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ALKUSANAT 

Tässä selvityksessä esitellään markkinakorkojen määräytymiseen vai
kuttavia tekijöitä tukeutuen lähinnä kansainvälisessä kirjallisuu
dessa esitettyihin perustuloksiin. Erityisen mielenkiinnon kohteena 
ovat korkojen ja inflaation väliset riippuvuudet sekä korkojen ja 
korkorakenteen määräytyminen avoimen talouden olosuhteissa. Selvi
tykseen liittyy laaja empiirinen analyysi, joka koskee kahdeksan 
läntisen teollisuusmaan korkoja ajanjaksolta 1960.1 - 1987.1. Näissä 
analyyseissa testataan keskeisen mielenkiinnon kohteena olevia hypo
teeseja, kuten esimerkiksi ns. Fisher-hypoteesia. Raportin lopussa 
on lyhyt Suomea koskeva empiirinen tarkastelu. 

Selvitys on tehty Suomen Pankin tutkimusosastolla. Päivi Valkama on 
avustanut empiiristen analyysien suorittamisessa. Erkki Koskela, 
Heikki Koskenkylä, Olavi Rantala, Marianne Stenius ja Juha Tarkka 
ovat esittäneet hyödyllisiä kommentteja tutkimusraportin aiemmista 
versioista. Raportin sisällöstä vastaan silti tietenkin itse. 
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1 JOHDANTO 

Tämän selvityksen tarkoituksena on esitellä korkojen määräytymiseen 
vaikuttavia tekijöitä tilanteissa, jossa markkinavoimat olennaisilta 
osin määräävät korkojen ja korkorakenteen tason ja muutokset. Jos 
kohta käsite "markkinavoimat" tuntuu suhteellisen selvältä, mahdol
lisesti samoin kuin käsite "korkosäätely", on syytä pitää mielessä, 
että puhuttaessa markkinapohjaisesta korkojärjestelmästä liittyy 
siihen käytännössä aina asioita, jotka eivät ahtaasti tulkittuina 
liity markkinavoimiin; toisaalta vaikka puhutaan markkinapohjaisesta 
järjestelmästä, ei tämä suinkaan tarkoita sitä, että markkinat toi
misivat täydellisesti. Tässä yhteydessä ei näihin varauksiin kuiten
kaan kiinnitetä suurta huomiota. Ainoan poikkeuksen muodostaa jat
kossa lyhyesti esiteltävä tasapainoluotonsäännöstely; ks. myös 
Stiglitz ja Weiss (1981). 

Lähtökohtana selvityksessä on tavanomainen kokonaistaloudellinen 

(keynesiläinen) mallikehikko, jonka puitteissa tarkastellaan korko
jen roolia taloudellisen tasapainon saavuttamisessa. Samassa yhtey
dessä pohditaan sitä, miten korot määräytyvät suhteessa kokonais
taloudellisen mallin ns. eksogeenisiin muuttujiin. Näiden muuttujien 
vaikutusta analysoitaessa ilmenee, että lopputuloksen kannalta olen
naisen tärkeiksi muodostuvat eri varallisuusmuotojen, sekä finanssi
pääoman että reaalipääoman, substitutiosuhteet sekä tulevaa kehitys
tä koskevien odotusten muodostumistapa. Substitutiosuhteiden sekä 
odotusten, etenkin inflaatio-odotusten, keskeistä roolia kuvastaa 
se, että korkojen määräytymistä koskeva teoreettinen ja empiirinen 
kirjallisuus on paljolti.keskittynyt ns. Fisher-hypoteesin ympäril
le. Mainittu hypoteesi pitää sisällään oletuksen, että nimellis
korkojen vaihtelut heijastavat täysimääräisesti pelkästään odotetun 
inflaatiovauhdin muutoksia. Näin ilmaistuna kysymys on itse asiassa 
siitä, että reaalikorko on vakio. Jos näin todella olisi, seuraisi 
tästä se, että rahapolitiikassa (ja miksei mYös finanssipolitiikas
sa) nimelliskorkojen ja inflaatiovauhdin kontrolloiminen politiikan 
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v~litavoitteena olisi yksinkertaisesti tarpeetonta. Luonnollisesti 
tämä merkitsee sitä, että meidän on syytä ottaa vakavasti emo 
Fisher-hypoteesiin liittyvät oletukset ja tulokset. 

Kun korkojen määräytymisen tarkastelussa tukeudutaan tavanomaisiin 
keynesiläisiin makromalleihin, on näkökulma yleensä suljetun talou
den näkökulma; suljetun talouden näkökulma lähinnä siinä mielessä, 
että pääomanliikkeillä ei ole mitään olennaista makrotaloudellista 
merkitystä. Suomen kaltaisen maan kannalta tällainen perspektiivi ei 
luonnollisestikaan ole kovin mielekäs, etenkään nykyisessä tilan
teessa, jossa pääomanliikkeisiin liittyvät rajoitukset ovat suurelta 
osin jo poistuneet tai poistumassa. On helppo arvata jo etukäteen, 
että kansainvälisten pääomamarkkinoiden olemassaolo vaikuttaa rat
kaisevasti myös kansallisten korkojen käyttäytymiseen. Olennaisiksi 
asioiksi muodostuvat tällöin eri kotimaisten ja ulkomaisten vaatei
den välinen substituutio ja valuuttakursseja koskevat odotukset 
(vaateiden välinen substituutio riippuu tietenkin osaltaan myös va
luuttakurssien käyttäytymisestä). Vaikka kansainväliset korko
riippuvuudet ovat Suomen kaltaisen maan kannalta todella olennaisia, 
puututaan tässä selvityksessä näihin riippuvuuksiin vain suhteelli
sen lyhyesti. Tämä yksinkertaisesti vain siksi, että tämä aihepiiri 
on siksi laaja, että perusteellisen katsauksen ja empiiristen ana
lyysien tekeminen vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ennen muuta sitä, miten lyhyiden 
ja pitkien korkojen välinen erotus käyttäytyy ja mitä informaatiota 
mainittuun erotukseen sisältyy ennustettaessa korkojen tulevia muu
toksia. Lähtökohtana viimeksi mainitussa tarkastelussa on korko
rakenneteorian kannalta keskeisen lIodotushypoteesin ll mukainen oletus 
siitä, että pitkät korot ovat tavallaan painotettuja keskiarvoja ny
kyisistä ja odotetuista tulevista lyhyistä koroista. Tästä oletuk
sesta puolestaan seuraa se, että jos pitkät korot ylittävät lyhyet 
korot, pitkien (ja itse asiassa myös lyhyiden) korkojen pitäisi 
nousta seuraavana tai seuraavina ajanjaksoina. Korkorakenteella on 
mielenkiintoa ei vain ennustemielessä vaan myös siksi, että pitkät 
ja lyhyet korot vaikuttavat kansantaloudessa eri muuttujien välityk
sellä (olettaen, että voidaan puhua korkojen kausaalisista vaikutuk-
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sista) lyhyiden korkojen roolin ollessa keskeinen rahamarkkinoilla 
ja pitkien korkojen reaali-investointien ja säästämisen määräytymi
sessä. 

Paitsi, että tässä selvityksessä esitellään korkojen määräytymistä 
koskevaan aihepiiriin liittyvää keskeistä kirjallisuutta, suorite
taan joukko empiirisiä analyyseja 8 läntisen teollisuusmaan tilasto
aineistoilla. Analysoitavat maat ovat: Belgia, Englanti, Kanada, 
Ranska, Saksan liittotasavalta, Sveitsi, Tanska ja USA. Tilasto
aineistona käytetään OECD:n keräämää kuukausiaineistoa ajanjaksolta 
1960.1 - 1987.1. Tämän suhteellisen runsaan tilastomateriaalin puit
teissa käydään läpi keskeiset empiiriset hypoteesit kiinnittäen 
erityistä huomiota saatujen tulosten stabiilisuuteen yli ajan. Toi
sin sanoen erityisen mielenkiinnon kohteena on esimerkiksi kysymys 
siitä, miten inflaation tai inflaatio-odotusten välittyminen ni~el
liskorkoihin on mahdollisesti muuttunut 1960-luvulta 1980-luvulle. 
On syytä korostaa, että empiirisissä analyyseissa ei ole tarkoitus 
keskittyä johonkin yksittäiseen hypoteesiin tai tieteelliseen inno
vaatioon. Tarkoitus on enemmänkin laatia yhteenveto tilastoaineiston 

taustalla olevista keskeisistä riippuvuuksista. Tässä yhteydessä 
varmaan herää kysymys siitä, miksi tarkastelun kohteeksi on valittu 
juuri mainitut kahdeksan maata. Vastaus on hyvin yksinkertainen: 
tilastoaineiston saatavuus on pitkälle sanellut suoritetut.valinnat. 
Tavoitteena on ollut löytää stabiilisuustarkastelujen kannalta riit
tävän pitkät aikasarjat sekä lyhyistä että pitkistä koroista (ynnä 
joukosta muita keskeisiä makromuuttujia, erityisesti hintoja) sel
laisista maista, joissa korot ovat pääsääntöisesti määräytyneet 
markkinavoimien perusteella. Kaikesta tästä johtuu se, että Pohjois
maat on Tanskaa lukuun ottamatta jätetty pois empiirisistä analyy
seistä: erityisesti syynä on tietenkin ollut se, että mainittujen 
maiden osalta rahamarkkinoiden säätely on 1960- ja 1970-luvuilla ol
lut siksi olennainen piirre, että mielenkiinnon kohteena olevien 
IJmarkkinapohjai sten lJ käyttäytymi syhtäl öi den estimoi nti 01 i si tuski n 
mielekästä, vaikka tilastoaineistoa olisi riittävästi käytettävissä. 

Muutama sana selvityksen rakenteesta lienee vielä paikallaan. Luvus

sa 2 es ite 11 ään korkoj en määräytymi seen 1 i i ttyvää teori aa. Es i tyksen 
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lähtökohtana on yksinkertainen keynesiläinen malli, jonka perus
periaatteita korkojen määräytymisen osalta tarkastellaan sekä sulje
tun talouden että avoimen talouden näkökulmasta. Tämän jälkeen tar
kastellaan korkojen määräytymistä klassisen mallin tapauksessa. Eri
tyisesti paneudutaan kysymykseen, missä olosuhteissa mainitusta mal
lista voidaan johtaa Fisher-yhtälön mukainen nimelliskorkojen ja 
odotetun inflaation välinen pariteetti. Jaksossa 2.3 analysoidaan 
korkorakenteeseen liittyvää teorianmuodostusta. Ennen kaikkea pyri
tään arvioimaan, missä määrin tähän aihepiiriin liittyvät hypoteesit 
kykenevät tuottamaan mielekkäitä ennustetoiminnassa hyödynnettävissä 
olevia tuloksia. Ennen kuin siirrytään empiirisiin analyyseihin, 
pohditaan vielä lyhyesti jaksossa 2.4 kotimaisten ja ulkomaisten 
korkojen välisiä riippuvuuksia. Empiiristen analyysien tulokset 
raportoidaan luvussa 3. Mainitun luvun puitteissa esitellään aluksi 
tilastoaineistoa jaksossa 3.1. Sen jälkeen esitellään empiiristen 
analyysien tuloksia seuraavilta osin: oletus nimellis- tai vaihto
ehtoisesti reaalikorkojen vakioisuudesta (3.2), Fisher-yhtälö (3.3) 
ja korkorakenteeseen liittyvät hypoteesit (3.4). Raportin varsinai
sen tekstiosan päättää luvussa 4 esitettävä yhteenveto. Lopuksi 
liitteessä 1 raportoidaan lyhyesti eräistä Suomea koskevista tenta
tiivisista empiirisistä kokeista, joiden avulla pyritään selvittä
mään, ovatko kansainvälisen aineiston puitteissa tavatut säännön
mukaisuudet mitenkään voimassa Suomen osalta. 



2 KORKOJEN· MÄÄRÄYTYMISEEN LIITTYVÄÄ TEORIAA 

2.1 Korot keynesiläisessä mallissa 

Analysoitaessa erilaisia kokonaistaloudellisia ongelmia on lähestul
koon vakiintuneena tapana viime vuosikymmeninä' ollut tukeutua keyne
siläiseen makromalliin, jonka tyypillisiä piirteitä ovat kokonais
kysynnän ratkaisevan tärkeä rooli kokonaistuotannon määräytymisessä 
sekä palkkojen ja hintojen jäykkyys.1 Tässä yhteydessä on tosin syy
tä todeta, että keynesiläinen malli ei sinänsä varsinaisesti II seli
tä ll korkoja, jos kohta tarkastelumme kohteena oleva hicksiläinen 
IS/LM-esitys keynesiläisestä mallista auttaa näkemään korkojen kes
keisen roolin kokonaistalouden tasapainon saavuttamisessa. Silti on 
pidettävä mielessä, että mainittu malli ei välttämättä ole paras 
mahdollinen lähtökohta korkojen määräytymisen analyysille. Onhan 
keynesiläinen malli standardimuodossaan luonteeltaan täysin staatti
nen ja erinomaisen yksinkertaistettu rahoitusmarkkinoiden suhteen, 
mikä koskee sekä tarkasteltavien vaateiden lukumäärää että vaatei
siin liittyvien virtojen ja varantojen suhdetta. Esimerkiksi 
Brainardin ja Tobinin esittämät mallit edustavat olennaista ylefs
tystä - otetaanhan näissä malleissa huomioon periaatteessa kaikki 
olennaisimmat (rahoitus)vaateet sekä mallitetaan ekspliittisesti va
rantojen hidasta sopeutumista kaiken kattavassa rahoitusvirta
kehikossa. 2 Toinen ongelmallinen piirre kyseisessä mallissa on sen 
II su ljetun talouden ll luonne. Tämä ilmenee siinä, että pääoman
liikkeitä ei tyypillisesti mitenkään malliteta, usein ei edes ulko
maankauppaa. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, ettei keynesiläistä 

1Se , miten hintojen ja palkkojen jäykkyys tarkasti ottaen määritel
lään, on hieman epäselvää. Mahdollisesti kysymys on hintojen ja 
palkkojen täydellisestä jäykkyydestä tai sitten vain joko hintojen 
tai palkkojen tai molempien jäykkyydestä alaspäin. Vielä epäselvem
pää on se, miten näitä jäykkyyksiä teorian tasolla rationalisoidaan, 
ks. esim. Benassy (1986) 

2Ks. esim. Tobin (1969), Brainard and Tobin (1968) ja Tobin (1980). 
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mallia voisi mitenkään yleistää koskemaan avoimen talouden tilannet
ta: esimerkiksi ns. Mundell-Fleming -malli, jota jatkossa lyhyesti 
esitellään, tarjoaa yhden, ainakin politiikka-analyysin kannalta il
meisen käyttökelpoisen yleistyksen. 3 

Luonnollisestikaan ei ole mitään syytä tukeutua pelkästään keynesi
läiseen traditioon korkojen määräytymistä analysoitaessa. Itse 
asiassa luontevampaa voisi olla tukeutua neoklassiseen kasvumalli
kehikk90n. Keskei nen analysoi tava ongel ma täll ai sessa kehi kossa on 
kysymys erilaisten epäneutraalisuuksien olemassaolosta, jotka pal
jolti samaistuvat kysymykseen, missä määrin erilaiset nimelliset 
suureet, eritoten rahan tarjonta, voivat vaikuttaa reaalikorkoon. 
Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tehdä mitään yhteenvetoa neo
klassisten (kasvu}mallien perusoletuksista ja tuloksista korkojen 
suhteen, näin jo siitäkin syystä, että eri mallien välillä on huo
mattaviakin eroja. 4 Samaa voi sanoa (modernin) porfolioteorian mal
leista (ks. esim. Merton (1975}). 

Jos kuitenkin palataan edellä lyhyesti keskustelun kohteena ollee
seen keynesiläiseen malliin, voidaan sitä konkretisoida seuraavan 
erinomaisen pelkistetyn mallikehikon avulla (ks. esim. Viren 
(1986}): 

(l) Y = F(K,L) 
(2) C = C(Yp' r} 
(3) = I(Y, r} 
(4) IM = IM(Y, Pm} 
(5) Y = C + I + G + X - IM 
(6) M/P = m(Y, R} 
(7) W/P = FL(K,L} 

3Ks. Mundell (1963) ja Fleming (l962). 

4Ks. traditionaaliset optimaalisen kasvun mallit, ns. limittäisten 
sukupolvien (overlapping generations}-mallit ja ns. kätelsmaksu 
(cash-in-advance}-mallit (kirjallisuudesta ks. esim. Cass (1965) ja 
Sargent (1987}). 
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jossa C viittaa yksityiseen kulutukseen, I yksityisiin investoin
teihin, IM tuontiin, Y kokonaistuotantoon, M (nimellisiin) raha
kassoihin, P hintatasoon, W palkkatasoon, G julkiseen kulutukseen 
(ja investointeihin), X vientiin, Yp kotitalouksien reaalituloihin, 
r reaalikorkoon-, Pm reaalisiin tuontihintoihin, R nimelliskorkoon, L 
työllisyyteen ja K pääomakantaan. Tässä yhteydessä oletetaan, että 
G, X ja Pm (tuontihinnat; Pm = Pm/P) ja Kovat eksogeenisia.5 

Tavallaan myös kotitalouksien tulotkin ovat eksogeenisia, koska 
nimellispalkat oletetaan kunkin ajanjakson osalta annetuiksi; toi
saalta Yp on karkeasti ottaen yhtä kuin {(l-.).(W.L + E)/P}, jossa. 
viittaa veroasteeseen ja E muihin tuloihin. Koska sekä .:n että E:n 
oletetaan tyypillisesti olevan eksogeenisia, reaalitulot määräytyvät 
työllisyyden ja hintatason perusteella. 6 Kaiken kaikkiaan koko mal
lin perusidea on hyvin yksinkertainen: kokonaistuotanto määräytyy 
kokonaiskysynnän (tai keynesiläisen terminologian mukaan IItehokkaan 
kysynnänII) perusteella ja viimeksi mainittuun puolestaan vaikuttavat 

5Merkintä FL(.,.) viittaa työvoiman rajatuotokseen. Termillä ekso- . 
geeninen tarkoitamme (esillä olevan) mallin ulkopuolelta määräytyvää 
muuttujaa. Kysymys ei siis ole muuttujasta, jonka oletettaisiin ole
van jatkuvasti vakio vaan yksinkertaisesti muuttujasta, jonka arvo 
ei määräydy mallin ratkaisuna. Muuttujia, joiden arvot määräytyvät 
mallin perusteella kutsutaan endogeenisiksi. 

6Koska palkat ovat kunkin ajanjakson osalta annettuja, on keyne
siläisen mallin yhteydessä hieman harhaanjohtavaa puhua hintojen 
muutoksista. Useasti tällaista mallia karakterisoidaankin olet
tamalla, että sekä hinnat että palkat ovat täysin jäykkiä jolloin 
esimerkiksi käytettävissä olevat reaalitulot määräytyvät yksinomaan 
työvoiman kysynnän perusteella. Muutoin tässä yhteydessä voi viitata 
Sargentin (1979) kirjaan, josta käy ilmi, millä eri tavoin kotita
louksien tulokäsite voidaan periaatteessa määritellä ja miten eri 
määritelmät vaikuttavat mallin tuloksiin. 
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edellä luetellut eksogeeniset kysyntämuuttujat.7 

Edellä esitettyyn malliin liittyy suuri joukko yksityi'skohtia, jois
ta voitaisiin keskustella vaikka kuinka pitkään; tässä yhteydessä 
esitettävien tulosten kannalta marginaaliset muutokset mallissa ei
vät kuitenkaan vaikuta mitenkään. Yleensä kun tällaista mallia käy
tetään analyyttisena apuvälineenä, ratkaistaan se kahden muuttujan, 
korkotason R ja kokonaistuotannon Y, suhteen. (Huomaa, että tässä 
yhteydessä kysymys on nimelliskorosta: tämä siksi, että reaalikorko 
määritellään inflaatio-odotusten pe suhteen (r = R - pe), joiden 
puolestaan oletetaan olevan eksogeenisia.} Graafisesti tätä ilmentää 
tuttu ISjLM-kuvio, jossa rahamarkkinoiden tasapaino määräytyy LM
käyrällä ja hyödykemårkkinoiden IS-käyrällä. Ks. kuvio 1. 

7Varsin tavallista on vielä "yksinkertaistaa" edellä esitellyn kal
taista mallia ja olettaa, että investoinnitkin ovat eksogeenisia; 
ts. investointitoiminta riippuu enemmänkin yrittäjien voitto-odotuk
si sta (usei n käytetään tässä yhteydessä termi ä "animal spi rits") 
kuin kyseisen ajankohdan kysyntätilanteesta (tai vaihtoehtoisesti 
ns. akseleraattoriperiaatteen mukaisesti kysyntätilanteen muutoksis
ta) ja suhteellisista hinnoista. Tässä yhteydessä'esitettävien tar
kastelujen kannalta tällä asialla ei ole suurempaa merkitystä. Silti 
ei voi jättää mainitsematta sitä, että kysymys investointien korko
herkkyydestä on osoittautunut erinomaisen ongelmalliseksi käytännön 
rahapolitiikan kannalta. Ongelmalliseksi tämän kysymyksen tekee en
nen kaikkea se, että tutkimustuloksiin pohjautuvat arviot korkoherk
kyydestä poikkeavat melkoisesti, ks. esim. Koskenkylä ja Peisa 
(1985). 
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Kuvio 1. 

R 
LM 

18 

y 

IS/LM-kuvioon liittyen voidaan argumentoida, että esimerkiksi eks
pansiivinen finanssipolitiikka (G:n kasvun muodossa T:n ollessa an
nettuna) nostaa sekä korkotasoa että kokonaistuotantoa, joka ilmenee 
kuviossa IS-käyrän siirtymänä oikealle. Seurauksena tästä osa yksi
tyisistä investoinneista ja kulutuksesta syrjäytyy. Vastaavasti 
hintatason nousu siirtää LM-käyrää vasemmalle, josta seuraa korkota
son nousu. Jotta rahamarkkinat tasapainottuisivat alhaisemmilla 
reaalikassojen määrillä, on korkojen noustava ja kokonaistuotannon 
supistuttava. Edellä mainltut tulokset ovat ainoastaan esimerkin 
omaisia. Useass~ tapauksessa raha- ja finassipoliittisten toimen
piteiden vaikutukset ovat huomattavasti monimutkaisempia ja jopa 
etumerkiltään epäselviä. Niinpä voi hyvinkin olla, että julkisen 
sektorin alijäämät, jotka rahoitetaan esimerkiksi obligaatioilla, 
saavat aikaan - ainakin lyhyellä tähtäyksellä - erilaisia 
varallisuusvaikutuksia, jotka näkyvät sekä hyödyke- että raha
markkinoilla. Vastaavasti hintatason nousu vaikuttaa mitä ilmeisem
min mYös hyödykemarkkinoilla muun muassa niin sanottujen reaali-
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kassa- ja kilpailukykyvaikutusten kautta. 8 

Tavallaan kuv10 ilmentää sitä tärkeää tosiasiaa, että nimelliskorot, 
samalla tavoin kuin kokonaistuotantokin, määräytyy rahan eksogeeni
sen tarjonnan ja kokonaiskysynnän eksogeenisten komponentti~n muu

tosten perusteella. Toisin sanoen nimelliskorot riippuvat periaat
teessa kaikista niistä muuttujista, jotka sisältyvät 1S- ja LM

käyrien taustalla oleviin käyttäytymisyhtälöihin. Edellä olevan m~l
lin tapauksessa näitä muuttujia ovat M, T, W, pe, X, K, G, Pm ja E. 

Niinpä voidaan määrittää nimelliskorkojen' suhteen seuraava 
implisiittifunktio: 

(8) R = f{M, T, W, pe, X, K, G, Pm, E), 
- - + + + - + + + 

jossa muuttujien alapuolella olevat merkit osoittavat, onko kysymyk
sessä olevalla muuttujalla positiivinen vaiko negatiivinen vaikutus 

korkoihin {kuten edellä on jo ollut puhe, eivät nämä etumerkit ole 
aina täysin riidattomia; niinpä esimerkiksi tuontihintojen nousu, 

erityisesti energian osalta, voi yleisemmässä mallissa vaikuttaa 
paitsi nettovientiin l11Yös investointeihin ja saada aikaan korkoJen 
laskun (ks. Wilcox (1981)). Toisaalta on helppo nähdä, että mikäli 

hiemankin komplisoidaan makromalliamme, korkoihin vaikuttavien muut
tujien lukumäärä kasvaa nopeasti useisiin kymmeniin (ja erilaiset 
disaggregoinnit huomioon ottaen jopa satoihin) ja eri muuttujien 

korkovaikutusten etumerkit eivät enää ole teorian perusteella yksi
käsitteisesti määrättävissä, ks. esim. Levi and Makin (1979). 

8Tässä yhteydessä lienee syytä huomata, että rahan tarjonnan on 
oletettu olevan rahapoliittisen viranomaisen säädeltävissä (eli 
esillä olevan mallin kannalta kysymys on eksogeenisesta muuttujas-
ta). Vaikka tällainen oletus yleensä tehdäänkin makromallien yhtey
dessä, ei näin välttämättä tarvitse olla todellisuudessa~ Voi nimit
täin hyvin olla, että mainittu viranomainen pyrkii pitämään nimel
liskorot jollain halutulla tasolla, jolloin rahan määrä määräytyy 
kokonaan kysyntäpuolelta. Tällaisessa tapauksessa korkoihin eivät 
luonnollisestikaan vaikuta edellä luetellut eksogeeniset muuttujat. 
Sen sijaan kokonaistuotanto on - rahamarkkinavaikutusten tavallaan 
puuttuessa - suoraan eksogeenisten muuttujien määrättävissä. 
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Menemättä varsinaisesti yksityiskohtiin voidaan tässä yhteydessä 
tehdä muutamia päätelmiä edellä mainittujen eksogeenisten muuttujien 
vaikutuksesta. Yksi päätelmä, joka se·uraa keskustelustarnme, on se, 
että reaalikorko ei tämän mallin puitteissa voi yksinkertaisesti 
olla vakio - yhtä vähän kuin nimelliskorkokaan! Inflaatio-odotukset 
vaikuttavat positiivisesti nimelliskorkoihin rahan tarjonnan vaiku
tuksen ollessa negatiivinen. Viimeksi mainittu ns. likviditeetti
vaikutus pitää sisällään sen, että annettuna muiden muuttujien arvot 
- mukaan lukien inflaatio-odotukset - lisäys rahan tarjonnassa joh
taa korkojen laskuun (ks. yhtälö (8)). Ongelma on kuitenkin siinä, 
voidaanko todella olettaa, että inflaatio-odotukset eivät millään 
tavoin reagoi rahamarkkinoiden kevenemiseen! Oletettavasti ajan mit
taan muutokset rahan tarjonnassa heijastuvat jollain tavoin hintoi
hin ja siten "likviditeettivaikutus" jää ilmenemättä! Lienee syytä 
mainita, että edellä on lähdetty liikkeelle siitä, että raha
poliittinen viranomainen kontrolloi suoraan jotain raha-aggregaat
tia. Tilanne on luonnollisesti erilainen, jos rahaperustaa, tai 
vielä selvemmin pankkien reservejä, kontrolloidaan (tällöinhän raha
aggregaatit eivät enää ole eksogeenisia vaan osin kysynnän määrää
mi ä) .9 

Mitä tulee muiden eksogeenisten muuttujien vaikutuksiin, voidaan 
asianomaisten korkovaikutusten luonnetta ja suuruusluokkaa havain
nollistaa viittaamalla esimerkiksi Mehran (1985) saarniin empiirisiin 
tuloksiin. Nämä tulokset perustuvat korkoyhtälöön, joka on pitkälle 
analoginen yhtälön (8) kanssa. Mehran Yhdysvaltojen puolivuosi
aineistolla saarnat estimointitulokset voi tiivistää seuraavaan kah
teen yhtälöön: 

9Jos tukeudutaan yksinkertaiseen monetaristiseen kvantiteetti
yhtälötarkasteluun, hintojen muutosvauhti on rahan kiertonopeuden 
ollessa vakio ja kokonaistuotannon muutosten ollessa mitättömiä yhtä 
kuin rahan tarjonnan kasvuvauhti. Jos rahan tarjonnan kasvuvauhti 
heijastuu väl ittömästi ja täysimääräisenä inflaatioon ja inflaatio
odotuksiin, likviditeettivaikutusta ei lainkaan ilmene. Empiiriset 
analyysit ovat viitanneet siihen, että (negatiivinen) likvidite~tti
vaikutus on todella olemassa, jos kohta mainitun vaikutuksen suuruus 
ja kesto on olennaisesti supistunut tultaessa esimerkiksi 
1960-luvulta 1980-luvulle. Ks. Rantama (1986). 
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(9) R = .75pe - 15.1LIQ - 2.0SS + 2.7XX + 11.0Z 
(5.7) (2.9) (1.6) (1.4) (2.3) 

SEE = .644 DW = 2.1 

(10) R = .85pe - 0.9LIQ - 4.1SS + 4.4XX + 2.9Z 
(6.9) (0.1) (3.9) (0.6) (0.4) 

SEE = .817 DW = 2.1 

jossa yhtälö (9) edustaa ajanjaksoa 1952.2 - 1970.1 ja yhtälö (10) 
ajanjaksoa 1970.2 - 1983.2. R viittaa yhden vuoden valtionvekselei
den (verojen jälkeiseen) korkoon, pe Livingstonin inflaatio-odotus
sarjaan, LIQ rahan tarjonnan kasvuvauhdin "trendipoikkeamaan", SS 
reaalisiin energian (tuonti)hintoihin, xx kokonaiskysynnän eksogee
niseen komponenttiin (XX = X + G) ja Z viivästettyihin reaali
tuloihin (yksityiskohdista ks. Mehra (1985), s. 29). Esitetyt ker
toimet ovat IV-estimaatteja, sulkeissa olevat luvut ovat t-suhteita, 
SEE on jäännöstermin standardi poikkeama ja DW on Durbin-Watsonin 
testisuure ensimmäisen asteen autokorrelaatiolle. 

Olennaista edellä mainituissa tuloksissa on se, että ne kertovat 
korkojen olevan sensitiivisiä sekä raha- että hyödykemarkkinoiden 
kysynnän ja tarjonnan shokeille! Niinpä esimerkiksi energian hinnan 
vaihtelut heijastuvat korkoihin, jotka edelleen välittävät nämä muu
tokset muun muassa investointeihin ja rahoitusvaateiden kysyntään. 
Kaikesta tästä seuraa se, että relevantteja kysymyksiä ovat sekä 
kysymys siitä, miten erilaiset nimelliset ja reaali'set shokit välit
tyvät korkoihin että toisaalta kysymys siitä, miten sensitiivisiä 
eri kysyntäkomponentit ovat korkojen muutoksille. 10 Menemättä 
yksityiskohtiin, voidaan todeta, että mainitut vaikutukset ovat il
meisen merkittäviä ja ainakin osittain selittävät viime vuosien tai 
vuosikymmenen taloudellisia vaihteluita. 

10Edellä siteratut Mehran (1985) tulokset eivät suinkaan ole ainoita 
Jaatuaan! Muun muassa Levi ja Makin (1979), Makin (1983), Peek 
(1982), Wilcox (1983) ja Viren (1984) ovat saaneet hyvin samanlaisia 
tuloksia, joskaan mainituissa tutkimuksissa ei ole päädytty mihin
kään yleispätevään korkoyhtälöön. Investointien ja muiden kokonais
kysynnän komponenttien korkoherkkyydestä ks. esim. Viren (1986) ja 
Koskenkylä ja Peisa (1985). 
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Edellä esitettyjen tarkastelujien jälkeen on syytä kysyä, miten ta
louden avoi·muus vaikuttaa korkojen määräytymi seen ja korkopol iti ikan 
mahdollisuuksiin. Jotta tähän kysymykseen voitaisiin vastata, on jo
tenkin määriteltävä talouden ulkoinen ~asapaino. Tämä edellyttää 
seuraavanlaista tasapainoehtoa BP, joka määritellään siten, että 
valuuttavarannon muutos on nolla, ts.: 

(11) B = (X - 1M) + CF(R, R*) = 0, 

jossa CF viittaa pääoman tuontiin ja R* ulkomaiseen korkotasoon. Jos 
liitetään yhtälö (11) edellä esitettyyn makromalliin (1) - (7), voi
daan nähdä, miksi talouden ulkoisen ja sisäisen tasapainon saavutta
minen ja ylläpitäminen voivat olla hyvin hankalia tehtäviä. Tätä 
hankaluutta voi ehkä havainnollistaa tarkastelemalla tapausta, jossa 
kotimaisten raha- ja hyödykemarkkinoiden tasapaino toteutuu ns. 
täystyöllisyystasolla yf samalla kun pääoman nettotuonti vastaa pal
velusten ja tavaroiden tuonnin ja viennin erotusta. Tätä tasapaino
tilaa vastaa piste A kuviossa 2. 

Kuvio 2. 

R 

yf y 
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Tasapainoa karakterisoivat nyt tuotannon taso yf ja korkotaso R. Mi
käli tästä tasapainosta poiketaan, ei tilanne ole korjattavissa vain 
kokonaiskysynnän säätelyllä. Tarvitaan myös rahapoliittisia toimia. 
Näin ennen kaikkea siksi, että pääomanliikkeisiin voidaan tässä ta
pauksessa vaikuttaa vain korkotasoa muuttamalla. Esimerkiksi jos lS
ja LM-käyrien leikkauspiste on BP-käyrän oikealla puolella pisteessä 
B, ulkoisen tasapainon saavuttaminen vaatii rahan tarjonnan supista
mista ja ekspansiivista finanssipolitiikkaa. Rahan tarjonnan supis
taminen johtaa korkotason nousuun ja tämä puolestaan pääoman tuonnin 
kasvuun - ekspansiivinen finassipolitiikka puolestaan kompensoi ko
ron nousun kontraktiiviset kysyntävaikutukset. 11 

Selvästikin avoimen talouden ympäristö näyttäisi asettavan korko
politiikan (siten kuin se lSjLM-mallin tapauksessa ymmärretään) kes
keiseen asemaan. On hieman paradoksaalista, että korkopolitiikan 
liikkumatila saattaa kuitenkin muodostua äärimmäisen pieneksi. Näin 
asia on pitkällä tähtäyksellä, erityisesti vielä jos pääoman
liikkeisiin ei liity hallinnollista säätelyä ja jos kotimaiset ja 
ulkomaiset rahoitusvaateet ovat täydellisiä substituutteja. Äärim
mäisessä tapauksessa ulkoisen tasapainon määrittävä BP-käyrä on täy
sin horisontaalinen kansainvälisellä korkotasolla R*! Empiirinen 
evidenssi ei tosin tue oletusta, että pääomanliikkeet olisivat täy
dellisiä. Mutta näin ei välttämättä tarvitsekaan olla. Riittää, että 
pääomanliikkeet olennaisessa määrin supistavat "korkopolitiikan" 
liikkumatilaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa kokonaistuotantoon "löy
sällä rahapolitiikalla". Jos nimittäin rahapoliittinen viranomainen 
kasvattaa rahavarantoa (tai luottokantaa), ei tämä välttämättä tunnu 
korkotasossa, koska pääomanliikkeet olennaisessa määrin neutraloivat 
likviditeetin kasvun ja kaiken lisäksi ulkoisen tasapainon heikkene
miseen liittyvät odotukset saattavat saada aikaan spekulatiivisia 

11Kuten edellä jo mainittiin, raha- ja finassipoliittisten toimenpi
teiden optimaalisen yhdistelmän idean julkitoivat esimmäisinä 
Mundell (1963) ja Fleming (1962). Tässä yhteydessä ei ole mahdollis-
ta perusteellisemmin esitellä kuvioon 2 liittyvän mallin toimintaa; 
lienee kuitenkin syytä todeta, että valuuttakurssit on tässä yhtey
dessä oletettu kiinteiksi. Yksityiskohdista enemmän ks. esim. 
Branson-(1972). 
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hyökkäyksiä valuuttavarantoa vastaan. Eli kaiken kaikkiaan on syytä 
korostaa sitä, että ainakin pienen avoimen talouden kannalta korko
jen määräytymisen keskeiseksi determinantiksi muodostuu pääoman
liikkeiden korkoherkkyys. Toisin sanoen mitä vähemmän hallinnollisia 
ja verotuksellisia' esteitä pääomanliikkeisiin liittyy ja mitä pie
nempi on valuuttakursseihin ja vaateiden tuottoihin liittyvä epävar- , 
muus, sitä pienemmäksi pakosti muodostuu kotimaisen korkopolitiikan 
liikkumavara ja sitä todennäköisempää on, että kotimaiset korot py
syttelevät lähellä kansainvälisiä korkoja kotimaisten tekijöiden 
roolin jäädessä toissijaiseksi. 

2.2 Korot ja inflaatio 

Edellä esitetyn tarkastelun taustalla on ollut keynesiläinen lyhyen 
aikavälin malli, joka ilmentää ennen kaikkea hintojen ja palkkojen 
muodostukseen liittyviä epätäydellisyyksiä. Tuntuu houkuttelevalta 
kysyä, mitä tapahtuu, jos näistä epätäydellisyyksiä koskevista ole
tuksista luovutaan ja analysoidaan korkojen määräytymistä klassisen 
makromallin puitteissa. Tällainen ratkaisu merkitsee ennen muuta si
tä, että nimellispalkat oletetaan endogeenisiksi. Tämä puolestaan 
saadaan aikaan lisäämällä analysoi tavan mallisysteemin työvoiman 
tarjontayhtälö. Oletetaan, että työvoiman tarjonta riippuu positii
visesti reaalipalkasta, jolloin voidaan kirjoittaa: 

(12) L = L(W/P) 

merkintöjen ollessa samoja kuin edellä luvussa 2.1. Mikäli yhtälö
systeemi nyt ratkaistaan, päädytään R:n osalta seuraavaan verraten 
yksinkertaiseen "supistetun muodon" ratkaisuun: 
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jossa C:n ja IM:n alaindeksit viittaavat asianomaisiin osittafs
derivaattoihin. H on kokonaiskysynnän kokonaisdifferentiaali koron 
suhteen.12 

Selvästikin tilanne on se, että mikäli kokonaiskysynnän korkojousto 
on ääretön, muutokset inflaatio-odotuksissa heijastuvat täysimääräi
sesti nimelliskorkojen muutoksiin. Tulos vastaa ns. Fisher-yhtälön 
nimellä kulkevaa korkojenmääräytymisyhtälöä, joka yksinkertaisim
millaan kirjoitetaan muotoon: 

(14) 
. e 

Rt = r t + Pt· 

Tätä yhtälöä on tyypillisesti tulkittu 'siten, että investoijat pitä
vät reaalipääomaa (jonka tuotot määräytyvät reaalisin termein) täy
dellisenä substituuttina rahoitusvaateiden kanssa (joiden tuotot 
ovat tietenkin aina nimel1isiä). Tämän 1ikeisen substituution seu
rauksena rahoitusvaateiden nimellisten tuottojen ja reaa1ipääoman 
reaalisten tuottojen välinen erotus heijastaa yksi yhteen periaat
teella odotettua inflaatiovauhtia p~. 

12Saatu tulos perustuu yksinkertaistavaan oletukseen dK = o. Usein 
pe1kistetään klassisen mallin korkojenmääräytyminen ns. laina
rahastoteorian (so. 10anab1e funds theory) mukaiseen säästämisen ja 
investointien väliseen identiteettiin. Tähän identiteettiin liittyy 
se yksinkertainen, usein käytössä oleva tulkinta, jonka mukaan sääs
tämisen determinantit vaikuttavat negatiivisesti korkoihin ja inves
tointien (tai pikemminkin pitäisi puhua rahoituksen kysynnästä) de
terminantit positiivisesti. Yksityiskohdi·sta ks. esim. Sargent 
(1981). Ks. myös Sargent (1972). Viimeksi mainitussa artikkelissa 
jOhdetaan "y1 ei stetty Fi sher-yhtä1 ö" tapauksessa, jossa ku1 utus- ja 
investointifunktiot ovat keynesiläisiä jakautuneiden viiveiden mal
leja hintojen (muutoksen) määräytyessä tavanomaisen Phillips-käyrän 
perusteella. Sargentin saama tulos on karkeasti ottaen se, että mitä 
monetaristisempia IS- ja LM-käyrien kulmakertoimet ovat, sitä sel
vemmän Fisher-efektin kyseinen makroma11i tuottaa. Kenties tämä tu
los osittain mYös heijastuu monetaristisen ja keynesi1äisen tradi
tion erilaisina painotuksina koron ja inflaation välisestä suhtees
ta. Monetaristithan suhtautuvat yleensä verraten hyväksyvästi Fisher 
pariteettiin, kun taas keynesi1äiset ovat yleensä vähintäänkin skep
tisiä. 
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Mikäli vielä sivuutetaan reaalipääoman tuottoasteen lyhyen aikavälin 
vaihtelut ja oletetaan, että rt = r + Ut, jossa Ut on jokin ajassa 
korreloimaton stokastinen satunnaistermi, päädytään seuraavaan 
yksinkertaiseen, empiirisissä analyyseissä usein käytettyyn korko
yhtälöön: 

R viittaa edelleenkin nimelliskorkoon, p inflaatiovauhtiin ja Et 
odotusarvo-operaattoriin, joka on indeksoitu siten, että tulevaa 
(ajanjakson t+1) inflaatiovauhtia koskevat odotukset ovat ehdollisia 
ajanjakson t informaatiolle. Parametri aO vastaa vakioista reaali
korkoa r ja Ut on edellä mainittu stokastinen satunnaistermi. Empii
risten testien keskeiseksi ongelmaksi muodostuu kysymys siitä, onko 
kerroin a1 ykkönen vai jotain muuta. Jos mainittu kerroin poikkeaa 
ykkösestä, merkitsee tämä sitä, että myös reaalikorko riippuu odote
tusta inflaatiosta. 

Kuten edellä jo todettiin, yhtälö (15) - ehdolla a1 = 1 - kertoo 
sen, että muutokset nimelliskoroissa heijastelevat pelkästään muu
toksia inflaatio-odotuksissa. Nimelliskorot ovat korkeita siksi, 
että inflaatio-odotukset ovat korkeita ja päinvastoin. Muutokset ko
konaiskysynnässä, rahan tarjonnassa tai muissa muuttujissa vaikutta
vat vain inflaatio-odotusten kautta. On selvää, että Fisher-yhtälö 

/tässä muodossa edustaa erinomaisen voimakasta neutraalisuusominai
suutta, joka osaltaan tekee kyseenalaiseksi rahapoliittisen aktivis
min. Niinpä kysymys siitä, onko mainittu yhtälö voimassa vai ei, on 
poikkeuksellisen tärkeä empiirinen tutkimusongelma, johon osin puu
tutaan myös jäljempänä esitettävissä empiirisissä analyyseissä. 

Ennen kuin pyritään tekemään mitään yhteenvetoa empiirisistä 
tutkimustuloksista, on syytä viitata muutamaan ongelmaan, jotka kos
kevat yhtälön (15) empiiristä testaamista. Ensimmäinen mainitsemisen 
arvoinen ongelma koskee veroja. Jos nimittäin oletetaan, että korko
tulojen ja korkomenojen verotuskohtelu poikkeaa toisistaan - niin 
kuin tilanne on useimpien maiden osalta - .päädytään siihen, että 
nimelliskorot riippuvat myös rajaveroasteesta. Esimerkiksi jos ole-
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tetaan, että korkotulot ovat täysimääräisesti veronalaisia ja korko
menot täysimääräisesti verovähennyskelpoisia, päädytään seuraavaan 
modifioituun Fisher-yhtälöön (ks. esim. Darby (1975}): 

L viittaa marginaaliveroasteeseen ja aO verojen jälkeiseen odotet
tuun reaalikorkoon. (16) voidaan puolestaan kirjoittaa muotoon: 

Yhtälö (17) kertoo nyt, että nimelliskorkojen pitäisi muuttua enem
män kuin odotettu inflaatiovauhti. Toisaalta ekonometrisen testauk
sen näkökulmasta verot edustavat ongelmaa siinä mielessä, että mikä
li veroaste oletetaan virheellisesti vakioksi, korkoyhtälön estimoi
dut parametrit ovat väistämättä harhaisia. Vaikka veroasteet olisi
vat vakioita yli ajan, eivät verotuksesta aiheutuvat ongelmat ratkea 
vain suorittamalla Fisher-yhtälön kertoimien vakiokorjaus. Lähes
tulkoon kaikkiin verojärjestelmiin liittyy erilaisia vähennys
järjestelmiä, joiden ansiosta rajaveroaste saattaa vaihdella hyvin
kin voimakkaasti. Toisaalta Fisher-yhtälön kannalta olennaista ei 
ole vain korkotulojen verotuskohtelu vaan myös osinkojen ja yritys
ten (jakamattomien) voittojen sekä pääomavoittojen verotus. Kaiken 
kaikkiaan voidaan osoittaa, että Fisher-yhtälö on hyvin sensitiivi
nen koko verojärjestelmän suhteen eikä helposti voida esittää 
a priori lopputulemaa sen suhteen, millä kertoimella odotettu inf
laatio loppujen lopuksi vaikuttaa korkoihin (yksityiskohdista ks. 
Feldstein (1976) ja Tanzi (1984)). 

Toinen ongelma, joka liittyy Fisher-hypoteesiin - ennen kaikkea tä
män hypoteesin' empiiriseen testaamiseen - on inflaation ennustetta
~. Selvää nimittäin on, että tietyissä tapauksissa inflaatio ei 
ole ennustettavissa. Näin erityisesti tapauksessa, jossa hintataso 
pysyy kutakuinkin vakiona yli ajan. Hinnan muutokset ovat tällöin 
tyypi 11 i sesti II satunnai si a ll eikä aiempi en hinnan muutosten perus
teell a voi ennustaa tul evaa i nfl a'ati ovauhti a. Aikasarj aesityksessä 
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tämä tarkoittaa sitä, että inflaatio noudattaa satunnaiskulku
prosessia, eivätkä suhteelliset muutokset hintatasossa eri ajan
jaksoina ole korreloituneita keskenään. Mikäli todellakin Cov(Pt+1, 
Pt) = 0, seuraa tästä se, että Fisher-yhtälön "inflaatiomuuttujan" 
estimoiduksi kertoimeksi tulee nolla, vaikka mainittu yhtälö olisi
kin voimassa, toisin sanoen ao. kerroin olisi todellisuudessa yksi. 
Jos regressoidaan esimerkiksi seuraava Fisher-yhtälön naiivi muoto: 

jossa Pt siis viittaa ajanjakson t aktuaaliseen inflaatiovauhtiin, 
tällöin kertoimen a1 estimaatiksi saadaan a1 = COV(Rt , pt)/Var(pt), 
joka yhtälön (15) perusteella on yhtä kuin Cov(Pt+1' pt)/Va~(pt). 

Jos nyt jälkimmäinen termi on nolla, niin myös kerroin a1 "näyttää 
olevan" nolla. Jos nyt ajatellaan Fisher-yhtälöä, jossa Pt:n sijasta 
käytetään jotain (korvike)muuttujaa odotetulle inflaatiolle, tulok
set riippuvat olennaisesti siitä, millä tavoin asianomainen odotus
muuttuJa Pt on konstruoitu. Mikäli se on tehty tuk~utumalla johonkin 
aikasarjamalliin - niin kuin on tavallist~tuloksenalOn korreloi~ 
mattoman inflaatiovauhdin tapauksessa aikasarja, joka on käytännössä 
vakio. Regressoimalla nimelliskorkoja tällaista aikasarjaa vastaan, 
saadaan luonnollisestikin tulokseksi kerroin nolla inflaatio-odotus
muuttujalle. Tilanne muuttuu tietysti, jossa tuleva inflaatiovauhti 
on paremmin ennustettavissa muiden muuttujien (kuin Pt: n, Pt_1:n 
jne.) perusteella. Tällöin Fisher-yhtälön oikeellisuus ei luonnolli
sestikaan selviä pelkästään inflaatioaikasarjan ominaisuuksia tutki
malla. Kuitenkin se selvää, jos Pt on korreloimaton Pt_1:n ja muiden 
informaatiojoukkoon kuuluvien ajanjakson t-1 muuttujien kanssa, pää
dytään taaskin samaan tulokseen, eli että a1 = o. 

Edellä esitetty keskustelu inflaation ennustettavuudesta on siinä 
mielessä "hyödyllistä", että siihen tukeutuen voidaan testata 
Fisher-hypoteesia ilman, että tehdään mitään oletuksia inflaatio
aikasarjan ominaisuuksista. Tosin pitää olettaa, että inflaatio
odotukset perustuvat pelkästään aiempiin inflaatiota koskeviin ha
vaintoihin, tarkemmin sanoen vielä siihen, että odotukset perustuvat 
pt:tä koskevaan AR(1)-mallin. Testin ideana on estimoida seuraava 

kahden yhtälön malli: 
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(19) 

Kertoimien b11 ja b21 pitäisi tässä tapauksessa on yhtä suuria. Käy
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos inflaatiovauhti on hyvin sa
tunnainen, yhtälön (15) mukaisen Fisher-yhtälön ei pitäisi selittää 
nimelliskorkojen vaihteluita. Vastaavasti jos inflaatiovauhti (tai 
miksei yhtä hyvin deflaatiovauhti) pysyttelee sitkeästi samoissa lu
kemissa, nimelliskorkojen vaihteluiden pitäisi suurin piirtein vas
tata inflaatiovauhdin muutoksia. 

Edellä esitetyt tulokset eivät vaikuta kovinkaan olennaisilta, koska 
viimeisten kahden vuosikymmenen aikana inflaatiovauhti on ollut 
yleensä hyvin ennustettavissa aiemman kehityksen perusteella. Tilan
ne on kuitenkin ollut hyvin erilainen esimerkiksi ennen ensimmäistä 
maailmansotaa. Tällöin jopa hintatason muutoksen suunta on saattanut 
olla vaikeasti arvattavissa. Mikään ei tietysti sulje pois sitä mah
dollisuutta, että tulevaisuudessa päädytään yleisesti keskimäärin 
nollainflaatiotilanteeseen, jolloin voi olla vaikeaa löytää selviä 
riippuvuuksia hintatason muutosten ja nimelliskorkojen välillä. To
sin tällaisessa tilanteessa inflaatiovaikutusten rooli jää määritel
män mukaan enemmänkin periaatteelliselle tasolle. Mikäli taas pää
dyttäisiin voimakkaaseen deflaatioon, kuten 1930-luvun alussa, korot 
eivät (välttämättä) reagoisi tähän, koska rahakassoille tavallaan 
maksettava nolla nimelliskorko rajoittaisi yleistä korkojen muodos~ 
tusta. 13 

Inflaatio-odotukset ovat varmastikin ongelmallisia sekä ennuste
että tutkimustyössä ainakin niin kauan kun luotettavaa kysely tietoa 
ei ole saatavissa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että inflaatio
odotukset on tuotettava jollakin mallilla tyypillisimmän ratkaisun 

13Tutkimustulokset (tai mahdollisesti niihin liittyvät tulkinnat) 
eivät anna selvää vastausta sen suhteen, onko inflaatiovauhdin en
nustettavuus se asia, joka selittää Fisherin hypoteesin osalta 
yleensä saadut hylkäävät tulokset. Ks. Summers (1983, 1986), 
MaCallum (1984, 1986), Barsky (1987) ja Viren (1987c). 
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ollessa jokin ARIMA-malli. 14 Fisher-yhtälöiden empiirinen testaus pe
rustuu siten kaksivaiheiseen estimointiin: ensimmäisessä vaiheessa 
estimoidaan pe: n aikasarja ja toisessa vaiheessa varsinainen Fisher
yhtälö. Tällainen testaus ei välttämättä ole ainoa mahdollisuus, 
koska periaatteessa inflaatio-odotuksia kuvaava yhtälö voidaan si
joittaa Fisher-yhtälön lausekkeeseen (15) ja näin saatu malli voi
daan suoraan estimoida. Niinpä esimerkiksi tapauksessa, jossa inf
laation oletetaan noudattavan yksinkertaista ensimmäisen asteen 
autoregressiivistä prosessia, päädytään seuraavaan korkoyhtälöön: 

Toisin sanoen korkojen kunkin hetkinen taso rllppuu edellisen ajan
jakson tasosta (yhtälön (20) johtamisesta ks. Viren (1987b)). Tässä 
tapauksessa inflaatio-odotuksiin liittyvä adaptiivinen oppiminen 
tuottaa korkoja kuvaavan yhtälön, joka näyttää samanlaiselta kun 
tavanomainen sopeuttamiskustannuksiin liittyvä mallitäsmennys. Huo
mattakoon, että yhtälön (20) erikoistapauksena on yksinkertainen 
Fisher-yhtälö. Tähän erikoistapaukseen päästään, mikäli oletetaan, 
että inflaation "pysyvän osan" havaitsemiseen ei liity mitään 
mittausvirhettä ja että inflaatiomuuttujan ensimmäisen asteen auto
korrelaatiokerroin on 1 (ks. Viren (1987b)). 

Yhtälön (15) erilaiset tulkinnat heijastelevat itse asiassa niitä 
selityksiä, joita on tarjottu nimelliskorkojen hidasliikkeisyydelle. 
Ilmeinen tosiasia nimittäin on, että nimelliskorkojen muutokset ovat 
verraten pieniä suhteessa muiden nimellisten muuttujien vaihtelui
hin. Tämä havainto saa pakosta kysymään, piileekö selitys tähän sii
nä, että rahoitusmarkkinat eivät olekaan tehokkaat mm. erilaisien 
sopimuksien, transaktiokustannusten ja lainsäädännöllisien rajoitus
ten vuoksi (tämän vaihtoehdon perusteluista ks. Ito and Ueda (1981) 

14ARIMA-mallilla tarkoitetaan yhden muuttujan aikasarjamallia, joka 
koostuu autoregressiivisistä'ja liukuvan keskiarvon termeistä ja jo
ka ei siten ilmennä mitään muuttujien välisiä syy-seuraussuhteita 
vaan pelkästään tarkasteltavana olevan aikasarjan oman muutos
prosessin säännönmukaisuuksia. 
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ja Stiglitz and Weiss (1981)). Toinen mahdollinen selitys liittyy 
- niin kuin edellä on ollut puhe - inflaatio-odotusten muodostumi
seen. Kolmas kansainvälisessä kirjallisuudessa esitetty selitys 
liittyy reaalikorkojen käyttäytymistä koskeviin oletuksiin. Edellä 
on Fisher-yhtälöstä puhuttaessa oletettu, että reaalikorko on vakio 
- tosin se voi sisältää jonkin (ajassa korreloimattoman) satunnais
termin. Mitään voimakasta taloudellista perustelua tällä oletuksella 
ei kuitenkaan ole. On kuitenkin paljon helpompi perustella teoriaa, 
joka sallii reaalikoron muutokset. Näitä muutoksia voi selittää joko 
muilla muuttujilla - niin kuin edellä luvussa 2 keynesiläisen makro
mallin yhteydessä todettiin - tai vaihtoehtoisesti erilaisilla pit
kän keston omaavilla teknologia-, preferenssi- yms. shokeilla, jotka 
voidaan liittää esimerkiksi viime aikoina voimakkaasti esillä ollee
seen "reaalisten suhdannevaihteluiden" kirjallisuuteen. Malli
teknisesti kaikki tämä tarkoittaa sitä, että oletus vakioisesta 
reaalikorosta voitaisiin korvata oletuksella, että reaalikorko nou
dattaa jotain stokastista prosessia. Mainittakoon esimerkiksi, että 
usein viitatus$a Faman ja Gibbonsin (1982) tutkimuksessa oletetaan, 
että reaalikorko noudattaa satunnaiskulkuprosessia. 

Oletus siitä, että inflaatio tai inflaatio-odotuks~t määräävät 
nimelliskorot, perustuu - niin kuin edellä on jo todettu - impli~ 

siittiseen oletukseen rahoitusvaateiden ja reaalipääoman täydelli
sestä substit~utiosta. Tämä substituutio-oletus perustuu kuitenkin 
enemmän intuitioon kuin johonkin teoriaan tai suoraan empiiriseen 
evidenssiin. Näin tilanne on tosin yleensä kaikkien muidenkin 
substituoitavuusoletusten kanssa, mutta tässä tapauksessa kiistaton
ta empiiristä evidenssiä on erinomaisen vähän (ks. esim. B. Friedman 
(1983)) - näin siitäkin huolimatta, että kysymys on poikkeuksellisen 
tärkeästä talouspoliittisesta ongelmasta. Onhan esimerkiksi ns. syr
jäytysvaikutuksen suunnan ja suuruuden kannalta aivan olennaista, 
miten korkoa tuottavat rahoitusvaateet ja reaalipääoma sekä toisaal-



ta rahoitusvaateet ja raha suhteutuvat toisiinsa (ks. B. Friedman 
(1978)) .15 
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On vähemmän yllättävää se, että tilanne on samanlainen myös korkojen 
suhteen. Jos nimittäin käännetään päälaelleen oletus siitä, että 
rahoitusvaateet ja reaalipääoma ovat täydellisiä substituutteja ja 
raha ja rahoitusvaateet eivät ole lainkaan substituutteja, päädytään 
hieman hämmentävään lopputulokseen: nimelliskoron pitäisi itse 
asiassa olla vakio! Tämä siksi, että nimelliskoron pitäisi vastata 
rahan implisiittistä tuottoa (toisin sa'noen rahalle transaktio
palveluksista laskettavissa olevaa tuottoastetta), jonka voi olettaa 
lyhyellä tähtäyksellä olevan vakio ja ennen kaikkea riippumaton inf
laatiovauhdista. Tämä yksinkertainen ajatus on ollut lähtökohtana 
Carmichaelin ja Stebbiningin (1983) esittämässä "käännetyssä 
Fisherin hypoteesissa". Tämän hypoteesin mukaan reaalikorko, ei 
nimelliskorko, on se, joka muuttuu yksi yhteen suhteessa inflaatio
vauhdin kanssa. Ilmeistä on, että tämä hypoteesi tarjoaa ennen kaik
kea lyhyen tähtäyksen analyysin kannalta yhden varteenotettavan 
vaihtoehdon tai näkökulman analysoitaessa korkojen käyttäytymistä. 

Vaikka tässä yhteydessä ei olekaan tarkoitus käydä laajasti läpi 
empiiristä evidenssiä, lienee syytä mainita se, että "käännetty 
Fisherin hypoteesi" on osoittanut olevan melkeinpä paremmin sopu
soinnussa tilastoaineiston kanssa.kuin perinteinen Fisherin hypotee
si (ks. Carmichael and Stebbing (1983) ja Koskela ja Viren (1985)), 
jos kohta ajatus' kaikkia aikahorisontteja koskevasta vakioisesta 
nimelliskorosta ei olekaan, ainakaan politiikkamielessä, kovin mie-

15Friedmanhan osoittaa, että mikäli korkoa tuottavat rahoitusvaateet 
(obligaatiot) ovat läheisempiä substituutteja rahan kuin reaalipää
oman kanssa, ns. porfoliosyrjäytysvaikutus on negatiivinen, joten 
koko syrjäytysvaikutus voi saada "väärän etumerki n", ts. ekspansi i
visen finanssipolitiikan vaikutukset voimistuvat portfolio- ja 
varallisuusvaikutusten ansiosta. 
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lekäs. 16 Niinpä vähemmän yllättävää on, että jos testataan vain ole
tusta nimelliskorkojen vakioisuudesta, tämä oletus voidaan kiistatta 
hylätä eri maiden ja eri korkojen osalta (ks. esim. Viren (1987b}}.17 

2.3 Korkorakenne 

Kun puhutaan korkorakenteesta, olisi periaatteessa tarkasteltava 
korkojen jakaumaa yli kaikkien korkoa tuottavien rahoitusvaateiden 
juoksuaikojen eli maturiteettien; tästä relaatiostahan käytetään 
nimeä. "tuottokäyrä ". Tässä yhteydessä tarkastell aan kui tenkin vai n 
kahta vaadetta: toista jonka jäljellä oleva juoksuaika on lyhyt (ts. 
yksi ajanjakso) ja toista, jolla se on pitkä. Vastaavasti puhutaan 
lyhyestä ja pitkästä korosta. 

Taloudellisen analyysin kannalta ei ole suinkaan yhden tekevää, mi
ten lyhyt ja pitkä korko käyttäytyvät suhteessa toisiinsa. Se, mikä 

16Jos korkojen määräytymistä analysoidaan portfoliovalintakehikossa, 
tulee väistämättä esiin kysymys siitä, miten erilaiset korkoihin ja 
inflaation liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat. Lienee vähemmän 
yllättävää, että mainitulle tekijälle voidaan esittää hyvin luonte
va rooli korkojen määräytymisessä; ks. esim. Cox, Ingersoll and Ross 
(1981). Cox, Ingersoll ja Ross osoittavat jatkuva-aikaisen dynaami
sen portfoliomallin puitteissa, että nimelliskorolle voidaan määrit
tää seuraava yhtälö: R = r + pe - (l-v)swp - vp, jossa 1-v viittaa 
suhteelliseen riskiaversioparametriin, sWp varallisuuden reaalisten 
tuottojen ja inflaation väliseen kovarianssiin ja vp inflaation va
rianssiin. Korkojen noustessa voimakkaasti 1980-luvun alussa seli
tystä haettiin muun muassa sWp:n ja vp:n tapaisista epävarmuusteki
jöistä. Erityistä huomiota sal Mascaron ja Meltzerin (1983) USAn ai
neistolla tekemä tutkimus, jossa korkoja selitettiin mm. rahan tar
jontaan ja rahan kiertonopeuteen liittyvillä epävarmuustekijöillä 
(molemmat epävarmuustekijät vaikuttivat tutkimuksen mukaan positii
visesti korkoihin). Samanlaiseen tulokseen päädyttiin mYös Virenin 
(1987a) tutkimuksessa, jossa käytettiin paitsi USAn myös Kanadan ja 
Ison-Britannian aineistoja. Epävarmuuden vaikutuksista puhuttaessa 
lienee vielä syytä mainita se, että makromallikehikossa epävarmuuden 
vaikutusten ennustaminen on vaikeaa siksi, että eri vaikutukset ovat 
vastakkaissuuntaisia. Niinpä epävarmuuden kasvu saattaa supistaa 
sekä säästämistä että investointeja. Tästä puolestaan voi seurata 
joko korkotason nousu tai lasku (ks. esim. Levi ja Makin (1979». 

17Carmichaelin ja Stebbingin testimenettely edellyttää seuraavan 
regressiomallin estimointia: (Rt - Pt) = aO + a1Pt + Ut, jossa Pt 
viittaa aktuaaliseen inflaatioon. Testi koskee tällöin parametri
rajoitusta a1 = -1. 
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tekee näiden .kahden koron suhteen mielenkiintoiseksi, on se tosi
asia, että lyhyt ja pitkä korko vaikuttavat eri muuttujiin hyödyke
ja rahamarkkinoilla. Tyypillisesti oletetaan, että lyhyt korko vai
kuttaa rahan kysyntään ja pitkä korko investointeihin - oletus, joka 
tuntuu hyvin luontevalta annettuna eri sijoituskohteisiin liittyvät 
aikahori sontit. Ni i npä se, että rahamarkkinat IIkiri styvät ll ja lyhyt 
korko nousee, ei vielä kerro sitä, mitä investoinneille tapahtuu. 
Tämä luonnollisesti merkitsee sitä, että korkoerojen käyttäytymiseen 
vaikuttavien tekijöiden selvittäminen on varmasti vaivan arvoista 
työtä. Toisaalta korkorakenteeseen voi sisältyä tietoa talouden
pitäjien tulevaisuutta koskevista odotuksista. Voidaanhan nimittäin 
teorian tasolla osoittaa, että esimerkiksi pitkien ja lyhyiden kor
kojen positiivisen erotuksen pitäisi heijastella nousevia korkoja·ja 
päinvastoin. Tässä yhteydessä lienee tosin syytä mainita, että vaik
kakin korkorakenteen selittäminen vaikuttaa teorian tasolla varsin 
suoraviivaiselta ja ongelmattomalta tehtävältä, käytännön, so. em
piirisen tutkimuksen ja ennustamisen, tasolla korkorakenne on kiis
tatta yksi ongelmallisimmista rahamarkkinoiden tutkimuskohteista 
(ks. esim. Shillerin ja McCullochin (1987) laaja katsaus). 

Kun korkoeroja pyritään analysoimaan tukeudutaan tavallisesti ns. 
odotushypoteesiin, joka yksinkertaistettuna sanoo, että pitkä korko 
on painotettu keskiarvo nykyisistä ja odotetuista tulevista lyhyistä 
koroista. Voidaan siis kirjoittaa: 

(21) 

jossa RL viittaa pitkään korkoon, jonka juoksuaika on tässä oletettu 
äärettömäksi, ts. kysymys on ns. konsolista, ja RS lyhyeen (yhden 
periodin) korkoon, z on pitkään korkoon liittyvä ajassa vakio riski
premio ja c diskonttotekijä (ts. c = l/(l+R), jossa! on keski
määräinen pitkä korko). 

Kuten jäljempänä ilmenee, edellä mainittu riskipreemio on itse 
asiassa koko korkorakennekirjallisuuden kannalta keskeinen ongelma, 
jolle ei välttämättä löydy kunnon selitystä. Periaatteessa on ole-
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massa (ainakin) kolme erilaista selitystä tai oletusta riskipreeRli.on 
suhteen. Ns. puhdas odotushypoteesi {ks. Meiselman (l962)) olettaa, 
että riskipreemio on merkityksetön, toisin sanoen empiirisissä las
kelmissa yksinkertaisesti nolla, ns. preferred habitat -hypoteesissa 
{ks. Modigliani ja Sutch (l967)) oletetaan, että investoija preferoi 
jonkin tyyppisiä vaateita (ilman, että kysymys olisi pelkästään vaa
teiden maturiteetista). Hän saattaa siis haluta joko pitkän tai ly
hyen maturiteetin omaavia saatavia tai velkoja. Niinpä esimerkiksi 
täysin mahdollista olisi se, että hän halutessaan 5 vuoden maturi
teetin omaavaa vaadetta olisi valmis maksamaan siitä jonkin preemion 
suhteessa 4 vuoden tai 6 vuoden maturiteetin omaaviin vaateisiin. 
Tästä kaikesta tietysti seuraa se, että eri maturiteetin omaavien 
vaateiden tuotot riippuvat niiden suhteellisista tarjonnan määristä. 
Kolmantena vaihtoehtona voidaan mainita Keynesin käteissuosinta
hypoteesi {liquidity' preference hypothesis, ks. Hicks (l939)), joka 
pitää sisällään oletuksen siitä, että riskipreemio kasvaa maturitee
rin kasvaessa. Mahdollisesti tämän hypoteesin taustalla on 
1930-luvun tilanne; tällöin pitkät korot pysyttelivät systemaatti
sesti lyhyiden korkojen yläpuolella. l8 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista varsinaisesti pohtia näitä hypo
teeseja puhumattakaan siitä, että voitaisiin testata niitä. Lienee 
syytä vain todeta, että mitään yksimielisyyttä ei näytä vallitsevan 
siitä, mikä tai mitkä ovat mielekkäimpiä oletuksia riskipreemion 
suhteen ja miten empiirinen evidenssi suhtautuu näihin oletuksiin 
{ks. esim. Begg (l982)}. 

Jos palataan yhtälöön (2l), voidaan helposti osoittaa {ks. esim. 
Mankiw ja Summers (1984)), että tästä yhtälöstä saadaan seuraava 
empiirisissä testeissä usein esiintyvä malli: 

18Sel västikin Modiglianin ja Sutchin "preferred habitat" -hypoteesin 
taustalla on olettamus markkinoiden segmentoituneisuudesta. Niinpä 
eri juoksuajan omaavien rahoitusvaateiden kysyntä on verraten jous
tamatonta muiden kuin oman tuoton suhteen. Toisaalta haluttu juoksu
aika on sijoittajan kannalta tavallaan eksogeenisesti määräytyvä. 
Kaikki tämä merkitsee sitä, että preferred habitat -hypoteesi ei 
anna mitään vinkkiä tuottokäyrän kulmakertoimesta. Tässä suhteessa 
ero on melkoinen käteissuosintahypoteesiin verrattuna. Sehän pitää 
sisällään oletuksen, että tuottokäyrä on aina nouseva jäljellä ole
van juoksuajan suhteen. 
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jossa u on (lyhyisiin) korkoihin liittyvä innovaatio, joka aiheutuu 
ajanjaksona t saadusta uudesta informaatiosta. Saadun tuloksen in
tuitiivinen tulkinta on varsin yksinkertainen. Yhtälön (21) mukaan 
pitkä korko on painotettu keskiarvo odotetuista lyhyistä koroista, 
vielä niin, että (ajallisesti) lähellä olevia korkoja painotetaan 
enemmän kuin kaukana olevia. Niinpä (unohtaen riskipreemio), jos 
pitkä korko on suurempi kuin lyhyt korko, lyhyen koron täytyy olla 
nousussa. Seuraavan ajanjakson pitkän koron pitää olla korkeampi 
kuin ~män ajanjakson pitkän koron, koska ensin mainittu painottaa 
enemmän tulevia korkeita lyhyitä korkoja. Siten, jos pitkä korko 
ylittää lyhyen koron (ts. tuottokäyrän kulmakerroin on positiivi
nen), pitkän koron pitäisi tällöin nousta. Toisin sanoen seuraavan 
regressiomallin pi~isi kye~ ennustamaan korkojen kehitystä: 

Erityisesti vielä pitäisi kertoimen a1 olla positiivinen (ja kuten 
edellä todettiin, itseisarvoltaan ~). Itse asiassa mYös lyhyen koron 
pitäisi noudattaa samanlaista relaatiota. Toisin sanoen voidaan kir
joittaa seuraava ennusteyhtälö: 

jossa v viittaa jälleen innovaatiotermiin kertoimen b1 ollessa posi-
/tiivinen. On syytä huomata, että (24) ei ole formaalisesti johdetta
vissa odotushypoteesista, joskin se on selvästi sopusoinnussa tämän 
hypoteesin kanssa. Se, mikä tässä yhteydessä mahdollistaa IIpervers
sin ll lopputuloksen, on tapaus, jossa lyhyt korko ei nouse välittö
mästi ajanjaksona t+1 vaan myöhemmin. Esimerkiksi yksinkertaisessa 
kahden ajanjakson tapauksessa tätä ongelmaa ei synny. Tämän voi hel
posti todentaa kirjoittamalla yhtälö (21) muotoon: 

2 482177F 
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RLt = z + (1/2)RSt + (1/2)EtRSt+1. Yksityiskohdista ks. esim. Mankiw 
(1986) .19 

Yhtälöt (23) ja (24) ovat käytännön analyysien kannalta siinä mie
lessä tärkeitä, että ne tarjoavat mahdollisuuden käyttää korkoeroa 
ennustetarkoituksiin. Kieltäähän ei voi, että suurin mielenkiinto ei 
niinkään kohdistu kysymykseen, mikä on korkoero seuraavana ajan
jaksona"vaan, ovatko korot ylipäätään nousussa vaiko laskussa. Ennen 
kuin mennään IIkäytännön ll analyyseihin lienee syytä todeta se, että 
empiiriset analyysit ovat lähes järjestään hylänneet odotus-

. hypoteesin - näin vaikka mainittu hypoteesi tuntuisi ilman muuta 

. 1 uontevimmal ta taval ta sel i ttää korkoeroja (ks. esim. Shi 11 er, 
Campbell, and Schoenholz (1983». Ongelmalliseksi tämän tuloksen te
kee se, että vaihtoehtoiseksi selitykseksi on tarjottu ajassa vaih
televaa riskipreemiota. Kukaan ei varmaan voi kieltää sitä mahdolli
suutta, ettei riskipreemio voisi olla muuttuva - politiikka-analyy
sin kannalta tällainen tulos on kuitenkin lähes yhtä tyhjän kanssa.20 

Ajassa muuttuvan riskipreemion ohella voi kysymys tietenkin olla ve
rotukseen liittyvistä vaikutuksista (aiheesta lähemmin ks. Schaefer 
(1981) ja Peek and Wilcox (1986» tai sitten kysymys on siitä, että 
odotushypoteesi pitäisi jotenkin uudelleen formuloida esimerkiksi 

19Tässä yhteydessä lienee syytä todeta, että odotushypoteesi, vaik
kakin se tukeutuu varsin yksinkertaiseen ja intuitiivisesti hyväk
syttävään ideaan, ei ole sopusoinnussa mitenkään yleisten riskin 
karttamista koskevien oletusten kanssa. Niinpä on joko oletettava, 
että talouden pitäjä on riskineutraali tai sitten, että kulutuksen 
muutokset ovat lokaalisesti varmoja tai vielä, että hyötyfunktio on 
logaritminen ja (asioiden)tilasta riippumaton. Ks. tarkemmin Cox, 
Ingersoll and Ross (1981). 

20Riskipreemion rationalisoinnin kannalta mahdollisesti mielekkäin 
tapa on tukeutua ns. kulutusbeta-ideaan, eli olettaa, että riski
preemio on suhteellinen vaateiden tuottojen {korkojen} ja kulutuksen 
kasvun kovarianssiin. Ajatellaan vaikka kulutuksen syklisiä vaihte
luita. Mikäli esimerkiksi kulutuksen laskiessa pitkät korot pysyvät 
korkealla tasolla, muodostavat ne eräänlaisen suojan IIhuonoja aiko
jall vastaan. Vastaavasti, jos pitkät korot ovat alhaisia kulutuksen 
laskiessa, niin pitkän juoksuajan omaavat vaateet lisäävät kulutuk
seen liittyvää riskiä, mistä syystä talouden pitäjät edellyttävät, 
että näiden vaateiden tuottoihin sisällytetään suuri riskipreemio. 
Asiasta lähemmin ks. esim. Mankiw (1986). 
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siten, että edellä keskustelun kohteena ollut "preferred habitat ll 

-hypoteesiin liittyvä segmentaatioidea voitaisiin jotenkin hyö.dyn
.tää. 

Sen sijaan, että tukeuduttaisiin suoraan edellä mainitun odotus
hypoteesin määritelmään, voidaan eri juoksuajan omaavien korkojen 
keskinäisiä riippuvuuksia selvittää mYös korkojen aikasarjaominai
suuksia tarkastelemalla. Tarkemmin. sanoen voidaan arvioida pitkien 
korkojen II satunnaiskulkuluonnetta ll seuraavan mallin puitteissa: 

N 
(25) = aO + bOåRSt + L b.åRSt . + ut ' 

i=l 1 -1 

jossa siis pitkää korkoa selitetään saman ajankohdan lyhyellä korol
la sekä viivästetyillä lyhyillä koroilla. Jos lähdetään liikkeelle 
siitä, että markkinat ovat tehokkaat (ja odotukset ovat rationaali
sia, ks. Abel and Mishkin (1983}), viivästettyjen termien pitäisi 
ol.la merkityksettömiä ja saman ajanjakson termin pitäisi olla sel
västi merkitsevä (ts. parametrin bO pitäisi olla positiivinen ja sen 
pitäisi poiketa tilastollisesti merkitsevästi nollasta). Kaiken tä
män pitäisi heijastella sitä tehokkaiden markkinoiden perus
prinsiippiä, että vain uudella informaatiolla on vaikutusta vaatei
den tuottoihin. Suoritetut empiiriset analyysit ovat yleensä olleet 
sopusoinnussa näiden ennustettujen tulosten kanssa (ks. esim. Krol 
(1987}). On tosin syytä muistaa, että tämän tyyppiset testit eivät 
ole kovin voimakkaita eikä markkinoiden tehokkuusoletusta näin ollen 
pidä pitää hyväksyttynä tosiasiana. 

Korkorakenneteoriaan liittyvät ongelmat näkyvät osin myös empiiri
sessä työssä. Niinpä kun korkoeroja pyritään selittämään tai ennus
tamaan esimerkiksi empiiristen makromallien puitteissa, tukeudutaan 
usein erilaisiin viivemalleihin. Yhtälö (26) edustaa yhtä esimerkkiä 
tällaisista malleista. 
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Tällainen yhtälö kertoo, miten sensitiivinen korkoero on (lyhyiden) 
korkojen liikkeiden suhteen. Tyypillinen empiirinen tulos on, että 
lyhyiden korkojen nousu supistaa korkoeroa noin 2/3 verran ja että 
lyhyet korkojen muutokset välittyvät pitkiin korkoihin vasta hyvin 
pitkällä viiveellä. Esimerkiksi Mankiwin (1986) USA:n neljännes
vuosiaineistolla saarnat tulokset viittasivat siihen, että kestää 
noin viisi vuotta ennen kuin 80 % lyhyen koron muutoksesta on välit
tynyt pitkään korkoon. 

2.4 Kotimaisten ja ulkomaisten korkojen väliset riippuvuudet 

Jos tarkastellaan kotimaisten ja ulkomaisten korkojen välisiä riip
puvuuksia, tukeudutaan tavallisesti seuraavaan korkopariteetti
yhtälöön: 

(27) 

jossa k viittaa tarkasteltavan vaateen juoksuaikaan, f ulkomaiseen 
korkoon ja ES valuuttakurssiin, Et ollessa odotusarvo-operaattori 
(joka on ehdollinen ajanjakson t informaatiolle).21 

Yhtälö (27) kertoo, että kansainväliset korkoerot vastaavat odotet
tuja valuuttakurssimuutoksia. Tällainen tulos on erinomaisen voima
kas. Talouspolitiikan kannalta mahdollisesti vieläkin voimakkaampi 
tulos saadaan, jos yllä esitettyyn korkopariteettiyhtälöön kytketään 
oletus siitä, että valuuttakurssit määräytyvät (suhteellisen) osto-

21Huomaa, että valuuttakurssi on logaritmimuodossa, joten ns. Siege
lin paradoksi ei voi ilmetä. Kyseinen paradoksi liittyy siihen tosi
asiaan, että ns. Jensenin epäyhtälön mukaan St+k:n ollessa 
satunnaismuuttuja Et{l/St+k) * l/Et{St+k)' 
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voimapariteetin mukaan. Tällöin nimittäin päädytään reaalikorkojen 
osalta siihen, että 

(28) 

eli kotimaisten ja ulkomaisten reaalikorkojen rk ja r~ pitäjsi olla 
yhtä suuria. Testitarkoituksessa tämä yhtälö yleensä kirjoitetaan 
muotoon: 

johon liittyvät seuraavat parametrirajoitukset aO = 0 ja a1 = 1. 

Edellä esitetystä reaalikorkopariteetista luonnollisesti seuraa se, 
että talouspolitiikan mahdollisuudet vaikuttaa taloudelliseen akti
viteettiin reaalikorkojen kautta ovat olemattomat. Niinpä on vähem
män samantekevää, pitääkö korkopariteettiyhtälö (27) tai reaali
korkopariteettiehto (28) paikkansa. Empiiriset tutkimukset ovat to
sin osoittaneet, että tämän tyyppinen neutraalisuusominaisuus ei pä
de. Niinpä korkopariteettiehto (27) (jos ollaan tarkkoja, pitäisi 
puhua kattamattomasta korkopariteetista) on lähes järjestään hylätty 
eri testeissä (ks. esim. Cumby and Obstfeld (1984)), jos kohta jon
kinlaista ristiriitaa testituloksissa on ilmennyt viitaten siihen, 
että korkopariteettiehdolla on ainakin jonkin verran selitysvoimaa. 
Mitä tulee ostovoimapariteettiin, tunnettu tosiasia on, että se ei 
ainakaan lyhyellä tähtäyksellä kykene selittämään valuuttakurssien 
vaihteluita, vaikka sitä voidaankin pitää mielekkäänä pitkän aika
välin rajoituksena. Sitä, että korkopariteetti selittää huonosti 
kansainvälisiä korkoeroja, on yritetty selittää viittaamalla ennen 
kaikkea valuuttakursseihin liittyviin riskipreemioihin, jotka saavat 
aikaan sen, että ajanjakson .t+k termiinikurssi ei ole sama kuin mai
nittua ajanjaksoa koskeva valuuttakurssin odotusarvo. Tästä puoles
taan seuraa, että kotimaiset ja ulkomaiset vaateet eivät ole täydel

lisiä substituutteja ja siten tehokkaidenkaan markkinoiden olosuh
teissa korot eivät noudata korkopariteettiehtoa (27). Kotimaisten ja 
ulkomaisten vaateiden substituoitavuuteen vaikuttavat luonnollisesti 
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myös erilaiset hallinnolliset säätely toimenpiteet sekä ennen kaikkea 
verotus. Ainakin tässä yhteydessä on syytä painottaa verotuksen po
tentiaalisia vaikutuksia. Eri maiden verojärjestelmät vaihtelevat 
melkoisesti (etenkin suhteessa ulkomaalaisten saamiin tai ulkomailta 
saatuihin korkotuloihin samoin kuin inflaation suhteen tapahtuvan 
indeksoinnin osalta) ja toisaalta voi olettaa, että juuri erilaiset 
verotukseen liittyvät arbitraasiedut saavat aikaan pääomanliikkeitä 
maiden välillä. 22 Kaiken tämän perusteella voi kritisoida etenkin 
juuri yksinkertaista korkopariteettiyhtälöä, joka keskittyy vain 
korkojen ja valuuttakurssien muutosten keskinäisten riippuvuuksien 
määrittämiseen. 

Se, että korkopariteettiyhtälön tapauksessa päädytään yleensä selit
tämään havaittuja anomalioita ei-havaittavissa olevilla, ajassa 
muuttuvilla riskipreemioilla, ei ole kovin mielekäs lopputulos. Jää
väthän kansainvälisten korkojen väliset riippuvuudet paljolti "mus
tan laatikon" sisään, eikä esimerkiksi ennustetyölle voi tällöin 
tarjota mitään analyyttistä ohjenuoraa. 

22Aiheesta enemmän ks. Tanzi (1984). 



3 EMPIIRISIÄ ANALYYSEJÄ KORKOJEN JA KORKORAKENTEEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ 
KAHDEKSASSA OECD-MAASSA 1960 - 1986 

3.1 Mallit ja tilastoaineisto 

Seuraavassa esitetään empiiristä evidenssiä nimelliskorkojen käyt
täytymisestä 8 OECD-maassa. Tarkoitus on yhteenvedonomaisesti käydä 
läpi keskeiset korkojen määräytymiseen liittyvät riippuvuudet. Mai
nitut riippuvuudet on koottu yhteen seuraavalla sivulla esitettäväs
sä asetelmassa. 

Tilastoaineistona empiirisissä analyyseissä käytetään OECD:n Main 
Economic Indicators -tietokannan (MEI) aikasarjoja ajanjaksolta 
1961.1 - 1987.1. Kaikki havainnot ovat kuukausi havaintoja ja aika
sarjat ovat kausipuhdistamattomia. Tärkeimmät aikasarjat koskevat 
pitkää (RS) ja lyhyttä (RL) korkoa sekä hintatasoa (P). Pitkän koron 
vastineena on käytetty valtion 5 - 10 vuoden obligaatioiden tuottoa, 
vastaavasti lyhyen koron vastineena on käytetty 90 päivän valtion
vekseleiden tuottoa tai jotain vastaavaa juoksuajaltaan tätä lyhyem
piin vaateisiin liittyvää markkinakorkoa. Hintatason mittarina on 
kaikista maista käytetty kuluttajahintaindeksiä. Mainitun hinta
indeksin perusteella on laskettu kuukausittainen inflaatiovauhti
(PM) ja sen avulla vuosi tason inflaatiovauhti (p) seuraavasti: 
p = {100.[(1+PM)12 - 1J}~ Empiiriset analyysit koskevat seuraavia 
maita: Belgia, Englanti (kysymys on Yhdistyneestä kuningaskunnasta, 
tilan säästämiseksi käytetään jatkossa ao. lyhyempää nimeä), Kanada, 
Ranska, Saksan liittotasavalta, Sveitsi, Tanska ja Yhdysvallat 
(U.S.A.). Maat on valittu sillä periaatteella, että niistä on saata
vissa emo kolmen muuttujan aikasarjat ajanjaksolta. 1960.1 - 1987.1 
yhtenäisessä muodossa OECD:n MEI-tietokannasta (muutamia pikku poik
keuksia on tosin jouduttu tekemään siinä mielessä, että eräitä 
1960-luvun alun havaintoja on päivitetty kansallisista lähteistä). 
Mahdollisimman monta maata on pyritty saamaan mukaan: yhtenäisen ti
lastoaineiston saatavuus on ollut se kriteeri, joka on kuitenkin ra
joittanut otoksen vain näihin 8 maahan. 
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Estimoitavat korkoyhtälöt1 

[lj (R-p)t = Pi(R-p)t-i + ut ' i = 1,2, ••• , 12 

[3j 

[4j Pt = aO + a1Pt-1'+ u1t 

Rt = bO + b1P~ + u2t 

1 Suluissa on sen taulukon numero, jossa asianomaisen yhtälön esti-
mointitulokset on esitetty, St = RLt - RSt ja R = {RL, RS}. 

Yhtälö [lj testaa reaalikoron vakioisuutta, [2j testaa reaalikoron 
riippuvuutta joukosta keskeisiä makromuuttujia, [3j on tavanomainen 
Fisher-yhtälö, [4j on inflaation ennustettavuuteen liittyvä malli. 
[5 j on IIdynaami nen ll Fi sher-yhtäl ö, (6 j on korkorakenteeseen 1 ii ttyvä 
ennusteyhtälö, [7J on pitkien korkoJen satunnaiskulkuluonteen tes
taukseen liittyvä yhtälö ja [8J on korkörakenteen selitysyhtälö. 
Muuttujavektori X pitää sisällään seuraavat (logaritmisessa diffe
renssimuodossa olevat) muuttujat: p kuluttujahinnat, u työttömyys
aste, IP teollisuustuotanto, W ansiotasoindeksi, Sp osakekurssi, Ml 
suppea rahavaranto ja Pe energian hinta. 
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Empiirisien analyysin kannalta keskeinen ongelma on inflaatio
odotusten ma11ittaminen. Vaikka OECD-maista on käytettävissä jonkin 
verran inflaatio-odotuksia kuvaavaa kyselyaineistoa, ei tätä aineis
toa ole riittävästi eikä tämän aineiston maturiteetti vastaa korko
havaintojen maturiteettia. Niinpä inflaatio-odotuksia kuvaavat ar
viot on ollut pakko konstruoida käyttämällä erilaisia aikasarja
analyyttisia malleja. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että 
inflaatio-muuttujan osalta on identifioitu ja estimoitu ARIMA-malli 
ja tämän mallin avulla on laadittu ennusteet tuleville ajanjaksoil
leo Kun kysymys on ollut lyhyistä koroista, ennusteet on tehty vain 
yhdelle kuukaude1le~ vastaavasti pitkien korkojen osalta ennusteet 
on tehty 24 kuukautta eteenpäin. 

Estimoidut ARIMA-ma1lit ovat olleet tyyppiä ARIMA(2,0,0)(0,0,1), eli 
toisin sanoen malleissa ollut toisen asteen autoregressiivinen osa 
ja yksi kausivaihtelua kuvaava liukuvan keskiarvon termi (sekä li
säksi vakio). Tähän ma1litäsmennykseen on päädytty analysoimalla 
Pt:n autokorrelaatiofunktiota sekä estimoidun ARIMA-ma1lin jäännös
termin ominaisuuksia. Estimoidut mallit täyttävät yleensä sen ratio
naalisten odotusten hypoteesinkin kannalta tärkeän ominaisuuden, 
että jäännöstermi on autokorreloimaton eli niin sanotusti "va1koista 
kohinaa". Kuten sanottua, lyhyiden korkojen tapauksessa, tämän mal
lin ennustetta seuraavalle kuukaudelle on käytetty p~:n vastineena 
ja pitkien korkojen tapauksessa ennuste on laadittu seuraaville 24 
kuukaudelle ja näistä ennusteista on laskettu painotettu keskiarvo 
käyttämällä painovektoria Z. Z:n arvot on puolestaan laskettu siten, 
että ne supistuvat 5 % kullakin seuraavalla ennusteaskeleella - toi
saalta mainittujen arvojen summa 24 ajanjakson osalta on 1. 

3.2 Nimellis- ja reaalikorkojen vakioisuuden tarkastelu 

Korkoja sekä inflaatio-odotuksia kuvaavat aikasarjat on esitetty 
oheisissa kuvioissa 3 - 10. Paitsi lyhyitä ja pitkiä korkoja sekä 
niitä vastaavia inflaatio-odotusmuuttujia on kuvioihin piirretty ly
hyiden ja pitkien korkojen erotus (RL-RS). Selvyyden vuoksi kuviot 
on piirretty vuositasolla; näin ennen kaikkea siksi, että kuukausi-
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tasolla laskettuun inflaatiovauhtiin liittyy erinomaisen suuri sa
tunnaisvaihtelu, joka luonnollisestikin eliminoituu vuositasolla. 
Kuvioiden perusteella voidaan suoraan yrittää arvioida, missä määrin 
nimelliskorkoa tai vaihtoehtoisesti reaalikorkoa voi luonnehtia sa
nalla "vakio". Reaalikoron vakioisuutta on lisäksi erikseen testattu 
laskemalla toteutuneelle (ex post) reaalikorolle (Rt - Pt) auto
korrelaatiokertoimien arvot aina 12 viipymään asti. Ideana tässä 
kaikessa on se, että mikäli reaalikorko on todella vakio, auto
korrelaatiokertoimien arvojen pitäisi olla kaikkien nollia. 

Kuvioista voidaan helposti päätellä, että oletus reaalikoron, ni
melliskorosta puhumattakaan, vakioisuudesta ei ole perusteltu. Korot 
ja inflaatio-odotukset ovat olleet nousussa lähestulkoon koko 1960-
ja 1970-lukujen ajan. 1980-luvun alkupuolella sekä nimellis- että 
reaalikorot ovat olleet huomattavan korkeita; ero 1960-luvun alun ja 
1980-luvun alun tilanteen välillä on useampien maiden osalta melkoi
nen. Reaalikorkojen ei-vakioisuus käy ilmi myös taulukos~a 1, jossa 
on esitetty reaalikoron autokorrelaatiokertoimet (viipymään 12 
asti). Selvästikin korrelaatiokertoimet ovat siksi usein nollasta 
poikkeavia (tavanomaisilla tilastollisilla merkitsevyystasoi"la), 
että reaalikoron vakioisuudesta ei juuri kannata puhua. 1 

1Samanlainen tulos on saatu mm. Mishkinin (1984) ja Virenin (1987b) 
tutkimuksissa. Tässä yhteydessä lienee syytä mainita, että myös ole
tus eri maiden reaalikorkojen yhtäsuuruudesta (yhtälön (29) mukai
sesti) voidaan selvästi hylätä useimpien maiden osalta - ainakin jos 
testeissä käytetään kansallisia korkoja. (Eurokorot olisivat ehkä 
mielekkäämpiä testien kohteita kuin kansalliset obligaatiokorot -
tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista puuttua laajemmin tä
hän teemaan.) Tätä asiaa koskevat testitulokset on esitetty liit
teessä 2. Kuten edellä luvussa 5 mainittiin, samanlainen negatiivi
nen tulos on saatu lähes kaikissa aiemmissa ulkomaisissa tutkimuk
sissa (ks. esim. Mishkin (1984) ja Cumby and Obstfeld (1984». 
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Korot, korkoero ja inflaatio-odotukset Belgiassa, % 
(luvut ovat kuukausi arvojen perusteella laskettuja vuosi
keskiarvoja) 

Obligaatiokorko, pitk€ 
Inflaatio-odotukset 

14~--~-------r-------r----~------.-----' 

12~--~~--~------+-----~---~-+-----~ 

1985 70 

Obligaatiokorko, lyhyt 
Inflaatio-odotukset 

75 80 85 90 

~~--~-------r-----r----~----r-----, 

O~-1-9B-5~---7~0~--7-5~--~8~0--~8~5~--~90 

Korkoero 

4~--~~---~------~------~------r-----~ 

90 
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Kuvio 4 Korot, korkoero ja inflaatio-odotukset Englannissa, % 
(luvut ovat kuukausi arvojen perusteella laskettuja vuosi
keskiarvoja) 

Obligaatiokorko, pitk~ 

Inflaatio-odotukset 
20~----,--~~------r-----,------.----~ 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

6 

4 

2 

o 

-2 

-4 

Obligaatiokorko, lyhyt 
Inflaatio-odotukset 

f-
f-
1-
f-

1- Jl 
f- I 1-
f- I 
l- I l-
I- !A. 1-
... 

tI -
~ -- f' 

-~ 
~ 

---
1985 70 75 

Korkoero 

f-
t--
1-

"" 1- iDI t--
f-

~~ hI V 

1-
t--
l-

I-
t--
1-

1965 70 75 

90 

~\( ~/' 
\)J I \'-J_

1 
/ 

80 85 90 

1\ 
~ , 

/\ 
II \v 

~ 
80 85 90 
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Korot, korkoero ja inflaatio-odotukset Kanadassa, % 
(luvut ovat kuukausiarvojen perusteella laskettuja vuosi
keskiarvoja) 

Obligaatiokorko, pitk~ 

Inflaatio-odotukset 

... 

.... 
--
-
-
l-
I-

l- v: l-

V 1-
1- ./ 

t-="'" 
l-
I-
1-

1985 70 

Obligaatiokorko, lyhyt 
Inflaatio-odotukset 

75 

) ~ 
f-./ l' 

-- " v 
'- ~ 

80 85 90 

20r-----r---__ ~~-,----~-----.----~ 

0~~1~9=65~--~7=0~--~7=5~--~807---~8=5~--~9~0 

Korkoero 

-4~-1-9-85~---7-0~--7~5~---8~0~--8~5~--~90 
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Kuvio 6 Korot, korkoero ja inflaatio-odotukset R~~skassa, % 
(luvut ovat kuukausi arvojen perusteella laskettuja vuosi
keskiarvoja) 

Obligaatiokorko, pitk~ 

Inflaatio-odotukset 
20~---~~--~------~------~-------r------~ 

Obligaatiokorko, lyhyt 
Inflaatio-odotukset 

90 

20r-----,-----~------.-------r------.-----~ 

O~-1~9~85~---~7~0~---~7~5~---8~0~---~8~5~----90~ 

Korkoero 
4r-----,r----,------~-------.-------r------~ 

90 



Kuvio 7 Korot, korkoero ja inflaatio-odotukset Saksan liitto
tasavallassa, % 

47 

(luvut ovat kuukausiarvojen perusteella laskettuja vuosi
keskiarvoja) 

12 

10 

8 

8 

4 

2 

Dbligaatiokorko. pitk~ 

Inflaatio-odotukset 

1-
f-
i- A 
r 1\ 1--
l- I' 

1-

J 'V 1--
l-

i-
f-
i- -r- ..... ./ t"' ... ,,"/ 
f-
1-

1985 70 75 

Obligaatiokorko. lyhyt 

'II. 

j~ 
\/ \ 

.... 

-.,,' "- -
80 85 90 

Inflaatio-odotukset 
15~----.------~-------r-----.-------.----' 

0~-1-9-85~----7~0~---~7~5~---8~0~--~8~5~---~90~ 

Korkoero 

-4~-1-96-5~---~7~0~~7~5~--~8~0---~8~5~--~90 
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Kuvio 8 Korot,korkoero ja inflaatio-odotukset Sveitsissä, % 
(luvut ovat kuukausiarvojen perusteellalaskettuja vuosi
.keski arvoja) 

Obligaatiokorko. Pltk~ 
Inflaatio-odotukset 

B-----~------~------~------~------~----, 

2~-1~9B~5~---~7~0~~7=5~---~8~0---~8=5~---.~90 

Obligeatiokorko. lyhyt 
Inflaatio-odotukset 

10-----~------~-----~------~------~----, 

90 

Korkoero 

90 
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Kuvio 9 
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25 

20 
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5 
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Korot, korkoero ja inflaatio-odotukset Tanskassa, % 
(luvut ovat kuukausi arvojen perusteella laskettuja vuosi
keski arvoja) 

Obligaetiokorko. pitk~ 

Inflaetio-odotukset 

l-
I-
l-
I-

1-
l-
I-
1- A 
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Kuvio 10 Korot, korkoero ja inflaatio-odotukset Yhdysvalloissa, % 
(luvut ovat kuukausiarvojen perusteella laskettuja vuosi
keskiarvoja) 
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Koska, reaalikorot eivät ole vakioisia, joutuu pakosta kysymään, mikä 
selittää reaalikoron vaihteluita ajassa. Kuten luvussa 2 jo kävi il
mi, tavanomaiseen (keynesiläiseen) makromalliin tukeutuen on verra
ten helppo täsmentää reaalikorolle "selitysyhtälö" keskeisten makro
muuttujien suhteen (ks. alaviite 5). Tässä yhteydessä ei tavoitella 
mitään nimenomaista mallitäsmennystä vaan regressoidaan reaalikorkoa 
seuraavilla viivästetyillä muuttujilla: kuluttajahinnat, työttömyys
aste, teollisuustuotanto, nimellispalkat, osakekurssit, suppea raha
varanto ja energian hinta. Selitettävänä muuttujana voidaan tässä 
yhteydessä käyttää toteutunutta reaalikorkoa. Tämä siksi, että ra
tionaalisten odotusten hypoteesin mukaisesti odotettu inflaatio ja 
toteutunut inflaatio poi.kkeavat toisistaan vain satunnaistermin ver
ran. Satunnaistermi puolestaan on korreloimaton odotusten muodostus
hetkellä tiedossa olevien muuttujien arvojen kanssa ja siten mahdol
lisen reaalikorkoyhtälön selittävien muuttujien kanssa. 

Taulukko 1. 

Maa Korko-
muuttuja 

Belgia RL 
RS 

Englanti RL 
RS 

Kanada RL 
RS 

Ranska RL 
RS 

Saksan lt. RL 
RS 

Sveitsi RL 
RS 

Tanska RL 
RS 

U.S .A. RL 
RS 

Ex post -reaalikorkojen autokorrelaatiofunktiot 

.42 .24 .20 .33 .37 .32 .23 .27 .35 .33 .29 .33 

.49 .32 .26 .37 .40 .34 .27 .29 .36 .34 .31 .36 

.24 .13 .24 .07 .05 .25 .08-.01 .18 .01 .06 .38 

.30 .20 .29 .13 .12 .30 .15 .07 .25 .10 .15 .44 

.34 .18 .28 .32 .27 .22 .28 .31 .27 .17 .25 .46 

.37 .21 .30 .33 .28 .21 .26 .30 .26 .16 .23 .42 

.39 .35 .40 .30 .22 .33 .23 .25 .30 .19 .28 .37 

.37 .33 .38 .27 .18 .30 .22 .23 .29 .18 .28 .38 

.28 .10-.07-.13-.19-.15-.11-.02 .03 .15 .22 .42 

.35 .20 .03-.02-.10-.07-.05 .04 .07 .16 .21 .38 

.19 .13 .03-.01-.01 .24 .00 .02 .09 .09 .08 .40 

.21 .16 .07 .02 .02 .25 .02 .04 .10 .10 .08 .39 

.16 .04 .04 .10 .06 .40 .03 .06-.00 .05 .13 .53 

.22 .12 .12 .17 .12 .43 .09 .13 .06 .11 .17 .53 

.63 .58 .54 .53, .53 .48 .51 .51 .55 .54 .51 .49 

.50 .45 .40 .40 .39 .32 .37 .38 .44 .44 .42 .42 

Korrelaatiokertoimet ri viipymille 1, 2, ••• , 12 on laskettu ajan
jaksolta 1961.1 - 1987.1. Kertoimen arvo .11 (.15) vastaa 5 % (1 %) 
merkitsevyystasoa t-jakauman mukaan. 
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Reaalikoron selitysmallin [2J estimointituloksista (taulukko 2) voi
daan tehdä ainakin kaksi johtopäätöstä: Ensinnäkin koko mallille las
ketut F-testisuuret viittaavat siihen, että reaalikorko on selvästi 
korreloitunut esillä olevien muuttujien kanssa. Toiseksi muuttuja
kohtaiset kerroinestimaatit ja niihin liittyvät t-testisuureet eivät 
käyttäydy minkään yhdenmukaisen kaavan mukaan; toisin sanoen reaali
korolle ei ole ainakaan helposti löydettävissä sellaista selitys
yhtälöä, joka pätisi kaikille maille .• Tähän johtopäätökseen on tultl.! 
jo aiemmin, lähinnä ulkomaisissa tutkimuksissa. Kuitenkin jotain voidaan 
sanoa sekä näiden että aiempien tulosten perusteella (ks. esim. Viren 
(1984)). Ensinnäkin voidaan todeta, että reaalikorko riippuu nega
tiivisesti inflaatiovauhdista. Toisin sanoen odotettu inflaatio ei 
välity täysimääräisesti nimelliskorkoihin. Toinen verraten selvä tu-
los koskee rahan tarjonnan vaikutusta. Rahan tarjonnan muutoksill a 
osoittautuu olevan negatiivinen vaikutus korkoihin. Erityisen sel-
västi tämä tulee esiin, kun tarkastellaan rahan tarjonnan "yllätyk
sellisten" muutosten vaikutuksia. Hintojen ja palkkojen vaikutuksis-
ta ei tässä yhteydessä voi sanoa paljoakaan; tosin lienee syytä mai
nita, että tyypillisesti negatiivisen tarjontashokin indikaattorina 
oleva energian hinnan muutos on saanut negatiivisen kertoimen korko
yhtälöissä (ks. esim. Wilcox (1983)). Julkisen sektorin toimintaan 
liittyviä muuttujia ei ole tilastoaineiston puutteiden vuoksi voitu 
sisällyttää tässä yhteydessä estimoituihin korkoyhtälöihin. Muutoin 
voi todeta sen, että erityisesti budjettialijäämistä empiirinen evi
denssi on ollut hyvin ristiriitaista. Päinvastoin kuin yksinkertai-
sen keynesiläisen IS/LM-kehikon puitteissa voisi olettaa, bud
jettialijäämillä ei ole osoittautunut olevan voimakasta positiivista 
vaikutusta korkoihin. 2 Mahdollisesti tämä ei ole loppujen lopuksi 
kovin yllättävää, koska budjettialijäämiin ja finanssipolitiikkaan 
liittyvien odotettujen ja yllätyksellisten muutosten erotteleminen 
tilastoaineistosta on poikkeuksellisen hankalaa. 

2Tätä on käytetty perusteena argumentoitaessa ns. Barron ja 
Ricardon velkaneutraliteettihypoteesin puolesta, ks. esim. Evans 
(1985). Tämän hypoteesin mukaan kotitaloudet reagoivat kasvaneisiin 
alijäämiin lisäämällä säästämistään (säästämisen lisäyksen vastates
sa täsmälleen sitä lisärasitusta, jota tulevista lisäveroista koituu 
sekä senhetkiselle että sitä seuraaville sukupolville). Niinpä sen 
paremmin kokonaiskysyntä kuin korkotasokaan eivät muutu julkisen 
sektorin alijäämän kasvun seurauksena. 
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Taulukko 2. Estimointituloksia"reaalikoron selitysyhtälöllä 

p u IP W Sp Ml Pe F 

Belgia RL 5.32 0.57 0.71 2.31 1.86 . 0.71 8.18 
RS 3.45 0.43 0.74 2.02 0.86 0.66 3.87 

Englanti RL 5.76 0.41 0.36 3.48 0.57 2.62 2.91 8.20 
RS 6.05 0.37 0.34 3.68 0.43 2.76 2.88 8.96 

Kanada RL 3.77 0.72 0.88 1.31 1.31 1.58 1.24 3.55 
RS 1.97 0.67 1.11 0.92 0.97 2.75 1.39 2.48 

Ranska RL 3.61 0.53 0.15 1.88 5.78 
RS 2.98 0.51 0.43 0.98 3.21 

Saksan lt. RL 6.01 2.06 1.39 3.21 0.07 2.62 8.03 
RS 5.05 1.20 1.64 3.40 0.73 3.98 7.39 

Sveitsi RL 1.50 0.70 0.68 0.49 3.98 6.23 
RS 0.90 0.83 0.19 0.11 4.17 5.62 

Tanska RL 1.10 0.86 0.06 1.40 0.77 1.68 1.06 
RS 1.79 0.59 0.04 1.69 0.56 1.91 1.55 

U.S.A. RL 5.63 1.16 0.26 0.30 0.67 1.75 4.71 15.39 
RS 3.82 1.24 0.26 0.50 0.87 1.05 4.45 9.64 

Estimointiajanjakso on muutamin poikkeuksin 1961.1 - 1986.12. Kaikki 
selittävät muuttujat ovat viivästettyjä ja ne ovat logaritmisessa 
differenssimuodossa. Selitettävä muuttuja on ex post -reaalikorko. 

3.3 Fisher-yhtälöön liittyviä estimointituloksia 

Edellisessä luvussa saatu tulos saa tukea Fisher-yhtälöä koskevista 

estimointituloksista, jotka on esitetty taulukossa 3. Mainitut tu
lokset viittaavat selvästi siihen, että pitkällä tähtäyksellä 
nimelliskorkojen ja inflaation välillä on jokin vastaavuus, mutta 
lyhyellä tähtäyksellä, inflaatiovauhdin vaihtelut eivät juuri lain
kaan välity korkoihin. Tästä kertovat sekä kerroinestimaatit että 
jäännöstermin autokorrelaatiotestit. Kaiken lisäksi estimoidut re
laatiot vaikuttavat erinomaisen epästabiileilta. Mitä vielä tulee 
estimoituihin inflaatio-odotusmuuttujan kertoimiin, pitkien korkojen 
tapauksessa mainitun muuttujan kerroinestimaatit ovat eräissä ta
pauksissa selvästi yli ykkösen. Periaatteessa tätä voitaisiin s~lit
tää verotusvaikutuksilla (ks. Darby (1975)), mutta tässä tapauksessa 
tästä on tuskin kyse. Tulos selittyy enemmänkin sillä, että tässä 
tapauksessa kahden vuoden päähän asti ulottuvat inflaatio-odotukset 
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muodostuvat eräiden maiden tapauksessa lähestulkoon vakioiksi (ks. 
kuviot 3 - 10). Koska inflaatio-odotusmuuttujan kerroinestimaatti on 
yksinkertaisesti vain COV(Rt , p~)/Var(p~), seuraa p~:n (lähes) 
vakioisuudesta, että mainittu kerroin ylittää ykkösen, mahdollisesti 
jopa moninkertaisesti. Kaikki tämä viittaa vain. siihen, että kaikki 
johtopäätökset Fisher-yhtälön toimivuudesta ovat hyvin pitkälle eh
dollisia inflaatio-odotusmuuttujien konstruointitavan suhteen. 

Ennen k~in yritetään arvioida inflaatio-odotusmuuttujan konstruoin
titavan vaikutuksia, on syytä selvittää millä tavoin Fisher-yhtälöön 
liittyvät estimointitulokset ovat epästabiileja. Epästabiilisuuden 
luonnetta on tässä yhteydessä pyritty selvittämään estimoimalla seu
raava yhtälöjärjestelmä: 

T = 3, 4, ... , 313. 

T = 3, 4, . . . , 313 • 

jossa T viittaa viimeiseen estimoinnissa käytettyyn havaintoon. Toi
sin san'oen hintojen muutosvauhdille ja nimelliskoroille on estimoitu 
yhtälöt siten, että parametrien on sallittu muuttua. Muutos on ollut 
luonteeltaan rekursiivinen - yhtälöt on päivitetty aineistosta, jo
hon on lisätty kunkin estimointikerran jälkeen yksi havainto. Ku
vioissa 11 on esitetty näin saadut parametrin b1 arvot. 3 

3Kuviot koskevat vain lyhyitä korkoja - tämä siksi, että pitkiin 
korkoihin liittyvien pitkän tähtäyksen inflaatio-odotusten generoin
ti tässä muuttuvaparametrisessa tapauksessa olisi ylettömän työlästä. 
Jos kuitenkin käytetään edellä,mainitusta rekursiivisesta autoreg
re.ssiosta saatuja yhden kuukauden ennusteita pitkien korkojen 
Ffsher-yhtälössä, saadaan hyvin samanlaisia tuloksia kuin lyhyiden
kin korkojen tapauksessa. 
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Taulukko 3. Fisher-yhtälöä koskevia estimointituloksia 

vakio p~ SEE DW CHOW B-P 

Bel gi a RL -.211 1.661 2.16 0.09 167.1 35.4 
(0.22) (9.02) 

RS 4.752 .544 3.34 0.16 157.1 6.0 
(lO.65) (7.19) 

Englanti RL 2.111 .931 2.06 0.19 207.7 6.4 
(4.45) (l6.72) 

RS 6.336 .256 2.91 0.25 169.7 0 .. 6 
(20.73) (8.33) 

Kanada RL -3.406 2.125 2.30 0.12 136.0 8.9 
(3.92) (l3.99) 

RS 2.774 .824 3.10 0.37 122.1 22.4 
(6.51) (12.11) 

Ranska RL -2.985 1.787 2.50 0.16 129.5 9.1 
(3.51) (15.08) 

RS 2.767 .757 2.68 0.32 65.9 9.7 
(7.23) (15.44) 

Saksan 1 t. RL -1.312 2.412 1.05 0.30 24.1 18.6 
(2.19) (14.78) 

RS 4.692 .406 2.62 0.14 7.2 22.7 
(14.05) (5.02) 

Sveitsi RL 1.722 .706 0.87 0.10 21.8 4.1 
(6.23) (10.54) 

RS 2.594 .234 1.66 0.18 8.2 0.8 
(13.71) (5.82) 

Tanska RL -4.177 2.662 3.23 0.11 185.3 20.5 
(3.6?) (14.72) 

RS 9.233 .460 3.94 0.23 511.0 6.1 
(19.06) (6.73) 

U.S.A. RL 2.348 .955 2.59 0.05 228.4 6.4 
(3.28) (6.93) 

RS 3.684 .540 2.47 0.21 71.6 0.8 
(13.78) (12.18) 

Suluissa olevat luvut ovat t-suhteita, jotka korkean autokorrelaa-
tion (ja heteroskedastisuuden) vuoksi ovat korkeintaan suuntaa anta-
via. SEE on jäännöstermin standardipoikkeama, DW Durbin-Watson -auto-
korrelaatiotestisuure, CHOW Chown stabiilisuustestisuure ajanjakson 
1974.12 suhteen [testi suureen noudattaessa F(2,309)-jakaumaaJ ja 
B-P Breuschin ja Paganin heteroskedastisuustestisuure [x(l)J. Seli-
tettävä muuttuja on joko pitkä tai lyhyt korko, vastaavasti 
inflaatio-odotusmuuttuja on laskettu joko 24 kuukauden tai 1 kuukau-
den ennustehorisontille. 
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Kuvio 11. 
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Saksan liittotasavalta SVeitsi 
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Selvästikin kertoimen b1 estimaatit kasvavat tultaessa 1980-luvulle 
heijastellen sitä tosiasiaa, että nimel~iskorot ovat tulleet sensi
tiivisemmiksi inflaation suhteen. Tämä tulos on hyvin tärkeä: se 
kertoo siitä, että rahoitusmarkkinoiden toiminta on - ei pelkästään 
Suomessa - voimakkaassa muutosprosessissa, eivätkä kaikki historial
liset riippuvuudet enää päde. 

Vaikka tässä yhteydessä saadut estimointitulokset ovatkin ratkaise
vasti riippuvaisia siitä tavasta, jolla inflaatio-odotukset määrite
tään, ei tämä kuitenkaan merkitse sitä, etteikö Fisher-yhtälöä voi
taisi lainkaan testata. Kuten luvussa 3 todettiin, voidaan inflaa
tio-odotusmuuttujien konstruointiin liittyvät ongelmat osin välttää 
analysoimalla suoraan nimelliskorkojen ja inflaation aikasarjaomi
naisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yhtälöryhmän 
(19) estimointia. Mikäli näin menetellään, saadaan selville, onko 
inflaatiomuuttujan korreloituneisuudella mitään yhteyttä nimellis
korkojen ja inflaation väliseen riippuvuuteen. Kuten luvussa 2 to
dettiin, tietyin edellytyksin ao. autokorrelaatiokertoimen ja (IIFis
her-yhtälön" (18» inflaatiomuuttujan kertoimen pitäisi olla yhtä 
suuria. Tähän hypoteesiin liittyvät estimointitulokset on esitetty 
taulukossa 4. 

Taulukon 4 perusteella voidaan välittömästi todeta, että estimoidut 

kertoimet poikkeavat toisistaan enemmän tai vähemmän selvästi: tyy
pillisesti hintojen muutosvauhdin autokorrelaatio on suurempi kuin 
korkojen ja inflaatiovauhdin välinen. Eli toisin sanoen inflaatio on 
tavallaan ennustettavissa mutta silti inflaatio-odotukset välittyvät 
vain marginaalisesti nimelliskorkoihin. Vaikka saatu tulos näyttää
kin hyvin selvältä, on tässäkin syytä pitää mielessä kuvion 11 
osoittama parametrien epästabiilisuus. 



Taulukko 4. 

Bel gia 
Englanti 
Kanada 
Ranska 
Saksan 1 t. 
Sveitsi 
Tanska 
U.S.A. 

.469 

.405 

.469 

.553 

.351 

.242 

.192 

.637 
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Inflaation ennustettavuuden vaikutuksen arvioin
tiin liittyviä estimointituloksia 

.153 

.148_ 

.246 

.342 

.081 

.047 

.191 

.192 

.229 

.123 

.331 

.385 

.152 

.061 

.141 

.338 

Estimoidut parametrit perustuvat seuraaviin regressioyhtälöihin: 
Pt = aO + a1Pt-1 + U1t ja Rt = bO + b1Pt + U2t. Estimointiajanjakso 
on 1961.1 - 1987.1. 

Se, että Fisher-yhtälö näyttää yleisesti ottaen selittävän huonosti 
nimelliskorkojen muutoksia, liittyy luonnollisestikin siihen, että 
hintojen muutosvauhdin ja nimelliskorkojen aikasarjaesitykset ovat 
hyvin erilaiset - ainakin esillä olevan tarkasteluajanjakson 
1960 - 1987 osalta. Nimelliskorkojen vaihtelut ovat olennaisesti 
pienempiä kuin inflaatiovauhdin muutokset. Tämän tosiasian selittä
minen ei ole välttämättä aivan yksinkertaista. Yksi mahdollinen se
litys, johon edellä viitattiin, liittyy inflaatio-odotusten muodos
tukseen ja erityisesti inflaation IIpysyvän komponentin ll ja lIinflaa
tiota koskevan mittausvirheen ll arviointiin. Kuten edellä todettiin, 
voidaan johtaa nimelliskoroille yhtälön (20) mukainen malli
täsmennys. Tähän mallitäsmennykseen liittyvät estimointitulokset on 
esitetty taulukossa 5. Estimoitu yhtälö pitää tosin sisällään neljä 
viivästettyä korkotermiä - tämä viiveiden lukumäärä mahdollistaa 
sen, että inflaatio-odotusten muodostuksessa tukeudutaan - ei yksin
kertaiseen ensimmäisen asteen autoregressiviseen malliin vaan - ver
raten yleiseen neljännen asteen autoregressiviseen malliin. Perus
lupnteeltaan tulokset ovat tietenkin samanlaisia. 



Taulukko 5. Dynaamisen Fisher-yhtälön estimointituloksia 
0\ 
0 

5 
Vakio Pt Rt-1 Rt-2 Rt-3 Rt-4 L ai SEE LM1 LM3 CHOW ARCH4 

i=2 (R2) (LM2) (LM4) (B-P) 

Belgia RL .057 .004 1.224 -.301 .221 -.153 .992 .202 3.15 1.15 0.32 23.48 
(1.3?) (1.5!) (21.02) (3.32) (2.44 ) (2.65) (.993) (1.91) (1.98) (14.15) 
[1.48J. [1.40J [13.17 J [2.78J [2.08J [2.50J 

RS .127 .015 1.261 -.226 -.121 .060 .974 .593 0.87 0.37 1.20 24.41 
(1.56) (2.10) (22.27) (2.48) (1.33) (1.06 ) (.973) (0.97) (0.61) (20.35) 
[1.80 J [ 2.08 J [ 11. 78 J [1.49 J [1.lOJ [0.84 J 

Englanti RL .156 .001 .931 .075 -.147 .124 .985 .435 0.94 1.36 4.46 25.03 
(1. 70) (O.l?) (l6.33) (0.98) (1.89) (2.21) (.977) (0.55) (0.92). (34.07) 
[1.82 J [0.14J [14.07J [0.77 J [1.30J [1.35 J 

1 0•58 RS .244 -.004 1.081 -.060 -.089 .045 .977 .689 1.11 1.07 2.47 
(2.19) (0.81) (18.91) (0.72) (1.06) (0.79) (.955) (0.47) (0.40) (5.13) 
[2.48J [0.95J [16.51J [0.69J [1.07 J [0.81 J 

Kanada RL .104 .011 1.090 -.192 .145 -.061 .982 .366 1.67 0.76 ~0.69 75.40 
(1. 62) (2.34) (19.16) (2.28) (1. 72) (1.09 ) (.985) (3.06) (2.99) (49.95) 
[1.12J [2.68J [10.73J [1.08 J [0.75j [0.49J 

RS .113 .014 1.411 -.511 .063 .011 .974 .522 2.08 0.35 0.87 14.21 
(1. 69) (2.22) (24.74) (5.20) (0.64) (0.21) (.981) (0.54) (1.24) (27.99) 
[1.43j [2.58J [14.39j [3.21j [0.45 J [0.21 J 

Ranska RL .083 .014 .962 .052 .001 -.033 .982 .323 1.20 2.23 3.36 0.31 
(1.47) (3.17) (16.59) (0.66) (0.01) (0.58) (.990) (4.26) (0.28) (0.43) 
[1.38 j [3.40J [13.36J [0.59J [0.01 J [0.50 J 

RS .167 .016 1.250 -.347 .205 -.140 .967 .563 0.63 0.31 3.10 72.62 
(2.0?) (2.06) (21.73) (3.81) (2.25) (2.47) (.975) (1.01) (0.43) (9.40) 
[2.05J [2.15J [8.71J [2.14J [1.70J [2.51J 



5 
Vakio Pt Rt-1 Rt-2 Rt-3 Rt-4 I ai . SEE LM1 LM3 CHOW ARCH4 

i=2 (R2 ) (LM2) (LM4 ) (B-P) 

Saksan RL .139 .003 1.565 -.744 .214 -.056 .980 .186 3.09 1.25 1.71 35.23 
1 t. (2.28) (1.33) (27.52) (7.07) (2.03) (0.97) ( .982) (0.46) (0.28) (23.97) 

[2.24J [1.34 J [23.21 J [5.75J [1.69 J [O.77J 
2.46 32.45 RS .184 -.012 1.291 -.196 -.151 .032 .977 .502 2.54 2.62 

(2.53) (1. 79) (22.61) (2.11) (1.62) (0.57) (.967) (2.05) (2.34) (10.21) 
[2.56J [2.09 J [14.01J [1.46 J [1.16J [0.41 J 

Sveitsi RL .078 .003 1.237 -.246 .054 -.064 .981 .134 1.98 1. 74 4.56 27.19 
[2.18) (2.21) (21.82) (2.72) (0.60) (1.13 ) (.982) (2.31) (0.09) (34.07) 
2.34J [2.13J [19.85J [2.29 J [0.53J [0.93 J 

RS .157 .003 1.103 -.044 -.143 .039 .954 .689 1.11 0.58 1.07 27.81 
(2.55) (0.51) (19.30) (0.53) (1.70) (0.68) (.955) (0.47) (0.40) (5.13) 
[2.02j [0.49j [13.29j [0.31 j [1. 23 j [0.42 j 

Tanska RL .137 .011 1.122 -.014 -.084 -.040 .984 .438 1.27 1.80 1.41 16.99 
(1.79) (3.10) (19.99) (0.17) (0.99) (0.70) (.989) (0.71) (0.57) (27.31) 
[2.14j [3.08 j [16.58 j [0.16 j [0.88j [0.58 j 

RS .115 .005 1.082 -.016 .074 -.150 .990 .459 1.26 1.50 1.64 1.24 
(1.45 ) (1.35) (17.98) (0.18 ) (0.84) (2.53) ( .988) (0.84) (0.11) (3.01) 
[1. 91 j [1.43j [21.94j [0.16J [O.77j [2.36j 

U.S.A. RL .031 .017 1.354 -.687 .291 .027 .985 .249 0.87 4.15 1.53 50.37 
(0.78) (4.85) (23.89) (7.30) (3.08) (0.47) (.992) (0.23) (2.80) (55.99) 
[0.71j [3.91j [14.57 J [4.30 j [2.02j [0.34 j 

RS .201 .028 .971 -.186 .171 -.007 .948 .724 0.68 0.24 1.35 56.24 
(2.04) (2.70) (16.83) (2.35) (2.16) (0.13) ( .943) ( 0 .39 ) (0.73) ( 50 .95 ) 
[1. 59 j [2.29j [7.99j [1.13j [1.28 j [0.09j 

Hakasuluissa olevat luvut ovat Whiten heteroskedastisuuden suhteen puhdistettuja t-suhteita. LM1 - LM4 viittaavat 
Godfreyn autokorrelaatiotestisuureeseen, joka tässä tapauksessa on laskettu 4 viiveen osaita [x(4)j, ARCH4 sen 0"1 

sijaan viittaa Englen heteroskedastisuustestisuureeseen, joka on laskettu jäännöstermin varianssin neljännen asteen .... 
autoregres~iviselle mallille [x(4)j. Muut symbolit ovat samoja kuin taulukossa 3. 
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Taulukon 5 tuloksissa on silmiinpistävintä juuri nimelliskorkojen 
hyvin voimakas korreloituneisuus. Viivästettyjen nimelliskorko
termi en summa on useimmi ssa tapauksi ssa hyvi n 1 ähell ä ykköstä ja 
vastaavasti inflaatiomuuttujan kerroin on lähellä nollaa. Itse 
asiassa viimeksi mainittuun kertoimeen liittyvät t-suhteet ovat sik
si alhaisia, että jää epäselväksi, poikkeaako kerroin tilastollises
ti merkitsevästi nollasta vaiko ei. Joka tapauksessa saadut tulokset 
viittaavat siihen, että estimointiajanjaksolla inflaation vaikutuk
set ovat välittyneet vain hyvin hitaasti - mahdollisesti jopa ei ol
lenkaan - nimelliskorkoihin. Selvää on, että tämän tuloksen valossa 
on hieman hankala argumentoida Fisher-hypoteesin (ja tehokkaiden 
markkinoiden hypoteesin) puolesta. 

3.4 Korkorakenteen empiirisiä analyyseja 

Lienee syytä siirtyä tarkastelemaan korkorakenteeseen liittyviä em
piirisiä tuloksia. Taulukossa 6 on esitetty odotushypoteesiin liit
tyvien yhtälöiden (23) ja (24) estimointitulokset 8 maan tilastoai
neistolla. Kuten luvussa 2.3 todettiin, näissä yhtälöissä korkoero
tuksen kertoimen a1 pitäisi olla positiivinen, toisin sanoen pitkien 
ja lyhyiden korkojen positiivisen poikkeaman pitäisi ennakoida kor
kojen nousua ja päinvastoin. 

Saadut tulokset ovat lyhyiden korkojen osalta sopusoinnussa odotus
hypoteesin kanssa. Kertoimen b1- estimaatit ovat kaikki positiivisia. 
Ongelma on vain siinä, että asianomaisten mallien selitysasteet ovat 
luvattoman alhaisia, mikä heijastuu edellä mainittujen kertoimien 
alhaisissa t-suhteissa, vain parissa tapauksessa mainitut suhteet 
ylittävät tavanomajset tilastolliset merkitsevyystasot. Jos kohta 
lyhyitä korkoja koskevat estimointitulokset ovat sopusoinnussa odo
tushypoteesin kanssa, pitkien korkojen osalta tulokset ovat selvästi 
ristiriidassa mainitun hypoteesin kanssa. Jos ajatellaan kertoimen 
a1 teoreettisia arvoja yhtälön (23) tapauksessa, pitäisi mainitun 
kertoimen olla positiivinen ja suuruusluokkaa .01. Vastaavasti va
kion pitäisi olla negatiivinen. Kuitenkin osoittautuu, että estimoi
dut kertoimet käyttäytyvät täsmäll een päi nvastai sell a tavall a. Vai n 
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Taulukko 6. Odotushypoteesiin liittyviä estimointituloksia 

Vakio RLt-RSt SEE R2 D-W 

Belgia RL • 020 -.014 . .209 .012 1.514 
(1. 52) (1.96) 

RS 
[1.22 i 
-.03 

[1.63 J 
.04 .622 .017 1.391 

(0.78) (2.29) 
[0.60J [1.64 J 

Englandi RL .014 -.001 .439 .000 2.126 
(0.49) (0.09) 
[0.52J [0.07 J 

RS -.033 .041 .691 .015 1.782 
(0.73) (2.18) 

Ka,nada RL 
[0.74J 

.03 
[1.99 J 
-.02 .371 .009 1.799 

(1.45) (1.64 ) 
[0.88J [0.96 J 

RS -.031 .039 .577 .010 1.149 
(0.74) (1.75) 
[0.46J [1.09 J 

Ranska RL .094 -.057 .319 .058 1.979 
(3.56) (4.38) 
[2.87J [4.34 J 

RS -.021 .026 .595 .004 1.420 
(0.43) (1.07) 
[0.33J [0.83 J 

Saksan RL .013 -.011 .218 .007 1.006 
1 t. (0.85) (1.50) 

[0.66 J . [1.30 J 
RS -.037 .028 .539 .008 1.323 

(0.96) (1. 56) 

Sveitsi RL 
[O.77J 

.019 
[1.41 J 
-.016 .139 .024 1.518 

(1.98 ) (2.79) 
[1.54 J [1.93 J 

RS -.023 .027 .468 .006 1.691 
(0.69) (1.41) 
[0.53J- [0.98 J 

Tanska RL .013 .022 .453 .007 1.735 
(0.49) (1. 52) 
[0.48J [1.38 J 

RS .018 .059 .457 .052 1.668 
(0.70) (4.11) 

U.S.A. RL 
[O.71J 

.048 
[3.18J 
-.049 .276 .059 1.443 

(2.74) (4.42) 
[2.28J [3.01J 

RS -.027 .050 .742 .009 1.911 
(0.57) (1.68) 
[0.39J [1.04 J 

Selitettävä muuttuja on joko 8RLt~1 tai 
on 1961.1 - 1986.12. 

8RSt+1' Estimointiajanjakso 
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Kuvio 12. 
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Tanskan tapauksessa kertoimien etumerkit ja suuruusluokat ovat liki
main oikeita. 

Jos tarkastellaan tulosten stabiilisuutta yli ajan, todetaan, että 
staabiilisuusongelmia ilmenee, vaikka mitään selvää eroa 1970- ja 
1980-luvun tilastoaineistoon ei näytä sisältyvän. 4 Stabiilisuus
ongelmat ovat tässä yhteydessä kuitenkin toissijaisia; kuten edellä 
jo todettiin, perusongelmia estimoiduissa korkorakenneyhtälöissä 
ovat erinomaisen alhaiset selitysasteet ja väärät etumerkit. 

Useissa aiemmissa (ulkomaisissa) tutkimuksissa on saatu sama tulos: 
korkoeroon 1 i i ttyvä "ennusteyhtäl ö" toimii lyhyi den muttei pitkien 
korkojen tapauksessa, ks. esim. Mankiw (1986). Ongelma tässä yhtey
dessä on siinä, että mitään järkevää selitystä tälle tulokselle ei 
juuri ole. Selvää on, että korkojen ennustaminen pelkästään korko ra
kennetta koskevan informaation avulla ei ole mahdollista. Erityises
ti voi tietysti todeta vielä sen, että tavanomaisin teoreettinen 
lähtökohta - odotushypoteesi - tuntuu olevan hyvin heikosti sopu
soinnussa tilastoaineiston kanssa. 

Edellä oli puhetta korkorakennetta koskevan tilastomateriaalin käy
töstä testattaess~ tehokkaiden markkinoiden hypoteesia (yhdessä ra
tionaalisten odotusten hypoteesin kanssa). Tällainen testi suorite
taan yleensä estimoimalla yhtälön (25) mukainen mallitäsmennys, jos
sa ideana on katsoa, ovatko pitkien korkojen muutokset riippumatto
mia (tiedossa olevien) viivästettyjen lyhyiden korkojen muutoksista. 
Testiä suoritettaessa lähdetään yleensä liikkeelle siitä, että saman 
ajankohdan lyhyiden korkojen muutos korreloi pitkien korkojen muu
toksen kanssa, heijastaahan ensin mainittu muutos markkinoille tule
vaa uutta informaatiota. 

4Ks. kuviossa 12 esitetty lyhyiden korkojen ennusteyhtälön (24) re
kursiivisen regression kerroinestimaatti b1:11e. 
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Taul ukko 7. Estimoi nti tuloksi a tehokkaiden markki noi den hypo
teesiin liittyvällä korkorakenneyhtälöllä (25) 

tlRSt tlRSt-1 tlRSt-2 tlRSt-3 tlRSt-4 tlRSt-5 tlRSt-6 D-W F 

Belgia .108 .039 .017 .012 .010 .030 .020 1.748 2.44 
(5.89) (2.04) (0.89) (0.61) (0.51) (1.60) (1.12) 

Englanti .314 -.083 -.019 .019 .009 .004 -.006 2.269 1.36 
(9.97) (2.64) (0.60) (0.59) (0.27) (0.12) (0.20) 

Kanada .355 -.107 .038 -.18 .• 047 .054 -.023 2.044 2.49 
(10.18) (2.83) (0.99) (0.47) (1.26) (1.45) (0.67) 

Ranska .153 .133 .017 -.003 .040 .042 .042 2.262 5.48 
(5.17) (4.30) (0.55) (0.00) (1.30) (1.37) (1.42) 

Saksan lt. .184 .021 .022 .010 -.046 .013 .007 1.202 1.17 
(8.46) (0.94) (0.95) (0.45) (2.03) (0.58) (0.34) 

Sveitsi .156 .027 .001 .030 .000 .043 .020 1.798 4.41 
(10.97) (1.90) (0.00) (2.10) (0.54) (3.02) (1.44) 

Tanska .187 .130 .103 -.38 .002 .035 -.006 1.846 2.01 
(3.42) (2.24) (1.76) (0.65) (0.04) (0.61) (1.49) 

U.S.A. .220 .123 .023 .011 -.007 .052 .040 1.544 f2.02 
(13.12) (7.39) (1.35) (0.66) (0.39) (3.12) (2.43) '" 

Selitettävä muuttuja on tlRLt. Estimointiajanjakso on 1961.1 -
1987.1. F on viivästettyjä RS-termejä koskeva F-testisuure, jonka 
kriittinen arvo 5 prosentin merkitsevyystasolla on 2.10. Mainitta-
koon, että RSt-1 muuttujaa koskevat Whiten menetelmällä lasketut 
hetoroskedastisuuskorjatut t-suhteet ovat maittaisessa järjestyk-
sessä: 1.77; 2.77; 1.89; 2.79; 0.89; 1.50; 2.23; 6.00. 

Taulukossa 7 on esitetty joukko tähän yhtälöön (25) liittyviä esti

mointituloksia. Tulokset osoittavat, että viivästetyt lyhyiden kor
kojen muutokset eivät juuri selitä pitkien korkojen muutoksia. Tosin 
ensimmäisen viipymän suhteen tulokset ovat hieman ristiriitaisia; 
yli puolet otokseen sisältyvistä maista on sellaisia, joiden osalta 
asianomaisen muuttujan kerroin poikkeaa nollasta, toisin sanoen voi
daan tavanomaisilla merkitsevyystasoilla hylätä hypoteesi, jonka mu-
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kaan kyseinen kerroin b1 olisi nolla. Kaiken kaikkiaan voidaan pää
tellä, että korkorakenteen osalta oletukselle tehokkaista markki
noista näytettäisiin saavan jonkin verran tukea. Tulokset tässä ~uh
,teessa eivät kuitenkaan ole riidattomia. 5 

Viimeinen asia, johon tässä yhteydessä kiinnitämme huomiota, on itse 
korkorakenne. Taulukossa 8 on esitetty estimointitulokset tavan
omaiselle korkorakenneyhtälölle (26). Tässä yhtälössä korkoerotusta 
"selitetään" kahden edellisen periodin korkojen ja korkoerotuksen 
muutoksella. 

Taulukko 8. Estimointituloksia korkorakenteen selitysyhtälöllä 

Vakio St-1 St-2 llRSt llRSt-1 SEE R2 LM1 

Bel gi a .020 1.095 -.112 -.886 .133 .191 .987 1.30 
(1.61) (18.63) (1.93) (47.47) (2.41) 

Engl anti .030 .861 .123 -.669 -.178 .377 .968 0.63 
(1.19) (15.16) (2.18) (21.20) (3.53) 

Kanada .062 .929 .024 -.623 -.143 .316 .954 0.14 
( 2 .68) (16. 21 ) (0.43) (17.74) (2.65) 

Ranska .090 .855 .095 -.837 .029 .290 .957 0.14 
(3.22) (15.30) (1.77) (28.65) (0.55) 

Saksan 1 t. .016 1.398 -.409 -.850 .368 .175 .990 3.09 
(1.15) (25.87) (7.68) (41.78) (7.48) 

Svei tsi .020 1.082 -.099 -.841 .109 '.114 .993 0.58 
(2.38) (18.83) (1.76) (58.79) (2.17) 

Tanska .007 1.089 -.086 -.838 .203 .440 .942 1.83 
(0.28) (18.79) (1.43) (14.98) (2.71) 

U.S.A. .035 1.140 -.178 -.782 .237 .208 .979 3.58 
(2.58) (21.36) (3.49) (48.96) (5.34) 

Selitettävä muuttuja on pitkän ja lyhyen koron erotus, josta käyte-
tään lyhennystä St. 

5Saaduissa tuloksissa askarruttaa eniten se, että eri testit tuot
tavat melko selvästi erilaisia tuloksia ilman että eroja kyettäisiin 
kunnolla selittämään (vaikka kaikki testit periaatteessa tukeutuvat-
kin samoihin oletuksiin esimerkiksi markkinoiden tehokkuudesta ja 
odotusten rationaalisuudesta). Samaa ongelmaa pohtii myös mm. Shil
ler, ks. Shiller and McCulloch (1987). 
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Saadut tulokset osoittavat yhtäpitävästi aiempi.en empiiristen ana
lyysien kanssa (ks. esim. Mankiw (1986)), että korkorakenteen muu
tokset ovat verraten hitaita; keskimääräinen viive on 2 vuoden luok
kaa, jopa yli senkin. Tämä pitää paikkansa kaikkien maiden osalta. 
Muutoinkin kerroinestimaatit ovat hyvin samanlaisia. Jonkinlaisena 
yhteenvetona saaduista tuloksista voi pitää sitä nyrkki sääntöä, että 
lyhyiden korkojen nousu supistaa korkoerotusta lyhyellä tähtäyksellä 
noin 70 prosenttia. 

4 4821??F 



4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tässä selvityksessä on tullut esiin joukko .tuloksia, jotka lienee 
vielä syytä seuraavassa kerrata lyhyest.i. On tietysti pidettävämie
lessä, että ne ovat ehdollisia käytetyille mallitäsmennyksille ja 
tilastoaineistoille. Toisaalta on voitu todeta, että saadut tulokset 
ovat yleensä sopusoinnussa muissa (lähinnä ulkomaisissa) tutkimuk
sissa saatujen tulosten kanssa. 

Ensinnäkin korkojen muodostusprosessi näyttää olennaisesti muuttu
neen ajanjaksona 1960 - 1987. Korot ovat tulleet entistä sensitiivi
semmiksi erilaisten odotustekijöiden suhteen mahdollisesti heijas
tellen eri maissa tapahtunutta rahamarkkinoiden säännöstelyn purka
mista ja/tai rahapoliittisten välitavoitteiden muutosta. Toiseksi 
korkojen ja korkorakenteen määräytymiseen liittyy edelleenkin suuri 
joukko avoimia kysymyksiä ja ongelmia. Tavanomaiset teoreettiset 
viitekehykset, kuten Fisher-hypoteesi ja korkorakenteen odotushypo
teesi selittävät vain osin korkojen käyttäytymistä. Mahdollisesti 
tämä vain heijastelee sitä tosiasiaa, että korot luonteensa mukai
sesti todella riippuvat "kaikista" mahdollisista muuttujista. Siten 
korkojen kontrolloiminen ja/tai ennustaminen on enemmän tai vähemmän 
mahdotonta. Kolmanneksi korkoihin liittyvät kansainväliset kytkennät 
- niin ilmeisen tärkeitä kuin ne pienten avoimien talouksien kannal
ta ovatkin - eivät ilmeisestikään ole täysin dominoivia. Toisin sa
noen kotimaisiin ja ulkomaisiin rahoitusvaateisiin liittyy siinä 
määrin eroja, että rahapoliittinen autonomia ei ole (vielä) tyystin 
kadonnut. 

Edellä esitettyjen tulosten valossa on syytä pohtia sitä, mitenkä 
aktiivisen korkopolitiikan mahdollisuuksiin pitäisi suhtautua. Toi
sin sanoen voidaan kysyä, onko rahapoliittisen viranomaisen mahdol
lista säädellä sekä kokonaiskysynnän määrää että hintatasoa vaikut
tamalla nimelliskorkoihin. 
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Periaatteessa tilanne näyttäisi verraten edulliselta korkoaseen käy
tön kannalta. Kuten edellä juuri todettiin, rahapoliittista auto
nomi aa näyttää yhäki nolevan ti ettyyn' rajaan asti ja toi saalta 
- osin tähän liittyen - koroilla näyttää olevan merkittävä vaikutus 
kGkonaiskysynnän komponentteihin (ks. esim. Korkman ym. (1985) ja 
Viren (1986)). Jos kohta näin onkin, liittyy korkopolitiikan har
joittamiseen useita ongelmia. Ongelmia aiheuttavat ennen kaikkea 
viimeaikaiset syvälle käyneet muutokset rahamarkkinoilla. Nämä muu
tokset ovat tehneet hyvin vaikeaksi korkopoliittisten toimenpiteiden 
tehon arvioinnin. Oikeastaan ainoa asia, josta voidaan olla varma, 
on se, että korkojen määräytyminen ja korkojen vaikutuskanava~ ovat 
muuttuneet. Kenties vaikeinta on yrittää arvioida sitä, miten korot 
vaikuttavat hintoihin.' Onko todella niin, että korot vaikuttavat ai
noastaan "jälkikäteen" kokonaiskysynnän kautta (ns. Phillips
käyrävaikutuksen muodossa) vai onko koroilla jokin tai joitakin suo
ria vaikutuksia hintojen ja palkkojen määräytymiseen mm. rahoituksen 
kustannusvaikutusten tai hintaodotusten kautta? Empiirisen evidens
sin perusteella on hyvin vaikea sanoa asiasta mitään varmaa. Kuiten
kin korkopolitiikan, tai yleensä rahapolitiikan, tavoitteet usein 
liittyvät juuri inflaatioon ja kilpailukykyyn. 

Korkopolitiikkaa koskevat ongelmat eivät luonnollisestikaan supistu 
pelkästään edellä mainittuihin mitoituskysymyksiin tai korko
poliittisten instrumenttien hienosäätöön muun muassa korkorakenteen 
ja toimenpiteiden tarkan ajoituksen suhteen. Kuten edellä jo todet
tiin, vallitsee usean keskeisen riippuvuuden suhteen epäselvyys. 

, Tämä koskee esimerkiksi kysymystä, miten inflaatio-odotukset välit
tyvät nimelliskorkoihin tai vaihtoehtoisesti miten korkorakenne 
muuttuu ja mitä tekijöitä muutokset heijastelevat. Voidaan esimer
kiksi ajatella tilannetta, jossa nimelliskorot markkinoilla ovat ki
vunneet poikkeuksellisen korkealle tasolle. Rahapoliittisen viran
omaisen pitäisi kyetä vastaamaan kysymykseen, mikä tähän on syynä. 
Onko kyse esimerkiksi joistakin seuraavista tekijöistä: voimakkaat 
inflaatio-odotukset, valuuttakursseja koskevat spekulaatiot, 
yleinen rahapolitiikkaa koskeva epävarmuus tai reaalitaloudelliset 
shokit. Korkopoliittiset reaktiot ovat luonnollisestikin ehdollisia 
sille selitykselle, joka tässä tapauksessa korkeiden korkojen takana 
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piilee. Tällaisessa ympäristössä rahapoliittinen viranomainen törmää 
helposti ristipaineisiin siinä mielessä, että toisaalta vaaditaan 
korkopoliittista aktivismia esimerkiksi investointien rahoituskus
tannusten supistamiseksi ja toisaalta argumentoidaan, että markkinat 
tulevat itse hoitamaan korot lI oikeall,e ll tasolle sitä mukaa kuin esi
merkiksi odotukset asettuvat II vastamaan todellisuuttaII. Selvää tie
tysti on, että korkopoliittisia toimenpiteitä olisi helppo perustel
la ja ne olisi helppo mitoittaa, jos todella tiedettäi~iin, mitä· 
markkinoilla olevat korot heijastavat. Ilmeistä kuitenkin on, että 
tietämyksemme on, ja tulee vielä kauan olemaan, hyvin puutteellinen. 

Edellä on implisiittisesti lähdetty liikkeelle siitä oletuksesta, 
että korkopolitiikalla voidaan aina vaikuttaa kansantalouden tär~ 
keimpiin muuttujiin. Vaikka näin olisikin, etenkin lyhyellä tähtäyk
sellä (tällöin tietysti oletamme ensi kädessä, että pääomanliikkeet 
eivät täysin eliminoi rahapoliittista autonomiaamme), ei ole miten
kään selvää, että pitkällä aikavälillä rahapoliittisella viran
omaisella olisi rajattomat mahdollisuudet korkoaseen käyttöön. Il
meistä on, että korkopolitiikan käytölle asettavat varsin ahtaat 
puitteet toisaalta ulkomainen korkokehitys ja toisaalta kotimainen 
kokonaistuotannon kasvu. Niinpä ei voi kuvitella, että taloudellista 
kasvua voitaisiin ylläpitää IIpysyvän matalan koron ll politiikalla. 
Tällainen politiikka johtaisi nykyisen kaltaisessa markkinaympäris
tössä väistämättä sekä toistuviin spekulatiivisiin hyökkäyksiin va
luuttavarantoa vastaan että samalla tavalla kuin aiemminkin ulkoisen 
tasapainon horjumiseen ja valuuuttakurssin devalvointiin. 

Vielä 1950- ja 1960-luvulla korot voitiin pitää pitkänkin aikaa hy
vin alhaisella 'tasolla (reaalikorkojen ollessa liki nollassa) ilman, 
että tämä olisi aiheuttanut välittömiä, vaikeasti säädeltävissä ole
via epätasapainoilmiöitä raha- ja valuuttamarkkinoilla. Nyt tällai
nen ei olisi mahdollista. Jos nimittäin ajatellaan juuri 1950- ja 
1960-lukuja, on pidettävä mielessä se, että tällöin kansainvälisten 
rahamamarkkinoiden merkitys oli vielä vähäinen mm. erilaisten pää
omanliikkeiden säätely toimien vuoksi. Toisaalta alhaisen koron poli
tiikka oli - osin keynesiläisen tradition ansiosta - vallitsevaa lä
hes kaikissa muissakin maissa. Mahdollisesti tärkein kotimainen syy 
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oli siinä, että alhaiseen korkotasoon liittynyttä luottojen liika
kysyntää kyettiin verraten hyvin säätelemään, kiitos lähinnä kehit
tymättömien rahoitu.smarkkinoiden, mm. erilaisilla korkoon liittymät
tömillä luottoehdoilla. 

Selitysten listaa voisi vielä jatkaa, mutta kaikessa on olennaista 
se, että rahoitusmarkkinat - niin kotimaiset kuin kansainväliset
kin - ovat viime vuosina kehittyneet huikeasti eikä kysymys ole pel
kästään rahoitusmarkkinoiden rakenteesta ja instituutioista. Myös 
hintatietoisuus samoin kuin odotusten merkitys on mitä ilmeisimmin 
kasvanut. Tällaisessa ympäristössä on yksinkertaisesti mahdotonta 
harjoittaa pidemmän päälle politiikkaa, jossa esimerkiksi reaaliko
rot pidettäisiin lähellä nollaa. Mahdollisesti pitkällä aikavälillä 
korkopolitiikan kannalta olennaisimmaksi tavoitteeksi tuleekin, ei 
suinkaan jonkin koron tasoa koskevan kotimaisen, kansainvälisestä 
korkotasosta olennaisesti poikkeavan normin saavuttaminen vaan 
(reaali)korkojen vaihteluiden supistaminen.1 

1Korkojen vaihteluiden supistaminen ei tietenkään vielä sinänsä ole 
mitenkään riittävän konkreettinen tavoite: onhan ratkaistava ainakin 
periaatteellinen kysymys siitä, tavoitellaanko nimellis- vaiko reaa
likorkojen stabiilisuutta. Tämän lisäksi on päätettävä millä instru
menteilla korkoja pyritään kontrolloimaan - kysymys joka on vähemmän 
triviaali, ainakin jos luovutaan oletuksesta, että instrumentit voi
daan valita yksinkertaisen varmuusekvivalenssiteoreeman mukaisesti. 
Aihepiiristä lähemmin ks. esim. Craine and Havenner (1981) ja Raja
kangas (1983). 
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LIITE 1 

ERÄITÄ SUOMEA KOSKEVIA EMPIIRISIÄ ANALYYSEJA 

Edellä esitetyt empiiriset analyysit ovat tukeutuneet kansainväli
seen ti1astoainestoon. Vaikka tälle onkin järkevät perustelunsa, voi 
kysyä, onko Suomen osalta saatavissa mitään viitettä siitä, miten 
korot markkinapohjaisessa järjestelmässä käyttäytyvät. Periaatteessa 
tämä on tietenkin täysin mahdollista, jos tyydytään hyvin 1yhyisiin 
tarkaste1uajanjaksoihin - mikä käytännössä tarkoittaa 1980-1ukua. 

Tässä yhteydessä suoritetaankin eräitä kokeita, joissa tarkastellaan 

toisaalta pankkien sijoitustodistusten korkojen ja toisaalta valtion 
obligaatioiden efektiivisten tuottojen määräytymistä ajanjaksona 
1982.4 - 1987.6. Ana1yyseissä käytetään seuraavia keskikorkoja: 1 
(2 - 3) kuukauden sijoitustodistusten korkoa RS (RL) ja 2 - 3 vuoden 
(vastaavasti 4 - 5, 6 - 7 ja 9 - 10 vuoden) jäljellä olevan juoksu
ajan omaavien valtion obligaatioiden efektiivistä tuottoa R023 (ja 
vastaavasti R045 , R067 ja R0910). Periaatteessa voitaisiin löytää 
aina 12 kuukauden maturiteetin omaavia sijoitustodistuksia: ongelma 
vain on siinä, että näiden viimeksi mainittujen osalta liiketoimien 
kohteena olevat määrät ovat siksi pieniä, että kunnollisia aikasar
joja ei saa kuin noin vuoden ajalta. Samanlainen ongelma koskee alle 
vuoden juoksuajan omaavia valtion obligaatioita; asianomaista aika
sarjaa dominoivat muutamat ilmeiset anoma1iat, jotka tekevät empii
riset analyysit vähemmä~ mielekkäiksi. 

Tarkastellaan aluksi pankkien sijoitustodistusten korkojen määräyty
mistä. Kuviossa 1 on esitetty lyhyt ja pitkä korko (RS, RL) samoin 
kuin inf1aatio-odotusmuuttuja (pe) ja korkoerotus (RL - RS). Kuvio 
kertoo selvästi siitä, että korkOjen poikkeamat on hyvin vähäisiä: 
mahdollisesti silmiinpistävin poikkeama koskee vuoden 1986 elokuun 
arvoja. Mainittu ajanjakso oli toisaalta hyvin poikkeuksellinen voi
makkaiden devalvaatiospekulaatioiden {samoin kuin keskuspankin 
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Kuvio Al. Sijoitustodistusten korot ja inflaatio-odotukset 
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korkopoliittisten reaktioiden) vuoksi. Mitä tulee korkojen ja inf
laation väliseen suhteeseen, voidaan havaita jonkin tyyppinen vas
taavuus nimelliskorkojen ja inflaatio-odotusten välillä (reaalikoron 
pysytellessä kaiken aikaa suhteellisen korkealla tasolla). Jos kohta 
korkojen ja inflaatio-odotusten välillä näyttää vallitsevan jonkin
lainen vastaavuus, on tarkasteluajanjakso siksi lyhyt, että kuvion 
(samoin kuin jatkossa esitettävien estimointitulosten) tulkinnassa 
on syytä olla hyvin varovainen. 

Taulukossa 1 on esitetty Fisher-hypoteesiin ja korkorkorakenteen 
odotushypoteesiin liittyviä estimointituloksia. Tulokset koskevat 
siten aiemmin luvussa 2 esitettyjä yhtälöitä (15), (23) ja (24). 
Tässä yhteydessä ei ole juuri mielekästä analysoida perusteellisesti 
mainittujen yhtälö"jen toimivuutta. Ideana on vain selvittää, noudat
tavatko tarkasteltavina olevat markkinakorot mitenkään edellä esi
teltyjä perushypoteeseja. 

Fisher-hypoteesin osalta voidaan välittö~ästi todeta se, että aina
kin näennäisesti nimelliskorot tuntuvat reagoivan inflaatiovauhdin 
muutoksiin. Inflaatio-odotusmuuttujan kerroin on tosin vain noin .5, 
mutta tässä yhteydessä tämäkin arvo on itse asiassa yllättävän kor
kea. Näin etenkin kun vertaa tuloksia taulukossa 3 esitettyihin 
kansainvälisellä aineistolla saatuihin tuloksiin. 

Korkorakenteen suhteen tilanne on sen sijaan paljon pulmallisempi. 
Lyhyiden korkojen osalta odotushypoteesi tuntuu toimivan suhteelli
sen hyvin; korkoerotuksen kerroin on positiivinen ja viittaa siihen, 
että pitkät korot heijastavat tulevien ajanjaksojen korko-odotuksia. 
Ongelma on vaan siinä, että myös pitkien ja nimenomaan juuri pitkien 
korkojen muutosten osalta pitäisi päteä samanlainen riippuvuus. Näin 
ei kuitenkaan ole. Saatu tulos on samanlainen kuin kansainvälisellä 
aineistolla saatu (ks. taulukko 6 ja Mankiw (1986)). Mahdollisesti 
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Taulukko A1 Estimointituloksia sijoitustodistusten koroilla 

(1) RSt = 10~000 + 4.960086 + .499pe 
(16.25) (3.35) (5.30) 
[17.72J [17.22J [5.53J 

SEE = 1.445, R2 = .362, o-w = 0.134 

(2) RLt = 10.131 + 1.827086 + .465pe 
(15.25) (1.14) (4.56) 
[17.74J [6.44J [4.88J 

SEE = 1.560, R2 = .259, o-W = 0.400 

(3) ARSt+1 = -.109 + 6.154086 + •381St 
(1.35) (9.80) (3.54) 
(1.80)(104.12) (1.40) 

SEE = 0.623, R2 '= .649, o-W = 1.596 

(4) ARLt+1 = -.199 + 3.125086 - •666St 
(1.82) (3.67) (4.56) 
(2.08) (32.42) (2.09) 

SEE = 0.845, R2 .357, o-W = 2.313 

Merkinnät ovat samoja kuin taulukossa 3. Estimointiajanjakso on 
1982.4 - 1987.6. St = RLt - RSt. 086 on dummy muuttuja, joka saa ar
von 1 elokuussa 1986 ja muutoin arvon O. pe on inflaatio-odotusmuut
tuja, joka on tuotettu kuluttajahintaindeksin suhteellisiin (vuo
si)m~utoksiin liittyvällä AR(4)- mallilla. 

tämä hei jastel ee si tä tosl asi aa, että korkoerotuksen perusteell a ei voida 
vetää kovin voimakkaita johtopäätöksiä korkojen tulevasta kehityksestä.1,2 

1Tässä yhteydessä on syytä pitää mielessä se, että 3 kuukauden ko
rot eivät ole mitään II pitkiä korkoja ll sanan varsinaisessa merkityk
sessä, joten korkorakenne tässä suhteessa on aivan eri asia kuin 
edellä kansainvälisen aineiston tapauksessa. Toinen asia on se, että 
1 kuukauden korkojen osalta liiketoimien kohteena olevat määrät ovat 
huomattavasti suurempia kuin 2 - 3 kuukauden korkojen, näin etenkin 
tarkasteluajanjakson alkuvuosina. 

2Lienee syytä mainita, että tässä yhteydessä korkorakenteen osalta 
saadut tulokset ovat samanlaisia kuin Pylkkösen ja Rantalan markan 
eurokoroilla saarnat tulokset (ks. Pylkkönen ja Rantala (1986». 



85 

Tarkastellaan seuraavaksi valtion obligaatioiden efektiivisten tuot
tojen käyttäytymistä edellä mainittuna ajanjaksona 1982.4 - 1987.6. 
Kuviossa A2 on esitetty asianomaiset aikasarjat sekä inflaatio-odo
tusmuuttuja (joka on sama kuin pankkien sijoitustodistusten korkojen 
yhteydessä). Taulukossa A2 on vastaavasti esitetty Fisher-yhtälöä 
koskevia estimointituloksia. 

Kuvion A2 perusteella voidaan välittömästi päätellä, että kaikki 
neljä korkoa käyttäytyvät hyvin pitkälle samalla tavalla, sen sijaan 
korkoerotuksen suhteen ei voi sanoa muuta kuin, että pitkät korot 
(so. 6 - 10 vuoden juoksuajan omaavat) ovat olleet melko selvästi 
lyhyempien korkojen yläpuolella aina vuoteen 1984 asti. Tämän jäl
keen korkoerot ovat olleet hyvin pieniä kuitenkin niin, että pitkät 
korot ovat olleet aavistuksen verran lyhyiden korkojen yläpuolella 
(jos lyhyistä koroista nyt voi puhua, kun alle vuoden juoksuajan 
olevia obligaatioita ei ole mukana). Se, mikä'kuvioissa on mahdolli
sesti mielenkiintoisinta, on korkojen ja inflaatio-odotusten saman 
suuntainen kehitys. Toisin sanoen reaalikoron muutokset ovat olleet 
verraten pieniä, mikä näkyy myös taulukon A2 estimointituloksista. 
Inflaatio-odotusmuuttujan kerroin Fisher-yhtälössä on, samoin kuin 
pankkien sijoitustodistustenkin tapauksessa, noin .53 

Jos tarkastellaan korkorakennetta obligaatioiden efektiivisten tuot
tojen osalta, törmätään siihen tulokseen, että odotushypoteesiin 
liittyvät korkorakenneyhtälöt eivät kykene lainkaan selittämään (so. 
ennustamaan) korkojen muutoksia. Toisin sanoen estimoidut korkoero
tusmuuttujan kertoimet ovat joko väärän merkkisiä ja/tai erittäin 
epätarkkoja (t-suhteet ovat reilusti alle 2). Lähinnä tästä syystä 
asianomaisia estimointituloksia ei ole raportoitu. Eli kaiken kaik
kiaan voidaan todeta, että korkojen ja inflaation välillä näyttää 
1980-luvun osalta vallinneen jonkinasteinen pariteetti mutta korko
erotuksen suhteen ei voida sanoa juuri mitään. Tulokset ovat siis 
hyvin pitkälle samansuuntaisia kuin kansainväliselläkin aineistolla. 

3Erittäin voimakkaan autokorrelaation vuoksi tulosten tarkkuudesta 
ei voi sanoa mitään. Estimoidut standardipoikkeamat ja niihin liit
tyvät t-suhteet ovat epäilemättä harhaisia (t-suhteet liian korkei
ta), joten tuloksiin on suhtauduttava varauksin. 
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Kuvio A2. Valtion obligaatioiden efektiiviset tuotot ja 
inflaatio-odotukset 

9-10 VUODEN OBLIGAATIOIDEN EFEKTIIVINEN TUOTT8r--------
6-7 VUODEN OBLIGAATIOIDEN EFEKTIIVINEN TUOTTB- - - -

12 

~ ~ ~ ., 
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11 
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7 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

4-5 VUODEN OBLIGAA TIOIDENEFEKTIIVINEN TUOTTO -----
2-3 VUODEN OBLIGAATIOIDEN EFEKTIIVINEN TUOTTO- - - -

11~----r----,~---.-----.------.----~ 

7~-19-8~2~-19-8~3---1-9-84~-1-9-85~-1-98-6~-1-98~7 

ODOTETTU INFLAATIO 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 



87 

Taulukko A2 Estimointituloksia valtion obligaatioiden 
efektiivisillä tuotoilla 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

R023 = 6.850 + .447pe 
(36.01) (15.25) 
[36.41j [15.36 j 

R045 = 7.014 + .436pe 
(30.90) (12.46) 
[30.94j [12.40j 

R067 = 6.772 + .560pe 
(28.63) (15.36) 
l29.29j l15.61j 

R0910 = 6.851 + .583pe 
(28.48) (15.71) 
[28.34j [15.78j 

SEE = .457 R2 = .792 D-W = .386 

SEE = .545 R2 = .718 D-W = .238 

SEE = .568 R2 = .795 D-W = .274 

SEE = .577 R2 = .802 D-W = .298 

Merkinnät ovat samoja kuin taulukossa 3. Estimointiajanjakso on 
1982.4 - 1987.6. Obligaatiokorkojen osalta vuoden 1986 elokuu ei 
edusta mitenkään poikkeuksellista havaintoa, joten tässä tapauksessa 
mitään dummy-muuttujaa ei ole käytetty. 





LIITE 2 

REAALIKORKOPARITEETTIA (29) KOSKEVIA TESTITULOKSIA 

Englanti Kanada Ranska Saksa Sveitsi Tanska USA 

(t = 1961.1 - 1986.12) 

Belgia 9.83 1.51 28.28 19.86 39.36 37.61 10.11 
Englanti 5.36 3.39 11.70 1.02 49.33 3.72 
Kanada 15.99 16.98 21.10 48.55 8.88 
Ranska 15.42 9.74 94.58 7.78 
Saksan lt. 69.24 51.03 14.50 
Sveitsi 123.75 14.81 
Tanska 62.42 

(t = 1973.4 - 1986.12) 

Bel gi a 10.92 3.18 31.19 23.11 30.08 28.08 9.17 
Engl anti 4.81 2.87 12.50 0.20 36.05 3.14 
Kanada 12.91 32.38 15.36 43.36 5.16 
Ranska 31.45 5.85 82.47 5.39 
Saksan 1 t. 53.67 59.98 30.13 
Sveitsi 85.09 6.63 
Tanska 50.54 

Luvut ovat luvussa 2.4 esitettyyn yhtälöön (29) liittyviä F-testi
suureita parametrirajoituksille aO = 0 ja a1 = 1. Testisuureiden 
arvot 3.00 ja 4.61 ovat merkitseviä 5 % ja 1 % merkitsevyystasoilla. 
Selitettävänä muuttujana on eri maiden (aktuaalisten) inflaatio
vauhtien erotus ja selittävänä muuttujana näiden maiden lyhyiden 
korkojen erotus. 





Matti Viren 

RÄNTOR, RÄNTESTRUKTUR OCH INFLATION: RESULTAT MED INTERNATIONELLT 
TIDSSERIEDATA 

Sammanfattning 
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I denna utredning granskas olika faktorer som påverkar marknads
räntorna utgående närmast från de grundresultat som framlagts i den 
internationella litteraturen. Särskild vikt fästs vid sambandet 
mellan räntorna och inflationen och vid räntorna och räntestrukturen 
i förhållanden med öppen ekonomi. 

Utredningen innehåller också en omfattande empirisk analys av räntorna 
i åtta västliga industriländer. Materialet täcker peri oden 1960 -
1987. Dessa empiriska undersökningar visar rätt klart att den s.k. 
Fisher-pariteten inte är tillförlitlig. Resultaten ger dock vid 
handen att räntornas beteende väsentligt har förändrats under den 
aktuella perioden och att i synnerhet räntornas sensitivitet i 
förhållande till inflationsförväntningar har ökat. 





Matti Viren 

lNTEREST RATES, TERM STRUCTURE AND lNFLATlON: EVlDENCE FROM 
lNTERNATlONAL TlME-SERlES DATA 

Summary 

This study deals with the determination of. market-based interest 
rates in the light of the basic results presented in the 
international literature. Special emphasis is paid to the 
relationship betweeninterest rates and inflation and to the 
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determi nati on of i.nterest rates and the term structure i n an open 
economy setting. The study contains an extensive empirical analysis 
covering eight western market economies. The data covers the period 
1960 - 1987. The empirical analyses indicate fairly clearly that the 
Fisher parity does not hold. The results do, however, indicate that 
the determination of interest rates has changed considerably, and 
especially the sensitiveness of interest rates to expected inflation 
seems to have increased. 
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