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1 Johdanto 

Tässä muistiossa esitellään ensin rahapolitiikan vaikutuskanavia sellaisina kuin niitä on eri-

telty sekä teoriassa että käytännössä. Erityinen huomio pyritään kohdistamaan kanavien 

merkitykseen rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteissa. Empiirisessä osassa tarkastellaan vii-

meaikaista Yhdysvalloista alkanutta markkinahäiriötä ja sen vaikutuksia varsinkin euroalueel-

la. Painopiste on rahapolitiikan vaikutuksissa, ei keskuspankin operaatioissa. Siten tämän 

selvityksen ulkopuolelle jäävät mm. likviditeettitukeen liittyvät näkökohdat.  

Suuret kansainväliset pankit tekevät häiriön vuoksi suuria sijoitustensa arvonalennuksia. 

Välittömänä ongelmana on alaskirjausten mitoitus olosuhteissa, joissa markkinoiden hinnoit-

telu on pahasti häiriintynyt. Alennukset ovat kirjanpidollisia, eli luonteeltaan luotto-

tappiovarauksia. Ne eivät siten vie likviditeettiä, mutta alentavat oman pääoman arvoa. On 

epäselvää, milloin luottotappiot lopullisesti realisoituvat ja miten ne kohdentuvat.  

Kysymys on suurista summista, tappioiden osalta ilmeisesti sadoista miljardeista dollareis-

ta eli useista prosenteista suhteessa Yhdysvaltain BKT:hen. Tällaiset tappiot ovat raskaita 

pankeille mutta eivät välttämättä kovin vaarallisia koko taloudelle. Tappioista huomattava osa 

tulee ulkomaisille sijoittajille. On myös mahdollista, että arvonalennukset osoittautuvat osin 

liiallisiksi, jolloin niitä voidaan myöhemmin tulouttaa. 

Rahapolitiikan vaikutus talouteen ja sen eri muuttujiin menee lukuisten eri kanavien kaut-

ta. Vaikutuskanavia on selvitetty paljon sekä teoriassa että käytännössä, mutta edelleen nä-

kemykset välittymismekanismin yksityiskohdista ovat vaihtelevia ja kiistanalaisia. Muutamiin 

teoriassa keskeisiin kanaviin näkee markkina-analyyseissä vedottavan hyvin vähän, jos ol-

lenkaan. Toisaalta käytännön analyyseissä tarkastellaan ilmiöitä, joita ei juuri näy teoreetti-

sissa malleissa. Kanavat liittyvät toisiinsa ja menevät usein päällekkäin. Kysymys onkin pal-

jolti eri näkökohtien painotuksista.  

Myös keskuspankit painottavat kuvauksissaan rahapolitiikan vaikutuskanavia varsin eri 

tavoin. Liitteeseen on sisällytetty muutamia keskuspankkien kuvioesityksiä. Bank of England 

esittää inflaatiotavoiteajattelun mukaisen välittymismekanismin, jossa ei ole rahoituksen 

määrämuuttujia ollenkaan. Fedin kuvassa vaikutus menee määrämuuttujien kautta. EKP 

sisällyttää kuvioon rahamäärän. 

Välittymismekanismia tarkastellaan harvoin yksityiskohtaisesti, osin siitä syystä, ettei ra-

hapolitiikan välitavoitteita nykyisin juuri korosteta. Malleissa rahapolitiikan vaikutus pelkiste-

tään voimakkaasti. Jopa rahapoliittisten ratkaisujen perustelu pyrkii käytännössä rajoittu-

maan suppeaan, paljolti senhetkisen "muodin" mukaiseen muuttujajoukkoon ja analyysiin. 
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Yleisesti esitetään pelkistetysti niin, että rahapolitiikan vaikutus menee suoraan korosta in-

flaatioon ja muihin tavoitemuuttujiin. Keskustelua käydään lähinnä siitä, kuinka pitkä on vai-

kutusviive. Yleensä sen katsotaan olevan ½–2 vuotta.  

Perinteiset rahapolitiikan välittymiskanavia kuvaavat teoriat on rakennettu maailmassa, 

jossa rahoitusmarkkinat olivat kansalliset ja tarkastelu oli rajattu muutamiin vaateisiin, lähinnä 

rahaan, pankkiluottoihin ja obligaatioihin. Parin viime vuosikymmenen, jopa muutamien viime 

vuosien, aikana rahoitusmarkkinoiden rakenne on kuitenkin muuttunut merkittävästi. Sijoitus-

kohteet ovat monipuolistuneet, vaateiden ja niiden ehtojen jälkimarkkinat ovat kehittyneet 

tavattomasti ja lisäksi rahoitusmarkkinat ovat globalisoituneet. Muutosten vaikutukset ovat 

varmaan suuria, mutta niiden merkityksestä ei ole selvää käsitystä. Rahoitusmarkkinoiden 

analyyttinen hallinta on nykyisin kaikkialla epävarmaa.  

Rahapolitiikan vaikutuskanavien hallinnan heikkous korostuu häiriötilanteissa. Herää ky-

symys, toimivatko välittymiskanavat häiriötilanteissa normaalilla tavalla, vai olisiko häiriötilan-

teissa rahapolitiikan välittymistä tarkasteltava jotenkin poikkeavasti. Tässä muistiossa asiasta 

otetaan esiin joitakin näkökohtia viimeaikaisen rahamarkkinahäiriön valossa. Häiriö on ollut 

euroalueella vaikutuksiltaan lievä, mutta se tarjoaa lähtökohdan arvioida myös mahdollisten 

vakavien rahoituskriisien seurauksia.  

Vanha välittymiskanavia koskeva linjanveto liittyy siihen, meneekö vaikutus ensisijaisesti 

koron vai määrämuuttujien kautta. Onko kontrolloitava rahan määrää vai korkoa? Edellisen 

näkemyksen mukaan keskuspankki voi tarjota pankeille keskuspankkirahaa, jonka turvin 

pankit laajentavat luottojaan ja pankkirahaa. Perinteisesti esimerkiksi oppikirjojen tarkaste-

luissa rahamäärän asema on korostunut, mutta viimeisten parin vuosikymmenen aikana ra-

hapolitiikka on perustunut korkopainotteiseen analyysiin. Sama muutos on toteutunut myös 

teoriapuolella. 

Taustana voi todeta (St. Louisin Fedin nykyisen pääjohtajan) William Poolen vuonna 1970 

esittämän "klassisen" analyysin, jonka perustulos on se, että (1) jos rahamuuttujien kehitys 

on epävakaata, politiikassa on ohjattava korkoa ja (2) jos reaalimuuttujien kehitys on epäva-

kaata, on painotettava rahakehityksen vakauttamista.1  Reaalimuuttujien kehitys on käytän-

nössä yleensä selvästi vakaampaa kuin rahoitusmuuttujien kehitys, ja näinhän on erityisesti 

rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteissa. Tärkein syy koron merkityksen nousuun on ollut ra-

hamäärän säätelyä painottaneen monetarismin epäonnistuminen rahapolitiikan toteuttami-

sessa 1970- ja 1980-luvuilla. 

 
1 Poole (1970). 
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Rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteille on tyypillistä, että talousyksiköiden likviditeetti-

preferenssi lisääntyy. Tämä koskee niin rahoituslaitoksia kuin suurta yleisöäkin. Likvidien 

varojen lisäyksellä varaudutaan omiin rahoitusongelmiin ja velkaantumismahdollisuuden häi-

riytymiseen, mutta sijoitusten varovaisuutta lisää myös epäilys vastapuolen maksukyvystä. 

Näissä oloissa ainakin tukkumarkkinoiden likviditeettiä sijoitetaan normaalia enemmän kes-

kuspankkien ja taloudeltaan vahvojen valtioiden velkapapereihin. 

Rahalaitosten ja yleisön likvidien varojen kasvu epävarmuuden vuoksi on ongelmallista 

rahapolitiikan tulkinnan kannalta. Pankkien halu lainata reservejä keskuspankilta ei merkitse 

tässä tilanteessa niiden luotonantohalujen lisääntymistä, mikä voisi olla tulkinta normaa-

lioloissa. Yleisön hallussa olevan rahan määrän nopea kasvu taas ei ehkä indikoi vauhdittu-

vaa rahan käyttöhalua vaan pikemminkin reaalikysynnän heikkenemistä.  

Mikä sitten on se markkinakorko, jonka kautta korkopolitiikka välittyy reaalitalouteen ja in-

flaatioon? Teoreettisissa tarkasteluissa on tyypillisesti yksi korko, usein pitkäaikaisen obli-

gaation korko. Tämä on perusteltua tarkasteltaessa yritysten investointeja ja asuntoinvestoin-

teja. Kulutus riippuu myös lyhytaikaisesta korosta. Lyhyeen korkoon sidottu pitkäaikainen 

rahoitus on välimuoto. Vaihtuvan koron kustannus heilahtelee, mutta pitkän päälle korkokus-

tannuksen pitäisi periaatteessa asettua (eräillä tekijöillä korjattuna) keskimäärin samaksi kuin 

kiinteässä korossa. Todellisuudessa taloudet näyttävät olevan "likinäköisiä", eli lainan koron 

lähtötaso korostuu päätöksissä. Ongelmana on lisäksi, että on useita viitekorkoja, jotka käyt-

täytyvät hiukan eri lailla.  

Keskuspankki asettaa normaalisti vain jonkin lyhyen aikavälin koron. Koska pitkäaikaiset 

korot ovat keskiarvoja odotetuista lyhyistä koroista, keskuspankki ohjaa periaatteessa myös 

pitkäaikaisia korkoja ja koko tuottokäyrää. Näin olisi erityisesti nykyisin, jolloin keskuspankit 

pyrkivät myös informaatiopolitiikallaan ohjaamaan korkouraa. Toisaalta on lähdetty usein 

siitä, että keskuspankki voi ohjata tuottokäyrää vain jonkin matkaa sen lyhyestä päästä, ja 

markkinat määräävät pitkän koron, joka heijastaa lähinnä säästämisen ja investointien reaa-

lista tasapainoa sekä inflaatio-odotuksia. Viime aikoina on korostettu myös globaalia näkö-

kulmaa: kansainvälinen pitkä reaalikorko määräytyy maailman säästämisen ja investointien 

tasapainosta. Markkinakorko muodostuu joka tapauksessa erilaisista kysyntä- ja tarjontateki-

jöistä, ja usein sen tasoa on vaikea selittää perustekijöillä.  

Rahamarkkinahäiriön tarkastelun lähtökohdaksi voi ottaa ns. riskittömän koron. Tätä edus-

taa käytännössä valtion velan korko. Koron päällä näkyvät riskitekijät, ennen kaikkea luotto-

tappio- ja likviditeettiriski sekä koron odotettu epävakaus. Nimelliskorossa näkyy myös inflaa-

tiolisä, joka on luonteeltaan inflaation hyvittävää kuoletusta eikä korvausta rahoituksen käy-
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töstä, sekä inflaatioepävarmuuteen liittyvä riskipreemio. Inflaation uhatessa nimelliskorkome-

not nousevat. Lyhytaikaista tai vaihtuvakorkoista velkaa omaavat talousyksiköt joutuvat leik-

kaamaan vastaavasti muita menojaan.   

Rahoitusmarkkinat eivät käytännössä toimi täysin tehokkaasti. On informaatiovajeita, koh-

tuutonta riskiottoa, virhearvioita jne. Luotonantajilla ei ole aina riittävästi tietoa asiakkaistaan. 

Niinpä aina esiintyy jonkinasteista luotonsäännöstelyä. Tällä termillä voidaan tarkoittaa eri 

tekijöitä, kuten poikkeuksellisen suurta koron riskilisää, suurta omarahoitusosuutta, vahvoja 

vakuuksia, kriittistä velanhoitokyvyn arviointia tai luotonannosta kokonaan pidättymistä. Luo-

tonottajaan kohdistuvien tekijöiden lisäksi luotonantajan luotonantomahdollisuudet voivat 

ehtyä rahoituksen lähteiden häiriytyessä tai oman pääoman tullessa rajoitteeksi. 

EKP käyttää rahoituksen saatavuutta luonnehtiessaan yleistermiä "financing conditions" 

(joka on käännetty hiukan vaihtelevasti: rahoitusolot, rahoitustilanne tms.). Se kattaa laajasti 

korkorakenteen mutta myös rahoituksen saatavuuteen liittyvät tekijät. Se on siis laaja-

alaisempi muuttuja kuin teoriamaailman korko. Käsitteen käyttö jää kuitenkin epämääräisek-

si, koska sen taustalla olevia muuttujia ei voi painottaa yhteen. Säännöstelytekijät korostuvat 

rahoitusmarkkinahäiriöissä ja -kriiseissä. Onkin ilmeistä, ettei korkokanava ole nykyisessä-

kään häiriössä rahoituksen keskeisin vaikutustie, vaan vaikutukset tulevat määrällisestä kehi-

tyksestä ja paljolti pankkien rahoitusehtojen kiristymisestä. 
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2 Rahapolitiikan välittymisen mekanismit 

Talousteorian mukaan rahapolitiikka välittyy reaalitalouteen useiden eri kanavien kautta, joita 

kuvaillaan alla pelkistetysti.2

Korkokanava on perinteisten makromallien keskeinen rahapolitiikan välittymismekanismi, 

jossa lyhyen nimellisen koron nousu johtaa hintajäykkyyksien vallitessa reaalikoron nousuun 

ja siten pääoman käyttökustannusten kasvuun. Reaalikoron nousu johtaa investointikysyn-

nän supistumiseen ja kulutuskysynnän lykkäämiseen. Korkokanava sisältyy niin perinteisiin 

IS-LM malleihin kuin viimeaikaisiin eteenpäin katsoviin uuskeynesiläisiin malleihin. Monissa 

tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että makrotaloudelliset muuttujat reagoivat varsin voi-

makkaasti pieniinkin muutoksiin keskuspankkien ohjauskoroissa.3  Tällaisten vaikutusten 

tuottaminen edellyttäisi malleihin huomattavasti empiiristä evidenssiä suurempaa investoin-

tien joustoa suhteessa pitkiin reaalikorkoihin. Korkokanava on tuottanut suhteellisen vaati-

mattomia makrotaloudellisia vaikutuksia, joten tutkimuksessa on tarkasteltu muita rahapolitii-

kan välittymisen mekanismeja.  

Valuuttakurssikanavassa korkoerot maiden välillä vaikuttavat valuuttakurssiin kattamatto-

man korkopariteetin kautta. Kotimaisen koron nousu suhteessa ulkomaiseen korkoon johtaa 

aluksi valuutan vahvistumiseen ulkomailta tulevan sijoitusintressin vuoksi. Kotimaan valuutan 

vahvistuminen tekee kotimaisista hyödykkeistä kalliimpia suhteessa ulkomaisiin hyödykkei-

siin, mikä johtaa nettoviennin ja siten kokonaistuotannon supistumiseen. Korkopariteettiteori-

an lähtökohtana on valuuttakurssien määräytyminen odotettujen tuottojen perusteella. Kat-

tamattoman korkopariteetin mukaan korkeamman nimelliskoron valuutan odotetaan heikke-

nevän ajan myötä matalamman nimelliskoron valuuttaa vastaan, sillä eri valuutan määräisten 

korkoinstrumenttien tuottojen pitää olla yhtä suuret.4  

Tobinin q -teorian (1969) mukaan rahapolitiikka vaikuttaa reaalitalouteen osakkeiden ar-

vonmuutosten kautta. Tobinin q mittaa yrityksen markkina-arvon suhdetta fyysisen pääoma-

kannan (nykyhintaiseen) jälleenkorvauskustannukseen. Rahapolitiikan kiristyessä korkeam-

mat korot nostavat obligaatioiden houkuttelevuutta sijoituskohteina suhteessa osakkeisiin, 

 
2 Katsauksia rahapolitiikan välittymisestä: ks. Ireland (2006), Putkuri (2003), Kuttner & Mosser (2002), Mishkin (1995). 
3 Mm. Bernanke & Gertler (1995) ja Christiano et al. (2000). 
4 Vaikka korkopariteetti tarjoaa hyödyllisen teoreettisen lähtökohdan valuuttakurssien ja talouden fundamenttien välisten riippu-

vuuksien tarkasteluun ja valuuttakurssiennusteiden tekemiseen, sille ei ole löydetty empiiristä näyttöä kehittyneiden maiden 

kelluvien valuuttojen osalta, pikemminkin päinvastoin. 
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jolloin osakkeiden hinnat laskevat. Kun q on alhainen, yrityksen on laskettava liikkeelle 

enemmän osakkeita investointiprojektin rahoittamiseksi, jolloin investoinnit tulevat yritykselle 

kalliimmiksi. Aggregaattitasolla tuotanto supistuu, sillä projektit jotka olivat vain marginaali-

sesti kannattavia, jäävät rahoittamatta, kun q laskee. Toisaalta, jos yritykset haluavat hankkia 

pääomaa q:n ollessa matala, ne voivat uuden pääoman sijaan ostaa edullisesti jonkin ole-

massa olevan yrityksen (ja sen pääoman). Investointikysyntä laskee tuolloin. Tobinin q on 

suoraan sovellettavissa paitsi yritysten investointeihin myös asuntoinvestointeihin.  

Varallisuuskanava perustuu Andon & Modiglianin (1963) life-cycle -malliin, jossa tulojen 

ohella varallisuus vaikuttaa kulutukseen. Kulutus määräytyy tässä mallissa kuluttajien koko 

elinkaaren resurssien mukaan, resurssien koostuessa inhimillisestä pääomasta, reaalisesta 

pääomasta ja rahoitusvarallisuudesta (mm. osakkeista). Osakehintojen lasku supistaa kulut-

tajan koko elinkaaren resursseja, minkä seurauksena kulutus supistuu. Rahapolitiikan vaiku-

tukset ulottuvat myös muihin varallisuusmuotoihin kuten kiinteistöjen ja maan hintoihin. Eri-

tyisen selvä varallisuuskanavan vaikutus on niissä maissa, joissa asuntoa - ja jopa sen arvon 

nousua - on totuttu käyttämään kulutusluoton vakuutena. 

Pankkiluottokanava perustuu ajatukselle, että pankit ovat riippuvaisia pankkireserveistä 

rahoituslähteenä, jolloin pankkireservejä supistava rahapolitiikan kiristäminen vähentää 

pankkien lainattavissa olevia varoja. Kun pankit ovat ainoa rahoituksen lähde joillekin yrityk-

sille (sekä kotitalouksille), pankkien luotonannon supistuminen johtaa pankkiriippuvaisten 

luotonottajien rahoituskustannusten kasvuun, lainanoton supistumiseen ja investointien vä-

henemiseen. Pankkiluottokanavan merkitys on sitä suurempi, mitä suurempi on luotonottaji-

en riippuvuus pankeista luotottajina.5  

Laaja luottokanava tai tasekanava toimii yrityksen nettoarvon kautta. Nettoarvon ja kassa-

virran heikkeneminen kasvattaa preemiota, jonka yritys joutuu maksamaan ulkoisesta rahoi-

tuksesta, ja supistaa siten investointeja. Kirjallisuudessa (mm. Bernanke & Gertler 1989) 

käytetään käsitettä "financial accelerator" kuvaamaan vaikutusta, jossa yritysten nettoarvo on 

myötäsyklinen ja rahoituspreemio vastasyklinen, mikä tuottaa kerroinvaikutuksen, joka voi-

mistaa rahapolitiikan välitysmekanismia. Laajassa luottokanavassa rahoitusmarkkinoiden 

informaation epäsymmetrisyydellä on tärkeä rooli. Malleissa oletetaan, kuten jo ensimmäisen 

sukupolven pankkiluottomalleissa (mm. Stiglitz & Weiss 1981), että luottoa hakevilla yrittäjillä 

on "yksityistä" tietoa projektiensa menestymismahdollisuuksista. Jos yrittäjillä on rajoitettu 

 
5 Hiljattaisessa puheessaan Bernanke (2007) arvelee, ettei pankkiluottokanavalla ole nykyään suurta merkitystä Yhdysvalloissa. 

Sen sijaan enemmän pankkirahoitukseen perustuvissa Euroopan maissa pankkiluottokanavalla on edelleen merkitystä 

 (Ehrmann et al. 2003). 
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vastuu, koron nousu (ja nettoarvon lasku) voi johtaa ns. käänteiseen valikoitumiseen (adver-

se selection), jolloin ainoastaan hyvin riskipitoisille projekteille haetaan rahoitusta ja luo-

tonantajan odotetut voitot voivat supistua koron nousun myötä. Luotonantajan ei tällöin kan-

nata lisätä luotonantoaan koron noustessa, vaikka kysyntää luotoille olisikin. Lopputuloksena 

on luotonsäännöstely ja ali-investoinnit. 

Viimeaikaisessa teoreettisessa tutkimuksessa yhdistyvät uuskeynesiläiset ja real business 

cycle (RBC) -mallit, ja niissä keskeisesti vaikuttavat mikroperusteista johdetut hinta-

jäykkyydet sekä optimaalisesti toimivat agentit ja rationaaliset odotukset.  Tavanomaisessa 

DSGE-mallissa6 rahapolitiikka välittyy perinteisen korkokanavan kautta. Koronnosto vaikut-

taa Taylor-säännön kautta lyhyttä nimellistä korkoa nostaen ja myös reaalikorkoa nostaen 

kun hinnat sopeutuvat hitaasti. Reaalikoron nousu johtaa kotitalouksien kulutuksen ja koko-

naistuotannon supistumiseen. Phillips-käyrän mukaan kokonaistuotannon supistuminen aset-

taa inflaatiolle alasuuntaisia paineita, ja inflaatio supistuu asteittain korkosokin jälkeen. Odo-

tuksilla on se seuraus, että rahapolitiikan vaikutukset riippuvat siitä, ovatko rahapolitiikkatoi-

menpiteet odotettuja vai eivät. Nopeasti kasvavassa DSGE-kirjallisuudessa on tutkittu raha-

politiikan välittymisen eri mekanismeja, ja malleihin voidaan rakenteensa ansiosta sisällyttää 

useita rahapolitiikan välittymismekanismeja.7  

Viimeaikaisessa tutkimuksessa on tarkasteltu myös nimellisten korkojen nollarajaa raha-

politiikan välittymisen kannalta. Nimelliset korot eivät voi laskea nollan alapuolelle, sillä tällöin 

lainanantajat pitäisivät mieluummin käteistä kuin lainaisivat rahaa negatiivisella korolla. Eri-

tyisesti matalan inflaation ja nimelliskorkojen oloissa keskuspankki voi törmätä tähän nollara-

jaan. Vaihtoehtoisista tavoista elvyttää taloutta Bernanke, Reinhart ja Sack (2004) tarkaste-

levat keskuspankin kommunikaatiota yleisön odotusten muovaamiseksi, määrällistä rahapoli-

tiikkaa sekä keskuspankin kohdistettuja pitkän maturiteetin obligaatioiden ostoja pitkien kor-

kojen laskemiseksi.8  Korkojen nollaraja voi olla relevantti mm. tilanteessa jossa ylivelkaan-

tuminen on suurta, jolloin korkopolitiikan vaikutus ilmeisesti lisääntyy koron noston suhteen 

mutta vähenee koron laskun osalta. Raskaasti velkaantuneen talouden stimuloiminen vaatisi 

suurta koron laskua, mikä alhaisen lähtötason vallitessa voi ajaa keskuspankin nollarajalle. 

 
 

6 Dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon malli, engl. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. 
7 Mm. Woodford (2003), Clarida et al (1999) käsittelevät perusteellisesti uuskeynesiläisen mallin implikaatioita rahapolitiikalle. 

Obstfeld & Rogoff (1995) rakentavat avotalousmallin, jossa valuuttakurssikanava toimii yhdessä korkokanavan kanssa rahapoli-

tiikan välittämisessä. Andres et al. (2004) laajentavat uuskeynesiläisen mallin sisältämään varallisuushintakanavia. Bernanke et 

al. (1998) laajentavat standardimallin sisällyttämällä siihen myös rahapolitiikan välittymisen tase-kanavan. 
8 Ks myös esim. Svensson (2003) ja Evans et al. (2007) raha- ja finanssipolitiikasta likviditeettiloukun yhteydessä. 
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3 Rahoitusmarkkinoiden uudet ilmiöt 

Perinteiset teoriat perustuvat yksinkertaiseen rahoitusjärjestelmään, jossa rahoituksen välitys 

toteutui toisaalta pankkien taseiden, toisaalta pitkäaikaisten obligaatiomarkkinoiden kautta. 

Tällaisessa järjestelmässä mm. rahoituksen riskit jakautuivat selvästi. Kuitenkin rahoituksen 

välitys on hiljalleen tavattomasti monipuolistunut. Muutoksen taustalla on kehittynyt tietotek-

niikka, jonka turvin pystytään hallitsemaan aina mutkikkaammiksi käyviä, jälkimarkkinoihin ja 

johdannaisiin perustuvia rahoitusrakennelmia. Kehitystä on tukenut markkinoiden kansainvä-

listyminen, joka on laajentanut riskien siirtomahdollisuuksia ja joka näkyy mm. kasvaneina eri 

maiden vaihtotaseiden yli- ja alijääminä.  

Raha- ja luottokäsitteiden rajaaminen on aina ollut hankalaa sekä rahalaitosten että vaa-

teiden määrittelyn osalta, ja se vaikeutuu koko ajan. Pankkien rahoituksen lähteet jakautuvat 

uudella tavalla. Pankit ottavat rahoitusta entistä enemmän myös markkinainstrumenteilla. 

Talletuksia siirretään (pankkeihin kytköksissä oleviin) rahastoihin rahasto-osuuksiksi, jolloin 

luottoriski siirtyy pankkien asiakkaille. Pankit kauppaavat entistä enemmän rahoitusta ta-

seensa ulkopuolella tai rahoitus käy vain tilapäisesti taseessa. Tällaista toimintaa on ryhdytty 

luonnehtimaan termillä "originate and distribute". 

Perinteinen luottosopimus on hajonnut. Se pilkotaan yleisesti sekä ehdoiltaan että rahoi-

tuksen määrältään osiin, joilla käydään jälkimarkkinakauppaa. Luottoriski voidaan osittaa 

eriasteisiin riskeihin ja myydä osina tai kokonaan, määräajaksi tai pysyvästi. Yleisesti arvioi-

daan, että kun näin tehdään, alkuperäinen riskiarvio löystyy. Epäilemättä otetaan entistä 

enemmän myös myönteisiä isoja riskejä, jotka kuitenkin olisi hinnoiteltava oikein. Tosiasiassa 

on otettu myös räikeästi liiallisia riskejä, kuten Yhdysvaltain subprime-asuntolainoissa, ja 

nämä riskit on onnistuttu myymään edelleen ammattisijoittajille. 

Kehitys on pääosin myönteistä, ja uudet käytännöt ovat tulleet jäädäkseen. Kuitenkin ra-

hoitusmarkkinat ovat käyneet vaikeammin hahmotettaviksi ja hallittaviksi. Seurantajärjestel-

mät, tilastointi ja rahoitusilmiöiden analysointi ovat jääneet jälkeen. Riskejä on vähätelty. 

Yleisesti katsotaan esimerkiksi, ettei asuntoluotoista - edelleen myydyistäkään - tule suuria 

tappioita, koska luotoilla on vakuutena ko. asunto. Tällaiseen menneisyyden ekstrapolointiin 

liittyy ilmeinen moral hazard. Ei asuntoluottojakaan voi myöntää riskeittä rajattomasti.  

Myös laaja luottokanava korostuu. Pankit ovat mm. luoneet sijoitusyksikköjä taseensa ul-

kopuolelle (Structured Investment Vehicle eli SIV, tai "conduit" ym.) - osin vakavaraisuus-

sääntöjen kiertämiseksi. Nämä ovat hoitaneet riskipitoista sijoitustoimintaa rahoittamalla sen 
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lyhytaikaisilla yritystodistuksilla. Kuitenkin riskit ovat edelleen paljolti pankeilla, koska näille 

yksiköille on annettu luottolupauksia erityisesti juuri yllättävien likviditeettivaikeuksien varalle. 

Luottolupaukset ovat osittaisia, mutta sijoittajat näyttävät pitävän emopankkeja vastuullisina 

tytäryksiköittensä kaikista vastuista. 
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4 Viimeaikainen rahoitusmarkkinahäiriö 

Keskeisiä teollisuusmaita vaivaava markkinahäiriö alkoi hiljalleen maailman vahvimman ra-

hoitustalouden, Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta. Häiriö kärjistyi kesällä 2007 ja iski uusiin, 

paljolti asuntolainoihin pohjautuviin instrumentteihin ja niihin sijoituksia tehneisiin instituutioi-

hin. Hoitamattomien asuntoluottojen määrät alkoivat kasvaa ja uhka luottotappioista kasvoi. 

Markkinoiden toiminta vaikeutui ja joidenkin instrumenttien osalta kaupankäynti pysähtyi, kun 

osapuolilla ei ollut käsitystä riskien suuruudesta ja niiden sijainnista. Uudeksi ilmiöksi osoit-

tautui, että riskit ovat laajasti keskeisillä kansainvälisillä pankeilla.  

Rahamarkkinalikviditeettiä turvattiin aluksi antamalla keskuspankeista ylimääräistä rahoi-

tusta, osin myös sen kustannuksia alentamalla. Rahoitusmarkkinoiden elvyttämiseen selvästi 

perustuvia koronlaskuja ei ole kuitenkaan tehty. Yhdysvaltain keskuspankki on perustellut 

voimakkaan koron laskunsa ensisijaisesti reaalitalouden näkymillä. EKP ja monet muut kes-

kuspankit eivät ole laskeneet ohjauskorkoaan; päinvastoin useissa pienissä maissa korkoa 

on nostettu. 

Sekä ekonomistit että vakausviranomaiset yllättyivät häiriön voimakkuudesta, mutta pa-

hempi on, että myös velkaa ottaneet ja sijoituksia tehneet instituutiot ovat hämmentyneitä 

tekemisistään. Pankit tekevät suuria sijoitustensa arvonalennuksia pystymättä kuitenkaan 

kunnolla mitoittamaan niitä markkinoiden hinnoittelun pahasti häiriydyttyä. On epäselvää, 

milloin luottotappiot aidosti realisoituvat ja miten ne kohdentuvat. Koska osa riskien siirroista 

on määräaikaista, kohdentuminen riippuu tappioiden realisoitumisen ajankohdasta ja velko-

jen jälkimarkkinoiden toimivuudesta. Jos markkinoiden heikko toimivuus jatkuu pitkään, mo-

nien riskisijoittajien, myös rahoituslaitosten likviditeetti kuivuu.  

Instrumentin - nimenomaan lyhytaikaisten markkinavelkapapereiden - likviditeettiriski on 

korostunut perinteisen luottotappioriskin rinnalla. Monille on tullut yllätyksenä se, että luoki-

tuslaitosten luokitukset ei kerro likviditeettiin liittyvästä hintariskistä vaan luottotappioriskistä. 

Kuitenkin joidenkin korkeallekin luokiteltujen jälkimarkkinapaperien markkinat ovat ajoittain 

kokonaan kuolleet.  

Rahoitusepävarmuus on näkynyt korkomarkkinoilla riskilisien kasvuna, mutta myös eri lik-

viditeettikäsitteissä, luottoerissä sekä asuntojen ja muidenkin varallisuuserien hinnoissa. Kui-

tenkin osakemarkkinat ovat selvinneet tähän saakka häiriöistä hyvin maailmantalouden vah-

van kasvun ansiosta. Valuuttakurssit ovat reagoineet suhteellisen lievästi, sillä kansainväli-

senäkin häiriö on pysynyt selväpiirteisesti rahamarkkinahäiriönä. 
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4.1 Korkokanava 

Koska sekä rahoitusmarkkinahäiriö että talousongelmat ovat painottuneet Yhdysvaltoihin, 

korot ovat siellä yleisesti laskeneet. EKP ei ole muuttanut ohjauskorkoaan, mutta tosiasialli-

nen interventiokorko on pysynyt prosenttiyksikön kymmenyksen tai pari 4 prosentin yläpuo-

lella. Euroalueellakin markkinakorkojen suunta on ollut kuitenkin yleisesti alaspäin (kuvio 1). 

Kuvio 1. Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko ja markkinakorkoja 
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Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Reuters.
 

 

Markkinoiden korko-odotukset olivat selvästi nousevat ennen loppukesällä kärjistyneitä on-

gelmia (kuvio 2). Tämä heijasti EKP:n neuvoston viestintää, jossa korostettiin yläsuuntaisten 

inflaatioriskien olemassaoloa. Häiriön myötä pankkien väliset vakuudettomat korot - lähinnä 

3–6 kuukauden euriborkorot - nousivat, mutta toisaalta vastaavat futuurikorot laskivat selväs-

ti. Vakuudettomien korkojen nousu johtui pankkien oman riskilisän noususta, ja kun ilmiötä 

on pidetty tilapäisenä, futuurikoron lasku korostui. Myös pankkien välisten vakuudellisten 

rahamarkkinakauppojen korot (eurepo ym.) alentuivat lähelle EKP:n ohjauskorkoa.  

Rahoitusmarkkinahäiriön erityispiirre on ollutkin keskeisten pankkien riskilisän nousu. Tä-

mä ilmiö on luonnehtinut yleisesti länsimaiden pankkimarkkinoita (kuvio 3). Korkoanalyysin 

kannalta keskeisiin ongelmiin kuuluukin se, missä määrin tämä korkolisä vaikuttaa talouksiin. 

Vakuudettomia pankkien välisiä korkoja (euribor, libor, stibor ym.) käytetään laajasti viitekor-

koina, mutta niiden ohella myös muita lyhyitä korkoja (ohjauskorko, eurepo, valtion korot). 

Monissa maissa hallitsee kiinteiden korkojen käyttö. Eri maat ovat siis erilaisessa asemassa. 
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Markkinat, joilta euriborkorot lasketaan, ovat ilmeisesti rajusti ohentuneet, mikä heikentää 

oleellisesti näiden korkojen asemaa viitekorkoina. 

Kuvio 2. Toteutunut ja odotettu 3 kk:n euriborkorko 
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Kuvio 3. Vakuudettoman ja vakuudellisen 3 kk:n koron erotus 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

     01/07      03/07      05/07      07/07      09/07      11/07

Yhdysvallat Iso-Britannia Ruotsi Euroalue

Lähde: Bloomberg.

%-yksikköä

 
 



  BOF ONLINE   11.12.2007

  

 
 

16 2007 • No. 16 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto – Suomen Pankki • Finlands Bank 

Riskittömät pitkäaikaiset korot ovat häiriön myötä kääntyneet hienoiseen laskuun. Yhdysval-

tain valtionlainojen korot (mm. 2 vuoden paperi) sukelsivat hetkellisesti syyskuussa muuta-

mia desimaaleja turvasatamasijoitusten vuoksi. Yhdysvaltain valtion 10 vuoden lainan korko 

on alentunut kesäkuun lopun jälkeen vajaan prosenttiyksikön. Saksan korko on alentunut 

hieman vähemmän, mutta se on yhä matalampi. Kolmen kuukauden korot ovat jo lähellä 

toisiaan. Euroalueella vähän vaihdettujen valtioiden lainojen, kuten Suomen valtionlainojen, 

riskilisä on aavistuksen noussut häiriön aikana. 

Poikkeuksellisen matalat yritysten joukkovelkakirjalainojen riskilisät nousivat yleisesti niin 

paljon, että ne ylittivät jo selvästi viime vuosien keskitason. Riskilisän noususta osa palautui 

hetkellisesti (kuvio 4). Koska riskittömät (valtionlainojen) korot ovat alentuneet, yritysten lai-

nojen korot ovat pysyneet suunnilleen ennallaan tai jopa alentuneet hieman riskilisän nou-

susta huolimatta. Poikkeuksena ovat korkeariskiset paperit, joiden korot ovat noin 1½ pro-

senttiyksikköä aiempaa korkeammalla. 

Kuvio 4. Yrityslainojen ja valtionlainojen korkoerot euroalueella 
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Monissa Keski-Euroopan maissa käytetään luottojen viitekorkoina voittopuolisesti kiinteitä 

korkoja, joten siellä luottokorot eivät ole nousseet kuten euriborkorkoja käyttävissä maissa 

(mm. Espanja, Suomi). Kuitenkin korkojen suunta on ollut jo pari vuotta ylöspäin kaikissa 

euromaissa niin lyhytaikaisissa kuin pitkäaikaisissakin luotoissa (kuviot 5, 6 ja 7). Euriborkor-

kojen riskilisän nousu näkyy uusien asuntoluottojen lyhyissä koroissa ja uusissa lyhyissä 
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yritysluotoissa, tosin eriasteisena eri maissa (uusimmat tiedot syyskuulta). Viitekoron vaiku-

tus ei ole läheskään täysimääräinen; se on itse asiassa varsin pieni, mutta kuitenkin huomion 

arvoinen tilanteessa, jossa luottojen korot alkavat olla vähintään pidemmän aikavälin keski-

määräisellä tasolla. 

Kuvio 5. Pankkien lainakorot, euroalue 
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Kuvio 6. Uusien asuntolainasopimusten korko (koron kiinnitysaika korkeintaan 1 vuosi) 
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Kuvio 7. Uusien asuntolainasopimusten korko (koron kiinnitysaika yli 10 v.) 
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Kaiken kaikkiaan korkojen muutokset ovat kuitenkin jääneet pääosin pieniksi, vain muutamiin 

prosentin kymmenyksiin. Tällaiset kustannusvaikutukset eivät paljon muuta reaalitalouden 

kehitystä. Korkokanava ei varmaan olekaan nykyisessä häiriössä rahoituksen keskeisin vai-

kutustie, vaan vaikutukset tulevat määrällisestä kehityksestä ja paljolti nimenomaan pankkien 

rahoitusehtojen kiristymisestä. 

4.2 Valuuttakurssikanava 

Koska keskeisten maiden korot eivät ole liikkuneet voimakkaasti, niillä ei ole ollut suurta vai-

kutusta valuuttakursseihin (jeniä on tosin heiluttanut joihinkin pieniin valuuttoihin kohdistunut 

carry trade). Dollarin lievän heikentymistrendin jatkumiseen ovat kuitenkin vaikuttaneet talou-

teen liittyvien riskien ohella ohjauskoron lasku ja odotukset lisäkoronlaskuista. Dollarin hei-

kentymisen myötä euron ulkoinen arvo on vahvistunut (kuvio 8). Elokuun alun jälkeen euron 

ulkoinen arvo suhteessa euroalueen 24 keskeisen kauppakumppanin valuuttoihin on vahvis-

tunut 3–4 %. Yhdysvaltain maksutase ei ole ollut erityisissä ongelmissa, vaikkakin elokuussa 

Yhdysvalloissa olevia arvopaperisijoituksia supistettiin voimakkaasti.  

Yhdysvaltain ja dollarin tilannetta on helpottanut se, että asuntomarkkinoiden aiheuttamat 

kirjanpidolliset menetykset ovat toteutuneet laajasti myös Euroopan ja Aasian pankeissa. 

Erityisen tuntuvana on Yhdysvaltain asuntoluotto-ongelma näkynyt Saksan ja sen eräiden 

naapurimaiden pankeissa. Nämä ovat sijoittaneet viime vuosina – osin oman asuntotuotan-

tonsa vähäisyyden vuoksi – merkittävässä määrin Yhdysvaltain arvopaperistettuihin asunto-

luottoihin.  

Euroalueen pankkien menetykset ovat saattaneet jarruttaa hiukan euron vahvistumista. 

Euron vahvistuminen kiristää osaltaan euroalueen rahoitusoloja. Korkoa ja valuuttakurssia 

yhteen painottaen laskettujen indeksien mukaan rahatalouden tila on pari vuotta kiristynyt - 

viime kuukausina hiukan kiihtyen (kuvio 9). 
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Kuvio 8. Euron dollarikurssi ja valuuttaindeksi 
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Kuvio 9. Rahatalouden nimelliset indeksit 
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4.3 Yleisön likviditeetti ja rahamäärä 

Epävarmuus lisää likviditeetin kysyntää. Kuitenkaan euroalueen yleisö ei ole kiihdyttänyt ra-

hamäärän kasvua viime kuukausina, mutta kasvuvauhti on säilynyt nopeana, M3:n osalta yli 

10 prosentissa (kuvio 10). Syyskuussa rahamäärän kasvu hiukan vaimeni. 

Kuvio 10. Euroalueen rahamäärän kasvu 
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Rahamäärän muutos ei tule pelkästään likviditeetin kysynnästä vaan myös sen tarjonnasta. 

Yleisö saa pankkirahaa lähinnä luottojen nostoista tai ulkomailta. Valtioiden rahoituksen vai-

kutus rahamäärään on euroalueella tyypillisesti pieni. 

Luottojen kehitykseen on liittynyt ristiriitaisia paineita. Epävarmuus vähentää sekä vel-

kaantumishalukkuutta että pankkien lainanmyöntämishaluja, mutta toisaalta monet likviditeet-

tiä tarvitsevat taloudet pyrkivät käyttämään luottomahdollisuuksiaan (kuten rahalaitosten ta-

seiden ulkopuoliset SIVit ja conduitit). Lisäksi pankkien salkkuun palaa eri syistä arvopape-

reita, joiden vastineeksi yleisö saa talletuksia. On myös muistettava, että luottoehtojen kiris-

tymisestä on yleisesti muutamien kuukausien viive luottojen nostojen vaimenemiseen. Siten 

kriisin alkuvaiheessa rahalaitosten luotot voivat lisääntyä luoden näin likviditeettiä.  

Ristipaineet ovatkin ehkä syynä siihen, että euroalueen luottojen kasvu loppukesällä ja 

syyskuussa on jatkunut melko tasaisena ja edelleen voimakkaana. Luottojen kasvun paino-
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piste on ollut yritysluotoissa, sen sijaan asuntoluottojen määrän kasvuvauhti on jatkanut jo yli 

1½ vuotta kestänyttä hidastumistaan (kuvio 11). 

Kuvio 11. Euroalueen luottojen kasvu 
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Yksittäinen maa - sen yleisösektori - voi saada rahaa myös ulkomaisista operaatioistaan. 

Maksutaseen kautta tuleva ja menevä likviditeetti on globaalisti paljolti nollasummapeliä. Elo-

kuun pääomanliiketiedot Yhdysvaltain osalta viittaavat siihen, että maasta lähti pois merkittä-

västi likviditeettiä, koska ulkomailla olleita arvopapereita myytiin poikkeuksellisen runsaasti 

takaisin Yhdysvaltoihin. Euroalueellakin yleisön pääomanliikkeet ovat suuntautuneet elo-

syyskuussa alueelta ulospäin, ja rahalaitosten ulkomainen nettosaaminen on supistunut  

(kuvio 12). 
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Kuvio 12. Euroalueen rahalaitosten ulkomaiset erät 
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Rahamäärän merkitys rahapolitiikan välittymismekanismissa on häiriötilanteessa normaalista 

poikkeava. Rahamäärän kasvu epävarmuuden vuoksi ei ennakoi samalla tavoin inflaatio- ja 

kasvupaineita kuin normaalitilanteissa. EKP korosti tätä voimakkaasti erityisesti kuluneen 

vuosikymmenen alkupuolen rahamääräkehitystä tulkitessaan (ns. portfoliosiirtymät). EKP on 

jopa kvantifioinut systemaattisesti tätä vaikutusta, mikä on sinänsä ymmärrettävää mutta 

myös epävarmaa.  

Kaiken kaikkiaan euroalueen rahamäärä- ja luottoerät ovat toistaiseksi reagoineet rahoi-

tushäiriöön suhteellisen vähän. Muun muassa lainojen nostoihin liittyvän viipeen vuoksi luot-

to- ja rahamäärien todellinen käyttäytyminen ilmenee vasta lähikuukausina. 

4.4 Varallisuuskanava 

Varallisuushintojen kehitys on ollut viime kuukausina ristiriitaista. Asuntojen hintojen nousu 

on yleisesti taittunut, ja se on kääntynyt jopa selväksi laskuksi osissa Yhdysvaltoja (ku-

vio 13). Asuntokaupan ongelmat ovat levinneet subprime-sektorista melko laajasti myös luo-

tettavampina pidettyihin asuntolainoihin. Asuntojen hintojen nousu on viime vuosina tukenut 

Yhdysvalloissa kulutusta, mutta hintojen laskun vaikutus on toistaiseksi ollut varsin vähäinen. 
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Asuntojen korkea hintataso on useimmissa maissa kestänyt. On kuitenkin ilmeistä, että juuri 

asuntojen hintatasoon kohdistuu edelleen suuria riskejä. Euroalueella vaarassa ovat ensisi-

jaisesti Espanja ja Irlanti. 

Kuvio 13. Yhdysvaltain asuntomarkkinat 
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Se, että rahamarkkinahäiriö on tällä kertaa ensisijaisesti osasektorien ongelma, näkyy osa-

kemarkkinoiden kehityksestä. Osakkeiden kurssit laskivat ensi vaiheessa, mutta nousivat 

sitten hetkellisesti pääosin häiriötä edeltäneelle tasolle. Lähinnä pankkien osakekurssit ovat 

kärsineet. Yleisesti ottaen siis Tobinin q -tyyppinen vaikutus – olemassa olevan pääomakan-

nan ja uusilla investoinneilla luotavan pääomakannan suhteellisen hinnan muutos – on yri-

tyspääoman osalta jäänyt toistaiseksi pieneksi.   

4.5 Luottokanava 

Rahoitusmarkkinahäiriö on lisännyt voimakkaasti luotonantajien varovaisuutta. Häiriö onkin 

näkynyt ennen kaikkea luottokriteerien kiristymisenä. Tietyllä korkotasolla on nyt aiempaa 

vaikeampaa saada luottoa. Säännöstelyn luonteisista luottoehdoista ei kerätä juuri syste-

maattisesti tilastoja, mutta niistä voi saada tietoja luottokyselyistä. Luottoehdot on yleiskäsite, 

joka kattaa sekä korkomarginaaliin että saatavuuteen liittyviä tekijöitä. 



11.12.2007  BOF ONLINE   

  

 
Suomen Pankki • Finlands Bank – Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 2007 • No. 16 25 

EKP:n lokakuun kyselyn mukaan pankkien luottoehdot kiristyivät laajasti vakaan kauden 

jälkeen vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä (kuvio 14). Näin kävi sekä luotonantajaan 

että luotonottajaan liittyvien tekijöiden osalta. Samaa kertovat myös mm. Bank of Englandin 

ja Fedin kyselyt. Kaikki eritellyt euroalueen pankkien omaan rahoitukseen liittyvät tekijät tiuk-

kenivat selvästi: oman pääoman kustannus, oman rahoituksen saatavuus ja oma likviditeetti, 

talouden ja toimialan näkymät sekä vakuuksiin liittyvät riskit. 

Yritysten luottojen samoin kuin asuntoluottojen ehtojen kiristymiseen vaikuttivat kaikki nel-

jä kyselyssä eriteltyä yleistekijää: pankkien oman pääoman kustannukset, taloutta koskevat 

odotukset, toimialan tai yrityksen näkymät sekä muiden pankkien kilpailu. Ehdot kiristyivät 

hiukan enemmän suurille yrityksille ja pitkäaikaisissa luotoissa. Samoin kiristyivät kotitalouk-

sien asuntoluottojen ehdot, mutta kulutusluottojen ehdot pikemminkin kevenivät. 

Kuvio 14. Euroopan keskuspankin luotonantokysely 
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Yksittäisistä sääntelytekijöistä kiristyivät asuntolainoissa riskilainojen korkomarginaali, va-

kuusvaatimukset ja omarahoitusosuus. Kiristymistä näissä tekijöissä oli osin tapahtunut jo 

edellisilläkin neljänneksillä, mutta nyt kiristyminen oli oleellisesti voimakkaampaa. Kulutus-

luottojen osalta kiinnitettiin lisääntyvästi huomiota asiakkaan luottokelpoisuuteen ja vakuus-

vaatimuksiin.  

Asuntoluottojen ehtojen kiristyminen on sinänsä hyvin perusteltuakin niissä maissa, joissa 

asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen on ollut ilmeisintä. Hyvä esimerkki tästä on Espanja, 
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jossa matalien korkojen on todettu johtaneen selvään luottojen laadun heikkenemiseen.9   

Syyskuussa sekä asuntoluotoissa että yritysluotoissa näkyy yleisesti jo merkkejä luottojen 

kasvun hidastumisesta (kuviot 15 ja 16). 

Kuvio 15. Uudet asuntoluotot yhteensä, volyymit, 3 kuukauden liukuva keskiarvo 
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Kuvio 16. Uudet yritysluotot yhteensä, volyymit, 3 kuukauden liukuva keskiarvo 
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9 Jimenez et al. (2007). 
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5 Johtopäätöksiä 
Rahoitusmarkkinoiden uudet ilmiöt ovat todennäköisesti vaimentaneet korkopolitiikan tehok-

kuutta ainakin siltä osin, että rahoitus on voinut laajentua aikaisempaa nopeammin tietyllä 

korkotasolla. Viime vuosina on velkaannuttu, on otettu enemmän riskejä ja on hajautettu niitä 

kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Nopeaa luottojen ja likviditeetin lisäystä on pidetty on-

gelmana, mutta toisaalta markkinoiden kehittymisen on katsottu sallivan entistä voimak-

kaamman rahoituskasvun ilman merkittäviä vakausongelmia.  

Velkaantumisen liiallisuus on suhteellista ja tilanteesta riippuvaa. Vahvasti kehittyvässä ta-

loudessa voidaan velkaantua voimakkaasti, myös talouden nimelliskasvua nopeammin. Kui-

tenkaan pitkän päälle varantomuuttujien kasvu - velkavarantojen, asuntovarallisuuden, osa-

kepääoman ym. - ei voi kovin paljon ylittää tärkeiden virtamuuttujien, kuten kansantulon kas-

vuvauhtia (muuten mm. näiden varantojen tuottojen tai kulujen osuuden kansantulosta pitäisi 

lisääntyä koko ajan). Erityisesti kun talous joutuu pitkän nousukauden jälkeen hitaan kasvun 

vaiheeseen, velan määrän merkitys korostuu.  

Viimeaikaisen häiriön myötä velkaantumisen optimaalista tasoa harkitaan epäilemättä laa-

jasti uudelleen niin yritysten ja kotitalouksien kuin rahoituslaitostenkin piirissä. EKP:n pankki-

luottokyselyn mukaan yritysluottojen kysyntä on yhä lisääntynyt, mutta asuntoluottojen vä-

hentynyt. Varovaisuus on näkynyt jo monissa maissa asuntotuotannon supistumisena ja osin 

hintojen laskunakin. Euroalueen yritykset ja kotitaloudet eivät ole kuitenkaan kansainvälisesti 

vertaillen yleisesti ylivelkaantuneita ja velkaongelmissa. 

Rahoitusmarkkinahäiriössä rahapolitiikan välittymismekanismi on muuttunut varsinkin si-

käli, että säännöstelytekijöiden merkitys on lisääntynyt. Luotonsaatavuuskyselyissä näkyvä 

käänne tiukempaan suuntaan on voimakas ja laaja-alainen. Samalla korkotasolla ollaan ha-

lukkaita tarjoamaan rahoitusta tuntuvasti vähemmän. Siten markkinoiden muutoksesta tullut 

keventymisefekti on saanut ainakin joksikin aikaa kiristävän vastavaikutuksen. Rahoitus-

markkinahäiriö onkin ollut osin odotettu korjausliike. Viime vuosina on rahoitusmarkkinoiden 

voimakas laajeneminen ja riskilisien pienuus koettu yleisesti epäilyttäviksi. Epäterveen pienet 

riskilisät ovat kadonneet ja rahoituksen määrällisen kasvun ylilyönnit ovat varmaan poistu-

massa. Euroalueella luottoehtojen kiristyminen on myönteistä, vaikka sillä olisikin (Espanjan, 

Irlannin ym.) talouden kasvua hillitsevä vaikutus. 

On epäselvää, millaista ohjauskoron nostoa tai viitekorkojen nousua luottoehtojen kiristy-

minen vastaa. Säännöstelytekijöiden vaikutus eroaa tosin koron vaikutuksesta kohtaannol-
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taan; korollahan on luottojen kysyntävaikutuksen ohella laaja-alainen vaikutus kustannuksiin 

ja tuottoihin. Kiristymisen maakohtaiset erot ovat euroalueella suuria. Todennäköisesti

lähikuukausien luotto- ja talletuskehitys antaa siitä osaltaan viitteitä.  

Euroalueen markkinakorkoja koskevat odotukset viittaavat korkotason pysyvän nyky-

tasoilla, eli 4 prosentin tuntumassa tai vähän yli. Se vastaa historiallisesti suunnilleen keski-

määräistä reaalikorkoa, joka ei ole sen enempää selvästi rajoittava kuin elvyttäväkään. Ver-

rattuna häiriötä edeltävään tilanteeseen korko-odotukset ovat laskeneet mutta keskeiset ly-

hyen aikavälin korot ovat nousseet. Euriborin vaikutuksen arviointia vaikeuttaa koron vaihte-

leva käyttö viitekorkona eri maissa, ja lisäksi se menettänee viimeaikaisen häiriön vuoksi 

asemaansa viitekorkona (kuten se on menettänyt Suomessakin pankkien omille primekoroil-

le).  

Yhdysvalloissa valuuttakurssin muutos keventää rahoitusoloja mutta euroalueella kiristää. 

Euron valuuttakurssi on vahvistunut ja on jo reaalisena historiallista keskiarvoaan vahvempi, 

mutta ei äärirajoilla. Rahoitusolojen kiristymisestä on kuukausien viive siihen, kun muutos 

alkavaa näkyä luottojen nostoissa ja näin selvemmin reaali- ja hintakehityksessä. Rahoitus-

ehdot saattavat jopa kiristyä edelleen, ja vaikka ehdot häiriön vaimetessa hiljalleen taas ke-

venevät, ei viime vuosien löysiin kriteereihin varmaan enää palata.  

Ongelmien korjautuminen häiriötilanteen kautta ei ole tietenkään paras mahdollinen tie. 

On riskinä, että rahoitusjärjestelmän toiminta häiriytyy liikaa, rahoitustoiminta tulee ylivaro-

vaiseksi ja talouksien kasvu ja tasapaino kärsivät. Voimakas epävarmuus jatkuu todennäköi-

sesti useita kuukausia ja asuntomarkkinoilla osin ilmeisesti jopa vuosia. Kaiken kaikkiaan 

euroalueen rahoitusolot ovat häiriön myötä jonkin verran tiukentuneet. Kuitenkin muutos on 

suhteellisen pieni, eikä muuttane kovin merkittävästi talouden näkymiä. Talouskehitys on 

pikemminkin riippuvainen siitä epävarmuudesta, jonka rahoitusmarkkinahäiriö erilaisine sivu-

vaikutuksineen on aiheuttanut. 
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Liite 1. Katsaus rahapolitiikan välittymiskanaviin 

Rahapolitiikan välittymisen mekanismeja 
Talousteorian mukaan rahapolitiikka välittyy reaalitalouteen useiden eri kanavien kautta, joita 

kuvaillaan alla pelkistetysti. Karkeasti luokitellen välittymistä koskevat teoriat voi jakaa kol-

meen ryhmään: klassiseen korkokanavaan, varallisuushintakanaviin ja luottokanaviin.10

Korkokanava (interest rate channel) 

Korkokanava on perinteisten makromallien keskeinen rahapolitiikan välittymismekanismi. 

Lyhyen nimellisen koron nousu johtaa hintajäykkyyksien vallitessa reaalikoron nousuun ja 

siten pääoman käyttökustannusten (user cost of capital) kasvuun. Lainakustannusten kasva-

essa yritykset supistavat investointejaan ja kotitaloudet vähentävät asuntoinvestointeja ja 

kestokulutushyödykkeiden hankintaa. Reaalikoron nousu johtaa myös kulutuskysynnän lyk-

käämiseen (intertemporaaliseen substituutioon). Lyhyen koron nousu aiheuttaa edelleen 

pitkien korkojen nousun, kun sijoittajien arbitraasin seurauksena riskikorjatut odotetut tuotot 

tasataan kaikilla maturiteeteilla. 

Korkokanava on keskeinen osa vanhemman polven keynesiläisiä IS-LM -malleja ja on 

myös mukana eteenpäin katsovissa uuskeynesiläisissä malleissa. Monissa tutkimuksissa 

(mm. Bernanke & Gertler 1995 ja Christiano et al. 1998) on kuitenkin havaittu, että makrota-

loudelliset muuttujat reagoivat varsin voimakkaasti pieniinkin muutoksiin keskuspankkien 

ohjauskoroissa. Korkokanavan kautta syntyvät vaikutukset reaalitalouteen jäävät malleissa 

kuitenkin suhteellisen vaatimattomiksi, ellei niissä oleteta varsin suurta investointien joustoa 

suhteessa pitkiin reaalikorkoihin. Estimaatit tästä joustosta ovat kuitenkin pieniä. Korkojen 

muutoksilla on empiiristen tutkimusten mukaan myös suhteellisen pieni vaikutus intertempo-

raaliseen kulutuskäyttäytymiseen. 

Koska korkokanava ei pysty tuottamaan suuruudeltaan empiirisen evidenssin mukaisia 

muutoksia reaalitaloudessa, on tutkimuksessa tarkasteltu muita rahapolitiikan välittymisen 

mekanismeja. Näissä mekanismeissa varallisuushinnat ja rahoitusmarkkinoiden epätäydelli-

syydet ovat keskeisessä roolissa rahapolitiikan välittymiselle.   

 
10 The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9. No. 4 (1995) sisältää valikoiman keskeisiä rahapolitiikan välittymistä käsittele-

viä artikkeleita. Katsauksia rahapolitiikan välittymisestä: ks. Ireland (2006), Putkuri (2003), Kuttner & Mosser (2002), Mishkin 

(1995). Empiirisiä tutkimuksia rahapolitiikan välittymisestä euroalueella ks. Angeloni et al. (2003) ja Yhdysvalloissa ks. Boivin & 

Giannoni (2006). 
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Varallisuushintakanavat (asset price channels) 

Valuuttakurssikanava (exchange rate channel) 

Rahapolitiikan vaikutukset reaalitalouteen välittyvät avoimissa talouksissa myös valuutta-

kurssien kautta. Valuuttakurssikanava onkin vakiintunut osa avotalouksien makromalleja, 

vaikka tämä vaikutuskanava jätetään huomiotta suljetun talouden malleissa, joita usein so-

velletaan esimerkiksi Yhdysvaltain talouteen. Avotalouden mallissa korkotaso (tai korkoerot 

maiden välillä) vaikuttaa valuuttakurssiin ja siten nettovientiin kattamattoman korkopariteetin 

(uncovered interest rate parity, UIP) kautta.  

Kotimaisen koron nousu suhteessa ulkomaiseen korkotasoon johtaa aluksi valuutan vah-

vistumiseen. Tämä johtuu ulkomailta korkeampaan korkoon tulevasta sijoitusintressistä. Ko-

timaan valuutan vahvistuminen tekee kotimaisista hyödykkeistä kalliimpia suhteessa ulko-

maisiin hyödykkeisiin, mikä johtaa nettoviennin ja siten kokonaistuotannon supistumiseen. 

Kattamattoman korkopariteettiteorian mukaan pidemmällä tähtäimellä kotimaan valuutta kui-

tenkin heikkenee. Korkopariteettiteorian lähtökohtana on valuuttakurssien määräytyminen 

odotettujen tuottojen perusteella, jotka puolestaan perustuvat nimellisiin korkoeroihin ja va-

luuttakurssimuutoksiin. Kattamattoman korkopariteetin mukaan korkeamman nimelliskoron 

valuutta heikkenee ajan myötä matalamman nimelliskoron valuuttaa vastaan, sillä valuuttojen 

odotettujen tuottojen tulisi yhtenäistyä pidemmällä aikavälillä.11  

Tunnetussa overshooting-mallissaan Dornbusch (1976) analysoi valuuttakurssin muutok-

sia kattamattoman korkopariteettiehtoon ja rahan kysyntäehtoon (rahan tarjonta = rahan ky-

syntä) nojautuen. Mallissa osoitetaan että valuuttakurssi "ylireagoi" odottamattomaan muu-

tokseen rahan määrässä, kun hinnat ja tuotanto ovat jäykkiä ja raha on neutraalia pitkällä 

aikavälillä.12  Jos nimellinen rahan tarjonta kasvaa odottamattomasti ja hintataso on lyhyellä 

aikavälillä annettu, rahan kysyntäehdon mukaan myös reaalisen rahan tarjonnan (M–P) on 

kasvettava. Kun tuotanto oletetaan annetuksi lyhyellä aikavälillä, ainoa tapa jolla reaalisen 

rahan (M–P) kysyntä voi kasvaa, on kotimaisen koron laskun kautta. Korkopariteettiehdon 

mukaan kotimainen korko voi laskea ainoastaan jos kotimaan valuutan odotetaan vahvistu-

 
11 Vaikka korkopariteetti tarjoaa hyödyllisen teoreettisen lähtökohdan valuuttakurssien ja talouden fundamenttien välisten riippu-

vuuksien tarkasteluun ja valuuttakurssiennusteiden tekemiseen, sille ei ole löydetty empiiristä näyttöä kelluvien valuuttojen 

osalta, pikemminkin päinvastoin. Ks. esim. Hansen & Hodrick (1980), Fama (1984) ja Bansal & Dahlqvist (2000). Tutkimuksissa 

on pääsääntöisesti päädytty tulokseen, jossa korkeamman koron valuutta vahvistuu matalamman koron valuuttaa vastaan, mikä 

on ristiriidassa kattamattoman korkopariteettiteorian kanssa, ks. esim. Froot & Thaler (1990) tai Rosenberg & Folkerts-Landau 

(2002). 
12 Pysyvä muutos rahan määrässä johtaa proportionaalisiin muutoksiin valuuttakurssissa ja hintatasossa. 
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van. Rahan neutraalisuusehdon mukaan rahan määrän kasvun tulisi johtaa proportionaali-

seen kotimaisen valuutan arvon nousuun. Valuutan arvon on siksi aluksi ylireagoitava, siis 

heikennyttävä enemmän kuin pitkän aikavälin heikkeneminen vaatisi, jotta korkoparitteettieh-

don mukainen vähittäinen valuutan vahvistuminen voisi tapahtua.  

Koron nosto lisää ulkomailta tulevaa sijoitustoimintaa korollisiin vaateisiin, mikä vahvistaa 

valuuttakurssia. Tämä vähentää ylikysyntä- ja inflaatiopaineita. Tätä kautta koron nosto saa 

lisävaikutuksen, joka on usein merkittävä. Koron ja valuuttakurssin yhteisvaikutusta kuvataan 

usein ns. rahatalouden tilaindikaattoreilla (monetary conditions index, MCI). Joissakin mais-

sa, lähinnä Kanadassa, tällaista yhdistettyä indikaattoria on taannoin yritetty käyttää jopa 

rahapolitiikan mitoituksen pohjana - kuitenkin melko huonolla menestyksellä.  

Jos rahapolitiikan välittymiskanavana korostetaan rahamäärää, on merkittävää, että koron 

noston vaikutus on valuuttakurssikanavaan nähden vastakkainen. Koron noston aikaansaa-

ma pääoman tuonti näkyy normaalisti rahamäärän kasvuna, millä taas voi olla merkittäviäkin 

reaalikysyntää lisääviä vaikutuksia varsinkin, jos valuuttakurssin taso ei ole vielä noussut 

erityisen vahvaksi. 

Tobinin q -teoria investoinneista 

Tobinin q -teorian (1969) mukaan rahapolitiikka vaikuttaa reaalitalouteen osakkeiden arvon-

muutosten kautta. Tobinin q mittaa yrityksen markkina-arvon suhdetta fyysisen pääomakan-

nan (nykyhintaiseen) jälleenkorvauskustannukseen. Yrityksen markkina-arvolla tarkoitetaan 

yrityksen koko osakekannan markkina-arvoa, joka määräytyy niin yrityksen aineellisen (tan-

gible) kuin aineettoman (intangible) varallisuuden mukaan. Markkina-arvon voidaan ajatella 

olevan markkinoiden estimaatti yrityksen nykyisten ja tulevien voittojen nykyarvosta. Fyysi-

sen pääoman arvon ajatellaan vastaavan uusien vastaavien pääomahyödykkeiden tuotanto-

kustannuksia.  

Kun q on suuri, yrityksen markkina-arvo on suuri suhteessa pääomakannan jälleenkor-

vauskustannukseen, jolloin uusi pääoma on edullista suhteessa markkina-arvoon. Yritykset 

voivat tällöin laskea liikkeelle osakkeita ja saada niistä korkean hinnan suhteessa pääomain-

vestointiprojektin kustannuksiin. Niinpä investointikysyntä on suuri, kun yritykset voivat pie-

nellä osake-emissiolla hankkia paljon uusia pääomahyödykkeitä. 

Kun q on alhainen, yrityksen on laskettava liikkeelle enemmän osakkeita investointiprojek-

tin rahoittamiseksi, jolloin investoinnit tulevat yritykselle kalliimmiksi. Aggregaattitasolla pro-

jektit, jotka olivat vain marginaalisesti kannattavia korkealla q:n arvolla, jäävät rahoittamatta, 

kun q laskee, minkä seurauksena tuotanto supistuu aggregaattitasolla. Toisaalta, jos yrityk-
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set haluavat hankkia pääomaa, kun q on matala, ne voivat uuden pääoman sijaan ostaa 

edullisesti jonkin olemassa olevan yrityksen (ja sen pääoman). Investointikysyntä laskee tuol-

loin. 

Rahapolitiikan varallisuusvaikutus syntyy korkojen ja osakehintojen välisestä yhteydestä. 

Rahapolitiikan kiristäminen johtaa osakkeiden hintojen laskuun kahden mekanismin kautta. 

Keynesiläisen näkemyksen mukaan korkeammat korot nostavat obligaatioiden houkuttele-

vuutta sijoituskohteina suhteessa osakkeisiin, jolloin osakkeiden hinnat laskevat. Monetaristi-

sen näkemyksen mukaan rahamäärän supistumisen seurauksena kuluttajien hallussa oleva 

rahamäärä vähenee alle heidän haluamansa tason. Kuluttajat pyrkivät hallussaan olevan 

rahamäärän korottamiseen vähentämällä kulutustaan. Kulutuksen vähentäminen tapahtuu 

osaltaan osakemarkkinoilla, laskien osakkeiden kysyntää ja siten niiden hintoja (Mishkin 

1995). Osakehintojen muutokset heiluttavat vuorostaan Tobinin q:ta edellä kuvatuin seu-

rauksin. 

Osakkeiden hinnat ovat keskeisessä roolissa myös ns. laajassa luottokanavassa (broad 

credit channel), johon palataan alempana. 

Kulutuksen varallisuuskanava (wealth channel) 

Varallisuuskanava perustuu Andon & Modiglianin (1963) life-cycle -malliin, jossa tulojen ohel-

la varallisuus vaikuttaa keskeisellä tavalla kulutukseen. Kulutus määräytyy tässä mallissa 

kuluttajien koko elinkaaren resurssien mukaan, näiden koostuessa inhimillisestä pääomasta, 

reaalisesta pääomasta ja rahoitusvarallisuudesta. Rahoitusvarallisuudessa osakkeet ovat 

eräs komponentti. 

Kuten Tobinin q -teorian yhteydessä mainittiin, korkojen nousu johtaa osakehintojen las-

kuun. Osakkeiden hintojen laskiessa rahoitusvarallisuus vähenee. Tämä puolestaan vähen-

tää kuluttajan koko elinkaaren resursseja, minkä seurauksena kulutus supistuu. 

Rahapolitiikan vaikutukset varallisuushintoihin eivät rajoitu ainoastaan osakehintoihin, 

vaan vaikutukset ulottuvat myös muihin varallisuusmuotoihin kuten kiinteistöjen ja maan hin-

toihin.13  Erityisen selvä varallisuuskanavan vaikutus on niissä maissa, joissa asuntoa – ja 

jopa sen arvon nousua – on totuttu käyttämään kulutusluoton vakuutena. Koron lasku nostaa 

sekä asuntovarallisuuden että osake- ja kiinteäkorkoisen obligaatiovarallisuuden arvoa, ja on 

 
13 Ks. esimerkiksi Meltzer (1995). 
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pohdittu myös sitä, missä määrin näiden eri varallisuuserien nousu vaikuttaa kulutushaluk-

kuuteen.14

Luottokanavat 

Edellä mainitut mekanismit eivät ole tyydyttävällä tavalla pystyneet selittämään rahapolitiikan 

välittymistä. Empiirisen evidenssin mukaan onkin viitteitä siitä, että rahapolitiikan vaikutus 

reaalimuuttujiin on suurempi kuin esim. perinteisen pääoman käyttökustannuksiin (user cost 

of capital) perustuvan mekanismin, jossa rahapolitiikka vaikuttaa lainanottoon, investointeihin 

ja kulutuspäätöksiin yksinomaan korkokanavan kautta (Bernanke 2007). Tämä on johtanut 

laajaan kirjallisuuteen, jossa rahoitusmarkkinat toimivat keskeisessä roolissa rahapolitiikan 

välittymisessä. Tässä kirjallisuudessa rahoitusmarkkinoiden tila ei ainoastaan heijasta passii-

visesti reaalitalouden tilaa, vaan se on itsessään keskeinen reaalitalouden tilaa määräävä 

tekijä. 

Ns. luottokanavamalleissa korostuu rahoitusvaateiden (assets and liabilities) rooli ja erityi-

sesti erityyppisten rahoitusvaateiden/instrumenttien merkitys. Sen sijaan että kaikki rahoitus-

vaateet, rahaa lukuun ottamatta, aggregoitaisiin yhdeksi kategoriaksi eli obligaatioiksi, luotto-

kanavamalleissa rahoitusvaateita erotellaan. Jaotteluperusteina ovat joko rahoituslähde 

(pankki tai ei-pankki) tai yleisemmin sisäinen tai ulkoinen rahoitus. Luottokanavamalleissa 

myös luotonhakijat ovat heterogeenisia siten, että jotkut luotonhakijat ovat haavoittuvampia 

lainaehtojen muutoksille kuin toiset. Näissä malleissa vaikuttavat myös sellaiset tekijät kuin 

nettoarvo, kassavirta ja epätäydelliseen informaatioon liittyvät monitorointikustannukset. 

Keskeinen piirre ns. luottokanavamalleissa on rahoitusmarkkinoiden kitkat ja epätäydelli-

syydet, mm. epäsymmetrinen informaatio ja sopimusten täytäntöönpanon kustannusten tuot-

tamat agentuuriongelmat (agency problems). Rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyydet johta-

vat monissa malleissa luotonsäännöstelyyn, joskin luotonsäännöstely voi syntyä eri meka-

nismien kautta, mm. moral hazard, adverse selection, monitorointikustannukset jne. Tyypilli-

sesti näissä malleissa voi syntyä olosuhteet, joiden vallitessa luotottajan odotetut voitot pie-

nenevät luottokoron noustessa. Luotottajat eivät tällöin nosta korkoa yli sen pisteen, jossa 

odotetut voitot alkavat supistua, vaikka markkinoilla olisikin luotonhakijoita, jotka olisivat val-

miita lainaamaan tätä korkeammalla korolla. 

 
14 Viimeaikaisessa kirjallisuudessa on myös tarkasteltu rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyyden implikaatioita kulutuksen varalli-

suusvaikutukselle. Esimerkiksi Muellbauer (2007) tarkastelee rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyyden implikaatiota asuntohinto-

jen vaikutukseen kotitalouksien kulutukseen. 
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Teoreettisessa kirjallisuudessa on esitetty kaksi pääasiallista tapaa, jolla rahoitusmarkki-

noiden toiminta voi vahvistaa ja välittää rahapolitiikkasokkien vaikutuksia: pankkiluottokanava 

ja laaja luottokanava. Ensiksi mainitussa tarkastellaan rahoituksen välittäjien käyttäytymisen 

vaikutuksia rahoituksen määrään ja jälkimmäisessä keskitytään luotonantajien ja -ottajien 

väliseen suhteeseen ja luottojen ehtoihin.15

Pankkiluottokanava (narrow credit channel or bank lending channel) 

Ensimmäisen sukupolven pankkiluottomallit perustuivat luototettavaan projektiin liittyvään 

epäsymmetriseen informaatioon luotonhakijan ja -antajan välillä. Stiglitz & Weiss (1981) olet-

tavat luottoa hakevilla yrittäjillä olevan "yksityistä" tietoa projekteistaan, joilla kaikilla on yhtä 

suuret odotetut tuotot mutta eri todennäköisyydet menestyä. Jos yrittäjillä on rajoitettu vas-

tuu, he voivat jättää maksamatta lainansa projektin epäonnistuessa. Korkotason noustessa 

ainoastaan korkean epäonnistumisriskin ja alhaisen takaisinmaksutodennäköisyyden omaa-

vat yrittäjät ovat halukkaita ottamaan lainaa. Kun koron nousu johtaa riskipitoisten projektien 

valikoitumiseen luotonhakijoiden joukosta, ns. adverse selectioniin, luotonantajan odotetut 

voitot voivat supistua koron nousun myötä. Luotonantajan ei tällöin kannata lisätä luotonan-

toaan koron noustessa, vaikka kysyntää luotoille olisikin korkeammalla korolla. Lopputulok-

sena on luotonsäännöstely ja ali-investoinnit. Myöhempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, 

etteivät tämäntyyppiset mallit ole robusteja, mikäli niissä sallitaan valikoitumismekanismeja. 

Yksi valikoitumismekanismi on lainavakuudet, sillä ns. turvalliset tai laadukkaat luotonhakijat 

ovat halukkaampia ottamaan vakuudellisia lainoja kuin riskipitoiset luotonhakijat. 

Pankkiluottokanavassa rahapolitiikka vaikuttaa reaalitalouteen pankkiluottojen määrän 

vaihteluiden kautta ja rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyys voi ilmetä myös rahoituksen epä-

täydellisen korvattavuuden muodossa, esim. Bernanke & Blinder (1988). Pankeilla on kes-

keinen asema rahoituksenvälityksessä kahdella tavalla.  

Ensinnäkin, pankkien ajatellaan olevan ainoa rahoituksen lähde joillekin yrityksille (sekä 

kotitalouksille). Tyypillisestä nämä ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sillä suurilla yrityksillä 

on usein vaihtoehtoisia tapoja hankkia rahoitusta mm. osake-emissioiden muodossa. Pankki-

riippuvaisille luotonhakijoille pankkien luotoille ei siis ole markkinoilla täydellistä substituuttia. 

Jos pankkien luotonanto supistuu, pankkiriippuvaisten luotonottajien rahoituskustannukset 

kasvavat näiden joutuessa etsimään uuden rahoittajan. Rahoituskustannusten kasvu johtaa 

yritysten lainanoton supistumiseen ja investointien vähenemiseen. Mitä suurempi pankkiriip-

 
15 Katsausartikkeli luottokanavamekanismeihin, ks. Bean et al. (2003). 
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puvuus yrityksillä ja kotitalouksilla on, sitä suurempi vaikutus pankkiluottokanavalla tulisi olla 

reaalitalouteen. 

Toisaalta, pankkien ajatellaan olevan riippuvaisia pankkireserveistä ja talletuksista, eivät-

kä ne epätäydellisen informaation vuoksi pysty helposti hankkimaan vaihtoehtoista rahoitus-

ta. Rahapolitiikan kiristäminen, joka supistaa pankkireservejä ja pankkitalletuksia, vähentää 

pankkien lainattavissa olevia varoja ja johtaa pankkien luotonannon supistumiseen. Inves-

toinnit supistuvat ja kokonaistuotanto laskee. (Bernanke & Blinder 1988). 

Keskeinen ominaisuus pankkiluottokanavassa on, että muuttamalla perusrahan määrää 

keskuspankki pystyy vaikuttamaan rahoituksen välittäjien luotontarjontaan ja siten nosta-

maan pankkiriippuvaisten luotonottajien rahoituskustannuksia. Tämä vaikutus toimii perintei-

sen korkokanavan lisäksi. 

Pankkiluottokanavan olemassaololle on edellytyksenä joidenkin luotonottajien riippuvuus 

pankeista luotottajina. Yksi peruste pankkiriippuvuuteen on kiinteät kustannukset, jotka liitty-

vät suoraan osallistumiseen rahoitusmarkkinoille. Pankkiluottokanavan merkitystä on kirjalli-

suudessa kyseenalaistettu. Mm. Bernanke ja Gertler (1995) toteavat, että perinteinen pankki-

luottokanava todennäköisesti menettää merkitystään yli ajan, johtuen rahoitusmarkkinoiden 

deregulaatiosta ja innovaatioista. Edwardsin ja Mishkinin (1995) mukaan pankkien rooli ra-

hoittajina oli 1990-luvulla pienempi kuin 1950–1970-luvuilla. Hiljattaisessa puheessaan Ber-

nanke (2007) arvelee, ettei pankkiluottokanavalla ole nykyään suurta merkitystä Yhdysval-

loissa. Sen sijaan enemmän pankkirahoitukseen perustuvissa Euroopan maissa pankkiluot-

tokanavalla on edelleen merkitystä (Ehrmann et al. (2003). 

Laaja luottokanava (broad credit channel, balance sheet channel) 

Laaja luottokanava ei rajoitu ainoastaan pankkiluottokanavaan, vaan luottomarkkinoilla on 

yleisemmin (kaikki ulkoinen rahoitus) rooli rahapolitiikan välittymisessä. Luottomarkkinoilla 

epäsymmetrisellä informaatiolla on keskeinen asema luotonhakijoiden ja luotonantajien väli-

sissä suhteissa. Näissä malleissa sisäisen ja ulkoisen rahoituksen kustannuksien välillä on 

epäsymmetrisestä informaatiosta johtuva preemio, joka syntyy, kun luotottajat pyrkivät arvi-

oimaan luotonhakijan luottokelpoisuutta. Useimpiin luottomarkkinoiden häiriöihin liittyy infor-

maation epäsymmetrian kasvu ja siihen liittyvä agentuurikustannusten kasvu. Suuri osa vii-

meaikaisesta luottomarkkinoiden rooliin keskittyvästä teoreettisesta kirjallisuudesta liittyy 

moral hazard -ongelmiin, joita syntyy luototussuhteita kuvaavissa päämies-agentti -

ongelmissa. 
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Laaja luottokanava tai tasekanava korostaa rahapolitiikan vaikutusta luototettavien yritys-

ten taseeseen, niiden nettoarvoon, kassavirtaan ja likvidiin varallisuuteen. Tasekanavassa 

yrityksen ulkoisesta rahoituksesta maksama preemio riippuu yrityksen rahoitusasemasta. 

Mitä vahvempi rahoitusasema (nettoarvo) yrityksellä on, sitä matalampi on sen ulkoisesta 

rahoituksesta maksama preemio. Vahva rahoitusasema mahdollistaa yrityksen ja luotottajan 

mahdollisten eturistiriitojen pienentämisen, jos yritys voi itse rahoittaa suuremman osan 

hankkeesta tai tarjota enemmän vakuuksia. Koska yritysten rahoitusasema vaikuttaa ulkoi-

sen rahoituksen preemioon, ja luottoehtoihin yleensä, vaihteluiden yritysten tasees-

sa/nettoarvossa tulisi vaikuttaa myös niiden investointipäätöksiin. Kirjallisuudessa (mm. Ber-

nanke & Gertler 1989 ja Bernanke et al. 1998) käytetään käsitettä "financial accelerator" ku-

vaamaan tätä yritysten nettoarvon kautta syntyvää vaikutusta, jossa yritysten nettoarvo on 

myötäsyklinen ja rahoituspreemio vastasyklinen, mikä tuottaa kerroinvaikutuksen, joka voi-

mistaa luottokanavan vaikutusta ja tuo siihen persistenssiä.  

Nettoarvon lasku tarkoittaa käytännössä, että yrityksellä on vähemmän vakuuksia lainoil-

leen, ja sitä suuremmiksi valikoitumisongelmista (adverse selection) (ks. yllä) johtuvat tappiot 

kasvavat. Nettoarvon lasku, joka kasvattaa valikoitumisongelmaa, johtaa vähäisempään luo-

tonantoon yritysten investointien rahoittamiseksi. Nettoarvon lasku lisää myös yritysten moral 

hazard -ongelmaa, sillä omistajilla on tällöin panoksena vähemmän omaisuutta, mikä kan-

nustaa suurempaan riskinottoon. Suurempi riskinotto vähentää lainojen takaisinmaksun to-

dennäköisyyttä, joten yritysten nettoarvon lasku johtaa luotonannon supistumiseen ja siten 

investointikysynnän supistumiseen.  

Rahapolitiikka voi vaikuttaa luotonottajien nettovarallisuuteen usealla tavalla, suorasti ja 

epäsuorasti. Sikäli kuin yrityksellä on lyhytaikaisia tai muuttuvakorkoisia lainoja, korkojen 

nousu kasvattaa yrityksen korkomenoja supistaen nettokassavirtoja (net cash flows) ja hei-

kentäen yrityksen rahoitusasemaa. Lisäksi rahapolitiikan kiristämiseen liittyy tyypillisesti 

myös osakehintojen laskeminen, mikä puolestaan supistaa yritysten nettoarvoa (ks. yllä To-

binin q -malli). Nettoarvon supistuminen johtaa investointien supistumiseen johtuen yllä mai-

nituista adverse selection ja moral hazard -ongelmista. Rahapolitiikka voi heikentää yrityksen 

kassavirtaa ja nettoarvoa myös epäsuorasti. Jos rahapolitiikan kiristämisen seurauksena 

kysyntä yrityksen tuotteille supistuu, yrityksen tulot pienenevät välittömästi mutta kiinteät me-

not (esim. korko- ja palkkakulut) eivät sopeudu lyhyellä aikavälillä. Tämä rahoitusvaje voi 

rapauttaa yrityksen nettoarvoa ajan myötä ja johtaa investointien supistumiseen.  
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Vaikka luottokanavaan liittyvä kirjallisuus käsitteleekin pääasiallisesti yrityksiä, mm. Ber-

nanke & Gertler (1995) ja Bernanke (2007) toteavat että luottokanava toimii samalla tavalla 

kotitalouksien osalta (mm. asuntoluotot).16  

Laaja luottokanava tai tasekanava voidaan myös yleistää pankkiluottokanavan tarkaste-

luun. Vaikka pankit eivät olekaan rahoituksessaan riippuvaisia yksinomaan vakuutetuista 

talletuksista (insured deposits), muihin kuin talletuksiin perustuvat rahoituslähteet lienevät 

suhteellisesti kalliimpia kuin talletukset, heijastaen vakuudettomaan luototukseen sisältyviä 

luottoriskejä. Muuhun kuin talletuksiin perustuvan rahoituksen hinta ja saatavuus pankeille 

riippuu niiden oletetusta luottokelpoisuudesta. Siten pankeille vakuudettomia luottoja myön-

täneiden instituutioiden huoli pankkiluottojen laadusta voi synnyttää ulkoisen rahoituksen 

preemion pankeille samalla tavalla kuin yrityksille koituu preemio maksettavaksi ulkoisesta 

rahoituksesta. Pankkien ulkoisesta rahoituksesta maksama preemio heijastunee puolestaan 

pankkiriippuvaisten luotonhakijoiden rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. Näin ajateltuna 

pankkiluottokanava itse asiassa muistuttaa laajaa luottokanavaa ja financial accelerator me-

kanismia, jota ohjaa keskeisesti ulkoisen rahoituksen preemio ja sen riippuvuus lainanottajan 

taseesta (Bernanke 2007). 

Viimeaikainen kehitys: odotukset, mikroperusteet ja DSGE mallit 

Viimeaikainen teoreettinen tutkimus on tarkastellut rahapolitiikan välittymistä dynaamisten 

stokastisten yleisen tasapainon (DSGE17 ) mallien puitteissa. Näissä malleissa yhdistyy kaksi 

suhteellisen tuoretta makroteorian suuntausta, uuskeynseiläiset mallit ja real business cycle 

(RBC) -mallit, ja niissä keskeisesti vaikuttavat mikroperusteista johdetut hintajäykkyydet sekä 

optimaalisesti toimivat agentit ja rationaaliset odotukset.  

Yksinkertaisimillaan nämä mallit koostuvat kolmesta muuttujasta (kokonaistuotanto, inflaa-

tio ja lyhyt nimellinen korko) ja kolmesta yhtälöstä (IS-käyrä jossa odotukset, uuskeynesiläi-

nen Phillips käyrä ja Taylor sääntö). Tässä standardimallissa rahapolitiikka välittyy perintei-

sen korkokanavan kautta. Koronnosto vaikuttaa Taylor-säännön kautta lyhyttä nimellistä kor-

koa nostaen ja johtaen myös reaalikoron nousuun kun hinnat sopeutuvat hitaasti.18 Reaaliko-

ron nousu johtaa kotitalouksien kulutuksen ja siten kokonaistuotannon supistumiseen. Phil-

lips käyrän mukaan kokonaistuotannon supistuminen asettaa inflaatiolle alasuuntaisia painei-
 

16 Luottokanavaa ja ulkoisen rahoituksen preemiota ovat tutkineet mm. Levin et al. (2004), jossa osoitetaan että myös suurilla 

yrityksillä ulkoisen rahoituksen preemio elää. 
17 Dynamic stochastic general equilibrium 
18 Hintojen hidas sopeutuminen voi johtu ns. Calvo-hinnoittelusta, jossa oletetaan että ainoastaan osa yrityksistä voi muuttaa 

hintojaan kullakin aikaperiodilla. 
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ta, ja inflaatio supistuu asteittain korkosokin jälkeen. Odotuksilla, jotka ovat mukana näissä 

malleissa, on se seuraus että rahapolitiikan vaikutukset ovat erilaisia riippuen siitä ovatko 

rahapolitiikkatoimenpiteet odotettuja vai ei. 

Nopeasti kasvavassa DSGE kirjallisuudessa on tutkittu rahapolitiikan välittymisen eri me-

kanismeja, ja mallien rakenteen ansiosta samaankin malliin voidaan sisällyttää useita raha-

politiikan välittymismekanismeja, mm. Woodford (2003), Clarida et al (1999) käsittelevät pe-

rusteellisesti uuskeynesiläisen mallin implikaatioita rahapolitiikalle. Obstfeld & Rogoff (1995) 

rakentavat avotalousmallin, jossa valuuttakurssikanava toimii yhdessä korkokanavan kanssa 

rahapolitiikan välittämisessä. Andres et al. (2004) laajentavat uuskeyneseiläisen mallin sisäl-

tämään varallisuushintakanavia. Bernanke et al. (1999) laajentavat standardimallin sisällyt-

tämällä siihen rahapolitiikan välittymisen tasekanavan. 

Viimeaikaisessa tutkimuksessa on myös tarkasteltu nimellisten korkojen nollarajaa raha-

politiikan välittymisen kannalta. Nimelliset korot eivät voi laskea nollan alapuolelle, sillä tällöin 

potentiaaliset lainanantajat pitäisivät mieluummin käteistä kuin lainaisivat rahaa negatiivisella 

korolla. Erityisesti matalan inflaation ja nimelliskorkojen oloissa, jotka ovat vallinneet viime 

vuosina, keskuspankki voi törmätä tähän nollarajaan yrittäessään elvyttää taloutta ohjaus-

korkoa laskemalla. Talous voi tällöin ajautua likviditeettiloukkuun, pitkittyvään laskusuhdan-

teeseen ja deflaatioon. Likviditeettiloukkuja ja nollarajaa tutkivassa kirjallisuudessa on tarkas-

teltu korkopolitiikalle vaihtoehtoisia tapoja elvyttää taloutta. Bernanke et al. (2004) tarkastele-

vat keskuspankin kommunikaatiota yleisön odotusten muovaamiseksi, määrällistä rahapoli-

tiikkaa (jota Japanissa harjoitettiin) sekä keskuspankin kohdistettuja pitkän maturiteetin obli-

gaatioiden ostoja pitkien korkojen laskemiseksi.19 Korkojen nollaraja voi myös olla relevantti 

tilanteessa jossa talouden ylivelkaantuminen on suurta, jolloin korkopolitiikan vaikutus ilmei-

sesti lisääntyy koron noston suhteen mutta vähenee koron laskun osalta. Raskaasti velkaan-

tuneessa taloudessa talouden stimuloiminen vaatisi suurta koron laskua, mikä alhaisen läh-

tötason vallitessa voi ajaa keskuspankin nollarajalle. 

 
19 Ks myös esim. Svensson (2003) ja Evans et al. (2007) raha- ja finanssipolitiikasta likviditeettiloukun yhteydessä. 
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Liitekuvio 17. EKP:n näkemys rahapolitiikan välittymiskanavista: Rahapolitiikan välittyminen 

koroista hintoihin (Lähde: Euroopan Keskuspankki 2004.) 

 
 

Liitekuvio 18. Bank of Englandin näkemys rahapolitiikan välittymiskanavista (Lähde: Bank of 

England 1999.) 
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Liitekuvio 19. Fedin näkemys rahapolitiikan välittymiskanavista (Lähde: Kuttner & Mosser 

2002.) 
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