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Kansallisvaltioita on perinteisesti leimannut 
yksi, kansallinen raha. Tämä on periaatteessa, 
valuuttakurssijärjestelmästä rippuen, mahdol
listanut itsenäisen rahapolitiikan. Valinnan vai
keus voi kuitenkin kohdistua myös rahan ky
syntään, mikäli valuutat ovat toistensa substi
tuutteja. Tämä tutkimus tarkastelee millaiset 
vaikutukset valuuttasubstituutiolla on ollut ra
han kysyntään sekä rahapolitiikan autonomi
aan. 

Nyt käytetty lähestymistapa rahapolitiikan 
itsenäisyyden tutkimiseen eroaa perinteisestä 
tutkimustraditioista. Aikaisemmat tutkimukset 
rahapolitiikan itesnäisyydestä ovat perinteisesti 
pohjautuneet kahteen tutkimustraditioon, ns 
Kouri -Porter vuotokertoimen estimointiin sekä 
pääomaliikkeiden asteen tutkimiseen korkopa
riteettiestimointien avulla. Erityisesti Kouri
Porter vuoteokerroinestimoinneilla on Suomes
sa pitkät perinteet. Niiden perusteella on aina 
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aika ajoin selvitetty sitä, kuinka suuri o,sa koti
maisen rahan tarjonnan muutoksesta virtaa 
pääomaliikkeiden väilityksellä ulkomaille. Täs
sä tutkimusperinteessä rahapolitiikan itsenäi
syys on siten ymmärretty keskuspankin kyvyk
si muuttaa rahanmäärää tai korkotasoa ilman 
vaikutuksen syrjäyttäviä pääomaliikkeitä. 

Valuuttasubstituutio tarjoaa vaihtoehtoisen 
tavan tarkastella rahapolitiikan autonomiaa. 
Valuuttasubstituutio voidaan määritellä tilan
teeksi, jossa kotimaan rahan lisäksi taloudessa 
on toinen, ulkomaan valuutta täyttämässä jo
tain rahalle perinteisesti asetettua tehtävää: ar
von mitta, vaihdon väline tai varallisuuden 
muotona. Valuuttasubstituution vaikutus tulisi 
erottaa pääomaliikkeistä. Pääomaliikeet tapah
tuvat korkoa tuottavien instrumenttien välillä 
kun taas valuuttasubstituutio perusmuodossaan 
tapahtuu korkoa tuottamattomien käteiskasso
jen välillä. Rahapolitiikan autonomian ongel
maa tarkastellaan valuuttasubstituutiotutkimuk
sissa rahan kysyntäfunktiosta käsin: valuutta
substituution vaikutukset on perinteisesti esti
moitu tutkimalla sitä millaiset vaikutukset odo
tetulla valuuttakurssimuutoksella on rahan ky
syntään. Odotetun kurssimuutoksen vaikutus 

465 



Väitöksiä - KAK 4/1996 

rahan kysyntään selittyy sillä, että valuttakurs
simuutokset tekevät käteisestä rahasta assetin 
jolla voi saada kurssivoittoja. Vaihtoehtoiskus
tannusten nousu näin ollen pienentää devalvoi
tuvan valuutan ja kasvattaa siten substituuttiva
luutan kysyntää. Rahapolitiikan itsenäisyyden 
kannalta tällöin ongelmaksi muodostuu se, 
kuinka huomattavia nämä valuuttasubstituution 
aiheuttamat siirtymät rahan kysynnässä ovat ja 
pystyykö keskuspankki siten kontrolloimaan 
kotimaista rahan kysyntää. Toisin sanoen, tut
kitaan sitä, kuinka paljon rahan kysynnän esti
maatit ovat väärässä jos valuuttasubstituution 
potentiaaliset vaikutukset rahan kysynnälle jä
tetään huomioimatta. 

Valuuttasubstituutiotolla on myös vaikutusta 
rahan kysyntäteorioille, jotka perinteisesti ovat 
huomioineet ainoastaan monopolivaluutan ole
massa olon. Merkittävä todistusaineisto valuut
tasubstituution tärkeydestä asettaisi siten uusia 
haasteita myös teoreettiselle rahan kysyntätut
kimukselle. Jo ennestään tiedetään nykyisten 
teorioden vaikeudet selittää jopa yhden valuu
tan kysyntää. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valuutta
substituutiota seuraavasti. Tutkimuksen ensim
mäisessä luvussa esitellään perusteet rahan ky
synnälle sekä osoitetaan yhteydet rahan kysyn
tää koskevien teorioiden ja valuuttasubstituu
tiota käsittelevän kirjallisuuden välillä. Perin
teiset rahan kysynnän mallit eivät näytä huomi
oivan valuuttasubstituution vaikutuksia. Luvus
sa kuvataan myös valuuttasubstituution mah
dolliset vaikutukset talouspolitiikalle, rahapoli
tiikan autonomialle sekä inflaation mahdollis
tamalle keskuspankin saamalle seigniorage tu
lolle. 

Luku kaksi on kirjallisuuskatsaus. Se tarkas
telee laajasti aikaisempia valuuttasubstitutuu
tiotutkimuksia. Huomio kohdistuu erityisesti 
valuuttasubstituution empiiriseen todistusai-
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neistoon. Aikaisemmat tutkimukset luokitel
laan sekä käytettyjen teoroiden perusteella että 
tutkimuskohteena olevien maiden inflaatioas
teen mukaan. Maat jaotellaan kahteen pääluok
kaan: korkean inflaation maihin sekä läntisiin 
teollisuusmaihin. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
valuuttasubstituutiota on havaittu kuukausi-, 
vuosi- ja neljännesvuosiaineistosta, erityisesti 
korkean inflaation maissa sekä toisiinsa lähei
sesti integroituneissa talouksissa. Vallitseva va
luuttakurssijärjestelmä ei myöskään sulje pois 
valuuttasubstituution mahdollisuutta: valuutta
substituutiota on todettu sekä kiinteillä että kel
luvilla valuuttakursseilla. Havaitut tulokset 
osoittavat siten vääräksi yleisen uskomuksen 
valuuttasubstituution merkityksestä vain kellu
villa kursseilla lyhytaikaisena spekulaationa. 
Luvussa kuvataan myös valuuttasubstituutiota 
koskevan tutkimusperinteen kehitys sekä osoi
tetaan aikaisempien empiiristen tutkimusten 
heikkouksia. Huomattava osa tutkimuksista 
pohjautuu portfolioteoriasta johdettuihin ky
syntäfunktioihin. Empiirinen tutkimusperinne 
on aivan viime aikoina siirtynyt pois valuutta
substituutiomuuttujan merkityksen estimoimi
sesta perinteisissä rahan kysyntäfunktioissa 
kohti substituutioparametrin estimoimista inter
temporaalisissa Eulerin yhtälöissä. Vertailtaes
sa eri tutkimuksia voidaan kuitenkin tehdä joh
topäätös, että havainnot valuuttasubstituutiosta 
eivät ole suuresti riippuneet käytetyistä teori
oista. Tulokset valuuttasubstituutiosta eivät 
myöskään ole suuresti riippuvaisia käytetyistä 
estimointitekniikoista, jotka ovat läheisesti seu
ranneet ekonometristen menetelmien kehitystä. 

Kolmas luku on tutkimuksen pääluku. Se 
pyrkii välttämään edellisessä luvussa havaittuja 
aikaisempiin tutkimuksiin liittyviä puutteita. 
Luvussa analysoidaan valuuttasubstituution 
merkitystä erilaisissa talouksissa, joissa rahan 
rooli arvon mittana, vaihdon välineenä ja varal-



lisuuden muotona vaihtelee. Talouksien erilai
set institutionaaliset olosuhteet ja valuuttakurs
sijärjestelmät tulevat myös huomioon otetu
tuiksi. Luku korostaa valuuttasubstituution 
mahdollisia maakohtaisia eroja. Siksi teoreetti
nen mallitus tehdään maakohtaisesti. Empiiri
nen analyysi valuuttasubstituution merkityk
sestä perustuu aikasarjojen yhteisintegroitu
vuusteoriaan. Yhteisintegroituvuusvektorit es
timoidaan Johansenin ja Juseliuksen menetel
mällä. Erityistä huomiota kiinnitetään saatujen 
vektoreiden tulkintaan rahankysyntäyhtälöinä. 
Eksogeenisuustestien avulla pyritään selvittä
mään voidaanko yhteintegroituvuusvektori tul
kita rahankysyntäfunktioksi valuuttasubstituu
tion vallitessa. Tämä seikka on lyöty laimin ai
kaisemmissa yhteisintegroituvuusteoriaa sovel
tavissa valuuttasubstituutiotutkimuksissa. On
gelma on todellinen koska aika ajoin esim. Yh
dysvaltain keskuspankki on noudattanut rahan
tarjontasääntöä, jolloin rahan kysyntäfunktion 
estimoiminen tulee kyseenalaiseksi rahan ekso
geenisuudesta johtuen. Päättely valuuttasubsti
tuution merkityksestä pohjautuu vielä kaksivai
heisen Engle-Granger virheenkorjausmallien 
estimointiin. Näin on tehty osittain siksi, että 
huomattava osa 1980-luvun lopun ja 1990-lu
vun alun rahan kysyntätutkimuksista pohjautuu 
kaksivaiheiseen lähestymistapaan. Siten kaksi
vaiheinen virheenkorj ausmallien estimoiminen 
valuuttasubstituutiotilanteessa mahdollistaa 
vertailtavuuden perinteisten rahan kysyntätut
kimusten kanssa. Myös mahdollisten rahata
loudellisten innovointien vaikutukset rahan ky
synnälle pyritään huomioimaan. Lisäksi monet 
aikaisemmat valuuttasubstituutiotutkimukset 
unohtavat inflaation merkityksen rahan kysyn
nästä vaikka perinteisissä rahan kysyntätutki
muksissa sen rooli on osoittautunut merkittä
väksi. Myös tämä seikka on pyritty huomioi
maan tässä tutkimuksessa. 

Kari Heimonen 

Kolmannessa luvussa suoritettu empiirinen 
analyysi jakautuu neljään osioon. Ensimmäi
seksi tutkitaan valuuttasubstituution vaikutusta 
kansainvälisesti tärkeän transaktiovaluutan, 
Yhdysvaltain dollarin kysyntään. Perusajatuk
sena on paitsi tarkastella dollarin laatua kan
sainvälisessä vaihdannassa, myös huomioida 
kansainvälisen monetarismin vaikutukset dol
larin kysyntään. Luvussa verrataan dollarin laa
tua kuvaavan aspektin vaikutusta dollarin ky
syntään verrattuna perinteiseen kansainvälistä 
monetarismia kuvaavan muuttujan vaikutuk
seen. Tulokset osoittavat, että kotimaisen in
flaation vaikutukset dollarin kysyntään olivat 
suuremmat kuin dollarin laatua kansainvälises
sä vaihdannassa kuvanneen, läntisten teolli -
suusmaiden painotetun inflaation vaikutukset. 
Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että 
valuuttasubstituutiolla on pitkäaikaisia vaiku
tuksia Yhdysvaltain m2 kysyntään. Sen vaiku
tukset ml kysyntään ovat sitä vastoin lyhytai
kaisia. Tulosten perusteella Yhdysvaltain raha
viranomaisten tulisi, saavuttaakseen suurem
man kontrollin rahan kysynnästä, huomioida 
myös läntisten teollisuusmaiden inflaatio ja va
luuttakurssimuutokset. 

Luvun toisessa osiossa tutkitaan läntisen 
pallonpuoliskon (Westem Hemisphere) maiden 
inflaation vaikutusta Yhdysvaltain rahapolitiik
kaan. Näissä korkean inflaation maissa Yhdys
valtain dollarilla on perinteisesti ollut tärkeä 
merkitys varallisuuden muotona. Näissä maissa 
dollari toimii usein myös vaihdon välineenä 
kotimaan transaktioissa. Estimoitava yhtälö 
johdetaan portfolioteoriasta, jolloin keskeisesti 
tulee esille rahan merkitys sijoitusassettina ja 
pääomamarkkinoiden kehittymättömyys Wes
tem Hemisphere alueella. Empiiriset tulokset 
antavat viitteitä siitä, että myös näiden maiden 
rahataloudellisilla olosuhteilla olisi ollut vaiku
tusta Yhdysvaltain rahapolitiikan autonomialle: 
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vaikutukset ml kysyntään ovat luonteeltaan ly
hytaikaisia kun taas vaikutus m2 kysyntään on 
kuvattavissa ennemminkin pitkäaikaiseksi. 

Luvun kolmas osio estimoi valuuttasubsti
tuution merkitystä soveltaen hyperinflaatiomal
lia. Nyt estimoidaan valuttasubstituution mer
kitys Westem Hemisphere maa-aggregaatissa, 
Caganin rahan kysyntämallilla täydennettynä 
valuuttasubstituutiolla. Tulokset osoittavat, että 
Westem Hemisphere maa-aggregaatissa Yh
dysvaltain dollari ei ole niin läheinen substi
tuutti kotimaan rahalle kuin näiden maiden re
aaliarvoiset hyöykkeet. Caganin kysyntämallia 
sovellettiin myös yksittäiselle maalle: Argentii
nalle. Argentiinaa koskevat tulokset tukevat 
valuuttasubstituutiohypoteesia. Lisäksi Argen
tiinan kohdalla huomioitiin agenttien Bayesi
lainen oppimisprosessi valuuttakurssin suhteen. 
Oppimiskäyttäytymistä sovellettiin myös seig
niorage tulon määräytymiseen. Tulokset osoit
tavat valuuttakurssikehityksen epätäydellinen 
oppiminen mahdollistaa suuremman seigniora
ge tulon annetulla rahan tarjonnalla. 

Neljäs osio tutkii valuuttasubstituution vai
kutuksia target zone valuuttakurssijärjestelmää 
noudattavan maan, Suomen, rahapolitiikan au
tonomialle. Valuuttakurssiodotukset jaettin 
kahteen osaan: odotuksiin valuuttakurssin 
muutoksista valuuttaputken sisällä sekä odo
tuksiin valuuttaputken siirtymisestä. Estimaatit 
antavat kuitenkin viitteitä siitä, että termiini
kurssi, joka sisältää molemmat komponentit, 
on näistä merkittävin valuutan kysyntään vai
kuttava tekijä. Saadut tulokset osoittavat lisäk
si, että ml:n kysyntä Suomessa on määräytynyt 
lähes riippumatta valuuttasubstituution vaiku
tuksista. Valuuttatilitalletusten kysyntäyhtälöt 
sen sijaan osoittavat, että myös Suomessa va
luuttakassoissa on havaittavissa valuuttasubsti
tuutioksi luokiteltavaa sopeutumista. Tulokset 
vahvistavat sitä jo aikaisemmissa tutkimuksissa 
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havaittua seikkaa, että kansalliset raha-aggre
gaatit saattavat olla riittämättömän herkkiä ha
vaitsemaan valuuttasubstituution vaikutuksia 
rahan kysynnässä, silloinkin kun valuuttatilien 
kysyntäyhtälöt antavat todisteita valuuttojen 
kynnän siirtymisestä valuuttakurssiodotusten 
johdosta. 

Neljäs luku esittää huomioita tutkimuksesta. 
Yleisenä piirteenään tutkimus antaa viitteitä 
siitä, että perinteiset rahan kysyntämallit, jotka 
pohjautuvat monopolivaluutan kysynnän mää
räytymiseen osoittautuvat vääriksi, mikäli ky
syntä kohdistuu myös substituuttivaluuttaan. 
Estimoinnit osoittivat valuuttakurssiodotus
muuttujan keskeisen merkityksen empiirisessä 
valuuttasubstituutiotutkimuksessa. Päättely va
luuttasubstituution merkityksestä pohjautuu 
pitkälti juuri tämän vaihtoehtoikustannusta ku
vaavan muutujan vaikutusten estimointiin. Sik
si tämän muuttujan valinnalla on keskeinen 
merkitys saatuihin tuloksiin. Tässä tutkimuk
sessa valuutan ominaisuus arvon säilyttäjänä 
osoittautui tärkeäksi sen kysynnän määräyty
misessä. Saadut tulokset ilmentävät lisäksi va
luuttasubstituution tärkeyttä rahapolitiikan au
tonomialle; mikäli rahapolitiikan harjoittajan 
tavoitteena on saada mahdollisimman tarkat es
timaatit rahan kysynnälle, valuuttasubstituution 
mahdolliset vaikutukset tulisi huomioida. 

Tutkimus luo myös pohjan mahdollisille jat
kotutkimuksille: valuuttasubstituution merki
tyksen selvittämisen jälkeen luonnollisia jatko
tutkimuksen kohteita voisivat olla keskuspan
kin rahapolitiikka sääntö valuuttasubstituution 
tilantessa tai uusien rahan kysyntämallien joh
taminen eriasteisen valuuttasubstituution valli
tessa. Näillä tuloksilla voisi siten olla merkitys
tä talouksien integroituessa yhä läheisemmin 
toisiinsa. 




