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Eurojärjestelmä toteuttaa hintavakaustavoitettaan pyrkimällä viemään yh-

denmukaisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation keskipitkällä ai-

kavälillä lähelle kahta prosenttia. Vuoden 2014 aikana useat hintavakauden 

mittarit alkoivat poiketa rahapolitiikan strategiasta johdetusta hinta-ankku-

rista. 

EKP:n neuvosto toimi kahdella tavalla. Keskuspankkikorot vietiin historial-

lisen matalalle tasolle, ja pankkeja alettiin ensimmäistä kertaa veloittaa nii-

den keskuspankissa pitämistä talletuksista. Lisäksi käynnistettiin katettujen 

ja omaisuusvakuudellisten velkakirjojen ostot sekä annettiin pankeille ns. 

kohdennettuja juoksuajaltaan neljän vuoden luottoja. Näillä pyrittiin kiih-

dyttämään pankkien yksityiselle sektorille myöntämää luototusta. 

Vuoden 2014 loppua kohden euroalueen talouskehitys ja sitä myöten hin-

tanäkymät heikkenivät entisestään (kuvio 1).  Kehitystä alleviivasi inflaation 



 

painuminen joulukuussa euroalueella negatiiviseksi pitkälti öljyn hinnan ro-

mahduksen seurauksena.  

Heikentyvät talousnäkymät, pitkään erittäin matalana jatkunut inflaatio ja 

rahapolitiikan nollakorkorajoitteen realisoituminen ovat painaneet sekä ly-

hyt- että pitkäkestoisia inflaatio-odotuksia jo useamman kuukauden ajan. 

Vuoden 2014 lopussa markkinat alkoivat hinnoitella jo negatiivista inflaa-

tiota seuraavan vuoden ajalle (kuvio 2).  

 

Kehitys on osittain seurausta hintakorissa merkittävällä painolla olevan öl-

jyn hinnan pudotuksesta. Rahapolitiikan näkökulmasta kuitenkin oleelli-

sempaa on, että myös 3–5 vuoden inflaatio-odotukset ovat pudonneet voi-

makkaasti viime kesän jälkeen. Tältä pohjalta tarkasteltuna voidaan tulkita, 

että markkinat eivät uskoneet inflaation palaavan hintavakausmääritelmän 

tuntumaan sen jälkeen, kun energian hinnan laskujen suorat ja epäsuorat 

vaikutukset ovat poistuneet.  

Markkinahinnoista johdettujen pitkän aikavälin inflaatio-odotusten katso-

taan usein heijastavan keskuspankin strategian uskottavuutta.  Keskuspan-

kin huolta ennen neuvoston tämänviikkoista korkokokousta ei ole helpotta-

nut se, että inflaatio-odotukset olivat pudonneet ensi kertaa selvästi hintava-

kaustavoitteen alapuolelle: markkinoiden hinnoittelemien inflaatioswappien 



 

(eli -vaihtosopimusten) perusteella inflaation odotettiin asettuvan 1,5 %:in 

tuntumaan vielä viiden-kymmenen vuoden päästä.  

Toteutunut inflaatiokehitys heijastuu jossain määrin myös odotuksiin tule-

vasta. Ei kuitenkaan voida täysin poissulkea sitä mahdollisuutta, että viimei-

sen vuoden aikana koettu odotusten putoaminen heijastaisi laajempaa epä-

uskoa keskuspankin kykyyn palauttaa hintatason kasvuvauhti keskipitkällä 

aikavälillä tavoitetason mukaiseksi. Tällainen kehitys saattaisi pahimmillaan 

heikentää hintavakausmääritelmän asemaa ankkurina taloudellisia päätök-

siä tehtäessä. 

Markkinahinnoista johdetut odotukset voivat antaa tarpeettoman karun ku-

van euroalueen inflaationäkymistä. Kyselytutkimusten perusteella pisimmät 

inflaatio-odotukset eivät ole laskeneet markkinahintojen mukaisesti. Lisäksi 

inflaatio-odotukset ovat pudonneet viime aikoina vähintään yhtä paljon 

muillakin suurilla talousalueilla, erityisesti USA:ssa. Eurojärjestelmä ei kui-

tenkaan voi pitää inflaatiovauhdin hiipumisen mahdollista maailmanlaa-

juista luonnetta perusteena poikkeamiselle omasta strategiastaan.   

Tätä taustaa vasten EKP:n neuvosto päätti laajentaa voimassa olevaa osto-

ohjelmaa euroalueen valtionlainoihin ja kasvattaa ostojen määrää merkittä-

västi.  Eurojärjestelmä tulee ostamaan syyskuun 2016 loppuun mennessä 

kolmen käynnissä olevan osto-ohjelmansa puitteissa vähintään runsaan 

1000 miljardin edestä euroalueella liikkeeseen laskettuja arvopapereita. 

Neuvoston toimiin sisältyi myös kohdennettujen neljävuotisten keskuspank-

kiluottojen koron alentaminen 0,1 prosenttiyksiköllä. 

EKP:n neuvoston jo aiemmin ilmoittama tavoite taseen kasvulle sai aiempaa 

selvemmät määrälliset puitteet. Lisäksi ostovolyymien saavuttamisen hel-

pottamiseksi ohjelmaan sisällytettiin euroalueen valtionlainat sekä euroop-

palaisten ylikansallisten toimijoiden liikkeeseen laskemat velkapaperit. Eu-

rojärjestelmän päätöksiä voidaan pitää historiallisina, mutta ei ennennäke-

mättöminä. Keskeiset suuret keskuspankit ovat jo aiemmin toteuttaneet val-

tionlainojen ostoja (USA:n Federal Reserve sekä Japanin ja Englannin kes-

kuspankit).   

Eurojärjestelmän taseen kasvattaminen ei ole itseisarvo. Ostot kasvattavat 

liikkeellä olevan rahan määrää, mikä tulee näkymään euroalueen reaalita-

louden rahoitusolojen helpottumisena ja rahoituksen saatavuuden kasvuna. 

Euroalueella on edessä paljon avoimia kysymyksiä: esimerkiksi kuinka pal-

jon mitkäkin korot alenevat tai minkä omaisuuserien kysyntä kasvaa eni-



 

ten.  Vastaukset riippuvat paljolti keskuspankin ulkopuolisten tahojen pää-

töksistä: kenen taseesta arvopapereita myydään tai mitä myyjät tekevät saa-

millaan rahoilla.  

Euroalueen rahapolitiikka tukee osaltaan talouden elpymistä ja inflaation 

palautumista tavoitteen tuntumaan keskipitkällä aikavälillä. Vaikka nyt to-

teutettavien ostojen vaikutusten lopullinen arviointi on vaikeata, eilisten 

päätösten pohjalta on entistä selvempää, että hintavakaustavoitteesta tullaan 

pitämään kiinni. EKP:n neuvosto on sitoutunut jatkamaan kevyttä rahapoli-

tiikkaa, kunnes inflaation ura palautuu kestävästi tavoitteen mukaiseksi eli 

hieman alle kahteen prosenttiin. 
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