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Tiivistelmä: Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserven (Fed) johtoon nousi vuonna 1987 Alan 

Greenspan. Greenspan tuli kautensa alussa tunnetuksi inflaatiohaukkana, mutta 1990-luvun mittaan hän 

vakuuttui siitä, että teknologian ja tuottavuuden nopean kehitys antoi mahdollisuuden aiemmin turvalliseksi 

koettua kevyempään rahapolitiikkaan ilman riskejä inflaation kiihtymisestä. 2000-luvun alkuvuosien 

mullistusten, kuten IT-kuplan puhkeamisen ja syyskuun 11. päivän terrori-iskujen taloudelle aiheuttamien 

shokkien seurauksena Fed laski korkonsa lopulta vain yhteen prosenttiin vuosien 2001–2003 aikana. 

Vuonna 2003 riskinä oli jopa deflaatio, joten Fed viesti pitävänsä koron alhaisena ”huomattavan ajanjakson 

ajan”. 

Vuoteen 2004 tultaessa tilanne alkoi kuitenkin muuttua, kun talouskasvu vahvistui ja yhden prosentin 

korkotaso alkoi vaikuttaa turhan matalalta. Fedin oli kuitenkin aiemman viestintänsä takia vaikea tehdä 

nopeita muutoksia politiikkaansa ilman, että sen vaivalla rakennettu uskottavuus kärsisi. Tarkastelenkin 

tutkimuksessani prosessia, jonka seurauksena Fedin avomarkkinakomiteassa muutettiin viestintästrategiaa 

ja viestintää suuntaan, joka salli koronnostojen aloittamisen kesällä 2004. Erityisesti keskityn pääjohtaja Alan 

Greenspanin pyrkimyksiin muokata tätä julkikuvaa, jonka keskuspankki itsestään antoi. Tärkeimpinä 

lähdemateriaaleinani ovat avomarkkinakomitean keskustelujen transkriptiot sekä tapaamisten päätteeksi 

annetut lausunnot, sillä niistä ilmenee, millaisten keskustelujen tuloksena tehdyt ratkaisut viestinnän 

muutoksiin syntyivät sekä miten Greenspanin vaikutus näihin näkyi. 

Tammikuussa 2004 avomarkkinakomitea keskusteli viestintästrategiastaan, johon ei kuitenkaan tehty 

radikaaleja muutoksia. Greenspan sai ajamansa ehdotukset pitkälti läpi, mikä toisaalta johtui varmasti myös 

siitä, että hän edusti viestintästrategian kehittämisen suhteen maltillista keskitietä, ja näin ollen hänen 

ehdotuksensa näyttäytyivät myös tietynlaisina kompromisseina. Alkuvuoden politiikkakeskusteluissa tuli ilmi, 

miten talouskasvu vahvistui pitkän hitaan toipumisen jakson jälkeen ja työllisyystilanne parani pienen 

helmikuisen notkahduksensa jälkeen lisäten inflaatiopaineita, mikä ajoi Fediä vähitellen rahapolitiikan 

kiristämistä kohti. Greenspanin tahdon mukaisesti avomarkkinakomitea muutti viestintäänsä alhaisen 

korkotason pysymisestä ”huomattavan ajanjakson ajan” ensin siihen, että rahapolitiikan elvyttävyyden 

purkamisessa voitaisiin olla ”kärsivällisiä”, ja lopulta ilmaisi purkavansa elvytystä ”todennäköisesti hillittyyn 

tahtiin”, mikä mahdollisti ensimmäisen koronnoston tekemisen kesäkuussa. Vaikka komiteassa esiintyi niin 

viestinnän radikaalimpaa muuttamista kannattaneita kuin aiemman linjan säilyttämistä puoltaneita 

mielipiteitä, edettiin rahapolitiikan ja siitä viestinnän suunnan muuttamisessa pitkälti Greenspanin 

viitoittamalla tiellä, sillä tämä sai komitean vakuutettua siitä, että muutoksissa oli syytä olla hyvin varovainen 

markkinoiden vahvojen reaktioiden välttämiseksi. Greenspanin politiikkaa on myös jälkeenpäin kritisoitu 

viivyttelystä koronnostojen aloittamisessa, sillä pitkään jatkuneet matalat korot on esimerkiksi nähty yhtenä 

tekijänä vuoden 2008 finanssikriisin taustalla. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, ettei vielä vuonna 2004 

voitu tietää, mihin suuntaan talouden kehitys kulkisi, ja talouskasvun haurauden vuoksi on sinänsä 

ymmärrettävää, että Greenspan suhtautui hyvin varovaisesti rahapolitiikan suunnan muuttamiseen. 
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1. Johdanto 

 

1.1. Alan Greenspan ja Federal Reserve 

 

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve System (myös pelkkä Federal Reserve tai Fed) on yli 

satavuotisen taipaleensa aikana vakiinnuttanut paikkansa maailman vaikutusvaltaisimpana 

keskuspankkina, jonka rahapoliittiset toimet vaikuttavat lähes koko maailman talouteen. Sen toimia 

seurataan tarkasti, sillä niillä on huomattava vaikutus lähitulevaisuuden talousnäkymiin ja 

rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Siinä missä Yhdysvaltain vaaleilla valitut päättäjät (presidentti ja 

kongressi) ovat vastuussa finanssipolitiikasta, on Fedin vastuulla rahapolitiikka, jossa sen tavoitteet 

ovat vahva työllisyys, hintavakaus ja suhteellisen alhainen korkotaso.1 Fedillä on huomattavasti 

arvovaltaa, minkä vuoksi markkinat seuraavat sen avomarkkinakomitean viestintää hyvin tarkasti. 

Avomarkkinakomitea (Federal Open Market Committee, FOMC) koostuu seitsemästä johtokunnan 

jäsenestä sekä viidestä äänestävästä aluekeskuspankkiirista, joista yksi on aina New Yorkin 

aluekeskuspankkiiri2 ja loppuja neljää paikkaa kierrätetään 11 muun aluekeskuspankin kesken.3 

Tästä huolimatta myös ilman äänivaltaa olevat aluekeskuspankkiirit useimmiten osallistuvat 

komitean keskusteluihin, joissa päätetään rahapolitiikan suunnasta. Avomarkkinakomitean johdossa 

on Yhdysvaltain presidentin nimittämä Fedin pääjohtaja, jonka voi nähdä hyvin olevan yksi 

maailman keskeisimmistä talouspoliittisista päättäjistä Fedin suuresta vallasta johtuen. 

 

Fedin pääjohtajaksi nousi vuonna 1987 jo pitkän uran talouskonsulttina tehnyt tuolloin 61-vuotias 

Alan Greenspan. Greenspan toimi keskuspankin johdossa lopulta lähes 19 vuotta, mikä on toisiksi 

pisin aika, jonka yksittäinen henkilö on kyseistä virkaa pitänyt hallussaan koko Fedin historian 

aikana. Tämä oli mahdollista siksi, että hän tuli kesken kautensa lopettaneen johtokunnan jäsenen 

 
1 Finanssipolitiikalla tarkoitetaan julkisten menojen ja niiden rahoituksen hallintaa, kun taas rahapolitiikalla vaikutetaan 

useimmiten korkojen säätelyn kautta liikkeellä olevan rahan määrään. Supistava/kiristävä finanssipolitiikka tarkoittaa 

useimmiten verojen korottamista tai julkisten menojen leikkaamista, kun taas elvyttävä/ekspansiivinen 

finanssipolitiikka viittaa verojen laskemiseen tai julkisten menojen kasvattamiseen. Rahapolitiikan 

ekspansiivisuus/elvyttävyys/keventäminen taas viittaa korkojen laskuun liikkeellä olevaa rahamäärää lisäämällä, kun 

taas supistavalla/kireällä/kiristämisellä viitataan päinvastaiseen. Fedin tavoitteista ks. Bussing-Burks 2012, 28. 
2 Tämä johtuu siitä, että New Yorkin aluekeskuspankki on vastuussa avomarkkinaoperaatioista, joissa 

valtionvelkakirjoja ostamalla/myymällä vaikutetaan korkotasoon. 
3 Bussing-Burks 2012, 39–40. 
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tilalle ja aloitti oman neljätoistavuotiskautensa vasta vuonna 1992.4 Greenspan on mielipiteitä 

jakava henkilö, sillä vaikka hänen saavutuksiaan keskuspankin johdossa arvostetaankin hyvin 

paljon esimerkiksi ajanjaksolle ajoittuneen Yhdysvaltain historian pisimmän kasvukauden (1991–

2000) takia ja hän on jopa saanut lempinimen ”maestro”, on häntä kohtaan esitetty myös runsaasti 

kritiikkiä. Esimerkiksi Fedin 2000-luvun alun elvyttävää rahapolitiikkaa on pidetty yhtenä tekijänä, 

joka paisutti omaisuusarvoja luoden näin asuntokuplan, joka puhjettuaan kärjistyi lopulta 

finanssikriisiksi vuonna 2008.5 

 

 

1.2. Kysymyksenasettelu ja lähteet 

 

Greenspan tai kukaan muukaan ei voinut kuitenkaan tietää etukäteen, miten matalien korkojen 

politiikka tarkalleen vaikuttaisi tulevaisuuteen, ja tämän vuoksi on hyödyllistä tarkastella, miten 

Greenspan suhtautui rahapolitiikan tekemiseen jo ennen kuin ongelmat kärjistyivät. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelen Fedin avomarkkinakomitean julkista viestintää sen antamissa 

lausunnoissa sekä keskustelua sen viestintästrategiasta vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla ja 

erityisesti Alan Greenspanin pyrkimyksiä vaikuttaa viestintään komitean tapaamisissa käydyissä 

keskusteluissa. Näin on mahdollista syventää ymmärrystään komitean päätöksentekoprosessista 

sekä siitä, miten suuri painoarvo Greenspanin näkemyksillä oli lopullisiin päätöksiin ja niistä 

tiedottamiseen. Vuosi 2004 on tärkeä, sillä tuolloin pitkään jatkunut poikkeuksellisen matalien 

korkojen jakso päättyi ja Fed alkoi lopulta kesäkuussa kiristää rahapolitiikkaansa, mitä pohjustettiin 

lausunnoissa jo kyseisen vuoden kevään aikana. Avomarkkinakomitean keskustelut myös avaavat 

sitä, että vaikka lyhyiden korkojen tavoitetason (target for federal funds rate)6 

neljäsosaprosenttiyksikön muutos voi äkkiseltään tuntua melko mitättömältä, on sillä 

todellisuudessa hyvin suuri vaikutus markkinoille ja siksi Fedin viestintää korkotason suunnasta 

seurataan hyvin tarkasti. Toinen keskusteluissa korostunut asia oli ennakko-odotusten rooli 

markkinakäyttäytymisen taustalla, ja koska Fed käyttää hyvin suurta arvovaltaa, on sen julkisella 

viestinnällä äärimmäisen tärkeä rooli odotusten muotoutumiselle. Mikä oli Alan Greenspanin rooli 

 
4 Bussing-Burks 2012, 50. 
5 Bussing-Burks 2012, 50–51. 
6 Viittaan tähän myöhemmin tutkimuksessa vain sanalla korko. Virallisesti kyse on vain tavoitteesta, johon 

avomarkkinaoperaatioilla pyritään, mutta käytännössä haluttu taso myös toteutuu. Joissakin yhteyksissä puhutaan myös 

Fedin ohjauskorosta. 
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näissä päätöksentekoprosesseissa, miten hän pyrki välittämään näkemyksensä komitean virallisiin 

lausuntoihin, ja miten hän pyrki vakuuttamaan muut komitean jäsenet kantojensa 

paikkansapitävyydestä sekä siitä, että niiden perusteella muotoillut lausunnot olisivat juuri oikea 

tapa tehdä rahapolitiikkaa? 

 

Tutkimukseni pääasiallisina lähdeaineistoina ovat avomarkkinakomitean tapaamistensa päätteeksi 

antamat lausunnot sekä tapaamisissa käydyistä keskusteluista tehdyt transkriptiot. Vuodesta 1993 

lähtien komitea on ilmoittanut heti kulloisenkin tapaamisen päätteeksi lausunnossaan 

tavoittelemansa korkotason sekä jonkinlaiset perustelut tehdyille toimille. Sittemmin lausuntoihin 

on myös lisätty erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä arvioita talouskehityksen, inflaation sekä 

todennäköisen tulevan rahapolitiikan suunnista, minkä lisäksi esiin on nostettu näiden arvioiden 

takana piileviä riskejä. Transkriptio tapaamisen keskusteluista julkaistaan puolestaan vasta viisi 

vuotta tapaamisen jälkeen, joten komitean jäsenet ovat voineet melko vapaasti nostaa 

keskusteluihinsa sellaisiakin näkemyksiä ja pohdintoja, joita ei ole markkinareaktioiden pelossa 

välttämättä haluttu julkisesti sanoa. Näitä ovat esimerkiksi arviot erilaisista riskeistä ja 

todennäköisyys niiden toteutumiselle. Komitean jäsenet muodostivat kantansa aina epävarmuudessa 

ja joutuivat punnitsemaan sitä, millaiset seuraukset minkäkin riskin toteutumisella olisi, joten 

keskusteluissa nousi esiin pohdintoja, joita ei haluttu uskottavuuden menettämisen pelossa sanoa 

julkisesti, sillä keskustelijat tiesivät, että arviot voivat aivan hyvin epäonnistua. Pyrin tuomaan näitä 

keskusteluja ja niissä esiintyneiden mielipiteiden suhteellista kirjoa mahdollisimman kattavasti 

esiin, jotta ympäristö, jossa Greenspan pyrki viestintään vaikuttamaan, avautuisi lukijalle 

mahdollisimman hyvin. Lisäksi käytän lähdeaineistona myös tapaamisten oheismateriaaleja sekä 

muuta Greenspanin komitean ulkopuolista viestintää, jolla on mahdollisesti pohjustettu myös 

rahapolitiikan linjojen muutoksia. Komitean keskusteluista julkaistaan myös transkriptioon 

perustuvia tiivistelmiä, mutta en kuitenkaan käytä niitä tässä tutkimuksessa kahdesta syystä. 

Ensinnäkin vuonna 2004 ne julkaistiin vasta seuraavan tapaamisen jälkeen7, jolloin markkinoilla oli 

jo saatavilla uudempaa informaatiota, eikä niiden relevanssi näin ollen ollut markkinoiden kannalta 

kovin suuri. Toiseksi tarkastelujaksosta on kulunut jo tarpeeksi aikaa, ja transkriptiot ovat nyt 

saatavilla kokonaisuudessaan. Pohjustan aihetta käymällä tutkimuskirjallisuuden avulla lyhyesti läpi 

 
7 Avomarkkinakomitean viestintästrategiasta tammikuussa 2004 käydyssä keskustelussa nousi kylläkin esiin 

mahdollisuus tiivistelmien nopeutettuun julkaisuun, jolloin niiden tärkeys markkinoidenkin kannalta kasvaisi, mutta 

asiasta ei vielä tässä vaiheessa tehty päätöstä siitä huolimatta, että tiivistelmien nopeampaa työstämistä (ilman, että niitä 

vielä todella julkaistiin nopeutetusti) kokeiltiin ajanjaksolla. 
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Fedin ja Greenspanin taustoja sekä yhteistä taivalta aina tarkastelujakson alkuun asti, jotta olisi 

helpompi ymmärtää, mistä tutkimuskysymyksen kuvaamaan tilanteeseen on tultu. 

 

 

2. Taustoitus 

 

2.1. Federal Reserve perustamisestaan vuoteen 1987 

 

Federal Reserve perustettiin pitkän väännön päätteeksi vuonna 1913. Maan itsenäistymisestä kului 

lähes 140 vuotta vakituisen keskuspankin perustamiseen, sillä epäluuloisuus pankkeja ja 

keskuspankin ideaa kohtaan oli Yhdysvalloissa vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa yleistä, ja 

kaksi ensimmäistä keskuspankkikokeilua olivat epäonnistuneet pahasti.8 Maan sekavia 

rahoitusoloja yritettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla hillitä muun muassa Yhdysvaltain sisällissodan 

aikaan 1860-luvulla säädetyillä pankkilaeilla, mutta siitä huolimatta talletuspaot ja niitä seuranneet 

vakaallakin pohjalla olleiden pankkien kaatumiset olivat yleisiä ja toistuivat säännöllisesti 1900-

luvun alkuun asti.9 Vuonna 1907 Yhdysvallat kärsi yhdestä historiansa pahimmista talletuspaoista, 

joka yllätti voimakkuudellaan Wall Streetinkin ja päätti vuosikymmenen mittaisen kasvukauden 

ihmisten vetäessä paniikinomaisesti talletuksiaan ulos pankeista, vaikka järjestelmän uskottiin 

olevan melko vakaalla pohjalla.10 Menestynyt newyorkilainen sijoittaja J. P. Morgan onnistui 

taivuttelemaan varakkaita ystäviään tallettamaan rahojaan pankkeihin tarjoten niille likviditeettiä11 

ja näin lopettaen talletuspaon, mutta keskusteluja uuden keskuspankin perustamisesta alettiin jälleen 

käymään tosissaan, ja lopulta dramaattisten käänteiden jälkeen Federal Reserve Act -laki tuli 

voimaan joulukuussa 1913.12 Fedille annettiin aluksi vain 20 vuoden toimintamandaatti kahden 

edeltäjänsä tavoin, mutta jo seuraavalla vuosikymmenellä sen asema vakinaistettiin.13 

 

 
8 Lowenstein 2015, 5; Bussing-Burks 2012, 13–18. 
9 Bussing-Burks 2012, 20; Calomiris 2013, 168–169. 
10 Lowenstein 2015, 59–60. 
11 Maksukyky, maksuvalmius. Viittaa myös siihen, miten nopeasti jokin omaisuuserä on muutettavissa rahaksi. 

Rahapolitiikan yhteydessä voi myös viitata kierrossa olevan rahan määrään. 
12 Bussing-Burks 2012, 21, 24. 
13 Bussing Burks 2012, 27. 
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Federal Reserve joutui lähes heti kovan paikan eteen, kun ensimmäinen maailmansota syttyi 

Euroopassa vuonna 1914 ja Yhdysvallat siihen lopulta itsekin liittyi vuonna 1917. Sota aiheutti 

ensin voimakkaan deflaation, joka kuitenkin kääntyi myöhemmin inflaatioksi osittain siksi, että 

valtiovarainministeriö rahoitti sotaa velkakirjojen liikkeellelaskulla. Sodan jälkeen Fed joutui 

kamppailemaan itsenäisyydestään ja kohtaamaan ensimmäisen todellisen taantumansa, mutta tätä 

seuranneita vuosia 1923–29 voi toisaalta pitää myös melko vakaana aikana, sillä talous kasvoi 

tasaisesti ja inflaatio oli keskimäärin lähes nollassa.14 Pörssikeinottelun suitsimiseksi Fed nosti 

kuitenkin vuonna 1928 korkoa. Viennin kasvattamiseksi monet maat devalvoivat valuuttakurssiaan, 

mikä aiheutti elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen laskua sekä kaupan ja tuotannon 

taantumista. Vuosikymmenellä vallinnut optimismi haihtui viimeistään pörssien romahtaessa New 

Yorkissa lokakuussa 1929, sillä romahdusta seurasi yksi historian syvimmistä lamoista, joka muun 

muassa puolitti Yhdysvaltain teollisuustuotannon muutamassa vuodessa.15 

 

Vaikka Fedissä tulkittiin, että pörssiromahdus johtui keinottelusta markkinoilla ja että pankki oli 

tehnyt kaikkensa sen estämiseksi, kritisoi esimerkiksi taloustieteilijä John Maynard Keynes 

keskuspankkia omien toimiensa vaikuttavuuden aliarvioimisesta kriisin aikana.16 Vuonna 1933 

presidentiksi valittu Franklin D. Roosevelt alkoi Keynesin oppien hengessä toteuttaa New Deal -

nimistä talouden elvytysohjelmaa, joka vahvisti sekä valtion roolia taloudessa että 

valtiovarainministeriön rahapoliittista valtaa. Fedin on kuvattu olleen hieman sivussa 

päätöksenteosta kyseisenä aikana, vaikka aikakaudelle ajoittuu myös keskuspankin kannalta 

merkittäviä tapahtumia kuten esimerkiksi pankkilain uudistaminen kahteen otteeseen, minkä 

seurauksena avomarkkinakomitea sai virallisen statuksen. Talouskasvu jäi kuitenkin 1930-luvulla 

Rooseveltin politiikasta huolimatta vaisuksi, ja suunta kääntyi kunnolla vasta toisen maailmansodan 

sytyttyä. Sodan aikana Fedin itsenäisyys käytännössä lakkautettiin ja sen tehtäväksi jäi korkojen 

pitäminen alhaalla, jotta valtiovarainministeriön olisi helpompi rahoittaa sotaponnistelut.17 

 

Toisen maailmansodan jälkeen talous kasvoi seuraavan neljännesvuosisadan ennätysvauhtia lähes 

koko läntisessä maailmassa muun muassa tuottavuuden kehityksen, ulkomaankaupan kasvun ja 

 
14 Meltzer 2003, 82, 137. 
15 Schön 2010, 356–357, 361. 
16 Meltzer 2003, 160, 410–411. 
17 Calomiris 2013, 183; Meltzer 2003, 429–430; Schön 2010, 369–371. 
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väestönkasvun ansiosta, ja aikakautta onkin nimitetty kultaisen kasvun kaudeksi.18 Keynesiläisyys 

sai jalansijaa taloustieteen valtavirrassa ja läntisen maailman valuuttajärjestelmäksi vakiintui 

romahtaneen kultakannan tilalle syntypaikkansa Bretton Woodsin mukaan nimetty järjestelmä, 

jossa jäsenmaat sovittivat valuuttansa vaihtokurssin dollariin, joka taas järjestelmän ankkurina pyrki 

säilyttämään arvonsa mahdollisimman tasaisena suhteessa kultaan.19 Vuonna 1951 Fedin ja 

valtiovarainministeriön välillä solmittu Treasury-Fed Accord palautti keskuspankin nimellisen 

itsenäisyyden ja se alkoi keskittyä toiminnassaan inflaation hallitsemiseen valtiovelan korkojen 

kontrolloimisen sijaan.20 Fedin todellisen itsenäisyyden 1950- ja 1960-luvuilla voi kuitenkin 

kyseenalaistaa, sillä esimerkiksi 1960-luvulla Lyndon B. Johnsonin21 hallinto painosti sitä olemaan 

nostamatta korkoa inflaation hillitsemiseksi, jotta työttömyys ei lähtisi nousuun ja kumoaisi näin 

hallinnon toteuttaman veroleikkauksen ekspansiivista finanssipoliittista vaikutusta.22 1960-luvulla 

tosin Fedin sisälläkin pohdittiin sitä, pitääkö inflaatio mahdollisesti hyväksyä alhaisen 

työttömyyden hintana, ja vuosikymmenen aikana rahapolitiikan tavoitteeksi vakiintuikin 

pikemminkin alhaisen työttömyyden saavuttaminen.23 

 

1970-luvulle tultaessa pitkä vahvan kasvun kausi länsimaissa tuli päätökseensä ja erilaiset kriisit 

maailmantaloudessa yleistyivät. Kahden aiemman vuosikymmenen kasvu oli perustunut halpaan 

energiaan, joten esimerkiksi vuoden 1973 öljykriisi horjutti osaltaan kasvun perustaa.24 Yhdysvallat 

oli haluton päästämään hintatasoaan putoamaan kullan ulosvirtauksien yhteydessä, ja 1960-luvulta 

alkaen se oli joutunut enenevissä määrin kilpailemaan Länsi-Euroopan ja Japanin teollisuuden 

kanssa. Se oli johtanut alijäämäisiin budjetteihin ja inflaatioon, mikä rapautti Bretton Woods -

järjestelmän uskottavuutta ja johti lopulta sen romahtamiseen 1970-luvun alussa.25 Yhdysvaltain 

1970-luvun taloudellisia oloja on kuvattu termillä stagflaatio, jossa heikko talouskasvu ja työllisyys 

yhdistyvät kovaan inflaatioon. Stagflaatiosta syytettiin aluksi ammattiliittojen vahvaa asemaa, mutta 

vuosikymmenen edetessä valtaa alkoi saada näkemys, jonka mukaan se johtui pikemminkin 

uskottavan anti-inflatorisen rahapolitiikan puutteesta.26 Näkemys viittaa siihen, että Fedin 

politiikkaa pidettiin 1970-luvun osalta epäonnistuneena. Rahapolitiikan suunta kuitenkin kääntyi 

 
18 Schön 2010, 382–383. 
19 Hetzel 2008, 34, 100. 
20 Calomiris 2013, 206–207. 
21 Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn murhasta marraskuussa 1963 tammikuuhun 1969. 
22 Hetzel 2008, 69–70. 
23 Hetzel 2008, 6, 60. 
24 Schön 2010, 459. 
25 Hetzel 2008, 100; Schön 2010, 412. 
26 Hetzel 2008, 128. 
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1980-luvulle tultaessa, kun Paul Volcker valittiin Fedin johtoon vuonna 1979 ja Ronald Reagan 

presidentiksi vuotta myöhemmin. Volckerin johdolla Fedin politiikan ykköstavoitteeksi vakiintui 

matalan inflaation saavuttaminen inflaatio-odotuksiin vaikuttamisen ja rahapolitiikan uskottavuuden 

kautta, ja presidentti Reagan tuki näitä tavoitteita olemalla sotkeutumatta rahapolitiikkaan.27 

Volckerin tiukka rahapolitiikka joutui heti testiin vuonna 1981 alkaneen taantuman yhteydessä ja 

osoittautui toimivaksi, sillä inflaatio ei lähtenyt enää nousuun aiempien vuosien tavoin, vaikka 

korkoa taantuman yhteydessä myös laskettiin. Volcker oli onnistunut luomaan läntisen maailman 

rahajärjestelmän uudeksi ankkuriksi odotuksen pysyvästä matalasta inflaatiosta.28 Markkinoiden 

yllätykseksi Reagan jätti kuitenkin vuonna 1987 Volckerin nimittämättä jatkokaudelle tämän 

saavutuksista huolimatta, ja tilalle valittiin Alan Greenspan. Greenspan joutui heti kovan paikan 

eteen, sillä vaikka hänellä olikin talouspolitiikasta runsaasti kokemusta, ei hänellä ollut tukenaan 

samanlaista uskottavuutta kuin Volckerilla, minkä lisäksi hänen riippumattomuuttaan hallinnosta 

epäiltiin.29 

 

 

2.2. Alan Greenspan ennen uraansa keskuspankkiirina 

 

Alan Greenspan syntyi vuonna 1926 ja hän eli lapsuutensa New Yorkin Washington Heightsissa. 

Häntä ei omaksi pettymyksekseen päästetty tuberkuloosiepäilyn takia armeijan palvelukseen toisen 

maailmansodan aikana, joten hän soitti tuolloin ammatikseen saksofonia Henry Jeromen jazz-

bändissä.30 Greenspan menestyi kuitenkin ammattilaisena keskinkertaisesti ja lähti bändistä vuonna 

1945 mennäkseen opiskelemaan taloustiedettä New Yorkin yliopistoon, sillä oli kiinnostunut 

aiheesta lukiessaan siitä kirjoitettuja kirjoja kiertueilla ollessaan.31 Varhaisessa vaiheessa Greenspan 

oli kiinnostunut keynesiläisyydestä, mutta omien sanojensa mukaan häntä kiehtoivat pikemminkin 

Keynesin matemaattiset innovaatiot ja rakenteelliset analyysit kuin tämän talouspoliittiset ideat.32 

 
27 Hetzel 2008, 150, 155. 
28 Hetzel 2008, 160–163. 
29 Hetzel 2008, 185. 
30 Greenspan 2007, 19, 25–26. 
31 Canterbery 2006, 2–3; Greenspan 2007, 28–29. 
32 Canterbery 2006, 3–4; Greenspan 2007, 30. 
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Yksi suurimmista Greenspanin ajatteluun vaikuttaneista henkilöistä oli kuitenkin Ayn Rand33 ja 

tämän kehittämä objektivismiksi kutsuttu aatesuunta, jonka mukaan kaiken tiedon tuli perustua 

yksinomaan järkeen. Sekä Greenspan itse että hänen kriitikkonsa E. Ray Canterbery näkevät, että 

Rand onnistui tuomaan Greenspanin ajatteluun moraalisen aspektin, minkä seurauksena Greenspan 

alkoi pitää vapaita markkinoita tehokkaan ja käytännöllisen lisäksi myös moraalisesti oikeana. 

Greenspanin mukaan Rand auttoi häntä laajentamaan ymmärrystään ihmisen toiminnasta, ja näin 

ennustamaan paremmin talouden toimintaa.34 

 

Greenspan perusti vuonna 1953 konsulttiyrityksen35 yhdessä jo ennestään alan kokemusta 

omanneen William Townsendin kanssa. Townsend-Greenspan tarjosi yritysasiakkailleen 

taloudellisia analyyseja ja ennusteita, joita nämä pystyivät hyödyntämään tuotantonsa 

sopeuttamisen suunnittelussa. Greenspan hyödynsi jo opiskeluaikoinaan hankkimiaan taitoja eri 

teollisuudenaloja koskevien tietojen keräämisessä, ja yksi yhtiön ensimmäisistä merkittävistä 

onnistumisista oli vuoden 1958 taantuman ennustaminen.36 Yhtiön menestys teki Greenspanista 

miljonäärin ja tutustutti hänet entistä lähemmin New Yorkin rahoitusmaailmaan, mutta keskeytti 

hänen tohtoriopintonsa, jotka valmistuivat lopulta vasta vuonna 1977.37 Greenspan kuitenkin koki, 

ettei hävinnyt mitään, sillä hän oppi työnsä kautta jatkuvasti lisää taloudesta.38 Townsendin 

kuoleman jälkeen vuonna 1958 Greenspanista tuli yhtiön pääasiallinen johtaja, ja hänen johdollaan 

yritys jatkoi menestyksekästä taivaltaan, kunnes se lopetti toimintansa Greenspanin siirtyessä Fedin 

johtoon vuonna 1987.39 Yhtiön menestyksen taustalla on pidetty Greenspanin taitoa saada muut 

vakuuttumaan asiantuntemuksestaan, mitä tämä myös hyödynsi myöhemmin Fedin johtokunnan 

neuvonantajana toimiessaan.40 

 

 
33 Vuosina 1905–1982 elänyt tunnettu venäläissyntyinen amerikkalainen filosofi, jonka ajattelussa korostuivat 

objektiivinen totuus, rationaalinen ajattelu, egoistinen etiikka sekä vapaita markkinoita korostava kapitalistinen 

talousajattelu. 
34 Canterbery 2006, 6; Greenspan 2007, 40–41, 51–53. 
35 Yhtiö virallistettiin vuonna 1954. 
36 Greenspan 2007, 44–47. 
37 Canterbery 2006, 7, 9. 
38 Greenspan 2007, 45. 
39 Greenspan tosin oli sivussa vuodet 1974–77, jolloin hän valtionhallinnossa työskennellessään ei eturistiriitojen 

mahdollisuuden vuoksi voinut osallistua yrityksensä toimintaan; Greenspan 2007, 64, 74. 
40 Barnett 2012, 13. 
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Greenspanin poliittinen ura alkoi Richard Nixonin41 presidentinvaalikampanjassa vuonna 1967. Hän 

kuitenkin tuli melko skeptiseksi Nixonin persoonaa kohtaan jo kampanjan aikana, eikä siksi 

halunnut aluksi ottaa vastaan hänelle tarjottua virkaa tämän hallinnossa talouspoliittisena 

neuvonantajana. Kun Watergaten42 seurauksena hallinto alkoi horjua, Greenspan hieman 

vastentahtoisesti otti vastaan viran talouspoliittisten neuvonantajien neuvoston (Council of 

Economic Advisers, lyhennettynä CEA) puheenjohtajana juuri, kun Nixon ilmoitti erostaan. Omien 

sanojensa mukaan hän kuvitteli pitävänsä asioita kasassa vain lyhyen siirtymäkauden ajan, mutta 

päätyikin lopulta pitämään virkaa hallussaan myös Nixonia seuranneen Gerald Fordin kauden ajan 

vuoteen 1977 asti.43 Fordia seuranneen Jimmy Carterin kaudella Greenspan palasi vanhan työnsä 

pariin yrityksessään, minkä lisäksi hän oli mukana myös lukuisten muiden yhtiöiden hallituksissa.44 

Hän osallistui Ronald Reaganin45 kampanjaan osa-aikaisena konsulttina, toimi myöhemmin tämän 

hallinnossa talouspoliittisena neuvonantajana ja tuki presidenttiä tämän päätöksessä olla 

sekaantumatta Fedin toimintaan.46 Greenspan myös osallistui Fedin johtokunnan akateemisten 

neuvonantajien paneeliin, vaikka ei virallisesti ollutkaan taustaltaan akateeminen tutkija kuten muut 

paneelin jäsenet. Tästä huolimatta hän sai paneelin keskusteluissa huomattavan roolin persoonansa 

ja vakuuttavuutensa ansiosta.47 Kaikesta huolimatta Greenspan suhtautui epäileväisesti ideaan 

itsestään keskuspankin johtajana vielä alkuvuodesta 1987, kun spekulaatiot Paul Volckerin lähdöstä 

ja mahdollisesta seuraajasta alkoivat. Greenspan kuitenkin koki, ettei mahdollisesta tarjouksesta 

voisi kieltäytyä, joten kun Reagan lopulta hänelle virkaa tarjosi, hän vastasi heti myöntävästi.48 

 

 

2.3. Greenspanin ensimmäinen vuosikymmen keskuspankkiirina 1987–1999 

 

Greenspanin kausi Fedin johdossa alkoi myrskyisissä merkeissä. Inflaatiopaineiden purkamiseksi 

Fed nosti korkoa syyskuussa 1987, vaikka Greenspan oli huolissaan myös noston mahdollisesti 

aiheuttamasta haitasta taloudelle.49 Vaikka markkinoiden reaktio olikin aluksi maltillinen, 

 
41 Yhdysvaltain presidentti vuosina 1969–1974. 
42 Vuosina 1972–1974 Yhdysvalloissa tapahtunut poliittinen skandaali, joka johti Nixonin eroon. 
43 Greenspan 2007, 57–59, 64; Canterbery 2006, 8. 
44 Greenspan 2007, 77. 
45 Yhdysvaltain presidentti vuosina 1981–89. 
46 Greenspan 2007, 86, 91–93. 
47 Barnett 2012, 12–14. 
48 Greenspan 2007, 98–99. 
49 Greenspan 2007, 103–104. 
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sukelsivat pörssit lopulta lokakuussa. Yhdysvaltain hallitus ei ollut Fedin koronnostoihin 

tyytyväinen, mutta myös sen oma haluttomuus puuttua dollarin arvon alenemiseen 

finanssipoliittisin keinoin on nähty romahduksen taustalla, ja Fedin toimia on puolustettu 

välttämättöminä Volckerin kaudella saavutetun uskottavuuden säilyttämiseksi.50 Romahduksen 

jälkeen Fed joutui kuitenkin keventämään rahapolitiikkaansa tarjotakseen markkinoille 

likviditeettiä, jotta talouden pyörät pysyisivät liikkeessä. Lisäksi kriisiin reagoimisessa korostui 

tarkka viestintä ja Fedin vakuuttelu siitä, että se kantaisi vastuunsa pankkien viimeisenä 

turvaverkkona toimimisessa, millä pyrittiin luomaan luottamusta markkinoille.51 Greenspan myös 

itse korosti kriisin yhteydessä sitä, että Fedin tuli toimia päättäväisesti ja osoittaa 

asiantuntemuksensa, eikä se vain voinut odottaa, että jotain tapahtuisi.52 Tämä osaltaan alleviivaa jo 

Volckerin kaudelta periytyvää keskuspankin aktiivista roolia ja uskottavuuden ylläpitämistä. 

Greenspanin Fed selvisikin ensimmäisestä testistään hyvin, sillä jo alkuvuodesta 1988 talous oli 

vakaassa kasvussa ja osakearvot takaisin alkuvuoden 1987 tasolla.53 Pörssiromahduksesta 

selviäminen ilman lamaa vahvisti kuvaa Greenspanin kyvykkyydestä.54 

 

Inflaatiopelot eivät kuitenkaan kadonneet, ja vuoden 1988 aikana sekä alkuvuonna 1989 Fed kiristi 

rahapolitiikkaansa huomattavasti. Talouskasvu hidastui ja kääntyi taantumaksi kesällä 1990.55 Tästä 

huolimatta Fedissä oltiin varovaisia koronlaskujen suhteen, sillä inflaatio-odotukset haluttiin pitää 

kurissa, joten ensimmäinen koronlasku tapahtuikin vasta aivan vuoden 1990 lopulla.56 Tiukka 

rahapolitiikka ei miellyttänyt uutta presidenttiä George H. W. Bushia, joka oli jo vuoden 1988 

kampanjansa aikana kritisoinut Fedin koronnostoja talouskasvun tukahduttamisesta.57 Greenspanin 

ja Bushin välit pysyivät huonoina myös Bushin presidenttikauden aikana, sillä kaksikon 

näkemykset inflaation kontrolloimisen ja talouskasvun tukemisen yhteensovittamisesta erosivat 

toisistaan, ja kyseisiä ristiriitoja puitiin julkisesti mediassa asti.58 Toipuminen taantumasta oli 

hidasta,59 ja vaikka Fed laski korkoa lukuisia kertoja Bushin kauden lopulla, se ei ollut hallinnon 

mielestä tarpeeksi.60 Tästä huolimatta Bush nimitti Greenspanin toiselle kaudelle, ja on esitetty 

 
50 Hetzel 2008, 187. 
51 Greenspan 2007, 108; Hetzel 2008, 188. 
52 Greenspan 2007, 106. 
53 Greenspan 2007, 110. 
54 Wessel 2009, 53. 
55 Hetzel 2008, 198. 
56 Hetzel 2008, 201. 
57 Greenspan 2007, 111. 
58 Greenspan 2007, 113. 
59 Hetzel 2008, 202. 
60 Greenspan 2007, 118, 120. 
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epäilyjä, että rahapolitiikan kevennyksissä olisi ollut kyse myös siitä, että Greenspan pyrki 

”ostamaan” uudelleennimityksensä, minkä tämä tosin itse vahvasti kieltää.61 Osittain varmastikin 

juuri talouden heikon tilan ja hitaan toipumisen vuoksi Bush hävisi vuoden 1992 presidentinvaalit 

Bill Clintonille, vaikka Bushin kaudelle osuivatkin esimerkiksi Berliinin muurin murtuminen ja 

kylmän sodan loppuminen. Katkeroitunut Bush syytti myöhemmin Greenspania tappiostaan ja oli 

vakuuttunut siitä, että Fed oli sabotoinut häntä.62 

 

Bill Clintonin vuonna 1993 alkaneella presidenttikaudella Greenspan tuki ja rohkaisi presidenttiä 

tämän alijäämien leikkaamiseen tähdänneessä finanssipolitiikassa. Greenspanin mukaan jo 

Reaganin ja Bushin kausilla kasvaneet budjettialijäämät uhkasivat muun muassa korkomenojen ja 

pakollisten sosiaaliturvan maksujen lisääntymisen kautta talouden kantokykyä vuosituhannen 

vaihdetta lähestyttäessä, ja pahimpana uhkana pidettiin finanssikriisiä. Clintonin oli budjetissaan 

tehtävä valinta kampanjassaan lupaamiensa menolisäysten ja alijäämien leikkaamisen välillä, sillä 

molempiin ei olisi varaa ja kompromissi todennäköisesti vesittäisi molemmat tavoitteet. 

Greenspanin mielestä alijäämän vähentäminen oli ainoa keino sijoittajien näkymien parantamiseksi 

ja näin parempien taloudellisten näkymien takaamiseksi pitkällä aikavälillä. Hän pitikin Clintonin 

valintaa keskittyä alijäämiin rohkeana, sillä kuten odottaa saattoikin, politiikalla oli huomattavan 

negatiiviset vaikutukset presidentin kannatukselle.63 Samoihin aikoihin texasilaisen 

kongressiedustaja Henry B. Gonzalezin syytettyä Fediä salailusta säädettiin laki, joka sääti 

avomarkkinakomitean keskustelut julkaistavaksi kirjallisessa muodossa viisi vuotta niiden 

käymisen jälkeen. Greenspan vastusti aluksi keskustelujen julkaisemista välittömästi, sillä hänen 

mukaansa tällä olisi voinut olla negatiivisia vaikutuksia avomarkkinakomitean keskustelujen ja 

päätösten tasolle. Yhdessä avomarkkinakomitean kanssa hän kuitenkin tyytyi kompromissiin - 

kirjallisen version julkaisu viiden vuoden päästä ja päätöksistä tiedottaminen välittömästi, sillä se 

lisäsi läpinäkyvyyttä ja loi uusia tapoja kommunikoida markkinoiden kanssa.64 Fed alkoikin 

ilmoittaa julkisesti tavoittelemansa lyhyiden korkojen tason, mitä on pidetty radikaalina 

muutoksena aiempaan politiikkaan verrattuna.65 

 

 
61 Canterbery 2006, 24; Greenspan 2007, 121. 
62 Greenspan 2007, 122. 
63 Greenspan 2007, 144, 146–147. 
64 Greenspan 2007, 150–152. 
65 Goodfriend 2013, 335. 
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Rahapolitiikassa Fed siirtyi vuonna 1994 jälleen kiristävälle kannalle ja nosti korkoa rajusti vuoteen 

1995 tultaessa. Yhdessä vuosikymmenen alun taantuman yhteydessä tehtyjen hitaiden 

koronlaskujen kanssa tiukennukset ennaltaehkäisivät inflaatio-odotusten syntymistä ja loivat 

edellytykset inflaation pienenemiselle entisestään.66 Vaikka Fedin rajuja kiristyksiä kritisoitiin 

etenkin poliitikkojen taholta yliampuvina, Greenspan koki, että ajan taloudellisten olojen tasaisuus 

antoi mahdollisuuden kokeilla uutta radikaalimpaa lähestymistapaa inflaation 

ennaltaehkäisemiseksi.67 Joulukuussa 1994 Meksikon peso romahti maan hallituksen pidettyä sen 

arvoa keinotekoisesti liian korkealla, ja Fed yhdessä Clintonin hallituksen kanssa haali kasaan 

valtavan pelastuspaketin Meksikon pankkijärjestelmän ja ulkomaisten sijoittajien tueksi. Vaikka 

paketti oli äärimmäisen epäsuosittu amerikkalaisten äänestäjien keskuudessa, sekä Greenspan että 

Clintonin hallinto pitivät sitä välttämättömänä vasta hiljattain hyväksytyn Pohjois-Amerikan 

vapaakauppasopimuksen suojelemiseksi ja siirtolaisvyöryn estämiseksi.68 Fedin sisällä kuitenkin 

myös esiintyi huolia siitä, onko paketti epävarmuudessaan hyväksi sen vaivalla rakennetulle 

uskottavuudelle, ja siitä, kuuluiko Fedin ylipäänsä osallistua siihen, sillä sen nähtiin kuuluvan 

finanssipolitiikan alaan ja näin kongressille.69 

 

Pelastuspaketti oli kuitenkin menestys, ja Meksiko maksoi lainansa takaisin heti, kun luottamus 

pesoon oli jälleen palautettu.70 Fedin saavutukseksi voi myös laskea sen, että kun suhdannehuippu 

saavutettiin vuonna 1995 ja talouskasvu hidastui, ei näistä kuitenkaan seurannut taantumaa, vaan 

talous lähti ”pehmeän laskun” jälkeen jälleen kasvuun vuonna 1996.71 Greenspanin oletus oli, ettei 

Clinton demokraattina nimittäisi häntä jatkokaudelle, mutta talouspolitiikka oli kokonaisuutena 

toiminut hyvin vuosikymmenen alkupuoliskolla, ja Clinton päätti jatkaa Greenspanin taitojen 

hyödyntämistä vieläkin vahvemman kasvun tavoittelussa.72 Talouskasvu olikin 1990-luvun 

jälkipuoliskolla erittäin vahvaa, ja Greenspan vahvisti julkikuvaansa ”maestrona” ennustamalla 

informaatioteknologiaan pohjautuvan kasvun muuttavan Yhdysvaltain taloutta niin perustavalla 

tavalla, että talouden voisi kevyemmän rahapolitiikan avulla päästää kasvamaan aiemmin 

turvalliseksi koettua nopeammin ilman pelkoa inflaation kiihtymisestä.73 Aiemmin 

 
66 Hetzel 2008, 204–205. 
67 Greenspan 2007, 154–155. 
68 Hetzel 2008, 207–208; Greenspan 2007, 157–159. 
69 Goodfriend 2013, 344–345. 
70 Greenspan 2007, 159. 
71 Greenspan 2007, 155–156. 
72 Greenspan 2007, 162–163. 
73 Wessel 2009, 53. 
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inflaatiohaukkana tunnetuksi tullut Greenspan joutui nyt vakuuttelemaan kollegoitaan 

avomarkkinakomiteassa siitä, ettei rahapolitiikkaa ollut tarvetta kiristää ennakoivasti inflaatio-

odotusten taittamiseksi.74 Greenspan oli kuitenkin huolissaan osakearvojen rakettimaisesta 

noususta, ja joulukuussa 1996 pitämässään puheessa hän lanseerasi ”järjettömän elämänilon” 

(irrational exuberance) käsitteen, jolla pyrki varovasti herättämään keskustelua mahdollisen 

osakekuplan aiheuttamista riskeistä taloudelle, vaikka tiesi itsekin, että aihe oli tulenarka, sillä 

Fedin tehtävä ei ollut puuttua osakemarkkinoiden toimintaan.75 Greenspania on myös kritisoitu 

kyseisen käsitteen käytöstä puheessa, sillä hänen on nähty turvautuneen pehmeämpään 

vaikuttamiseen korkopolitiikan sijaan, jotta syyllisyyttä mahdollisesta pörssiromahduksesta ei 

työnnettäisi hänen niskoilleen.76 

 

1990-luvun loppuvuosina talouskasvu Yhdysvalloissa oli niin vahvaa, että vuoteen 1998 tullessa 

budjettialijäämä kääntyi ylijäämäksi, ja Clintonin hallinto joutui pähkäilemään, mitä tehdä 

ylimääräisillä varoilla. Republikaanipoliitikot vaativat veroleikkauksia, kun taas demokraatit 

vaativat sosiaalipoliittisiin ohjelmiin panostamista, sillä heidän mielestään niitä oli alimitoitettu ja 

lykätty jo vuosia. Greenspan kuitenkin käytti jälleen arvovaltaansa myös finanssipolitiikkaan 

vaikuttamiseen ja vetosi sen puolesta, että ylijäämiä käytettäisiin valtionvelan vähentämiseen. 

Hänen mukaansa näin varauduttaisiin parhaiten tulevaisuudessa väistämättä odottavaan suurten 

ikäluokkien ikääntymiseen, joka kuormittaisi julkista taloutta, ja veroleikkaukset voisivat 

muutenkin ylikuumentaa jo valmiiksi vahvasti kasvavaa taloutta.77 Yhdysvaltain kotimaisesta 

kasvusta huolimatta rahapolitiikka pysyi kuitenkin kesään 1999 asti ekspansiivisena johtuen pitkälti 

Aasian ja Venäjän talouskriiseistä vuosina 1997 ja 1998. Meksikon esimerkin seurauksena 

sijoittajat uskoivat Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tarjoavan hätätilanteessa pelastuspaketin 

myös Aasiaan ja Venäjälle, mikä lisäsi sijoitushalukkuutta maihin ilmiselvistä riskeistä huolimatta. 

Lisäksi etenkin Etelä-Koreaa ja Venäjää ei haluttu päästää romahtamaan sotilaallisten riskien 

vuoksi.78 Aasiassa vuoden 1997 taantuma sai sijoittajat vetämään rahojaan pois, mikä aiheutti 

useissa maissa vakavia talousvaikeuksia valuuttakurssin romahtamisen seurauksena, ja maille 

myönnettiinkin hätärahoitusta, sillä velkojen laiminlyönnin pelättiin laukaisevan pahimmillaan 

kansainvälisen kriisin.79 Venäjän vuoden 1998 kriisin yhteydessä IMF kuitenkin vetäytyi 

 
74 Greenspan 2007, 171–173. 
75 Greenspan 2007, 176–178. 
76 Canterbery 2006, 94. 
77 Greenspan 2007, 184–187. 
78 Hetzel 2008, 209; Greenspan 2007, 189–191. 
79 Hetzel 2008, 211–212; Greenspan 2007, 189. 
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hätärahoituksesta, sillä Venäjä ei taipunut vaadittuihin ehtoihin talouskurista, minkä lisäksi lännessä 

oltiin vakuuttuneita, että Boris Jeltsin80 pystyisi romahduksesta huolimatta pitämään maan ydinaseet 

pois vääristä käsistä. Kriisi oli finanssimaailmalle suurempi shokki kuin Aasian kriisi, mutta ei tästä 

huolimatta taittanut Yhdysvaltain talouskasvua.81 Kriisit kuitenkin saivat Fedin huomioimaan 

aiempaa enemmän kansainväliset olot päätöksissään,82 ja niihin vastattiin ekspansiivisella 

rahapolitiikalla, johon oli Yhdysvaltain omasta vahvasta kasvusta huolimatta varaa ilman 

inflaatiopelkoja pitkälti Fedin vahvistuneen uskottavuuden vuoksi. Ekspansiivisen rahapolitiikan 

kääntöpuolena oli kuitenkin osakearvojen kestämätön kasvu.83 

 

 

2.4. Pitkän talouskasvun taittuminen ja muut haasteet vuosina 1999–2003 

 

Kesällä 1999 Fed alkoi varovasti nostaa korkoa huolimatta siitä, että inflaation kiihtymistä ei ollut 

näkyvissä ja tuottavuuden kasvun uskottiin rajoittavan inflaatiota.84 Greenspanin mukaan toimien 

tarkoituksena oli ensinnäkin vetää pois kierrosta ylimääräistä likviditeettiä, jota oli laskettu 

liikkeelle järjestelmän turvaamiseksi Aasian kriisin aikana, minkä lisäksi haluttiin välttää talouden 

ylikuumenemista, jotta suhdanteen kääntyessä edessä olisi samankaltainen ”pehmeä lasku” kuin 

muutamaa vuotta aiemmin.85 Talous kuitenkin jatkoi kasvuaan vielä vuoden ajan, vaikka 

mahdollisen kuplan olemassaololla spekuloitiin Fedissä asti. Greenspanin mukaan mahdollisen 

kuplan puhkaisemisen olisi vaatinut niin suuria koronnostoja, että vaikutukset taloudelle olisivat 

huomattavasti negatiivisemmat kuin itse kuplalla, joten Fedin olisi parempi olla spekuloimatta 

asialla ja keskittyä hintavakauden säilyttämiseen.86 Vuonna 1999 myös liikepankkien sääntelyä 

kevennettiin uudella lailla (Financial Services Modernization Act), joka salli pankkien, 

investointifirmojen ja vakuutusyhtiöiden laajentaa liiketoimintaansa toistensa alueille. 1980-luvulla 

monet pankit olivat olleet vaikeuksissa, sillä inflaatio oli syönyt niiden aiemmin antamien 

kiinteäkorkoisten lainojen arvoa, ja Paul Volckerin disinflatorisen87 politiikan seurauksena korot 

 
80 Venäjän ensimmäinen presidentti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 1991–1999. 
81 Greenspan 2007, 191. 
82 Greenspan 2007, 192. 
83 Hetzel 2008, 224–226. 
84 Hetzel 2008, 238. 
85 Greenspan 2007, 202. 
86 Greenspan 2007, 200–201. 
87 Inflaation pienentämiseen tähdänneen. Disinflaatiolla tarkoitetaan hintojen kasvuvauhdin pienenemistä. Kun hinnat 

taas kääntyvät laskuun, on kyse deflaatiosta. 
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nousivat ja vaikeuttivat uuden rahoituksen saamista. Ronald Reaganin omaksuman ideologian 

hengessä tähän oli vastattu pankkien tukemisen sijaan sääntelyä purkamalla. Liikepankeille tämä 

antoi lisäaikaa, mutta 1990-luvulle tullessa ne olivat jälleen vaikeuksissa ja tarvitsivat uusia 

liiketoimintamalleja, minkä edellytyksenä taas oli sääntelyn purkaminen entisestään.88 Uudistuksen 

seurauksena Fedin ja hallinnon oli selkeytettävä roolejaan eri rahoituslaitosten valvojina, mihin 

Greenspan ja valtiovarainministeri Larry Summers lopulta neuvottelivat molempia osapuolia 

tyydyttäneen kompromissin. Greenspanin näkemyksen mukaan rahoitusmarkkinoiden 

vapauttaminen oli asia, joka olisi pitänyt hoitaa jo paljon aikaisemmin, ja hän ylistikin uudistusta 

historiallisena merkkipaaluna.89 

 

Vuoden 2000 aikana taloussykli kääntyi ja taantuma alkoi näyttää usean vuoden tauon jälkeen 

jälleen mahdolliselta skenaariolta. Teknologiayrityksien osakkeisiin painottuva NASDAQ-pörssi 

saavutti huippulukemansa maaliskuussa, ja syksystä alkaen sen osakearvot laskivat vauhdilla 

puolittuen maaliskuun lukemista vuoden loppuun mennessä ja puhkaisten näin teknologiakuplan. 

Talouskasvu hidastui ja näkymät vuoden lopussa eivät olleet hyvät, mutta Fedin ei myöskään ollut 

helppoa lähteä välittömästi keventämään rahapolitiikkaa aiemman ekspansiivisen politiikan ja 

työmarkkinoiden kireyden takia, joten korkoa laskettiin ensimmäisen kerran vasta tammikuussa 

2001. Tästä kaikesta huolimatta ennusteet George W. Bushin ensimmäisen presidenttivuoden 

budjetista olivat vahvasti ylijäämäisiä.90 Clintonin aikana syntyneet budjettiylijäämät alkoivat 

Greenspanin hämmästykseksi olla jo niin isoja, että valtionvelan maksaminen kokonaan pois alkoi 

näyttää mahdolliselta, ja Fedissä alettiin käydä keskusteluja siitä, millä työkaluilla rahapolitiikkaa 

jatkossa hallittaisiin, sillä valtionvelkakirjojen myynti oli pääasiallisesti täyttänyt roolin tähän asti.91 

Ehdotuksissa nousi esille muun muassa yksityisen varallisuuden hankkiminen, mutta sitä myös 

kritisoitiin mahdollisten riskien, hintoihin vaikuttamisen ja politisoitumisen takia.92 Nuorempi Bush 

oli kuitenkin kampanjoinut massiivisilla veroleikkauksilla, ja hallinto alkoikin viedä niitä eteenpäin, 

mihin Greenspan suhtautui hieman varauksella, sillä suurten ikäluokkien eläköityminen alkoi olla 

koko ajan lähempänä ja rasittaisi varmasti julkista taloutta, minkä lisäksi ylijäämien toteutumisesta 

tulevaisuudessa ei olisi täyttä varmuutta. Greenspan kannatti jonkinlaista varmuusmekanismia, joka 

peruisi veroleikkaukset, mikäli budjetti muuttuisi alijäämäiseksi.93 Maaliskuussa 2001 talous vajosi 

 
88 Tooze 2018, 44–45, 54. 
89 Greenspan 2007, 198–199. 
90 Hetzel 2008, 241–242; Greenspan 2007, 206–207. 
91 Greenspan 2007, 213–214. 
92 Goodfriend 2013, 355–357. 
93 Greenspan 2007, 215–216. 
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taantumaan, mikä sai Greenspaninkin vakuuttumaan lopulta veroleikkauksen ja sen elvyttävän 

vaikutuksen tarpeellisuudesta. Vaikka kesäkuussa hyväksytty leikkaus olikin pienempi kuin mitä 

Bush oli kampanjassaan luvannut, sai hän sen läpi ilman varmuusmekanismeja, sillä kummassakin 

pääpuolueessa suhtauduttiin näihin skeptisesti. Kuitenkin vain viikkoja myöhemmin paljastui, että 

budjettiennusteet olivat menneet pahasti pieleen, sillä osaketuotoista saatavat verot oli arvioitu liian 

suuriksi, vaikka tuotto oli osakekurssien laskun seurauksena tosiasiallisesti huomattavasti 

matalampaa, ja näin valtion budjetti oli jälleen muuttunut alijäämäiseksi.94 

 

Republikaanien piirissä uskottiin, että ylijäämäinen budjetti kannustaisi valtiota tuhlaamaan ja 

veroleikkauksilla olisi taas menoleikkauksiin kannustava vaikutus, jonka seurauksena valtion 

”jalanjälkeä” Reaganin hengessä pienennettäisiin. Menokuri hylättiin kuitenkin viimeistään 

syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen, kun Bushin hallinto lisäsi välittömästi sekä puolustus- 

että turvallisuusmenoja reilusti kompensoimatta niitä mitenkään esimerkiksi perumalla jo päätettyjä 

veroleikkauksia.95 Tämän seurauksena vuoden 2002 budjetti oli reilusti alijäämäinen ja Greenspan 

kritisoikin Bushia vaalilupausten toteuttamisesta tilanteessa, jossa lähtökohdat olivat 

perustavanlaatuisesti muuttuneet.96 Terrori-isku heikensi talouden jo valmiiksi huonoa tilaa 

entisestään, mihin Fed vastasi laskemalla korkoa neljä kertaa aiemmin samana vuonna toteutettujen 

seitsemän laskun lisäksi. Greenspan pyrki julkisissa esiintymisissään korostamaan amerikkalaisten 

kykyä sopeutua talouden shokkeihin ja lähiaikojen nopean teknologisen kehityksen tuomiin etuihin 

tässä prosessissa. Vaikka hän pitikin uusia iskuja todennäköisenä ja suhtautui sen vuoksi 

tulevaisuuteen pessimistisemmin kuin mitä antoi julkisesti ymmärtää, hän on ilmaissut, että näiden 

pessimististen näkemysten tuominen julki olisi mahdollisesti vain lisännyt tapahtumien mukanaan 

tuomaa negatiivista shokkivaikutusta markkinoilla.97 

 

Talous kuitenkin toipui lopulta melko nopeasti kääntyen kasvuun jo marraskuussa 2001 reilun 

puolen vuoden taantumajakson jälkeen, mutta tästä huolimatta Fed jatkoi elvyttävää 

rahapolitiikkaansa huomattavan pitkään ja myös viesti jo reilusti etukäteen aikovansa pysyä 

kyseisellä linjalla. Nopea toipuminen vahvisti käsitystä siitä, että Greenspan oli oikeilla linjoilla 

näkemyksessään, jonka mukaan Fedin ei tulisi puuttua yksittäisillä talouden sektoreilla ilmeneviin 

 
94 Greenspan 2007, 222–224. 
95 Tooze 2018, 27–28. 
96 Greenspan 2007, 233. 
97 Greenspan 2007, 8, 228. 
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kupliin, kuten vuosituhannen vaihteen IT-kuplaan, vaan sen pitäisi pikemminkin suojata taloutta 

suuremmilta harmeilta kuplien puhjetessa, missä olikin onnistuttu.98 Talouskasvun taustalla on 

pidetty asuntomarkkinoilla tapahtunutta suotuisaa kehitystä, kun asuntojen arvot nousivat 

asuntolainojen korkojen laskiessa, mihin vaikutti Fedin rahapolitiikka. Marraskuussa 2002 pankki 

laski vielä kertaalleen korkoa 1,25 prosenttiin, minkä seurauksena Greenspanin tavoitteiden 

mukaisesti pitkätkin korot laskivat, ja asuntolainaajat järjestelivät lainojaan uusiksi aiempaa 

edullisemmilla koroilla. Se puolestaan vapautti varoja myös muuhun kulutukseen tukien näin 

talouskasvua.99 Toisaalta kasvua on myös selitetty Bushin hallinnon erittäin ekspansiivisella 

finanssipolitiikalla, jota Fed lähinnä rahapolitiikallaan tuki.100 Vuonna 2003 Bushin hallinto ajoi 

läpi uudet veroleikkaukset huolimatta siitä, että Yhdysvallat aloitti samana keväänä Irakissa sodan, 

joka nosti puolustusmenoja entisestään. Greenspan kritisoi seurauksena kasvaneita 

budjettialijäämiä, mutta kritiikki meni kongressissa kuuroille korville.101 Kaikesta tästä huolimatta 

inflaatio pieneni, ja vuonna 2003 Fedissä nähtiin riskinä jopa deflaatio, mikä osittain vaikutti siihen, 

että korkoa laskettiin vain yhteen prosenttiin kesällä 2003. Fedissä jouduttiin pohtimaan, miten 

rahapolitiikkaa toteutettaisiin koron ollessa mahdollisesti jossain vaiheessa nollassa, ja viimeiseksi 

jäänyttä koronlaskua seuranneessa elokuun tapaamisessa ratkaisuna viestitettiin korkojen myös 

pysyvän matalalla tasolla huomattavan ajanjakson ajan.102 

 

 

3. Avomarkkinakomitean keskustelut ja Alan Greenspanin pyrkimykset 

vaikuttaa sen julkiseen viestintään ja viestintästrategiaan vuoden 2004 

ensimmäisellä puoliskolla 

 

Vuoden 2003 jälkipuoliskolla viimeistä koronlaskua seuranneissa Fedin avomarkkinakomitean 

lausunnoissa korostui liian alhainen inflaatio suurempana riskinä kuin inflaation kiihtyminen, mikä 

hieman heijasteli deflaation pelkoa, vaikka lausunnoissa ei sitä suoraan sanottukaan. Mikäli olisi, 

niin markkinat olisivat luultavimmin alkaneet odottaa hintojen laskua, mikä olisi todennäköisesti 

 
98 Axilrod 2011, 145. 
99 Tooze 2018, 55; Greenspan 2007, 228–229. 
100 Axilrod 2011, 145–146. 
101 Greenspan 2007, 238–240. 
102 Hetzel 2008, 244–248. 
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heijastunut myös toteutuneeseen talouskehitykseen. Vaikka kulutus lausuntojen mukaan elpyikin 

ajanjaksolla, oli kuitenkin työmarkkinakehityksen kanssa ongelmia, ja esimerkiksi 

avomarkkinakomitean syyskuun tapaamista seuranneessa lausunnossa ilmaistiin suoraan 

työllisyystilanteen heikenneen.103 Joulukuun tapaamisen jälkeisessä lausunnossa arvioitiin 

työmarkkinatilanteen hieman parantuneen ja inflaatioriskin liikkuneen aiempaa lähemmäksi 

tasapainoa eli liiallisen disinflaation ja inflaation kiihtymisen riskejä pidettiin suunnilleen yhtä 

suurina, mutta komiteassa pidettiin elvyttävää rahapolitiikkaa edelleen tarpeellisena kasvun 

tukemiseksi.104 Komitea myös jatkoi lausunnoissaan sen korostamista, että rahapolitiikka pysyisi 

elvyttävänä ”huomattavan ajanjakson ajan” (”for a considerable period”) viestiäkseen markkinoille, 

ettei koronnostoja ollut näköpiirissä, luodakseen näin luottamusta elpyville markkinoille. 

 

Olosuhteet kuitenkin muuttuivat vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Talouskasvu vahvistui, 

inflaation kiihtymisen riski nousi pitkästä aikaa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, ja alkuvuoden 

heikkojen lukujen jälkeen myös työmarkkinatilanne lähti kehittymään suotuisaan suuntaan, mikä 

pakotti Greenspanin johtaman avomarkkinakomitean pohtimaan sitä, miten hyvin elvyttävästä 

rahapoliittisesta positiosta olisi tarpeen vaatiessa mahdollista päästä pois. Tehtävä ei ollut aivan 

helppo. Koska komitea oli pitkään viestinyt rahapolitiikan pysyvän paikallaan vielä huomattavan 

aikaa, olisi liian äkkinäinen koronnosto voinut luoda tarpeetonta epävakautta markkinoille ja 

vahingoittaa Fedin vaivalla rakennettua uskottavuutta ja arvovaltaa. Päivittyvien raporttien myötä 

ajoittain nopeastikin muuttuva taloustilanne saattaisi kuitenkin myös vaatia nopeita toimia, joten 

avomarkkinakomiteassa käytiin jo heti tammikuusta alkaen keskusteluja viestintästrategian 

päivittämisestä niin, että lausuntoja voitaisiin hiljalleen alkaa muuttaa suuntaan, joka antaisi 

komitealle mahdollisimman joustavat lähtökohdat reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, 

mikäli tilanne niin vaatisi. 

 

 

 

 

 
103 FOMC:n lausunnot 12.8.2003, 16.9.2003 & 28.10.2003. 
104 FOMC:n lausunto 9.12.2003. 
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3.1. Keskustelu avomarkkinakomitean viestintästrategiasta tammikuun 2004 

tapaamisessa 

 

Vuoden 2004 ensimmäisessä avomarkkinakomitean tapaamisessa, joka pidettiin 27.–28. 

tammikuuta, käytiin pitkä keskustelu komitean viestintästrategiasta, jonka pohjana toimi sitä varten 

erikseen kootun työryhmän esitys. Keskustelun alusti työryhmää yhdessä johtokunnan jäsen Roger 

W. Fergusonin105 kanssa johtanut komitean sihteeri ja ekonomisti Vincent Reinhart, joka nosti esille 

sekä useita ehdotuksia että työryhmän puolesta vastaamattomaksi jääneitä viestintästrategiaan 

liittyviä kysymyksiä. Reinhart perusteli komitean sanomisten painoarvoa ja sen varovaisuutta 

viestintätapojen muutoksissa sillä, että markkinat seuraavat tarkasti etenkin sen antamia lausuntoja 

ja Greenspanin kongressille puolivuosittain antamia todistuksia ja ovat reagoineet näihin yhtä 

paljon kuin esimerkiksi työllisyyslukuihin.106 Viestintästrategiaa työstäessään työryhmä pohti muun 

muassa sitä, pitäisikö riskejä arvioiva osuus lausunnossa pitää ennallaan, antaa sen luonnostelijoille 

aiempaa vapaammat kädet sanamuotoilun vaihtoehtojen kanssa taloustilanteen muutosten 

heijastamiseksi (ns. gradual evolution -vaihtoehto), ottaa käyttöön uusi kaavamainen kieliasu, jossa 

lausunto rakennettaisiin ennalta määriteltyjen linjojen perusteella ja jonka toteuttamiseksi tarjottiin 

kolme erilaista vaihtoehtoa, vai poistaa se kokonaan siitä huolimatta, että markkinat pääasiallisesti 

odottavat lausunnossa jonkinlaista tulevaisuutta ja riskejä arvioivaa kohtaa. Riskiarvion kokonaan 

poistaminen nostaisi mahdollisesti huomattavaa kritiikkiä avoimuuden vähenemisestä, mutta 

työryhmän esityksessä tätä voitaisiin kompensoida muun muassa komitean keskustelujen 

tiivistelmän (minutes) julkaisua nopeuttamalla tai johtokunnan jäsenten ja aluekeskuspankkiirien 

antamien talousennusteiden lisäämisellä.107 

 

Työryhmä oli melko yksimielinen muun muassa sellaisista asioista kuin että komitean tulisi 

äänestää riskiarvion tarkoista sanamuodoista, lausunnon ei tulisi rajoittaa komitean 

politiikkakeskusteluja, lausunnon tulisi olla tarpeeksi joustava heijastellakseen komitean jäsenten 

erilaisia näkemyksiä, lausunnon pitäisi olla ymmärrettävä suurelle yleisölle, ja että lausunnon 

 
105 Demokraattitaustainen ekonomisti, joka nimitettiin johtokuntaan Bill Clintonin kaudella vuonna 1997. Vuodesta 

1999 kautensa loppuun toimi myös Fedin varajohtajana ja oli esimerkiksi vastuussa keskuspankin ensireaktiosta 

syyskuun 2001 terrori-iskuihin Greenspanin ja muun johtokunnan ollessa tuolloin poissa; 

https://www.federalreservehistory.org/people/roger-w-ferguson-jr; Greenspan 2007, 2-3. 
106 FOMC 27.-28.1.2004, 12–13; FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 27.-28.1.2004, 199. 
107 FOMC 27.-28.1.2004, 14; FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 27.-28.1.2004, 201. 

https://www.federalreservehistory.org/people/roger-w-ferguson-jr
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kartoittamien mahdollisuuksien tulisi olla toteuttamiskelpoisia. Haluttiin myös välttää latautuneiden 

termien käyttöä, jotta ei syntyisi esimerkiksi väärinkäsitystä, että komitea vastustaisi vahvaa 

talouskasvua, mikäli se tämän yhteydessä puhuisi vaikkapa riskeistä. Avoimiksi jäivät muun 

muassa kysymykset siitä, pitäisikö riskiarviot ilmaista tuotannon määrän ja inflaation kautta, ja 

mihin perusoletukseen rahapolitiikan pitäisi perustua, muuttumattomaan korkotasoon vai pidemmän 

aikavälin historialliseen trendiin. Samoin avoimeksi jäi kysymys, mille aikavälille talousnäkymiä ja 

riskejä pitäisi ennustaa. Ensimmäisen kysymyksen ongelmana olisivat eriävät näkemykset 

potentiaalisen tuotannon ja inflaation sopivista tasoista asiantuntijoiden keskuudessa, kun taas 

viimeisen kohdalla hankaluuksia aiheuttaisi se, että lyhyemmälle aikavälille olisi helpompi tehdä 

tarkempia ennusteita vähäisempien epävarmuustekijöiden vuoksi, mutta rahapolitiikan kankeuden 

vuoksi se ei välttämättä olisi tarpeeksi kattavaa.108 Näiden kysymysten pohjalta työryhmä oli 

muotoillut kolme erilaista skenaariota, joiden avulla viestintää voisi kehittää seuraamaan tiettyjä 

kaavoja. Lisäksi Reinhart esitteli keskustelun pohjaksi hyviä ja huonoja puolia sekä tiivistelmien 

aikaistetusta julkaisusta että talousennusteiden lisäämisestä. Kummankin kohdalla hyviin puoliin 

lukeutui aiempaa reaaliaikaisemman informaation tarjoaminen yleisölle, mikä lisäisi läpinäkyvyyttä 

ja vastuullisuutta. Huonoina puolina tiivistelmien aikaistamisessa olisi muun muassa vaikutus 

komitean keskusteluihin, kun varottaisiin sanomasta asioita, jotka voisivat aiheuttaa potentiaalisesti 

negatiiviseksi koettuja markkinareaktioita. Aikaistamisella voisi olla myös vaikutus itse 

tiivistelmien laatuun niiden tärkeyden kasvaessa markkinoiden silmissä. Ennusteiden lisäämisessä 

ongelmia taas voisi syntyä siitä, että yleisö ei ymmärtäisi ennusteiden ehdollista luonnetta, jolloin 

niissä ilmenneet virheet voisivat rapauttaa Fedin uskottavuutta.109 

 

Komitea aloitti keskustelunsa viestintästrategiasta riskiarvioista ja kaavamaisen kielenkäytön 

sisällyttämisestä lausuntoon. Greenspan argumentoi avauspuheenvuorossaan sen puolesta, että 

komitea jatkaisi viestinnässään suunnilleen samoilla linjoilla kuin mitä se oli siihenkin asti 

viestinyt. Pohdittuaan kaavamaisesti rakentuvan lausunnon mahdollisuutta hän oli tullut siihen 

tulokseen, että kyseinen lähestymistapa ei antaisi komitealle tarpeeksi joustavuutta sisällyttää 

lausuntoon keskusteluista heijastuvia vivahteita tai vaihtoehtoisesti liian pieni määrä erilaisia 

vaihtoehtoisia lauserakenteita tekisi lausunnoista äärimmäisen sekavia, kun niihin yritettäisiin 

väkisin mahduttaa komitean käymien hyvin monimutkaisten keskustelujen sisältö. Hänen mukaansa 

komitea oli onnistunut tuomaan syvällisten keskustelujensa sisällön hyvin esiin muuttuvia 

 
108 FOMC 27.-28.1.2004, 14–15; FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 27.-28.1.2004, 202. 
109 FOMC 27.-28.1.2004, 16–18. 
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taloudellisia tilanteita varten räätälöidyissä tapauskohtaisissa lausunnoissa, ja että olennaiset asiat 

oli onnistuttu sanomaan kohtalaisen tiiviisti. Kaavamaisuus rajoittaisi Greenspanin mielestä sitä, 

mitä lausunnoissa voitaisiin markkinoille kommunikoida, ja hänen mielestään muuttuvassa 

taloudessa komitealla pitäisi olla sekä kielen että politiikkatoimien suhteen joustavuutta. Näin ollen 

lausuntojen tyyliä ei Greenspanin mukaan tulisi muuttaa merkittävästi lukuun ottamatta pieniä 

teknisiä muutoksia, kuten esimerkiksi sitä, että erilaisia lausuntojen potentiaalisia kieliasuja tulisi 

sisällyttää nykyistä enemmän rahapolitiikkavaihtoehtoja komitealle esittelevään ja taustoittavaan 

Bluebookiin.110 

 

Seuranneessa keskustelussa nousi esiin niin riskiarvioiden poistamista ja lausunnon lyhentämistä 

kannattavia kuin kaavamaisempaankin ilmaisuun kallellaan olevia näkemyksiä. Lyhyempää 

lausuntoa ilman riskianalyysiä tukeneissa puheenvuoroissa korostui halu lisätä joustavuutta 

päätöksentekomahdollisuuksiin ja näin pitää yllä kykyä vastata odottamattomiin käänteisiin 

talouden kehityksessä. Tulevista toimista etukäteen vihjaaminen ja riskeistä puhuminen koettiin 

näissä näkemyksissä rajoittavaksi, minkä vuoksi siitä haluttiin eroon, jotta tulevaisuuden 

lausunnoissa voitaisiin vain yksinkertaisesti todeta se, mitä tehtiin ja miksi. Esimerkiksi Bostonin 

aluekeskuspankin johtaja Cathy Minehan111 esitti, ettei markkinoille tulevaisuuden epävarmuuden 

vuoksi olisi tarpeellista viestiä siitä, mitä komitea saattaa jatkossa tehdä, vaan tulevaisuuden 

näkymiä pitäisi vain lyhyesti ja yksinkertaisesti sivuta nykyhetken toimia perusteltaessa ja riskien 

arviointi pudottaa kokonaan pois tai ainakin huomattavasti yksinkertaistaa. Kaavamaisen kielen 

ymmärtäminen vaatisi hänen mukaansa ”lyhyen kurssin makrotaloudesta”, mikä ei olisi 

tarkoituksenmukaista, sillä Fedin lausuntoja seuraavat akateemisten piirien lisäksi myös suuri yleisö 

ja markkinat.112 Minehanin linjoilla oli myös Dallasin aluekeskuspankin johtaja Robert McTeer113, 

joka tosin myös kiitteli Greenspanin linjaa siitä, ettei siinä ilmennyt hänen aluksi pelkäämiänsä 

dramaattisia muutoksia, jotka voisivat jälkeenpäin osoittautua virheeksi.114 Johtokunnan jäsen 

 
110 FOMC 27.-28.1.2004, 19–20. 
111 Toimi virassaan vuosina 1994–2007 ja tätä ennen pankin varajohtajana vuosina 1991-1994. Minehania pidetään 

yleisesti ekonomistien keskuudessa pikemminkin rahapoliittisena kyyhkynä kuin haukkana (Haukat priorisoivat 

toimissaan inflaation hallintaa, kun taas kyyhkyt korostavat muita asioita kuten työllisyyttä). Oli yksi 

avomarkkinakomitean äänivaltaisista aluekeskuspankkiireista tarkastelujaksolla; 

https://www.federalreservehistory.org/people/cathy-e-minehan; Market Watch 11.1.2007. 
112 FOMC 27.-28.1.2004, 30. 
113 Virassa vuosina 1991–2004, tuli tunnetuksi vapaakaupan ja vapaiden markkinoiden puolestapuhujana. Ei ollut 

äänivaltainen jäsen tarkastelujaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/robert-d-mcteer-jr. 
114 FOMC 27.-28.1.2004, 31. 

https://www.federalreservehistory.org/people/cathy-e-minehan
https://www.federalreservehistory.org/people/robert-d-mcteer-jr
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Susan Bies115 puolestaan korosti puheenvuorossaan sitä, että lausunnoissa pitäisi keskittyä komitean 

tärkeäksi kokemiin asioihin eli vakauden säilyttämiseen ja tämän vuoksi komitealla tulisi olla 

mahdollisimman paljon joustavuutta reagoida odottamattomiin tapahtumiin ja epävakauteen.116 

Hänen mukaansa kaavamaisuus ei tätä joustavuutta mahdollistaisi, ja hän esittikin, että riskiarvio 

pudotettaisiin lausunnosta pois ja korvattaisiin lyhyellä kuvauksella aineistosta, johon tehdyt 

päätökset perustuvat.117 

 

Kaavamaisempia kieliasuja lausunnoissa ainakin jollain tasolla puolustaneissa puheenvuoroissa 

vedottiin muun muassa aikaisempaan kehitykseen, jonka seurauksena käytännöt olivat 

muotoutuneet sellaisiksi kuin ne sillä hetkellä olivat. Korostettiin myös sitä, että komitean olisi 

väkisinkin arvioitava tulevaisuutta politiikkatoimista päättäessään, sekä sitä, että kaavamaisuudesta 

voisi hakea turvallisia standardimuotoja, joiden ympärille lausunnot rakennettaisiin kulloisenkin 

tapaamisen tarpeisiin. Esimerkiksi St. Louisin aluekeskuspankin johtaja William Poole118 perusteli 

aiemmilla kehityskuluilla, miksi lausunto talouskehityksen ja inflaation riskitasapainoista lisättiin 

vähemmän huonona vaihtoehtona kuin aiemmat tavat asemoida komitean päätöksiä. Poolen 

mielestä riskitasapainoa tärkeämpää olisi esittää perusteet tehdyille politiikkatoimille, minkä 

kehikkona standardikielenkäyttöä voisi hyödyntää lausunnossa, mutta hän tunnusti, että etenkin 

tulevaisuuden kehitystä arvioivissa osioissa kaavamaisuuden ylläpito olisi vaikeaa. Hänen 

mielestään talouskehityksen tulevaisuutta pitäisi lausunnoissa arvioida, mutta tavat ilmaista se 

voisivat vaihdella tilanteen mukaan. Johtokunnan jäsen Donald Kohn119 säesti Poolea heti perään ja 

oli sitä mieltä, että yleisölle olisi kerrottava arvioita tulevaisuuden kehityksestä, sillä ne 

vaikuttaisivat kuitenkin myös politiikkapäätöksiin. Kohn ei kannattanut mihinkään tiettyyn 

korkotasoon sitoutumista ja oli sitä mieltä, että ”huomattavasta ajanjaksosta” puhuminen kehitettiin 

epätavallisissa oloissa, mutta uskoi, että joistain komitean ideoista ja analyyseista voisi olla 

markkinoille hyötyä vakauttavassa mielessä, mikä sopisi yksiin myös Fedin tavoitteiden kanssa. 

Hän myös huomautti, että avomarkkinakomitean 19 jäsenen olisi vaikea päästä yksimielisesti yhtä 

 
115 Virassa vuosina 2001–2007, irtisanoutui kesken kautensa. Edusti Fediä useasti finanssivakauteen liittyvissä asioissa; 

https://www.federalreservehistory.org/people/susan-s-bies. 
116 FOMC 27.-28.1.2004, 34. 
117 FOMC 27.-28.1.2004, 35. 
118 Virassa vuosina 1998–2008. Työskennellyt Fedissä ensimmäisen kerran jo 1960-luvulla ja toimi esimerkiksi 

talouspoliittisena neuvonantajana Reaganin hallinnossa vuosina 1982–1985. Oli yksi äänivaltaisista 

aluekeskuspankkiireista ajanjaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/william-poole. 
119 Teki pitkän uran Fedissä 1970-luvulta alkaen, toimi esimerkiksi avomarkkinakomitean sihteerinä (1987–2002) ja 

myöhemmin Fedin varajohtajana (2006–2010). On pidetty yhtenä tärkeimmistä Greenspanin ajan neuvonantajista 

Fedissä; https://www.brookings.edu/experts/donald-kohn/. 

https://www.federalreservehistory.org/people/susan-s-bies
https://www.federalreservehistory.org/people/william-poole
https://www.brookings.edu/experts/donald-kohn/
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suoraviivaisiin toimintatapoihin ja tarkkoihin ennusteisiin kuin mitä monet muut läntisen maailman 

keskuspankit hyödyntävät, joten riskitasapainosta puhuminen myös toimisi tämän korvaajana.120 

Myös Chicagon aluekeskuspankin johtaja Michael Moskow121 yhtyi näihin näkemyksiin ja esitti, 

että kaavamaisuus toisi lausunnoille hyvät raamit, joita voitaisiin täydentää tilannekohtaisesti 

silloin, kun ennalta määritetyt kaavat eivät tarjoaisi tyydyttäviä ratkaisuja. Hän myös koki, että 

tulevaisuuden arvioinnista olisi vaikea luopua, sillä suuri yleisö pitäisi tätä askeleena taaksepäin 

avoimuuden suhteen riippumatta siitä, aikaistettaisiinko tiivistelmän julkaisua tai lisättäisiinkö 

komitean jäsenten tekemiä talousennusteita.122 

 

Keskustelussa esiintyi myös neutraalimpia näkemyksiä, joissa korostettiin yksimielisyyden 

saavuttamista peruskäsitteistä ja kommunikoinnin tavoitteista ennen kuin kieliasun kehikkoa voisi 

tarkemmin alkaa työstää. Atlantan aluekeskuspankin johtaja Jack Guynn123 koki, että työryhmän 

tuloksista oli hyötyä, mutta ei voinut sitoutua mihinkään sen ehdottamaan toimintamalliin. Guynnin 

mukaan lausuntojen viestin terävöittämiseen pyrkiminen oli vain nostanut esiin perustavanlaatuisia 

asioita, joista komitealla ei ollut yksimielisyyttä, kuten esimerkiksi sen mitä komitean ylipäänsä 

tulisi yleisölle viestiä. Tämä oli kohdentanut komitean keskittymistä päätöksissään hyvin lyhyelle 

aikavälille eikä näin ollut ollut avuksi. Erimielisyyttä oli hänen mielestään myös peruskäsitteiden, 

kuten esimerkiksi kestävän kasvun ja hintavakauden määrittelystä, ja ennen kuin näihin asioihin 

saataisiin ratkaisuja, eivät ongelmat viestintästrategian suhteen häviäisi mihinkään.124 Johtokunnan 

jäsen Ben Bernanke125 oli pitkälti Greenspanin linjoilla siinä, ettei uutta kaavamaista kieltä 

tarvittaisi, sillä politiikkatoimet ja niiden taloudellisiin olosuhteisiin pohjautuvat perustelut olisi 

mahdollista viestiä selkeästi ja ytimekkäästi ilmankin. Bernanke kritisoi hieman esityksessä 

ilmennyttä mahdollisuutta pitää rahapolitiikan ja ennusteiden oletuksena muuttumatonta 

 
120 FOMC 27.-28.1.2004, 36–38. 
121 Virassa vuosina 1994–2007. Toiminut urallaan lukuisissa viroissa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Ei 

ollut äänivaltainen komitean jäsen tarkastelujaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/michael-h-moskow.  
122 FOMC 27.-28.1.2004, 39–40. 
123 Virassa vuosina 1996–2006, mitä ennen oli työskennellyt Atlantan Fedissä jo vuodesta 1964. Ei ollut komitean 

äänivaltainen jäsen tarkastelujaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/jack-guynn. 
124 FOMC 27.-28.1.2004, 32–33. 
125 George W. Bushin nimittämä alun perin republikaanitaustainen, mutta myöhemmin puoluepoliittisesti sitoutumaton 

ekonomisti ja taloushistorioitsija, jonka kausi johtokunnassa alkoi vuonna 2002. On keskittynyt tutkimuksissaan paljon 

1930-luvun lamaan ja argumentoinut sen puolesta, että Fedin liian kireä rahapolitiikka oli yhtenä tekijänä laman 

taustalla (Bernanke 2013, 21). Seurasi myöhemmin Greenspania Fedin pääjohtajana ja toimi virassa vuosina 2006–

2014; https://www.federalreservehistory.org/people/ben-s-bernanke; Quartz 6.10.2015. 

https://www.federalreservehistory.org/people/michael-h-moskow
https://www.federalreservehistory.org/people/jack-guynn
https://www.federalreservehistory.org/people/ben-s-bernanke
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korkotasoa, sillä ei pitänyt sitä realistisena jo pelkästään tasapainojen määrittelyn epämääräisyyden 

vuoksi.126 

 

Keskustelun yhteenvedossa Roger Ferguson pyrki tiivistämään näkemyksiä kaikille sopivaan 

muotoon ja esitti, että vaikka osa komitean jäsenistä olisi halunnut pudottaa lausunnosta kokonaan 

pois riskiarviot ja mahdolliset vihjaukset tulevista rahapolitiikan toimista, olisi lausunnossa oltava 

jonkinlainen maininta arvioista tulevaisuuden talouskehityksestä päätösten perusteluiksi, vaikka 

ennalta määritelty kaavamainen kieli ajan myötä tulisikin mahdottomaksi pitää lausunnoissa. 

Ferguson koki, että Greenspan avauspuheenvuorossaan sijoittui gradual evolution -vaihtoehdon 

kannalle, mikä oli myös komitean näkemyksissä keskitie, jonka perusteella komitean 

kommunikointia markkinoille voisi kehittää eteenpäin myös tulevaisuuden huomioiden, mutta 

kuitenkin sitomatta käsiään.127 

 

Ferguson jatkoi keskustelua seuraavaan aiheeseen, joka oli tiivistelmien julkaisun aikaistaminen. 

Hänen mielestään Reinhartin alustus oli tuonut hyvin esille sekä aikaistetun julkaisun hyvät että 

huonot puolet, minkä lisäksi hän myös muistutti, että toisin kuin riskien arvioinnissa, päätöstä 

julkaisun aikaistamisesta ei voisi enää perua, kun se kerran olisi tehty. Tämän takia hän 

Greenspanin aikaisempaa puheenvuoroa mukaillen korosti huomattavaa varovaisuutta päätöksen 

kanssa. Oman pohdintansa jälkeen Ferguson oli päätynyt sille kannalle, ettei tiivistelmien 

julkaisunopeuteen tulisi tehdä muutoksia, sillä kuten Reinhartinkin alustuksessa oli noussut esiin, 

olisi julkaisun aikaistamisella mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia komitean keskusteluille. 

Komitean jäsenet eivät välttämättä olisi enää halukkaista ilmaisemaan mielipiteitään ja arvioimaan 

mahdollisia kehitysskenaarioita samalla tavalla kuin tähän asti, mikä voisi myös vähentää jäsenten 

kykyä ymmärtää toisiaan. Ferguson myös esitti, että vaihtoehtoisesti tiivistelmien taso voisi laskea 

negatiivisten markkinareaktioiden pelossa, eivätkä ne enää reflektoisi komitean keskusteluja yhtä 

tarkasti kuin aikaisemmin. Hänen mukaansa komitean olisi parempi puhua kerran lausunnon 

julkaisun yhteydessä ja antaa markkinoiden reagoida itse sen jälkeen esiin nouseviin talouslukuihin 

kuin lisätä puuttumistaan markkinoiden toimintaan.128 Jack Guynn ja Clevelandin aluekeskuspankin 

 
126 FOMC 27.-28.1.2004, 28–29. 
127 FOMC 27.-28.1.2004, 40–42. 
128 FOMC 27.-28.1.2004, 43–44. 
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johtaja Sandra Pianalto129 puolestaan vastustivat tiivistelmien aikaistettua julkaisua päinvastaisesta 

syystä kuin Ferguson, sillä kumpikin koki, että komitean jäsenille voisi tulla houkutus tuoda omia 

henkilökohtaisia mielipiteitään esiin tiivistelmien kautta. Guynnin mukaan tiivistelmistä voisi 

tämän seurauksena tulla informatiivisempia kuin mitä komitea niiden haluaisi todellisuudessa 

olevan.130 Myös esimerkiksi William Poole oli skeptinen tiivistelmien julkaisun aikaistamista 

kohtaan, ja muistutti, että tiivistelmien täytyisi perustua tarkasti viiden vuoden päästä julkaistavaan 

transkriptioon. Näin ollen arkaluonteisiakaan asioita ei voisi jättää kokonaan pois tiivistelmistä, ja 

tapaamisissa käydyt asiat pitäisi niihin tavalla tai toisella sisällyttää, vaikka Poolen mukaan joissain 

tilanteissa olisi hyödyllisempää olla sanomatta mitään.131 

 

Kriittisistä äänistä huolimatta tiivistelmien julkaisun aikaistaminen sai komiteassa huomattavasti 

enemmän sitä puoltavia kommentteja, jotka heijastelivat Reinhartin ja Fergusonin esiin nostamia 

mahdollisia hyötyjä sekä tämän lisäksi perustelivat monipuolisesti ja alustuspuheenvuoroja 

syvällisemmin, miksi julkaisua tulisi aikaistaa. Esimerkiksi Kansasin aluekeskuspankin johtaja 

Thomas Hoenig132 koki, että vaikka päätöksellä olisi riskinsä eikä sitä voisi perua, olisi 

vaihtokauppa, jossa riskiarvio-osuus lausunnosta korvattaisiin tiivistelmän aikaistetulla julkaisulla, 

loppupeleissä komitealle suotuisa.133 Hoenig, kuten myös esimerkiksi Ben Bernanke ja Donald 

Kohn, perusteli julkaisun aikaistamista myös sillä, että tiivistelmät tarjoavat markkinoille 

komiteassa esiin nousevista erilaisista näkökulmista ja mielipiteistä tärkeää tietoa, jota on vaikea 

tuoda esille lausunnossa, minkä lisäksi Bernanke nosti esiin myös niissä esiintyvät Fedin 

henkilökunnan esityksiin perustuvat tärkeät keskustelut talouden tilasta ja kehityksestä.134 Susan 

Bies taas argumentoi aikaistetun julkaisun puolesta sillä, että komitean jäsenet antavat muutenkin 

jatkuvasti mahdollisesti markkinoita heiluttavia julkisia lausuntoja, ja että olisi parempi tuoda eri 

mielipiteet koordinoidusti esiin yhdellä kertaa tiivistelmässä kuin sattumanvaraisesti sen mukaan, 

kuka sattuu puhumaan milloin ja missäkin.135 

 

 
129 Virassa vuosina 2003–2014, mitä ennen oli työskennellyt Clevelandin Fedissä jo 20 vuoden ajan. Oli yksi komitean 

äänivaltaisista aluekeskuspankkiireista tarkastelujaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/sandra-pianalto. 
130 FOMC 27.-28.1.2004, 55–56. 
131 FOMC 27.-28.1.2004, 58–59. 
132 Virassa vuosina 1991–2011, työskenteli Kansasin Fedissä jo 1970-luvulta asti. Oli yksi komitean äänivaltaisista 

aluekeskuspankkiireista tarkastelujaksolla ja on tullut tunnetuksi inflaatiohaukkana. Puoluetaustaltaan sitoutumaton; 

https://www.federalreservehistory.org/people/thomas-m-hoenig; Reuters 24.3.2009. 
133 FOMC 27.-28.1.2004, 44. 
134 FOMC 27.-28.1.2004, 44, 50–51, 59–60. 
135 FOMC 27.-28.1.2004, 57. 

https://www.federalreservehistory.org/people/sandra-pianalto
https://www.federalreservehistory.org/people/thomas-m-hoenig
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Philadelphian aluekeskuspankin johtaja Anthony Santomero136 esitti, ettei tiivistelmän julkaisua 

tule kiirehtiä niin, että teknisyyksistä esiin nousevat ongelmat voisivat aiheuttaa poliittisia ongelmia 

aikataulupaineiden vuoksi. Santomero kuitenkin uskoi, että kun tekniset haasteet olisi ratkaistu, 

olisi nopeutettu julkaisu mahdollista. Hän nosti esille myös mahdollisuuden, että tiivistelmiä 

työstettäisiin nopeutetusti noin vuoden ajan, minkä jälkeen voitaisiin tehdä lopullinen päätös siitä, 

siirrytäänkö nopeutettuun julkaisuaikatauluun.137 Santomeron ehdotusta kannattivat muun muassa 

San Franciscon aluekeskuspankin johtaja Robert Parry138 ja johtokunnan jäsen Mark Olson139. 

Parryn mukaan kokeilujaksolla voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan editointiprosessiin liittyviä 

erimielisyyksiä, kun taas Olson korosti sitä, että sen aikana voi nousta esiin odottamattomia 

haasteita, joita komitea ei ole tajunnut aikaisemmin ottaa huomioon.140 Donald Kohn ja Ben 

Bernanke näkivät hyötyjä kokeilujaksossa, mutta eivät olleet vakuuttuneita, että testaaminen koko 

vuoden ajan olisi tarpeellista. Bernanke myös korosti, että läpinäkyvyyden kannalta muutoksista 

olisi parempi ilmoittaa yhdellä kertaa muiden viestintästrategiaan tehtävien muutosten kanssa.141 

Komitean varapuheenjohtaja ja New Yorkin aluekeskuspankin johtaja Timothy Geithner142 taas 

suhtautui kokeilujaksoon epäilevästi, sillä hänen mukaansa se ei toisi esille päätöksen kannalta 

tärkeitä tietoja muun muassa vaikutuksista keskusteluihin tai siitä, miten hankalaa yksimielisyyteen 

tiivistelmästä on päästä, mikäli näkemyserot kasvaisivat isoiksi.143 

 

Greenspania on vaikea sijoittaa tiivistelmien julkaisun nopeuttamisessa selkeästi vastustavalle tai 

puoltavalle kannalle. Hän aloitti puheenvuoronsa huomauttamalla, että jos kaikki komitean jäsenet 

saisivat tiivistelmän luettavakseen ja ehdottaisivat muokkauksia, ei tiivistelmää saisi millään 

valmiiksi edes sen hetkisen aikataulun mukaiseen julkaisuajankohtaan mennessä. Hän piti komitean 

usean tunnin keskustelujen tiivistämistä kattavasti jo nyt omana taiteenlajinaan, eikä pitänyt 

uskottavana, että sen päälle pitäisi lisätä vielä 19 ihmisen kommentit, pitää tiivistelmä rehellisenä 

 
136 Virassa vuosina 2000–2006, mitä ennen oli tehnyt pitkän akateemisen uran. Ei ollut äänivaltainen jäsen komiteassa 

tarkastelujaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/anthony-m-santomero. 
137 FOMC 27.-28.1.2004, 45–46. 
138 Virassa vuosina 1986–2004, oli työskennellyt Fedissä jo 1960- ja 1970-luvuilla ennen siirtymistään välissä 

yksityiselle sektorille. Ei ollut komitean äänivaltainen jäsen tarkastelujakson tapaamisissa, joihin osallistui; 

https://www.federalreservehistory.org/people/robert-t-parry. 
139 Toimi johtokunnassa vuodesta 2001 vuoteen 2006, jolloin irtisanoutui kesken kautensa. Puoluetaustaltaan 

republikaani; https://www.federalreservehistory.org/people/mark-w-olson. 
140 FOMC 27.-28.1.2004, 53–54, 64. 
141 FOMC 27.-28.1.2004, 51, 60. 
142 Virassa vuosina 2003–2009 ja New Yorkin aluekeskuspankkiirina automaattisesti äänioikeutettu komitean jäsen. 

Toimi aiemmin muun muassa Bill Clintonin hallinnossa sekä myöhemmin valtiovarainministerinä Barack Obaman 

hallinnossa vuosina 2009–2013. Tästä huolimatta puoluetaustaltaan sitoutumaton; 

https://www.federalreservehistory.org/people/timothy-f-geithner; USA Today 17.10.2008. 
143 FOMC 27.-28.1.2004, 62. 

https://www.federalreservehistory.org/people/anthony-m-santomero
https://www.federalreservehistory.org/people/robert-t-parry
https://www.federalreservehistory.org/people/mark-w-olson
https://www.federalreservehistory.org/people/timothy-f-geithner
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niin, että kaikki olisivat valmiita hyväksymään sisällön, ja lisäksi vielä nopeuttaa sen julkaisua. 

Greenspan oli myös William Poolen tavoin huolissaan siitä, että tiivistelmien sisältö näyttäisi liian 

erilaiselta kuin viiden vuoden päästä julkaistava transkriptio, millä voisi olla vakavia seurauksia 

Fedin uskottavuudelle.144 Hän kuitenkin nosti esiin myös julkaisun aikaistamista puoltavia 

argumentteja, kuten esimerkiksi sen, että tiivistelmät voisivat valottaa yleisölle aiempaa paremmin 

kontekstia, joissa päätökset ovat syntyneet ja kuka oli sanonut mitäkin, sillä silloisten käytäntöjen 

mukaan tapaamisten välillä annettavat julkiset lausunnot eivät välttämättä antaneet tästä edustavinta 

mahdollista kuvaa.145 Greenspan myös korosti, että Fedin julkisen luonteen vuoksi tiivistelmien 

nopeamman julkaisun viemistä eteenpäin olisi syytä ainakin harkita, vaikka korosti myös 

suhtautuvansa asiaan hieman varauksella. Hänen mielestään ennen lopullisen päätöksen tekemistä 

olisi oltava varmuus siitä, ettei julkaisun aikaistaminen vaikeuttaisi tehokkaan rahapolitiikan 

tekemistä, joten hän kannattikin jonkinlaista kokeilujaksoa ja painotti, että komitean jäsenten olisi 

myös otettava kokeilu tosissaan, jotta siitä olisi mahdollista saada jotain irti.146 

 

Viimeisenä viestintästrategiakeskustelussa oli vuorossa ehdotus komitean jäsenten antamien 

talousennusteiden lisäämisestä. Jos Greenspan suhtautui jo tiivistelmien julkaisun aikaistamiseen 

varauksella, niin ennusteiden lisäämisen suhteen hänen voi nähdä olleen hyvinkin skeptinen. Hän 

kritisoi komitean jäsenten antamia ennustuksia epätarkkuuksista määreissä ja huomautti, että joutuu 

puolivuosittaisissa todistuksissaan kongressille kamppailemaan selittäessään, mitä nämä ennusteet 

tarkoittavat. Lisäksi ongelmia aiheutui myös siitä, että todistuksen aikaan ennusteet olivat jo 

muutaman viikon ikäisiä, mikä teki niiden selittämisestä haastavaa. Greenspanin mukaan syynä 

ennusteiden antamiselle ylipäätäänkin oli ollut välttää julkaisemasta virkailijakunnan tekemiä 

ennusteitä (staff forecasts), joissa muuttujat ja oletukset olivat sisäisesti johdonmukaisia, minkä 

takia markkinoilla olisi työkalut arvioida niitä - ja mahdollisesti ylireagoida sisältöön. Hän myös 

muistutti, etteivät rahapolitiikan toimet perustu ennusteiden tarjoamiin todennäköisimpiin 

skenaarioihin vaan pikemminkin epätodennäköisiin, mutta seurauksiltaan vakaviin 

kehityskulkuihin. Näistä syistä Greenspan uskoi, ettei komitean jäsenten ennusteiden lisäämisestä 

olisi ollut kovinkaan paljon hyötyä. Jos ennusteiden roolia olisi lisätty, kysymys olisi hänen 

mukaansa ollut pikemminkin siitä, tarjotaanko yleisölle virkailijakunnan ennuste, jonka muuttujat ja 

oletukset komitea olisi määritellyt tarkasti etukäteen. Hänen mielestään tämäkään vaihtoehto ei ollut 

 
144 FOMC 27.-28.1.2004, 64–65. 
145 FOMC 27.-28.1.2004, 66. 
146 FOMC 27.-28.1.2004, 65, 67–68, 70. 



28 

 

houkutteleva sen työläyden vuoksi. Greenspan myös huomautti, että jos ennusteilla olisi merkittävä 

vaikutus komitean keskusteluihin, se pitäisi läpinäkyvyyden vuoksi kertoa syynä päätösten 

taustalla, mutta koska näin ei ollut, ennusteiden roolin korostaminen olisi ollut pikemminkin 

haitallista läpinäkyvyyden kannalta.147 

 

Greenspanin näkemykset ennusteiden roolin lisäämiseen eivät juuri herättäneet vastustusta 

komiteassa, ja selkeä enemmistö oli hänen kannoillaan asiassa. Anthony Santomeron mielestä 

ennusteiden lisääminen veisi komitean jäsenten huomiota olennaisilta asioilta, ja Minneapolisin 

aluekeskuspankin johtaja Gary Stern148 jatkoi samoilla linjoilla epäillen ehdotetun käytännön 

hyödyllisyyttä sekä sitä, että se nostattaisi vain enemmän kysymyksiä kuin antaisi vastauksia.149 

Johtokunnan jäsen Edward Gramlich150 meni vielä askeleen pidemmälle näkemyksessään, että 

ennusteissa ei ollut mitään olennaista informaatiota, ja että ne aiheuttivat pikemminkin vain 

hämmennystä, joten niistä pitäisi lisäämisen sijaan päästä kokonaan eroon. Samoilla linjoilla oli 

myös Richmondin aluekeskuspankin johtaja J. Alfred Broaddus.151 Cathy Minehan nosti esille 

huolensa siitä, että ennusteiden lisäämisen seurauksena alettaisiin identifioimaan, kuka oli 

ennustanut mitäkin, mikä taas sementoisi komitean jäsenten positioita tapaamisiin tultaessa, eikä 

näin ollen tekisi hyvää kommunikaatiolle, kun komitean jäsenet olisivat haluttomampia 

kuuntelemaan toisiaan ja muuttamaan näkemyksiään keskustelun myötä.152 Roger Ferguson 

puolestaan nosti tiivistyksessään esiin sen, että olisi hieman ristiriitaista ennustaa lamaa, mikäli 

ennusteet siihen viittaisivat, kun komitea kuitenkin suuntaisi toimintansa laman välttämiseksi, mikä 

taas veisi uskottavuuspohjan tämän kaltaisilta ennustuksilta.153 

 

Suuresta vastustuksesta huolimatta komiteassa ilmeni myös sen jäsenten talousennusteita 

puolustavia näkemyksiä, vaikka näistäkin monet painottivat lähinnä ennusteiden tasoa eivätkä 

sinänsä ajaneet niiden merkityksen korostamista. Thomas Hoenig koki, että ennusteita voisi 

 
147 FOMC 27.-28.1.2004, 71–73. 
148 Virassa vuosina 1985–2009 ja jo sitä ennen toimi Minneapolisin Fedin varajohtajana vuodesta 1982 eteenpäin. Ei 

ollut komitean äänivaltainen jäsen tarkastelujaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/gary-h-stern. 
149 FOMC 27.-28.1.2004, 74. 
150 Bill Clintonin vuonna 1997 nimittämä jäsen, joka toimi tehtävässä vuoteen 2005 asti. Nostanut esille muun muassa 

subprime-lainojen ongelmat, vaikka kuoli jo vuonna 2007 ennen finanssikriisin eskaloitumista; 

https://www.federalreservehistory.org/people/edward-m-gramlich; The New York Times 6.9.2007. 
151 FOMC 27.-28.1.2004, 75; Broaddus toimi virassaan vuosina 1993–2004. Ei ollut äänivaltainen komitean jäsen 

tarkastelujaksolla; https://www.federalreservehistory.org/people/j-alfred-broaddus-jr. 
152 FOMC 27.-28.1.2004, 78. 
153 FOMC 27.-28.1.2004, 85. 

https://www.federalreservehistory.org/people/gary-h-stern
https://www.federalreservehistory.org/people/edward-m-gramlich
https://www.federalreservehistory.org/people/j-alfred-broaddus-jr
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hyödyntää riskiarvioinnin pudottamisessa, mutta korosti, että hänen näkemyksensä taustalla on 

pikemminkin skeptisyys riskiarvioita kohtaan kuin se, että hän erityisesti kannattaisi ennusteiden 

lisäämistä.154 Ben Bernanke taas perusteli St. Louisin aluekeskuspankin tekemällä tutkimuksella 

sitä, että komitean jäsenten ennusteet itse asiassa olivat verrokkejaan tarkempia etenkin pitkällä 

aikavälillä, ja että niillä oli näin ollen vaikutusta komitean keskusteluihin,155 mikä kyseenalaisti 

Greenspanin näkemystä siitä, ettei ennusteilla olisi mainitsemisen arvoista roolia keskusteluissa. 

Greenspan tosin korosti omassa argumentissaan riskejä todennäköisempien skenaarioiden 

ulkopuolelta. Donald Kohnin mukaan Greenspan oli kyllä oikeassa siinä, että komitean 

päätöksenteko perustui pikemminkin havaittavissa oleviin riskeihin, mutta hänen mielestään 

yleisöllä olisi myös oikeus tietää, mitkä niin sanotut keskilinjat komitean jäsenten ennusteissa 

olivat.156 Kommenteistaan huolimatta Bernanke tai Kohn eivät kumpikaan ehdottaneet muutoksia 

voimassa oleviin käytäntöihin ennusteiden julkaisussa. Jack Guynnin mukaan pari kertaa vuodessa 

julkaistavilla ennusteilla olisi voinut arvioida tulevaisuutta yleisölle hieman pidemmällä aikavälillä 

kuin mitä lausunnoissa oli mahdollista eli korostaa ennusteita hieman verrattuna nykykäytänteisiin. 

Hänen mukaansa näin voisi arvioida mahdollisia tulevia politiikkatoimia paremmin kuin 

lausunnoissa esiintyvällä lyhyen aikavälin lukuihin reagoimisella. Hän kuitenkin koki Greenspanin 

aiemmilla kommenteillaan ampuneen tämän idean alas, mikä myös heijastui Fergusonin 

loppukommenttiin, jossa tämä näki komitean olevan Greenspanin tavoin nykylinjan säilyttämisen 

kannalla ennusteiden lisäämisen suhteen.157 

 

 

3.2. Viestintä talouskehityksestä, työllisyydestä ja tuottavuudesta 

 

Vuoden 2004 ensimmäisestä avomarkkinakomitean tapaamisesta välittyi rohkaiseva kuva 

talouskehityksestä, mutta komitean jäsenet nostivat puheenvuoroissaan esiin myös sen, että 

työllisyyskehityksessä olisi toivomisen varaa. Esimerkiksi Jack Guynn huomautti, että vaikka 

Atlantan yksikössä (joka kattaa muun muassa Floridan) työllisyyden kasvu oli ollut kansallista 

tasoa vahvempaa, oli tahti silti hidastunut edellisestä tapaamisesta. Kansallisella tasolla Guynn 

 
154 FOMC 27.-28.1.2004, 73. 
155 FOMC 27.-28.1.2004, 76. 
156 FOMC 27.-28.1.2004, 81. 
157 FOMC 27.-28.1.2004, 79–80, 88. 
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uskoi, että vahva kasvu ja kasvaneet investoinnit johtaisivat lopulta työllisyyden kasvuun, mutta 

tästä huolimatta työllisyyskehitys pysyisi isoimpana riskinä talousennusteille.158 Samansuuntaisia 

trendejä korostivat myös niin yksiköissään kuin kansallisestikin muun muassa Philadelphian 

Anthony Santomero ja Minneapolisin Gary Stern, joka lisäksi korosti tuottavuuskasvua vahvan 

talouskehityksen taustalla.159 Richmondin Alfred Broaddus oli jopa huolissaan siitä, että ennusteita 

vahvempi tuottavuuskasvu voisi olla uhka työllisyyden paranemiselle sen seurauksena, että 

kertaluonteinen nousu ei välttämättä nostaisi juurikaan varallisuutta ja kanavoituisi 

kokonaiskysyntään.160 Vaikka esimerkiksi johtokunnan Roger Ferguson ja Susan Bies olivat 

havainneet myös joitakin positiivisia kehityksiä työmarkkinoilla, Ferguson tehtyjen työtuntien 

kasvun ja Bies itsensä työllistämisestä saatavien tulojen kasvun,161 ei komiteassa kuitenkaan 

esiintynyt juurikaan näkemyksiä, jotka olisivat pitäneet työllisyyskehitystä hyvänä. Muita komitean 

esiin nostamia aiheita olivat muun muassa riskinoton lisääntyminen rahoitusmarkkinoilla, josta 

puhuivat esimerkiksi Cathy Minehan, Timothy Geithner, Mark Olson ja Roger Ferguson. 

Minehanin mukaan rahoitusmarkkinoiden kasvu ei vielä toistaiseksi ylittänyt kestävää tasoa, mutta 

hän oli kuitenkin hieman huolissaan ja pohti, voiko markkinoiden nykyinen hyvin ekspansiivinen 

tila johtaa samanlaisiin ylilyönteihin kuin 1990-luvun lopulla Aasian kriisin ja dotcom-kuplan 

kohdalla.162 Geithner korosti, että hyvin elvyttävä talouspolitiikka voi pahimmillaan tehdä alttiiksi 

markkinoiden vääristymille, jotka pahimmillaan purkautuvat dramaattisesti.163 Olson nosti esiin 

sen, että elvyttävän politiikan ja vahvan lainojen kysynnän vuoksi pankkiirien keskinäinen kilpailu 

oli lisääntynyt ja monet ovat valmiimpia ottamaan riskejä kuin moneen vuoteen.164 Ferguson 

puolestaan oli huolissaan siitä, että muun tuottavuuskasvun vuoksi rahoitusmarkkinoilla olisi 

taipumusta aliarvioida siellä piileviä riskejä.165 

 

Greenspan nosti puheenvuorossaan esiin sen, että komitean keskustelun perusteella talouskehitys oli 

suotuisampaa kuin pitkään aikaan. Hän ei kuitenkaan pitänyt työllisyyskehityksen kuvaa niin 

negatiivisena kuin mitä komitean aiemmasta keskustelusta välittynyt kuva antoi ymmärtää, sillä 

irtisanomiset ja työttömyyskorvaushakemukset olivat olleet vähenemään päin, ja piti jopa jossain 

 
158 FOMC 27.-28.1.2004, 130–131. 
159 FOMC 27.-28.1.2004, 133, 138. 
160 FOMC 27.-28.1.2004, 143. 
161 FOMC 27.-28.1.2004, 158, 166. 
162 FOMC 27.-28.1.2004, 141. 
163 FOMC 27.-28.1.2004, 153. 
164 FOMC 27.-28.1.2004, 154. 
165 FOMC 27.-28.1.2004, 159–160. 
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määrin todennäköisenä, että työllisyyslukuja vielä korjattaisiin ylöspäin.166 Vaikka Greenspania 

tutkimuskirjallisuudessa kritisoidaankin siitä, että hänen politiikkansa seurauksena omistusarvot 

ovat päässeet kasvamaan liian nopeasti ja luoneet näin kuplia,167 hän oli Minehanin, Geithnerin ja 

muiden tavoin huolissaan siitä, että riskinotto rahoitusmarkkinoilla oli alhaisten korkotuottojen 

seurauksena lisääntynyt, mikä kasvun vahvistamisen lisäksi voisi mahdollisesti aiheuttaa 

epävakautta markkinoilla. Vaikka hän ei vielä ollut valmis puhumaan kuplasta, koki hän omistusten 

hinnoittelun ”muuttuneen aggressiivisemmaksi”, mikä viestii siitä, ettei Greenspan pitänyt 

rahoitusmarkkinoiden kehitystä aivan terveenäkään. Lisäksi hän nosti esiin sen, että Fedin olisi 

syytä varautua myös siihen, että jotain odottamatonta tapahtuu, kuten esimerkiksi tuottavuuskasvun 

nopea aleneminen ja työllisyyden vahva nousu ja inflaation kiihtyminen sen seurauksena.168 

Greenspan vaikutti hieman skeptiseltä sen suhteen, miten kauan tuottavuus- ja talouskasvu voisivat 

jatkua yhtä vahvana, mutta nosti myös esiin sen, että jotain ennennäkemätöntä voisi näiden trendien 

suhteen olla tapahtumassa. Tämä heijasteli hänen näkemyksiään 1990-luvulta, jolloin Fed piti korot 

alhaisina, vaikka merkit muutoin viittasivatkin siihen, että kiristäminen olisi syytä aloittaa.169 

 

Vuoden 2004 toinen avomarkkinakomitean tapaaminen pidettiin 16. maaliskuuta, ja huomattavin 

muutos talousolosuhteissa tapaamisten välillä oli työllisyyslukujen korjaus alaspäin Fedin 

virkailijakunnan analyyseissa,170 mikä näkyi laajalti myös komitean keskusteluissa esitetyissä 

näkemyksissä. Roger Ferguson nosti esiin muun muassa työnantajien maksettavaksi tulleet 

etuuskustannukset (benefit costs)171, mutta huomautti, ettei näiden osuus työntekijän palkkaamisesta 

aiheutuvista kokonaiskuluista ollut kovin suuri. Tärkeämmiksi syiksi huonon työllisyyskehityksen 

taustalla Ferguson arvioikin pikemminkin tuottavuuden arvioitua nopeamman kasvun ja 

elinkeinoelämän ”alakuloisuuden”. Tämä ”alakuloisuus” johtui lähinnä siitä, että kasvun ja 

nousseen kulutuksen koettiin johtuvan pitkälti ekspansiivisesta talouspolitiikasta, jonka taas 

odotettiin hiipuvan (ainakin finanssipolitiikan osalta) kuluvan vuoden aikana, ja se puolestaan oli 

pitänyt yllä haluttomuutta palkata uusia työntekijöitä.172 Fergusonin lisäksi myös esimerkiksi 

 
166 FOMC 27.-28.1.2004, 173–174. 
167 Levy 2021, 676, 692; Van Overtveldt 2010, 52–53. 
168 Kun tuottavuus kasvaa vahvasti, on tuotantomäärien lisääminen kasvavaan kysyntään vastaamiseksi mahdollista 

ilman merkittävää uuden työvoiman palkkaamista, sillä tuottavuuskasvun seurauksena työntekijät pystyvät tuottamaan 

aiempaa suuremman määrän hyödykkeitä tietyssä aikayksikössä. Kun tuottavuuskasvu hidastuu, vaatii tuotannon 

vastaava kasvattaminen yhä enemmän uusien työntekijöiden palkkaamista; FOMC 27.-28.1.2004, 173–175. 
169 FOMC 27.-28.1.2004, 173–174; Van Overtveldt 2010, 78. 
170 Greenbook 11.3.2004 I-10, II-1. 
171 Esimerkiksi työttömyysvakuutus- ja eläkemaksut, Yhdysvalloissa usein työnantajalle kuuluu myös 

sairausvakuutuksen kustantaminen työntekijöille. 
172 FOMC 16.3.2004, 65–66. 
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Kansasin Thomas Hoenig ja Clevelandin Sandra Pianalto uskoivat, että yrityksille oli ollut 

kannattavampaa kasvattaa tuottavuuttaan investoimalla uuteen teknologiaan kuin palkata lisää 

työvoimaa.173 Jack Guynn epäili, että työllisyysluvut voisivat olla vielä korjattujakin ennusteita 

huonompia.174 Silti myös hieman optimistisempia näkemyksiä nousi esiin, sillä esimerkiksi 

Anthony Santomero ja San Franciscon Robert Parry ennustivat työllisyystilanteen kohenevan 

loppuvuoden aikana, ja esimerkiksi Minneapolisin Gary Stern oletti sen olevan jo sillä hetkellä 

paranemaan päin korostaen työllisyyden jopa kohentuneen joillakin sektoreilla.175 

 

Vaikka Greenspan komiteassa esitettyjä näkemyksiä mukaillen piti työllisyyslukuja ongelmallisina, 

oli hänen näkemyksissään edellisen tapaamisen tavoin hieman enemmän optimismia tilanteen 

kehittymisen suhteen kuin muilla komitean jäsenillä. Hänen mukaansa jo saatavilla olleiden lukujen 

perusteella tuottavuuskehitys oli hidastumassa, ja hän pohti, johtuivatko tästä huolimatta heikkoina 

pysyneet työllisyysluvut mahdollisesti tilastollisista heilahteluista vai oliko jotain muuta 

odottamatonta tapahtumassa, kuten hän moneen kertaan teknologian kehitystä ja tuottavuuskasvua 

arvioidessaan oli jo aiemmin nostanut esiin. Hän myös huomautti, että kaikista uusimmissa luvuissa 

oli jo aistittavissa käännettä parempaan, mikä mahdollisesti viesti siitä, että tammi- ja osittain 

helmikuun heikoissa luvuissa olisi ollut kyse sään176 aiheuttamista ongelmista. Greenspan myös 

nosti esiin jo tammikuun tapaamisessa puheeksi nousseen lisääntyneen riskinoton markkinoilla 

sijoittajien hakiessa matalien korkojen vuoksi tuottoja aiempaa riskipitoisemmista sijoituksista. Hän 

uskoi, että mitä pidempään korot pysyisivät matalalla, sitä enemmän markkinatoimijoilla olisi 

hallussaan arvopapereita, jotka eivät rahapolitiikan kiristyessä näyttäytyisikään enää kovin hyvinä 

sijoituksina, mikä taas oli hänen mukaansa asia, jonka suhteen komitean tulisi olla tarkkaavaisena, 

ja joka lopulta ajaisi Fediä kiristävän rahapolitiikan suuntaan. Kiristyksen ongelmana Greenspan 

kuitenkin piti sitä, ettei talouden toipuminen välttämättä ollut vielä tarpeeksi vahvaa.177 Greenspan 

kannatti lausuntoon Vincent Reinhartin aiemmassa puheenvuorossaan esittämää muotoilua ”vaikka 

irtisanomiset ovat vähentyneet, uusien työpaikkojen syntymisessä on viivettä”,178 sillä se aiheuttaisi 

 
173 FOMC 16.3.2004, 49, 53. 
174 FOMC 16.3.2004, 48. 
175 FOMC 16.3.2004, 41, 44, 51. 
176 Esimerkiksi Jack Guynn mainitsi puheenvuorossaan poikkeuksellisen kylmän sään yksikkönsä pohjoisosissa (FOMC 

16.3.2004, 45). 
177 FOMC 16.3.2004, 75–76. 
178 ”Although job losses have slowed, new hiring has lagged”; FOMC 16.3.2004, 74, 78. 
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markkinoilla todennäköisesti miedompia reaktioita kuin aiempien luonnosten muotoilu 

”pettymyksistä uusien työpaikkojen syntymisessä”179. 

 

Tilanne kuitenkin muuttui huomattavasti avomarkkinakomitean seuraavaan, 4. toukokuuta 

pidettyyn tapaamiseen mennessä. Talouskasvu ja työllisyyskehitys alkoivat etenkin kansallisella 

tasolla näyttäytyä maaliskuuta suotuisampana ja kestävämpänä. Esimerkiksi Chicagon Michael 

Moskown mukaan talouskasvu oli laajentunut ja hänen maaliskuussa mainitsemansa markkinoiden 

hermostuneisuus oli vähenemään päin, mikä alkoi näkyä vähitellen myös työmarkkinoilla niin 

hänen yksikössään kuin kansallisestikin.180 Samanlainen viesti välittyi myös esimerkiksi Cathy 

Minehanin, Donald Kohnin ja Gary Sternin lausunnoista.181 Toisaalta työllisyyskehityksessä oli 

myös alueellisia eroja, ja esimerkiksi Antohny Santomero nosti esiin hänen yksikkönsä alueella 

ilmenneet vaikeudet löytää osaavaa työvoimaa, mikä oli haitannut alueen työllisyyskehitystä, 

vaikka kansallisella tasolla Santomero kokikin talouskasvun saavuttaneen itseään ylläpitävän 

vaiheen ja uusien työllisyyslukujen olevan tervetulleita.182 Myös skeptisyyttä työllisyyslukuja 

kohtaan ilmeni, sillä esimerkiksi San Franciscon aluekeskuspankin varajohtaja John F. Moore183 oli 

sitä mieltä, että vahvoista luvuista huolimatta todisteet olivat vielä liian ohuita vakuuttaakseen 

kehityssuunnan pysyvyydestä.184 Hieman samoilla linjoilla oli myös Susan Bies, joka oli hieman 

pessimistinen sen takia, ettei työllisyys ollut pitkään aikaan kunnolla kasvanut, minkä lisäksi hänen 

mukaansa finanssipoliittisen elvytyksen hälventyessä työllisyyskehityksen olisi oltava vieläkin 

vahvempaa, mikäli talouskasvu haluttaisiin turvata.185 

 

Greenspan koki Moskown ja muiden tavoin, että talouskasvu oli laaja-alaistunut ja kehittynyt 

itseään ylläpitävään vaiheeseen. Hän huomautti puheenvuorossaan, että elinkeinoelämä olisi hyvin 

varovainen ennakoimaan talouden toipumista ja toimimaan sen mukaisesti eli palkkaamaan uutta 

työvoimaa ennen kuin sille välttämättä olisi tarvetta. Hänen näkemyksensä mukaan yritysjohtajat 

ennakoinnin sijaan perustaisivat päätöksensä pikemminkin julkaistuihin talouslukuihin, jotka juuri 

silloin näyttäytyivät erittäin vahvoina muun muassa yritysten suurten voittomarginaalien takia. 

 
179 ”[N]ew hiring has been disappointing”; FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 16.3.2004, 103. 
180 FOMC 16.3.2004, 25; FOMC 4.5.2004, 21–22. 
181 FOMC 4.5.2004, 31–32, 44–45, 48–49. 
182 FOMC 4.5.2004, 38–40. 
183 Sijaisti Robert Parrya, jonka viimeiseksi tapaamiseksi jäi 16.3. pidetty tapaaminen. Parry jäi virallisesti eläkkeelle 

kesäkuun alussa ja hänet korvasi Janet Yellen. 
184 FOMC 4.5.2004, 51. 
185 FOMC 4.5.2004, 69. 
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Tämän vuoksi Greenspan uskoi, että elvyttävän rahapolitiikan aika oli tulossa päätökseensä, ja että 

politiikan onnistuminen mitattaisiin tulevina vuosina sen mukaan, miten elvyttävästä positiosta olisi 

onnistuttu pääsemään pois. Työmarkkinoihin liittyen hän nosti esiin sen, että osaavan työvoiman 

pula johtui epäonnistumisesta ihmisten koulutustason nostamisessa työtehtävissä vaadittavalle 

tasolle niin, että työn kysyntä ja tarjonta olisivat tasapainossa tasaisesti eri vaativuustasojen 

kesken.186 Greenspan kannatti lausuntoon Reinhartin yhtenä vaihtoehtona esittämää muotoilua, 

jossa työllisyyskehityksen mainittiin saaneen hieman vauhtia, mutta todettiin tästä huolimatta, että 

resurssien käytössä oli vielä vajausta, eli toisin sanottuna ei oltu täystyöllisyydessä.187 Hän ei 

kuitenkaan lämmennyt William Poolen aiemmin esittämälle idealle188 siitä, että taloustilanteen 

roolia rahapolitiikan muutoksen tahdin määrittäjänä korostettaisiin lausunnossa enemmän, sillä 

sisällön sijaan se lisäisi vain sanoja, mikä taas oli suunta, josta komitean oli tarkoitus pyrkiä pois.189 

 

Tarkastelujakson viimeinen avomarkkinakomitean tapaaminen pidettiin 29.–30. kesäkuuta, ja sen 

keskusteluissa talouskasvu ja työllisyystilanne näyttäytyivät vielä toukokuutakin vahvempina, 

minkä vuoksi optimismi oli levittäytynyt entistä laajemmalle komitean keskuudessa. Cathy 

Minehan piti ihmeellisenä sitä, miten lyhyessä ajassa työllisyyskehitys oli kääntynyt päälaelleen 

negatiivisesta positiiviseksi ja miten kysynnän kasvun luonne oli muuttunut politiikan tukemasta 

itseään ylläpitäväksi.190 Anthony Santomero raportoi, että vielä toukokuussa ilmenneistä ongelmista 

huolimatta Philadelphiankin yksikön alueella työllisyys oli nyt vihdoinkin kasvussa, ja uskoi, että 

kansallisella tasolla talouskasvu olisi siirtymässä toipumisvaiheesta ekspansion191 puolelle, sillä 

kasvu oli nyt itseään ylläpitävää ja työllisyys lopultakin kunnolla kasvussa.192 Gary Stern nosti esiin 

jopa sen, että kiihtyneen talouskasvun seurauksena joillain alueilla oli ilmennyt ongelmia 

työvoiman löytämisessä.193 San Franciscon uusi aluekeskuspankkiiri Janet Yellen194 uskoi, että 

talouskasvun vahvuuden vuoksi kasvu ylittäisi lähivuosina potentiaalinsa ja veisi Yhdysvaltain 

 
186 FOMC 4.5.2004, 81–83. 
187 FOMC 4.5.2004, 86; FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 4.5.2004, 112: vaihtoehto B. 
188 FOMC 4.5.2004, 75–76. 
189 FOMC 4.5.2004, 86. 
190 FOMC 29.-30.6.2004, 96. 
191 Vahva ja itseään ylläpitävä talouskasvu. 
192 FOMC 29.-30.6.2004, 98–100. 
193 FOMC 29.-30.6.2004, 111. 
194 Virassa vuosina 2004–2010, ei ollut komitean äänivaltainen jäsen tarkastelujaksolla. Toimi kahteen otteeseen myös 

johtokunnan jäsenenä vuosina 1994–1997 sekä 2010–2018. Vuosina 2010–2014 toimi Fedin varajohtajana, jonka 

jälkeen seurasi Ben Bernankea pääjohtajana toimien virassa vuoteen 2018 asti. Toimi 1990-luvulla Bill Clintonin 

talouspoliittisena neuvonantajana ja on vuodesta 2021 alkaen ollut Yhdysvaltain valtiovarainministeri Joe Bidenin 

hallinnossa. Puoluetaustaltaan demokraatti ja rahapoliittisilta pidetty usein kyyhkynä mutta nähty omaavan ajoittain 

myös haukkamaisia piirteitä; https://www.federalreservehistory.org/people/janet-l-yellen; 

https://home.treasury.gov/about/general-information/officials/janet-yellen; The New Yorker 9.10.2013. 

https://www.federalreservehistory.org/people/janet-l-yellen
https://home.treasury.gov/about/general-information/officials/janet-yellen
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talouden kohti täystyöllisyyttä, ja oli näin hyvin samoilla linjoilla Donald Kohnin kanssa.195 

Hieman kriittisempää sävyä toi esiin Roger Ferguson, joka pelkäsi, että talouskasvun olisi luultua 

pinnallisempaa ja potentiaalisen kasvutahdin alapuolella, vaikka ei sinänsä kiistänytkään 

työllisyystilanteen tai kuluttajien luottamuksen parantuneen tai talouskasvun olevan itseään 

ylläpitävää.196 

 

Greenspan oli komitean kanssa melko yhtenevillä linjoilla sen suhteen, että talous kasvoi huimaa 

tahtia, mutta huomautti myös, että aivan viimeisimmissä luvuissa kasvuennusteita oli korjattu 

alaspäin. Tämän vuoksi jotain hyvin mielenkiintoista täytyi hänen mukaansa olla tapahtumassa, 

mutta se, mitä se oli, selviäisi vasta ajan myötä. Hän nosti esiin sen, että tuottomarginaalit olivat 

olleet historiallisten trendien ylärajoilla, ja että pitkän aikavälin tuottojen vakauden vuoksi niiden 

pitäisi vähitellen purkautua lisäten pääomien ja työvoiman hyödyntämistä. Tähän asti kyseinen 

purkautuminen oli tapahtunut pitkälti tuottavuuden lisäysten kautta, mutta koska viimeisimmät 

luvut näyttivät tuottavuuskasvun selkeästi hidastuneen, Greenspan uskoi, että työllisyys ja sen 

seurauksena yksikkötyökustannukset tulisivat nousemaan.197 Hän kannatti lausuntoon jälleen eri 

luonnosten joukosta tietynlaista keskilinjaa, jossa ei tosin tällä kertaa ollut talousnäkymien tai 

työllisyyden suhteen mitään dramaattista, sillä siinä lähinnä todettiin, että kasvu jatkui vahvana ja 

työllisyystilanne oli parantunut, minkä lisäksi vahva tuottavuuskasvu mainittiin talouskasvun 

taustatekijänä.198 

 

 

3.3.  Inflaatiokehityksestä viestintä 

 

Inflaatiokehitystä ja siitä viestintää oli vuoden 2003 puolella hallinnut liiallisen disinflaation ja jopa 

deflaation riski, mutta vuoden 2004 keväällä trendi alkoi vähitellen muuttua. 

Avomarkkinakomiteassa kuitenkin esiintyi erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaisia riskejä inflaation 

suhteen ilmeni, sekä siitä, miten ja millaisella tahdilla muutoksista tulisi viestiä lausunnossa. 

Tammikuun tapaamisessa liian alhaisen inflaation riskejä korosti etenkin San Franciscon Robert 

 
195 FOMC 29.-30.6.2004, 107, 125. 
196 FOMC 29.-30.6.2004, 131–132. 
197 FOMC 29.-30.6.2004, 144–145. 
198 FOMC 29.-30.6.2004, 150; FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 29.-30.6.2004, 203: vaihtoehto B. 
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Parry. Vaikka hänen mukaansa riskit inflaation kiihtymiselle ja turhan alhaiseksi laskemiselle 

olivatkin todennäköisesti suunnilleen tasapainossa, piti hän jälkimmäisen kustannuksia suurempina 

kuin edellisen, minkä vuoksi hän kannatti rahapolitiikan tason pitämistä jatkossakin alhaisena.199 

Myös johtokunnan Donald Kohn arvioi inflaation kohdalla riskinä pikemminkin liiallisen 

pienenemisen kuin kiihtymisen, mitä hän perusteli toistuvilla yllätyksillä tuottavuuskasvussa sekä 

riittämättömällä kysynnällä, jotta työmarkkinatilanne kiristyisi.200 Minneapolisin Gary Stern odotti 

inflaation pysyvän alhaisena ja piti tilannetta melko hyvänä, ja suunnilleen samoilla linjoilla oli 

Chicagon Michael Moskow, joka arvioi inflaatioriskien olevan suunnilleen tasapainossa kuten 

joulukuussakin.201 Philadelphian Anthony Santomero ennusti, että pienestä kiihtymisestä huolimatta 

inflaatio pysyisi alhaisena, ja vaikka myönsikin, että ennusteisiin sisältyy aina riskejä, hän koki 

näiden riskien olleen sillä hetkellä tasapainossa.202 Kuitenkin myös inflaation kiihtymisen riskit 

korostuivat puheenvuoroissa, ja esimerkiksi sekä St. Louisin William Poole sekä Bostonin Minehan 

korostivat, että inflaatio voi kiihtymisellään myös yllättää, vaikka tätä ei ennusteissa olisi 

odotettu.203 Kansasin Thomas Hoenig oli tätäkin jyrkemmillä linjoilla, sillä hän esitti, että hyvin 

elvyttävä raha- ja finanssipolitiikka kiihdyttäisi inflaatiota jo kuluvan vuoden aikana, mikä oli asia, 

joka komitean tulisi pitää mielessä.204 

 

Greenspanin näkemyksen mukaan inflaatio oli selkeästi tasaista, mutta hän nosti esiin myös sen, 

että olisi hyvä varautua mahdollisuuteen, ettei toteutunut kehitys vastaisi ennusteita. Hän pohti 

myös puheenvuorossaan sitä, miksi inflaatio oli ollut niin alhainen kuin se oli ollut edellisinä 

vuosina, sekä sitä, mitä tämä tarkoittaisi rahapolitiikan eri vaihtoehtojen kannalta. Greenspan koki, 

että koska inflaatiotrendi oli ollut alhainen globaalisti, syynä ei voinut olla yksinään rahapolitiikka. 

Hän sen sijaan korosti kansainvälisen kaupan esteiden purkamisen ja nopean teknologisen 

kehityksen aiheuttamaa kilpailua, joka oli hillinnyt hintakehitystä. Greenspan kuitenkin huomautti, 

että näillä tekijöillä olisi rajansa, ja esimerkiksi kauppaneuvotteluissa ei esteiden poistamiseksi olisi 

enää helppoja ratkaisuja tarjolla, ja tilanteen tasaantuminenkin ilman protektionismin nousua olisi jo 

hyvä asia. Greenspanin mielestä komitean pitäisi inflaation ennustamisen kohdalla miettiä sitä, 

mikä politiikkavaihtoehdoista aiheuttaisi eniten ongelmia, mikäli ratkaisu myöhemmin osoittautuisi 

vääräksi. Hänen mukaansa oli olemassa mahdollisuus, että korkoja pitäisi deflaation riskin takia 

 
199 FOMC 27.-28.1.2004, 123–124. 
200 FOMC 27.-28.1.2004, 149. 
201 FOMC 27.-28.1.2004, 126, 138. 
202 FOMC 27.-28.1.2004, 134. 
203 FOMC 27.-28.1.2004, 129, 141. 
204 FOMC 27.-28.1.2004, 137. 
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jopa laskea, mutta hän piti tätä mahdollisuutta äärimmäisen pienenä. Greenspan näyttääkin 

tulkinneen tilannetta niin, että suuntana olisi pikemminkin paikoillaan pysyminen tai koronnostojen 

suuntaan liikkuminen. Hänen mukaansa aiemman keskustelun perusteella taloustilanne näytti 

ajavan komiteaa jälkimmäisen suuntaan, sillä jos lukuja ei dramaattisesti korjattaisi, olisivat korot 

liian alhaalla.205 

 

Maaliskuun tapaamisessa liiallisen disinflaation riskin nosti esiin Richmondin Alfred Broaddus. 

Hänen mukaansa uusimpien raporttien implikoimat heikot työllisyysluvut olivat leventäneet 

tuotantokuilua206, mitä vahvisti myös tuottavuuskasvun mahdollisesti arvioitua vähäisempi 

hidastuminen. Näiden tekijöiden vuoksi hän pelkäsi, ettei disinflaation riskiä ollut huomioitu 

tarpeeksi, ja toivoi, että se saisi enemmän tilaa politiikkakeskustelussa.207 Muiden komitean 

jäsenten puheenvuoroissa korostuivat pääasiallisesti kuitenkin inflaatioriskien tasapaino ja jopa 

mahdollinen inflaation kiihtyminen. Roger Fergusonin mukaan kysynnän ja tarjonnan paikalliset 

epätasapainot joillain sektoreilla olivat luoneet nousupainetta hintoihin, mutta tästä huolimatta ne 

eivät hänen mukaansa aiheuttaneet todellisia inflaatiopaineita, joista tarvitsisi olla huolissaan.208 

Timothy Geithner ja Sandra Pianalto eivät kokeneet inflaation nousua vielä toistaiseksi kovin 

todennäköisenä riskinä, mutta esittivät kumpikin, että disinflaatio olisi joka tapauksessa jo 

saavuttanut senkertaisen aallonpohjansa.209 Jack Guynn raportoi aiempaa laaja-alaisemmista 

hinnankorotuksista useilla sektoreilla, ja vaikka ei olettanutkaan niiden vielä lähiaikoina näkyvän 

inflaatiossa ja uskoi riskien olevan tasapainossa, hän kuitenkin huomautti, että tilannetta olisi 

tarkkailtava.210 Inflaation kiihtymisen riskiä korosti jälleen muun muassa William Poole, joka 

huomautti, että jotkin väliaikaisiksi koetut hinnankorotukset voisivatkin olla luonteeltaan 

pysyvämpiä, minkä takia hänen mukaansa ei kannattaisi sivuuttaa mahdollisuutta, että inflaatio-

olosuhteet olisivat vähitellen muuttumassa.211 Dallasin Robert McTeer uskoi, että tuottavuuskasvu 

ja heikko työllisyyskehitys olivat hillinneet hintojen nousua, mutta taloustilanne oli kuitenkin 

kääntynyt sellaiseksi, että inflaation kiihtyminen näytti huomattavasti todennäköisemmältä kuin 

hidastuminen, ja vaikka hän ei ehdottanutkaan vielä politiikkatoimia, olisi tilannetta hänen 

 
205 FOMC 27.-28.1.2004, 173, 175–177. 
206 Arvioi suhdannetilannetta kertomalla, kuinka paljon toteutunut tuotanto eroaa potentiaalisesta tasostaan. Tuotannon 

potentiaalisella tasolla taas viitataan talouden pitkän aikavälin kestävään tuotannon tasoon. 
207 FOMC 16.3.2004, 36–37. 
208 FOMC 16.3.2004, 67–68. 
209 FOMC 16.3.2004, 53–54, 63. 
210 FOMC 16.3.2004, 47–48. 
211 FOMC 16.3.2004, 39. 
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mukaansa tarkkailtava.212 Samoilla linjoilla oli myös Thomas Hoenig, joka toisti edelliskerran 

argumenttinsa ekspansiivisen talouspolitiikan vaikutuksista, minkä lisäksi hän esitti yleisestä 

näkemyksestä poiketen, että inflaatio voisi myös lähteä kiihtymään jo ennen työllisyystilanteen 

paranemista.213 

 

Greenspan esitti puheenvuorossaan, että oli alun perin toivonut, että inflaatioriskien suhteen 

lausunnossa olisi liikuttu tasapainoon jo tämän tapaamisen yhteydessä. Hän kuitenkin pelkäsi, että 

tämä loisi kuvan kiristyksiä kohti liikkumisesta, sillä tämä olisi jo toinen peräkkäinen merkittävä 

muutos lausunnossa sen jälkeen, kun komitea tammikuussa oli hienosäätänyt arviotaan 

tulevaisuuden rahapolitiikan suunnasta. Kuten jo aiemmin taloustilanteen arvioinnin yhteydessä 

nousi esiin, Greenspan piti rahapolitiikan kiristyksien suuntaan liikkumista vielä tässä vaiheessa 

riskialttiina, etenkin jos heikkojen työllisyyslukujen takia kasvu todella olisi hidastumassa. Näistä 

syistä Greenspan oli sen kannalla, ettei inflaatioriskilausetta tulisi muuttaa, sillä kyseinen muutos 

voisi aiheuttaa ongelmia, mikäli kiristykseen ei vielä seuraavalla kerralla haluta mennä. Hän 

kuitenkin myönsi, että ratkaisu oli hyvin pienestä kiinni.214 Greenspanin asemoituminen oli sikäli 

mielenkiintoinen, että vaikka hän puheenvuorossaan melko selkeästi vihjasi riskien todella olleen 

tuolloin tasapainossa, hän vaikutti kuitenkin sen julkisesti ilmaisemisen sijaan preferoineen 

tietynlaista taktisuutta, jolla pidettäisiin komitean vaihtoehdot paremmin auki ja varjeltaisiin sen 

vaivalla rakennettua uskottavuutta. 

 

Toukokuun tapaamisessa kiihtynyt talouskasvu ja parantuneet työllisyysluvut hivuttivat komitean 

jäsenten mielipiteitä selkeämmin inflaation kiihtymisen riskin tai vähintäänkin riskien tasapainon 

suuntaan, eikä liiallista disinflaatiota juurikaan pidetty puheenvuoroissa samanlaisena riskinä kuin 

mitä se joidenkin arvioiden mukaan vielä alkuvuodesta oli ollut. Esimerkiksi disinflaatiosta 

aiemmin huolissaan ollut Alfred Broaddus hämmästeli sitä, miten paljon luvut olivat yhden 

tapaamisvälin aikana muuttuneet. Hänen mukaansa inflaation kiihtyminen ei Fedin uskottavuuden 

ansiosta vielä aiheuttanut uhkaa ja riskit olivat tasapanossa, mutta tästä huolimatta uskoi 

disinflaatioriskin olleen sillä hetkellä takanapäin.215 Samoilla linjoilla oli myös Sandra Pianalto.216 

 
212 FOMC 16.3.2004, 29–30. 
213 FOMC 16.3.2004, 50. 
214 FOMC 16.3.2004, 76–77. 
215 FOMC 4.5.2004, 23–24. 
216 FOMC 4.5.2004, 55–56. 
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Broaddusin tavoin myös Donald Kohn oli liikkunut riskiarviossaan disinflaatiosta tasapainoon, sillä 

näki inflaation hieman nousseen, mutta esimerkiksi työmarkkinoilla edelleen olleiden 

käyttämättömien resurssien ja tuottavuuskasvun vahvana pysymisen vuoksi odotti inflaation 

pysyvän matalana ja tasaisena.217 Samoja tekijöitä korosti myös Roger Ferguson, joka uskoi, että 

vaikka inflaatio saattaisikin hieman kasvaa, pysyisi kasvu kuitenkin maltillisena eikä aiheuttaisi 

vaaraa hintavakaudelle.218 Ben Bernanken mukaan liiallinen disinflaatio vaikutti 

epätodennäköiseltä, mutta työllisyysluvut olivat olleet vahvoja vain kuukauden ja työmarkkinoilla 

oli edelleen käyttämättömiä resursseja, minkä lisäksi tuottavuuskasvu oli edelleen vahvaa. Hän piti 

inflaation kiihtymisen suhteen suurimpana riskinä inflaatio-odotusten kasvua ja esitti, että komitean 

kannattaisi näiden hillitsemiseksi ilmoittaa julkisesti keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteensa.219 

Jo aiemmin inflaation kiihtymisen riskiä korostaneista muun muassa William Poole jatkoi jo 

aiemmin esiin tuomallaan linjalla ja esitti, ettei tuotantokuilu välttämättä ollut niin suuri mitä 

arvioissa oli esitetty.220 Robert McTeerin mukaan inflaation havaittua nousua ei voinut enää selittää 

erityisillä yksittäisillä tekijöillä, joten tämän sekä erittäin ekspansiivisen talouspolitiikan vuoksi 

asiaa olisi tarkkailtava huolellisesti.221 Kuten maaliskuussakin, myös Thomas Hoenig korosti 

ekspansiivisen politiikan vaikutusta yhdessä vahvistuvan talouskehityksen kanssa ja uskoi, että 

vaikka inflaatio tuskin olikaan räjähtämässä käsiin, oli se näistä syistä kuitenkin kiihtymässä.222 

Edellisessä tapaamisessa vielä melko lailla riskien tasapainon kannalla ollut Timothy Geithner nosti 

myös esiin puheenvuorossaan sen, että inflaatio oli selkeästi kiihtynyt ja aiempaa laaja-alaisempaa, 

vaikka ei toisaalta pitänytkään sitä vielä riskinä hintavakaudelle.223 

 

Vaikka Greenspan näkikin talouskasvun vahvistuneen tapaamisten välissä ja elvyttävän 

rahapolitiikan jakson olevan vähitellen tulossa päätökseensä, oli hän kuitenkin huomattavasti 

varovaisemmalla linjalla inflaatiokehityksen arvioimisen suhteen. Hän esimerkiksi kritisoi 

tuotantokuilun käyttöä inflaation arvioinnissa ja huomautti, että prosessissa piilee huomattava 

virheiden mahdollisuus, minkä seurauksena syitä inflaation käyttäytymiselle olisi äärimmäisen 

vaikea arvioida. Hän myös nosti esiin sen, että yksittäisen luvun käyttämisessä oli ongelmia, sillä se 

ei välttämättä antaisi kattavaa kokonaiskuvaa eriävän palkkakehityksen vuoksi eri taitotasoja 

 
217 FOMC 4.5.2004, 46. 
218 FOMC 4.5.2004, 65–66. 
219 FOMC 4.5.2004, 57–58. 
220 FOMC 4.5.2004, 28. 
221 FOMC 4.5.2004, 30. 
222 FOMC 4.5.2004, 43. 
223 FOMC 4.5.2004, 53. 
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vaativien työtehtävien välillä. Muun muassa näistä syistä Greenspan esitti, että paras tapa arvioida 

inflaatiota olisi talouden eri yksikkökustannukset sen mukaan, miten niitä parhaiten voi arvioida. 

Näiden kustannusten nousussa hän ei ollut huomannut erityisen suurta kiihtymistä, ja vaikka hän 

tunnustikin, että edellisvuoden hintakehityksen väärinarvioinnin seurauksena inflaatio oli saatettu 

olettaa todellista alhaisemmaksi, olisi tärkeämpää keskittyä yksikkökustannusten senhetkiseen 

kehitykseen. Greenspan koki, että vaikka näissä kustannuksissa olikin ollut liikettä ylöspäin, ei tuo 

liike vielä ollut erityisen merkittävää.224 Vincent Reinhart nosti esityksessään yhtenä 

politiikkavaihtoehtona esiin inflaatiopaineiden purkamisen ennaltaehkäisevästi vuoden 1994 

tavoin.225 Greenspan kuitenkin koki, että toisin kuin vuonna 1994, tuottavuuskasvu olisi tällä kertaa 

tarpeeksi vahvaa hillitäkseen kustannusten nousua, ja oli sitä mieltä, että inflaatiota kiihdyttävät 

voimat olivat kasaantuneet vain asteittain.226 

 

Kesäkuun tapaamisessa komitean näkemysten painopiste siirtyi selkeästi siihen suuntaan, että 

inflaation taso oli kiistämättä noussut, ja näkemyseroja ilmeni lähinnä sen suhteen, kuinka 

pysyvästä kehityksestä oli kyse ja kuinka vakavaa uhkaa inflaatio aiheutti taloudelle. Pienemmän 

uhan kannalla oli Sandra Pianalto, joka perusteli esimerkiksi energian hinnan kasvun taittumisella 

sitä, ettei nähnyt vahvoja todisteita inflaatiopaineiden kasvusta. Hän kuitenkin koki, että 

tasapainosta on liikuttu tilanteeseen, jossa inflaatio voisi huomaamatta lähteä nousuun, mikäli Fed 

ei olisi päättäväinen toimissaan, ja näin ollen kannatti koronnostoa.227 San Franciscon Janet Yellen 

uskoi riskien olevan melko lailla tasapainossa, mutta korosti ennusteiden epävarmuutta ja nosti esiin 

senkin, että mikäli palkkakehitys seuraisi arvioita, olisi olemassa mahdollisuus, että kustannusten 

nousun tasoittuessa disinflaationkin riski nousisi jälleen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, mitä hän 

perusteli vastaavilla toteutuneilla kehityskuluilla 1990-luvulla.228 Michael Moskow piti inflaation 

kiihtymistä pikemminkin väliaikaisena kuin pysyvänä, mutta nosti myös esiin kovempien 

politiikkatoimien mahdollisuuden, mikäli inflaatiopaineet lisääntyisivät.229 

 

Timothy Geithner esitti, että inflaatio ja inflaatio-odotukset olivat nousseet huolestuttavasti, mutta 

koki, että tästä huolimatta muun muassa käyttämättömien resurssien hidas väheneminen ja kilpailun 

 
224 FOMC 4.5.2004, 82–84. 
225 FOMC 4.5.2004, 72–73; FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 4.5.2004, 112: vaihtoehto C. 
226 FOMC 4.5.2004, 84. 
227 FOMC 29.-30.6.2004, 103–104. 
228 FOMC 29.-30.6.2004, 107–108. 
229 FOMC 29.-30.6.2004, 94. 
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luomat paineet hillitsivät kehitystä. Hänen mukaansa riskit olivat kuitenkin nyt enemmän inflaation 

kiihtymisen puolella, minkä vuoksi neutraalimpaan rahapolitiikkaan230 palaaminen vähitellen olisi 

perusteltua.231 Ben Bernanke myönsi arvioineensa inflaation kiihtymisen riskin väärin toisin kuin 

monet kollegansa, mutta tästä huolimatta piti sen tasoa melko maltillisena ja huomautti esimerkiksi 

energian hinnannousun tasaantuneen, minkä vuoksi hän uskoi, että koronnostot voitaisiin aloittaa 

rauhallisella tahdilla tulevia lukuja kuitenkin silmällä pitäen.232 Cathy Minehan varoitti, että mikäli 

nostoja ei aloitettaisi, inflaatio voisi jyrkkenevien tuottokäyrien seurauksena kasvaa entisestään, ja 

samoilla linjoilla oli Anthony Santomero, jonka mukaan inflaatioriskit olivat tasapainossa vain, 

mikäli rahapolitiikkaa alettaisiin vähitellen viemään neutraaliin suuntaan.233 Thomas Hoenig piti 

inflaation kiihtymisen taustalla jälleen kerran ekspansiivista talouspolitiikkaa ja esitti, että 

neutraaliin rahapolitiikkaan olisi syytä vähitellen palata, jotta kiihtyvä inflaatio ei pakottaisi sitä 

kiristävämmälle linjalle.234 Mahdollisesti jyrkimmällä linjalla oli Robert McTeer, jonka mukaan 

inflaatio oli arvioitua korkeammalla tasolla ja Fedin tulisi nostaa korkoa 0,5 prosenttiyksikköä 0,25 

prosenttiyksikön sijaan, jotta rahapolitiikan elvyttävä vaikutus markkinoilla ei lisääntyisi 

entisestään.235 

 

Greenspan pohti puheenvuorossaan inflaatiota monelta kannalta, ja eritteli siihen vaikuttavia 

tekijöitä. Hänen mielestään yllättävää ei ollut niinkään inflaation käyttäytyminen itsessään vaan 

pikemminkin voittomarginaalien kasvaminen ilman inflaation kiihtymistä, mitä hän perusteli 

yksikkökustannusten putoamisella edellisvuonna. Vaikka nämä kustannukset olivatkin Greenspanin 

mukaan hieman kasvaneet kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, ei nousu hänen 

puheidensa perusteella ollut mitenkään huolestuttavalla tasolla. Greenspanin aiemmin korostama 

tuottavuuskasvu inflaatiota hillitsevänä tekijänä oli hänen mukaansa todisteiden valossa hieman 

hidastunut, mutta hän myös painotti, että tuottavuuskasvun hidastuminen voisi mahdollisesti myös 

hillitä voittomarginaalien kasvua ja tämän seurauksena kutistaa inflaatiota, minkä vuoksi juuri sillä 

hetkellä oli vaikea arvioida, millaiseksi tilanne jatkossa kehittyisi.236 Greenspan pohti sitä, 

vaikuttaisivatko yksikkökustannusten nousut voittomarginaaleihin vai siirtyisivätkö ne suoraan 

hintoihin, ja kallistui hieman sen kannalle, että voittomarginaalien käyttäytymisen perusteella 

 
230 Rahapolitiikka, joka ei ole kiristävää eikä elvyttävää. 
231 FOMC 29.-30.6.2004, 123–124. 
232 FOMC 29.-30.6.2004, 136, 138. 
233 FOMC 29.-30.6.2004, 97–98, 101. 
234 FOMC 29.-30.6.2004, 105–106. 
235 FOMC 29.-30.6.2004, 111. 
236 FOMC 29.-30.6.2004, 145–146. 
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kiihtyvästä inflaatiosta ei ollut merkkejä.237 Hän huomautti, että pidemmän aikavälin inflaatio-

odotukset eivät olleet nousseet, mikä oli merkki siitä, ettei Fed ollut toimissaan myöhässä, sillä 

muutoin markkinat olisivat rakentaneet tämän oletuksen inflaatio-odotuksiin. Greenspanin mukaan 

oli syytä pitää huolta, ettei tilanne tämän suhteen jatkossa muuttuisi, joten hänen mukaansa 

ensimmäisen noston aika oli kyllä tullut, mutta korotuksen tasoksi riittäisi tällä kertaa 0,25 

prosenttiyksikköä.238 

 

 

3.4. Tulevan rahapolitiikan suunnasta vihjaaminen 

 

Joulukuussa 2003 avomarkkinakomitea ilmaisi viimeisen kerran lausunnossaan elvyttävän 

rahapolitiikan jatkamisesta ”huomattavan ajanjakson ajan” (”for a considerable period”), ja 

talouskehityksen suunnan muuttuessa keväällä 2004 komitean jäsenten mielipiteet jakautuivatkin 

suhtautumisessa siihen, miten tulevaisuuden rahapolitiikasta tulisi viestiä. Aihetta käsiteltiin jo 

tammikuun tapaamisen alkuosiossa viestintästrategian yhteydessä, mutta se myös hallitsi komitean 

talouskehitystä ja inflaatiota arvioivia keskusteluja kaikissa tapaamisissa, sillä sen voi tulkita olleen 

yksi komitean tärkeimmistä keinoista ohjata rahapolitiikkaansa ja valmistella markkinoita 

liikkeisiin. Tammikuun tapaamisessa keskustelussa korostui se, tulisiko ”huomattavasta 

ajanjaksosta” viestimistä jatkaa, vai tulisiko komitean hakea itsellensä joustavuutta 

politiikkavaihtoehtoihinsa muuttamalla lausuntoa niin, että markkinat voisivat vähitellen 

valmistautua politiikan suunnan muutokseen ilman dramaattisia reaktioita. ”Huomattavan 

ajanjakson” säilyttämistä lausunnossa kannatti etenkin Ben Bernanke, joka perusteli näkemystään 

sillä, ettei termi viitannut mihinkään kalenterin osoittamaan aikaan, vaan ainoastaan taloudellisten 

olojen kehittymiseen ajan kuluessa, missä taas ei hänen mukaansa ollut tapahtunut niin merkittävää 

muutosta parempaan, jotta lausuntoa tulisi muuttaa. Hänen mukaansa asiassa kannattaisi miettiä 

enemmän Fedin pitkän aikavälin uskottavuutta kuin lyhyen aikavälin joustavuutta ja taktisuutta ja 

hän oli sitä mieltä, että mikäli maaliskuun työllisyysluvut eivät osoittaisi merkkejä 

työmarkkinatilanteen kohenemisesta, kieliasun säilyttäminen nyt osoittautuisi hyväksi valinnaksi.239 

Disinflaation riskin mahdollista nousua pohtinut Alfred Broaddus esitti, että vaikka rahapolitiikkaa 

 
237 FOMC 29.-30.6.2004, 147. 
238 FOMC 29.-30.6.2004, 148–149. 
239 FOMC 27.-28.1.2004, 164. 
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ei nyt ollut syytä keventääkään, ei myöskään päinvastaiseen suuntaan liikkumiseen ollut tarvetta,240 

minkä voi tulkita niin, ettei hänkään kannattanut lausunnon muuttamista vielä toistaiseksi. Myös 

esimerkiksi Donald Kohn, joka niin ikään korosti puheenvuorossaan liian vähäistä inflaatiota 

riskinä, oli sitä mieltä, että vahvasta elvyttävästä rahapoliittisesta positiosta liikkumisessa olisi 

oltava hyvin varovainen.241 Tämä implikoi myös hänen olleen Bernanken ja Broaddusin kannoilla. 

 

Monissa puheenvuoroissa kuitenkin korostui se, että lausuntoa haluttiin muuttaa suuntaan, joka 

antaisi mahdollisuuden joustavuuteen politiikan suhteen tilanteen muuttuessa. Esimerkiksi Timothy 

Geithner arvioi, että suotuisan talouskehityksen vuoksi komitean olisi muokattava lausuntoaan 

sellaiseksi, joka antaisi enemmän liikkumatilaa, mikäli koronnostoihin haluttaisiin mennä ennen 

oletettua ajankohtaa ja markkinaodotuksia aiemmin. Hän korosti, ettei vielä halunnut kiirehtiä 

kiristysten kanssa, mutta komitean olisi signaloitava aikeitaan tulevasta hieman enemmän niin, että 

sen olisi mahdollista aloittaa koronnostot jo ennen loppuvuotta.242 Roger Fergusonin näkemyksen 

mukaan olisi vielä hyvä olla kärsivällinen rahapolitiikan asennon muuttamisessa, mutta vaikka hän 

kokikin inflaation suhteen riskinä pikemminkin sen liian alhaiseksi putoamisen kuin 

hallitsemattoman kasvun, oli hän myös huolissaan rahoitusmarkkinoilla piilevistä riskeistä. Hänen 

mukaansa Fedin politiikka piti tuottokäyriä hieman turhan riskipitoisella tasolla, minkä vuoksi hän 

esitti, että politiikan muuttamista tulisi tarkastella myös tältä kannalta.243 

 

Etenkin rahoitusmarkkinoiden osalta samaa viestiä toi esiin myös Ned Gramlich, joka mainitsi 

puheet uusista osakekuplista ja oli siksi sen kannalla, että komitean olisi retoriikassaan syytä siirtyä 

joustavampiin sanamuotoihin, vaikka inflaatio olikin talouden toipumisesta huolimatta pysynyt 

melko alhaisissa lukemissa.244 Cathy Minehan, joka nosti esille riskin inflaation yllättävästä 

kiihtymisestä, esitti tämän vuoksi, että vaikka kärsivällisyyteen oli ilmeisesti toistaiseksi varaa, oli 

tilanteen kehittymistä kuitenkin seurattava tarkasti.245 Anthony Santomero taas korosti sitä, että 

vaikka kiristykseen ei toistaiseksi ollut tarvetta, olisi komitean pohdittava olosuhteita, joiden 

vallitessa kiristykset tulisi aloittaa, sekä sitä, miten jo nyt lisättäisiin joustavuutta tämän 

 
240 FOMC 27.-28.1.2004, 144. 
241 FOMC 27.-28.1.2004, 150. 
242 FOMC 27.-28.1.2004, 152–153. 
243 FOMC 27.-28.1.2004, 158–160. 
244 FOMC 27.-28.1.2004, 155. 
245 FOMC 27.-28.1.2004, 141. 
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mahdollisuuden varalta.246 Michael Moskow koki, ettei tavoitekorkoa ollut syytä muuttaa, mutta 

hänen mielestään ”huomattavasta ajanjaksosta” puhuminen tulisi poistaa lausunnosta heti kuin 

mahdollista huolimatta siitä, että hän viestintästrategian yhteydessä esittikin tulevaisuuden toimista 

viestimisen lopettamisen olleen huomattavan vaikeaa. Moskow kuitenkin oli sitä mieltä, että 

lauseen pudottaminen vaatisi työllisyyslukujen parantumista ja toivoi, että tämä olisi tilanne 

seuraavan tapaamisen aikaan.247 

 

Greenspan esitti puheenvuorossaan, että ”huomattavasta ajanjaksosta” puhumista voisi periaatteessa 

jatkaa vielä jonkin aikaa, ja piti todennäköisimpänä skenaariona sitä, että ensimmäisen noston aika 

olisi suunnilleen silloin kuin markkinat sen odottaisivatkin tapahtuvan. Hänen mukaansa komitea 

tekisi kuitenkin politiikassaan virheen, mikäli termi olisi edelleen rajoittamassa 

toimintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa inflaatiopaineet yhtäkkiä lähtisivät kasautumaan 

nopeasti. Hänen mukaansa komitea ei voittaisi termin säilyttämisellä mitään, sillä taloustilanteen 

näyttäessä melko valoisalta paineet kiristyksille voisivat mahdollisesti alkaa kasautua nopeastikin. 

Greenspanin mukaan maininta ”huomattavasta ajanjaksosta” tulisi korvata jonkinlaisella 

”kärsivällisyyttä” (”patience”)248 ilmaisevalla termillä, sillä tämä antaisi komitealle vapaammat 

kädet muokata politiikkaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Hän myös koki, ettei ”kärsivällisyyteen” 

siirtyminen estäisi koronnostoista pidättäytymistä vaikkapa puoleentoista vuoteen, mutta toisaalta 

sallisi noston jo parinkin kuukauden kuluttua. Hän ei pitänyt välttämättä pahana asiana 

terminmuutoksesta mahdollisesti aiheutuvia negatiivisia markkinareaktioita (markkinakorkojen 

nousua), sillä aiemmissa puheenvuoroissa esiin nousseiden valoisien talousnäkymien perusteella 

korot olivat liian alhaalla.249 

 

Maaliskuun tapaamisen lausunnon osalta ehkä hieman olennaisempaa keskustelussa oli se, 

muutettaisiinko inflaatioriskejä arvioivaa lausetta tasapainon suuntaan, mitä esimerkiksi Greenspan 

päätyi vastustamaan (ks. luku 3.3.) heikkojen työllisyyslukujen vuoksi, sillä muutos olisi hänen 

mielestään signaloinut komitean olevan suunnittelemassa nostoa toukokuun tapaamisessa. 

Komiteassa kuitenkin esiintyi vaihtelevia näkemyksiä myös ”kärsivällisyys”-termin suhteen, ja osa 

 
246 FOMC 27.-28.1.2004, 135. 
247 FOMC 27.-28.1.2004, 126. 
248 Tapaamisen esitysmateriaaleissa ehdotettu muotoilu lausunnolle kokonaisuudessaan oli ”komitea uskoo voivansa 

olla kärsivällinen elvyttävän (raha)politiikan purkamisessa” (”the committee believes that it can be patient in removing 

its policy accomodation”); FOMC:n tapaamisen esitysmateriaalit 27.-28.1.2004, 238. 
249 FOMC 27.-28.1.2004, 176–178. 
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sen jäsenistä halusi termistä eroon joko joustavuuden tai oletettavissa olevan noston nimissä, kun 

taas osa ei esimerkiksi juuri heikkojen työllisyyslukujen takia halunnut muuttaa lausuntoa. 

Kärsivällisyyden jatkamista kannatti muun muassa Donald Kohn, joka perusteli näkemystään sillä, 

ettei työllisyystilanne ollut kohentunut talouskasvusta huolimatta. Hän ei pitänyt 

rahoitusmarkkinoiden riskejä niin isoina, etteikö kärsivällisyyttä voisi vielä hetken aikaa jatkaa, 

jotta taloustilanne ja epävarmuudet tasoittuisivat. Kohn tunnusti, että historiallisessa kontekstissa 

rahapolitiikka mahdollisesti olisi epätavallisen elvyttävää, mutta kritisoi menneisyyden käyttöä 

nykytilanteen mittarina, sillä oletuksista huolimatta esimerkiksi juuri työmarkkinatilanne ei ollut 

parantunut.250 Kohnin tavoin Roger Ferguson nosti esiin historiallisen alhaisen kokotason, mutta 

vetosi arvioihin tasapainotason251 laskusta, jonka vuoksi hän pohti, oliko rahapolitiikka tosiasiassa 

niin elvyttävää kuin monissa puheenvuoroissa annettiin ymmärtää. Hänen mielestään lausuntoa ei 

pitäisi merkittävästi muuttaa, mitä hän perusteli talouden hauraalla tilalla sekä sillä, etteivät 

markkinat odottaisi muutoksia.252 Mark Olson huomautti, että tammikuun muutos ”huomattavasta 

ajanjaksosta” ”kärsivällisyyteen” oli jo ollut huomattava muutos komitean viestinnässä, ja koki, 

ettei nykytilanteessa uusille muutoksille ollut tarvetta.253 Myös Ben Bernanke piti ”kärsivällisyyttä” 

oikeana rahapolitiikasta viestimisen linjana sen hetkisessä tilanteessa ja pohti, voisiko 

rahoitusmarkkinoiden oletettuja tai todellisia riskejä (kuten esimerkiksi joidenkin kommentaattorien 

esiin nostama mahdollinen asuntokupla) käsitellä jollain muulla keinolla kuin rahapolitiikalla, ja 

esimerkkinä tästä hän nosti esiin monien muiden maiden keskuspankkien tarjoamat 

finanssivakausraportit (financial stability reports).254 

 

Edellisen tapaamisen yhteydessä tehdystä lausunnon muutoksesta huolimatta komiteassa esiintyi 

maaliskuun tapaamisen yhteydessä kuitenkin myös näkemyksiä, jotka jatkoivat joustavuuden 

lisäämisen korostamista. Esimerkiksi Anthony Santomero uskoi työllisyystilanteen paranevan 

loppuvuoden aikana, minkä takia hän toivoi keskustelua siitä, millaisissa olosuhteissa politiikkaa 

muutettaisiin ja millä toimenpiteillä maksimoitaisiin joustavuus tämän mahdollistamiseksi.255 

Timothy Geithner koki hieman ongelmallisena sen, miten Fed oli onnistunut vakuuttamaan 

markkinat kärsivällisyydestään ottaen huomioon olosuhteet, joita se luo rahoitusmarkkinoilla. 

Hänen mielestään signaali siitä, että korkotason viestitään pysyvän jatkossakin alhaisena, alkoi 

 
250 FOMC 16.3.2004, 56–57. 
251 Korkotaso, jonka vallitessa rahapolitiikkaa pidetään neutraalina. 
252 FOMC 16.3.2004, 68. 
253 FOMC 16.3.2004, 64. 
254 FOMC 16.3.2004, 68–70. 
255 FOMC 16.3.2004, 44–45. 
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vähitellen luoda entistä enemmän riskejä, minkä vuoksi kyseisen signaalin poisvetämistä pitäisi 

lähitulevaisuudessa alkaa harkita, vaikka hän ei tätä vielä nyt ehdottanutkaan tehtäväksi.256 Jack 

Guynnin mukaan epävarmuuksista ja hienoisista pettymyksistä huolimatta kärsivällisyyteen ei 

välttämättä olisi varaa niin pitkään kuin jotkut komitean jäsenet tuntuvat ajattelevan.257 Cathy 

Minehanin mukaan tuotantokuilun kasvua (entistä negatiivisemmaksi) suurempi uhka Fedin 

uskottavuudelle olisi pitää korkoa liian alhaalla liian pitkään. Hänen mukaansa komitean olisi syytä 

vähitellen alkaa ilmaista lausunnossaan mahdollisuus rahapolitiikan kiristämiselle olettaen, että 

talouskehitys jatkuisi samoilla linjoilla.258 

 

Greenspan toivoi omassa puheenvuorossaan, että inflaatioriskien tasapainottamisella voitaisiin 

häivyttää ”kärsivällisyyden” painotusta ja näin tasoittaa tietä kohti mahdollisia tulevaisuuden 

kiristyksiä. Hänen mukaansa mahdollisimman suuri läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus lausunnoissa 

tämän pohjustamiseksi valmistelisi markkinoita kiristyksiin, jolloin ei-toivotut reaktiot olisivat 

mahdollisimman pieniä. Kuten jo edellisessä luvussa nousi esiin, oli Greenspan kuitenkin vielä 

tässä vaiheessa melko skeptinen kyseisen lauseen muuttamista kohtaan, sillä pelkäsi sen vihjaavan, 

että Fedin oli menossa kohti kiristystä askel askeleelta. Se taas voisi hänen mukaansa koitua 

ongelmaksi, mikäli talouskasvu olisi todella hidastumassa eikä ensimmäistä kiristystä haluttaisikaan 

tehdä vielä seuraavassa tapaamisessa. Tämän vuoksi hän vitsailikin, että uskoi komitean voivan 

pitää ”kärsivällisyyden” lausunnossa huomattavan ajanjakson ajan.259 Komitean muiden jäsenten 

näkemyksiin suhteutettuna Greenspanin positio oli hieman erikoinen. Vaikka hän oletti 

työllisyystilanteen skeptisimpiä puheenvuoroja paremmaksi ja nosti esiin myös sen, että piti 

rahoitusmarkkinoiden lisääntynyttä riskinottoa tekijänä, joka lopulta ajaisi komiteaa rahapolitiikan 

kiristämisen suuntaan, ei hän kuitenkaan kokenut, että Fedin pitäisi lausuntoa vielä muokata tämän 

pohjustamiseksi. Toisaalta kuitenkin hänen korostamansa viestinnän johdonmukaisuus ja 

markkinoiden valmistelu kiristykseen selittää hänen varovaisuuttaan nopeiden muutosten suhteen. 

 

Toukokuun tapaamisessa kritiikki rahapolitiikan muutoksen ”kärsivällisyyttä” kohtaan alkoi kasvaa 

parantuneiden työllisyyslukujen ja inflaation kasvun riskin nousemisen seurauksena. 

”Kärsivällisyys”-termin säilyttämistä ei juuri kukaan enää puolustanut, ja keskustelua käytiinkin 

 
256 FOMC 16.3.2004, 63. 
257 FOMC 16.3.2004, 48. 
258 FOMC 16.3.2004, 34. 
259 FOMC 16.3.2004, 76–77. 
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lähinnä siitä, millä uudella termillä se korvattaisiin, vai pitäisikö tulevaisuuden rahapolitiikasta 

vihjaaminen lausunnossa lopettaa kokonaan. Aiemmin kärsivällisyyttä korostaneen Donald Kohnin 

mielestä yhden prosentin korkotaso oli tullut hankalammaksi positioksi inflaation nousun 

seurauksena, minkä lisäksi hän nosti esiin sen, että markkinat olivat alkaneet odottaa rahapolitiikan 

kiristyvän jo kesällä. Hänen mukaansa lausunnon joustavuutta olisi lisättävä, mutta hän myös 

korosti, että kiristysten tahdin tulisi olla maltillinen, sillä ei kokenut inflaation kiihtymistä 

kuitenkaan kovin isona riskinä ja oli sitä mieltä, että tuotantokuilun pienenemisestä olisi oltava 

näyttöä ennen koronnostojen aloittamista.260 Ned Gramlichin mukaan kiristyksissä olisi parempi 

suosia pieniä askeleita, jotta häiriöt olisivat vähäisempiä, mutta aloittaa mahdollisimman ajoissa, 

minkä vuoksi hänen mukaansa retoriikkaa pitäisi muokata siihen suuntaan, että kesäkuussa oltaisiin 

valmis tekemään ensimmäinen nosto.261 Ben Bernanke ehdotti lausuntoon ”kärsivällisyyden” tilalle 

Bluebookin muotoilua ”voidaan todennäköisesti purkaa hillittyyn tahtiin” (”can likely be removed at 

a measured pace”), sillä hänen mielestään nimenomaan sanan ”todennäköisesti” painottaminen 

antaisi komitealle vapaat kädet ohjata politiikkaa saatavissa olevan informaation mukaan. Hänen 

mukaansa kyseistä muotoilua ei olisi tarvetta muuttaa ennen kiristysprosessin aloittamista tai 

välttämättä sen jälkeenkään, minkä lisäksi se rauhoittelisi markkinoita siitä, ettei kymmenen vuoden 

takainen ennaltaehkäisevä kiristyssykli ollut toistumassa vähentäen näin niiden ylireagointia 

politiikanmuutokseen.262 Bernanken linjoilla lausunnosta oli myös Roger Ferguson, jonka mukaan 

olisi tärkeä korostaa, että maltillinen kiristysten tahti kohti neutraalia rahapolitiikkaa oli kaikista 

todennäköisin. Hän kuitenkin koki, että epävarmuuksien vuoksi olisi komitealta virhe lukita itsensä 

johonkin tiettyyn polkuun tulevaisuuden kiristysten tahdin suhteen.263 

 

Hieman jyrkempää linjaa edusti muun muassa Anthony Santomero, jonka mielestä lausuntoon ei 

tulisi sisällyttää ”kärsivällisyyttä” tai mitään muutakaan termiä, joka ilmaisisi sitoutumista 

mihinkään tiettyyn politiikkaan tulevaisuudessa. Vastaavanlaiset termit vain rajoittaisivat 

politiikkamahdollisuuksien joustavuutta tulevaisuudessa, vaikka komitea ei voinut vielä tietää, millä 

tahdilla sen tulisi tilanteen kehittymiseen vastata.264 Santomeron mukaan markkinoiden odotukset ja 

komitean jäsenten julkiset puheet mahdollistivat ”kärsivällisyyden” poiston lausunnosta ja hänen 

mielestään ”hillityn tahdin” korostaminen vain aiheuttaisi lisää hämmennystä.265 Thomas Hoenig 
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puolestaan korosti, että tulevaisuuden rahapolitiikan arvioinnin kanssa pitäisi olla hyvin varovainen 

lausunnossa, ja hän oli Santomeron kanssa samoilla linjoilla siitä, että ”kärsivällisyys” pitäisi 

korvata ilman uuden termin käyttöönottoa. Hoenigin mukaan komitea ei muutenkaan koskaan 

toiminut muuten kuin hillitysti, joten tämän korostaminen loisi rajoitteen, jonka poistaminen vaatisi 

taas yhden ylimääräisen tapaamisen lausuntoineen markkinoiden valmistelemiseksi, mikäli kurssia 

haluttaisiin uudestaan muuttaa.266 Myös Jack Guynn, joka toivoi, että komitean olisi jo tässä 

tapaamisessa ollut mahdollista tehdä 0,25 prosenttiyksikön nosto, oli hyvin kriittinen uusien 

sitoumuksien lausuntoon lisäämisen suhteen, sillä ne voisivat pahimmillaan johtaa markkinoita 

harhaan ja sitoa komitean käsiä. Hänen mukaansa sanaa ”hillitty” ei tarvitsisi lisätä 

”kärsivällisyyden” tilalle, sillä se tulkittaisiin sitoutumisena vain 0,25 prosenttiyksikön nostoihin, ja 

komitea voisi katua sen lisäämistä tilanteessa, jossa rajummille toimille olisi tarvetta. Guynnin 

mielestä komitealla oli tarpeeksi uskottavuutta, jotta markkinat luottaisivat sen toimivan 

johdonmukaisesti ja hillitysti ilman asian sen suurempaa korostamista.267 Myös esimerkiksi Robert 

McTeerin mukaan lausunnosta pitäisi poistaa kieliasut, jotka rajoittaisivat toimia näiden tullessa 

tarpeellisiksi, ja hän preferoikin ”kärsivällisyyden” pudottamista ilman korvaavaa termiä,268 vaikka 

hän ei ehkä ihan niin jyrkästi asiaa ilmaissutkaan kuin Santomero, Hoenig ja Guynn. 

 

Greenspanin näkemyksen mukaan kiristysten tahti voisi olla ”hillitty”, sillä hän ei kokenut 

inflaatiossa olevan merkittävää tai uhkaavaa kiihtymistä (ks. luku 3.3.). Hänen mukaansa kiristysten 

aloittamisessa olisi syytä odottaa kesäkuun tapaamiseen, sillä tapaamisten välillä julkaistaisiin 

tilastoja, jotka odotuksista poiketessaan voisivat aiheuttaa ongelmia, mikäli liike tehtäisiin jo nyt, 

minkä lisäksi komitean tulisi valmistella itsensä nostoon. Greenspanin mielestä ”todennäköisesti 

hillityn” tahdin sisällyttäminen lausuntoon tällä kertaa antaisi kesäkuussa mahdollisuuden 0,25 

prosenttiyksikön nostolle, jota enempää ei silloin olisi hänen mukaansa tarvetta kiristää 

markkinoiden vahvojen reaktioiden välttämiseksi, mutta ei sulkenut myöskään pois jopa 0,75 

prosenttiyksikön nostoa elokuussa, jos tilanne silloin niin vaatisi. Muotoilu asemoisi komitean 

Greenspanin mielestä sopivasti ottaen huomioon senhetkisen tiedonpuutteen.269 Kun Anthony 

Santomero kritisoi Greenspania siitä, että ilmaisun ”hillitty” lisääminen lausuntoon voisi aiheuttaa 

enemmän ongelmia kuin sen jättäminen kokonaan pois, Greenspan vastasi, että ilmaisu olisi 

mahdollista pudottaa pois kesäkuussa, mikäli komiteassa oltaisiin silloin sitä mieltä, että kiristysten 

 
266 FOMC 4.5.2004, 44, 78. 
267 FOMC 4.5.2004, 36–37, 87. 
268 FOMC 4.5.2004, 31, 98. 
269 FOMC 4.5.2004, 85–86. 
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tahtia olisi kiihdytettävä. Greenspan piti suurempana riskinä sitä, ettei tulevasta rahapolitiikasta 

sanottaisi mitään. Hänen perustelunsa oli se, että markkinat voisivat reagoida lausuntoon vielä 

vahvemmin, millä olisi enemmän haittavaikutuksia talouden elpymisen aikaisemmassa kuin 

myöhemmässä vaiheessa.270 

 

Kesäkuun tapaamisessa ensimmäinen koronnosto alkoi näyttää vääjäämättömältä. Keskustelut 

lausunnon kieliasusta koskivat pitkälti sitä, pitäisikö muotoilu ”todennäköisesti hillitystä tahdista” 

pitää edelleen osana lausuntoa, ilmaista sen lisäksi, että komitea olisi tilanteen vaatiessa valmis 

rajumpiinkin toimiin, vai pudottaa ilmaisu kokonaan pois. Esimerkiksi Donald Kohnin mukaan 

”hillityn tahdin” säilyttäminen lausunnossa olisi oikea ratkaisu, mikäli tätä pidettäisiin komiteassa 

todennäköisimpänä skenaariona rahapolitiikan kehittymiselle. Hänen mielestään markkinat eivät 

tulkitsisi ilmaisua ehdottomana sitoutumisena johonkin tiettyyn linjaan, joten sen säilyttäminen 

yhdessä sen ilmaisemisen kanssa, että Fed tekisi kaiken tarvittavan hintavakauden säilyttämiseksi, 

ei rajoittaisi komitean tulevaisuuden politiikkamahdollisuuksia.271 Roger Fergusonin mukaan 

koronnostosta ja uskottavuuden ylläpitämisestä huolimatta lausuntoon ei kannattaisi tehdä 

merkittäviä muutoksia, vaikka hän olisi mielellään pitänytkin auki mahdollisuuden muuttaa 

suunnitelmia tulevaisuudessa uusien tietojen ilmetessä, oli se sitten kumpaan suuntaan tahansa.272 

Ben Bernanke huomautti, miten vaikeaa inflaation ennustaminen on, ja tämän vuoksi piti 

maltillisten korotusten aloittamista oikeana ratkaisuna samalla, kun jatkuvasti oltaisiin valmiina 

reagoimaan uuteen informaatioon. Hän piti markkinoille rakentuneita odotuksia nostojen tahdista 

hyvänä asiana ja toivoi, ettei mahdollisilla kommunikaation muutoksilla luotaisi epävakautta, jolla 

näitä odotuksia heilautettaisiin.273 Mark Olson tuki näitä näkemyksiä ja ilmaisi, ettei nähnyt syytä 

muuttaa linjaa, jonka mukaisesti politiikka oli tähänkin asti kehittynyt.274 Myös Michael Moskow 

piti kiristysten hillittyä tahtia oikeana, mutta esitti, että inflaatiopaineiden kasautuessa olisi myös 

oltava valmius rajumpiin toimiin.275 

 

Hieman tiukempaa linjaa edusti esimerkiksi Timothy Geithner, jonka mukaan vain 0,25 

prosenttiyksikön nostoista koostuvaan lempeään korotustahtiin ei välttämättä olisi varaa. Hänen 

 
270 FOMC 4.5.2004, 88–89. 
271 FOMC 29.-30.6.2004, 128. 
272 FOMC 29.-30.6.2004, 133. 
273 FOMC 29.-30.6.2004, 138. 
274 FOMC 29.-30.6.2004, 139–140. 
275 FOMC 29.-30.6.2004, 94. 
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mukaansa tulisi korostaa sitä, että Fed tekisi kaikkensa pitääkseen inflaation kurissa. Vaikka hän ei 

kannattanutkaan siirtymistä heti rajummalle linjalle, hänen mielestään olisi ollut hyvä, että 

markkinoilla olisi sisäänrakennettu varautuminen siihen. Tämä vihjasi lausunnon muuttamiseen 

siten, ettei ”hillittyä tahtia” enää ainakaan korostettaisi.276 Thomas Hoenig kannatti ripeää paluuta 

neutraaliin rahapolitiikkaan, jotta liian kevyen linjan vuoksi ei tulevaisuudessa tarvitsisi ottaa kovin 

kireää positiota. Lausuntoon hän oli hyvin varovainen sisällyttämään mitään tulevaisuuden 

politiikasta vihjaavaa ja olisi antanut talouden määritellä rahapolitiikan suunnan.277 Myös Cathy 

Minehan esitti neutraalia linjaa kohti siirtymistä, sillä hänen mukaansa markkinat odottivat sitä. 

Lausunnossa tulisi Minehanin mukaan ilmasta mitä tehdään ja miksi, mutta tulevaisuuden politiikan 

luonnehdinnat hän pudottaisi pois, sillä niiden sisällyttäminen lausuntoon sisältäisi riskejä ja 

komitean tulisi hänen mukaansa pitää käsissään mahdollisuus toimia tilanteen vaatimalla tavalla.278 

Ehkä jyrkintä linjaa edusti Robert McTeer, jonka mielestä 0,5 prosenttiyksikön nosto olisi ollut 

paikallaan jo tuolloin, mutta koska Fed oli aiemmilla lausunnoillaan sitoutunut vain 0,25 

prosenttiyksikön nostoon tässä tapaamisessa, olisi hänen mielestään syytä lausunnosta poistaa sana 

”hillitty” tulevaisuuden politiikkamahdollisuuksien joustavuuden maksimoimiseksi.279 

 

Greenspanin mukaan tämän tapaamisen yhteydessä 0,25 prosenttiyksikön kiristys oli oikea ratkaisu, 

mutta hän olisi jättänyt auki mahdollisuuden 0,5 prosenttiyksikön korotukselle elokuussa. Hän olisi 

kuitenkin pitänyt lausunnossa ilmaisun kiristysten ”todennäköisesti hillitystä tahdista”, mutta 

lisännyt sitä tasoittamaan lauseen, jossa sanottaisiin komitean vastaavan tilanteen muutoksiin ja 

tekemällä tarvittavat toimet hintavakauden säilyttämiseksi. Greenspanin mielestä molemmat lauseet 

olisi voinut tarvittaessa pudottaa pois elokuussa ja silloin keskittyä lausunnossa ainoastaan 

riskitasapainoihin, mutta sanan ”hillitty” pudottaminen pois sillä hetkellä olisi ollut virhe, sillä 

markkinoiden odotuksiin oli sisäänrakennettu sen säilyminen. Hänen mukaansa rajumpia kiristyksiä 

olisi pitänyt tehdä vain pakottavista syistä, sillä kiristyksiin sisältyisi mahdollisesti tarpeettomia 

riskejä. Greenspan myös huomautti, että mikäli inflaatio osoittaisi lähiviikkoina kiihtymisen 

merkkejä, hänen olisi mahdollista ilmaista ennen elokuun tapaamista pidettävässä 

puolivuosittaisessa todistuksessaan kongressille, että Fed mahdollisesti suunnitteli kiihdyttävänsä 

nostojen tahtia.280 William Poole kritisoi Greenspanin ehdottamaa muotoilua siitä, että se sitoutuisi 

 
276 FOMC 29.-30.6.2004, 124–125. 
277 FOMC 29.-30.6.2004, 106. 
278 FOMC 29.-30.6.2004, 97–98. 
279 FOMC 29.-30.6.2004, 111. 
280 FOMC 29.-30.6.2004, 149–150. 
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vain 0,25 prosenttiyksikön nostoihin, mutta Greenspan vastasi tähän huomauttamalla, että tarkalleen 

ottaen lausunnossa puhuttiin vain siitä, mikä tahti todennäköisesti olisi. Poole perusteli omaa 

kantaansa lauseiden painotuseroilla, ja hänen mielestään talouslukuihin asianmukaisesti reagoimista 

tulisi korostaa vielä enemmän, jotta kaikenlaisista sitoutumisista voitaisiin päästä eroon. Greenspan 

huomautti, miten paljon ”huomattavasta ajanjaksosta” oli jo valmiiksi tultu poispäin, ja koki, että 

tarvitaan vielä yksi askel, ennen kuin vanhanmalliseen vain riskitasapainoista kertovaan lausuntoon 

voitaisiin palata.281 Cathy Minehan kritisoi sitä, miksi lausuntoon sisällytetään kaksi toisiaan 

kumoavaa lausetta, ja koki, että koronnoston joka tapauksessa tapahtuessa olisi hyvä mahdollisuus 

palata vanhanmalliseen lausuntoon. Greenspan kuitenkin vastasi, etteivät markkinat olleet 

reagoineet lausunnon epätavallisiin kieliasuihin ja niiden kehittymisprosessiin negatiivisesti.282 

 

 

3.5. Greenspanin viestintä avomarkkinakomitean ulkopuolella 

 

Avomarkkinakomitean lausuntojen lisäksi Greenspanin ääni kuului ajanjaksolla myös hänen 

pitämissään lukuisissa puheissa ja todistamisissaan kongressissa. Vaikka näistä esiintymisistä useat 

keskittyivät johonkin spesifiin aiheeseen, eivätkä näin ollen ole tämän tutkimuksen kannalta 

olennaisia, oli niiden joukossa myös rahapolitiikkaa käsitelleitä puheenvuoroja, joiden voi nähdä 

pohjustaneen omalta osaltaan myös muutoksia avomarkkinakomitean tulevassa viestinnässä. 

Yhdysvaltain talousyhdistykselle (American Economic Association) 3. tammikuuta pitämässään 

puheessa Greenspan puolusti viimeisen neljännesvuosisadan aikaista rahapolitiikkaa, ja esitti, että 

tavoite hintavakaudesta olisi viimeinkin saavutettu vuonna 2003. Hänen mukaansa edellisten 

kolmen vuoden aikana aggressiivisen elvyttävään politiikkaan oli ollut varaa ensinnäkin siksi, että 

inflaatio ja inflaatio-odotukset olivat olleet matalalla, minkä lisäksi niin myös täytyi toimia, sillä 

inflaatioriskit olivat ensimmäistä kertaa neljäänkymmeneen vuoteen molemminpuolisia eli 

deflaationkin mahdollisuus oli olemassa, vaikkakin hyvin pieni. Greenspan korosti myös 

rahapoliittiseen päätöksentekoon liittyviä riskejä ja epävarmuuksia, minkä takia myös 

epätodennäköisiin, mutta vaikutuksiltaan dramaattisiin skenaarioihinkin olisi varauduttava.283 

Greenspanin voi tulkita näin edellisvuoden pienen mutta ei mahdottoman deflaatioriskin takia 

 
281 FOMC 29.-30.6.2004, 151–152. 
282 FOMC 29.-30.6.2004, 152–153. 
283 Greenspanin puhe Yhydvaltain talousyhdistykselle 3.1.2004. 
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puolustaneen monien liian löyhäksi kritisoimaa rahapolitiikkaa ja vakuutelleen markkinoita Fedin 

rahapolitiikan uskottavuudesta ja siitä, että se oli todella onnistunut pitämään inflaation kurissa 

matalasta korkotasosta huolimatta. Kuten aiemmissa luvuissa on tullut ilmi, Greenspan kannatti 

avomarkkinakomitean viestinnän muuttamista maltilliseen tahtiin juuri uskottavuussyistä, joten 

hänen voi tulkita hankkineen Fedille aikaa muuttaa viestintäänsä ja politiikkansa suuntaa rauhassa 

ilman, että markkinat olettavat sen olevan toimissaan myöhässä. 

 

Puolivuosittaisessa todistamisessaan kongressille 11. maaliskuuta 2004 Greenspan toisti pitkälti 

samoja asioita, jotka komitean keskustelujen seurauksena päätyivät sen lausuntoihin284 tammikuun 

ja maaliskuun tapaamisten yhteydessä. Hän esitti, että taloustilanne oli edelliseen todistamiseen 

verrattuna valoisampi, mutta kuten myös komitean keskusteluista ja lausunnoista (etenkin 

maaliskuussa) tuli ilmi, oli työllisyyskehityksen kanssa ongelmia. Tämän ja matalan inflaation 

vuoksi hän esitti poikkeuksellisen elvyttävän rahapolitiikan olleen vielä tuolloin oikea ratkaisu ja 

toisti lausunnoissakin ilmenevän muotoilun ”kärsivällisyydestä elvyttävän position purkamisessa”. 

Hän tosin myönsi, ettei positiota välttämättä voisi pitää yllä enää kovin pitkään, minkä taustalla voi 

aistia lausunnon tammikuisen muutoksen ”huomattavasta ajanjaksosta” ”kärsivällisyyteen”.285 Ehkä 

hieman merkittävämpi Greenspanin puheenvuoro oli kuitenkin hänen 21. huhtikuuta senaatille 

antamansa todistus, jossa hän kuvasi hieman valoisammin etenkin työllisyystilannetta kuin mitä 

avomarkkinakomitean keskusteluista ja lausunnosta vain vähän yli kuukausi aiemmin oli välittynyt. 

Greenspan piti tuottavuuskasvun hidastumista ja työllisyystilanteen paranemista todennäköisenä, 

minkä hän oletti jossain vaiheessa näkyvän myös palkkojen nousuna. Hän kuitenkin korosti, ettei 

tämän kehityksen tarvitsisi johtaa inflaation kiihtymiseen, sillä Fed tulisi tekemään tarvittavat 

toimet hintavakauden säilyttämiseksi.286 Suoremman puheen rahapolitiikan kiristämisestä voi 

tulkita eron tekemisenä maaliskuun lausuntoon sekä sen pohjustamisena, että toukokuussa 

lausuntoa hivutettaisiin taas kerran askeleen lähemmäs kiristysten aloittamista. Esimerkiksi 

Anthony Santomero korosti toukokuun tapaamisessa juuri tätä argumentoidessaan ”kärsivällisyys”-

termin lausunnosta poistamisen puolesta, ja koki, että tilaisuus kiristysten suuntaan liikkumiseen 

tulisi hyödyntää, kun sille oli kerran tehty tilaa ja siihen suuntaan olisi joka tapauksessa liikuttava 

lähitulevaisuudessa.287 

 
284 FOMC:n lausunnot 28.1.2004 & 16.3.2004. 
285 Greenspanin todistus edustajainhuoneelle 11.2.2004. 
286 Greenspanin todistus senaatille 21.4.2004. 
287 FOMC 4.5.2004, 40–41. 
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Kansainvälisessä keskuspankkien paneelikeskustelussa 8. kesäkuuta pitämässään puheessa 

Greenspan oli hivuttanut näkemyksiään entistä selkeämmin sen kannalle, että tuottavuuskasvun 

hidastumisesta ja työllisyystilanteen parantumisesta alkoi olla selkeästi havaittavissa olevia 

todisteita. Vaikka sekä toukokuun että kesäkuun lausunnoissaan avomarkkinakomitea arvioi 

inflaatioriskien olevan suunnilleen tasapainossa liiallisen disinflaation ja inflaation liiallisen 

kiihtymisen välillä288, Greenspan kuitenkin puheessaan esitti deflaatiopelkojen olevan selkeästi 

takanapäin ja hinnoissa olevan korotuspaineita, mikä vihjasi inflaatiotrendin olevan hänen 

mukaansa hienoisessa nousussa. Greenspan esitti, että odotukset Fedin rahapolitiikan kiristyksistä 

olivat jo rakentuneet markkinoille, mutta huomautti, etteivät odotukset kiihtyvästä korotusten 

tahdista olleet millään mittarilla täydellisiä, minkä voi tulkita pyrkimyksenä ylläpitää oletusta 

kiristysten maltillisesta tahdista. Hän toistikin sekä touko- että kesäkuun lausunnoissa esiintyneen 

ilmaisun siitä, että elvyttävää rahapolitiikkaa purettaisiin ”todennäköisesti hillityllä tahdilla”, mutta 

korosti, että tämä oli vain komitean senhetkinen paras arvio tulevaisuuden kehityksestä ja että 

komitea olisi valmis tekemään vaadittavat toimet hintavakauden ylläpitämiseksi.289 Tämän voi 

tulkita pohjustaneen kesäkuun lausuntoon tehtyä lisäystä siitä, että komitea vastaisi tarvittavalla 

voimalla taloudellisten olosuhteiden muutoksiin,290 millä viestittiin kiristysten rajumman tahdin 

mahdollisuudesta olosuhteiden vaatiessa. 

 

 

4. Johtopäätökset 

 

Alan Greenspanin vaikutus Fedin avomarkkinakomitean viestintään sen tapaamistensa jälkeen 

antamissa lausunnoissa vuoden 2004 alkupuoliskolla on selkeästi havaittavissa. Vaikka komitean 

sisällä esiintyikin eriäviä näkemyksiä siitä, miten sen viestiä yleisölle tulisi muuttaa ja kehittää 

olosuhteiden muuttuessa, päätyivät Greenspanin kannattamat muotoilut lausuntoihin melkein 

sellaisenaan. Greenspanin näkemyksiä viestinnän kehittämisestä voi kuvata melko varovaisiksi, 

sillä hän oli varsin skeptinen isompien muutosten tekemistä kohtaan ja pyrki muuttamaan viestiä 

 
288 FOMC:n lausunnot 4.5.2004 & 30.6.2004. 
289 Greenspanin puhe keskuspankkien paneelikeskustelussa 8.6.2004. 
290 ”Nonetheless, the Committee will respond to changes in economic prospects as needed to fulfill its obligation to 

maintain price stability.”; FOMC:n lausunto 30.6.2004. 
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hienovaraisesti ja asteittain, jotta markkinoille jäisi aikaa totutella linjan vähittäiseen muutokseen. 

Toisaalta komitean välittämä viesti muuttui puolen vuoden aikana: lähes kolme vuotta kestäneestä 

hyvin elvyttävästä positiosta, jonka oli viestitty jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen, oli mahdollista 

siirtyä kiristävälle linjalle niin, että komitean uskottavuus kuitenkin pitkälti säilyi prosessin 

edetessä. Tehtävä ei missään nimessä ollut helppo. Samaan aikaan kun komitean piti toimissaan ja 

viestinnässään reagoida välillä arvaamattomastikin muuttuviin talouslukuihin, oli sen kuitenkin 

oltava hyvin varovainen, jotta sen arvovalta säilyisi eikä markkinoiden mahdollisesti rajujenkin 

reaktioiden seurauksena sen tehtävä hintavakauden säilyttämisestä ja talouskasvun tukemisesta 

vaikeutuisi huomattavasti. Greenspanin voi tulkita edistäneen tätä prosessia ajamalla lausuntoon 

sellaisia kieliasuja, jotka eivät pakottaneet tekemään muutoksia korkoon, mikäli hauras talouskasvu 

yllättäen heikkenisi, mutta kuitenkin niin, että kiristykset aloittavaa linjaa vähitellen pohjustettiin, 

sillä jo tammikuussa Greenspan piti todennäköisimpänä vaihtoehtona siihen suuntaan kulkemista.291 

 

Vaikka komitea käsittelikin tammikuussa viestintästrategiaansa, ei siihen tehty radikaaleja 

muutoksia, minkä voi tulkita niin, että Greenspan sai pitkälti tahtonsa läpi. Hänen ns. gradual 

evolution -linjansa näkyi alkuvuoden lausunnoissa niin, ettei aiempaa kaavamaisempaa 

kieliasumuotoilua otettu käyttöön ja lausunnot räätälöitiin tarpeen mukaan, mutta riskien arviointia 

ja tulevaisuuden rahapolitiikasta vihjaamista ei kuitenkaan jätetty pois. Komitean sisäisestä 

kritiikistä huolimatta ennenkokemattomiin taloudellisiin haasteisiin luodut kieliasut elvyttävän 

rahapolitiikan keston ja purkutahdin kuvaamisesta säilyivät lausunnossa, ja kehittyivät 

tarkastelujakson aikana ”huomattavasta ajanjaksosta” ensin ”kärsivällisyyteen” ja lopulta 

”todennäköisesti hillittyyn tahtiin”, minkä voi nähdä ylläpitäneen Greenspanin kannattamaa 

jatkumoa. Tiivistelmien julkaisun nopeuttamisessa Greenspan ei asettunut selkeästi puoltavalle tai 

vastustavalle kannalle, ja hän kannatti jonkinlaista kokeilujaksoa, jolla tiivistelmä työstettäisiin 

nopeammin niin että nähtäisiin, onko aikaistettu julkaisu ylipäänsä mahdollista. Näin saataisiin 

mahdollisimman suuri varmuus siitä, että uusi linja toimisi, sillä päätöksestä olisi myöhemmin 

äärimmäisen vaikea perääntyä ilman kolhua komitean uskottavuudelle. Greenspanin kannattama 

linja toteutui pitkälti tässäkin asiassa, sillä vaikka ajanjaksolla ei tehtykään päätöstä tiivistelmän 

julkaisun nopeuttamisesta, toteutti komitea siitä kokeilun, josta Vincent Reinhart raportoi 

toukokuun tapaamisessa.292 Komitean jäsenten antamien talousennusteiden määrään ei tehty 

muutoksia Greenspanin ja lähes koko komitean skeptisyyden vuoksi. On kuitenkin hyvä ottaa 

 
291 FOMC 27.-28.1.2004, 176–177. 
292 FOMC 4.5.2004, 3–5. 
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huomioon myös se, että vaikka Greenspanin tukema linja viestintästrategian suhteen säilyikin, ei 

hän sijoittunut missään käsitellyistä asioista niin sanottuihin ääripäihin, joten tehdyt ratkaisut voi 

myös tulkita jonkinlaisina kompromisseina komitean jäsenten eriävien näkemysten väliltä. 

 

Tammikuun lausunnossa varmastikin merkittävin muutos oli tulevasta rahapolitiikasta vihjaamisen 

muuttaminen siten, että elvyttävän position jatkuminen ”huomattavan ajanjakson ajan” korvattiin 

ilmaisulla ”kärsivällisyydestä” siitä luopumisessa.293 Greenspan kannatti kyseistä muotoilua, sillä 

hän koki sen lisäävän joustavuutta sallien sekä kiristyksen aloittamisen tulevaisuudessa, mutta myös 

koron pitämisen paikallaan, mikäli tilanne huonontuisi. Huolimatta puheenvuoroista, jotka vaativat 

tulevaisuuden politiikasta vihjaavan termin poistamista ilman korvaavaa ilmaisua, Greenspan sai 

”kärsivällisyyden” sisällytettyä lausuntoon, minkä taustalla voi jälleen nähdä hänen ajamansa 

varovaisuuden liian suuria kertamuutoksia kohtaan. 

 

Tammi- ja maaliskuun tapaamisissa Greenspanin kuva työllisyyskehityksestä oli muuta komiteaa 

optimistisempi, ja vaikka hän ennustikin väärin sen, että lukuja maaliskuuhun mennessä 

korjattaisiin, oli hän tuolloinkin vielä sitä mieltä, että heikot luvut olivat enemminkin seurausta 

ohimenevistä tekijöistä kuin kasvun heikkenemisestä. Maaliskuun lausunnon työllisyystilannetta 

kuvaava lause lieveni Greenspanin kannattamaan muotoon ”viiveestä uusien työpaikkojen 

syntymisessä” aiemmin ehdotetun ”pettymysten” sijaan.294 Sen taustalla voi nähdä Greenspanin 

pienen optimismin, mutta myös sen, että hän pyrki tiettyyn taktisuuteen, jolla vähennettäisiin 

markkinoiden vahvoja reaktioita komitean ja sen jäsenten julkiseen viestintään. Taktisuudesta viesti 

myös se, että vaikka jo maaliskuussa komiteassa koettiin inflaatioriskien olevan pitkälti 

tasapainossa, ei niitä kuvaavaan lausunnon lauseeseen tehty heikkojen työllisyyslukujen takia 

muutoksia. Syynä oli se että, Greenspan pelkäsi tämän yhdessä tammikuussa tehdyn muutoksen 

”huomattavasta ajanjaksosta” ”kärsivällisyyteen” kanssa luovan jatkumon, joka pakottaisi Fedin 

koronnostoon jo toukokuussa, mikä taas voisi olla ongelma, mikäli luvut silloin eivät osoittaisikaan 

talouskasvun toivottua vahvuutta.295 Näin Greenspanin voi tulkita hienoisesta optimismistaan 

huolimatta varautuneen myös ikäviin yllätyksiin ja ohjanneen komitean viestintää suuntaan, jossa 

jokin liike ei jälkikäteen osoittautuisi virheeksi, vaikka todennäköisyys tälle olikin melko pieni. 

 
293 FOMC:n lausunto 28.1.2004. 
294 FOMC:n lausunto 16.3.2004. 
295 FOMC 16.3.2004, 76–77. 
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Toukokuussa lukujen parantumisen seurauksena paineet kiristysten aloittamiseen kasvoivat jälleen 

komiteassa. ”Kärsivällisyyden” poistoa vaatineista puheenvuoroista huolimatta lausuntoon 

sisällytettiin Greenspanin kannattama uusi termi elvyttävän position purkamisesta ”todennäköisesti 

hillittyyn tahtiin” ja inflaatioriskien kuvattiin liikkuneen tasapainoon.296 Greenspan perusteli 

kantojaan sillä, ettei hän monista komitean jäsenistä poiketen kokenut inflaatiota merkittävänä 

riskinä. Näkemyksen taustalla voi nähdä hänen moneen kertaan esiin nostamansa ja 

hidastumisestaan huolimatta edelleen vahvan tuottavuuskasvun inflaatiota rajoittavana tekijänä. 

Tämän vuoksi hän piti ”todennäköisesti hillittyä tahtia” parhaana ratkaisuna, sillä se antoi 

mahdollisuuden 0,25 prosenttiyksikön kiristykselle, mitä enempään ei vielä tuolloin ollut tarvetta. 

Greenspan korosti, että lausuntoa voisi muuttaa kesäkuussa suuntaan, joka antaisi mahdollisuudet 

rajummillekin toimille elokuussa, millä hänen voi nähdä pyrkineen vakuuttelemaan uutta termiä 

epäilleitä komitean jäseniä. 

 

Kesäkuussa rajuin muutos lausunnossa oli luonnollisesti ensimmäisen koronnoston toteuttaminen, 

mutta lisäksi siinä häivytettiin ”todennäköisesti hillittyä tahtia” lauseella, jossa ilmaistiin komitean 

tekevän tarvittavat toimet hintavakauden ylläpitämiseksi,297 mitä Greenspan oli osaltaan pohjustanut 

aiemmin samassa kuussa pitämässään puheessa. Kieliasua epäilleisiin puheenvuoroihin Greenspan 

vastasi korostamalla, että elokuussa olisi hänen kannattamallaan muotoilulla mahdollisuus tehdä 

rajumpi korotus, ja että markkinat odottivat ”hillittyä tahtia”, joten reaktiot termin pudottamiseen 

voisivat olla turhan rajuja. Hänen voi nähdä hakeneen muotoilulla mahdollisimman suurta 

liikkumatilaa myös ikävien yllätysten sattuessa, sillä hän korosti talouslukujen korjauksia alaspäin 

sekä sitä, ettei pitänyt inflaatiota edelleenkään suurena uhkana. Greenspanin perustelujen voikin 

nähdä vakuuttaneen komitean jäsenet, sillä se oli sekä touko- että kesäkuussa Greenspanin 

kannattamien toimien ja lausunnon muotoilujen takana yksimielisesti.298 

 

Fedin poikkeuksellisen elvyttävän rahapolitiikan aika oli siis tullut Greenspanin johdolla 

päätökseensä kesällä 2004, mutta jälkikäteen on myös spekuloitu sillä, aloittiko Fed kiristämisen 

liian myöhään ja viivästyttikö Greenspan kiristämisen aloittamista henkilökohtaisten 

 
296 FOMC:n lausunto 4.5.2004. 
297 FOMC:n lausunto 30.6.2004. 
298 FOMC 4.5.2004, 101; FOMC 29.-30.6.2004, 154–155. 
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mielipiteidensä takia. Greenspanin ja Fedin on sanottu alhaisten korkojen avulla pyrkineen 

kasvattamaan rahoitussektorin voittoja ja laiminlyöneen omistusarvojen räjähdysmäisestä kasvusta 

johtuneet ongelmat keskittyessään vain yleisen hintatason vakauteen aiheuttaen näin kuplan, jonka 

olemassaoloa ei tuohon aikaan vielä suostuttu myöntämään.299 Näin ollen voi tulkita, että 

kriitikoiden mielestä Fed ja Greenspan olivat ainakin yksi tekijä vuoden 2008 finanssikriisin 

taustalla, mutta toisaalta on myös huomautettu, että kehityskulkuja on helppo jälkikäteen analysoida 

toteutuneen kehityksen perspektiivistä, ja tilanne oli esimerkiksi vielä vuonna 2003 deflaatioriskin 

aiheuttaman epävarmuuden vuoksi aivan toinen.300 Greenspan kylläkin nosti riskinoton 

lisääntymisen ja omistusarvojen aggressiivisen hinnoittelun esiin komitean keskusteluissa ja piti 

Fedin tarjoamaa likviditeettiä markkinoilla tämän ilmiön yhtenä taustatekijänä sekä koki, että 

kyseinen kehitys ajaisi avomarkkinakomiteaa lopulta rahapolitiikan kiristämisten suuntaan.301  

 

Hänen mielestään tilanne ei kuitenkaan ollut vielä edennyt siihen pisteeseen asti, että kuplasta 

puhuminen olisi ollut paikallaan, joten voi hyvin kysyä, pyrkikö Greenspan kommenteillaan 

viivyttelemään rahapolitiikan kiristämisen aloittamisessa, vaikka vuoteen 2004 tultaessa deflaation 

riski alkoikin oikeastaan olla takanapäin. Toisaalta on hyvä ottaa huomioon se, ettei vielä vuonna 

2004 voitu tietää mihin kehityskulut johtaisivat. Monet, Greenspan mukaan lukien, pitivät yhtenä 

talouskehityksen isoimmista riskitekijöistä valtion budjettialijäämien sekä valtionvelan kasvua, 

minkä lisäksi pelättiin velan keskittymistä ulkomaalaisten (etenkin kiinalaisten) sijoittajien käsiin, 

sillä näiden sijoitusinnon mahdollisen haihtumisen tai jopa loppumisen pelättiin luovan epävakautta 

talouteen.302 Kun ottaa lisäksi huomioon, miten haurasta talouden toipuminen vuosituhannen alun 

vaikeuksista oli vielä vuoden 2004 alussa, on sinänsä ihan ymmärrettävää, että Greenspan pyrki 

omalta osaltaan varovaisuuteen keskuspankin liikkeiden ja niiden muutosten ohjailussa. Kuten 

Greenspan itsekin nosti tammikuun keskustelussa esiin, hän piti tärkeänä pohtia sitä, mikä erilaisista 

mahdollisista politiikkavaihtoehdoista aiheuttaisi vääräksi osoittautuessaan eniten ongelmia.303 

  

 
299 Canterbery 2006, 128–129; Levy 2021, 676. 
300 Van Overtveldt 2010, 90. 
301 FOMC 27.-28.1.2004, 174–175; FOMC 16.3.2004, 76. 
302 Tooze 2018, 30, 36; Greenspan 2007, 239–240. 
303 FOMC 27.-28.1.2004, 176. 
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