
Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1990:2 

Integraatio ja Suomen rahatalous* 
MARKKU PUNTILA 

Aluksi 

Meillä käyty ajoittain melko vilkas ja moni
puoHnenkin keskustelu integraatiokysymyk
sistä on voimakkaasti keskittynyt EES:n ym
pärille. 

Eurooppalainen integraatio ei kuitenkaan 
saisi peittää näkyvistä sitä tosiasiaa, että in
tegraatio on maailmanlaajuinen ilmiö ja se on 
sellaisena edennyt ja etenee nopeasti. Erityi
sesti tämä on koskenut ja koskee raha- ja ra
hoitusmarkkinoita, joilla integraatio on jo nyt 
hyvin pitkällä kaikista muodollisista sopimuk
sista riippumatta. 

Eurooppalainen integraatio EY:n sisämark
kinoiden ja mahdollisen EES-alueen syntymi
sen muodossa on maailmanlaajuista taustaa 
vasten vain yksi erikoistapaus, jossa integraa
tiota pyritään muodollisesti hallittuna proses
sina aktiivisesti edistämään systemaattisesti, 
nopeasti ja laaja-alaisesti. Tämä koskee myös 
rahataloutta varsinkin, jos Euroopassa päädy
tään yhteiseen valuuttaan EMU:n puitteissa. 

Se, millä tavoin ja kuinka pitkälle Suomi 
on mukana maailmantalouden ja Euroopan 
integraatiossa, on vielä monilta osin avoin 
asia. Selvältä kuitenkin tuntuu, että raha- ja 
rahoitusmarkkinoiden integraatio menee Suo
menkin osalta lähivuosina hyvin pitkälle riip
pumatta siitä, miten esim. EES etenee. 

Maailmantalouden integraatio yleensä ja 
eurooppalainen integraatio erityisesti aiheut
taa välittömiä paineita suomalaisen rahatalou-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 24. 4. 
1990 pidetty esitelmä. 

den toimintapuitteisiin. Varsin selväpiirteisiä 
osa-alueita, joilla integraatio johtaa voimak
kaisiin harmonisointipaineisiin, ovat rahoitus
lainsäädäntö ja rahoituksen verotus. Varsin
kin, jos integraatio ulotetaan valuuttajärjes
telmään vaikkapa EMS :in puitteissa, se tuo 
mukanaan voimakkaat talouspolitiikan koor
dinointi- ja harmonisointipaineet. Yhteinen 
valuutta rajoittaisi vielä voimakkaammin kan
sallisen talouspolitiikan liikkumatilaa. 

Rahoituslainsäädännön harmonisointi 

Suomen rahoitusmarkkinalainsäädännön har
monisointi BIS:in ja EY:n esittämien suunta
viivojen mukaisesti on meneillään. Tältä osin 
näyttäisi ongelmia olevan suhteellisen vähän 
lukuunottamatta itse lainsäädännön uudistus
työn mittavuutta, joka puhtaasti teknisenä 
suorituksena vaatii paljon aikaa ja voimava
roja. 

Joitakin varsinaista substanssia koskevia 
ongelmia on kuitenkin noussut esiin. Näistä 
kenties keskeisin on se, ettei nyt eduskunnas
sa olevan uuden talletuspankkilainsäädännön 
vakavaraisuusvaatimuksia ole voitu kirjoittaa 
niin tiukoiksi kuin BIS:in ja EY:n suosituk
set edellyttävät. Kevennetyt vakavaraisuusvaa
timukset saattavat osoittautua monessakin 
suhteessa hankaliksi. Ensinnäkin niitä voidaan 
pitää sopimattomana kilpailukeinona, koska 
ne merkitsevät lyhyellä aikavälillä jonkinas
teista kilpailuetua. Kun ne samalla merkitse
vät heikompaa luotettavuutta, ne johtavat hel-
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posti rajumpaan riskipisteytykseen ja siten 
luotonoton kallistumiseen. 

Maan sisäiseksi ongelmaksi muodostuu se, 
että kansainvälistä toimintaa harjoitt~vilta 
pankeilta edellytetään kuitenkin kansainvälis
ten normien mukaista vakavaraisuutta -
myös kotimaisen toimintansa osalta. Kun täl
löin pelkästään kotimaista toimintaa harjoit
tavilla pankeilla on kevyemmät vakavarai
suusvaatimukset, syntyy kotimais.essa kilpai
lussa epäneutraali asetelma. 

Olisikin tärkeätä, että meillä lainsäädäntö 
voitaisiin saattaa mahdollisimman pian kan
sainvälisten normien mukaiseksi. 

Toinen merkittävämpi poikkeama kaavail
lussa talletuspankkilainsäädännössämme on 
suhtautumisessa riskikeskittymiin. EY määrit
telee kvantitatiiviset rajat riskien keskittymi
selle, kun meidän lainsäädännössämme jää
dään kvalitatiiviselle tasolle. Suomalaisilla 
pankeilla on perinteisesti niiden kokoon näh
den varsin suuria asiakkaita. 

Paikallispankit tukeutuvat suurten riskien 
osalta periaatteessa koko pankkiryhmänsä 
omiin pääomiin. Tältä tuelta puuttuu kuiten
kin - luottovakuutettua luotto kantaa lu
kuunottamatta - juridisesti pitävä sisältö. 
Myös liikepankeilla voi olla suhteellisen suu
ria riskikeskittymiä tiukkojen pankki-/asia
kassuhteiden tuloksena. 

Tällaiset riskikeskittymät ovat epäsuotavia 
- paitsi itse riskien vuoksi - myös siksi, et
tä ne johtavat helposti pehmennettyihin rahoi
tusjärjestelyihin, kun riskit olisivat lauetessaan 
pankin kannalta liian suuret. Tältä osin tilan
ne on toki nykyisin terveempi kuin korkosään
nöstelyn aikaan, jolloin huonojen asiakkaiden 
alikorko oli helposti perittävissä muilta asiak
kailta säännellyn keskikoron puitteissa. Tähän 
riskikeskittymien käsittelyyn olisi löydettävä 
kansainvälisen vertailun kestävät ratkaisut. 

Jatkuvaa integraatio kehitystä ajatellen olisi 
tärkeätä, että vireillä oleva lainsäädännön 
ajanmukaistaminen kansainväliselle tasolle 
muidenkin rahoituslaitosten kuin talletus
pankkien osalta saatettaisiin pikimmiten pää
tökseen. Sama koskee arvopaperimarkkina
lainsäädännön edelleen kehittämistä ja arvo
osuuslainsäädännön aikaansaamista. 

Rahoituksen verotus 

On selviö, että integroituneet rahoitusmark
kinat vapaasti ja pienin kustannuksin liikku-

.- 'vine pääomineen edellyttävät joko rahoituk
sen verotuksen harmonisointia tai äärimmäi
sen pitkälle vietyä kansainvälistä·verovalvon
taa. Tältä osin eurooppalainen integraatio on 
hyvin sekavassa vaiheessa maailmasta koko
naisuutena puhumattakaan. 

Tuntuu erittäin epätodennäköiseltä, että nyt 
Euroopassa vallitsevan ajattelun mukainen 
kattava verovalvonta ja verotietojen maitten 
välinen vaihto voisi toteutua tyydyttävällä ta
valla ottaen huomioon tarvittavan tietojen
vaihdon mittasuhteet ja joidenkin maiden tiu
kan pitäytymisen pankkisalaisuuteen. Näin ol
len tuntuu siltä, että ajatus pääomatulojen 
kansallisen verottamisen mahdollisuudesta in
tegraatio-oloissa jää utopiaksi tai ainakin vuo
taa pahasti. 

Tällöin on hyvinkin todennäköistä, että 
pääomatulojen ja nimenomaan korkotulojen 
verotuksessa päädytään ensivaiheessa kilpail
len hyvin alhaiseen verokantaan. Tämän vai
heen jälkeen saattaa viritä uusi yhteinen har
rastus pääomatulojen harmonisoiduksi verot
tamiseksi jollakin korkeammalla tasolla. Täl
löin ei tunnu mahdottomalta, että Euroopas
sa nyt ainakin toistaiseksi haudattu ajatus läh
deverosta tulee uudelleen ajankohtaiseksi. Mi
käli meillä siirrytään korkotulojen verotukses
sa lähdeverotukseen, tuntuisi tässäkin valos
sa tarkoituksenmukaiselta, että lähdevero
kanta olisi suhteellisen alhainen. 

Rahoituksen verotuskentässä pienempiä on
gelmia aiheuttavat meidän erikoislaatuiset 
luotto- ja leimaveromme, joista luopumiseen 
kohdistuu integraation edetessä huomattavia 
paineita. 

Tämä koskee myös kassavarantojärjestel
määmme. Vähänkään tehokkaita kassavaran
tojärjestelmiä ei integraatio-olosuhteissa voi
da ylläpitää, ellei niiden osalta päädytä kan
sainvälisesti harmonisoituihin ratkaisuihin. 
Tällaisiin ratkaisuihin tähtäävää työtä ei tois
taiseksi liene vireillä. Kun elektroninen raha 
tulevaisuudessa korvaa setelistöä ja kolikoita 
kenties kiihtyvällä nopeudella, voi jonkinlais-



ten harmonisoitujen kassavarantojärjestel
mien tarve keskuspankkien peruskannatta
vuuden tukijärjestelminä nousta kansainväli
sessä keskustelussa esille. 

Valuuttakurssijärjestelmä 

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, tuleeko Suo
men liittyminen Euroopan valuuttajärjestel
mään EMS:iin esille jossakin integraationeu
vottelujen tai -kehityksen vaiheessa. Tietoa ei 
myöskään ole siitä, onko EMS vain välivai
he siirryttäessä Euroopan valuuttaunioniin 
EMU :un, kuten integraatiokehityksen keskei
set suunnittelijat näyttävät ajattelevan. 

Selvää kuitenkin on, että jos Suomen va
luuttajärjestelmää tässä tai muussa yhteydes
sä muutetaan, kyseessä on erittäin tärkeä rat
kaisu, joka merkittävällä tavalla muuttaa Suo
men rahatalouden ja koko talouspolitiikan 
toimintapuitteita. 

Jo EMS ja tietenkin EMU lähtevät siitä 
ajatuksesta, että Eurooppa on kiinteiden va
luuttakurssien tai yhteisen valuutan alue, jos
sa valuuttakurssien keskinäisillä muutoksilla 
ei talouden sopeutusprosesseissa eikä talouk
sien dynamiikassa ole merkitystä. Sen sijaan 
on epäilemättä mahdollista, että eurooppalais
ten valuuttojen tai valuutan arvo suhteessa 
muihin valuuttoihin muuttuu. Sitoutuminen 
eurooppalaiseen valuuttajärjestelmään mer
kitsee nykyiseen järjestelmäämme verrattuna 
kiinteämpää sitoutumista Länsi-Eurooppaan 
ja löysempää suhdetta mm. Yhdysvaltain dol
lariin ja Japanin jeniin. 

Itse asiassa tällöin käännetään selkä dolla
rin merkitykselle esim. metsäteollisuutemme 
kohtaamalle pohjoisamerikkalaiselle kilpailul
Ie samoin kuin japanilaiselle kilpailulle yhä 
useammilla aloilla ja altistutaan eurooppalai
sen kurssipolitiikan näissä kilpailuasetelmis
sa mahdollisesti aiheuttamille muutoksille. 
Voidaan tietenkin ajatella, että maailman pää
valuuttojen keskinäiset suhteet olisivat tule
vaisuudessa vakaammat kuin lähimenneisyy
dessä, mutta mainittavaa toivoa tällöin edel
lytettävästä talouspolitiikan tiukasta koordi
naatiosta ei ole. 

Suomen viime vuosien kokemukset osoit-
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tavat nähdäkseni varsin selvästi, että hyvin 
kiinteä valuuttakurssi on ongelmallinen aina
kin silloin, kun maan ulkomaankaupan vain
tosuhde jyrkästi muuttuu. Demokraattisesti 
hallitussa maassa - ja muunkinlaisissa maissa 
_. voimakkaat finanssipolitiikan muutokset 
ovat hankalasti aikaansaatavissa. Niitä kuiten
kin edellytettäisiin talouden tasapainon säilyt
tämiseksi, mikäli kiinteän valuuttakurssin olo
suhteissa vaihtosuhde joko nopeasti paranee 
tai heikkenee. Tällaisissa tilanteissa valuutta.;. 
kurssin joustaminen jonkinlevyisen vaihte
luvälin sisällä itse asiassa olisi varsin luonte
va osa talouden sopeutumisen dynamiikkaa. 
Niinpä olen edelleenkin sitä mieltä, että äärim
mäisen tiukka kiinteäkurssipolitiikka tuskin 
on optimaalinen maalle, jonka vienti ja/tai 
tuonti on suhteellisen yksipuolista ja altista 
maailmantalouden heilahteluille. 

On tietenkin niin, että tällaisen väljähkön 
vaihteluvälin johdonmukainen käyttö vain ul
koa tulevien häiriöiden torjuntaan - eikä 
esim. liiallisen kotimaisen inflaation myötäi
lyyn - on käytännössä hyvin vaativa tehtä
vä, mutta tuskin kuitenkaan mahdoton. Sii
hen voi toki liittää muitakin vivahteita. 

Toisaalta näkisin, että meidän pitäisikart
taa niitä dynaamisia voimia, jotka pääsevät 
valloilleen, jos valuutalla on mahdollisuus va
paasti kellua. Integroidussa maailmassa liik
kuu kovin paljon rahaa, joka mielellään osal
listuu spekulaatioon sellaisen käynnistyessä 
jonkin valuutan suhteen. Tällöin on aina kä
sillä se mahdollisuus, että markkinat »ampu
vat yli» ja aiheuttavat ylimitoitettuja reaktioi
ta reaalitaloudessa. 

Katson näin ollen, ettei nykyinen valuutta
kurssijärjestelmämme ole kovinkaan kauka
na optimaalisesta. Tästä seuraa, että kytkey
tyminen tai liittyminen.EMS:iin ja varsinkin 
liittyminen EMU :un saattaisivat useammasta
kin näkökulmasta merkitä etääntymistä op
timista. Ne toisivat mukanaan korostuneen 
hinta- ja reaalisopeutumisen tarpeen ja myös
kin alueellisen kuihtumiskierteen riskin. Jäl
kimmäisen lieventäminen edellyttäisi muka
naoloa eurooppalaisissa aluepoliittisissa jär
jestelmissä, mikä ilmeisesti edellyttäisi EY:n 
täysjäsenyyttä. 
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Mitä tiukemmin sitoudumme eurooppalai
seen valuuttajärjestelmään sitä tiukemmin si.; 
toudumme myös eurooppalaiseen talouspoli
tiikkaan. Voi kenties kysyä, missä olosuhteissa 
ja millä edellytyksillä tämä on kannaltamme 
optimaalista. 

Integraation vaikutuksista 

Integraation vaikutuksista Suomen rahatalou
teen ja talouteen yleisemminkin on esitetty 
niukanlaisesti arvioita. Tämä ei sinänsä ole ih
me, sillä integraatio on monessa suhteessa ai
nutkertainen prosessi, johon liittyvien raken
teellisten muutosten vaikutuksia talouden toi
mintaan on vaikea hahmottaa. 

Integraation puolesta puhujat korostavat 
yhtenäisen markkina-alueen mukanaan tuo
mia kilpailun ja suurtuotannon sekä resurs
sien liikkuvuuden mukanaan tuomia taloudel
lisia tehokkuusetuja. Eurooppalaisen inte
graation erityisenä pontimena on vahvan ta
lousalueen luominen kilpailukyvyn vahvista
miseksi ennen kaikkea Japaniin mutta myös 
Yhdysvaltoihin ja uusiin teollisuusmaihin näh
den. Viime kuukausien kehitys Itä-Euroopas
sa on tuonut kuvaan uusia, vielä monelta osin 
selkiintymättömiä aineksia. 

Integraatiohyötyjen vastapainoksi epäilijät 
korostavat talouden liiallisen yksipuolistumi
sen sekä alueellisten erojen kärjistymisen, ts. 
taloudellisen toiminnan keskittymisen ja reu
na-alueiden autioitumisen riskiä. Tämän kal
taiset rakenteellisen kehityksen ilmiöt ovat hi
taita ja vaikutukset kenties ovat selvemmin 
nähtävissä vasta ensi vuosituhannen puolella. 

Yleisesti ottaen tuntuu itsestään selvältä, et
tä integraatiohyötyjä voivat saada vain sellai
set yritykset, toimialat ja valtiot, joiden kil
pailukyky riittää markkinaosuuksien valtaa
miseen laajenevilta markkinoilta. Ne taas, joi
den kilpailukyky ei riitä, havaitsevat jäävän
sä kansainvälisen kilpailun jalkoihin. Tässä 
suhteessa meillä voi olla aihetta huoleen. 

Jos tätä yleistä taustaa vasten pyrkii hah
mottamaan integraation vaikutuksia Suomen 
rahoitusmarkkinoihin, nousee kenties pääl
limmäisenä esiin kysymys siitä, miten Suomen 

pankkisektori, joka on vuosikymmenet elänyt 
säännöstelyn ja mittavien verosubventioiden 
suojaamissa oloissa, selviää integraatiosta. 
Pystyykö se aktiivisesti hyödyntämään kasva
vien markkinoiden mahdollisuuksia, vai ajau
tuuko se tehottomana ja kilpailukyvyttömä
nä puolustusasemiin kansainvälisen kilpailun 
levittäytyessä Suomeen? 

Suomalaiset rahoituslaitokset ovat jo pit
kään olleet kansainvälisen kilpailupaineen 
alaisena ulkomaantoimintojen osalta. Suuri ja 
pitkälti avoin kysymys on, missä määrin pää
omaliikkeiden lopullinen vapautuminen tuo 
kansainvälistä kilpailua säännöstelyn vielä 
osaksi suojaamiin rahamarkkinatoimintoihin 
ja kotitalouskenttään. 

Selvältä joka tapauksessa tuntuu, että mei
dän rahoitussektorimme ja erityisesti pankki
sektorimme on huomattavien sopeutumison
gelmien edessä. Niistä ei nähdäkseni voida sel
viytyä ilman kustannusten merkittävää leik
kaamista, mikä saattaa edellyttää myös tun
tuvia rakenteellisia muutoksia. 

Jo tähänastisen kokemuksen perusteella on 
nähtävissä, että rahapoliittinen liikkumatila 
tulee integraation edetessä edelleen kutistu
maan, harjoitammepa omaehtoista kiinteä
kurssipolitiikkaa tai kytkemmepä markan eu
rooppalaiseen valuuttajärjestelmään. 

Pitkälle viety integraatio, jossa paitsi pää
omat ja tavarat myös työvoima voi vapaasti 
siirtyä maasta toiseen, lisää merkittävästi pai
neita koko finanssipolitiikan harmonisointiin, 
ml. yritysten ja kotitalouksien verotus sekä so
siaaliturvajärjestelmät. Tällaisen harmoni
soinnin vaikutukset julkisen talouden ja myös 
koko kansantalouden rakenteisiin voivat olla 
huomattavat. 

Lopuksi 

Tällä hetkellä näyttää selvältä, että niin maail
manlaajuinen kuin eurooppalainenkin inte
graatiokehitys jatkuu vääjäämättömästi. Eri
tyisen väistämättömältä se näyttää rahoitus
markkinoiden kohdalla. 

Integraatiokehitys on merkittävä, pitem-



mällä aikavälillä kenties mullistavakin asia. 
Muutosten nopeus on kuitenkin rajallinen. 
Toisaalta kaikki sopeutumisedellytyksiä aidos
ti parantavat toimenpiteet vaativat myös 
aikansa. Mitä nopeammin ja syvällisemmin 
integraation taloudenpidolle asettamat vaati
mukset tiedostetaan ja mitä nopeammin nä
mä vaatimukset otetaan käytännön toiminnas
sa huomioon sitä suuremmat ovat mahdolli-

PUHEENVUORO: 

ANTTI RÄIKKÖNEN 

Tarkastelen puheenvuorossani paria näkökohtaa, 
jotka ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiotani 
seuratessani rahamarkkinoiden kehitystä »käytän
nön miehen» maanläheisestä näkökulmasta. 

Pankkikilpailu 

Puntilan kommentit pankkien kilpailukyvystä ovat 
hyvin samantapaisia kuin mitä viime aikoina on jul
kisuudessa esitetty. 

Suomalaisten pankkien palvelut ovat selvästi ke
hittyneet kansainvälisellä puolella. Varsinkin elekt
roniset pankkipalvelut ovat erittäin korkealaatui
sia ja kestävät tässä suhteessa hyvinkin kansainvä
lisen vertailun. 

Palveluiden hinnoittelun suhteen kansainväliset 
markkinat ovat kuitenkin erittäin kilpaillut. Niis
sä oloissa hinnoittelun lähtökohtana ei oikein voi 
käyttää omaa kustannus rakennetta vaan markki
nahintaa, johon omien kustannusten täytyy sopeu
tua. Tässä suhteessa myös suomalaisilla on vielä pa
rantamisen varaa. 

Valuuttamääräyksistä 

Osana rahamarkkinoiden integraatio ta Euroopas
sa on valuuttamääräyksiä liberalisoitu tehokkaas
ti viime vuosina. 

Suomessa on edetty omaa vauhtia. Tanskassa va
luuttamääräyksistä ei ole enää jäljellä juuri mitään. 
Ranska on vapautunut nopeasti. Italia aikoo hy
lätä säännöksensä ensi kesänä ja myös Espanja on 
valmistautumassa vapaampiin oloihin tässä suh
teessa. 
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suudet saavuttaa integraatiohyötyjä, jotka 
ylittäisivät integraatio haitat. 

Integraatiohan ei kylläkään ole nollasum
mapeli, koska oletetaan sen keskimäärin pa
rantavan talouden tehokkuutta. Tämä ei kui
tenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että pe
lissä on myös häviäjiä. Joka tapauksessa sii
nä on niitä, jotka hyötyvät enemmän ja nii
tä, jotka hyötyvät vähemmän. 

Yritysten kannalta valuuttamääräyksistä ei useim
missa Euroopan maissa ole enää juurikaan haittaa 
käytännössä. Tämä on myös osaltaan tehnyt mah
dolliseksi keskittää yritysten rahoitusta omiin kan
sainvälisiin rahoitusyksiköihin. 

Sensijaan tietyissä maissa esim. ulkomaille mak
settaviin korkoihin liittyvät veroluonteiset maksut 
ovat järjestelmänä tavallaan korvanneet vanhat va
luuttamääräykset käytännön toimintaa hankaloit
tavina vitsauksina. 

Eurocommerdal Paper -markkinoiden muutokset 

Edelläolevan lisäksi haluaisin kommentoida kehi
tystä Eurocommerdal Paper- eli ECP- markkinoil
la. Viime vuosinahan nämä markkinat ovat käy
tännössä muodostuneet erääksi keskeiseksi lyhyt
aikaisen rahoituksen lähteeksi myös lukuisille suo
malaisille, kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla toi
miville yrityksille. 

Muutokset ECP-markkinoilla osoittavat selväs
ti, että myös suomalaisten yritysten toiminta näil
lä markkinoilla tulee ilmeisesti jonkin verran han
kaloitumaan siitä, mitä se on ollut tähän asti.. Näiltä 
markkinoilta hankitun rahoituksen hinta saattaa 
hienoisesti kohota nykyisestään ja rahoituksen saa
tavuus ei välttämättä ole yhtä joustavaa kuin tä
hän saakka. 

Eurocommerdal Paper -markkinat käynnistyivät 
80-luvun alkupuolella. Kyseessä oli lähinnä Yhdys
valtain Commerdal Paper (US-CP) -markkinoiden 
eurooppalainen versio, joka kuitenkin toimi väl
jemmillä säännöillä: esimerkiksi papereita liik
keellelaskevien yritysten rating - luottokelpoisuus-




