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Harva taloustieteilijä 
olisi uskonut ennen 
nykykriisiä, että lähes 
kaikki johtavat kansan-
taloudet voivat juuttua 

vuosiksi heikkoon kasvu- ja työttömyys-
kehitykseen huolimatta historiallisen 
matalasta korkotasosta. Viimeaikaisessa 
taloustieteellisessä keskustelussa käsite 
”secular stagnation” (vapaasti suomen-
nettuna pitkittynyt pysähtyneisyys) on 
muodostunut yhteiseksi nimittäjäksi 
pohdinnoille kriisin pitkittymisen ja sii-
hen johtaneen epävakauden syistä. Käsit-
teen esitteli alun perin jo Hansen (1939) 
kuvaamaan Suuresta Lamasta toipuvan 
Yhdysvaltojen kroonista investointiva-
jetta. Nykykriisin pitkittyminen motivoi 
Summersin (2014a) esittelemään käsit-
teen uudelleen vuonna 2013. Teulings 
ja Baldwin (2014) käsittelevät kokoa-
vasti sitä seurannutta makrotaloudellista 
keskustelua.

Secular stagnation -käsitteelle ei ole 
yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, 
mutta sen keskeinen piirre on, että täys-
työllisyyden kanssa sopusoinnussa oleva 
investointien ja säästämisen tasapaino 
edellyttää negatiivista reaalikorkoa1, jon-
ka saavuttaminen on alhaisen inflaation 
oloissa vaikeaa (Teulings ja Baldwin 
2014).

Kirjallisuuden mukaan pitkittynyttä 
pysähtyneisyyttä leimaavat kolme toisi-
aan ruokkivaa tekijää. Ensinnäkin kan-
santalouksien pitkän aikavälin potentiaa-
lisen tuotannon kasvuvauhti2 on hidasta. 
Läntisissä talouksissa kasvuvauhti on 
trendinomaisesti laskenut viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Syitä potentiaa-
lisen tuotannon muutoksiin on löydetty 
mm. demografiasta, tuotantorakenteista 
ja teknologiasta. 

Alhaisen inflaation oloissa 
on vaikeampaa saavuttaa 
täystyöllisyyden kannalta 

riittävän alhaista reaalikorkoa.

Toiseksi pysähtyneisyyteen liittyy pitkit-
tyneitä työttömyyden ja matalan resurs-
sikäytön jaksoja. Heikot kasvunäkymät 
– muiden kansantalouden säästämisen ja 
investointien tasapainoon vaikuttavien 
seikkojen ohella – painavat talouden ta-
sapainottavan korkotason niin alas, että 
se karkaa perinteisen talouspolitiikan 
saavuttamattomiin. 

Kolmas pysähtyneisyyden tekijä on 
alun perin mahdollisesti tilapäisen taan-
tuman aiheuttama hystereesivaikutus, 
joka merkitsee potentiaalisen tuotannon 

tason laskua entistä alemmaksi talouksi-
en säästäessä tuotekehityspanoksista ja 
pitkittyneen työttömyyden heikentäessä 
työllistymismahdollisuuksia. 

Päättelyn ymmärtämiseksi tarkastelen 
ensin reaalikoron merkitystä talouksien 
elvyttämisessä. Sen jälkeen käsittelen py-
sähtyneisyyden tekijöitä ja niiden välisiä 
mekanismeja. Lopuksi pohdin pitkitty-
neen pysähtyneisyyden talouspoliittista 
ulottuvuutta erityisesti euroalueella.

REAALIKORKO KANSANTALOUDEN TASA-
PAINOTTAJANA
Reaalikorko ohjaa hyödykemarkkinoiden 
tasapainoa määräämällä kulutuksen suh-
teellisen hinnan yli ajan. Mitä korkeam-
pi reaalikorko on, sitä edullisempaa on 
säästää nyt ja kuluttaa vasta myöhem-
min, sillä säästetyn euron ostovoima on 
suurempi tulevaisuudessa (vrt. sivun 24 
laatikko). Samoin reaalikorko vaikuttaa 
investointien (vaihtoehtois)kustannuk-
seen, so. niille vaihtoehtoisten kohtei-
den tuottoasteeseen. Kun reaalikorko on 
korkeampi, vaihtoehtoiskustannuskin on 
korkeampi, investointien tuottovaatimus 
nousee, ja investoinnit jäävät vähäisem-
miksi.

Talouskriisin vaikutukset iskevät mo-
nella tapaa kansantalouden kokonaisky-
syntään annetulla reaalikoron tasolla.3 

Secular stagnation – pitkittyneen 
pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä•

Secular stagnation -kirjallisuuden mukaan heikkoon kasvu- ja työttömyyskehitykseen juuttuneiden läntisten kansantalouksien ongelmat 
juontavat niiden pitkän aikavälin kasvupotentiaalin hidastumisesta. Investointien ja säästämisen tasapainottamiseen tarvittava reaa-
likorko muodostuu niin alhaiseksi (negatiiviseksi), että tavanomaisella rahapolitiikalla korkoa on vaikea ajaa tälle tasolle. Määrällisen 

keventämisen aloittaminen euroalueella voi auttaa pysähtyneisyyden poistamisessa, mutta pysyvämpi ratkaisu edellyttää vaikuttamista 
myös talouksien pitkän aikavälin tuotantopotentiaaliin ja mahdollisesti finanssipoliittisia toimia
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TERO KUUSI korostaa, että 
pysyvämpi ratkaisu pysähtyneisyyden 

poistamiseksi edellyttää määrällisen 
keventämisen ohella vaikuttamista 

myös talouksien pitkän aikavälin 
tuotantopotentiaaliin ja mahdollisesti 

finanssipoliittisia toimia.
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NYT EIVÄT VALLITSE NORMAALIOLOT, JOISSA KOKONAISKYSYNTÄ 
(KULUTUS JA INVESTOINNIT) VOISIVAT LISÄÄNTYÄ 

REAALIKORON LASKIESSA.

Kriisit vaikuttavat niin yritysten kuin 
kotitalouksienkin taseisiin, mikä osaltaan 
heikentää kysyntää. Varallisuuskuplien 
puhkeaminen alentaa vastaavien varalli-
suuserien, kuten asuntojen ja osakkeiden 
arvoja, mutta samalla vastattavien erien, 
erityisesti luottojen, arvot pysyvät muut-
tumattomina.  Kun yritysten ja kotitalo-
uksien nettovarallisuus pienenee, ne vä-
hentävät luotonottoa, kuluttamistaan ja 
investointejaan ja keskittyvät velkojensa 
takaisinmaksuun.

Finanssikriisi synnyttää myös rahoi-
tuskitkoja, jotka kasvattavat kiilaa eli 
riskipreemiota riskittömän koron ja 
riskillisten luottokorkojen välillä. Vel-
kaantuneiden talousyksiköiden riskisyys 
luotonantajalle kasvaa, jolloin riskipree-
miot kasvavat tai luottoa säännöstellään. 
Lisäksi pankitkin voivat kärsiä tasekrii-

sistä, mikä osaltaan heikentää luotto-
markkinoiden tilannetta. Vallitsevalla 
reaalikoron tasolla rahoituskitkat alen-
tavat kokonaiskysyntää.4

Samalla, kun kysyntä laskee, tarjonta-
puoli (teknologia ja tuotantopanokset) ei 
tyypillisesti jousta nopeasti.5 Normaali-
oloissa reaalikoron lasku (tyypillisesti 
keskuspankin korkopolitiikan tukema-
na) edesauttaa tasapainon säilyttämistä 
alentamalla investointien kustannusta 
sekä siirtämällä kulutuskysyntää tule-
vaisuudesta nykyisyyteen. Säästäminen 
vähenee ja velkaantuminen lisääntyy. 
Korkojen lasku voi myös tukea kansan-
taloutta korjaamalla sen hintakilpailuky-
kyä.  Valuutasta maksetun koron laski-
essa suhteessa kilpaileviin valuuttoihin 
valuuttakurssin tulisi devalvoitua eli 
heikentyä.

Jos reaalikorko ei kuitenkaan syystä 
tai toisesta laske tarpeeksi, kansantalou-
den kysynnän ja tarjonnan välille syntyy 
(tuotanto)kuilu merkiten tuotannollisen 
pääoman kapasiteetin käyttöasteen ale-
nemista ja työttömyyttä.

PITKITTYNEEN PYSÄHTYNEISYYDEN 
TEKIJÄT
Ensimmäinen pitkittyneen pysähtynei-
syyden tekijöistä on heikko potentiaali-
sen tuotannon kasvuvauhti. On ilmeistä, 
ettei talouskasvun voi odottaa toipuvan 
nopeasti, jos normaalienkin aikojen kas-
vuvauhti on hidasta. Oheinen kuvio 1 
osoittaa, että reaalisen bkt:n trendikasvu-
vauhdit kuudessa edustavassa läntisessä 
kansantaloudessa ovat olleet vuosikym-
meniä hidastumaan päin. Ennusteissa 
kasvun odotetaan säilyvän heikkona.

Kasvutrendejä – tähän asti ja ennus-
teissa – selittävät moninaiset tuotan-
nontekijöiden määrään ja talouden ra-
kenteisiin liittyvät tekijät (Teulings 
ja Baldwin 2014). Merkittäviksi on 
arvioitu mm. työikäisen väestön kasvun 
ja sen koulutustason nousun hidastu-
minen, tuloerojen vaikutus keskiluokan 
kulutukseen, teknologisen kehityksen 
palaaminen keskimääräisemmälle ta-
solle 1900-luvun loppupuolen jälkeen 
ja velkaantumisen kasvu. Erityisesti Eu-
roopassa kasvun hidastumista voi selit-
tää myös kansantalouksien tuottavuuden 
kiinnioton vaiheen päättyminen suhtees-
sa Yhdysvaltoihin (Ark 2011).

Reaalikorko ja kokonaistuotannon 
kasvuvauhti ovat olleet monissa 

maissa laskutrendillä jo 
vuosikymmeniä.

Heikkojen kasvunäkymien selittäjät 
liittyvät olennaisesti pitkittymisen toi-
seen tekijään, pitkäkestoiseen tuotan-
tokuiluun, talouden korkotason kautta. 
Avoimien talouksien luonnollinen reaa-

NIMELLISKORKO, INFLAATIO JA REAALIKORKO

Rahoitusmarkkinoilla noteerataan rahamääräisiä eli nimellisiä korkoja. 
Inflaatiosta puhdistettu nimelliskorko on reaalikorko, joka voidaan johtaa 
seuraavasti. Sijoitetaan tai lainataan 1€ ja oletetaan yksinkertaisuuden 
vuoksi nykyiseksi hintatasoksi P = 1. Vuoden päähän odotettu hintataso 
on Pe = 1 + πe, missä πe = (Pe-P)/P = odotettu inflaatiovauhti (prosentteja 
jaettuna 100:lla). Yhden euron sijoituksen nimellisarvo vuoden päästä 
on 1+i, missä i = nimelliskorko (niin ikään prosentteja jaettuna 100:lla), 
ja odotettu reaaliarvo (1+i)/(1+πe) = 1+re, missä re = sijoituksen odotettu 
reaalinen muutos eli odotettu reaalikorko = (1+i)/(1+πe)-1 = (i-πe)/(1+πe). 
Jos 1+πe on ”pieni”, niin voimme soveltaa peukalosääntöä re = i - πe. 
Odotetun inflaatiovauhdin kohoaminen siis alentaa reaalikorkoa – ellei 
nimelliskorko nouse vastaavasti – ja tekee sijoituksen vähemmän kannat-
tavaksi, mutta samalla se myös tekee velanoton halvemmaksi. Erityisesti 
jos odotettu inflaatiovauhti putoaa deflaation puolelle (πe < 0), muodostuu 
tilanne hankalaksi. Nimelliskorkoa ei voida juuri painaa alle 0:n, koska 
varallisuuden hallussapito käteisenä rahana tuottaa 0:n. Deflaation ja 
lähellä nollaa olevan nimelliskoron oloissa reaalikoron alentaminen raha-
politiikalla on vaikeaa, eikä säästämishalukkuuden (pääomien tarjonnan) 
lisääntyminenkään voisi painaa sitä alemmas. Se edellyttäisi inflaatio-
odotusten saamista nousuun.
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”MATALAN LUONNOLLISEN REAALIKORON TAPAUKSESSA REAALIKORON 
TULEE LASKEA…JOPA VOIMAKKAASTI NEGATIIVISEKSI TALOUDEN 

TASAPAINOTTAMISEKSI.”

Laskun syistä ja ilmiön pysyvyydestä 
ei ole varmuutta. Reaalikorkojen yleisiä 
trendejä määrittävät maailmantalouden 
säästämistarve, investointien rahoitus-
tarve sekä halu ottaa riskejä. Ikääntymi-
seen liittyvän säästämistarpeen kasvu on 
lisännyt pääoman tarjontaa ja laskenut 
korkoa viime vuosikymmenien aikana 
erityisesti Kiinassa, mutta todennäköi-
sesti myös länsimaissa.9 

Kysyntäpuolella korkoa laskee varmas-
ti myös investointien rahoitustarpeen 
väheneminen: heikot tuottavuuden kas-
vunäkymät ja informaatioteknologinen 
murros. Murroksen aikana investointi-
tavaroiden hinta on laskenut ja toisaalta 
yhä suurempi osa menestyneistä yrityk-
sistä on voinut rahoittaa investointin-
sa suurien kassojensa avulla. Kriisissä 
riskittömien sijoitusten hintaa ovat li-
sänneet ja korkoa alentaneet rahoitus-
laitoksien riskillisyysvaatimuksien kas-
vu ja toisaalta riskittömäksi luultujen 
varallisuuskohteiden osoittautuminen 
riskillisiksi laajassa mitassa.

Reaalikoron lähtötason mataluus 
kasvattaa tuotantokuilujen riskiä, kos-
ka reaktiona kysyntäpuolen häiriöihin 
nimenomaan reaalikoron muuttaminen 
suhteessa luonnolliseen korkoon toimii 
taloutta tasapainottavasti.10 Matalan 
luonnollisen reaalikoron tapauksessa 
reaalikoron tulee laskea hyvin alhaiseksi, 
jopa voimakkaasti negatiiviseksi talou-
den tasapainottamiseksi.

Nykyisissä matalan inflaation olosuh-
teissa talouden nimellinen korko (inflaa-
tion ja reaalikoron tulona11) on kuitenkin 
jo valmiiksi alhainen. Silloin keskuspank-
kia rajoittava nimellisen koron nollaraja 
voi pysäyttää korkoelvytyksen. Viimeis-
tään nollakorolla tallettajilla on aina 
mahdollisuus varmistaa sijoituksiensa 
nimellisarvo säilyttämällä niitä käteise-
nä, eikä nimellinen korko voi siksi laskea 
pääsääntöisesti negatiiviseksi. 

Nimellisen koron ollessa nollassa 
reaalikoron laskeminen edellyttäisi 
voimakasta inflaatio-odotusten kiihty-

Kuvio 1. Potentiaalisen tuotannon vuosikasvu (%) eräissä maissa.7

Lähde: Penn World Table 8.0 (RGDPVA) ja omat laskelmat.

Kuvio 2. Lyhyt reaalikorko.8 

Lähde: AMECO (ISRV).
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likorko ( jonka vallitessa inflaatiovauhti 
pysyy vakaana ja bkt on sen potentiaalin 
tasolla) määräytyy kansainvälisillä pää-
omamarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan 
mukaan. Luonnollista reaalikorkoa ei 
voida käytännössä havaita, mutta sii-
tä voidaan tehdä päätelmiä perustuen 
korkojen pitkän aikavälin keskiarvoihin 

määritelmän mukaisten olosuhteiden 
ollessa voimassa. Tarkasteltaessa reaa-
likorkojen kehittymistä ennen nykyistä 
talouskriisiä (kuvio 2) voidaan arvioida, 
että reaalikorko on laskenut esimerkkinä 
olevissa länsimaissa trendinomaisesti jo 
noin kahden, kolmen vuosikymmenen 
ajan.6 
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NIMELLISKORKO EI PÄÄSÄÄNTÖISESTI VOI PUDOTA ALLE 
NOLLATASON.

mistä, mikä kriisin aikaisessa matalan 
kysynnän tilanteessa on kuitenkin hyvin 
epätodennäköistä. Päinvastoin talous-
kriiseissä on voimakkaita palkkoihin ja 
hyödykehintoihin kohdistuvia deflatori-
sia elementtejä, jotka osaltaan nostavat 
reaalikorkoa. 

Kun tasapainottava korko on tavoit-
tamattomissa, talous ajautuu ns. likvi-
diteettiloukkuun: tasapainotilaan, jossa 
nimelliskorko on painunut nollaan, mut-
ta kokonaiskysyntä ei vastaa kokonaistar-
jontaa ja työttömyys on suurempaa kuin 
normaalisti. Synkimmissä pohdinnoissa 
taloudet voivat juuttua heikkoon talous-
kehitykseen pitkiksi ajoiksi, jos esimer-
kiksi talouden demografinen muutos, 
matala tuottavuuskehitys ja ylivelkaan-
tuminen laskevat täystyöllisyyden edel-
lyttämän korkotason pitkäksi aikaa liian 
alhaiseksi. Lisäksi kolmas pysähtyneisyy-
den tekijä, kriisin synnyttämät pysyvät 
vaikutukset talouden tuotantopotenti-
aaliin (kuten pitkäaikaistyöttömyys sekä 
tutkimus- ja kehitystoiminnan vähene-
minen) alentavat entisestään kasvunäky-
miä ja samalla tekevät täystyöllisyyden 
tavoittelun entistäkin vaikeammaksi.

NÄKÖKULMIA EUROMAIDEN TALOUS-
POLIITTISIIN VAIHTOEHTOIHIN
Lyhytaikaisten riskittömien korkojen 
painuminen nollaan merkitsee, ettei 
keskuspankki voi enää alentaa korko-
tasoa tavanomaisin rahapoliittisin toi-
min; tavanomainen rahapolitiikkahan 
tarkoittaa juuri keskuspankin lyhyiden 
riskittömien korkojen ohjausta erilaisin 
toimin. Tämä ei kuitenkaan merkitse kes-
kuspankin keinoarsenaalin loppumista, 
vaan keskuspankki voi siirtyä määrälli-
seen keventämiseen eli ostamaan matu-
riteetiltaan pidempiä sijoituskohteita ja 
myös vaateita, joihin liittyy aitoa luotto-
riskiä.12 Usein nämä sijoituskohteet ovat 
valtionvelkakirjoja.

Keskuspankkien tukiostot voivat put-
sata tasekriisistä kärsivien sijoittajien 
taseita riskipitoisista sijoituskohteista. 

Määrällistä keventämistä voidaan tarvi-
ta myös, koska pankkien voi edelleen olla 
liian edullista ”parkkeerata” keskuspan-
keilta nollakorolla saamaansa lyhytkes-
toista lainaa turvallisimpiin pitkäkestoi-
siin sijoituskohteisiin sen sijaan, että ne 
lainaisivat sitä yleisölle. Lisäksi tukiostot 
voivat painaa valuutan arvoa ja siten pa-
rantaa maan hintakilpailukykyä.

EKP:n harjoittama 
määrällinen keventäminen 

saattaa osoittautua 
melko tehottomaksi ja/tai 

ongelmalliseksi.

Euroalueella aloitettu määrällinen ke-
ventäminen onkin herättänyt toiveik-
kuutta kasvun virkoamisesta. Se on en-
nen kaikkea vastaus deflaation uhkaan: 
ilman riittävää stimulaatiota deflaatio voi 
kiihtyä, mikä ruokkisi entisestään reaali-
koron kasvua, yksityisen kysynnän laskua 
ja julkisten talouksien vielä suurempia 
ongelmia. Yleinen huoli taloustieteilijöi-
den keskuudessa on kuitenkin, etteivät 
edellä kuvatut vaikutukset tule olemaan 
kovin suuria (ks. esim. Giavazzi ja 
Tabellini 2015). Luottojen kysyntä on 
alhaista, pankkien ongelmana on enem-
män oman pääoman saatavuus kuin lik-
viditeetti, ja merkittävä osa euroalueen 
kaupasta käydään alueen sisällä.  Käytän-
nössä rahapolitiikan vaikutuksen voikin 
olettaa olevan voimakkainta, mikäli se 
avaa mahdollisuuksia finanssipolitiikan 
keventämiseen.13 

Ultrakevyt rahapolitiikka on kuitenkin 
myös monella tapaa ongelmallista. En-
sinnäkin matalan korkotason vallitessa 
talouden rahoitusvakaus järkkyy helposti 
uusien finanssikuplien syntymisen kaut-
ta. Summers (2014b) muistuttaa, että 
matala korkotaso synnyttää ongelma-
käyttäytymistä rahoitusmarkkinoilla, 
kuten liiallista riskinottoa paremman 
tuoton saamiseksi, vastuuttomuutta obli-

gaatiomarkkinoilla kuponkimaksujen ol-
lessa pieniä ja ns. Ponzi -rahoitusmalleja 
korkojen näyttäessä matalilta suhteessa 
kansantalouden kasvuodotuksiin.14 

Pelkona on lisäksi, että keventämisestä 
mahdollisesti seuraava julkisen kysynnän 
lisääminen ei tule olennaisesti vaikut-
tamaan pysähtyneisyyden perusongel-
miin, matalaan tuottavuuskehitykseen 
ja korkotasoon. Pahimmillaan se voisi 
johtaa vain suureen ja valtion maksu-
kykyä uhkaavaan velkaantumiseen tai 
hallitsemattomaan inflaatioon, jos tar-
jontapuolen tekijät rajoittavat tosiasial-
lisesti kasvun olennaista vahvistumista. 
Euroalueen erityinen ongelma on lisäksi, 
että yhteisen rahan alueella yhden maan 
maksukyvyttömäksi ajautuminen leviää 
herkästi muualle. 

Eurooppa tarvitsee myös 
rakenteellisia uudistuksia ja 

kokonaiskysynnän lisäämistä.

Eurooppa tarvitseekin EKP:n määrällisen 
keventämisen lisäksi pysähtyneisyyden 
poistavia rakenteellisia uudistuksia eri-
tyisesti uusien tuottavien investointi-
kohteiden löytämiseksi. Tuotannollisen 
pääoman kysynnän kasvattaminen paitsi 
nostaa pääomamarkkinoiden tasapaino-
korkoa annetulla pääoman tarjonnalla, 
myös lisää kokonaiskysyntää lyhyellä 
aikavälillä. Investointikohteiden löy-
tymistä edesauttavat varsin perinteiset 
rakenteelliset toimenpiteet kuten työpa-
noksen lisääminen, sääntelyn purkami-
nen, julkisen infrastruktuurin ja julkisen 
tuotannon kehittäminen sekä hyödyke-
markkinoiden kilpailun tehostaminen.

Ehkäpä kiistellyin kysymys on, tuke-
vatko taloudelliset instituutiot matalaa 
luonnollista korkotasoa pitkällä aikavälil-
lä ja tulisiko ongelmaan puuttua suoraan. 
Selvää vastausta ei ole, mutta ongelman 
tiedostaminen on silti tärkeää. Kattavam-
mat eläkejärjestelmät (erityisesti Aasias-
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sa) voisivat vähentää globaalisti ikään-
tymiseen liittyvää epävarmuutta ja siten 
kotitalouksien vanhuuden varalle teke-
mien säästöjen (riskittömän pääoman) 
tarjontapainetta luomalla uskottavia tu-
lonsiirtomekanismeja eläkkeensaajien ja 
työikäisen väestön välille. 

Länsimaissa eläkeiän nostaminen voi 
auttaa paitsi vähentämään rahastointi-
tarvetta, myös lisäämään tuottavia in-
vestointikohteita nostamalla käytettä-
vissä olevan työvoiman määrää. Samalla 
on entistä huolellisemmin pohdittava, 
millaisia määriä riskittömiä varallisuus-
kohteita erilaisten instituutioiden tulisi 
pitää hallussaan ja millaisia keinoja ris-
kien parempaan hallintaan voisi löytyä. •

Viitteet

1 Reaalikorolla viitataan tyypillisesti verraten ly-

hytaikaisten luottoriskittömien vaateiden korkoon 

korjattuna hintatason muutoksilla. Ks. tarkemmin 

sivun 24 laatikko.

2 Potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti voidaan 

ymmärtää bruttokansantuotteen pitkän aikavälin 

keskimääräiseksi kasvuvauhdiksi. Potentiaalista 

tuotantoa voidaan pyrkiä mittaamaan eri tavoin, 

mutta helpointa on ymmärtää se bkt:n tasoksi, jolla 

vallitsee kansantalouden resurssien täyskäyttö, 

kuten täystyöllisyys.

3 Hall (2011) esittelee vastaavia Yhdysvalloissa 

nykykriisin aikana vaikuttaneita tekijöitä keynesi-

läisessä mallikehikossa. 

4 Kansantaloudet voivat lisäksi kärsiä esimerkiksi 

yli-investoinneista, joita on syntynyt ylikuumen-

tuneen talouden investoidessa liikaa kestokulu-

tushyödykkeisiin, asuntoihin tai tuotannolliseen 

kapasiteettiin, tai ulkoisista kysyntäsokeista eli 

viennin heilahteluista. 

5 Pidemmällä aikavälillä tuotannollisen pääoman 

määrää ja tuotantoteknologiaa voidaan muuttaa 

talouden tasapainottamiseksi. Myös työvoima voi 

muuttaa työn perässä.

6 Samanlainen trendi on havaittavissa myös pitkis-

sä reaalikoroissa ja nimellisissä koroissa.

7 Kasvua arvioidaan HP-suodatetun (log) reaalisen 

bkt:n sarjan nettovuosimuutoksella. (Lambda = 

100).

8 Lyhyt reaalikorko on tässä r prosentteina. 

Laskentaperusteena ovat kolmen kuukauden 

maturiteetilla liikkeelle laskettujen velkakirjojen 

keskikorot ja inflaatiomuuttujana bkt:n hintain-

deksin muutos.

9 1900-luvun alusta koko maailmantalouden sääs-

tämisaste on noussut noin 10 prosenttiyksikköä 

(Eichengreen 2015, kuvio 2), mutta mekanis-

meja, joilla kumuloitunut säästämisen kasvu 

vaikuttaa pääomamarkkinoihin (erityisesti nyt), ei 

vielä ymmärretä riittävästi korkojen mataluuden 

pysyvyyden arvioimiseksi. Teulings ja Baldwin 

(2014) kallistuvat uskomaan, että reaalikorko voi 

säilyä matalana vielä pitkään, kun taas esimerkiksi 

Eichengreen (2015) ja IMF (2014) arvioivat, että 

syyt voivat olla enemmän ohimeneviä keskipitkällä 

aikavälillä. 

10 Kuusi (2013) osoittaa Hallin (2011) keynesiläi-

sessä mallikehikossa, että reaalikoron nopea lasku 

ja sitä seuraava koron vähittäinen palautuminen 

aikaansaavat talouden tasapainotuksen 1990-luvun 

alun Suomea muistuttavassa mallissa.

11 Eo. laatikkoon viitaten (1+i)/(1+πe) = 1+re saadaan 

muotoon 1+i = (1+πe)( 1+re), missä korot ja inflaatio 

esiintyvät ”bruttosuureina”. Kaava voidaan purkaa 

muotoon i = re + πe + re πe. Jos re ja πe ovat ”pieniä”, 

niin yhtälön viimeinen termi voidaan ”unohtaa”.

12 Yleistajuinen esitys määrällisen keventämisen 

vaihtoehdoista ja sen vaikutuksista löytyy esimer-

kiksi kirjasta Roubini ja Mihm (2010).

13 Mandaattinsa mukaisesti Euroopan keskus-

pankki (EKP) ei saisi ostaa yksittäisten valuutta-

alueen jäsenmaiden velkoja ainakaan suoraan 

valtioilta, mutta käytännössä keskuspankki kui-

tenkin valtionvelkakirjojen tukiostoilla edesauttaa 

valtioiden velanhoitoa. Kiinnostavan näkökulman 

rahapolitiikan finanssipoliittiseen ulottuvuuteen 

ja rajoituksiin euroalueella tarjoaa Mody (2014). 

Radikaalimpi vaihtoehto voisi olla suoranainen 

rahan levittäminen (ns. helicopter money) esimer-

kiksi jakamalla rahaa EKP:sta ikään kuin lahjana 

kansalaisille.

14 Ponzi -rahoitus perustuu mekanismiin, jossa 

talouden kasvun odotetaan tuovan lisätuloja aina 

vain kasvavien rahoituskustannusten kattamiseen. 

On tosin samalla muistettava, että finanssikuplat 

(esim. asuntomarkkinoilla) voivat nollakorolla olla 

myös rationaalisia: ne voivat tarjota väylän säästä-

miselle positiivisella tuotolla ja samalla mahdollis-

taa talouden aktiviteetin elpymisen.

• Kirjoitus perustuu ETLA:ssa syksyllä 2014 

pitämääni seminaariin. Kiitän seminaariyleisöä ja 

erityisesti Niku Määttästä, Tarmo Valkosta ja Vesa 

Vihriälää hyödyllisistä kommenteista kirjoitusvai-

heessa.


