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1

JOHDANTO

Yhdysvalloissa,

kuten

muuallakin

maailmassa,

on

pääsääntöisesti

korkoja

muuttamalla harjoitettu rahapolitiikkaa. Vaihtelua totuttuun toi 2000-luvun lopun
Finanssikriisin runtelema talousjärjestelmä, joka otti askeleen kohti uudenlaista
rahapolitiikkaa. Kuvasta 1 voidaan nähdä, että Yhdysvalloissa korkotaso on
vaihdellut historiassa paljon, mutta vuoden 2007 jälkeen korkotaso on asettunut
nollan tienoille. Perinteinen korkojen muuttamiseen pohjautuvan rahapolitiikan
tehokkuus on kyseenalaistettu ja esille on tullut kysyntää nollakorkotasolla toimivista
rahapoliittisista instrumenteista.
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Kuva 1: Yhdysvaltojen korkopolitiikka (datan lähde: federal reserve bank of st. Louis, federal reserve
economic data).

Näistä uusista nollakorkotasolla toimivista instrumenteista ei kuitenkaan ole vielä
voinut sanoa varmasti, miten niiden käyttö vaikuttaa tai on vaikuttanut talouteen.
Tutkimuksien määrä tällä saralla tulisi vielä lisääntyä, sillä on ensiarvoisen tärkeää
tietää, onko syytä jatkaa nykyisellä elvyttävällä rahapoliittisella linjalla, vai tulisiko
suunnata katse muihin rahapoliittisiin ratkaisuihin. Nykyistä epätavanomaista
rahapolitiikkaa on kutsuttu myös elvyttäväksi rahapolitiikaksi, mutta onko
Finanssikriisin jälkeisessä ajassa nykypäivään asti ollut näkyvissä talouden
elpymistä?

Tässä

tutkielmassa

keskitytään

tutkimaan

Yhdysvaltojen
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epätavanomaisen rahapolitiikan, tarkemmin sanottuna määrällisen keventämisen
vaikutusta Yhdysvaltojen talouteen. Suomen Pankin ekonomistin Lauri Vilmin
(2012) mukaan kirjallisuudessa on valitettavan usein keskitytty tutkimaan
määrällisen

elvyttämisen

tai

elvyttämisilmoituksen

vaikutuksia

yksinomaan

arvopaperimarkkinoilla. Tutkimuksia määrällisen elvyttämisen – tai keventämisen –
vaikutuksista valtiotasolla sekä talouskasvun näkökulmasta on hyvin vähän.
Aivan yksinkertaista määrällisen keventämisen vaikutusten tutkiminen ei ole.
Tutkittavuutta

vaikeuttaa

muun

muassa

kulturaaliset

ja

institutionaaliset

eroavaisuudet, jotka voivat tehdä eri keskuspankkien harjoittaman määrällisen
keventämisen vaikutusten vertailun vaikeaksi. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin
(EKP) harjoittama rahapolitiikka vaikuttaa useassa kulturaalisesti erilaisessa maassa,
missä

taas

Yhdysvaltain

harjoittama

rahapolitiikka

vaikuttaa

enemmän

yhteneväisellä alueella. Suorien vertailujen tekeminen näiden alueiden välillä
tuottanee siis parhaimmillaankin harhaisia estimaatteja määrällisen keventämisen
makrotaloudellisista vaikutuksista. Lisäksi aiheen tutkittavuutta monimutkaistaa
terminologian vakiintumattomuus, jossa yhdellä sanalla voidaan tarkoittaa useaa
asiaa. On hyvä tehdä heti selväksi, että määrällinen keventäminen ja määrällinen
elvyttäminen ovat kaksi eri asiaa. Molempien yhdenaikaista käyttämistä kutsutaan
tässä tutkimuksessa määrälliseksi helpottamiseksi. Keventäminen, elvyttäminen ja
helpottaminen ovat kaikki epätavanomaisten rahapoliittisten instrumenttien alalajeja.
Luvussa kaksi käyn läpi rahan ja rahapolitiikan historiaa. Esittelen myöskin
tavanomaisen rahapolitiikan ja niin sanotun epätavanomaisen rahapolitiikan, sekä
käyn läpi eroavaisuudet näiden välillä. Luvussa kolme pureudun syvemmin yhteen
epätavanomaisen rahapolitiikan alalajiin, nimittäin määrälliseen helpottamiseen.
Esittelen luvussa kolme määrällisen helpottamisen hyötyjä ja mahdollisia riskejä.
Käyn myös läpi aiempia Finanssikriisin aikaisia tutkimuksia Yhdysvalloista ja
Yhdistyneestä

Kuningaskunnasta

määrällisen

helpottamisen

vaikutuksista

bruttokansantuotteeseen ja talouteen. Luvussa neljä arvioin itse epätavanomaisen
elvytyspolitiikan vaikutuksia bruttokansantuotteen muutokseen.
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2

RAHAPOLITIIKKA

Rahapolitiikkaa
muuttujiin.

käyttävät

Keskuspankit

keskuspankit
eivät

pyrkimyksenään

kuitenkaan

pysty

vaikuttaa

suoraan

talouden

vaikuttamaan

työllisyystasoon tai tuotantoon, vaan ne käyttävät rahapolitiikan välineitä
vaikuttaakseen välillisesti talouteen. Näillä rahapoliittisilla instrumenteilla pyritään
yleensä vaikuttamaan vallitseviin korkotasoihin ja rahan määrään taloudessa, eli
likviditeettiin ja inflaation tasoon. (Federal Reserve Bank of San Francisco 2015.)
Rahapoliittisia tavoitteita ovat hintojen hallinta tai hintavakauden tavoittelu,
inflaation määrän muutos taloudessa, valuuttakurssin hallinta ja yleinen talouden
suhdanteiden kontrollointi. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin alaiseen
avomarkkinakomitean (Federal Open Market Committee) mandaattiin kuuluu
pyrkiminen täystyöllisyyteen, hintavakauden tavoittelu ja maltillisten pitkän
aikavälin korkotasojen saavuttaminen. Näissä tavoitteissa komiteaa auttaa inflaation
pitäminen pitkän aikavälin tavoitteessa, eli likimain kahdessa prosenttiyksikössä
(Federal Reserve 2012.)
Rahapolitiikan merkittävyys korostuu etenkin talouskriisien tai lievempien shokkien
hoidossa. Talousshokit voidaan luokitella kolmeen alalajiin: kysyntäshokkeihin,
pysyviin tarjontashokkeihin ja väliaikaisiin tarjontashokkeihin. Väliaikaisissa
tarjontashokeissa keskuspankit eivät voi samanaikaisesti pyrkiä hintavakauteen ja
talouden tuotannon vakauttamiseen, vaan heidän pitää valita tavoitteista jompikumpi.
Kysyntäshokeissa lyhyellä aikavälillä keskuspankit voivat vaikuttaa tuotannon ja
inflaation tasoon rahapolitiikalla. Korkotason laskeminen kysyntäshokin aikana tulisi
kiihdyttää investointeja ja lisätä kysynnän määrää. Pysyvissä tarjontashokeissa
inflaatio voi nousta pois pitkän ajan tasapainostaan, jolloin keskuspankit voivat
nostaa korkotasoa, laskien inflaation takaisin pitkän ajan tasapainopisteeseensä. Näin
tehdessään myös pysyvän tarjontashokin muuttama tuotannon tasapainopiste
palautuu pitkän ajan tasapainoonsa, joskin vastaamaan alentuneen tarjonnan tasoa.
Väliaikaisissa tarjontashokeissa keskuspankki voi pyrkiä inflaation vakauttamiseen
nostamalla korkotasoa. Tällöin lyhyellä aikavälillä inflaatio palautuu pitkän ajan
tasapainotasolleen, mutta pienemmälle tuotannon tasolle. Shokin väistyessä tuotanto
palautuu pitkän ajan tasapainolleen ja mikäli keskuspankki laskee tällöin korkotasoa,
palaudutaan samaan pisteeseen kuin ennen shokkia. Mikäli keskuspankki päättääkin

8
tavoitteekseen inflaation vakauttamisen sijasta vakauttaa tuotannon määrän, voi se
rahapolitiikalla kiihdyttää kysyntää, nostaen samalla inflaatiota kauemmaksi pitkän
aikavälin tasapainopisteestään. (Mishkin 2013: 624–631.)
Uudehko Norjan keskuspankin teettämä tutkimus käsittelee epävarmuutta yhtenä
kiinnostavana rahapolitiikkaan vaikuttavana tekijänä. Teorian mukaan investoinnit
ovat ainakin jossain määrin peruuttamattomia, mikä johtaa siihen, että taloudenpitäjät
lykkäävät investointipäätöksiänsä siihen asti, kunnes varmempaa tietoa tulevasta on
saatavilla. Investointipäätösten siirtäminen tulevaisuuteen kertoo toki siitä, että
taloudenpitäjät yrittävät välttää turhaa riskinottoa, mutta myös siitä, että
taloudenpitäjät eivät suhtaudu herkästi korkotason muutokseen. Välinpitämättömyys
korkotason muutoksia kohtaan viestii siitä, että perinteisellä korkotasojen muutoksiin
pohjautuvalla rahapolitiikalla on vaikeaa ohjata talouden kehitystä, puhumattakaan
talouskriisien negatiivisten vaikutusten tasaamisesta. Keskuspankin tutkimuksessa
vahvistetaan teoria todeksi, eli rahapoliittiset toimenpiteet ovat verrattain heikompia
kun taloudessa vallitsee suurta epävarmuutta. Tutkimus pohjautuu Yhdysvaltalaiseen
aineistoon ja toteaa, että kun osakemarkkinoilla vallitsee korkea volatiliteettitaso,
niin rahapolitiikan kiristämisellä, eli korkotason nostamisella ei ole ollut juuri
vaikutusta Yhdysvaltojen talouteen. Mikäli osakemarkkinoilla on ollut matala
volatiliteettitaso, tutkijat ovat havainneet korkotasojen muuttamisella olevan
vaikutusta investointien määrään ja bruttokansantuotteeseen. Keskimäärin tämä
vaikutus on ollut jopa viisinkertainen verrattuna korkean volatiliteetin aikaiseen
rahapolitiikkaan. (Aastveit, Natvik & Sola 2013.) Vaikka tutkimus osoittaakin
yhteyden taloudellisen epävarmuuden ja rahapolitiikan tehokkuuden välillä, niin
emme voi suoraan todeta, että miten epävarmuus vaikuttaa taantuman aikana,
puhumattakaan pysyvän taloudellisen alisuorittamisen tilasta – lamasta. Haluan tuoda
esille, että epävarmuutta voi toki jossain määrin esiintyä laman aikana, mutta
uskoakseni epävarmuus on suurinta siirtymävaiheessa nousukauteen tai taantumaan.
Taloudellista epävarmuutta lamassa luulisi olevan hyvin vähän, mikäli kaikki
taloudelliset toimijat tiedostavat toimivansa lamassa. Toisaalta jokainen voi olla
epävarma omasta taloudellisesta tilanteestaan. Valitettavasti tutkimus tällä saralla
jättää paljon toivomisen varaan. Kuten Norjan keskuspankin lyhyt kirjallisuuskatsaus
tuo ilmi, rahapolitiikan tehokkuudesta laman aikana on saatu ristiriitaisia tuloksia:
joidenkin tutkimuksien mukaan rahapolitiikka olisi tehokkaampaa laman aikana kuin
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nousukaudella ja toisten mukaan taas nousukaudella olisi harjoitettu tehokkaampaa
rahapolitiikkaa. (Aastveit ym.) Tutkimus ei ota kantaa siihen, mitkä tekijät
vaikuttivat laman syntyyn. Kuten aiemmin käsittelin shokkien taloustieteellistä
teoriaa, totesin, että shokin tyypistä riippuen rahapolitiikalla voi olla suurta
merkitystä. Harvoin kuitenkaan tosielämää voidaan jakaa niin mustavalkoisesti
tarjonta- ja kysyntäshokkeihin, vaan realistisempaa on odottaa, että etenkin kriisien
aikana mikrotasolla tapahtuu yhtäaikaisesti sekä tarjonta- että kysyntäshokkeja.
Riippuen siis shokin laadusta, rahapolitiikalla voi olla merkitystä kriisien
selvittämisessä. Pelkästään shokin tyypin tietäminen ei auta, vaan ongelmalliseksi
kysymyksen rahapolitiikan tehokkuudesta tekee nollakorkotaso, kuten Finanssikriisin
aikaan. Tuolloin on jouduttu ottamaan uusia keinoja käyttöön, joita nimitetään
yhteisnimellä epätavanomaiset rahapoliittiset instrumentit. Näitä instrumentteja sekä
myös tavanomaisia rahapoliittisia välineitä käsitellään tarkemmin alaluvuissa 2.2 ja
2.3.
2.1

Rahan ja rahapolitiikan historia

Yksi jo muinaisessa historiassa yleisesti hyväksyttyjä maksuvälineitä olivat
arvometallit, kuten esimerkiksi kulta. Arvometalleilla oli arvoa jo itsessään, mutta
niiden huonona puolena oli niiden raskas paino ja valuutan kuljettamisesta tuli
hankalaa.

Arvometallipohjaisista

vaihdantavälineistä

siirryttiin

keveämpään

maksuvälineistöön, eli fiat-rahaan, jota myös usein paperirahaksi kutsutaan. Aluksi
fiat-raha oli toki vaihdettavissa takaisin kultaan, tai muuhun arvometalliin. Fiatrahalla ei itsessään ole juurikaan arvoa, mutta fiat-rahan arvo perustuu sen yleiseen
hyväksyttävyyteen arvosta, joka usein näkyy painettuna valuuttaan itsessään.
Luottamus valuutan painajaa kohtaan on fiat-rahassa suuressa asemassa valuutan
käypyydessä maksuvälineenä. Internetin tuomien mahdollisuuksien myötä on alettu
siirtymään käteisenä olevasta rahasta elektroniseen rahaan, kuten sähköisiin
tilisiirtoihin ja maksukortteihin. (Mishkin 2013: 98–99.) Vaikka maksuvälineistössä
on tapahtunut muutosta, niin vielä joissain maissa yhä käytössä oleva valuutta on
voitu

sitoa

osittain

tai

kokonaan

toiseen

valuuttaan

tai

kultaan.

Tästä

sidonnaisuudesta on voitu luopua myöhemmin, kun sidonnaisuus on koettu enemmän
taakaksi kuin hyödyksi. Sidonnaisuus toiseen valuuttaan tai raaka-aineeseen tuo omat
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haasteensa ja rajoitteensa rahapoliittisten välineiden käytölle. Joillekin valtioille
sidonnaisuus voi olla hyvin perusteltua heidän maan sisäisestä näkökulmasta; syyksi
riittää

yksinkertaisesti

kykenemättömyys

tai

haluttomuus

rahapolitiikan

harjoittamiseen joko puuttuvasta osaamisesta, välineistöstä tai muusta syystä johtuen.
The Economistin (2011) mukaan Yhdysvaltain dollari oli suosituin valuutta sidoksen
kohteeksi vuonna 2011. Jopa 66 eri maata joko käyttävät suoraan Yhdysvaltain
dollaria maksuvälineenä, sitovat oman valuuttansa dollariin tai yrittävät pitää
vaihtokurssin dollariin kiinteänä. Yksi näistä maista on myös Zimbabwe, joka ennen
taisteli pahamaineista hyperinflaatiota vastaan. Zimbabwen inflaatio on lehden
mukaan rauhoittunut huomattavasti sen jälkeen, kun Zimbabwen rahayksikkö
sidottiin Yhdysvaltain dollariin. The Economistin oman tutkimusryhmän mukaan
Zimbabwen inflaatio vuonna 2011 oli keskimäärin vain noin 5,5 %, mikä kertoo
onnistuneesta rahapolitiikan ulkoistamisesta.
Vaikka valuutan sitominen toiseen valuuttaan voikin olla perusteltua, niin valuutan
sitominen toiseen valuuttaan estää oman itsenäisen rahapolitiikan harjoittamisen.
Tämä

tekee

myös

mahdottomaksi

kotimaahan

kohdistuneen

negatiivisen

taloudellisen shokin hoitamisen rahapolitiikan keinoin. Lisäksi valuutan sitominen
toiseen valuttaan voi kannustaa valuuttakauppakeinottelijoita epävakauttamaan
vaihtokurssia. Näistä molemmista esimerkkinä 1990-luvulla uudelleenyhdistynyt
Saksa, jossa Länsi- ja Itä-Saksan yhdistyminen ja Itä-Saksan uudelleenrakentaminen
aiheuttivat korkotasojen nousemisen. Ranska, monien muiden maiden joukossa, oli
tuolloin ankkuroinut valuuttansa Saksan markkaan, mikä johti siihen, että
koronnousu vaikutti valuuttakurssin kautta myös Ranskan ja muiden talouteen,
hidastaen taloudellista kasvua ja lisäten työttömyyttä. Valuuttakeinottelijat
havaitsivat muuttuneet taloustilanteen Saksassa, mikä johti muiden maiden
valuuttojen joukkomyyntiin, heikentäen yhä niiden kurssia suhteessa Saksan
markkaan. (Mishkin 2013: 524–525.)
Vaikka rahaksi voidaan luokitella oikeastaan kaikki, joilla on hyväksytty arvo
vaihdantavälineenä, on valtiossa liikkuvan rahan määrän laskemiseen kehitetty omat
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määritelmänsä ja summausmenetelmät (Mishkin 2013: 101). Näitä niin sanottuja
raha-aggregaatteja kutsutaan lyhyesti M1, M2 ja M31. M1:aa kutsutaan usein
kapeimmaksi määritelmäksi rahalle (narrow money), eli se sisältää ainoastaan
käytössä olevan rahan määrän, eikä huomioi esimerkiksi pankissa olevia säästötilejä.
Mitä suuremmaksi M:n perässä olevat luvut kasvavat, sitä laajemmaksi rahan
määritelmä menee. M3:aa kutsutaan laajaksi rahaksi (broad money) ja se sisältää
kaikki M3:a pienempien raha-aggregaattien määrät, mutta myös muun muassa
takaisinostosopimukset, rahamarkkinarahastojen osuudet ja alle kaksivuotiset
velkavakuudet.2 (Euroopan Keskuspankki 2015.) Logiikka aggregaattien sisällön
järjestyksen takana perustuu pääasiallisesti rahan likviditeettiin, mutta myös muihin
tekijöihin. Näin ollen pienimmässä raha-aggregaatissa on mukana ainoastaan erittäin
likvidiä rahaa, kuten käteistä. Isommissa raha-aggregaateissa on käteisen lisäksi
myös epälikvidiä rahaa. Muita aggregaattien sisällön määrääviä tekijöitä ovat mm.
rahan määrä, talletuksen juoksuaika, luokittelu yksityiseksi tai institutionaaliseksi
rahan omistajaksi ja talletuksen sijaintimaa. Raha-aggregaattien sisällön määritelmä
vaihtelee huomattavasti eri maissa käytettyjen määritelmien mukaan, poislukien M1,
joka Kanadaa lukuun ottamatta on määritelty käytännössä samoin eri maissa.
Yhdysvalloissa on käytössä ainoastaan raha-aggregaatit M1 ja M2. (O’Brien 2007.)
Valitettavasti M3-raha-aggregaatin seuranta Yhdysvalloissa loppui vuoden 2006
maaliskuussa. Yhdysvaltain keskuspankin johtokunta perusteli M3-raha-aggregaatin
lopettamista sillä, ettei se näyttänyt tuovan enää lisäinformaatiota taloudellista
tilanteesta tai sen kehityksestä verrattuna M2-raha-aggregaattiin. Lisäksi M3aggregaatin datan keruusta ja kokoamisesta aiheutuvat kustannukset tulivat
suuremmaksi kuin hyödyt. (Federal Reserve Bank of New York 2008.) Tämän
tutkimuksen kannalta tosin virallinen M3-raha-aggregaattidata olisi saattanut
osoittautua hyödylliseksi lisäinformaation lähteeksi.

1

Joskus kuullaan myös käytettävän määritelmää M0, jolla tarkoitetaan käteisen rahan määrää ja näin
ollen kapeinta ja likviditeintä määritelmää rahalle. M0:aa ei kuitenkaan virallisesti seurata
Yhdysvalloissa eikä Euroalueella, vaan käytetään laajempaa M1-aggregaattia (Federal Reserve 2007).
2
Muun muassa Islannissa ja Meksikossa on käytössä myös M3:a laajempi raha-aggregaatti M4
(Federal Reserve 2007).
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Kuvat 2 ja 3 havainnollistavat Yhdysvaltalaisten M1- ja M3-raha-aggregaattien
suuruutta. M1-raha-aggregaatille huomattava muutos kasvunopeudessa näyttää
silmämääräisesti tapahtuneen Finanssikriisin aikaan.

M1-raha-aggregaatti
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0

1.5.2015

1.3.2013

1.1.2011

1.9.2006

1.11.2008

1.7.2004

1.5.2002

1.3.2000

1.1.1998

1.9.1993

1.11.1995

1.7.1991

1.5.1989

1.3.1987

1.1.1985

1.11.1982

1.9.1980

1.7.1978

1.5.1976

1.3.1974

1.1.1972

1.11.1969

1.9.1967

1.7.1965

1.5.1963

1.3.1961

1.1.1959

0,0

Kuva 2. M1-rahan määrä Yhdysvalloissa, miljardia dollaria 1959-2015 (datan lähde: federal reserve bank
of st. Louis, federal reserve economic data).
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Kuva 3. M3-rahan määrä Yhdysvalloissa, miljardia dollaria 1959-2006 (datan lähde: federal reserve bank
of st. Louis, federal reserve economic data).
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Rahapolitiikkaa on harjoitettu jo kauan, mutta tarkat tavat ja instituutiot joilla
rahapolitiikkaa on ajettu, ovat vaihdelleet eri maiden välillä ja myös maiden sisällä
eri aikoina. Esimerkiksi J.M. Keynes kehitteli vuonna 1936 teoksessaan The General
Theory of Employment, Interest and Money teorian rahan kysynnästä, missä
oletettiin rahan kiertonopeuden taloudessa olevan jotain muuta kuin vakio. Tällä
teorialla hän toi esille korkotasojen muuttumisten vaikutukset rahan kysynnässä ja
täten myös rahapolitiikassa. (Mishkin 2013: 542.) Nykyaikainen rahapolitiikka
nojautuu yhä melkein 80 vuotta myöhemmin Keynesiläisen ajatteluun korkotasojen
tärkeydestä hyvän rahapolitiikan hoitamiseksi ja useat nykyaikaiset instrumentit
perustuvat juuri korkotasojen muutoksien tuomiin vaikutuksiin talouden sääntelyssä.
Milton Friedmanin (Friedman 1965) monetaristisen näkökulman mukaan valtion
tulisi keskittyä rahan määrään taloudessa, kasvattaen sitä hitaasti pitkällä aikavälillä.
Tällä tavalla monetaristisen näkökulman mukaan valtio saavuttaisi pienen ja vakaan
inflaatiotavoitteensa. Yhdysvaltain keskuspankin Ben Bernanke puheessaan (2006)
toteaa, että monetaristinen ajattelumalli rahan määrän tärkeydestä osoittautui
virheeksi 1970-luvun lopulla. Tuolloin Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajana ollut
Paul Volcker pyrki pienentämään kaksinumeroista inflaatioprosenttia rahan määrää
hallitsemalla. Volckerin kokeilu onnistui, ja inflaatio lähti laskemaan. Kuvasta yksi
voidaan silmämääräisesti nähdä, että inflaatiotaso laskee kahden vuoden viipeellä,
mikä on linjassa Friedmanin tutkimuksen (Friedman 1984 via Friedman 2014)
kanssa.

Kritiikin

kohteeksi

ja

virheeksi

Volckerin

monetaristisessa

inflaatiopolitiikassa muodostui ekonometristen estimaattien epävakaus rahan
kysynnässä ja rahan määrän tarjonnassa: havaittiin merkittävästi pienempää rahan
kiertonopeutta kuin mitä oli estimoitu. Virheet estimaateissa tekevät tietenkin
suunnitelmallisen

rahapolitiikan

harjoittamisen

vaikeammaksi.

Yhdysvaltain

keskuspankki lopetti suunnitelmallisen M1-raha-aggregaatin määrän hallinnoimisen
vuonna 1987.3 (Bernanke 2006.)

3

Vaikka Yhdysvaltain keskuspankki lopetti tietoisen rahamäärän ohjailun 1980-luvun lopussa,
voidaan argumentoida että rahamäärän hallinnointi rahapoliittisena toimenpiteenä ei ole jäänyt
historiaan. Tunnettu esimerkkimme Finanssikriisistä osoittaa, että rahamäärän kasvattaminen
elvyttävänä toimenpiteenä on yhä käytössä. Finanssikriisi toi esille epätavanomaiset instrumentit,
erityisesti määrällisen helpottamisen, missä sekä setelirahoituksen keinoin että arvopaperiostoin
pyrittiin minimoimaan Finanssikriisin negatiivisia vaikutuksia talouteen.
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2.2

Tavanomaiset rahapoliittiset instrumentit

Rahapolitiikan teoria on kehittynyt jo pitkän aikaa ja historiasta voidaan havaita
rahapolitiikan teoreettisen viitekehyksen muutoksia, mitkä ovat usein johtaneet myös
käytännön tasolla valtion rahapoliittisen strategian muutoksiin. Strategiamuutokset
johtavat mikrotasolla myös rahapoliittisten välineiden muutoksiin. Eri tavoitteet
vaativat joskus, mutta eivät toki aina, erilaisia välineitä. Nykyään modernin
rahapolitiikan ajamiseksi on hiljalleen vakiintunut välineistö, jota voidaan kutsua
tavanomaisiksi rahapoliittisiksi instrumenteiksi. Näiden käyttöä koskevat säännöt
voivat vaihdella eri maiden välillä, mutta tarkoitusperä lienee useimmissa maissa
sama:

ajaa

tehokasta

rahapolitiikkaa

valittujen

strategisten

tavoitteiden

saavuttamiseksi. Vaikkakin välineistö rahapolitiikan ajamiseksi voidaan nähdä
vakiintuneeksi, ei se sulje pois mahdollisuutta etteikö välineistö voi muuttua
tulevaisuudessa. Usein muutos on kuitenkin hidasta; Milton Friedman tuskasteleekin,
että usein vasta kriisin sattuessa avaudutaan mahdollisuudelle rahapoliitikan
muutokseen (Friedman 1984 via Friedman 2014). Friedmanin näkemys voidaan
hyväksyä, sillä usein epävarmuuden vallitessa voidaan olla valmiita hyväksymään
vaihtoehdoista se huonompi vaihtoehto paremman sijasta, mikäli huonomman
vaihtoehdon

lopputulema

Ymmärrettävästi

tiedetään

huonomman

kohtuullisen

vaihtoehdon

suurella

valinta

voi

luottamuksella.

antaa

paremman

mahdollisuuden tulevaisuuden tuomien haasteiden kukistamiseksi, tuoden enemmän
tietoa

parempaan

resurssien

allokoimiseen.

Epätavanomaiset

rahapoliittiset

instrumentit ovat valitettavasti epävarmemman lopputuleman instrumentteja, jotka
voivat

tuoda

mukanaan

mahdollisuuden

parempaan

lopputulemaan,

mutta

mahdollisesti myös korkeampia, tai ainakin erilaisia riskejä. Epätavanomaiset
instrumentit voidaan kuitenkin nähdä potentiaalisina tavanomaisten instrumenttien
täydentäjinä tai jopa korvaajina – mikäli saadaan lisää tietoa niiden vaikuttavuudesta
talouteen.
Tavanomaisiksi

rahapoliittisiksi

instrumenteiksi

yleensä

lasketaan

maksuvalmiusjärjestelmä, vähimmäisvarantovaatimukset ja avomarkkinaoperaatiot
(Euroopan keskuspankki & Suomen Pankki 2015). Maksuvalmiusjärjestelmä
koostuu kahdesta asiasta: maksuvalmiusluotosta ja talletusmahdollisuudesta.
Maksuvalmiusluotto takaa sen, että rahoituslaitokset voivat lainata vakuuksia vastaan
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yön yli –luottoa kansallisilta keskuspankeilta päivittäistoiminnan sujuvuuden
takaamiseksi. Tästä maksuvalmiuslainasta maksetaan pankkien välisen yön yli –
lainakoron ylärajaa. Talletusmahdollisuus on sitä, että rahoituslaitokset voivat toimia
lainanantajina tässä järjestelyssä, jolloin he saavat korkotulona pankkien välisen yön
yli –lainakoron alarajaa. Vähimmäisvarantovaatimukset tarkoittavat sitä, että
luottolaitosten on talletettava määrätty prosenttiosuus asiakkaidensa tallettamista
rahavaroista kansallisiin keskuspankkeihin. Näille keskuspankkeihin talletetuille
rahavaroille

maksetaan

perusrahoitusoperaation

Vähimmäisvarantovaatimusten
rahoituslaitosten

varsinaisena

maksukyvykkyydestä.

mukaista

tarkoituksena

Avomarkkinaoperaatiot,

korkoa.

on

huolehtia
eli

toiselta

nimeltään rahamarkkinaoperaatiot ovat keskuspankkien tärkeimpiä rahapoliittisia
instrumentteja. Näillä operaatioilla hallinnoidaan rahamarkkinoiden likviditeettiä,
viestitään

rahapolitiikan

muutoksista

ja

ohjaillaan

korkotasoja.

Euroopan

keskuspankki jakaa avomarkkinaoperaatiot neljään alaryhmään: lyhytaikaisiin
perusrahoitusoperaatioihin,
hienosäätöoperaatioihin

pitempiaikaisiin
sekä

perusrahoitusoperaatioihin,

rakenteellisiin

operaatioihin.

Perusrahoitusoperaatioiden tarkoituksena on lisätä likviditeetin määrä markkinoilla.
Lyhytaikaiset perusrahoitusoperaatioita suoritetaan viikoittain ja ne myös erääntyvät
viikossa. Pidempiaikaiset rahoitusoperaatiot taas suoritetaan kerran kuussa ja niissä
käytetään kolmen kuukauden erääntymisaikaa. Hienosäätöoperaatioita toteutetaan
tarvittaessa, ja niillä pyritään tasamaan likviditeetin muutoksesta johtuvia
korkovaihteluita. Rakenteelliset operaatiot otetaan käyttöön, mikäli on tarve muuttaa
eurojärjestelmän rakennetta rahoitussektoriin nähden. (Suomen Pankki 2015.)
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Euroopan keskuspankin rahapolitiikan välineet ovat tiivistettynä kuvassa 4.

Kuva 4. Rahapolitiikan välineet (mukaillen: Euroopan keskuspankki).

Yhdysvaltain keskuspankki jakaa avomarkkinaoperaatiot yksinkertaisemmin, eli
pysyviin operaatioihin ja väliaikaisiin operaatioihin. Pysyvillä operaatioilla pyritään
vaikuttamaan korkotasoon ja liikkeessä olevan rahan määrään. Pysyviä operaatioita
ovat valtion velkakirjojen osto markkinoilta keskuspankin omistukseen. Väliaikaisia
operaatioita ovat uudelleenostosopimukset (repurchase agreement, ”repo”), joissa
Yhdysvaltain keskuspankki myy omaisuuttaan ja sitoutuu ostamaan sen takaisin
sopimuksen päättyessä. Usein nämä sopimukset ovat voimassa vain yön yli ja niiden
tarkoituksena on vaikuttaa hetkellisiin varantovaatimuksiin. Myös käänteiset
uudelleenostosopimukset ovat mahdollisia. Niissä keskuspankki ostaa omaisuutta ja
sitoutuu myymään sen takaisin tulevaisuudessa. Näissä osto- ja myyntihinnan erotus
kielii maksettavan koron määrästä. (Federal Reserve 2015.)
2.3

Epätavanomaiset rahapoliittiset instrumentit

Kuten äskeisessä alaluvussa todettiin, tavanomaisiksi rahapoliittisiksi instrumenteiksi
yleensä

lasketaan

avomarkkinaoperaatiot,

vähimmäisvarantovaatimukset

ja
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maksuvalmiusjärjestelmä. Näiden lisäksi tunnetaan myös käsite epätavanomaiset
rahapoliittiset instrumentit, jotka etenkin 2000-luvun lopun Finanssikriisi on tehnyt
tunnetuksi. Esimerkiksi määrällinen keventäminen luetaan usein yhdeksi näistä
keskuspankin epätavanomaisista toimista (Euroopan keskuspankki & Suomen Pankki
2015). Vaikka Finanssikriisi on mahdollisesti se muistiinpainuvin aika, jolloin
keskuspankit ovat joutuneet turvautumaan epätavanomaisiin instrumentteihin
rahapolitiikassa talouden ohjaamiseksi, ei se toki ole ainoa kerta. Historiasta voimme
löytää lukuisia eri ajanjaksoja joissa on noudatettu epätavanomaista rahapolitiikkaa
määrällisen helpottamisen muodossa. Lähihistoriassa, eli muutaman vuosikymmenen
sisällä ainakin Japanissa, Englannissa ja myös euroalueella on päästy seuraamaan
epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksia (ks. esim. Beirne, Dalitz, Ejsing, Grothe,
Manganelli, Monar, Sahel, Sušec, Tapking & Vong, 2011, Lyonnet & Werner 2012).
Epätavanomaista rahapolitiikkaa yhdistääkin se, että epätavanomaiset instrumentit
otetaan yleensä käyttöön poikkeuksellisissa taloustilanteissa. Voidaankin sanoa, että
epätavanomaiset keinot voidaan ottaa käyttöön silloin, kun tavanomaiset keinot
voidaan olettaa alitehoisiksi tai jopa tehottomiksi (Euroopan keskuspankki &
Suomen Pankki). Tällainen tilanne oli Finanssikriisin lisäksi 2010-luvun alussa
olleen Eurokriisin aikaan ja myös tänä päivänä matalien - jopa nollatason korkotasojen vallitessa epätavanomaiset instrumentit ovat mahdollinen tapa ajaa
rahapolitiikkaa. Kuitenkaan näitä instrumentteja ei välttämättä tulisi ajatella
tavanomaisten instrumenttien korvaajina, vaan niitä vahvistavina aputoimenpiteinä
(Cour-Thimann & Winkler 2013).
Epätavanomaiset keinot vaihtelevat keskuspankkien mukaan ja kuten nimikin vihjaa,
tarvittavat epätavanomaiset instrumentit vaihtuvat

myös tilanteen mukaan.

Esimerkiksi Finanssikriisin aattona elokuussa 2007 Euroopan keskuspankki (EKP)
tarjosi pankkijärjestelmälle käytännössä rajoittamatonta yön yli –rahoitusta, antaen
ensimmäisenä yönä jopa 95 miljardia euroa. Tämän talouspiristeen lisäksi EKP
tarjosi

likviditeettiä

lisääviä

perusrahoitusoperaatioita

kuuden

kuukauden

juoksuajalla, kun tavallisesti pisimmät EKP:n perusrahoitusoperaatiot ovat kolmen
kuukauden juoksuajalla. Lehman Brothersin kaaduttua lokakuussa 2008 ja
varsinaisen Finanssikriisin alkaessa, EKP pitensi perusrahoitusoperaatioiden
juoksuaikaa jopa kahteentoista kuukauteen. Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen
EKP otti käyttöönsä useita kekseliäitä epätavanomaisia välineitä, kuten esimerkiksi
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valuuttaswapit, joilla EKP tarjosi likviditeettiä myös muussa valuutassa kuin eurossa
ja vakuudellisten joukkovelkakirjojen takaisinosto-ohjelman. Tämä takaisinostoohjelma kattoi yli 60 miljardin edestä vakuudellisia joukkovelkakirjoja, jotka olivat
tuolloin euroalueen suurimmalta osin pääasiallinen rahoituksen lähde. Voidaan
todeta, että näillä epätavanomaisilla keinoilla EKP onnistui jossain määrin
vakauttamaan euroalueen rahoitusmarkkinoita ja saavuttamaan hintavakauden. On
olemassa myös tutkimuksia, joissa on tutkittu vaihtoehtoista nykyhetkeä – eli niin
sanottua kontrafaktuaalia – jossa EKP ei olisikaan aloittanut määrällistä
keventämistään. (Cour-Thimann & Winkler 2013.) Kontrafaktuaalista tilannetta
käsittelevät EKP:n työpaperit kertovat, että EKP:n epätavanomaiset toimenpiteet
kriisin ratkaisemiseksi olivat vaikutukseltaan tehokkaita ja tukivat talouden
jälleenkäynnistämistä. Kvalitatiivisesti sanottuna toimenpiteillä oli samanlaista
vaikutusta kuin tavanomaisella rahapolitiikalla, mutta kvantitatiivisesti todettuna
EKP:n harjoittama epätavanomainen rahapolitiikka oli riittämätöntä. Yhtenä
positiivisena etuna epätavanomaisessa rahapolitiikassa joka nousi esille, oli
sitoutumattomuus
järjenvastaiselta,

rahapoliittisiin
sillä

sitoutuminen

toimenpiteisiin,
omaan

mikä

rahapolitiikkaan

voi

kuulostaa

luulisi

olevan

ensisijaisen tärkeää. Tällä tarkoitetaan sitä, että verrattuna tavanomaiseen korkotason
muutoksiin pohjautuvaan rahapolitiikkaan, epätavanomainen rahapolitiikka antaa
huomattavasti vapaammat kädet tulevaisuuden rahapolitiikan kulku-uran suhteen,
kun taas tavanomainen rahapolitiikka on kaavamaisempaa ja jossain määrin ennaltaarvattavaa. (Lenza, Pill, Reichlin 2010, Fahr, Motto, Rostagno, Smets, Tristani
2011.)
Ennalta-arvaamattomuus tulevaisuuden rahapolitiikasta puhuu korkeamman riskin
puolesta ja riskit epätavanomaisien metodien käytössä ovatkin suuret, sillä tutkittua
empiiristä tietoa epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksista on vähän saatavilla,
johtuen epätavanomaisten instrumenttien vakiintumattomuudesta. Epätavanomaisten
instrumenttien suuri heikkous on juuri nimenomaan niiden sisältämien riskien
tutkimattomuudessa: kaikkia epätavanomaisiin metodeihin liittyviä riskejä ei tunneta,
eikä myöskään tiedetä, kuinka todennäköisiä tai vaikutukseltaan laajoja riskit
voisivat olla. Uusien epätavanomaisten instrumenttien myötä voidaan törmätä myös
uudenlaisiin,

mahdollisesti

ennalta

arvaamattomiin

ongelmiin.

Tämä

voi

yhtäpitävästi aiemmin esitetyn Friedmanin näkemyksen kanssa päättäjätasolla johtaa
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siihen, että päätös epätavanomaisten instrumenttien käyttöönotosta voidaan jättää
tekemättä, koska pelätään niiden mukanaan tuomaa epävarmuutta, vaikka
epätavanomaiset instrumentit olisivat olleet paras ratkaisu ongelmaan. Onnistuessaan
epätavanomaiset keinot ovat hyvin järkevä tapa vähentää talouskriisien negatiivisia
vaikutuksia, mikä johtuu juurikin niiden suuresta edusta, eli ad hoc –
käytettävyydestä. Tulevaisuudessa tästä aiheesta tehtävät tutkimukset tuovat varmasti
hurjan

paljon

näkökulmaa

epätavanomaisten

rahapoliittisten

instrumenttien

tehokkuudesta. Voi hyvin olla, että joistain epätavanomaisista instrumenteista, kuten
määrällisestä helpottamisesta, tulee vielä tulevaisuudessa osa keskuspankkien
tavanomaisia rahapolitiikan välineitä.
Vaikka voidaankin perustella, että taloudellisen epävarmuuden aikana tavanomainen
rahapolitiikka on ollut alitehoista, niin on mielenkiintoista huomata, että historiassa
epätavanomaiset
rahapolitiikkaa.

keinot

ovat

osoittautuneet

Epätavanomaisten

keinojen

tehokkaiksi
käyttö

luulisi

välineiksi

ajaa

kielivän

myös

epävarmuudesta taloudellisessa ympäristössä, johtuen epätavanomaisten keinojen
jonkinasteisesta ennalta-arvaamattomuudesta. Toisaalta taloudelliset toimijat ovat
voineet ulkoistaa vastuunkantamisen keskuspankin harteille, jolloin jo keskuspankin
riittävän uskottava sitoutuminen epätavanomaisiin keinoihin on voinut vaikuttaa
rahapolitiikan tehokkuuteen, etenkin yleisön inflaatio-odotuksiin. Epätavanomaiset
keinot ovat olleet tehokkaita, mutta kaikessa tehokkuudessaan epätavanomainen
rahapolitiikka on myös vääristänyt rahoitusmarkkinoita. Tästä syystä johtuen
epätavanomaisten keinojen käyttö tulee hitaasti häivyttää markkinoilta rahatalouden
vakauttamiseksi ja jotta tavallisilla rahapoliittisilla instrumenteilla olisi niiden
tavanomainen vaikutus. Epätavanomaisten keinojen, kuten määrällisen elvyttämisen
liiallinen käyttö tai niiden vaikutusten jatkaminen ei tarjoaisi pankkisektorille
talouskasvuun

vaadittavia

kiihokkeita

eikä

se

olisi

hyväksi

vakaalle

hintakehitykselle. (Euroopan keskuspankki 2010.) Asia voidaan ajatella siten, että
yleisen taloustieteen teorian mukaan kuluttajat ja muut järkiperäiset taloudenpitäjät
elävät jatkuvassa niukkuuden maailmassa, missä he yrittävät maksimoida hyötyänsä
annetulla budjettirajoitteella. Nyt epätavanomaisten keinojen käyttö voi näkyä
taloudenpitäjille heidän budjettirajoitteensa siirtäjänä, tai ainakin lupauksena budjetin
mahdollisesta laajentumisesta. Tämä budjetin laajentuminen voi johtaa siihen, että
taloudenpitäjät ryhtyvät tekemään kulutuspäätöksiään epätäydellisen informaation
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vallitessa, jolloin he eivät kykene toimimaan järkevästi ja omaa hyötyänsä
maksimoivasti. Heillä ei ole tarvittavaa informaatiota, jotta he kykenisivät
optimoimaan kulutuskäyttäytymistänsä intertemporaalisesti, eli ajan yli. Tällöin
yksinkertaisilta tuntuvat asiat, kuten kulutus- ja säästöpäätökset vääristyvät.
Äärimmilleen vietynä voidaan puhua, että tämä käyttäytyminen johtaa taloustieteen
paradigman

siirtymiseen;

olemme

siirtyneet

niukkuuden

maailmasta

yltäkylläisyyteen. Epätavanomaisten keinojen tai tarkemmin sanottuna määrällisen
keventämisen muita mahdollisia haittavaikutuksia sekä hyötyjä käydään läpi
tarkemmin seuraavassa luvussa.

21
3

MÄÄRÄLLINEN HELPOTTAMINEN

Eräs epätavanomaisen rahapolitiikan väline on määrällinen helpottamisen alalaji,
määrällinen keventäminen, jolla viitataan usein keskuspankin harjoittamiin
arvopaperiostoihin rahan määrän ja täten myös likviditeetin lisäämiseksi taloudessa.
Arvopaperiostoihin vaadittavan rahan keskuspankki luo itse ja joskus tätä
kuullaankin sanottavan rahan painamiseksi. Teorian mukaan rahan määrän
lisääntyminen taloudessa tulisi kiihdyttää inflaatiota. Vastaavasti keskuspankki voi
myös myydä arvopapereita, jonka tulisi laskea rahan määrää taloudessa ja tällöin
pienentää inflaatiota, eli aiheuttaa deflaatiota taloudessa.
Kirjallisuudessa englanninkielisen termin ”quantitative easing” on perinteisesti
voinut kääntää suomeksi kahdella eri tavalla. Aiheesta riippuen, quantitative
easingilla voi tarkoittaa joko määrällistä elvyttämistä tai määrällistä keventämistä.
Asioiden ymmärtämistä vaikeuttaa myös se, että quantitative easingilla voidaan
tarkoittaa myös toimia, joissa on sekä määrällistä elvyttämistä että määrällistä
keventämistä. Pahimmillaan quantitative easingia on käytetty hyvin löyhästi
kirjallisuudessa (ks. esim. Lyonnet & Werner 2012). Nykypäivänä quantitative
easingilla aletaan ehkä enenevästi tarkoittamaan määrällistä keventämistä ja
vähemmän määrällistä elvyttämistä. Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti
Suvanto tekee blogissaan pesäeron näiden kahden termin välillä. Hän selvittää, että
muun muassa vakiintumattoman termistön takia määrällinen elvyttäminen, eli
toiselta nimeltään setelirahoitus, sekoitetaan usein määrälliseen keventämiseen.
Hänen mukaansa "setelirahoitus tarkoittaa sitä, että valtion menoja rahoitetaan
suoraan keskuspankista. Määrällinen keventäminen taas tarkoittaa sitä, että
keskuspankki ostaa markkinoilta valtion laskemia arvopapereita.” Suvanto tosin
lisää, että ostot voivat kohdistua myös muihin kuin valtion laskemiin velkakirjoihin.
Näin ollen määrällinen elvyttäminen onkin finanssipolitiikkaa, missä määrällinen
keventäminen on rahapolitiikkaa. (Suvanto 2014). Tulen noudattamaan tässä
tutkielmassa samaa terminologiaa. Lisäksi käytän tässä tutkielmassa termiä
määrällinen helpottaminen merkitsemään tilanteita, joissa on sekä määrällisen
keventämisen että määrällisen elvyttämisen piirteitä.
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3.1

Määrällisen helpottamisen ja -keventämisen alkuperä

Käynnissä on avoin debatti siitä, milloin määrällinen keventäminen on keksitty.
Joidenkin arvioiden mukaan määrällistä keventämistä on Yhdysvalloissa käytetty jo
1930-luvun laman hoitokeinona (Anderson 2010). Alkuperäisen termin, eli
määrällisen helpottamisen katsotaan usein keksityn Japanissa 19. maaliskuuta 2001,
jolloin Japanin keskuspankki ilmoitti aloittavansa taseensa paisuttamisen muun
muassa joukkovelkakirjojen oston ja setelirahoituksen, eli toisin sanoen määrällisen
helpottamisen kautta (Japanin keskuspankki 2001). Voutsinas ja Werner (2010)
haluavat paperissaan oikaista erheellistä käsitystä määrällinen helpottaminen -termin
keksimisajankohdasta. He osoittavat, että alkuperäisessä Japanin keskuspankin
määrällisen helpottamisen aloittamisilmoituksessa vuodelta 2001 ei mainita
määrällistä helpottamista missään muodossa. Määrällinen helpottaminen terminä
kehittyi hitaasti ja alkoi vakiintumaan vasta seuraavana vuonna käyttöön.
Esimerkiksi Japanin keskuspankin johtaja Masaru Hayami puhui määrällisestä
helpottamisesta - tarkoittaen Japanin keskuspankin maaliskuun 2001 toimia - vasta
joulukuussa 2002.
3.2

Kuinka määrällinen helpottaminen toimii

Määrällisellä helpottamisella halutaan piristää talouskasvua kiihdyttämällä kulutusta.
Keskuspankki voi ostaa arvopapereita yksityiseltä sektorilta stimuloidakseen taloutta.
Tätä sanotaan määrälliseksi keventämiseksi. Määrällisestä keventämisestä aiheutuvat
taloutta piristävät vaikutukset toimivat usean kanavan kautta. (Benford, Berry,
Nikolov, Robson & Young 2009.)
Määrällinen keventäminen vaikuttaa kolmen pääkanavan kautta talouteen. Näistä
ensimmäistä

kutsutaan

portfoliovaikutukseksi

(portfolio

effect).

Portfoliovaikutukseksi sanotaan keskuspankkien harjoittaman arvopaperiostojen
aiheuttamaa arvopapereiden hinnannousun kiertokulkua. Keskuspankin tekemät
arvopaperiostot

aiheuttavat

sijoitusinstrumenttien

hintojen

nousua

sijoitusinstrumenttien tarjonnan vähentyessä. Keskuspankki ostaessaan arvopapereita
julkiselta tai yksityiseltä sektorilta käytännössä vaihtaa kuvitteellisen ensimmäisen
myyjän arvopaperit rahaksi. Ensimmäinen myyjä käyttää tämän käteisen ainakin
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osittain muiden arvopapereiden ostoon markkinoilta, mikä vaikuttaa sijoitussalkun,
eli portfolion koostumukseen. Ensimmäinen myyjä ostaa toiselta myyjältä
arvopapereita, aiheuttaen kiertokulun, kun nyt toinen myyjä joutuu etsimään
sijoituskohteita lisääntyneelle rahavarallisuudelle. Näin tämä arvopaperiostoista
aiheutunut käteisen lisääntyminen muuttuu kiertokuluksi taloudessa, mikä nostaa
arvopapereiden hintoja, mutta myös laskee odotettavissa olevia sijoitusinstrumenttien
tuottoja alaspäin. Tämä tekee lainan ottamisesta, esimerkiksi velkainstrumenttien
liikkeelle laskemisesta, houkuttelevamman kuluttajien ja yritysten silmissä. Näin
ollen yritysten toiminta tulee ainakin hetkellisesti kannattavammaksi, mikä näkyy
myös työntekijöiden silmissä työsuhteen parantumisena, tai ainakin pysyvyytenä.
Epävarmuuden vähentyessä tulisi kulutuksen kiihtyä. (Benford ym. 2009.)
Portfoliovaikutus pohjautuu pitkälti niihin olettamuksiin, että yksityinen tai julkinen
sektori

käyttää

osan

lisääntyneistä

rahavaroistaan

kulutukseen,

eikä

sijoitusportfoliotansa tasapainottamaan. Lisäksi mikään ei estä finanssi-instituutioita
laskemasta liikkeelle uusia arvopapereita, mikä laskisi arvopapereiden hintoja ja
nostaisi

niistä

odotettavissa

olevia

tuottoja

–

käytännössä

mitätöiden

portfoliovaikutuksen.
Toinen kanava perustuu likviditeetin lisääntymiseen taloudessa. Keskuspankki
maksaa käteisellä ostaessaan arvopapereita yksityisiltä markkinoilta. Arvopaperit
siirtyvät keskuspankin omistukseen ja raha siirtyy omistajalle kulutukseen tai
sijoittamiseen tarkoitettuun käyttöön. Ennen rahan siirtymistä omistajan kulutukseen
tai hänen valitsemiin sijoituskohteisiin, tekee raha välipysähdyksen omistajan
pankkitilillä. Pankkitilin rahan lisääntymisestä johtuen pankit voivat jälleen antaa
ulos uutta lainaa sitä tarvitseville, helpottaen huonosta likviditeetistä johtuvaa
talouden sakkaamista. Tämän toimenpiteen voi helposti sekoittaa keskuspankin
harjoittamiin arvopaperiostoihin pankkisektorilta, jotka kasvattavat rahan määrää
taloudessa. Erotuksena siihen, tässä toimenpiteessä likvidin rahan määrän
kasvamisen lisäksi, kasvaa myös laajan rahan määrä lisääntyneen luotonannon
seurauksena, mikä on tärkeää määrällisen keventämisen toimivuudelle. Näin
määrällisen keventämisen tulisi johtaa nousuun kulutuksen määrässä, inflaatiossa ja
sijoitusinstrumenttien hinnoissa, johtuen niiden lisääntyneestä kysynnästä. (Benford
ym. 2009.)
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Keskuspankki voi tietenkin ostaa arvopapereita myös julkiselta sektorilta – eli
valtiolta. Tätä ratkaisua puoltaa se etu, että usein valtion liikkeelle laskemia
velkapapereita on saatavilla huomattavasti helpommin kuin yksityiseltä sektorilta.
(Benford ym. 2009.) Lisäksi yksityiseltä sektorilta ostamiseen liittyy aina kysymys
siitä, että keneltä keskuspankin tulisi arvopaperit ostaa? Benfordin ym. mukaan
valtion liikkeelle laskemien arvopaperien ostot eivät kuitenkaan ole ongelmattomia.
Portfoliovaikutuksen mukaan keskuspankin arvopaperiostoista johtuva lisääntyneen
rahan tulisi siirtyä uudelleen arvopaperimarkkinoille. Tutkijoiden mukaan onkin
kyseenalaista, minne valtio päättää käyttää lisääntyneen käteisen. Ei ole väliä,
omistaako valtio vai yksityinen sektori valtion liikkeelle laskemat arvopaperit,
lopullisesti valtaosa käteisestä päätyy kuitenkin alkuperäiselle liikkeellelaskijalle –
valtiolle.
Kolmantena ja viimeisenä kanavana vaikuttavat kuluttajien odotukset. Mikäli
keskuspankki pystyy vakuuttamaan yleisön siitä, että he tekevät kaikkensa
pyrkiessään johonkin haluttuun inflaatiotasoon, tulee se vaikuttamaan yksityisen
sektorin

kulutus-

ja

säästökäyttäytymiseen.

(Benford

ym.

2009.)

Tätä

vaikutuskanavaa joskus kirjallisuudessa kutsutaan signalointikanavaksi. Euroopan
keskuspankin mukaan, (Beirne ym. 2011) pelkkä ilmoitus keskuspankilta määrällisen
keventämisen aloittamisesta käynnistää sijoittajat ja muut talouden toimijat
sopeutumaan muutokseen. Tämä ilmoitus toimii ikään kuin keskuspankin antamana
lupauksena tehdä toimenpiteitä elvyttääkseen taloutta, mikä johtaa parantuneeseen
kuluttajaluottamukseen taloudessa, tai jossain sen osa-alueessa. Yksityinen sektori
voi jopa muuttaa odotuksiaan siten, että itse varsinaisilla keskuspankin
arvopaperiostoilla voi olla vain vähän vaikutusta ja ne nähdään vain aiemmin
annettujen lupausten toteutumisena.
3.3

Hyödyt määrällisestä helpottamisesta

Teoreettiselta pohjalta katsottuna määrällinen helpottaminen voi vaikuttaa monella
tavalla. Rahan lisääntyminen taloudessa, esimerkiksi määrällisen elvyttämisen
kautta, näkyy Friedmanin mukaan hinnoissa vasta kahden vuoden päästä
rahanlisäyksestä. Hän toteaa, että jo Jevons aikoinaan 1800-luvun lopulla havaitsi
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samansuuruisen viiveen. (Friedman 1984 via Friedman 2014.) Aivan välitöntä apua
talousshokkeihin ei määrällisen elvyttämisen kautta voi tämän pohjalta saada.
Huomioitavaa toki on, että molempien tutkimukset ovat tehty ajassa jolloin
tiedonkulku oli hidasta. Nykypäivänä muun muassa Internetin tuoma mahdollisuus
nopeasta tiedonkulusta voi vaikuttaa kuluttajien odotuksiin ja toimenpiteisiin jossain
määrin. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki on havainnut selvityksessään näin
olevan (Beirne ym 2011). Signalointikanavan rooli määrällisen keventämisen
osatekijänä on voinut siis korostua informaatiokulun nopeutuessa.
Välitöntä apua – tai ainakin hyötyä – keskuspankkien arvopaperiostoista on tietenkin
aina niille henkilöille, joilta keskuspankki arvopaperinsa ostaa. Portfoliovaikutuksen
mukaan keskuspankkien arvopaperiostot voivat johtaa investointien määrän kasvuun
taloudessa, mikäli sijoitusinstrumentteja ostavat sijoittajat ymmärtävät, että heillä on
jo keskuspankki jolle myydä kyseiset arvopaperit eteenpäin. (Beirne ym. 2011.)
Kuitenkin

tästä

kaupankäyntimahdollisuuden

parantumisesta

johtuen,

sijoitusinstrumenteista oletettavissa oleva tuotto pienentyy likviditeettipreemion
madaltuessa. Ostaessaan arvopapereita markkinoilta, keskuspankki korvaa ostot
lyhytaikaisilla riskittömillä talletuksilla, jotka alentavat duraatioriskiä markkinoilla ja
täten myös odotettavissa olevia tuottoja. Arvopaperiostot nostavat arvopaperien
hintoja kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. (Beirne ym. 2011.) Tämä onkin johtanut
keskusteluun mahdollisista sijoituskuplista, joissa instrumenttien markkina-arvot
lähtevät pahasti poikkeamaan niiden kirjanpidollisista arvoista. Huolet kuplista
voivat olla perusteltuja, mutta Euroopan keskuspankin mukaan (Beirne ym.)
arvopapereiden hintojen nouseminen hyödyttää sijoittajia, jotka lisääntyneestä
varallisuudesta johtuen alkavat kuluttamaan enemmän.
Määrällistä keventämistä on käytetty myös pörssiromahduksen estämiseksi.
Financial Times (McGee, Noble & Wildau 2015) uutisoi 8.7.2015 että Kiinan
keskuspankki sitoutuu pysäyttämään Kiinan osakemarkkinoilla kesäkuussa alkaneen
jyrkän laskun, jota artikkelin kirjoitushetkellä oli tapahtunut jo 33 %. Keskuspankki
pyrkii tähän muun muassa keskeyttämällä uusien yritysten listautumisen,
leikkaamalla kaupankäyntikustannuksia ja tehden suoria osakeostoja – eli
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määrällisen keventämisen kautta. Nähtäväksi jää, kuinka määrällinen keventäminen
toimii pörssiromahdusten estäjänä. Tutkittavuutta vaikeuttaa Kiinan kaupankäyntiä
valvovan komission (China Securities Regulatory Commission) asettamat estot
suurten omistajien, eli yli 5 % yrityksestä omistavien osakemyynneille ja yritysten
mahdollisuus pysäyttää kaupankäynti omilla osakkeillaan. 1300 yritystä, markkinaarvoltaan 45 % Kiinan osakemarkkinoista oli pysäyttänyt kaupankäyntinsä 8.7.2015.
(Goh & Shen 2015.)
Laajemmin valtiontalouden kannalta on hyvä myös ymmärtää määrällisen
helpottamisen potentiaalinen kerroinvaikutus. Tarkemmin sanottuna, määrällisestä
elvyttämisestä, eli setelirahoituksesta johtuvan käytettävissä olevan määrän
lisääntyminen herättää perustellun kysymyksen fiskaalisten kerroinvaikutusten
(fiscal

multiplier)

olemassaolosta.

Olennainen

osa

jokaisessa

empiirisessä

vaikuttavuusarvioinnissa on ottaa huomioon kerroinvaikutus ja kerroinvaikutuksen
mahdollinen dynamiikka kriisin eri vaiheissa.
Yksi fiskaalisista kertoimista on ΔY/ΔG, eli tulojen muutoksen ja valtion kulutuksen
suhde. ΔY/ΔG -lukua kutsutaan valtion ostojen kertoimeksi (government-purchases
multiplier). Tämä suhdeluku kertoo meille, kuinka paljon tulot muuttuvat, kun
valtion kulutusta muutetaan. (Mankiw 1992: 241.) Oletetaan yksinkertaistamisen
vuoksi, että keskuspankki harjoittaa rahapolitiikkaa vain yhden valtion alueella ja
että valtio kykenee vaikuttamaan keskuspankin päätöksiin. Nyt mikäli keskuspankki
harjoittaa setelirahoitusta kustantaakseen valtion menoja, tarkoittaa se sitä, että
molemmat ΔY ja ΔG muuttuvat. Mankiw perustelee ΔY/ΔG-suhdeluvun
muuttumisen syyksi sen, että valtion menojen noustessa, siirtyy raha valtion kassasta
yksityiselle sektorille esimerkiksi palkkojen muodossa, mistä aiheutuu yksityisen
sektorin kulutuksen kasvamista. Kulutuksen kasvamisesta taas aiheutuu lisätuloja
valtiolle verojen muodossa. Lisätulojen myötä voidaan taas nostaa valtion menoja,
josta seuraa taas lisää kulutusta ja maksettuja veroja, mutta vähenevästi. Yksityinen
kulutus ja maksetut verot vähenevät siksi, koska ei voida olettaa, että yksityinen
sektori haluaisi kuluttaa kaikkia tulojaan, vaan oman rajakulutusalttiuden verran.
(Mankiw 241–242.)
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Tämän fiskaalisen kertoimen suuruudeksi implikoidaan jotain suurempaa kuin yksi,
mikä on myös Keynesin oman teorian mukainen näkemys (Mankiw 1992: 241).
Keynesistä poiketen fiskaalisen kertoimen suuruudesta on esitetty kirjallisuudesta
hyvin poikkeavia näkemyksiä: kertoimen suuruudeksi on estimoitu lukuja jotka ovat
tasan yksi, alle yksi tai jopa negatiivisia. Estimaattien eroavaisuuksia perustellaan
erilaisilla mittausmenetelmillä, mutta myös mitattavien talouksien piirteillä, kuten
valtion avoimuus, valuuttakurssilla ja bisnessyklien vaiheilla. Perusteltua epäilyä on
erityisesti herättänyt bisnessyklien vaiheet, toisin sanottuna fiskaalisen kertoimen
suuruus riippuu siitä, missä vaiheessa bisnessykliä eletään. (Riera-Crichton, Vegh &
Vuletin 2014.)
Teoriapohjalta nähdäänkin selvästi, että fiskaalisen kertoimen suuruuteen vaikuttaa
kysynnän ja tarjonnan tasapainotila ja perinteisesti Keynesiläiseen ajattelutapaan
kuuluu kysynnän korostaminen valtion tuotantoon vaikuttavana tekijänä. Kuitenkin
nyt, mikäli taloudessa vallitsee taloudellisesti laaja negatiivisen tarjonnan shokkitila,
ei kysyntää kiihdyttävällä toimenpiteellä voida olettaa olevan juuri vaikutusta. Näin
ollen kysyntää kiihdyttävä setelirahoitus olisi elvyttävänä toimenpiteenä turha.
Ainoastaan jos setelirahoitus voitaisiin ohjata tarjontaa kiihdyttäväksi tekijäksi, olisi
sillä merkitystä reaalitaloudelle. Onneksi tosielämän puolella negatiivisissa shokeissa
voitaneen nähdä negatiivista vaikutusta sekä kysyntä- että tarjonnan puolella, mikä
johtaa siihen, että näillä oletuksilla määrällinen elvyttäminen on validi toimenpide
(ceteris paribus) talouskurimuksien kukistamiseksi. Tukea tälle antaa Riera-Crichton
ym. (2014) tutkimus, jossa havaitaan, että taantumien aikaan ja valtion menoja
lisäämällä fiskaalinen kerroin voi olla jopa yli kahden luokkaa. Äärimmäisissä
taantumissa fiskaalinen kerroin voi olla jopa 70 % suurempi. He suosittelevatkin, että
taantumien aikaan4 tulisi valtion harjoittaa vastasyklistä finanssipolitiikkaa.
Hälyttävänä huomiona heidän tutkimuksestaan paljastuu, että mikäli valtio leikkaa
äärimmäisen taantuman, kuten nykyisen euroalueen kriisin aikana menojaan, voi
valtion velan suhde bruttokansantuotteeseen itse asiassa suurentua. Tämä on asia,
joka tulisi pitää mielessä puhuttaessa Kreikan, tai miksei myös Suomen valtion
menojen leikkauksista.

4

Nousukausien aikaista fiskaalista kerrointa ei käsitellä tässä.
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3.4

Kritiikki ja riskit

Määrällistä helpottamista vastaan on esitetty perusteltua kritiikkiä, jonka mukaan
äkkinäisellä rahan määrän lisääntymisellä taloudessa ei olisi halutunlaisia
reaalitaloudellisia

vaikutuksia,

tai

kuten

aiemmin

todettu,

määrällisestä

helpottamisesta tullut raha jäisi rahoitusmarkkinoille, aiheuttaen omaisuusluokkien
hinnoissa kuplia. (Nakamae 2014.) Benford ym. (2009) toteavat paperissaan, että
rahan määrän lisääntyminen tulee väistämättä aiheuttamaan arvopapereiden hintojen
nousua. He perustelevat väitteensä useilla empiirisillä tutkimuksilla aiheista.
Avoimeksi kysymykseksi jää ainoastaan siirtymävauhti, jolla rahan määrän olisi
tarkoitus siirtyä arvopaperimarkkinoille.
Osakemarkkinoilla joskus ilmenevien kuplien myötä lisääntyneen rahan määrän
jakautumisen tasaisuus on herättänyt huolestusta. (Nakamae 2014.) Japanin
keskuspankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan vain noin 15 % japanilaisista
kotitalouksista omistaa osakkeita (Fujiki, Hirakata & Shioji 2012). Nakamaen
mukaan osakemarkkinoiden nousu hyödyttää näin suoraan vain muutamaa
kotitaloutta, mutta lisää eriarvoisuutta taloudessa. Huolet eriarvoistumisesta voivat
hyvinkin olla perusteltuja, sillä mikäli elvyttävä rahapolitiikka voi johtaa kuplien
esiintymiseen omaisuusluokissa, voi se myös lisätä eriarvoisuutta taloudessa,
huonontaen yleistä hyvinvointia.5
Toisaalta kuplien pelko taloustieteellisestä näkökulmasta on turhaa. Kuplien
puhkeaminen on makrotaloudellisesti toivottava toimenpide. Sijoitusinstrumenttien
poismyynti, eli kuplan puhkeaminen, voidaan nähdä kuluttajan silmissä yllättävänä
tulon äkkinäisenä lisääntymisenä. Taloustieteen intertemporaalisen kulutus-säästö –
tasapainon mukaan kuluttajat käyttävät ennustamattomasta ja kerran tapahtuvasta
tulojen lisääntymisestä enemmän kulutukseen kuin säästöön, mikä piristää
valtiontaloutta.

5

Tuloeroilla ja eriarvoistumisella on havaittu olevan yhteyttä mm. lukutaitoon, lapsikuolleisuuteen,
eliniänodotteeseen ja muihin hyvinvoinnin mittareihin (Romer 1996: 5).
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Tempelman (2012) lyhyessä artikkelissaan esittää näkemyksensä, että Euroopan
keskuspankin ei tulisi sotkeutua määrällisen keventämiseen ja sen tuomaan
ratkaisuun euroalueen ongelmiin. Hän perustelee näkemyksensä sillä, että vaikka
EKP:llä ei ole lupaa puuttua yksittäisten euromaiden finanssipolitiikkaan, niin silti
mikäli EKP harjoittaisi määrällistä keventämistä, vaikuttaisi arvopaperiostot
finanssipolitiikan kaltaisesti maiden politiikassa. Hänen mielestään Euroopan maiden
sisäiset poliittiset kentät tulisi pysyä maiden omina asioina, eikä EKP:n tulisi poiketa
omasta asemastaan poliittisesti riippumattomana instituutiona. Tällaista ongelmaa ei
ole ollut Yhdysvaltain keskuspankilla eikä Englannin keskuspankilla, niiden
vaikutusalueenaan ollessa vain yhden maan raha- sekä finanssipolitiikka.
(Tempelman 2012.) Tosin jotkut valuutat ovat joko kokonaan tai osittain sidottuja
Yhdysvaltojen dollariin, joten oletettavasti ne valuutat kärsivät jonkinasteista
heikkenemistä dollarin arvon laskiessa ja tällöin pakostakin vaikuttavat muiden
maiden politiikkaan.
Tempelmanin näkemykseen liittyen on perusteltua pohtia keskuspankin määrällisen
helpottamisen vaikutuksia valtioiden tulojakaumaan. On pitkään keskusteltu siitä,
onko keskuspankilla oikeutta toimia tuloeroja muuttavana tekijänä. Määrälliseen
helpottamiseen liittyvä setelirahoitus, eli määrällinen elvyttäminen on tietenkin
puhtaimmillaan varallisuutta ja täten myös tuloeroja muuttava rahapolitiikan muoto.
Tästä herää kysymys, että millä perusteilla keskuspankki jakaa rahaa ja varsinkin että
kenelle keskuspankki rahaa antaa? Määrälliseen keventämiseen voi myös
yhtäpitävästi Tempelmanin kritiikin kanssa liittää tämän pohdinnan. Keneltä
keskuspankin tulisi ostaa arvopaperit suorittaessaan määrällistä keventämistä?
Yksityiseltä sektorilta ostaminen vääjäämättä vääristää tulojakaumaa, mutta myöskin
valtiolta

arvopapereiden

ostaminen

ei

välttämättä

ole

hyväksi.

Valtion

arvopapereiden ostaminen voi aiheuttaa sen, että valtio ottaa keskuspankista
käytännössä turvaverkon, vaikka de jure keskuspankki ei sitä olisikaan. Tämän
välttämiseksi keskuspankin ja koko talousjärjestelmän kannalta paras ratkaisu olisi
aina jättää pelastamatta valtio aiheuttamistaan ongelmista. Mikäli tietenkin
määrällistä keventämistä vaativa tilanne on aiheutunut jostain muusta syystä kuin
yksittäisen valtion politiikasta, voi määrällinen keventäminen olla perusteltua.
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Eräs teoreettinen kirjallisuudessa esiintynyt näkökulma määrällisen helpottamisen
tehottomuudesta pohjautuu Ricardon ekvivalenssiteoreemaan. Oletetaan aluksi, että
on olemassa yksityistä sektoria edustava rationaalinen kuluttaja, joka elää
äärettömästi ja kykenee lainaamaan rahaa. Nyt jos tämä kuluttaja näkee valtion ja
keskuspankin omistamat varat ominaan, ei määrällisellä helpottamisella voi olla
taloudellista vaikutusta. Kuitenkin tällaisen kuluttajan olemassaolo ja että kyseinen
kuluttaja pystyisi täydellisesti substituoimaan keskuspankin ja valtion varoja
ominaan, on kyseenalaista. Rauhoittuneessa markkinatilanteessa oletus varojen
substituutiosta voi olla vielä mahdollinen, mutta markkinoiden vauhkoontuessa,
kuten

esimerkiksi

Finanssikriisin

aikaan,

alkaa

oletus

varallisuuden

substituoitavuudesta tuntumaan hyvin vahvalta. Myös tulonjakaumaa häiritsevät
verot, luotonantorajoitteet ja rajallinen osallistuminen markkinoille vaikuttavat
osaltaan siihen, että oletus täydellisestä substituutiosta ei pitäisi paikkaansa –
yhdenpitävästi

Ricardon

ekvivalenssiteoreeman

kanssa.

Näin

ollen

tähän

teoreettiseen paradigmaan viitaten, keskuspankin suorittamilla arvopaperiostoilla on
konkreettisia tosielämän vaikutuksia. (Joyce ym. 2012.)
Konkreettisempaa empiiristä tutkimusta määrällisen helpottamisen riskeistä on
suorittanut Mortimer-Lee (2012). Hän esittää lukuisia syitä sille, miksi määrällinen
helpottaminen ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla: voi olla, että ongelma, jota
varten määrällistä helpottamista tehdään, on kasvanut liian suureksi, tai on jo liian
myöhäistä

aloittaa

korjaustoimenpiteet.

Mahdollisesti

myös

määrällisen

helpottamisen tuottama rahallinen määrä voi jäädä liian pieneksi, kuten Japanin
tapauksessa on saattanut käydä, tai määrällisen helpottamisen muoto voi olla
epäsopiva tilanteeseen. Yksinkertaisesti myös keskuspankin muut toimenpiteet
voivat olla ristiriidassa, tai eivät muuten vain tue määrällisen helpottamisen
päämääriä.

Ulkoisista

riskinkarttamisesta,

tai

tekijöistä,
muista

kuten

talouden

toimijoiden

epävarmuustekijöistä

johtuen,

kohonneesta
määrällisen

helpottamisen siirtyminen rahoitusmarkkinoilta hintoihin voi olla rajoitettu tai
estetty. Markkinat eivät myöskään välttämättä pidä toimenpidettä uskottavana ja
eivät tällöin muuta odotuksiansa tulevasta. Määrällisen helpottamisen ylilyönnitkään
eivät ole hyväksi taloudelle: markkinoiden inflaatio-odotukset voivat nousta melko
rajustikin määrällisen helpottamisen seurauksena, mikä voi johtaa valuutan
heikkenemiseen ja epävakauttaa keskuspankin inflaation hallintaa. Määrällinen
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helpottaminen voi äärimmillään vähentää valtion kannustinta ylijäämäiseen tai
ainakin hyvään finanssipolitiikkaan, joka voi johtaa riippuvuuteen määrällisestä
helpottamisesta ja sen ylikäyttämiseen. Tämä taas voi johtaa monenlaisiin ongelmiin,
kuten hallitsemattomaan inflaation räjähdysmaiseen kasvuun ja markkinatalouden
kokonaisvaltaiseen epävakautumiseen.
Määrällisellä helpottamisella on myös muita markkinoita vääristäviä vaikutuksia.
Esimerkiksi

rahoitusalan

riskiä

mittaavat

mallit

menettävät

tehokkuuttaan

korkotasojen häiriintyessä, mikä näkyy markkinoiden optimaalisen hinnoittelun ja
riskitason harkintakyvyn hämärtymisenä. Valuutan arvon alentumisen vaikutus
näkyy myös niissä maissa, joissa valuutta on sidottu osittain tai kokonaan sen maan
valuuttaan, jossa määrällistä helpottamista tehdään. Hyvänä esimerkkinä on
Yhdysvaltain dollari, jonka arvoon on sidottu useita valuuttoja. (Mortimer-Lee
2012.)
Määrällinen helpottaminen itsessään tuo monia riskejä talouteen, kuten muun muassa
mahdollisuuden

omaisuusluokkien

kupliin,

markkinoiden

vääristymistä

ja

varallisuuden uudelleenjaon tuomaa eriarvoistumista. Mutta mikäli tarkastellaan
nykytilannetta, niin elvyttämisen äkkinäinen lopettaminenkaan ei ole riskitön
toimenpide. Mortimer-Lee (2012) selvittää, että myös elvyttämisen lopettaminen voi
johtaa hintojen vääristymiin markkinoilla. Määrällisen helpottamisen nopea
lopettaminen voi pahimmillaan palauttaa talouden takaisin lamaan, kun toisaalta taas
määrällisen helpottamisen hidas ja asteittainen lopettaminen voi vaikuttaa liian
voimakkaasti inflaatioon tai inflaatio-odotuksiin.
3.5
3.5.1

Empiiriset tulokset kirjallisuudessa
Yhdysvallat

Yhdysvalloissa on harjoitettu määrällistä helpottamista jo useamman kerran.
Tarkastelen tässä Finanssikriisin aikaisia toimenpiteitä, jättäen ulkopuolelle
muutaman vanhemman elvytyskerran. Tutkimuksia määrällisen keventämisen
vaikutuksesta bruttokansantuotteeseen tai kasvuvauhtiin on tehty todella vähän.
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Ensimmäinen Finanssikriisin aikainen määrällisen helpottamisen elvytystoimenpide
julkistettiin marraskuun lopussa vuonna 2008, jolloin Yhdysvaltojen keskuspankki
lupautui ostamaan 600 miljardilla asuntolainoihin liittyviä sijoitusinstrumentteja pois
markkinoilta. Tätä ostosummaa nostettiin vielä 1,15 biljoonalla dollarilla seuraavan
vuoden maaliskuussa. Suoria vaikutuksia näillä ostoilla oli ainakin kymmenvuotisten
valtiolainojen korkotuottoihin, laskien niitä eri tutkimuksien mukaan 80-107
korkopistettä. (Martin & Milas 2012.)
Seuraavaa määrällisen helpottamisen käyttöönottokertaa ei kuitenkaan jouduttu
odottamaan pitkään, sillä jo vuonna 2010 elokuussa Yhdysvaltain keskuspankki
ilmoitti

aloittavansa

jälleen

kerran

elvyttävät

toimenpiteet.

Varsinaiset

arvopaperiostot keskuspankki suoritti saman vuoden marraskuussa, kaksi vuotta
ensimmäisten ostojen jälkeen. (Martin & Milas 2012.)
Määrällisen keventämisen tuomista reaalitaloudellisista vaikutuksista ottavat selvää
Baumeister ja Benati (2013). Laajassa empiirisessä tutkimuksessaan he esittävät
hurjia lukuja: Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kasvu vuoden 2009 ensimmäisellä
kvartaalilla olisi ollut -10 % ilman määrällisen keventämisen tuomaa helpotusta.
Tosielämässä bruttokansantuotteen kasvuvauhti oli 3 %:n luokkaa tuona aikana.
Inflaatio olisi mennyt myös jyrkästi negatiivisen puolelle, ollen -4 % ensimmäisellä
kvartaalilla, kun tosiasiallisesti inflaatio ei koskaan edes mennyt negatiivisen
puolelle Yhdysvaltojen taloudessa vuoden 2009 aikana. Kuitenkin tämän kaltaisen
kontrafaktuaalisen tutkimuksen tekeminen vaatii paljon oletuksia maailmantilasta ja
jossain

määrin

tutkijat

itsekin

epäilevät

luotettavuutta,

väittäen

tuloksia

ylioptimistisiksi. Kuten Martin ja Milas (2012) toteavat, määrällinen keventäminen
oli

vain

yksi

keino

muiden

joukossa

Finanssikriisin

talousvaikutusten

vähentämiseksi. Heidän mielestään on hyvin mahdollista, että tutkimuksessa on
estimoitu samalla myös muiden muuttujien, kuin määrällisen keventämisen
vaikutuksia talouteen.
Chung, LaForte, Reifschneider ja Williams (2012) käyttävät estimoinneissaan
Yhdysvaltojen joukkovelkakirjojen korkotuottojen muuttumista, mikä eroaa muiden
tutkijoiden käyttämästä metodologiasta. Kuitenkaan Chungin ym. estimoimat
tulokset eivät merkittävästi eroa muiden tutkimuksista. He arvioivat, että määrällisen

33
keventämisen ensimmäisillä toimenpiteillä Finanssikriisin torjumiseksi, saatiin
nostettua Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kasvuvauhtia 2 %. Vaikutus vahvistui
jossain määrin elvytystoimenpiteiden edetessä, kiihdyttäen bruttokansantuotteen
kasvuvauhtia kolmella prosentilla alkuperiodista.
3.5.2

Yhdistynyt Kuningaskunta

Suuruusluokaltaan Englannin Keskuspankin aloittamat arvopaperiostot olivat
Finanssikriisin alussa 75 miljardia puntaa. Tätä määrää nostettiin kriisin edetessä 125
miljardiin toukokuussa 2009, 175 miljardiin elokuussa 2009 ja lopulta 200 miljardiin
puntaan

marraskuussa

2009.

Viimeiset

arvopaperiostotoimeksiannot

saatiin

suoritettua tammikuun 2010 lopussa. Tämä summa vastaa noin 14 % Yhdistyneiden
Kuningaskuntien vuotuisesta bruttokansantuotteesta. (Kapetanios ym. 2012.)
Lyonnet ja Werner (2012) tutkivat paperissaan, kuinka Englannin pankin määrällinen
helpottaminen

on

vaikuttanut

bruttokansantuotteeseen

ja

sen

Yhdistyneen
kasvuvauhtiin.

kuningaskunnan
Yhdistyneen

nimelliseen

kuningaskunnan

finanssikriisin seurauksena aloittaman määrällisen helpottamisen työkaluina olivat
muun muassa pankkien varallisuuden sääntely, valtion velkakirjojen osto
markkinoilta sekä kvalitatiivinen helpottaminen6, eli taseen uudelleenjärjestely, tässä
tapauksessa

keskuspankin

joukkovelkakirjojen

keskimääräisen

juoksuajan

pienentäminen duraatioriskin välttämiseksi. Lyonnet ja Werner eivät löydä
tutkimuksessaan minkäänlaisia merkkejä siitä, että Englannin keskuspankin toimet
finanssikriisin aikaan olisivat vaikuttaneet nimelliseen bruttokansantuotteeseen
millään lailla. He suosittelevat, että Englannin pankki lopettaisi monetaristisen
valuuttavarantojen säätelyn ja valtion liikkeellelaskemien joukkovelkakirjojen ostot
pääasiallisena instrumenttinaan pankkikriisin ratkaisemiseksi. Lyonnet ja Werner
ehdottavatkin, että näiden toimien sijaan Englannin keskuspankin tulisi käyttää
määrällistä keventämistä niin sanotusti alkuperäisessä muodossaan, eli lisätä
pankkien luoton antamista. Näitä toimia, joilla he ovat havainneet vaikutuksen
bruttokansantuotteeseen, ovat: keskuspankin suorat arvopaperiostot pankki- ja

6

Lisää kvalitatiivisesta helpottamisesta Roger Farmerin (2013) raportista
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yksityiseltä

sektorilta,

suora

lainananto

yrityksille

ja

valtiolle

tavallisten

lainasopimuksien kautta, valtionobligaatioiden liikkeellelaskun lopettaminen ja
pankkien luoton antamisen lisääminen. Pankkien luotonantoa voi pyrkiä lisäämään
esimerkiksi

varantovaatimusten

löysentämisen

kautta.

Tiivistäen

sanottuna,

likviditeetin lisääminen taloudessa ja arvopaperiostot pankki- ja yksityiseltä
sektorilta ovat olleet ainakin Finanssikriisin aikaan tehokkaaksi todettu tapa lisätä
bruttokansantuotteen kasvuvauhtia.
Lyonnet’n

ja

Wernerin

(2012)

tutkimuksessa

bruttokansantuotteella

ja

bruttokansantuotteen kasvulla havaitaan olevan positiivinen korrelaatio korkotasojen
kanssa, mikä teoreettisesta perspektiivistä on mielenkiintoinen havainto. Positiivinen
korrelaatio vihjannee sitä, että keskuspankin ohjauskoron pitäminen jollain tietyllä
tasolla maksimoi bruttokansantuotteen kasvuvauhdin ja tämän tason alittaminen
hidastaisi talouskasvua, eikä kiihdyttäisi sitä. Tällä havainnolla on merkittäviä
rahapoliittisia implikaatioita, jotka puoltavat inflaation pitämistä jollain tietyllä
tasolla talouskasvun kiihdyttämiseksi.
Lyonnet ja Werner (2012) esittävät vakuuttavaa kritiikkiä valtion liikkeellelaskemien
velkakirjojen ostamista vastaan. Luvussa 3.2 esitin portfoliovaikutuksen keskeisen
vaatimuksen, eli arvopaperiostoista johtuvan lisääntyneen rahan tulisi siirtyä takaisin
arvopaperimarkkinoille. Kritiikki näyttää pitävän paikkansa ainakin Lyonnet’n ja
Wernerin tutkimuksen kohdalla, eli valtio arvopaperien liikkeellelaskevana
osapuolen ei ole kyennyt käyttämään lisääntynyttä rahaa bruttokansantuotetta
edistävästi,

mikä

on

ollut

keskuspankin

asettama

tavoite

määrälliselle

keventämiselle. Mikään ei tosiaan takaa sitä, että keskuspankin tavoitteet, tässä
tapauksessa bruttokansantuotteen kasvattaminen, olisi samoja kuin valtion tavoitteet.
Tällä on kriittisiä implikaatioita myös Keynesiläistä fiskaalista kerrointa kohtaan:
mikäli määrällisestä keventämisestä lisääntyvä valtion kulutus ei stimuloikaan
bruttokansantuotteen kasvua, alkaa ∆𝑌/∆𝐺 –suhdeluku supeta.
Lyonnetia ja Werneriä kontraavasti Kapetanios, Mumtaz, Stevens ja Theodoridis
(2012) tutkimuksessaan toteavat, että samaisella Finanssikriisin aikaisella Englannin
Pankin määrällisellä helpottamisella on kuitenkin ollut positiivista vaikutusta
Yhdistyneiden Kuningaskuntien inflaatioon ja bruttokansantuotteella mitattuun
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talouskasvuun. He myös epäilevät, että jo pelkkä tieto keskuspankin aloittamista
arvopaperiostotoimista

on

toiminut

elvyttävänä

toimenpiteenä

markkinoilla,

signalointivaikutuksen mukaisesti.
Vaikutukset BKT:n muutosvauhtiin ovat olleet merkittäviä. Kapetanios ym. (2012)
yrittävät osassa malleissaan eristää keskuspankin korkojen vaikutukset sekoittamasta
määrällisen keventämisen vaikutusta talouskasvuun ja estimoivat, että ilman
määrällisen keventämisen aiheuttamaa valtionlainojen korkotuottojen hajonnan
(yield spread) supistumista, bruttokansantuote olisi käytetystä mallista riippuen 1,4%
- 3,6% pienempi. Inflaatioon vaikutus on suhteellisesti suurempi: ilman määrällistä
keventämistä inflaatio olisi 1,2 – 2,6 prosenttiyksikköä pienempää. He ovat
konservatiivisempia arvioidessaan mallien tuloksia, todeten, että keskimääräisesti
määrällisen keventämisen vaikutus reaaliseen bruttokansantuotteeseen on ollut
huipussaan 1,5 %:n tasoa ja vuotuiseen inflaatioon parhaimmillaan 1,25
prosenttiyksikön luokkaa.
Baumeister ja Benati (2013) tutkivat myös reaalitaloudellisia vaikutuksia, saaden
huomattavan suuria kontrafaktuaalisia lukemia bruttokansantuotteen kasvuvauhdille
ja korkotasolle. Bruttokansantuotteen kasvuvauhti olisi ollut vuoden 2009
ensimmäisellä kvartaalilla jopa -14 % ilman määrällistä keventämistä, ja taloudessa
olisi vallinnut 4 %:n deflaatio. Martin ja Milaksen (2012) mukaan Baumeisterin ja
Benatin tulokset ovat jossain määrin kyseenalaisia siksi, että he estimoivat
määrällisen keventämisen suurimpien vaikutusten tapahtuvan vuoden 2009
ensimmäisellä kvartaalilla, mutta Yhdistyneet Kuningaskunnat tosiasiassa aloittivat
elvyttämisen vasta maaliskuun 18. päivä. Heidän mielestään Baumesterin ja Benatin
estimoimien suurien vaikutusten ilmeneminen näin nopeasti on eriskummallista.
Selityksenä Martin ja Milas tarjoavat sitä, että Baumeister ja Benati ovat estimoineet
määrällisen keventämisen vaikutusten lisäksi myös muiden talouspoliittisten
päätösten positiivisia vaikutuksia talouteen. Näin ollen heidän tutkimuksensa tulokset
sekoittuvat ainakin jossain määrin muiden muuttujien kanssa.
Kontrafaktuaalisissa tutkimuksissa, kuten Baumeisterin ja Benatin (2013) sekä
Kapetanios ym. (2012) papereissa käytetään kontrafaktuaalisia arvoja korkotason
hajonnalle, mitkä voivat olla harhaanjohtavia. Määrällisellä keventämisellä on ollut
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korkotasojen hajontaan vaikutusta, mutta kyseinen vaikutus on ollut lyhytaikaista,
eikä olisi todennäköisesti kestänyt läpi elvytysohjelman. Näin ollen tällä tavalla
estimoidut lukemat bruttokansantuotteesta ja inflaatiosta ovat ehkä rajustikin
yläkantissa. (Martin & Milas 2012.)
Bridges ja Thomas (2012) tarkastelevat määrällisen helpottamisen vaikutuksia
monetaristisesta rahan kysynnän ja rahan tarjonnan näkökulmasta. Heidän
tutkimuksen mukaan Englannin keskuspankin elvytystoimenpiteet lisäsivät rahan
määrää 8 % taloudessa. Tämä määrä nosti arvopapereiden hintoja likimain 20 % ja
vuonna 2011 nosti

bruttokansantuotetta parhaimmillaan 2 %.

Inflaatioon

elvytystoimenpiteillä oli myös positiivinen vaikutus: inflaatio nousi noin
prosenttiyksikön vuonna 2012. Ilman määrällisen helpottamisen tuomaa tukea,
arvopapereiden hintojen sekä bruttokansantuotteen kasvu olisi ollut huomattavasti
hitaampaa vuonna 2009 ja vuonna 2010. Kokonaisuudessaan Finanssikriisi olisi
muistuttanut enemmän 1990-luvun alun lamaa rahan määrän kasvun ja rahan
kiertonopeuden osalta. Bridgesin ja Thomasin tutkimus vaikuttaa uskottavalta
ainakin inflaation osalta, mikäli on uskomista mm. Friedmanin havaintoihin kahden
vuoden viipeestä rahan määrän lisäyksestä inflaation lisääntymiseen. Bridgesin ja
Thomasin

tutkimuksesta

inflaatiovaikutus

voidaan

todellakin

havaita

näyttää

silmämääräisen

olevan

huipussaan

selkeästi,
kaksi

että
vuotta

elvyttämistoimenpiteiden jälkeen.
Tutkimusten tulokset ovat molemmille valtioille selviä. Määrällisellä keventämisellä
on näiden tutkimusten perusteella positiivinen vaikutus bruttokansantuotteeseen sekä
sen kasvuvauhtiin. Korkeimmillaan estimaatit bruttokansantuotetta stimuloivasta
vaikutuksesta ovat olleet useita prosenttiyksiköitä. Ainakin lyhyellä aikavälillä
osakemarkkinoiden turpoaminen näyttää pitävän paikkansa, mikä voi epävakauttaa
talousjärjestelmää

tulevaisuudessa.

Ilman

määrällisen

keventämisen

tuomaa

positiivista kasvuvaikutusta molemmat valtiot – ja mahdollisesti myös muu maailma
mukana – olisivat huomattavasti alemmalla tuotannon tasolla. Tulevaisuudessa
määrällistä keventämistä käyttöönottaessa tulee harkita vakavasti valtion ja
keskuspankin eturistiriitoja. Mikäli keskuspankin tavoitteiden mukaisesti on lisätä
bruttokansantuotteen kasvuvauhtia, ei valtion liikkeellelaskemien arvopaperien osto
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välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Tästä tietenkin herää taas ikuisuuskysymys
siitä, keneltä yksityisen sektorin edustajalta keskuspankin tulisi arvopaperit ostaa?
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EMPIIRINEN OSIO

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan määrällisen keventämisen vaikutusta
Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kehitykseen yli ajan. Haluan myös testata
hypoteesia siitä, onko Yhdysvalloille väliä sillä, ostaako keskuspankki arvopaperinsa
julkiselta sektorilta vai yksityisiltä toimijoilta. Tätä tarkoitusta varten olen kerännyt
dataa valtionlainoista sekä kiinnelainallisista arvopapereista. Kiinnelainalliset
arvopaperit ovat pääosin yksityisen sektorin instrumentti, mutta valitettavasti myös
osittain puolivaltiollisten entiteettien liikkeellelaskemia. Tämä sekoittuneisuus voi
jossain määrin häiritä tuloksia.
Tulosten tulkittavuutta hämmentää myös jossain määrin makrotaloudellisten
muuttujien dynaaminen rakenne. Robert Lucasin kritiikin mukaan voi olla hölmöä
arvioida taloudellisten toimenpiteiden vaikutuksia historiallisen datan perusteella.
Hänen kritiikkinsä pohjautuu ajatukselle siitä, että taloudellisten muuttujien
riippuvuussuhteet voivat muuttua reunaehtojen muuttuessa. Syynä tähän on
järkiperäisten taloudenpitäjien optimointi: mikäli keskeisiä reunaehtoja muutetaan,
tullaan samalla muuttaneeksi myös taloudenpitäjien resurssien allokointirakennetta.
Ratkaisuna tähän ongelmaan olisi rakentaa malli vakaalle mikrotaloudelliselle
pohjalle ja ottaa mikrotaloudellisten päätöstentekijöiden preferenssirakenteet
huomioon. Huomioimalla heidän käyttäytymistä määräävät tekijät, näkisimme
kuinka heidän käyttäytyminen tulee muuttumaan kun reunaehtoja muutetaan.
(Sørensen & Whitta-Jacobsen 2005: 642–643.)
Toinen jo aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Martin & Milas 2012) koettu ongelma
on rahapoliittisten toimenpiteiden monimuotoisuus. Määrällistä elvyttämistä on
käytetty täydentävänä instrumenttina tavanomaisille rahapoliittisille instrumenteille,
mikä voi vaikeuttaa estimointien tulkittavuutta merkittävästi. Estimointeihin voidaan
periaatteessa sovittaa tavanomaisen rahapolitiikan, sekä joidenkin epätavanomaisten
rahapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset, mutta kaikkien näiden muuttujien
mahdollisten kombinaatioiden yhdysvaikutusten estimointi ja kontrollointi vaatii
aivan oman tutkimusryppäänsä.
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4.1

Data

Tutkimuksen aineistonani olen käyttänyt Yhdysvaltojen keskuspankin Saint
Louiksen alahaaran (Federal Reserve Bank of St. Louis) tarjoamaa dataa. Olen
sisällyttänyt aineistooni Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kvartaaleittain vuosilta
1985 – 2014. Pääasiallisesti tilastollisessa estimoinnissa olen keskittynyt
Finanssikriisin aikaiseen bruttokansantuotteen aikasarjaan. Bruttokansantuotteesta on
tasoitettu kausiluontoiset vaihtelut pois Yhdysvaltojen keskuspankin toimesta. Otan
myös

huomioon

väestön

lisääntymisen

ja

käytän

estimoinneissani

bruttokansantuotetta per työikäinen väestö. Työikäiseen väestöön kuuluvat 15-64 –
vuotiaat henkilöt. Tällä tavalla toivon saavani suljettua pois väestön lisääntymisestä
tai muuttoliikkeestä aiheutuvan bruttokansantuotetta ”vääristävän” vaikutuksen.
Pyrin

aluksi

estimoimaan

bruttokansantuotteelle

niin

sanotun

luonnollisen

kasvuvauhdin, ennen varsinaisen määrällisen keventämisen vaikutusten estimointia.
Jaan aineistoni neljään osaan: kahteen määrällisen keventämisen ulkopuoliseen
otokseen ja kahteen Finanssikriisin aikaiseen määrällisen keventämisen otokseen.
Luonnollisen kasvuvauhdin estimoin määrällisen keventämisen ulkopuolisista
otoksista ja tätä luonnollista kasvuvauhtia käyttäen, estimoin oliko määrällisellä
keventämisellä vaikutusta bruttokansantuotteeseen tai sen kasvuvauhtiin. Nämä kaksi
määrällisen keventämisen ulkopuolista otosta ovat ajallisesti jaettu pitkään otokseen
ja lyhyeen otokseen. Pitkässä otoksessa on Yhdysvaltojen bruttokansantuote
vuodesta 1985 vuoteen 2000. Lyhyessä otoksessa on samainen bruttokansantuote,
mutta vuoden 2011 huhtikuusta vuoden 2012 lokakuuhun. Tässä lyhemmässä
periodissa on nähtävillä lyhyt tauko määrälliseen keventämiseen liittyvissä
arvopaperiostoissa.
Olen tehnyt tietoisen valinnan valitessani vuoden 1985 aloitusajankohdakseni.
Noihin aikoihin alkoi niin sanottu suuren maltillistumisen (”the great moderation”)
aikakausi, jolloin vuotuiset vaihtelut bruttokansantuotteen kasvuvauhdissa vähenivät
merkittävästi. Kuva 5 havainnollistaa asiaa. Tämä aikaperiodi kuvaa paremmin
nykyistä bruttokansantuotteen kasvuvauhdin tilaa, kuin ennen 1980-lukua ollut
volatiili bruttokansantuotteen aikasarja.
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Yhdysvaltojen BKT:n muutos
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Kuva 5. Yhdysvaltojen BKT:n muutos (datan lähde: Maailmanpankki).

Valitettavasti aikaperiodeiltaan tihein aineisto, joka Yhdysvaltojen keskuspankilta on
saatavilla bruttokansantuotteesta, on kvartaalittainen data. Tästä kvartaalittaisesta
datasta johtuen, estimointien tuloksista ei tule niin tarkkoja, kuin haluaisin niiden
olevan.
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Kuva 6. Suurimpien talouksien bruttokansantuotteet nykyhinnoin (datan lähde: Maailmanpankki).
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Saint Louiksen tietokannoista olen ladannut dataa keskuspankin taseessa olevista
Yhdysvaltojen

valtion

velkainstrumenteista.

liikkeellelaskemista

Dataa

olisi

saatavilla

lyhytmyös

ja

muista

pitkäaikaisista
lähteistä,

mutta

järkevämmäksi tulee kerätä kaikki data yhdestä lähteestä. Näin ollen vältetään
mittausteknisistä syistä johtuvat datan eroavaisuudet. Näitä velkainstrumentteja ovat
treasury bills, -bonds, -notes ja inflaatiolta suojatut arvopaperit (inflation-protected
securities). Valtion liikkeellelaskemien velkainstrumenttien lisäksi olen ottanut
tutkimukseeni mukaan kiinnelainalla vakuutetut arvopaperit (mortgage-backed
securities, MBS). Kiinnelainalliset arvopaperit toimivat tutkimuksessani eräänlaisena
proxy-muuttujana yksityistä sektoria edustavana arvopapereina. Aivan tasan tarkkaan
näin ei ole, sillä osa kiinnelainallisista arvopapereista on laskenut liikkeelle jokin
valtion

sponsoroima

yritys,

kuten

GNMA,

FNMA

tai

FHLMC.

Nämä

puolivaltiolliset yritykset toimivat osittain tuloksia hämmentävinä tekijöinä, sillä
niiden valtio-elementti vaikeuttaa lopullisen liikkeellelaskijan tulkintaa. Kuten
Benford ym. (2009) pohtivat, niin alkuperäisen liikkeellelaskijan identiteetti tulisi
selvittää, jotta keventämisen vaikutuskanavia, esimerkiksi portfoliovaikutusta
voitaisiin todenmukaisesti estimoida. Valitettavasti datan rajallisuus estää sen, että
puolivaltiollisten yritysten sulkeminen pois on mahdotonta. Pois sulkeminen vaatisi
dataa

keskuspankin

ostotoimeksiannoista,

tai

vähintäänkin

aikasarjan

aggregaattiostoista.
Kuten

bruttokansantuotteen

kvartaalidataan

koskien

aikasarjan
valtion

kanssa,

olen

velkainstrumentteja.

joutunut

tyytymään

Kiinnelainallisille

arvopapereille on saatavilla viikoittaista dataa, mistä olen valinnut systemaattisesti
lähimmän

kuukausien

alkua

vastaavan

arvon.

Ensimmäiset

varsinaiset

kiinnelainallisen arvopaperiostot näkyvät Saint Louiksen datassa vuoden 2009
helmikuussa. Velkainstrumenttien ostoista on dataa pidemmältä ajalta, mutta kuten
kuvasta 5 voidaan jo silmämääräisesti havaita, pääsivät velkainstrumenttiostot
kunnolla käyntiin vasta vuoden 2008 lopussa. Käytännössä voin siis aloittaa
estimoinnin vasta vuoden 2009 alusta, mutta minkä ei luulisi muodostuvan
ongelmaksi.
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Kuva 7. Yhdysvaltojen keskuspankin omistamat kiinnelainalliset arvopaperit ja Yhdysvaltojen valtion
velkakirjat.

4.2

Malli

Poiketen yleisesti käytetyistä kontrafaktuaalitutkimuksista, käytän hyväkseni datassa
esiintyvää luonnollista likimääräistä taukoa arvopaperiostoissa. Kuten kuvasta
seitsemän nähdään, oli arvopaperiostoissa tauko loppukeväästä 2011 syksyn 2012
alkuun. Sen sijaan, että yrittäisin arvioida, mikä bruttokansantuotteen kasvuvauhti
olisi ollut ilman määrällistä keventämistä, käytän tätä osittaista taukoa perustasona
bruttokansantuotteen kasvuvauhdille. Tätä metodia käyttäen saan toivottavasti
mukaan estimointiini Finanssikriisistä johtuvat talouden muutokset, sekä yleisesti
Finanssikriisin aikaan sidotun yleisen talouskehityksen.
Tauon ulkopuolella on kaksi periodia jolloin arvopaperiostoja on tehty. Nämä
periodit ovat vuoden 2008 lopusta vuoden 2011 kevääseen sekä vuoden 2012
syksystä vuoden 2014 lokakuuhun. Näistä kahdesta periodista yritän estimoida
kohtalaisen lyhytaikaisia välittömiä vaikutuksia määrällisestä keventämisestä.
Lyhytaikaisilla välittömillä vaikutuksilla tarkoitan arvopaperiostojen seurauksena
aiheutunutta shokkia bruttokansantuotteeseen ja sen kasvuvauhtiin. Välittömien
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vaikutusten estimoinnilla vältytään jossain määrin häiritsemästä taloudellisten
muuttujien keskinäisiä vaikutusrakenteita, mutta myös saadaan suljettua mahdolliset
myöhemmin vaikuttavat tekijät. Näitä myöhemmin tai hitaammin käyttäytyviä
vaikutuksia voivat olla esimerkiksi rahankäyttäjien kulutustottumuksia määräävät
tekijät, mutta muitakin hitaammin vaikuttavia tekijöitä voi olla.
Hitaammin aktivoituvien tekijöiden vaikutus jää siis osittain estimoimatta, mutta
epäilen, että niiden vaikutusten allokointi yhdelle ajanhetkelle on muutenkin
vähintäänkin epäeksaktia. Jossain määrin jälkimmäiseen määrällisen keventämisen
estimointiperiodiin voi vaikuttaa edeltävästä elvytyspaketista johtuvat tekijät, mutta
pääosin

hitaammin

mittaaminen

aktivoituvien

aggregaattitasolla

tekijöiden
jätetään

vaikutusten

jo

haarukoiminen

kirjallisuudessa

ja

käsiteltyihin

kontrafaktuaalitutkimuksiin.
Lyhyesti ja yksinkertaisesti dataa estimoimalla olen havainnut, että pitkällä
ajanjaksolla, eli

vuodesta 1985 vuoteen 2000, keskimääräinen

bruttokansantuote

per

työikäinen

henkilö

on

ollut

41057,41

vuotuinen
dollaria

ja

kuukausittainen kasvu on ollut 157,39 dollaria. Keskimäärin kasvua on ollut siis noin
0,38 % per kuukausi, eli vuositasolla jopa likimain 4,7 %. Vastaavasti lyhyemmällä
periodilla määrällisen keventämisen ulkopuolisessa aineistossa, eli vuoden 2011
toukokuusta vuoden 2012 lokakuuhun keskimääräinen bruttokansantuote per
työikäinen henkilö on ollut 79377,29 dollaria ja kuukausittainen kasvu 192,22
dollaria. Kasvua tällä periodilla on siis ollut 0,24 % per kuukausi ja vuositasolla vain
noin 2,95 %. Vastaavasti kahdessa määrällisen keventämisen mittausperiodissani, eli
1.2.2009 – 1.4.2011 ja 1.1.2012 – 1.10.2014 vuotuiset kasvuvauhdit ovat olleet 2,86
% ensimmäiselle mittausperiodille ja 3,54 % jäljemmälle mittausperiodille.
Selvästi havaitaan, että pitkällä aikaperiodilla Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen
kasvuvauhti on ollut aivan omalla tasollaan verrattuna Finanssikriisin aikaiseen ja
jälkeiseen aikaperiodiin. Muita kovin selviä johtopäätöksiä näistä kasvuvauhtien
vertailusta ei voida vetää, varsinkaan kun määrällisen keventämisen instrumenttien
vaikutuksia ei ole otettu sen kummemmin huomioon. Muutenkin yksinkertainen
kasvuvauhtien vertailu ei ota kantaa siihen, mitä kasvu olisi ollut ilman rahapoliittisia
elvytystoimenpiteitä. Vaikutusten arvioinnissa auttaa seuraavaksi esiteltävä mallini.
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4.2.1

Yksinkertainen malli

Esitän aluksi perusmallina pienimmän neliösumman mallin, jossa bruttokansantuote
per

työikäisen

väestön

muutos

riippuu

ainoastaan

velkainstrumenttien

ja

arvopapereiden ostoista.
𝑦𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1 (𝑉𝐾)𝑡 + 𝛽2 (𝐾𝐴𝑃)𝑡 + 𝜀𝑡 , 𝑡 = 1, … , 𝑇

(1)

missä y on bruttokansantuote per työikäinen väestö dollareissa, α ja β vakioita, VK
on Yhdysvaltojen valtion velkakirjojen määrä dollareissa, KAP on Yhdysvaltojen
keskuspankin omistamat kiinnelainallisten arvopaperien määrä dollareissa ja 𝜀 on
virhetermi.
Vaikka yksinkertaisen mallimme etuna on välittömän vaikutuksen suuruuden
havainnointi,

niin

mallin

kompastuskiveksi

muodostuu

turhan

kova

yksinkertaistaminen: malli olettaa, että bruttokansantuotteen kasvuvauhtiin vaikuttaa
ainoastaan nämä kyseiset määrällisen keventämisen instrumentit, mikä ei
tosiasiallisesti

pidä

paikkaansa.

Tarkempi

mallintaminen

vaatisi

erillisen

kasvuteorian määrittelyn, missä huomioitaisiin muut kasvuun vaikuttavat tekijät.
Yksinkertaisen mallin motivaationa on vain määrällisen keventämisen vaikutuksen
naiivi haarukointi. Alla olevissa taulukoissa 1, 2 ja 3 on taulukoitu yksinkertaisen
regressiomallin tulokset kahdelle määrällisen keventämisen aikaiselle aikaperiodille
ja yhdelle määrällisestä keventämisen ulkopuolella olevalle periodille.
Taulukko 1. Yksinkertaisen mallin regressiotulokset määrällisen keventämisen ulkopuoliselta ajalta.

Määrällisen keventämisen ulkopuolinen aika 1.4.2011 - 1.10.2012
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

1,409e+05

3,596e+04

3,919

0,0173 *

Velkakirjat

-1,858e-08

1,878e-08

-0,990

0,3784

Kiinnelainalliset
arvopaperit

-3,556e-08

7,989e-09

-4,451

0,0112 *

Jäännöskeskivirhe: 589,7, 4:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,8667,

Korjattu determinaatiokerroin: 0,8

F-suure: 13, vapausastein 2 ja 4. P-arvo: 0,01778

45
Taulukko 2. Yksinkertaisen mallin regressiotulokset ensimmäisestä määrällisestä keventämisestä.

Ensimmäinen määrällisen keventämisen aika 1.1.2009 - 1.4.2011
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

7,020e+04

6,984e+02

100,518

<2,53e-12 ***

Velkakirjat

3,171e-09

8,661e-10

3,661

0,00805 **

Kiinnelainalliset
arvopaperit

1,993e-09

7,488e-10

2,662

0,03240 *

Jäännöskeskivirhe: 724,9, 7:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,8676,

Korjattu determinaatiokerroin: 0,8297

F-suure: 22,93, vapausastein 2 ja 7. P-arvo: 0,0008455

Taulukko 3. Yksinkertaisen mallin regressiotulokset toisesta määrällisestä keventämisestä.

Jälkimmäinen määrällisen keventämisen aika 1.10.2012 - 1.10.2014
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

7,605e+04

1,768e+03

42,999

1,06e-08 ***

Velkakirjat

-1,683e-09

3,172e-09

-0,531

0,6147

Kiinnelainalliset arvopaperit

8,631e-09

4,354e-09

1,982

0,0947 .

Jäännöskeskivirhe: 546,1, 6:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,9495,

Korjattu determinaatiokerroin: 0,9326

F-suure: 56,38, vapausastein 2 ja 6. P-arvo: 0,0001289

Tuloksista välittömästi osuu silmään ensimmäisten määrällisten keventämisten
tilastollisesti merkittävä vaikutus. Tämä vaikutus näyttää loppuvan siirryttäessä
jälkimmäiseen elvytyskertaan. Kirjallisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että
määrällisen keventämisen tuomat positiiviset vaikutukset olisivat pääasiallisesti
jääneet ensimmäiseen elvytyskertaan, eikä jatkoelvytystoimenpiteillä olisi ollut juuri
merkitystä (Martin & Milas 2012). Tämä yksinkertainen malli tukee väitettä.
Mahdollinen syy juuri ensimmäisen elvytyskerran onnistumiseen voi olla
likviditeettiloukussa.

Mikäli

likviditeetti

on

ollut

poikkeuksellisen

huonoa

markkinoilla elvytystoimenpiteiden alkaessa, niin mahdollisesti likviditeetin
lisääntyminen taloudessa on toiminut bruttokansantuotetta kiihdyttävänä tekijänä.
Ensimmäisen elvytyskerran poikkeuksellinen onnistuminen voi nojautua myös
taloustieteen teoriaan, jossa ennustamattomasta ja kertaluonteisesta tulojen
lisääntymisestä johtuen käytetään suurin osa kulutukseen, mikä voi kiihdyttää
talouskasvua. Keskuspankin onnistuneella viestinnällä voi olla myös tekemistä
ensimmäisen elvytyskerran onnistumisessa. Hyvällä viestinnällä on voitu antaa
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signaaleja keskuspankin halusta toimia talouden parhaaksi ja käyttää kaikki keinot
kriisin ratkaisemiseksi. Tällä viestimisellä voi olla myös hienoinen kääntöpuolensa
mallin

estimoinnissa:

määrällisen

keventämisen

signaloinnista

riippumaton

portfoliovaikutuksen estimointi saattaa tulla jossain määrin virheellisesti estimoitua.
Yllättävänä lisähuomiona tuloksista ilmenee, että määrällisen keventämisen
ulkopuolella olevalla aikaperiodilla velkakirjat ja kiinnelainalliset arvopaperit
vaikuttavat negatiivisesti bruttokansantuotteeseen. Tätä ilmiötä voi ehkä selittää
huonolla mallilla tai mittausperiodin lyhyydellä. Mikäli oletetaan, että malli on
riittävän virheetön, niin johtopäätöksenä näiden estimointien perusteella voidaan
todeta, että määrällisellä keventämisellä on positiivista vaikutusta silloin, kun
keskuspankki suorittaa arvopaperiostojaan. Negatiiviseksi vaikutus muuttuu silloin,
kun keskuspankki lopettaa arvopaperiostot, jättäen arvopaperit lojumaan taseeseensa,
käytännössä poistaen arvopaperit taloudellisten toimijoiden saatavilta. Myös
Finanssikriisin aikainen taloudellinen epävarmuus on voinut johtaa siihen, että
taloudelliset toimijat ovat vähentäneet sijoituksiaan ja kulutustaan, pitäen enemmän
varallisuudestaan käteisenä. Kuitenkin todennäköisesti mallissa on sorruttu
harhaanjohtavaan regressointiin (spurious regression), jossa olemme tuottaneet vain
näennäisesti hyviä malleja. Ylisuuret determinaatiokertoimet puoltavat tätä
näkemystä.
Yksinkertaisen mallin etuna oli vaikutuksen suunnan haarukointi. Näyttää siltä että
määrällisellä keventämisellä on ollut positiivista vaikutusta bruttokansantuotteeseen.
Kuitenkin dataa estimoidessa nousee esille kysymys selittävien muuttujien
kovarianssifunktion riippumattomuus ajasta. Yksinkertainen keskiarvojen vertailu
luvussa 4.2 jo vihjasi, että jonkinasteista riippuvuutta on olemassa. Regressoreiden
vaikutusrakennetta vasteeseen tutkin myös tarkemmin.
4.2.2

Optimoitu pienimmän neliösumman malli

Pienimmän

neliösumman

mallin

rakentaminen

vaatii

aluksi

mahdollisen

deterministisen trendin poistamisen bruttokansantuotteen aikasarjasta. Aikasarjan
saattamisella stationaariseksi trendin poistamisen kautta, saadaan poistettua
aiemmista

havainnoista

aiheutuva

riippuvuus.

Trendi

saadaan

hävitettyä
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differensoimalla aikasarja. Tarkastellaan aluksi onko koko 1.1.2008 – 1.10.2014
välisen aikaperiodin bruttokansantuotteen aikasarjassa yksikköjuurta, eli onko
aikasarja epästationaarinen. Silmämääräisesti kuvasta kahdeksan havaitaan selvästi,
että aggregaattiaikasarja ei ole stationaarinen ja vaatii yhden tai useamman
differenssin

stationaarisuuteen.

Varmistetaan

kuvan

kahdeksan

tulos

vielä

laajennetulla Dickey-Fuller testillä, jolla pyritään etsimään pienin tilastollisesti
merkittävä edellisten havaintojen lukumäärä.

Kuva 8. Bruttokansantuote per työikäinen väestö.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 4 on esitetty laajennetun Dickey-Fuller testin
tulokset aggregaattiaikasarjalle, kahdelle määrällisen keventämisen aikaiselle
otokselle sekä näiden elvytyskertojen välissä olevalle otokselle.
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Taulukko 4. Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset bruttokansantuotte per työikäinen väestö –
aikasarjoille.

Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset
Aikaperiodi

Periodin nimi

Testisuure

Lagin lukumäärä

p-arvo

1/2008 - 10/2014

Aggregaatti

1,5625

2

0,9659

1/2009 - 4/2011

1. elvytyskerta

3,4798

1

>0,99

5/2011 - 10/2012

elvytyksen ulkopuolinen otos

0,7092

1

>0,8331

10/2012 - 10/2014

2. elvytyskerta

2,7889

1

>0,99

Laajennetun Dickey-Fullerin testin tulokset ovat yksiselitteiset. Emme hylkää näiden
perusteella nollahypoteesia, jonka mukaan aikasarja on epästationaarinen. Kuvasta
kahdeksan on selvästi nähtävissä, että aikasarjassa on kasvava trendi ja on näin ollen
mahdollisesti trendistationaarinen. Sovelletaan nyt laajennettua Dickey-Fullerin
testiä, johon on lisätty vakiotermi ja termi deterministisen trendin kaappaamiseksi.
Testin tulokset ovat esitetty taulukossa 5 kaikille aikaperiodeille.
Taulukko 5. Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset bruttokansantuote per työikäinen väestö aikasarjoille, vakiotermi ja termi trendille lisätty.

Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset, vakiotermi ja termi trendille lisätty
Aikaperiodi

Periodin nimi

Testisuure

Lagin lukumäärä

p-arvo

1/2008 - 10/2014

Aggregaatti

-7,3436

2

<0,01

1/2009 - 4/2011

1. elvytyskerta

-3,1075

1

0,1505

4/2011 - 10/2012

elvytyksen ulkopuolinen otos

0,7123

1

>0,99

10/2012 - 10/2014

2. elvytyskerta

-2,8697

1

0,2411

Tulosten perusteella ei kuitenkaan vielä voida hylätä nollahypoteesia, eli aikasarja on
epästationaarinen. Tulosten perusteella differensoin aikasarjan saattaakseni sen
stationaariseksi. Esitän seuraavaksi ensimmäisen kerran differensoidun aikasarjan
Dickey-Fuller-testin tulokset taulukossa 6.
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Taulukko 6. Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset bruttokansantuotte per työikäinen väestö aikasarjoille, vakiotermi ja termi trendille lisätty. Differensoitu kerran.

Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset, vakiotermi lisätty, differensoitu kerran
Aikaperiodi

Periodin nimi

Testisuure

Lagin lukumäärä

p-arvo

1/2008 - 10/2014

Aggregaatti

-2,5154

2

0,3757

1/2009 - 4/2011

1. elvytyskerta

-3,0154

1

0,1856

4/2011 - 10/2012

elvytyksen ulkopuolinen otos

-

-

otoskoko
liian
pieni

10/2012 - 10/2014

2. elvytyskerta

-7,1329

1

<0,01

Nähtävästi yhden kerran differensoimalla ei vielä saavuteta stationaarista aikasarjaa.
Lisäksi otoskoko elvytyksen ulkopuolisella otoksella on jo liian pieni tulosten
saamiseksi Dickey-Fullerin testistä. Aikasarjan saattamiseksi stationaariseksi täytyy
aikasarja differensoida toiseen kertaan. Tulokset esitetään taulukossa 7.
Taulukko 7. Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset bruttokansantuote per työikäinen väestö aikasarjoille, vakiotermi ja termi trendille lisätty. Differensoitu kahdesti.

Laajennetun Dickey-Fuller testin tulokset, vakiotermi lisätty, differensoitu kahdesti
Aikaperiodi

Periodin nimi

Testisuure

Lagin lukumäärä

p-arvo

1/2008 - 10/2014

Aggregaatti

-4

2

0,02326

1/2009 - 4/2011

1. elvytyskerta

-1,0754

1

0,9095

4/2011 - 10/2012

elvytyksen ulkopuolinen otos

-

-

otoskoko
liian
pieni

10/2012 - 10/2014

2. elvytyskerta

-4,9139

1

<0,01

Taulukosta 7 nähdään, että bruttokansantuotteen aikasarja on stationaarinen
lähestulkoon kaikilla aikaperiodeilla. Kuitenkin 1. elvytyskerran aikaperiodin tulos
viittaa siihen, että aikasarja on epästationaarinen. Kyseinen aikaperiodi vastaa
Yhdysvaltain keskuspankin ensimmäistä määrällisen keventämisen elvytyskertaa
Finanssikriisin aikana. Kuten aiemmin todettu, niin useissa tutkimuksissa on todettu,
että määrällinen keventäminen tuona aikana olisi ollut tehokkainta, ja että sen
jälkeiset

määrällisen

keventämisen

hyödyttömiä (Martin & Milas 2012).

käyttöönotot

olisivat

olleet

jokseenkin

50
Varmistetaan stationaarisuus vielä graafisesti tarkasteltuna sekä mahdollinen
autokorrelaatio Ljung-Box –testin avulla. Kahdesti differensoitu bruttokansantuote
per työikäinen väestö -aikasarja on esitetty kuvassa 9 ja Ljung-Box –testin tulokset
ovat taulukossa 8.

Kuva 9. Kahdesti differensoitu bruttokansantuote per työikäinen väestö.
Taulukko 8. Ljung-Box -testi kahdesti differensoiduille aikasarjoille.

Ljung-Box -testi kahdesti differensoiduille aikasarjoille
Aikaperiodi

Periodin nimi

Testisuure

Lagin lukumäärä

p-arvo

1/2008 - 10/2014

Aggregaatti

2,0436

3

0,5634

1/2009 - 4/2011

1. elvytyskerta

0,0141

1

0,9056

4/2011 - 10/2012

elvytyksen ulkopuolinen otos

0,7525

1

0,3857

10/2012 - 10/2014

2. elvytyskerta

2,1121

1

0,1461

Kuten kuvasta 9 näemme, on aikasarja saatettu stationaariseksi. Myös taulukon 8
Ljung-Box –testin tulokset puhuvat stationaarisuuden puolesta. Toisin sanoen,
hyväksymme nollahypoteesin siitä, että Ljung-Box statistiikan avulla tutkittuna
kahdesti differensoidulla aikasarjalla ei ole autokorrelaatiota.
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Kahdesti differensoidun aikasarjan käytössä tulee olla hyvin varovainen, sillä
kahdesti differensoimalla voi helposti sortua ylidifferensointiin. Tässä tapauksessa
kuitenkin kahdesti differensointi on perusteltua ja paras vaihtoehto. Kuvassa 10 on
esitetty useasti differensoituja ja logaritmoituja bruttokansantuote per työikäinen
väestö -aggregaattiaikasarjoja ja selvästi nähdään, että kahdesti differensoidulla
aikasarjan autokorrelaatiot yhdellä lagilla eivät mene jyrkästi negatiivisen puolelle.
Kolmesti differensoitu aikasarja on jo selvästi ylidifferensoitu. Logaritmimuunnos,
jonka jälkeen on differensoitu aikasarja kahdesti, on myös mahdollinen. Kuitenkin
tämä ratkaisu johtaa umpikujaan, sillä mallit jotka olen estimoinut tämän
logaritmimuunnoksen pohjalta, ovat heikompia ja virheellisempiä, kuin kahdesti
differensoidun aikasarjan perusteella rakennetut mallit.

Kuva 10. Autokorrelaatiot eri aikasarjamuunnoksille.

Vielä ennen lopullista mallin valintaa selvitän, kuinka monella edellisten
aikaperiodien määrällisten keventämisen muuttujilla on tilastollista merkitsevyyttä.
Lisäksi tutkin sitä, onko lineaarinen sovite paras mahdollinen vaihtoehto?
Estimoimalla kahdesti differensoitua ensimmäisen määrällisen keventämisen
aikasarjaa pyrin valitsemaan sopivimman mallin käytettäväksi. Estimoinnin tulokset
ovat alla olevissa taulukoissa 9, 10 ja 11.
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Taulukko 9. Viiveetön regressiomalli lineaarisilla selittäjillä.

Ensimmäisen määrällisen keventämisen aika 1.1.2009 - 1.4.2011
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

2,737e+02

1,460e+02

1,875

0,120

Kiinnelainalliset
arvopaperit

1,714e-09

3,275e-09

0,523

0,623

Velkakirjat

-3,096e-09

1,756e-09

-1,764

0,138

Jäännöskeskivirhe: 298,4, 5:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,651,

Korjattu determinaatiokerroin: 0,5114

F-suure: 4,663, vapausastein 2 ja 5. P-arvo: 0,07197

Taulukko 10. Yhden viiveen regressiomalli lineaarisilla selittäjillä.

Ensimmäisen määrällisen keventämisen aika 1.1.2009 - 1.4.2011
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

1,785e+02

1,037e+02

1,722

0,1457

Velkakirjat

-4,076e-09

1,163e-09

-3,505

0,0172 *

Velkakirjat 1:llä
viiveellä

1,270e-09

1,070e-09

1,187

0,2884

Jäännöskeskivirhe: 270,6, 5:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,7128, Korjattu determinaatiokerroin: 0,5979
F-suure: 6,205, vapausastein 2 ja 5. P-arvo: 0,0442

Taulukko 11. Lineaarinen regressiomalli, jossa velkakirjojen vaikutusta viivästetty kahdella kuukaudella
ja kiinnelainallisia arvopapereita viivästetty kuukaudella.

Ensimmäisen määrällisen keventämisen aika 1.1.2009 - 1.4.2011
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

1,224e+02

2,516e+02

0,486

0,675

Velkakirjat

-2,985e-09

3,620e-09

-0,824

0,496

Velkakirjat 1:llä
viiveellä

4,729e-10

2,270e-09

0,208

0,854

Velkakirjat 2:lla
viiveellä

1,678e-09

2,653e-09

0,632

0,592

Kiinnelainalliset
arvopaperit

-1,031e-09

5,194e-09

-0,199

0,861

Kiinnelainalliset
arvopaperit 1:llä
viiveellä

9,073e-10

2,550e-09

0,356

0,756

Jäännöskeskivirhe: 390, 2:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,7615, Korjattu determinaatiokerroin: 0,1653
F-suure: 1,277, vapausastein 5 ja 2. P-arvo: 0,494
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Paras malli vaikuttaa olevan viiveetön malli. Velkakirjojen osalta yhden viiveen
malli näyttää tämän aikasarjan perusteella hyvältä, mutta pidemmälle estimoituna
viiveellisyys johtaa vain heikompitehoisiin malleihin. Jatketaan tästä viiveettömästä
mallista ja tarkastellaan seuraavaksi, onko määrällisellä keventämisellä mahdollisesti
korkeamman asteen vaikutusta. Alla olevasta taulukosta 12 nähdään, että jo toisen
asteen malli alkaa heikkenemään. Korkeamman asteen malli ei täten ole perusteltua,
ja vaikutusten havainnoimiseksi tarvitsemme siis lineaarisen mallin.
Taulukko 12. Viiveetön regressiomalli, toisen asteen vaikutus velkakirjoille huomioitu.

Ensimmäisen määrällisen keventämisen aika 1.1.2009 - 1.4.2011
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

4,306e+02

2,492e+02

1,728

0,159

Kiinnelainalliset
arvopaperit

3,631e-09

4,174e-09

0,870

0,433

Velkakirjat

-2,292e-09

2,087e-09

-1,098

0,334

Velkakirjat toiseen
potenssiin

-1,006e-20

1,268e-20

-0,794

0,472

Jäännöskeskivirhe: 310,1, 4:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,6984, Korjattu determinaatiokerroin: 0,4723
F-suure: 3,088, vapausastein 3 ja 4. P-arvo: 0,1523

Näin päästään mallimuunnosten kautta varsinaiseen malliin, jota sovelletaan kaikille
aikaperiodeille. Yleisesti kahdesti differensoitu malli voidaan esittää seuraavassa
muodossa
(𝑦𝑡+2 − 𝑦𝑡+1 ) − (𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 )
= 𝛼 + 𝛽1 ((𝑉𝐾𝑡+2 − 𝑉𝐾𝑡+1 ) − (𝑉𝐾𝑡+1 − 𝑉𝐾𝑡 ))
+ 𝛽2 ((𝑉𝐾𝑡+2 − 𝑉𝐾𝑡+1 ) − (𝑉𝐾𝑡+1 − 𝑉𝐾𝑡 ))
+ 𝛽3 ((𝐾𝐴𝑃𝑡+2 − 𝐾𝐴𝑃𝑡+1 ) − (𝐾𝐴𝑃𝑡+1 − 𝐾𝐴𝑃𝑡 )) + 𝜀𝑡+2
,missä termit ovat määritelty kuten kaavassa (1). Sieventämällä saadaan alla oleva
muoto. Sievennetyssä muodossa ∆2 osoittaa toista differenssiä.
∆2 𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∆2 (𝑉𝐾)𝑡 + 𝛽2 ∆2 (𝑉𝐾)2𝑡 + 𝛽3 ∆2 (𝐾𝐴𝑃)𝑡 + 𝜀𝑡 , 𝑡 = 1 … 𝑇

(2)
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4.2.3

Parametriton testaus

Tarkastelen

myös

regressoinnin

ulkopuolisesta

näkökulmasta

määrällisen

keventämisen vaikutuksia muuttujiin. Parametriton testaus — tarkemmin sanottuna
Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen kautta — voi tuoda lisäarvoa sen
jakaumariippumattomuuden takia. Spearmanin testin käytön perustelen epäilyksellä
siitä, että määrällisen keventämisen instrumenttien ja bruttokansantuotteen
kasvuvauhdin suhde on jossain määrin epälineaarinen ja residuaalien odotusarvon
eroavaisuus nollasta on jokseenkin kyseenalainen, kuten jo kuvasta 11 nähdään.

Kuva 11. Residuaalien kvantiili-kvantiili-kuvio lopulliselle regressiomallille.

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen käyttö vaatii olettamuksen aikasarjan
monotonisuudesta, mutta ei oletusta lineaarisesta suhteesta muuttujien välillä. Lisäksi
tekemäni

parametriton

testaus

on

käytännöllisesti

katsoen

huomattavasti

yksinkertaisempaa kuin monimutkaisten mallien rakentaminen, mutta silti säilyttäen
tehokkuuden

määrällisen

keventämisen

vaikutusten

arvioinnissa.

Lisäksi

yksinkertaistuksella vältetään mahdolliset tutkijasta riippuvat virheen mallin
oikeanlaisessa spesifioinnissa.
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Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin on yleisesti muotoa
6 ∑ 𝑑2

𝑖
𝜌 = 1 − 𝑛(𝑛2 −1)

(3)

missä d on järjestettyjen aineistojen erotukset ja n on otoskoko. Käytän järjestettyjen
aineistojen yhtenä muuttujana aina kahdesti differentoitua bruttokansantuotetta ja
toisena muuttujana kahdesti differentoituja velkakirjojen määriä, kiinnelainallisten
arvopapereiden määriä, tai näiden summia. Näin saan erotettua mahdolliset
eroavaisuudet velkakirjojen ja kiinnelainallisten arvopapereiden vaikutuksissa
bruttokansantuotteen kasvuvauhtiin.
4.3

Tulokset

Missä

alkuperäinen

yksinkertainen

malli

kaatui

autokorrelaation

tuomaan

virheelliseen yliselittävyyteen, niin paranneltu regressiomalli kaappaa määrällisen
keventämisen vaikutuksen todenmukaisemmin. Alla on esitettynä tulokset kaikille
kolmelle mittausperiodille, sekä koko aikasarjalle.
Taulukko 13. Viimeistelty regressiomalli määrällisen keventämisen ulkopuoliselle periodille.

Määrällisen keventämisen ulkopuolinen aika 1.4.2011 – 1.10.2012
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

-9,041e+01

8,370e+01

-1,080

0,393

Kiinnelainalliset
arvopaperit

-3,182e-09

3,636e-09

-0,875

0,474

Velkakirjat

-8,784e-09

3,237e-09

-2,713

0,113

Jäännöskeskivirhe: 184, 2:lla vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,7869, Korjattu determinaatiokerroin: 0,5738
F-suure: 3,693, vapausastein 2 ja 2. P-arvo: 0,2131
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Taulukko 14. Viimeistelty regressiomalli ensimmäiselle määrällisen keventämisen aikaperiodille.

Ensimmäinen määrällisen keventämisen aika 1.1.2009 – 1.4.2011
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

2,737e+02

1,460e+02

1,875

0,120

Kiinnelainalliset
arvopaperit

1,714e-09

3,325e-09

0,523

0,623

Velkakirjat

-3,096e-09

1,756e-09

-1,764

0,138

Jäännöskeskivirhe: 298,4, 5:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,651,

Korjattu determinaatiokerroin: 0,5114

F-suure: 4,663, vapausastein 2 ja 5. P-arvo: 0,07197

Taulukko 15. Viimeistelty regressiomalli jälkimmäiselle määrällisen keventämisen aikaperiodille.

Jälkimmäinen määrällisen keventämisen aika 1.10.2012 – 1.10.2014
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

-9,594e+01

2,358e+02

-0,407

0,7050

Kiinnelainalliset
arvopaperit

2,182e-09

8,078e-09

0,270

0,8004

Velkakirjat

-4,301e-09

1,660e-09

-2,591

0,0606 .

Jäännöskeskivirhe: 603,2, 4:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,6658, Korjattu determinaatiokerroin: 0,4987
F-suure: 3,985, vapausastein 2 ja 4. P-arvo: 0,1117

Taulukko 16. Viimeistelty regressiomalli aggregaattiaikaperiodille.

Aggregaattiaikaperiodi 1.1.2009 – 1.10.2014
Kertoimet

Estimaatti

Keskivirhe

T-arvo

Pr(>|t|)

(Vakiotermi)

2,343e+01

1,055e+02

0,222

0,82653

Kiinnelainalliset
arvopaperit

5,077e-10

2,199e-09

0,231

0,81991

Velkakirjat

-2,578e-09

8,828e-10

-2,920

0,00878 **

Jäännöskeskivirhe: 485, 19:llä vapausasteella
Determinaatiokerroin: 0,3125, Korjattu determinaatiokerroin: 0,2401
F-suure: 4,318, vapausastein 2 ja 19. P-arvo: 0,02845

Tuloksista

voidaan

elvytyskerralla

sekä

velkakirjojen

negatiivinen

aggregaattiaikaperiodilla.

vaikutus

Ensimmäisellä

jälkimmäisellä
aikaperiodilla

tilastollisesti merkittävää vaikutusta ei nähdä, mikä voi selittyä osittain ainakin
aikaperiodin lyhyydellä. Kirjallisuudessa jo nähtyä ensimmäisen määrällisen
keventämisen ylivertaisuutta muihin elvytyskertoihin nähden (ks. esim. Martin &
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Milas 2012), ei näiden tulosten perusteella voida todentaa. Verrattuna alkuperäiseen
yksinkertaistettuun malliimme, määrällisen keventämisen instrumenttien painopiste
on siirtynyt kiinnelainallisista arvopapereista velkakirjoihin. Vaikutus näkyy
parhaiten kun tarkastellaan taulukossa 16 olevan aggregaattiaikasarjan tuloksia.
Kiinnelainallisten arvopaperien tilastollinen merkitsevyys on kadonnut kokonaan
jokaisella mittausperiodilla. Erityisen huomionarvoista on se, että velkakirjojen
kerroin on negatiivinen. Kahdesti differensoidun aikasarjan keskiarvo on kuitenkin
positiivinen.
Tarkastellaan vielä Spearmanin järjestyskorrelaatiotestin antamia tuloksia. Alla
olevassa taulukossa 17 on laskettuna Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet
jokaiselle kolmelle aikaperiodille. Jokaisella aikaperiodilla on eritelty myös
omaisuusluokat, jotta mahdollisimman selkeä vaikutus saataisiin estimoitua.
Taulukko 17. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointestin tulokset eri aikaperiodeille.

Spearmanin järjestyskorrelaatiotesti

1. elvytyskerta 1/2009 - 4/2011
Omaisuusluokka

Spearmanin rho

Velkakirjat

-0,7381

Kiinnelainalliset arvopaperit

0,619

Yhteensä

-0,4762

2. elvytyskerta 10/2012 - 10/2014
Omaisuusluokka

Spearmanin rho

Velkakirjat

-0,5357

Kiinnelainalliset arvopaperit

-0,4286

Yhteensä

-0,6071

Elvytyksen ulkopuolinen otos 4/2011 - 10/2012
Omaisuusluokka

Spearmanin rho

Velkakirjat

-0,7

Kiinnelainalliset arvopaperit

0,1

Yhteensä

-0,7
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Aikaperiodi 1/2009 - 10/2014
Omaisuusluokka

Spearmanin rho

Velkakirjat

-0,4699

Kiinnelainalliset arvopaperit

0,0006

Yhteensä

-0,3811

Spearmanin järjestyskorrelaatiotestin tulokset tukevat osittain regressiomallitustani.
Velkakirjojen

oston

osalta

on

nähtävillä

selvää

riippuvuussuhdetta

bruttokansantuotteen kasvun muutokseen. Kerroin on yllättäen negatiivinen
jokaisella aikaperiodilla, mikä saattaa mahdollisesti johtua siitä, että velkakirjojen
suhde bruttokansantuotteeseen ei ole monotoninen. Toisin sanottuna, velkakirjojen
lisääminen jossain määrin lisää bruttokansantuotetta, mutta alkaa laskemaan
bruttokansantuotetta jossain vaiheessa. Regressiomallituksen tulokset tukevat tätä
oletusta velkakirjoista.
Määrällisen keventämisen vaikutus kiinnelainallisten arvopaperien osalta on
negatiivinen

toisella

elvytyskerralla,

mutta

kaikilla

muilla

aikaperiodeilla

positiivinen. Tämä voi kertoa siitä, että markkinat ovat jo ennen toista elvytyskertaa
osanneet odottaa määrällisen keventämisen vaikutuksia, ja näin sopeutuneet
etukäteen. Toisin sanoen signalointivaikutus on voinut olla vahva toisella
elvytyskerralla. Myös sellainen tulkinta on mahdollinen, että toisella elvytyskerralla
kiinnelainallisten arvopapereiden osto ei vain ole ollut yhtä tehokas toimenpide. Eli
toisin sanoen, on oltava varovaisia signalointikanavan voimakkuuden arvioinnissa,
ettei vahingossa tule yliarvioitua määrällisen keventämisen vaikutuksia. Näiden
johtopäätösten valossa aggregaattiaikaperiodi ei juuri tuo lisäinformaatiota
kiinnelainallisten arvopapereiden vaikutuksista. Korrelaatio on lähellä nollaa, mikä
kertoo tässä tapauksessa vain siitä, tulkintoja kiinnelainallisten arvopapereiden
tehokkuudesta ei välttämättä tule tehdä.
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielmassa käydään läpi määrällisen keventämisen instrumenttien vaikutusta
bruttokansantuotteen muutokseen. Instrumentteina on huomioitu Yhdysvaltojen
valtion liikkeelle laskemat velkakirjat sekä puolivaltiollisilta yrityksiltä ja osittain
myös yksityiseltä sektorilta hankitut kiinnelainalliset arvopaperit. Tutkielman
tutkimuskysymyksenä oli selvittää, onko määrällisellä keventämisellä ollut
vaikutusta Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen muutosvauhtiin. Aiempaa tieteellistä
tutkimusta aiheesta on tehty vähän ja osittain ohi aiheen. Useimmiten tutkimuksissa
on keskitytty niin sanottuihin välillisten muuttujien, kuten valtionlainojen
korkotuottojen muutoksien tarkasteluun. Joitain tutkimuksia on kuitenkin tehty
elvytystoimien vaikutuksista bruttokansantuotteeseen ja näissä tutkimuksissa on
usein

käytetty

kontrafaktuaalisia

tutkimusmenetelmiä,

mitkä

ovat

liki

määritelmällisesti virheellisiä, tai tutkimuksien aikaperiodeissa on ylenkatsottu niin
sanottu Lucasin kritiikki. Lucasin kritiikin mukaan makrotaloudellisissa muuttujissa
voi tapahtua ajan kuluessa voimakkaitakin muutoksia, mitkä voivat vaikeuttaa
ekonometristä estimointia. Erotuksena aiempiin tutkimuksiin, tässä tutkielmassa on
käytetty

tutkimusmetodeina

vähäparametrista

pienimmän

Spearmanin

neliösumman

estimointia

järjestyskorrelaatiokerrointa

sekä

vaikutuksien

havainnoimiseksi. Lucasin kritiikin vaikutus on pyritty minimoimaan valitsemalla
kolme lyhyttä aikaperiodia Finanssikriisin ajoilta estimoinnin kohteeksi. Tutkimusta
tehdessä ongelmaksi muodostui datan rajoittuneisuus: bruttokansantuotteesta on
parhaimmillaan saatavilla vain kvartaalittaista dataa. Kvartaalittaisesta datasta
muodostui hieman lyhyt aikasarja, mikä väistämättä tuo stokastisuutta tuloksiin.
Tuloksia analysoidessa päädyin yhdenpitävästi muun kirjallisuuden (ks. esim. Martin
& Milas 2012) kanssa johtopäätökseen siitä, että Yhdysvalloissa Finanssikriisin
aikaisella määrällisen keventämisellä käyttöönottamisella on ollut positiivista
vaikutusta bruttokansantuotteen stimuloimisessa. En voi kuitenkaan todentaa näillä
tuloksilla väitettä siitä, että ensimmäinen elvytyskerta olisi ollut tehokkain. En
kuitenkaan pysty myöskään hylkäämään kyseistä väitettä. Tuloksista voidaan
kuitenkin

todentaa

aggregaattiaikaperiodilla

se,
on

että

jälkimmäisellä

velkakirjoilla

nähtävissä

aikaperiodilla
vähentävää

sekä

vaikutusta

bruttokansantuotteeseen. Tästä päästään kysymykseen, eli vähentääkö velkakirjojen
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lisääminen

bruttokansantuotteen

muutoksen

kulmakerrointa,

vai

lisätäänkö

velkakirjojen määrää siksi, että bruttokansantuotteen kasvuvauhti laskee? Epäilen,
että vastauksena on kuitenkin ensimmäinen vaihtoehto, sillä keskuspankki on jo
päätöksensä tehnyt arvopaperiostoistaan aiemmin. Toimivatko velkakirjojen ostot
jatkossa siis bruttokansantuotetta heikentävänä tekijänä? Voi olla, mutta asia ei
välttämättä ole niin yksinkertainen, että varsinaiset velkakirjojen ostot vähentäisivät
bruttokansantuotetta. Finanssikriisin aikaan myös muut tekijät vaikuttivat taloudessa,
ja näin ollen negatiivisena näkyvä vaikutus voi, ainakin toivottavasti, olla vain
sattumaa.
Ensimmäisellä elvytyskerralla tilastollisesti merkittävää negatiivista vaikutusta
velkakirjoilla ei ole. Tähän voi useita syitä: liian lyhyt data joka aiheuttaa virheellisiä
tuloksia, velkakirjojen riippumattomuus bruttokansantuotteesta tai velkakirjojen aito
tehokkuus elvytysinstrumenttina ensimmäisessä elvytyskerrassa. Ensimmäisen
määrällisen keventämisen käyttöönoton mahdollinen tehokkuus voi perustua
markkinoiden likviditeettiä stimuloivaan vaikutukseen. Tuona kyseisenä aikana
kärsittiin valtaisasta likviditeettikriisistä, mikä puoltaisi tätä hypoteesia. Ajan myötä
likviditeetin parantuessa, ei ole nähtävissä jälkimmäisessä elvytysoperaatiossa selvää
positiivista vaikutusta bruttokansantuotteeseen. Tällä on kriittisiä implikaatioita
tulevia elvytystoimenpiteitä varten. Nykyaikana korkotasojen ollessa matalalla, sekä
likviditeetin ollessa vähintäänkin hyvällä tasolla, ei määrällisellä keventämisellä
välttämättä ole enää yhtä selkeää taloutta stimuloivaa vaikutusta. Näin ollen
keskuspankkiirien tulisi pohtia vaihtoehtoisia tapoja kysynnän kiihdyttämiseksi. Jos
oletetaan, että nykytasoa korkeampi inflaatio piristää taloutta, niin kieltämättä paras
tapa inflaation saattamiseksi optimaaliseen tasoon olisi suora rahan jakaminen
yksityiselle sektorille. Vaikka rahan siirtäminen, esimerkiksi tilisiirtojen kautta,
onkin jo nykypäivää, niin rahan jakamista voi suorittaa myös löysentämällä pankkien
lainanantokriteereitä, tai muita lainanantoa stimuloivin keinoin. Lyonnetin ja
Wernerin (2012) mukaan lisääntyneellä lainanannolla on taloutta piristävä vaikutus.
Toinen, hieman poikkeava perustelu juuri ensimmäisen elvytyskerran toimivuuteen
pohjautuu jo yleisen taloustieteen oppikirjoista tuttuihin malleihin kulutus- ja
säästämiskäyttäytymisestä. Tehdään seuraavat kaksi oppikirjaoletusta: ennustamaton
kertaluontoinen tulojen nousu lisää kulutusta ja että ennalta-arvattu kertaluontoinen
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tulojen nousu nostaa taas säästämistä. Nyt kun keskuspankki suorittaa määrällistä
keventämistä, eli käytännössä vaihtaa rahaa arvopapereihin, voidaan se nähdä
kertaluontoisena tulojen lisääntymisenä. Tässä keskeisenä tekijänä on se, onko
keskuspankin keventäminen yllättävä tapahtuma, vai onko se ennalta-arvattua.
Esitetään bruttokansantuotteen funktio menoperusteisesti:
𝑌 = (𝐶 + 𝑆) + 𝐺 + 𝐼 + (𝑋 − 𝑀)

(4)

, missä Y on bruttokansantuote, C on yksityisen sektorin kulutus, S on yksityisen
sektorin säästö, G on julkisen sektorin kulutus, I on investoinnit, X on vienti ja M on
tuonti. Säästöt eroavat investoinneissa ainakin siinä mielessä, että säästöihin luetaan
jo olemassa olevat arvopaperit, kuten esimerkiksi osakkeet. Nyt mikäli keskuspankki
suorittaa arvopaperiostojansa, tulee se laskemaan säästöjä, eli S pienenee. Mikäli
keskuspankin elvytyspolitiikka on ennalta arvattua, tulee se taloustieteen teorian
mukaan nostamaan säästöjä. Näiden vastakkaisten tekijöiden yhteisvaikutus on
tuntematon. Mikäli keskuspankin elvytyspolitiikkaa ei ole pystytty ennustamaan,
vähentää se myös säästöjä arvopapereiden poistuessa markkinoilta, mutta nostaa
kulutusta ennustamattomasta kertaluontoisten tulojen nousun seurauksena. Toisin
sanoen C kasvaa ja S vähenee. Kulutuksen noustessa voidaan pohtia jo aiemmin
tutkimuksessa esitellyn fiskaalisen kertoimen suuruutta. Rahan kiertokulku voi näin
taloudessa aiheuttaa merkittävää talouskasvua, kuten ensimmäisen elvytyspaketin
aikana. Tietenkin tämä on hyvin mustavalkoinen kuva talouden toimimisesta, ja
epäilemättä myös osa ennustamattomasta tulojen lisääntymisestä menee säästöihin.
Myös talouden syklillä on oma merkittävä roolinsa. Kuten Riera-Crichton ym.
(2014) tutkimuksessaan havaitsevat, fiskaalinen kerroin voi olla 70 % suurempi
syvän taantuman aikana.
Kiinnelainallisilla arvopapereilla ei näy estimaateissa tilastollista merkitsevyyttä.
Datan lyhyys saattaa vaikuttaa kiinnelainallisten arvopapereiden merkitsevyyteen,
mutta tätä hieman epäilen, sillä edes aggregaattiaikasarjassa ei ole nähtävissä
tilastollista merkitsevyyttä. Tilastollisesti merkitsemättömien kertoimien tulkinnassa
tulee olla hyvin varovainen. Kuitenkin lienee aiheellista todeta, että tulosten mukaan
kiinnelainallisilla arvopapereilla ei ole ollut ainakaan voimakasta vaikutusta
bruttokansantuotteen muutoksen muutokseen. Regressiomallista ei saada tulkittua
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siis varmuudella, ovatko kiinnelainalliset arvopaperit toimineet bruttokansantuotetta
stimuloivasti vai vähentävästi. Spearmanin korrelaatiokertoimiakaan katsomalla ei
päästä yksimielisyyteen kiinnelainallisten arvopapereiden vaikutuksista.
Yhdistäessäni johtopäätökset velkakirjojen osalta kaikista aikaperiodeista, epäilen,
että ensimmäisellä elvytyskerralla velkakirjoilla on ollut elvyttävää vaikutusta
bruttokansantuotteeseen. Tämä vaikutus voi syntyä likviditeetistä, markkinoiden
odotuksista tai jostain muusta tekijästä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että
regressiomallituksen kerroin velkakirjojen osalta oli ensimmäisellä elvytyskerralla
tilastollisesti merkitsemätön, joten epäilyäni ei ainakaan regressiomallitukseni
vahvista.
Jälkimmäisellä elvytyskerralla regressiomallituksen kerroin velkakirjojen osalta oli
negatiivinen, mikä uskoakseni viittaa enemmän siihen, että velkakirjaostojen
merkitys elvytystoimenpiteenä on ollut vähäinen. Velkakirjojen ostojen merkityksen
vähäisyys voi ehkä selittyä sillä, että valtion velkakirjoista saadut rahat on osattu
ensimmäisellä elvytyskerralla käyttää vielä tehokkaasti. Syystä tai toisesta,
jälkimmäisellä elvytyskerralla yhtä viisaita investointikohteita ei ole osattu löytää.
En

usko

siihen,

että

velkakirjaostot

olisivat

vaikuttaneet

negatiivisesti

bruttokansantuotteen kehitykseen. Toisaalta, heikon taloustilanteen jatkuessa näinkin
pitkään, ehkä velkakirjaostoilla on jotain taloutta painavaa vaikutusta.
Tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että
määrällisellä keventämisellä on ollut vaikutusta bruttokansantuotteeseen ja sen
kasvuvauhtiin. Mikäli tulevaisuudessa aiotaan vielä käyttää määrällistä keventämistä
rahapoliittisena instrumenttina, niin näiden tulosten perusteella väitän, että
keskuspankin arvopaperiostojen tulisi keskittyä joihinkin muihin instrumentteihin,
kuin valtion velkakirjoihin. Kiinnelainalliset arvopaperit eivät ainakaan tämän datan
pohjalta vakuuta hyvinä määrällisen keventämisen ostokohteina. Tulokset eivät
kyenneet

osoittamaan

bruttokansantuotteeseen.

kiinnelainallisten

arvopapereiden

vaikutusta
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