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Tyypillisesti ekonomistit olettavat, että taloudella on yksi tasapainotila, jota 

kohti talous liikkuu pitkällä aikavälillä. Talouden ajaa pois tasapainosta sen 

kohtaamat yllättävät muutokset, joita kutsutaan sokeiksi. Talouden kohtaa-

mat sokit ja niihin liittyvä talouden dynamiikka aiheuttavat lasku- ja nousu-

suhdanteita, mutta nämä ovat ohi meneviä ilmiöitä ja lopulta talous palautuu 

kohti tasapainoa. Vähemmän tarkasteltu asia on, että tasapainoja voi olla 

enemmän kuin yksi. Tällainen useamman tasapainon tilanne voi keskeisesti 

vaikuttaa inflaation määräytymiseen nollakorkojen tapauksessa. 

Tällaista tilannetta on kuvattu oheisessa kuviossa, jossa on ympäröity kaksi 

tasapainoa A (hyvä tasapaino) ja B (huono tasapaino). Tasapaino taloudessa 

muodostuu, kun rahapolitiikkasääntö (yhtenäinen viiva) ja reaalitalouden 

tasapainoa kuvaava Fisher-yhtälö (katkoviiva) leikkaavat toisensa. Rahapo-

litiikkasääntö antaa ohjauskoron eri inflaation arvoilla. Fisher-yhtälö taas 



 

kuvaa inflaation ja ohjauskoron yhdistelmiä, joilla reaalitalous on tasapai-

nossa. Kuviossa on myös ohjauskoron ja inflaatioon havaintoja euroalueelta 

ja Japanista viimeisen noin 15 viime vuoden ajalta. 

EKP:n tavoite on keskipitkällä aikavälillä saavuttaa hieman alle 2 prosentin 

inflaatio euroalueella (Tasapaino A). Tyypillisesti keskuspankki ohjaa inflaa-

tiota muuttamalla ohjauskorkoaan siten, että reaalikorko taloudessa muut-

tuu. Reaalikorko on markkina- tai nimelliskoron ja (odotetun) inflaation vä-

linen erotus. Keskuspankki voi muuttaa taloudessa vallitsevaa reaalikorkoa, 

kun ohjauskorkoa muutetaan enemmän kuin inflaatio muuttuu. Tätä periaa-

tetta kuvastaa tasapainon A ympärillä jyrkästi nouseva käyrä, joka kuvaa ra-

hapolitiikkasääntöä. Euroalueen havaintojen voidaan katsoa noudattaneen 

tasapainon ympäristössä tätä sääntöä: inflaation ollessa tavoitetta korke-

ampi on ohjauskorko saanut korkean arvon ja päinvastoin on tapahtunut, 

kun inflaatio on ollut alle tavoitteen. 

Talous voi kuitenkin kohdata sarjan negatiivisia sokkeja tai yhden huomat-

tavan pitempiaikaisen sokin, joka ajaa inflaation hyvin alhaiselle tasolle. Tätä 

kuvastaa viimeaikaisten havaintojen ympäröity joukko. Hyvin alhainen in-

flaatio ajaa edellä mainitusta periaatteesta johtuen myös ohjauskoron alas – 

jopa nollaan. 

Nolla-alarajan läheisyys rajoittaa ohjauskoron käyttöä rahapolitiikassa, 

minkä johdosta muutokset inflaatiossa johtavat yhä pienempiin muutoksiin 

ohjauskorossa. Tätä kuvastaa rahapolitiikkasäännön lähes vaakasuora 

osuus. Ohjauskorkoa ei enää voida laskea, vaikka inflaatio edelleen laskisi. 

Tästä seuraa, että reaalikorko ei enää muutu haluttuun suuntaan, eikä kes-

kuspankki enää pysty ohjauskorkoa muuttamalla ohjaamaan inflaatiota 

kohti tavoitetta. Tilanne tunnetaan yleisesti likviditeettiloukkuna. 

Tässä tilanteessa inflaatio voi ajautua myös huonon tasapainon (B) tilaan. 

Japanin talous näyttää pysytelleen pitkään tällaisen tasapainon ympärillä. 

Euroalueen viimeaikaiset havainnot ovat lähempänä kuin koskaan ennen ta-

sapainoa, jossa Japani on ollut pitkään. Euroalueen voidaan siis ajatella ole-

van vaarassa joutua Japanin kaltaiseen pitkäaikaiseen deflaatioon. 

Rahapolitiikan avulla voidaan keskeisesti vaikuttaa siihen, kumpaan tasapai-

noon talous lopulta ajautuu. Aktiivisella rahapolitiikalla päästään keskus-

pankin tavoittelemaan tasapainoon A, mutta passiivisella politiikalla voi-

daan ajautua ei-toivottuun tasapainoon B. Ei-toivottuun tasapainoon (B) 



 

ajautuminen on mahdollista, koska ohjauskoron nolla-alaraja tekee ohjaus-

korolla harjoitetun rahapolitiikan passiiviseksi, minkä vuoksi inflaatiota ei 

enää voida ohjata reaalikorkoa muuttamalla. 

Rahapolitiikan ei kuitenkaan tarvitse muuttua passiiviseksi, kun ohjausko-

ron nolla-alaraja saavutetaan. Keskuspankki voi käyttää ns. epätavallisia toi-

mia kuten määrällistä keventämistä. Tammikuussa EKP ilmoittikin laajen-

netun osto-ohjelman aloittamisesta euroalueella. Tämän avulla keskus-

pankki voi laskea pidempiä korkoja taloudessa, signaloida pitkäaikaista si-

toutumistaan alhaiseen korkotasoon ja kasvattaa inflaatio-odotuksia. Laaja-

mittaiset ostot laskevat tämänhetkistä tai odotettua reaalikorkoa taloudessa. 

Kokemukset vuonna 2010 USA:ssa harjoitetusta määrällisestä keventämi-

sestä ja euroalueen alustavat kokemukset joukkolainojen ostoista ovat roh-

kaisevia inflaation ja inflaatio-odotusten kehittymisen näkökulmasta. Toisin 

sanoen rahapolitiikalla voidaan estää talouden joutuminen pitkäaikaiseen 

deflaatioon. 

Aihepiiriä on käsitelty tarkemmin kirjoituksessa Euroalue voi välttää Japa-

nin tien. 
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