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teoreeman muotoilusta uudelleen. Desentrali-

alijäämien kasvuun suhtaudutaan kahdella eri

soitu kilpailevien markkinoiden tasapaino

tavalla sen mukaan, kuinka suotavana julkista

maksimoi yhteiskunnan hyvinvoinnin.

interventiota pidetään alijäämien kasvun

Toisaalta kokonaistalouden vakautta korosta-

www.bof.ﬁ ja

hillitsemiseksi. Sikäli kuin vaihtotaseen

van näkemyksen mukaan alijäämät ovat
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investointikäyttäytymisestä huolimatta

Varallisuuden dynamiikka on näissä dynaami-

kasvaneet liiallisiksi, koska markkinoiden

sen yleisen tasapainon malleissa hyvin

tehokasta toimintaa vääristävät erinäiset

keskeisessä asemassa, minkä vuoksi malleja

tekijät. Julkisen sektorin interventio vaihtota-

voidaan periaatteessa pitää lähes ideaalisina

seen alijäämien pienentämiseksi on näin ollen

työkaluina vaihtotasedynamiikan tutkimises-

toivottavaa. Millaisista vääristymistä on

sa.

tarkkaan ottaen kysymys ja voidaanko niillä

Hyvin tunnettu tosiasia kuitenkin on,

perustella talouspoliittisia toimenpiteitä

että näitä malleja on vaikea saada yhteensopi-

alijäämien pienentämiseksi, jäävät valitetta-

vaksi havaintojen kanssa. Kortelainen sovittaa

van usein näkemyksen puoltajilta tarkenta-

malliaan havaintoaineistoon kalibroimalla

matta. Teoreettinen perusta julkisen sektorin

ensin joitakin mallin parametreja, minkä

interventiolle samoin kuin optimaalinen

jälkeen hän estimoi mallin stokastisten

talouspolitiikan keinovalikoima riippuvat

häiriöiden jakaumaominaisuudet sekä

kuitenkin vääristymän olemassaolosta ja sen

talouspoliittisten ohjaussääntöjen ja sopeutu-

täsmällisestä luonteesta.

miskustannusfunktioiden parametrit bayesi-

Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämän

läisellä estimointitekniikalla. Lopuksi

tutkimiseksi tuntuisi siis periaatteessa

Kortelainen vertaa mallin keskeisten makro-

järkevältä olettaa, että alijäämä liittyy

muuttujien jakaumien momentteja vastaaviin

yksityistalouksien – yritysten ja kotitalouksien

empiirisiin momentteihin. Tässä yhteydessä

– optimaalisiin investointi- ja säästämispää-

mallin kipupiste näyttäisi olevan sen muuttu-

töksiin. Tästä lähtökohdasta voidaan sitten

jien välisten ristikorrelaatioiden ja niiden

kysyä, onko Yhdysvaltain vaihtotaseen

empiiristen vastineiden heikko vastaavuus.

alijäämä kestävällä pohjalla ja mitkä inves-

Kortelainen tekee estimoidulla mallillaan

tointi- ja säästämispäätösten ominaisuudet

mielenkiintoisia simulointeja. Oletettuaan,

ovat kestävyyden kannalta ratkaisevia. Entä

että puolet Yhdysvaltain vaihtotaseen

minkälainen talouspolitiikka on tehokkainta

alijäämästä ei ole kestävällä pohjalla,

kestävän vaihtotasedynamiikan kannalta?

Kortelainen tarkastelee neljää vaihtoehtoista

Mika Kortelainen tarkastelee näitä kysymyk-

skenaariota Yhdysvaltain vaihtotaseen

siä Suomen Pankin keskustelualoitteena

liiallisen alijäämän eliminoimiseksi eli

julkaistavassa tutkimuksessaan ”Adjustment

yhdysvaltalaisten kotitalouksien säästämisas-

of the US current account deficit”.

teen nousua, dollarin riskilisän kasvua sekä

Vaihtotasedynamiikan analysoimiseksi

Yhdysvaltain finanssipolitiikan koordinoima-

Kortelainen konstruoi kahden suuren

tonta ja koordinoitua kiristymistä. Simulointi-

kansantalouden dynaamisen yleisen tasapai-

tulosten mukaan yhdysvaltalaisten kotitalouk-

non mallin, jonka hän estimoi bayesiläistä

sien säästämisasteen – diskonttotekijän –

estimointitekniikkaa käyttäen euroalueen ja

nousu samoin kuin dollarin riskilisän kasvu

Yhdysvaltain neljännesvuosihavainnoista

ovat liiallisen vaihtotaseen eliminoimisen

koostuvalla aikasarja-aineistolla. Kortelainen

kannalta tehokkaita. Intuitiivisesti tämä on

on tutkimuksessaan laajentanut Suomen

ymmärrettävää, koska molemmissa tapauksis-

Pankissa kehitetyn euroalueen dynaamisen

sa kotitaloudet myöhentävät kulutustaan.

yleisen tasapainon mallin, EDGEn, kahden

Päinvastaisten korkovaikutusten vuoksi

suuren avotalouden malliksi. Modernien

investoinnit maassa sen sijaan kasvavat

dynaamisten yleisen tasapainon mallien

edellisessä ja vähenevät jälkimmäisessä

rakennusperiaatteiden mukaisesti tässäkin

tapauksessa. Nämä kaksi skenaariota eivät

mallissa kotitalouksien ja yritysten käyttäyty-

kuitenkaan ole simulointitulosten mukaan

minen perustuu intertemporaaliseen opti-

täysin ongelmattomia, koska deflaatiouhka

mointiin. Hinta- ja palkkajäykkyydet sen

vie edellisessä skenaariossa Yhdysvaltain ja

sijaan tuovat malliin uuskeynesiläisiä piirteitä.

jälkimmäisessä muun maailman nollakorko-
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loukkoon. Jos Yhdysvaltain vaihtotaseen

sen myönteisesti näihin innovaatioihin.

alijäämää yritetään kutistaa finanssipoliittisil-

Riskien hajauttamiseen liittyviä etuja pidetään

la toimenpiteillä, välttyvät maat Kortelaisen

merkittävinä, vaikka niiden suuruuden

simulointitulosten mukaan nollakorkoloukol-

mittaaminen ei välttämättä ole helppoa.

ta. Finanssipolitiikka voi kuitenkin osoittau-

Näistä yleisesti tunnistetuista ja hyväksytyistä

tua riittämättömäksi Yhdysvaltain vaihtota-

eduista huolimatta monet päättäjät suhtautu-

seen liiallisen alijäämän eliminoimiseksi.

vat luottojohdannaisiin varauksellisesti, koska

Toisaalta erityisesti koordinoidulla finanssipo-

niiden pelätään ruokkivan epäsymmetriseen ja

litiikalla eli kiristämällä finanssipolitiikkaa

piilotettuun informaatioon liittyviä kannustin-

Yhdysvalloissa ja keventämällä muualla

ongelmia. Asiaan liittyvässä tutkimuksessa on

maailmassa, alijäämä kutistuukin melkoisesti.

korostettu näitä kannustinongelmia kahdesta

Mielenkiintoista on lisäksi se, että yksityisen

näkökulmasta. Ensinnäkin kannustinongelma

kulutuksen muutokset ovat kansainvälisesti

voi syntyä, jos luotonantaja ostaa suojauksen

koordinoidun finanssipolitiikan tapauksessa

lainanottajan toiveiden vastaisesti tai infor-

pienempiä kuin koordinoimattoman finanssi-

moimatta lainanottajaa. Tässä yhteydessä

politiikan tapauksessa. Tämä näyttäisi

luotonantajan ostama suojaus voi saattaa

tukevan ajatusta, että kansainvälisesti

luotonottajan epäedulliseen valoon viestittä-

koordinoitu finanssipolitiikka Yhdysvaltain

mällä epäilyjä tämän ominaisuuksista.

vaihtotaseen alijäämän eliminoimiseksi olisi

Toisaalta kannustinongelma voi liittyä

kotitalouksien hyvinvoinnin kannalta

luotonottajiin. Jos taloudessa ei ole toimivia

suotavaa. On kuitenkin pidettävä mielessä,

luottoriskin siirtomarkkinoita, luotonantajien

että kotitalouksien hyvinvointia maksimoiva

intressissä on valvoa luottoasiakkaitaan ja

optimaalinen finanssipolitiikka ei välttämättä

pakottaa nämä valitsemaan ja toteuttamaan

tässä yhteydessä tarkoita finanssipolitiikan

vain taloudellisilta ominaisuuksiltaan

kiristämistä tai keventämistä. Asiaan liittyvä

parhaita projekteja. Tällainen pankkien

muu tutkimus näyttäisi pikemminkin viittaa-

sertifiointi informoi markkinoita luotonotta-

van siihen, että optimaalisen finanssipolitiikan

jan ominaisuuksista, ja sen avulla luotonotta-

tulisi keskittyä Kortelaisenkin mallissa

jan on mahdollista yhdistää kalliimpi luototus

mukana olevien hintajäykkyyksien vaikutus-

edullisempaan arvopaperirahoitukseen. Jos

ten hallinnointiin. Yhtä kaikki, Kortelaisen

luotonottajan osakkeilla käydään kauppaa,

tutkimus on metodologisesti ja sisällöllisesti

osakkeiden arvon tulisi nousta sertifiointiin

kunnianhimoinen. Se liittyy vakiintuvaan

liittyvän signaalin seurauksena. Jos luottoris-

käytäntöön, jossa keskuspankit käyttävät

kin siirtomarkkinat taloudessa kuitenkin

dynaamisia yleisen tasapainon malleja

toimivat, sertifioinnin arvo laskee, jos

politiikkasimuloinneissa ja keskeisten

suojauksen hankkineiden luotonantajien

taloudellisten kysymysten analysoinnissa.

harjoittama valvonta vähentyy. Luotonottajat
eivät tässä tapauksessa välttämättä halua
maksaa pankeille preemiota luottosertifioin-
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Pankkien luottopäätökset ja
osakemarkkinatuotot

nista ja toteuttaa ainoastaan parhaita

Viime aikojen innovaatiot luottojohdannais-

ominaisuuksiltaan myös vähemmän tuottavaa

ten markkinoilla ovat kiistatta parantaneet

liiketoimintaa. Alan tutkimuksissa on

luotonantajien mahdollisuuksia siirtää

toisaalta myös esitetty, että luottoriskien

luottoriskiä muiden instituutioiden kannetta-

siirtäminen voi vahvistaa luotonantajan

vaksi ilman, että laina-asiakassuhteita

kannustimia valvoa luottoasiakkaitaan.

menetetään. Rahoitusmarkkinavalvojat ja

Luottoriskien siirtomahdollisuuden vuoksi

päättäjät ovat yleisesti suhtautuneet varovai-

pankit voivat esimerkiksi toimia aiempaa

projekteja, vaan sen sijaan laskea liikkeeseen
arvopapereita ja harjoittaa taloudellisilta
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päättäväisemmin. Ne voivat myös käyttää

tulosten mukaan tilastollisesti merkitsevästi.

luottoriskin siirtomahdollisuuksia vähentääk-

Marshin tutkimustulokset näyttävät siis

seen altistumista niiden yhteiselle lähteelle ja

selkeästi tukevan ajatusta, että osakemarkki-

keskittyä jäljelle jäävien idiosynkraattisten

nat eivät nähtävästi arvosta luottopäätöksiä,

riskien hallintaan. Pankit keräävät tuloja

joita tekevät pankit siirtävät luottoriskiä pois

seuraamalla näitä riskejä, joihin sitoutuu

taseestaan. Tulos on erittäin mielenkiintoinen

vähemmän pankin pääomia, koska luottoris-

ja tukee käsitystä, jonka mukaan osakemark-

kin yhteinen lähde on poistettu. Pääoman

kinat uskovat luottoriskin arvopaperistamisen

määrän ollessa vakioinen luottoasiakkaiden

heikentävän pankkien kannustimia seurata

seurannan myötä vahvistuneen luotonannon

luottoasiakkaidensa riskejä. Pankkien

tulisi teorian mukaan tällöin kasvaa, mikä on

valvontakannustimien heikentyminen ja

myös sopusoinnussa luottoasiakkaiden

luottoriskiä arvopaperistavien pankkien muita

seurantaa ja pankin luotoantoa koskevien

pankkeja nopeampi luotonannon kasvu, josta

havaintojen kanssa.

löytyy näyttöä alan tutkimuksista, voivat

Empiirisessä tutkimuksessaan ”The

ruokkia sellaista epävakaata rahoitusmarkki-

effect of lenders’ credit risk transfer activities

nadynamiikkaa, josta mm. taloushistorioitsija

on borrowing firms’ equity returns” (SP

Charles Kindleberger on kirjoittanut:

31/2006) Ian Marsh tarkastelee, missä määrin

”holtiton ja puutteellisesti valvottu luoton-

luotonottaja hyötyy pankin sertifioinnista,

annon kasvu voi uhmata rahoitusjärjestelmän

kun pankilla on mahdollisuus käyttää

vakautta jouduttamalla rahoitusmarkkina-

luottoriskin siirtoinstrumentteja. Metodologi-

manian syntymistä, joka puolestaan johtaa

sesti Marshin tutkimus kuuluu tapaustutki-

pakokauhuun ja markkinoiden romahduk-

muksiin, ja havaintoaineistona Marshilla ovat

seen.” On selvää, että Marshin tutkimustu-

Factiva-tietokannasta poimitut lehdistötiedot-

lokset sekä luottoriskin siirtomarkkinoihin

teet niiden yritysten uusista luotoista tai pank-

liittyvä tutkimustoiminta ovat keskuspank-

kien myöntämiä uusia luottoja koskevista

kien ja valvontaviranomaisten kannalta

ilmoituksista, joiden osakkeita kaupataan

erittäin tärkeitä. Relevanttia tutkimuspanos-

New Yorkin pörssissä vuosien 1999 ja 2005

tusta tarvitaan jatkossakin.

välisenä aikana. Lehdistötiedotteita on
karsittu eri syistä, minkä jälkeen tutkimuksessa käytetty aineisto koostui 217 ilmoituksesta,
jotka liittyvät puhtaasti luottopäätökseen.
Luottopäätösten osakkeiden hintavaikutuksia
tutkivaa kirjallisuutta mukaillen Marsh

Voidaanko valuuttakurssilla
pienentää Kiinan
kauppataseen ylijäämää?

testaa, vaikuttaako luotonantajan toiminta

Kiinan merkitys maailmantaloudessa on

luottoriskin siirtomarkkinoilla osakemarkki-

kasvanut selvästi viime vuosina. Nopea

noiden reaktioihin, jotka koskevat luotonan-

talouskasvu on lisännyt Kiinan osuutta

tajan myöntämiä uusia lainoja. Tulosten

maailmankaupasta, ja Kiinan kauppataseen

mukaan luottoriskiään siirtävän pankin

ylijäämä on myös kasvanut nopeasti. Tämän

luottopäätösten ilmoitukset eivät synnytä

takia Kiinaa on vaadittu sallimaan valuuttan-

tilastollisesti merkittäviä osakemarkkinoiden

sa vahvistuminen, ja heinäkuussa 2005 Kiina

hintareaktioita.

revalvoikin juanin ulkoisen arvon noin 2

Jos yritys on kuitenkin saanut uuden

prosentilla. Siitä lähtien juan on vahvistunut

lainan muutoin samanlaiselta pankilta, jonka

suhteessa dollariin, tosin hyvin hitaasti.

luottoriskiä ei ole siirretty, kyseisen yrityksen

Yhdysvaltain dollarin heikentyminen on

kaupattavien osakkeiden hinta nousee

kuitenkin heikentänyt juania esimerkiksi
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euroon nähden. Lisäksi Kiinan inflaatio on

Kiinaan komponentteja muista maista, ja

ollut varsin vaimea, eli reaalinen efektiivinen

näistä komponenteista koottuja tuotteita sekä

valuuttakurssi on ollut suhteellisen vakaa jo

puolivalmisteita viedään Kiinasta ulkomaille.

lähes kymmenen vuotta. On kuitenkin

Jos näiden lopputuotteiden hintakilpailukyky

huomattava, että vaikka useat kauppakump-

vähenee valuutan vahvistumisen takia, myös

panit ovat vaatineet Kiinan valuutan revalvoi-

komponenttien tuonti Kiinaan vähenee.

mista kauppataseen ylijäämän pienentämisek-

Tämän vaikutuskanavan selvittämiseksi

si, valuuttakurssin vaikutusta Kiinan vientiin

García-Herrero ja Koivu estimoivat vienti- ja

ja tuontiin on tähän mennessä tutkittu varsin

tuontiyhtälöt erikseen myös Kiinan tärkeim-

vähän.

mille kauppakumppaneille. Tuonnissa

Tämän takia Alicia García-Herreron ja

maittaiset tulokset vaihtelevat huomattavasti.

Tuuli Koivun tuore tutkimus (Can the Chinese

Kun Kiinan valuutta vahvistuu, vähenee

trade surplus be reduced through exchange

tuonti niistä Aasian maista, jotka vievät

rate policy?, BOFIT DP 7/2007), jossa he

Kiinaan lähinnä osia ja komponentteja

analysoivat valuuttakurssin vaikutuksia

jatkojalostussektoria varten. Toisaalta

Kiinan ulkomaankauppaan, on varsin tärkeä.

esimerkiksi tuonti Saksasta koostuu enemmän

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten reaalinen

Kiinan kotimarkkinoille suunnatuista tuotteis-

efektiivinen valuuttakurssi vaikuttaa Kiinan

ta, ja niiden tuonti Kiinaan kasvaa juanin

vienti- ja tuontivirtoihin. Reaalisen kauppa-

vahvistumisen myötä. Tulos on sama myös

painoisen valuuttakurssin vaikutusten

muiden euroalueen maiden tapauksessa.

löytämiseksi yhtälöissä kontrolloidaan myös

Yhdysvaltojen ja Japanin vienti Kiinaan

muiden vientiä ja tuontia selittävien tekijöiden

koostuu puolestaan jatkojalostussektorille vie-

vaikutusta. Näihin tekijöihin kuuluvat Kiinan

tävistä komponenteista ja koneista sekä

teollisuustuotannon kasvu, maailmankaupan

muista huipputekniikan tuotteista, joille

kehittyminen, Kiinan viennilleen asettamat

Kiinassa ei ole korvaavaa tuotantoa. Näiden

verokannustimet ja tuonnille määräämät tullit

maiden vienti Kiinaan ei reagoi merkitsevästi

sekä ulkomaisten yritysten Kiinaan tekemien

muutoksiin valuuttakursseissa.

investointien määrä. Tutkimuksen tulosten

Tulosten mukaan valuuttakurssin

mukaan sekä Kiinan vienti että tuonti

muutosten nettovaikutukset kauppavirtoihin

reagoivat muutoksiin valuuttakurssissa.

näyttävät olevan Kiinassa pienemmät kuin

Odotusten mukaisesti juanin vahvistuminen

useimmissa muissa maissa, mikä selittyy

vähentää Kiinan vientiä. Nettovaikutuksia

Kiinan asemalla kansainvälisissä tuotantoket-

kauppataseen ylijäämään rajoittaa kuitenkin

juissa. Jotta valuuttakurssimuutoksilla olisi

se, että myös tuonti Kiinaan vähenee valuutan

nopeita ja merkittäviä vaikutuksia Kiinan

vahvistuessa. Tämän oletetaan johtuvan

ulkoiseen tasapainoon, juanin olisi reval-

Kiinan vahvasta asemasta kansainvälisissä

voiduttava varsin paljon.

tuotantoketjuissa. Useat yritykset tuovat
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Tieteellisiä kokouksia
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