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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Miten keskuspankit kommunikoivat ja mitkä ovat viestintästrategioiden seuraukset rahapoliittisten päätösten ennakoitavuudelle? Tämän työn
tarkoituksena on tutkia yksittäisten keskuspankin jäsenten antamien lausuntojen avulla keskuspankkien viestintästrategioiden eroja sekä niiden
merkitystä rahapolitiikan tehokkuudelle, eli rahapoliittisten päätösten ennakoitavuudelle ja sen välittymiselle sijoitus- ja kulutuspäätöksiin.
Vertailuun on valittu kaksi keskuspankkia: Euroopan keskuspankki (myöh. EKP) ja Yhdysvaltojen keskuspankki, Federal Reserve (myöh. Fed).
Työssä esitellään kaksi aiempaa empiiristä tutkimusta: Ehrmann & Fratzscher’n työ vuodelta 2005 (”How should central banks communicate?”,
EKP:n julkaisu 557/2005) sekä Anderssonin työ vuodelta 2007 (”Using intraday data to gauge financial market responses to Fed and ECB
monetary policy decisions”, EKP:n julkaisu 726/2007).
Tutkimuksista saadut tulokset viittaavat siihen, että sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa markkinoiden volatiliteetti kasvaa merkittävästi
keskuspankkien rahapoliittisten päätösten yhteydessä vaikka ohjauskorko olisikin ennakoitu täydellisesti (Andersson, 2007). Yhdysvalloissa
markkinat reagoivat voimakkaammin muutoksiin tulevan rahapolitiikan linjauksissa kun taas Euroopassa markkinat reagoivat yllätyksiin itse
korkopäätöksessä (Andersson, 2007). Tämä piirre on yhteydessä keskuspankkien tehtäviin: EKP:n rahapolitiikan tavoitteena on hintatason
vakauden ylläpitäminen kun taas Fedin tehtävänä on hintatason vakauden säilyttämisen lisäksi työllisyyden ja talouden kehityksen tukeminen.
Markkinoiden epävarmuutta korkopäätöksiin liittyen selittävät Yhdysvaltojen tapauksessa tulevaan rahapolitiikkaan ja talouden kehitykseen
liittyvät muutokset, ja tätä epävarmuutta voidaan vähentää lisäämällä talouden kehitykseen viittaavien lausuntojen laajuutta ja hajontaa (Ehrmann
& Fratzscher, 2005). Rahapoliittisiin lausuntoihin liittyvä hajonta sen sijaan huonontaa korkopäätösten ennakoitavuutta ja lisää niihin liittyvää
epävarmuutta sekä Euroopan että Yhdysvaltojen keskuspankin tapauksessa (Ehrmann & Fratzscher, 2005).
Työn empiirisessä osiossa toistetaan osittain Ehrmann & Fratzscherin (2005) tutkimus ajanjaksolle 2004 - 2008. Tulokset osoittavat, että EKP:n
strategia on muuttunut yksilöllisemmäksi ja on näin ollen lähellä Fedin noudattamaa strategiaa. Poiketen Ehrmann & Fratzscherin 2005
tuloksista, tässä työssä tutkitulla ajanjaksolla keskuspankkien jäsenten antamien lausuntojen hajonnan merkitys rahapoliittisten päätösten
ennakoitavuuteen on kadonnut, mutta päätösten ennakoitavuus itsessään on parantunut. Tämä viittaa siihen, että markkinat kiinnittävät huomiota
keskuspankkien yksittäisten jäsenten antamien lausuntojen lisäksi myös muihin taloudellisen kehityksen indikaattoreihin. Tulevaa tutkimustyötä
ajatellen olisi tärkeää selvittää, onko havaittu muutos viestintästrategioissa pysyvä ja mikäli näin on, mitkä ovat sen seuraukset keskuspankkien
viestinnälle.
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