sijaan yritystodistus- ja 

vakuudellisten arvopaperien markkinoi-

den tukeminen lyhytaikaista rahoitusta 

turvaamalla meni jo selkeästi normaa-

lien keskuspankkitoiminnan puitteiden 

ulkopuolelle.

15.9.2008 tapahtuneen ja varsinai-

sen finanssikriisin laukaisseen Lehman 

Brothersin kaatumisen jälkeen (lyhyt-

aikaiseen rahoitukseen tarkoitettujen) 

yritystodistusmarkkinoiden toiminta 

halvaantui. Fed käynnisti yritysluotto-

jen rahoitusvälineen (Commercial Paper 

Funding Facility, CPFF), jonka puitteissa 

se hankki hyvän luokituksen omaavien 

liikkeeseenlaskijoiden yritystodistuksia 

normaalia markkinakorkoa korkeam-

malla korolla.

Lisäksi Fed käynnisti niin sanotun 

TALF-ohjelman (Term Asset-Backed 

Securities Loan Facility). Vakuudellisten 

luottojen markkinat olivat tärkeässä roo-

lissa ennen kriisiä, mutta ne romahtivat 

lähes täysin kriisissä. Ohjelmassa sijoitta-

jilla oli mahdollisuus ostaa AAA-luokitel-

tuja vakuudellisia lainoja. Sekä yrityslai-

na- että vakuudellisten lainojen ohjelma 

paransivat markkinoiden toimintaa olen-

naisesti.

Hyvin suuri merkitys oli keskuspan-

kin päätöksellä ostaa asuntorahoittaji-

en, kuten Fannie Maen ja Freddie Macin, 

pitkäaikaisia lainoja. Näiden määrä kes-

kuspankin taseessa nousi nopeasti run-

saaseen 1,1 biljoonaan dollariin. Sittem-

min lainojen erääntyessä ne on päätetty 

korvata uusilla ostoilla. Lisäksi keskus-

pankki on tarjonnut lainoja keskeisten 

suurten rahoituslaitosten turvaamisek-

si. Esimerkiksi vakuutusyhtiö AIG tarvitsi 

keskuspankin apua. 

Suurimman osan keskuspankin taseen 

saamisista nielaisevat valtion lyhytaikai-

set velkasitoumukset ja pitkäaikaiset ob-

ligaatiot. Keskuspankin taseesta (kuvio 

2) suurin osa ennen kriisiä oli valtion vel-

kasitoumuksia, jotka liittyivät normaaliin 

likviditeetin hoitoon markkinoilla. Kriisin 

edetessä keskuspankki päätti ensin os-

taa valtion obligaatioita �00 miljardilla 

dollarilla. Lisäksi asuntorahoittajien lai-

nojen erääntyessä vapautunut pääoma 

on sijoitettu valtion lainoihin. Vuoden 

2010 lopulla keskuspankki päätti ostaa 

600 miljardia dollarilla lisää valtion lai-

noja. Vuoden 2011 syksyllä keskuspank-

ki päätti yrittää loiventaa tuottokäyrää4 

ostamalla pidempiä lainoja ja myymällä 

vastaavasti lyhyempiä joukkolainoja.

Keskuspankin saatavien kasvaes-

sa myös sen vastuut ovat lisääntyneet. 

Pankkien reservitalletukset ovat kasva-

neet merkittävästi ja niin sanottu perus-

raha (liikkeessä oleva raha ja pankkien 

talletukset keskuspankissa) lisääntynyt 

voimakkaasti. Tämä ei ole silti näkynyt 

rahan määrän kasvuna taloudessa laa-

jemmin, sillä luotonlaajennusmekanismi 

ei edelleenkään toimi normaalisti. Perus-

rahan määrän kasvu ei ole entiseen ta-

paan välittynyt pankkien antolainauk-

sen kasvuksi.

4 Tuottokäyrä kuvaa ns. korkojen aikarakennetta, ts. 
eripituisten luottojen korkoja. Sen loiventaminen 
(vast. jyrkentäminen) merkitsee lyhyiden korkojen 
nousua (vast. laskua) suhteessa pitkiin korkoihin.

Kuvio 1.Yhdysvaltain ohjauskorko, lyhyet ja pitkät korot.

Lähde: Reuters EcoWin.
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EKP:n politiikka ei pohjimmiltaan 
kovin erilaista

Euroopassa verrataan luonnollisesti Fe-

din toimintaa Euroopan keskuspankin 

toimiin. Ne eroavatkin toisistaan, mut-

ta eivät pohjimmiltaan kovin paljoa. Eu-

roopan keskuspankin inflaatiotavoitteen 

asettelu poikkeaa Fedin jaetusta inflaa-

tio- ja työllisyystavoitteesta. Tämä ei sil-

ti ole ollut keskeinen syy EKP:n erilaiseen 

politiikkaan kriisissä. EU:n perussopimus 

kieltää EKP:ltä suorat valtionlainaostot 

ja valtion alijäämien rahoittamisen. Mo-

nessa suhteessa EKP:n politiikka on silti 

ollut varsin samankaltaista kuin Yhdys-

valloilla. 

Myös EKP laski ohjauskorkonsa poik-

keuksellisen matalalle tasolle. Tämän li-

säksi keskeisellä sijalla ovat olleet poik-

keukselliset rahoitusoperaatiot (kuvio 

�). Näiden kirjo laajeni vuoden 2011 lo-

pussa kolmevuotisiin operaatioihin. Vuo-

den 2011 lopussa pitempiaikaisia rahoi-

tusoperaatioita oli 709 miljardin euron 

edestä. Lisäksi keskuspankki on pyrki-

nyt tukemaan vakuudellisten lainojen5 

markkinoita, ja tähän oli vuodenvaih-

teessa käytetty 59 miljardia euroa.

Suurimman huomion ovat julkisuu-

dessa saaneet EKP:n valtionlainaostot, 

joita viime vuodenvaihteessa oli kerty-

nyt 211 miljardin euron edestä. Periaat-

teellinen ero Yhdysvaltoihin nähden on, 

että EKP steriloi lainaostot keräämäl-

lä pankeilta talletuksia, joille maksetaan 

hieman yli yön- talletuksia enemmän 

korkoa huutokaupan tuloksesta riippu-

en. Teknisesti tämä merkitsee sitä, että 

perusrahan määrä ei kasva samalla ta-

voin kuin Yhdysvalloissa. Nykyisessä yli-

likvidissä tilanteessa ero on kuitenkin ni-

menomaan tekninen.

Kehitys euroalueella muistuttaa siinä 

mielessä Yhdysvaltoja, että myös siellä 

keskityttiin aluksi pankkien likviditeetin ja 

rahoitusmarkkinoiden toiminnan turvaa-

miseen. Yhdysvalloissa painopiste siirtyi 

nopeasti pitkäaikaisten lainojen ostami-

seen, minkä selittää osin asuntomarkki-

noiden vaikeuksista johtuva taantuman 

luonne sekä asuntolainamarkkinoiden 

rakenne, jossa puolijulkisilla rahoituslai-

toksilla on keskeinen rooli. Valtionlaina-

Kuvio 2. EKP:n rahapoliittiset likviditeettiä tukevat operaatiot.

Lähde: Reuters EcoWin.
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ostot käynnistettiin pohjimmiltaan defla-

toristen paineiden torjumiseksi. 

Euroalueella kehityskulku on ollut sa-

mantyylinen, mutta perusteet toimille 

ovat olleet erilaiset. EKP perustelee val-

tionlainaostoja markkinoiden ja rahapo-

litiikan vaikutuskanavien toiminnan tur-

vaamisella. Peruste on sikäli toki oikea, 

että ilman EKP:n interventioita euroalu-

een rahoitusmarkkinat olisivat kriisiyty-

neet, elleivät peräti romahtaneet. 

Fedin tase kolminkertaistui ja nousi 

noin 20 prosenttiin suhteessa BKT:een. 

Euroalueella keskuspankin tase on osa-

puilleen kaksinkertaistunut vuoden 2007 

puolivälistä. EKP:n tase on jokseenkin sa-

mankokoinen kuin Fedin, eli suhteessa 

talouden kokoon selvästi suurempi.

Voidaanko inflaation kiihtyminen 
välttää?

Yhdysvalloissa alettiin pohtia rahapo-

litiikan poikkeustoimien purkamista jo 

vuonna 2009. Talouden elpyminen on 

kuitenkin ollut niin verkkaista, että huo-

let siitä, kuinka politiikkaa aikanaan ki-

ristetään, ovat jääneet täysin taka-alal-

le. Teknisesti keskuspankille ei ole juuri 

kummoinenkaan ongelma purkaa ti-

lapäisiä poikkeustoimia. Ostetut lainat 

erääntyvät vähitellen, ja markkinoiden 

normalisoituminen vähentää poikkeus-

toimien tarvetta. Tarvittaessa Fed voi ki-

ristää monin tavoin markkinoiden likvi-

diteettiä ja perusrahan määrää. Kysymys 

on siis siitä, kuinka Fed lukee tilannetta 

EKP estää valtionlaina-
ostojensa vaikutukset rahan 

määrään, mutta Fed ei tee 
samoin.

5 Kriisin aikaan pankkien varainhankinnalle tärkei-
den vakuudellisten lainojen markkinoiden toimin-
ta häiriintyi, minkä vuoksi EKP käynnisti ohjelman 

näiden markkinoiden tukemiseksi. Tunnetuin lai-
natyyppi on Saksan Pfandbrief.
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Kuvio �. Yhdysvaltain keskuspankin taseen kehitys.

Lähde: Reuters EcoWin.
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ja millaista linjaa politiikassa ylipäätään 

noudatetaan. 

Tässä vaiheessa on ehkä syytä palaut-

taa mieleen se, mistä tämä kaikki lähti 

liikkeelle. Rogoffin ja Reinhartin (2009) 

mainiossa ”This time is different”-kirjas-

sa kuvataan, kuinka aina kuvitellaan, että 

tällä kertaa asiat ovat toisin. Nousukausi 

voi muka jatkua ikuisesti, koska ajat ovat 

muuttuneet. Taloushistoria kuitenkin 

osoittaa, että yleensä tapahtumat ete-

nevät varsin samankaltaisesti. Ylikuume-

nemista seuraa romahdus. Romahdusta 

seuraa pankkikriisi ja julkisen velan kas-

vu. Julkisen velan kasvu puolestaan joh-

taa usein joko maksukyvyttömyyteen tai 

inflaation kiihtymiseen.

Inflaation kiihtyminen edellyttää toki, 

että talouspolitiikka ruokkii tätä. Esimer-

kiksi Suomessa 1990-luvun alussa inflaa-

tio pidettiin kurissa tiukalla finanssipoli-

tiikalla ja palkkakurilla, mikä mahdollisti 

myöhemmin korkojen laskun. Voimak-

kaasti heikentynyt valuutta ei näin saa-

nut aikaan inflaatiokierrettä.

Yhdysvalloissa tilanne on toinen, mut-

ta ei toki toivoton. Oikeanlaisella politii-

kalla inflaatio voidaan pitää aisoissa. Kan-

nustimet matalaan inflaatioon ovat silti 

heikommat kuin Suomessa. Historiasta 

puolestaan tiedetään, että oman maan 

valuutassa velkaantuvat maat ovat her-

kempiä antamaan inflaation kiihtyä ai-

nakin jossain määrin. Historian perusteel-

la todennäköistä on, että Yhdysvalloissa 

tullaan näkemään aiempaa korkeamman 

inflaation jakso, kun talouden elpyminen 

on edennyt riittävän pitkälle, mikä vie 

epäilemättä vuosia. Finanssikriisin kärjis-

tyminen lamaksi pystyttiin estämään, jo-

ten ehkäpä myös inflaatioon nopeutumi-

nen voidaan välttää. Historian valossa se 

ei silti ole se todennäköisin vaihtoehto.

Avoimuus osaksi rahapolitiikan 
välineistöä

Finanssikriisi on epäilemättä vauhditta-

nut muutosta Yhdysvaltain rahapolitii-

kassa. Sen tavoitteet säilyvät toki poh-

jimmiltaan ennallaan. Tavoitteena on 

edelleen saavuttaa sekä matala inflaatio 

että korkea työllisyys. Suuri Taantuma 

on myös opettanut, että keskuspankki-

en velvollisuus on myös pitää huolta ra-

hoitusmarkkinoiden vakaudesta. Yhdys-

valtain keskuspankin halukkuus torjua 

rahoitusmarkkinoiden epävakautta tai 

kuplia varsinaisen rahapolitiikan keinoin 

on edelleen vähäistä. Fedin pääjohtaja 

Bernanke (2011) on todennut, että varsi-

nainen rahapolitiikka on liian karkea ase 

tällaiseen tarkoitukseen. 

Keskustelu Suuren Taantuman opeista 

rahapolitiikalle epäilemättä jatkuu, mut-

ta Yhdysvalloissa se on joka tapaukses-

sa muuttanut rahapolitiikan käytäntö-

jä yhdessä suhteessa selvästi. Avoimuus 

on kasvanut merkittävästi. Fed täsmensi 

vuoden 2012 tammikuun kokouksessaan 

inflaatiotavoitettaan. Kahden prosentin 

inflaatiotavoite tuskin oli kuitenkaan yl-

lätys. Työttömyydelle ei asetettu selkeää 

numerotavoitetta, mutta vihjattiin kui-

tenkin, että avomarkkinakomitean jäsen-

ten käsitys pitkän aikavälin työttömyys-

asteesta asettui 5,2–6,0 %:iin.  Aiemmin 

Fedin tavoitteet on jouduttu tulkitse-

maan sen neljännesvuosittain antamista 

keskipitkän ajan talousennusteista.

Selvä muutos on se, että Fed (2011) al-

kaa ennakoida omia korkopäätöksiään. 

Ei tarvitse mennä kuin vajaa kaksi vuo-

sikymmentä taaksepäin 1990-luvun al-

kuun, kun Yhdysvaltain keskuspankki ei 

edes ilmoittanut korkopäätöksiäänkään 

kuin pitkällä viiveellä. Nyt Fed on Bernan-

ken johdolla käynnistänyt neljännesvuo-

sittaiset tiedotustilaisuudet ja puntaroi 

avoimesti myös omia tulevia päätöksi-

ään. Muutos päätöksenteon avoimuu-

dessa on melkoinen ajoista, jolloin Alan 

Greenspanin puheita jouduttiin tulkitse-

maan markkinoilla suurennuslasilla.

Päätös julkaista arvio tulevasta kor-

kourasta ei ole ennen kokematon. Ruotsi, 

Norja ja Uusi Seelanti julkaisevat jo omia 

arvioitaan. Pelkona voisi luonnollisesti 

olla, että virheelliset ennusteet heiken-

täisivät luottamusta keskuspankkipoli-

tiikkaan markkinoilla. Näin ei ole kuiten-

kaan käynyt esimerkiksi Ruotsissa, vaikka 

keskuspankin korkoarviot ovat olleet yh-

tä kuolevaisia kuin markkinoiden tai am-

mattiennustajien.

Syynä haluun julkaista tuleva korkou-

ra on tarve vaikuttaa markkinoiden kor-

ko-odotuksiin. Fed painoi korot nollata-
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solle jo vuonna 2009, ja sen jälkeen on otettu 

käyttöön muut toimet rahapolitiikan tavoittei-

den toteuttamiseksi. Valtionlainaostoilla on py-

ritty painamaan pitkiä korkoja alaspäin. Samaan 

pyrittiin myös viime syksyllä aloitetulla ”Operati-

on twistillä”, jossa keskuspankki myy lyhyitä val-

tion lainoja ja ostaa pitkiä, jotta korkokäyrä ta-

saantuisi.

Yhdysvaltain kaltaisessa suuressa melko sul-

jetussa taloudessa rahapolitiikan merkitys on 

isompi kuin vaikkapa Ruotsissa. Fedin mahdol-

lisuudet vaikuttaa talouteen ja tulevaan kor-

kotasoon ovat suuremmat kuin pienemmässä 

maassa. Sillä on paremmat mahdollisuudet osua 

oikeaan arvioissaan kuin Ruotsissa tai Norjassa. 

Myös panokset ovat korkeammat. Rahapolitiikan 

luottamuksen kärsiminen aiheuttaisi suurempaa 

haittaa. Jos osoittautuu, että Fed on paitsi erehty-

väinen myös hidas suhteessa markkinoihin, niin 

korko-odotusurien merkitys jää tulevaisuudes-

sa akateemiseksi harjoitukseksi. Nyt elettävän 

nollakorkopolitiikan aikana odotusten julkai-

seminen voi silti tarjota oivallisen mahdollisuu-

den ohjata markkinakorkojen määräytymistä ja 

parantaa mahdollisuuksia, että epätavallinen ti-

lanne voidaan purkaa ilman, että kevyt politiikka 

purkautuu ajan myötä kiihtyvänä inflaationa.
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